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Hasło "powrotu do źródeł" cyklicznie powtarza aię w ciagu dziejów.
Okazja ku tonu atwarzaja już to wiolkia rocznica. juz to przałooowa
wydarzenia. U podłoża badań nad dziojaoi liturgii u Polsce, podjętymi
najpierw-H Instytucie Historii Kościoła przy wydziale Toologicznyo Katolickiago Uninoroytstu Lubalakiogo. a obecnie kontynuonanyoi taoza w
Instytucie Taologii Paatorolnoj logły obydwa powody. W piorwazaj fazia motywao podjętych badań było Sacrum Polonica Millenium. W drugiej

Sobór II Watykański. który W Konstytucji o Liturgii rzucił hasło odnowy liturgicznoj. jcdnakza w oparciu o badania historyczna. W ton sposób w ostatnim zwłaszcza piętnootolociu pouotoło-wielo prac z dziejów
liturgii N Poloco. W taj aorii niaści się równiez niniejsza atudiun.

Przadsiotoo rozprawy jaat liturgia pogrzebu U dawnej Polaoo. Słowo "liturgia" można rozumieć nąoko. jodynia jako sprawowania przy pomocy gastów i tekstów obrzędu koácialncgo. "Liturgia" oczu być jednak
równiez rozumiana szerzej. oisnowioia jako przejaw kultury roligijnoj.
zwłaszcza Jeśli się ja rozpatruje na bogatyo tla kontekstu hiatorycznago. Tokio właśnie rozumienie liturgii przyjął autor jako zasadę pcszukiwań i raforowania wynikow bads.
Zanim przsdatawiono pierwszy liturgiczny obrzęd pogrzabony ochrz-

czonoj Polski. pokazano wcześniejszy pogańoki obrzadak pogrzobouy
z całym jego róznorodnyo corosooisłao. podkładao niarzonio ym i oby-

czajowym. Następnie w oparciu o wyniki badań archeologicznych. o zachowania piśmicnnictwo kościelne i pozakośoiolno. najstaraza zabytki
ikonogrsfii i aztuki ukazsno stopniowo przenikania. nie bez oznak syn-

krotyznu religijnego, ducha chrzościjsńskiogo w tę dziadainę wierzeń
i obyczajów dawnych Polaków. Przy prozantcnsniu najstarszych tekstów
i przapiaów liturgicznych atarsno się dotrzeć do nojatarazych źródeł.
próbując ;ednoozoånio nakazać na drogi ich przenikania do Polski. Sao

obrzęd liturgiczny pogrzebu przonslizouono uialouorstnouo. kierując
sią chęcis przsdstsuisnia zsrdluo liourgiiydiocszjslnaj. jak i zakon-

coj, liturgii uroczystsj z psłnys progrsoos. jak i zrsdukousnsj do
naj proatßłlj foriy.
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Ten ostatni wyróżnik stał się okazję do szerszego opisu liturgii
i ceromoniału ówieckiogo pogrzebów króla. księcia, biskupa, kapłana.
szlachcice, mieszczanina, wisśnieka. Osobno jeszcze przesnalizowano
lirugię pogrzebu dziecka, położnicy i ekskomunikowanego. Tak ujęty
wachlarz zagadnień, który bynajmniej nie wyczerpuje całości problematyki liturgii pogrzebu w dawnej Polsce, na co wielokrotnie wskazano w
trakcie procy. sprawia. że rozprawa może zainteresować nie tylko wąskie grono specjalistów. zwłaszcza liturgistów. ale wszystkich tych,
którzy interesuję się dziejami chrześcijańskiej kultury polskiego
średniowiecza i renesansu.
Przekazujęc do druku niniejsze studium autor pregnęłby wyrazić
głęboka wdzięczność tym wszystkim. dzięki których życzliwości i pomocy prace doczekała się szczęśliwego uwisńczenis w Postaci dysertacji
doktorskiej. Pierwsze i specjalne wyrazy wdzięczności kieruję pod
adresem Ks.doc.dra Wacława Schenke, który nie tylko wskazał na problem badawczy. ale życzliwie i niestrudzcnie ssystował przy jego precyzowaniu i rozwiązywaniu. Głębokie wyrazy podziękowania należę się
Prof. dr Jeninie Bienierzównej i Ks. prof.dr Bolesławowi Kumorowi za
cenne uwagi recenzyjne i wydawnicze. Goręcę wdzięczność na tym miejscu pragnęłbym okazać Przełozonym Zgromadzenia Księży werbistów, którzy umozliwili mi podjęcie i przeprowadzenie badań, jak równiez Kolegom z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Seminarium Misyjnego w
Pieniężnie, których fachowe pomoc i brsterska życzliwość stworzyła
odpowiedni klimat do zredagowania pracy. Przychylność Dyrekcji i Pracowników licznych Zbiorów Kościelnych i Państwowych przy udostępnieniu matorisłu źródłowego i fachowość ich uwag w zakresie jego wykorzystsni skłania mnie do wyrażenia im szczsrych słów poważanie i
wdzięczności.

Słowa szczególnego zobowiązania należę się Komisji Badań nad Historię Teologii w Polsce działającej przy Akademii Teologii Katolickiej w warszawie i władzy Administracyjnej tejże Uczelni za włączenie
niniejszej rozprawy do serii wydawniczej “Textus et Studia..."
Zyczliwość i pomoc wielu składa się więc na to, że może się ukazsc
pierwsza monografia. której przedmiotem jest liturgia pogrzebu w dawnej Polsce w jej aspekcie historycznym.
Pisnięzno, Dzień Zaduszny 1980.
Autor
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W obecnej dobie istnieja dwie tendencje w podejściu do problemu
śmierci 1 spraw z nią zwiazanych. Z jednej strony zauważa się dążenie
zmierzające do zamaekowania obecności śmierci. Wystawianie zmarłego w
jego domu, modlitwa rodziny i sąsiadów przy trumnie. nocne czuwanie
najbliższych, procesja pogrzebowe z domu na cmentarz_u1icemi miast i
miasteczek - wszystko te znika ze współczesnego zycie. Śmierć zostaje
niejako wymazana z życia publicznegol. Rowniez w życiu prywatnym
śmierć staje się tabu. o którym sie nie mówia. Z drugiej - obserwuje
się ogromne zainteresowania problematykę śmierci. Nigdy nie mówiono
i nie pisano o śmierci tyle, co w przeciągu ostatnich trzydziestu
lat. Oświęcim i Hiroszime przyczyniły się wiele do ukazanie śmierci
jako postaci najważniejszej w naszej epoce. a rozwoj broni masowej
zagłady działa W tym samym kierunku. Literatura na temat śmierci rośnie z kazdym dniem. Wystarczy wymienić niektóre pozycje w języku polskim3. we Francji powstało Towarzystwo Tenatologiczne. a nawet Akadeß
«1

1 Por. N.Ver1uis: Gesellachaftliche Leugnung des Todea. “Conciliuc“.
1971 nr'7 8.376-379.

2 Por. D.B.Roagele: Wie modern ist dar Tod? "Internationale Katholis»
che Zeitschrift - “Communic“ - ČVer1ag)“. 4: 1975 nr 6 e.502~5i7.
3 3.Pieper= Śmierć i nieśmiertelność. Paryż 1970. - L.üoros: Istnis
nie wyzwolone. Warszawa 1973. - Tenze: Mystarium nortia. Człowiek w
obliczu ostatecznej decyzji. Warszawa 1974. - T.Kielanowski: Rozmyślania o przemijeniu. Warszawa 1973. ~ śmierć i umierania. Postępowanie z człowiekiem umierajęcym. Red. L.Pearaon. Warszawa 1973. A.Toynbee i in.: Człowiek wobec śmierci. Warszawa 1973. - M.A.Krąpiec: Człowiek n perspektywie śmieeci. wz Ja-Człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin 1974 a.391-423. - Człowiek w obliczu
śmierci. z uwzględnieniem etyki marksietowskiej. granic i praw rea-

nimacji. Krajowe konferencža lekarzy i humenistów. Gdańsk i0~1i ma-

ăš 1979. Red. B.Kuceb. Gda sk 1978. - Podwójny numer miesięcznika
_nek”. 26: 1974 nr 241-242 na temat: Sens choroby. sens śmierci.
sens życie. - Cały numer ßoncilium”. 1974 nr 4. - E.Kübler-Ross:
Rozmowy o śmierci i umierania. Z eng. przsłożyła I.Do1ezs1-Nowicka.
Warszawa 1979. - R.A.Moody: Zycie po życiu. Z eng. przełożyłe I.Dolezel-Nowicka. Warszawa 1979. - Sens choroby, sens śmierci. sens
zycia. Opracowanie redakcyjne i wstęp H.Bortnowska. Kraków 1978

(druk 1980).
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mia Śmierc14. Tajemnica śmierci była również przedmiotem rozważań Soboru Watykańskiego II5. Stąd już dziś określa się nasze czasy jako
"Renesans śmierci"6.
W żadnym okresie historii nie pomijano tematu śmierci. gdyz jest
on agzystencjonalnie 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 charakterze egzystencjonalnym (czarne śmierć), ekonomicznym i politycznym (wojna stuletnia między Anglią i Francją, nie
wola awiniońska papieży), jakie przeżywała ówczesne Europa7. Znalazło
to oddźwięk w literaturze (Ars moriandi, Vado mori. Rozmowa Mistrza
Polikarpa za śmiercią, Skarga umierającego)8, w sztuce (Taniec śmierci, obrazy rozkłsdających się ciał, sceny wskrzeszania Łazarza)9,
±'-1

4 Por. G.Haeffner: Leben angesichts des Todes. Philosophische Vorüberlegungen. “Internationale Katholische Zeitschrift - "Communio" Ćverlag). 4: 1975 nr 6 8.494-501. Autor pisze m.in. właśnie o "Gesellschaft für Thanatologie" i "Todes-Akademie".
'
5 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes nr 18, 22.
6 ę.F.SŜx: Śmierć, szczęście, zmartwychwstanie. TP 28: 1974 nr 15
1316 .
7 Istnieje na temat olbrzymia literatura. Wybór celniejszych pozycji
zostawiła Cz.Pir0żyńska w pierwszym rozdziale swej pracy: Łacińska
“Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią". Dialogus magistri Polycarpi cum morte. CW: Średniowieczes Studia o kulturze. T.3. Wrocław
1966 s.78-105) - omawiającym historyczne-literackie tło "Rozmowy
Mistrza Polikarpa ze śmiercią".
Głównym przedstawicielem 1 właściwym twórcą gatunku literackiego
zwanego “Ars moriendi“ jest Jan Gerson (1363-1429), profesor i kanclerz paryskiej Sorbony. który w r. 1408 napisał: "Opus tripartitum
8

_

de praeceptis decalogi, da confessione at da arte moriendi". Utwór

Gersona wywołał wiele naśladownictw 1 przeróbek w ciągu całego xv
stulecia. Ich wykaz 1 omówienia dał_R.Rudolf: Ars moriendi. Von der
Kunst des heilsamen Lebans und Sterbens. Koln-Graz 1957. wśród autorów "Sztuk umierania" występują także polskie nazwiska, jak Jakub
z Psradyza czy Mateusz z Krakowa. Por. Cz.Pirozyńska: Łacińska Rozmowa Mistrze Polikarpa ze śmiercią s.104 przyp. 128. - Utwór "Vado
mori“ jest jednym z typowych przykładów średniowiecznej satyry społecznej, którą obszernie omawia H.Rosenfeldz Die Entwicklung der
Ståndessatire im Mittalalter.."Zeitschrift fur Deutsche Philologis“.
712 1951-1953 s.196-207. - "Rozmowa Mistrza Polikarpa za śmiercią"
jest ogromnie popularnym rodzajem poematu średniowiecznego, o czym
świadczą liczne zachowane rękopisy. W polskiej literaturze temat
ten omawia S. Vrtel-Wiarczyński: Rozmowa człowieka ze śmiercią w
literaturze średniowiecznej polskiej i czeskiej. "Pamiętnik Literacki". 22-23: 1925-1926 8.56-103 oraz Cz.P1rożyńska. jw. - Charakter
sat ry społecznej ma również “Skarga umierającego". Por. J.Woroncząz: Skarga umierającego. Najstarsza przekazy i wzory obce. "Pamiętnik Literacki”. 39: 1950 s.151-170.
9 W “Tańcach śmierci" groza wywołana wizerunkiem śmierci w ówczesnej
literaturze 1 sztuce dochodzi do punktu kulminacyjnego. Por. H.Rosenfeld: Der Mittalaltsrliche Totentanz. Köln 1954. - Z polskiej
Cd. przyp. na str. 7
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W całej ówczesnej religijności, które szukała ratunku i ukojenie W
nadzwyczajnych praktykach pobożności (biczcwnictwc)10, w intensywnym
szukaniu wstewiennictwa świętych (liczni patrenowie dobrej śmierci)11,
w podejmowaniu pielgrzymek i zdobywaniu odpustówíz, W zemawisniu licznych mszy za zmarłychls.
Rodzi się teraz pytanie, czy i na ile echa tych zjawisk znajduję
odbicia w liturgii pogrzebu tego okresu?
By otrzymać odpowiedż na to pytanie, trzeba znać dokładnie średniowieczne liturgia pogrzebowe. Tymczasem ani w °o1ace. ani za granica nie ma monografii liturgii pogrzebu w wiekach średnich. Wybitny
współczesny badacz liturgii pogrzebowe] H.P.Ph1lippeau stwierdził w
latach pięćdzieeiętych naszego stulecia, że od czasów Edmunda Martene'a, a więc prawie od trzysta lat, nikt nie zejał się liturgia pogrzebu14. Podobne opinię w odniesieniu do aktualnej sytuacji wyraził
niedawno J.Salij, stwierdzejac, "że nawet wprowadzony przez Pawła VI
w r. 1969 nowy ryt pogrzebowy nie wywołał zadnych poważniejszych pub»
likacji na temat pogrzabu"15. Jest to tym dziwniejeze. ze rozwiązania
tego problemu jest nakazem chwili, gdyż Sobór II Watykański polecił
nie tylko przepraccwać istniejący od 1614 r. obrzęd pogrzebu w nowym
|¿mą„

Cd. przyp. ze str.6
literatury por. 3.Muczkcwski: Tańce śmierci w kościele 00. Bernardynów W Krakowie. RKr 22: 1929 a.120-135. - M.Nałęcz-Dobrcwelski:
Tańce śmierci w polskiej sztuce. "Tygodnik Ilustrowany" 65: 192a
nr'7 s.1ü2-103; nr 8 s.116~117; nr 9 8.136; nr 11 s.168-1?0.

10 Per, u.woJrysks= eiczowniey. ak 11 517-520.
11 E.Hale: (L'art religiause de X1113 siöcle en France. Paris 1958 s.
270-272) wyszczegćlnia cały szaro świętych, "specjalistów" w róż"
nych potrzebach. Podobnie L.Rsau ąlccnogrephie de 1 art chretien
Vol.3. Paris 1957 8.1471 1 1476) wymienia wszystkich patronów dom
brej śmierci. A więc w agcnii należy wzywać świętych: Akacjusza,
P Jakuba większego, Józefa, Mikołaja z Tolantino, ńnne. W bolesnaj
śmierci: kamila z Lellia, Józefa, Hichała,'Annę. O uchronienia
przed nagłą śmiercią należy prosić świętych: Andrzsja,Krzysztcřa,

Michała Archanioła, Onufrcgo, Barbarç, Klotyldę 1 weronika.

12 Kard. Albrecht Hohanzollern (+ 1545) miał w swej kaplicy w Halle

relikwie, z którymi zwiazanych było 39 245 120 lat odpustu. Por._
B.H0cller: La via religicusc dans les pays dc langue germanique a
la fin du XV 8. W: Colloquc d hiatoire religieuse. Lyon, octobrc

1963. Grenoble 1963 s.38-39.
13 B.Hocllcr (jw. 8.40) określa te wszystkie przejawy słowami: Heilsbcdürftigkcit und Existenznot. Por. K.Górski: Uwagi o "Rozmyśla-

niach dominikańskich" na tle prądów religijnych XV 1 początków XVI
wieku. W: Średniowiecze. Studia o kulturze. T.2. wrdcław 1965 8.317

14 n.R.fhi1ippeeu: Origine et éycluticn des rites funéraires. W: Le
Hystere do la mort et sa celebration. Paris 1951 8.186.

15 J.Salij: Hedtliwa za świętych w liturgii rzymskiej. W: Studia teologicznodogmatyczne. T.1. Warszawa 1974 s.249.
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duchu i zgodnie z wymaganiami poszczególnych regionówíñ. ale w aparciu o wszechstronna badanie. równiez z punktu widzenia historycznego17.
Obok czynnika kościelnego wynikami badań nad liturgia pogrzebu w
dawnej Polsce zainteresowani ea specjaliści wielu dyscyplin naukowych.
Religioznawcy zajmujący się religią pogańskich Słowian rozpoczyneja swoja poszukiwanie od badań nad obrzadkiem pogrzebowym dawnych
mieszkańców naszych ziem. Przypuszczeje bowiem. że forma pochówku doprowadzi ich do poznania religii ludzi zachowujecych taki lub inny obrzadek pogrzebowy. Obrzadek pogrzebowy ujawnia bowiem wierzenia
eschatologiczneís. Uważaja oni równiez, że znajomość liturgii Kościoła może stanowić pomost do śledzenie i zrozumienie przemian. jakie
dokonały się w tej dziedzinie u progu naszej państwowościig.
Najbardziej zainteresowani poznaniem dawnych przepisów i obrzędów
liturgicznych odnoszących się do pogrzebu se archeolodzy. Stwierdzaje
oni: "By móc odnaleźć ślady poszczególnych rytów w materiałach wykopaliekowych, należałoby wyjść z pozycji dogłębnej znajomości chrześcijańskiej liturgii pogrzebowaj w dobie wczesnego i pełnego średniowiecza (...). Nieodzowna pomoce dla archeologa byłoby zaś wydanie (wraz
z krytycznymi komentarzami) kompletnego zbioru przekazów pisanych.
dotyczacych praktyki sepulkralnych. zawartych w różnego typu nakazach
i postanowieniach Kościoła oraz władców świeckich. zachowanych w kazaniach, ustewach, opisach wizytacji. podróży itd."20.
Mediewiści również nie od dzić dostrzegają wielkie braki w badaniach nad polskim średniowieczem i domagają się włączenia w zakres
16 "Obrzęd pogrzebowy powinien jaśniej wyrażać paschalny charakter
śmierci chrześcijanina i lepiej odpowiadać warunkom i trsdycjom poszczególnych regionów. również co do barwy liturgicznej". Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 81.
17 “Aby zachować zdrowe tradyclę. a jednocześnie otworzyć drogę do uprawnionego postępu, reformę poszczególnych części liturgii powinny zawsze poprzedzić dokładne studia teologiczne, historyczne i
duszpasterskie". Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 23.

18 Por. Religia pogańskich Słowian. Sesja naukowa w Kielcach 11-14 II
1967. Kielce 1968. passim.
19 "Po pogłębianiu studiów nad recepcja wprowadzanej przez Kościół liturgii pogrzebowej na szerokich obszarach Europy. a przede wszystkim przez różne etniczna grupy ludzkie (szczegó nie słowiańskie,
bałtyckie i germańskie), spodziewać się można. iż realne będzie oddzielenie przynejmniej niektórych wątków wierzeniowych zdecydowanie

nowych, chrześcijańskich od innych. związanych z przedchrześcijańska obrzędowościę pogrzebowe. wówczas ukazac się moga bardziej konkratne zaryay pewnych dziedzin kultu zmarłych i poganskiej magii
sepulkralnej Słowian". H.Zo1l¬Adamikowa: Małopolskie cmentarzysko
z X-XII w. a kwestia recepcji chrzcścijanstwa w Małopolsce. 'Kwartalnik Historii Kultury Materielnej". 151

1967 nr 1 s.161.

20 Por. H.Zo1l-Adamikowa: Małopolskie cmentarzysko z X-XII w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce 8.161.
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badań wielu różnych dyscyplin. Liturgia oraz zycie religijne należą
do dziedzin szczególnie uprzywilejowanych w zyciu człowieka średniowiecznego. Z jednej strony tak mocno przenikeją całą jego działalność,
ze stanowią integralną część składową jego zycie. z drugiej zaś poznanie tych elementów stanowi dalszy krok do zrozumienia jego mentalnośc121. wszechstronne poznanie liturgii kościelnego obyczaju pogrzebowego tego okresu może być niemałym przyczynkiem w tej dziedzinie.
Co dokonano w dziedzinie badań nad liturgią pogrzebu za granicę
i w Polsce. jaki Jest aktualny stan badań?
Przez długi czas jedyną szerszą rozprawą na temat dziejów pogrzebu katolickiego byłe prace Ludwika Rulenda z początku naszego stulecia22. Cenione w swoim czasie ta publikacja. z dodatkiem znanych wówczas pogrzebowych tekstów liturgicznych w formie Appendix liturgicue.
mocno się już zdezaktualizoweła. Z kolei wydane w 1951 r. w Paryżu. w
serii Lex orandi (nr 12) praca zbiorowe autorów francuskich. stanowiąca pokłoeie sympozjum liturgicznego na temat obrzędów pogrzebowych.
ma przede wszystkim charakter pastoralny. Dzieje pogrzebu czy poszczególnych obrzędów pogrzebowych stanowią tu raczej tło. niz zasadniczą
treść referatów. Sprawę źródeł liturgii pogrzebowej i zawartych w
nich tekstów potraktowano równiez marginesowo, ograniczając się nejwyżej do omówienia rubryk lub modlitwzs. Duszpesterski charakter posiada ponadto kilka innych prec tego typu24. Historię pogrzebu szerzej uwzględnie praca kalwińskiego pestore ze Szwajcarii Bruno Bürki25. Pierwsza część tej pracy mówi o chrześcijańskiej śmierci i jej
liturgii, druga omawia dzieje pogrzebu. Jest to najnowsze opracowanie
21 "W liturgii koncentrowało się według pojęć wczesnego średniowiecza
nieaako całe życie religijne społeczeństwa. Liturgia stanowiła nie
tyl o zasadniczą płaszczyznę spotkania człowieka z Bogiem oraz
Ę ówną podstawę rozważań doktrynalnych i przeżyć mistycznych. Miaa ona określac rytm, przebieg i kierunek całego życie zbiorowego.
Była pojmowana ja o zwornik ładu społecznego z ładem kosmicznym.
jako siładwprowadzşjgcÊ"“sÊcräm“twłporşādak prawno-pāństwgwy 1
sprawy co z enne
u z . z. ep u sz
eow _sens wy sz e cen a
władców polskich w X-XII wieku. "Summarium.ySprawozdan1a Tow. Nauk

KUL" nr 1(21) ze rok 1973. Lublin 1975 8.195.

22

L.Ruland: Die Geschichte der kirchlichen Leichenfeisr. Regensburg
1901.
23
Le mystšre de la mort et sa cêlšbration. Vanves 27-29 avril 1949.
Paris 1951.
24 Na przykład: Th.Maertens, L.Heuschen: Doctrine et pastorale de la
liturgia ds la mort. (Paroisse et liturgia. Collection de pestorels liturgique nr 28). Bruges 1957. - Liturgia des dêfunts. (Praca
zbiorowa w serii "Assamblass du Seignierf nr 96). Paris 1967. - R.
Daille. C.Duchesnsau. J.Du, J.Pouts: Cêlebration chretienns de la
mort. Lyon 1972. - M.P1sarzak: Pascha chrześcijanina. Teologia i
liturgia śmierci. Kraków 1970 (skrypt powielany).
25 B.Bürki: Im Harrn entschlafen. Eine historisch pastorsltheologische
Studia zur Liturgia des Sterbans und des Begrabnisses. Haidelberg
1969.

_
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liturgii pogrzebu w aspekcie historycznym od starożytności chrześcijańskiej do początków raformacji. W przypieach przytoczone są najważniejsze teksty liturgiczne z najstarszych sskramentsrzy. Rozprawa te
jest interesująca i z tego względu. ze przedstawia w krótkim zarysie
protestancką liturgię pogrzebowe.
Poza wymienionymi pracami o charakterze ogólniejezym.istniejs szereg opracowań monogrsficznych, dotyczących szczegółowych zagadnień z
liturgii pogrzebu. takich jak: pogrzeb w starozytności chrześcijańskiejzö, trewirski obrzęd pogrzebowy27. pogrzeb królaza, zakonne zwyczsje pogrzebowezg, geneza poszczególnych tekstów pogrzebowychåo, czy
wreszcie liturgia pogrzebu innych kościołów chrześcijańskich31. Brak
,___-.a¿›‹n±__

26 Th.Klauser: Die Cathedra im Totenkult der heidniechen und christlichan Antike. Liturgiegeschichtliche Forschungen und christlichen
Antike. Liturgiegeschichtliche Forschungen 9. Münster 1. W. 1927.E.Freistedt: Altchristliche Totengedåchtnistage und ihre Beziehung
zum Jenseitsglauben und Totenkult der Antike. Munster i. W. 1928.
- A.Rush: Death and Burial in Christian Antiquity. Washington 1941.
- J.E.Fischar; Studian zum Todesgedanken in der alten Kirche. Die
Beurtailung des natürlichen Todss in der kirchlichen Literstur der
srsten drai Jarhunderte. München 1954. - M.Mucio1i: La esequie
cristiane nella Chiesa dei primi tre sacoli. Bologna 1969.
27
H.Frank: Geschichte der Triarer Beerdigungsritus. ALW 4: 1956 s.
s

28

E.H.Ksntorowicz: The King's Two Bodies. Princeton 1957. - R.E.Giêsay: The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France. Geneva 1960.
- P.Geigef: Le roi est mort 3 Vive le roi! Das Bild des Ęonigs bei

den franzosischen Konigsbegrabnissen. "Schwizor Archiv fur Volkskunde". 32:

1933 8.1-20.

29

L.Gougaud: Anciennas coutumes clsustreles. La mort du meine. W\rchives do la France Monastique. Revue Habi1lon“. 19: 1929 s.281302. - H.R.Philippeeu: Le liturgia dominicaine des maledes, des
mourants et des morts. "Archives d'Histoire Dominicaina". 1946 s.
38-52.
30 B.Capelle: L'antianne "In paradisum“. "Les Questions Liturgiques”.
8: 1923 s.161-176. - 3.Merk: Die messliturgische Totenehrung in
der römişchen Kirche. Stuttgart 1929. - H.R.Rhilippeau: Introductio a l etude des rites funereiree et de la liturgia des morts.
LHD 1: 1945 8.37-62. - Tenze: Textes et rubriques das Agenda mortuorum. ALW 4: 1955 s.52-72. - Tenże: Pour un souhaitable ressourcement et complement du Rituel de l'agonie et des funêraillas. EL
71: 1957 s.369-407. - H.Frank: Römische Harkunft der karolingischen
Beerdigungsantiphonen. "Revue de Sciences Religieuses". Melanges
en l'honnaur de Msgr Andrisu. Strassburg 1956 s.1961-1971. - Tenze: Dcr älteste erhaltene Ordo defunctorum der rćmischcn Liturgia
und sein Fortleben in Totenagenden das frbhen Hittelalters. ALW
1962 s.36D-415. - L.Kałużyński:-Officium defunctorum Romanum. Bue-

nos Aires 1972.
31 M.Niechaj: Oratio liturgica pro defunctis in ecclesia Rossa orthodoxa. Lublin 1933. - 0.D1ez: Eine Begräbnisliturgie der lutherischan Kirche. Bekennende Kirche 61. München 1938. - K.Kirchoff: In

paradisum. Totenhymnen dar byzantinischen Kircho. Húnster i. W.
1946. - 3.v.Cardner: Das Segräbnis nach dem Ritus der östlichcn
Kirche. "Heiliger Dienst". 1950 8.20-27, 61-64. - B.Jordahn: Dos
kirchlicha Begräbnis. Grundlegung und Gastaltung. Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung 3. GćttinCd. przyp. na str. 11
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jednak monografii liturgii pogrzebu, która by w całościowym zarysie
przedstawiła rozwój obrzędów 1 tesktów pogrzebowych W Kościele rzymskim32. Tek jak archeologia. mcdiewistyka, otnografia 1 historia sztuki zainteresowane sa badaniami nad liturgia pogrzebu, podobnie badacz
dawnej liturgii pogrzebu może wiele skorzystać z wyników prac wymienionych dyscyplin naukowych.
Największymi osiągnięciami może się poszczycić powojenna archeologia. Badaniami objęto bardzo szeroki okres. poczynając od dziejów
prahistorycznych, a kończąc na czasach Polski piaetowsklej. Na temat
obrządku pogrzebowego W poszczególnych fazach rozwojowych i na różnych terenach-opublikowano wiele prac szczegółowych. Powstało już
:
również szereg opracowań o~charakterze syntetycznym, które nas szczególnie interesuja. Dotycza one obrządku pogrzebowego prasłowiańskiej
ludności kultury łużyckiej33 i kultury pomorskiej34, Bałtów zachodnich u schyłku starożytności35, wczesnośredniowiecznych Mazowszansö.
Małopolan37 1 Ślązaków38. Istnieje równiez pierwsze próba syntetycznego przedstawienia obrządku pogrzebowego w Polsce wczesnośredniowiecznej39 oraz próba określenia wpływu chrześcijańCd. przyp. ze str. 10
gen 1949. - F.Schulz: Die evangelischen Begräbnisgebete des 16. un
17. Jahrhundarts. Forschungcn zur avangelischen Gebetsliteratur.
"Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie“. 1966 s.1-44. - W.Macomber:
Die Totenliturgie in der chaldåischen Kirche. "Concilium“. 32:
1968 8.37-42. - J.Pinell: Theologie de la vis et de mort dans le
rite hispanique. Tamże s.29-35.
32
W skromnym wymiarze rolę taką spełniają opracowania podręcznikowa.
Por. L.Eisenhofer: Handbuch der katholischen Liturgik. T.2. Freiburg im Breisgau 21933 8.434-446. - M.Righetti: Manuale di storia
liturgica. T.2. Milano 1969 s.471-516. - P.M.Gy: Der Tod des Christen. W: Mertimort: Handbuch der Liturgiewissenschaft. T.2. Leipzig 1967 s.155-168.
33 T.Ma1inowski: Obrzadsk pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce. “Przeględ Archeologiczny“. T.14. R.36: 1961 s.5-124.
34 Tenże: Obrządek pogrzsbowy ludności kultury pomerskiej. wrocław
1969. - 3.L.Łuka: Obrzadek pogrzebowy i wierzenia u plemion kultury wschodniopomorskiej. “Pomerania Antigua". T.2: 1968 8.33-73;
T.3: 1971 e.21-100.
35 J.Jaskanis: Obrzsdek pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku staro-

żytności (I-V w.n.e.). Wrocław 1974.

36 L.Rauhut= wczeenośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w obudo-

wie kamiennej na Mazowszu i Podlaeiu. "Materiały Starożytna i
Wczesnośredniowieczne". T.1: 1971 s.435-656.
37 H.Zoll-Adamikowa: wczesnośrsdniowisczne cmentarzysks szkieletowe
Małopolski. Cz.1. Źródła. Cz.2. Analiza. Wrocław 1966-1971„
38 K.Wachowski: Cmsntarzyska doby wczesnopiastowakiej na Śląsku. Wrocław 1975.
39 M.Miśkiewicz: wczesnośrednionieczny obrzsdok pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce. “Materiały wczeenośredniowiecznb“. T.6: 1969 8.241-303.
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W oparciu o zachowane źródła pisane. zwłaszcza podróżników i historyków arabekich, przedchrześcijański obrzadek pogrzebowy u Słowian
odtworzył T.Lewicki41. O mogiłach i cmentarzyskach na Pomorzu w XIIXVI wieku na podstawie źródeł ekrypturystycznych pisze R.Kier8nowski42.
Bogata jest również literatura etnograficzna na temat zwyczajów
pogrzebowych ludu polskiego. Najbardziej syntetycznym ujęciem tego zagadnienia od ponad 50 lat pozostaje prace A.Fischera43. wiele cennego
materiału zawieraja ponadto syntezy etnograficzne takich autorów jak
Z.Gloger, J.S.Bystroń, Wł.Łoziński, K.Moszyński, Z.Kuchowicz oraz monografie poszczególnych regionów 0.Kolberge.
Cenna monogrefię z zakresu historii sztuki, obrazująca od strony
dekoracji i oprawy zewnętrznej przepych i ostantacyjność pogrzabów
magnackich w okresie baroku przedstawił J.A.Chrościcki44.
Istnieje też kilka prób przedstawienia pogrzebów królewskich. Są
to jednak prace o charakterze historycznym. Chodzi w nich raczej o
zaprezentowanie bogatego ceremoniału, niż o analizę liturgiczna45.
un

40 H.Zoll-Ademikowa: Małopolskie cmentarzysko z X-XII w. a kwestia
recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce. "Kwartalnik Historii Kultury Meterialnej". 15: 1967 nr 1 s.41-54. - O kwestiach zazebiania
się pogaństwa i chrześcijaństwa na przykładzie obrządku pogrzebowego traktuję równiez prace J.Kostrzewskiego: Obrządak całopalny u
plemion polskich i Słowian północno-zachodnich. Warszawa 1960 oraz
wpływ chrześcijaństwa ne obyczaje i kulturę materialna 1 duchowa w
Polsce średniowiecznej. wz Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce.
T.1. Lublin 1969 s.97-109. - W tej sprawia wypowiada się również
w.Dziewulski w pracy: Postępy chrystianizacji i proces likwidacji
pogeństwa w Polsce wczesnofeudalnej. wrocław 1964.
41 T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich głównie z IX-X wieku. "Archeologia". 5:
1955 s.122-154. - Tenże: wczesnoredniowieczni pisarze arabscy o
obrzędach pogrzebowych pogańskich Słowian. "Z otchłani wieków .
32: 1966 z.4 s.221-230. - Tenże: Świat słowieński w oczach pisarzy
arabskich. "Slavia Antiqua". 2: 1949 8.347-381. - Tenże: Pisarze
arabscy z IX-XII w. o wierzeniach religijnych wczesnośredniowiecznych Słowian. “Łódzkie Studio Etnograficzne". T.9: 1967 s.333-343.
42 R.Kiersnowski: Mogiły i cmentarzysko pomorskie w przekazach źródeł
pisanych z wieku XII-XIV. Wnateriały Zachodniopomorskie". T.1 (za

rok 1955): 1957 8.109-142.

43 A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921. - Tenże:
Święto umarłych. Lwów 1923.
44 J.A.Chrościcki: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej.
Warszawa 1974.

45 Por. Z.Gloger: Pogrzeby królewskie i inna: W. Gloger Iv 53-58. w.Bogatyński: Królewskie pogrzeby w Polsce. "Kurier Litsracko-Nau-kowy'. 6: 1929 nr 44 s.1-2. - J.Gołąb: Pogrzeb króla Zygmunta Starego. Kraków 1916. - J.Buszko: Urocz stości Kazimierzowskie na wawelu w roku 1869. Kraków 1970. - E.šniezyńska-Stolot: Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV wieku. W: Sztuka i ideoCd. przyp. na str. 13
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Problematykę pogrzebu w Polsce z kościelnego punktu widzenia poruszają artykuły braci Chodyńekich w Encyklopedii Kościelnej sprzed
około stu lat. Maja one jednak charakter bardziej historyczne-prawny
niż liturgiczny46. Jedyna wzmiankę o liturgii pogrzebu w dawnej Polsce w oparciu o XIV-wieczna księgę liturgiczne zamieścił w swoim podręczniku liturgiki w 1939 r. ks. Józef Michalak47. Od tamtej pory upłynęło już sporo czasu, jednakże nasze wiedza na temat historii liturgii pogrzebu w Polsce zasadniczo nie posunęła się naprzód. Praktycznie rzecz biorac liturgiczny aspekt dawnego polskiego pogrzebu ketolickiego, a zwłaszcza zagadnienie tekstów liturgicznych używanych
niegdyś w czasie tej ceremonii, nie posiada u nas do dziś swojej literatury48. Zarówno rozproszenie źródeł liturgicznych po licznych bibliotekach i archiwach. jak równiez trud wertowanie starych kodeksów
odstraszał niejednego badacza. I tym chyba należy tłumaczyć brak wypowiedzi naukowych na ten interesujący i aktualny temat. wypieki na
temat liturgii pogrzebu w dawnej Polsce gromadził ks. Jan Fijałek49,
nie zdążył ich jednak opracować.
i
Brak opracowań dawnej liturgii pogrzebu w Polsce. jak również
aktualność problemu. ze względu na wprowadzenie odnowionych obrzędów
pogrzebuso, wydaje się być dostetecznym motywem i uzasadnieniem do
Cd. przyp. ze str.12
logia XIV wieku. Pod red. P.Skubiszewakiago. Warszawa 1975 s.89100. - M.Rozek: Uroczystości W barokowym Krakowie. Kraków 1976. Tenze: Groby królewskie w Krakowie. Kraków 1977.
46

×.Z(enon) Chşodynski): Cmentarze w Polsce. EKośc III ş1B74Š 423437 oraz X S tanisław) Ch(odyński): Pogrzeb EKośc XX
141.
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47 "W naszym kraju zachował się zwyczaj. notowany w 14 wieku, że ka. płen posypuje trumnę ziemię mówiąc prz tym. Z ziemi utworzyłeś
mnie, Panie, i w ciało mnie przyoblókł. wzbudź mnie w dniu ostatecznym, Odkupicielu mój. Panie". - O.Michalak: Zarys liturgiki.
Płock 1939 s.133.
48 Zbliżona do tej problematyki jest prace A.Lsbuddy: Liturgia Dnia
Zsdusznego w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego (1631) w
świātle kāiag šitşrgicznych. Sšudium historgşzno-liturgäāzng._W:
Stu ia z ziej w ,iturgii w Po sce. T.1. Lu in 1973 s. 1- 85.
49 Por. Taki ks. Jana Fijełka 5014-5017 w Bibliotece PAN w Krakowie.
50 W związku z wprowadzeniem nowego Ordo exssquisrum stosunkowo dużo
_pisze się na temat odnowionej iturgii pogrzebu. Por. artykuły w:
EL B4: 1970. - LMD 101: 1970. - “Rivlßta L1tUr 168". 58: 1971. -

Omówisniu nowego Ordo poświęcono kilka ertykułžw (F.Greniuk: Odnows liturgii pogrzabowej. W: Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki dla studentów KUL. Lublin 1970 s.219-232. - A.Labudda: Nowe Ordo exsequiarum. AtK 64: 1972 nr 390 s.427-443. - S.Szsmota:
Odnowiony ryt chrześcijańskiego pogrzebu. RBL 25: 1972 8.249-252)
oraz Sympozjum duszpastersko-liturgiczne w Krościenko Q/ Dunajcem
w 1973 r. (pokłoeie tego Sympozjum opublikowano w "Ruchu Biblijnym
i Liturgicznym". 27: 1974 nr 1-2). Cykl artykułów na temat: "Teologia obrzędów pogrzebu" podaje RBL 33: 1980 nr 3. Na kanwie nowego
Ordo powstało kilka prac magisterskich w KUL (M.3astrzębski: Litur
1
Cd. przyp. na str.14
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monograficznego opracowania tego zagadnienia. Jest to zamierzaniem niniejszej rozprawy.
Podstawę źródłowe niniejszej pracy stanowią zasadniczo księgi liturgiczne z okresu przed wydaniem Rytuału Piotrkowekiego (1631). znajdujące się W zbiorach polskich, przy czym szczególną uwagę zwrócono
na księgi o charakterze rytualnym: agendy, ordynaria, procesjonały,
pontyfikały. Spośród mszałów i brewiarzy wybrano tylko te. które były
niezbędne dla zaprezentowania pogrzebowych formularzy mszalnych 1 browiarzowego oficjum za zmarłych. W sumie przejrzano 118 ksiąg liturgicznych, w tym wszystkie rękopiśmienne (36) 1 drukowane (20) agendy
znajdujące się W zbiorach polskichsl.
Pierwsza księgę liturgiczne w Polsce, zawierająca cbrzęd pogrzebu
jest Sakramentarz Tyniecki, pochodzący z Hadrenii z 2 poł. XI wieku52
"Ordo in agenda mortuorum" tej księgi jest najstarszym z zachowanych
w naszym kraju obrzędów pogrzebowych. Charakter tej księgi nie został
dotychczas dostatecznie określony53, stad istnieje trudność, czy należy ję zaszeregować do księg zakonnych lub diecezjalnych. Najstarsze
diecezjalnę księgę liturgiczne posiadająca obrzęd pogrzebu jest Agene
da biskupa wrocławskiego Henryka I z wierzbna (1302-i319)54. Przerwa
między Sakramentarzem Tynieckim a Agenda Henryka I wypełniają księgi
cysterskiess.
í

cdn

przypo

ze
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gia pogrzebu według Ordo Exssquierum z 1969 r. Lublin 1975. - A.
Hanich: Paechalny charakter obrzędów pogrzebowych nowego-Ordo Exsequiarum. Lublin 1976. - E.Guzakiewicz: wydarzenie eschatyczne:
Przyjscia Chrystusa na sed i zmartwychwstanie umarłych w "Ordo
E×eequiarum“ z 1969 r. Lublin 1977. - P.Nitecki: Der zycia wiecznego według nowego "Orso Exaequiarum“. Lublin 1977). Tematem kilku
prac dyplomowych powstałych W KUL sę aktualne parafialne zw czeja

pogrzebowe (3.F1ak= Aktualne zwyczaje związane z pogrzebem kato-

lickim a parafii Szpikotosy. Lublin 1973. - J.Łagód: Aktualne zwyczaje zwiazane z pogrzebsm katolickim w parafii Janów Lubelski. Lublin 1973. - H.0rmi ski: Zwzczaje i praktyki religijne zwięzane'z
pogrzebem w rejonie kaszubs im na przykładzie parafii Strzelno.

Lublin 1974).

51 Niapublikoweny katalog rękopiśmiennych egend polskich jest W posiadaniu ks. wojcischa Danielskiego w Lublinie. Za udostępnienie mi
tego katalogu składem serdeczne podziękowanie. Zestawienie druko~
wanych agend polskich zobacz: W.Urban: Agendy katolickie polskie.
EK I 172-174. - W.Nowak: Agenda biskupa Marcina Kromsrs W dziele
ujednolicenia liturgii sakramentów w Polsce po soborze trydsnckim.
_ “Studia Warmińskia", 12: 1975 s.30-32.

52 au soz 8.
53 ārek monografii na temat Sekrementarze Tynieckiego oraz pełnego,
krytycznego wydania jego tekstów.

54 Bklp Wr 152. - wyd. A.Frenz: Des Rituale des Biechofs Heinrich I
von Breslau. Freiburg 1. Br. 1912.
55 Agenda z Lubięze - BUWr IQ 178. - Liber ueuua z Lşdu - ArPz Na 26.

- Proceeeionele z Pelplin: (brak początku obrządku pogrzebcwego) 88011 156/204.
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Pytsnis, jakimi tskstssi ebrzędu pogrzsbowsgo poeługiwsno się w
międzyczasie w discszjsch polskich, ns długo chyba jeszcze pozostania
bez odpowiedzi. Kartki z tekstami tego obrzędu były bowiem bardziej
niz inne narażone ns zniszczenie. Częste ich używanie i to w okolicznoócisch szczególnie nissprzyjajęcych, ns wistrzs 1 w słecie, powodowało, że szybko zsmisnieły się w strzępy 1 albo same wypadały z ksiąg,

slbo trzeba js było z nich usunąć. Stąd tekstów obrzędu pogrzebowsgo
zachowało się stosunkowo mniej od innych. Ślady tych zniszczeń mozemy
śledzić w późniejszych keięgechsö.
Od poczgtku XIV stulecie do momentu ukazania się pierwszych agend
drukowanych w 1499 r.57, rękopiśmienne agsndy z obrzędem pogrzebowym
zachowały się jedynie dla diecezji wrocłswskisjss 1 krekowskiejsg.
J.H1chslak miał jeszcze w okresie międzywojennym w ręku dwutomowę,
XIV-wieczne agendę płockę, które ze względu na liczne rubryki nazwał
"Ordinsrium Plocense"6o. Z notatek jego wynika, ze w drukim tomie
"0rdinarium“ poczynając od strony 287 znajdował się również obrzęd
pogrzebowysi. Niestety, agsnda ta zaginęłs w czasie ostatniej wojny.
Z zakonnych, rękopiśmiennych ksiąg zawierajacych ebrzęd pogrzeboW poczynajęc od początków XIV w. mamy jeszcze cztery kodeksy dominikańskieöz, trzy ksnoników regularnych śwu Augustyna z Żsgania63, jed"Q norbertańskę64 i cztery cystsrskisös.
Z drukowanych egsnd polskich zachowały się zastępujęce: dla diecezji wileńskisj z r. 1499 1 1617, dla wrocławskiej z 1499 i 1510,
dla krakowskiej z 1514 i 1517, dla gnieźnieńskiej z 1503, 1512, 1549
i 1578, dla warmińskiej z 1505, 1512 i 152066, 1578, dla poznańskiej
z 1533, dla płockiej z 1554. Ponadto agendy o charakterze ogólnopolskim: H.Powodowskiego z 1591 oraz oparty na Rituals Romanum z 1614 r.
56
57

Na przykład w egendzie krakowskiej z XV w. - BKspKr 24.
W r. 1499 ukazały się dwie sgsndy: "wileńske“ 1 wrocławska.

58

BUWr B 1933, IOct 64, IQ 207; BKapWr 30. 13n.

59

BKapKr 25. - Cantionale z 1495 (BKepKr) zawiera jedynie brewiarzowe Officium Dsfunctorum.
Niektóre fragmenty J.Hichelak opublikował W “Miesięczniku Paster-

GO

skim Pł0ckim'. 20:
262-264; 293-296.

1925 8.12-18; 49-52; 100-104; 182-186, 223-228;

61 Tamże 8,12. Michalak zacytował tylko fragment wstępu do obrzçdu

pogrzobowogo.
62
G3
G4
65
66

_

BUWF IQ 184, 204, 230, ID 40,
BUWr IOct 65, ID 9, 11.
BUWr IQ 205.
BUWr IQ 206,

210, I0ct 67; MNKnCZart 3789.

Agendy warmińskie 1512 1 1520 zachowały się w odpisie. Por. A.Ko1berg: Agenda communis. Die "altcste Agenda in der Diozase Ermland
und im Deutschordcnstooto Preuosen nach den erston Druckausgaben
von 1512 und 1520. Braunsborg 1903.
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Rytuał Piotrkowski z r. 1631, który z niewielkimi zmianami obowiązy-

wał do ostatnich dni. Z terenu metropolii lwowskiaj oraz z diecezji:
kamieńskiej. lubuskiej i włocławekiej nie zachowała się ani jedna
księga. które zawierałaby obrzęd pogrzebu67.
Spośród 17 rękopiámiennych pontyfikałów znajdujących się w bibliotekach polskich tylko jeden. tak zwany Pontyfikał arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego zawiera obrzęd pogrzebowyöe. Jest to księga
pochodząca z Apulii w południowych Włoszech z XIII w.. pozostajaca (w

odniesieniu do liturgii pogrzebu) bez wpływu na inne pontyfikały polskie. Z innych pontyfikełów, krakowskießg: biskupa Zbigniewa Oleśnic-

kiego sprzed 144770. biskupa Tomasza Strzampińskiego z 1455/6071. kerdynała Fryderyka Jagiellończyka z 149472. biskupa Piotra Tomickiego z
I poł. XVI w.73 oraz płocki biskupa Erazma Ciołka z 1501?4 z zakresu
liturgii zmarłych zawieraja jedynie obrzędy poświęcenia i rekoncyliacji cmentarza. Pozostałe nie posiadaja zadnych obrzędów zwiazanych z
pogrzeben.
Dla porównań sięgnięto równiez do źródeł liturgicznych spoza terenu polskiego, Posłużono się tu drukowanymi agendami z Ołomuńca z
1478 i 1586 r. oraz opracowaniem agend z Augsburga75, Trewiru76,
I
77
1
Konstancji , Moguncji, würzburga i Bambergu78.
67 Tek zwana "Agenda lwowska" z 1564 r. (B3 99/57) nie posiada obrzędu pogrzebu. Trzeba jednak zaznaczyć. ze agendy drukowane. zwłaszcza o charakterze ogólnopolskim, były również używane w metropolii
lwowskiej. o czym wyraźnie wzaiankuje zarówno tytuł Agendy H.Powodowskiego z 1591 r. “Agenda seu Ritus Sacramontorum Ecclesiasticorum ad uniformem Ecclesiarum per universas Provincias Regni Poloniae usum" jak zamieszczona wstępnie odezwa arcybiskupa gnieźnieńskiego Karn owskiego skierowana do arcybiskupa lwowskiego 1 wszystkich biskupów. opatów 1 całego kleru: Illustrissimis R, mis R.
die ac Venerabilibue D. D. Archiepiscopo Laopolien. Epiecopia,
Praelatie, Abbetibus, Canonicis. Perochialium Ecclesierum Rectoribus. ac universe Clero Provincio noetrae. salutem in Domino".
68
BKapGn 152. wyd. Z.0bertyńeki: Pontificale arcybiskupa lwowekiego
Jana Rzeszowa iego w Bibliotece Kapitulnaj w Gnieźnie. Lwów 1930.
69
Por. Z.0bertyński: Pontyfikały krakowskie XV wieku. Questiones eelectae, "Prawo Kenoniczne". 4: 1961 a.335-414.
70
BKapKr 12.

71 s|‹sp8<r 13.
72
73
74
75

e|<ap|<r 14.
s|<sp|<r 16.
r~1r¬u‹rczsr: 1212.

J.A.Hoeynck: Geschichte der kirchlichen Liturgia des Bistums Augsburg. Augsburg 1889.
76
H.Frank: Geschichte des Trierer Beerdigungsritus. ALW 4: 1956 a.
77
A.Do1d: Die onstenzer Ritualientexts in ihrer Entwicklung von
1481-1721. Munster 1923.
78
H.Reifenberg: Sakgamante, Sakramentalian und Rituelien im Bistum
.Heinz seit dem Spatmittelelter. Unter besondeser Berücksichtigung
der Diozesan wurzburg und Bamberg. Bd. 1-2. Munater 1971-1972.
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Źródła liturgiczne przez długi czas niedoceniane okazuje się obecnie kopalnię wiedzy nie tylko dla liturgietów. ale takze dla historyków sztuki, kultury, muzykologów. pelsogrsfów. badaczy zaczętków dramatu itd. Szczególnie jednak zajmuje się nimi utworzone w 1953 r. w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Seminarium Historii Kościoła w

średniowieczu pod kierownictwem ks. prof. dra Mariana Rechowicza. s
kontynuowane obecnie jako Seminarium Historii Liturgii kierowane przez

ks. doc. dra Wacława Schsnka, tworząc eui generis "lubelskę szkołę historii liturgi1"79. wypracowane w tej szkole metoda badań źródeł liturgicznych. polegajęce na gruntownej analizie teketowej w oparciu o
znajomoć proweniencji poszczególnych ksiąg, określonych przez współtwórców szkoły lubelskiej: J.Wojtkowskiego. W.Schenke. W.Denie1skiegoeo została w niniejszej pracy zastosowana.
Obraz uzyskany w oparciu o źródła liturgiczne został uzupełniony
danymi zaczerpniętymi ze źródeł pozaliturgicznych. wykorzystano przede wszystkim ustewodawstwo kościelne odnoszęcs się do liturgii pogrzebusí. Oprócz zbiorów prawe kościelnego w Polsce przejrzano równiez
kroniki polskie. najstarsze hagiografie oraz niektóre pamiętniki z
XVI i XVII wieku. Szczególnym rodzajem źródeł okazały się najstarsze
ikonograficzne przedstawienie pogrzebu na przykład pogrzeb św. wojciecha na Drzwiech Gnieźnieńskich. Obraz bowiem na równi z piśmiennictwem
jest środkiem wyrazu i dokumentem kulturyaa.
`
Charakter pracy zdeterminowany został ponadto przez generalny po-

stulat współczesnej metodologii badań naukowych, który wymaga od historyka, zwłaszcza jeśli jest nim badacz kultury. a do tej dziedziny
w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa należy z pewnością historie liturgii, znajomości. a przynajmniej uwzględnienia wyników badań dyscyplin pokrewnych. Nauka historyczna zyskuje bowiem coraz bardziej cherakter interdyscyplinarny. Nie można pisać historii, nawet węsko wybranych zagadnień w oderwaniu od całoksztsłtu dziejów i wielorakich
uwarunkowań politycznych. społecznych i ekonomicznych, gdyz nowoczes79.Por. Wykaz prac magisterskich, licencjackich i doktorskich z dziejów liturgii w Polsce wykonanych na Seminarium Historii Kościoła
w średniowieczu i Seminarium Historii Liturgii w KUL. W: Studia z
dziejów liturgii w Polsce. T.1. Lublin 1973 s.3B7-389; T.2. Lublin
1976 s.623-630.
80 Tamźe.
81 Częściowo materiał ten był już przedmiotem badań historyków prawa
kościelnego w Polsce. Por. H.Bieńkowski: Kościół nabożeństwa pogrzsbowego w prawie kanonicznym. Lublin 1963 (praca doktorska w
Bibliotece KUL). - wł.Rubin: Lud w polskim ustawedawstwie synodalnym do rozbiorów Polski. W: Sacrum Poloniae Millenium. T.2. Rzym
1955 s.144-146. - W.Wójcik: "Prawa parafialne" według polskiego
ustewodawstwe psrtykularnego do 1564 r. RTK 3: 1957 z.2 s.168-188.
82 J.Le Goff: Kultura średniowiecznej Europy. Warszawa 1970 s.5-6.
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ne podejście do historii domaga się spojrzenia poezerzonego o te problemy, spojrzenie i ujęcie integrelnego83, Dlatego tez starano się na
poczatku kazdego rozdziału krótko scharakteryzować dana epokę. Korzy-

steno równiez z wyników badań nad pogrzebiem w Polsce takich dyscyplin
jak archeologia. etnogrefia. sztuka. Pełne uwzględnienie wyników wszy-

stkich wymienionych dyscyplin było niemożliwe. gdyz przekroczyłoby
ramy zakreślone dla niniejszej pracy. dlatego też pewne zagadnienie
zostały zaledwie zasygnelizowene ze wskazaniem na dalsze mozliwości
badawcze.
I

Zakres czasowy niniejszego studium określa jego podstawa źródłowe. Dolną granicę wyznacza najstarsza księga liturgiczne zawierająca
obrzęd pogrzebu czyli Sekramenterz Tyniecki z lat 1070-1080. Górna
zaś - wydany w r. 1631 w oparciu o potrydenckie Rituale Romanum Pawła
V z 1614 r., Rytuał_Piotrkowski. który zasadniczo zamyka proces romanizacji liturgii w Polsce84. Dla zrozumienia jednak zmian, jakie
przyniosła chrześcijańska liturgia w zakresie obyczaju pogrzebowego.
przedstawiono w pierwszym-rozdziale pogański obrzedek pogrzebowy w
oparciu o przekazy pisane 1 wyniki badań wykopaliskowych. cofając
się niekiedy do prahistorii Polski. Z kolei na innych miejscach, dla
wykazania trwałości pewnych obrzędów czy zwyczajów przekroczono granicę 1631 roku.
Å
Zasięg terytorialny prowadzonych tu badań wyznaczają te same księgi liturgiczne. Pochodzą one zasadniczo z tych diecezji, które mieszczą się w granicach metropolii gnieźnieńskiejas, a zwłaszcza diecezji:
gnieźnieńskisj, krakowskiej, wrocławskiej, płockiej. poznańskiej i
wilsńskiej. W świetle zachowanych egend warmińakich starano się ukazać liturgię pogrzebu również na terenie tej diecezji. Z innych diecezji polskich brak źródeł liturgicznych zawierających obrzęd pogrzebu. Jednakże wyniki badań mogą być rozszerzone na całość ziem historycznie polskich, gdyż diecezje ościsnne w stosunku do metropolii
gnieńnieńskiej. mimo ewentualnych różnic lokalnych, korzystały, zwłaszcza od momentu wynalezienia druku. z ksiąg wydawanych dla jej potrzeb.
-.n±|iu-ue-u-±żlu_-I'

83 Por. D.Olszewski: Wybrane zacadnienie z metodologii historii. ABMK
T.32. Lublin 1976 8.281-288. Olszewski opiera swoje wywody na trzytomowym dziele historyków francuskich: Fsire do l histoire. Pod
red. 3. Le Goff i P.Nora. Paris 1974 (T.1. Nouvoeux problemesz
T.2. Houvelles epproches; T.3. Nouveaux objets).
84

Por. w.Schenk: Z dziejów liturgii w Polsce. KTKP I 148.

85

Por. B.Kumor: Granice metropolii gnieźnieńskiej 1 jej sufregenii w
okresie przedrozbiorowym. RTK 13: 1966 z.4 s.5-75. - Tenże: Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939). ABHK 18: 1969 8.293352; 19: 1969 s.271-314. 20: 1970 s.253-374; 21: 1970 s,309-404;
22: 1971 s.319-362; 23: 1971 s.364-399: 24: 1972 s.361-404.
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Układ pracy podyktowany został stanem badań nad liturgia pogrzebu
w Polsce. Jest on również uwarunkowany materiałem znalezionym w samych księgach liturgicznych. Całość studium została podzielona na
trzy rozdziały.
Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający. Chodzi w nim o ukazanie. w jaki sposób pogański obrzędek pogrzebowy istniejący na ziemiach Polski w chwili chrztu stopniowo przyjmuje charakter chrześcijański. Opracowany został on głównie w oparciu o wyniki badań archeologicznych i analizę pozaliturgicznych źródeł pisanych. W ten sposób
przedstawiono pogański obrzędek pogrzebowy dawnych mieszkańców naszych ziem oraz wynikającą z tego obrządku eschatologię pogańskę. Następnie omówiono zabiegi misjonarzy 1 administracji kościelnej zmierzające do wprowedzenia chrześcijańskiego pogrzebu. świadectwem tych
usiłowań sę cmentarza przykościalne. Tradycje pogańskie nie od razu
jednak zostały przezwyciężone, o czym w późniejszym okresie świadczą
pewna formy zachowań utrwalone w przskazach pisanych oraz odkryte w
wykopaliskach.
Dwa dalsze rozdziały powstały już zasadniczo na bazie źródeł liturgicznych. I tak rozdział drugi ukazuje najstarsze chrześcijańskie
obrzędy pogrzebowe w Polsce, do końca XIII wieku. Ponieważ podstawa
źródłowe dla tego okresu jest stosunkowo skromna (Sakramentarz Tyniecki, rękopisy cysterskie), pewne elementy chrześcijańskiego pogrzebu
przedstawiono w świetle źródeł pozaliturgicznych. jak kroniki, żywoty
świętych, ilustracje ikonograficzne. Chodzi w nim o pokazanie nie
tylko liturgii pogrzebu w dobie wczesnopiestowskiej, ale jej oddziały
wania na życia, czego przejawem jest ówczesne literatura. sztuka. pobożność.
Trzeci z kolei rozdział przedstawia liturgię pogrzebu w Polsce od
XIV w. do wydania Rytuału Piotrkowskiego w r. 1631. W odróżnieniu od
poprzednich obecny rozdział posiada znacznie bogatsza podstawę żródłowę. Większość zachowanych agend polskich pochodzi właśnie z XV i
XVI w. W księgach tych znajdujemy również duże zróżnicowanie obrzędów
pogrzebowych. Obrzędy te stały się okazję do wyróżnienia pogrzebów
uroczyatych (ukazanych na przykładzie pogrzebu panującego, duchownego
i wyższej warstwy ówczesnego społeczeństwa polskiego). zwyczajnych
(biedoty miejskiej i wiejskiej) oraz pogrzebów nadzwyczajnych (dziecka. położnicy. ekskomunikowanego).
W zakończeniu pracy przedstawiono wyniki badań oraz wskazano na
dalsze możliwości badawcze.
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"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne". Lublin 1959 Agenda
"Archiv für Liturgiewissenschaft" (tytuł poprzedni "Jahrbuch
für Liturgiewisaenschaft* - JLW). Regensburg 1950 "Biuletyn Historii Sztuki". Warszawa 1932 Breviarium
'
Corpus Christianorum seu nova Patrum collectio. Turnhout
1954 -
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BHS
Brev
CChr
CSEL

Corpus scriptorum eccloaiasticorum letinorum. Wien 1866 -

DACL

Dictionnaire d'archêologie chrétienne et de liturgia I-XV.
Red. F.Cabrol, H.Leclercq. Paris 1924-1953.
Dzieje teologii katolickiej w Po1sce.I-III. Red. M.Rechow1cz

OTKP

Lublin 1974-1977.
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Gloger
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IBP

KTKP
LMD
Mansi

Encyklopedia katolicka I-XII. Red. F.Gryg1ewicz, R.Łukaszyk.
Z.Sułowski. Lublin 1973 Encyklopedia kościelna I-XXXIII. Red. M.Nowodworski, A.Zaremba. S.Biskupski. warszawa, Płock, Włocławek 1873-1933.
"Ephemerides Liturgicae". Roma 1887 Z.G1oger: Encyklopedia staropolska I-IV. Warszawa 1900-1903,
21958 (przedruk 1972).
Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny I-II. Red.
R.Gustaw. Poznań 1971-1972.
Incunabula, quae in bibliothecis Poloniae aaservantur. Inkunabuły w bibliotekach polskich. Centralny katalog I-II. Wroc
ław 1970.
Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce I-III. Red. M.Rechowicz. Lublin 1969.
"La Maison Dieu". Revue trimestrielle du Centre de Pastorals
Liturgique. Paris 1945 J.S.Mansi 1 in.: Sacrorum conciliorum nova et amplissima col

iezzio 1-Lxx. Paris 1899-19272.
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Monumenta Germaniae historica tnde ab anno Christi 500 ueque
ad annum 1500 (oraz Indices). Hannover-Berlin 1826 Leges
Epistolae
Wwusica medii aevi". Kraków 1965 Missale
Monumenta Poloniae historica I-VI. wyd. A.Bie1owski. I-V

Lwów 1884-1888, v1 kraków 1893. 1-v1 warszawa 1980-19812.
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- Monumenta Poloniae historica - Pomniki dziejowe Polski. Seria nowe. Kraków 1946 -
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Ordo exsaouiarum. Editio typica. Typis Polyglotis Vaticsnis
1969.
Petrologia grseca I-CLXI. wyd. J.P.Migne. Paris 1857-1866.
Petrologia latino I-CCXVII (I-IV indices). wyd. J.P.Migne.
Paris 1878-1890.
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Początki Państwa Polskiego. Księga tysiąclecia I-Ii. Red. K.
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Polski słownik biograficzny. wyd. Polska Akademia Umiejętnoś

ci (od 1957 PAN). kraków 1935 QLP
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“Les questions Liturgicques st Pariossieles". Louvain 1910 "Ruch Biblijny 1 Liturgiczny". Kraków 1948 “Rocznik Krakowski". Kraków 1898 Starodawne prawa polskiego pomniki I-IV. wyd. U.Heyzmann.
Cracoviee 1856-1873.
Słownik starożytności słowisńskich I-VI. Wrocław 1961 “Tygodnik Powszechny". Kraków 1945 -

N.8. Wykaz skrótów sporządzono w oparciu o EK.

1. CHRYSTIANIZACJA OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO W POLSCE

1-1- .E:.=s'±=!°h..r=?ś=.±Js =Rł 29'§=sz9.°..'f..-.P°s:.ëaPs'o'
Okres bezpośrednio poprzsdzajęcy przyjęcie chrześcijaństwa w
Polsce w niewielkim tylko stopniu został przebadany przez naukę. Uwaga badaczy. archeologów i historyków, zwłaszcza w ostatnim 30-leciu.
skoncentrowała się wokół zagadnień ściśle zwiazanych z powstaniem i
kształtowaniem się państwa polskiegol. Główny wysiłek poszedł w kisrunku badanie ośrodków psństwowości pochodzących z okresu od X do połowy XIII wieku. Jest to poniekąd zrozumiałe. wieże się bowiem z wielkim jubileuszem tysiąclecia państwowości polskiejz. Stąd dość dobrze
poznaliśmy ten okres. Stosunkowo dobrze znamy również. na podstawie
wykopalisk, pradziejs naszych ziem3. Znacznie mniej natomiast poświęcono uwagi czasom bezpośrednio poprzedzającym okres integracji ziem
polskich. A szkoda. gdyz był to okres bardzo ważny. wtedy bowiem sokonywały się przemiany polityczne i społeczne, które doprowadziły do
utworzenia naszego państwa. tworzyły się podwaliny naszej kultury zarówno materialnej jak 1 duchowej. wtedy też przybrały ostateczny
kształt zwyczaje. obrzędy i wierzenia. z którymi u progu naszej państwowości spotkało się chrześcijaństwo4.
temu-

lhuek-zqgggí

Por. W.Hensel: Początki państwa polskiego i jego kultury. Wrocław
1971 e.i01. - Szerzej problematykę tę poruszają artykuły w pracy
zbiorowej: Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia. Pod red.
K.Tymienieckiego. T.1-2. Poznań 1962.
Pomysł uczczenia w ten sposób tysiąclecia naszego państwa podsunęł
w 1948 r. Prof. Witold Hensel. Projekt jego został przyjęty 1 szeroko rozwinięty. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki powstało

specjalnie Kierownictwo Hadeń nad Poczetkami Państwa Polskiego. Por.

P.oas1sn1es= świt ałowisńekisgo jutra. s.m. wyd. 1952 s.24.

Por. J.Kostrzewski, M.Chmielewski.'K.3azdzewsk1: Pradzieje Polski.
Wrocław 1965; W.Hensel: Polska starożytna. Wrocław 1973.
Wszyscy historycy ee zgodni co do tego. ża to co działo się w Polsce
w X-XI w..opiere się na osiągnięciach wieków poprzednich. że korzenie kultury polskiej tkwią w przeszłości ełowiańskiej. Por. A.Gieysztor: Ideowe wartości kultury polskiej wieku X-KI. Przyjęcia chrześcijańetwa. “Kwartalnik Historyczny". 67: 1960 e.922-938; Tenże:

s
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Jednym z głównych elementów obrzedowoåci. zwyczajów 1 wierzeń
dawnych mieszkańców naszych ziem dajacym się prześledzić na przestrze-

ni wielu stuleci w oparciu o wykopaliska 1 piśmiennictwa wczesnośredniowieczne jest obrzedek pogrzebowy. Znalezione w wielkich ilościach
groby wraz z ich zawartością stanowią ponadto bogate źródło informacji na temat zycie naszych praojców. gdyz odkryć na miarę Biekupina,
Ślęzy czy stanowisk hutniczych z Gór Świętckrzyskich. w porównaniu ze
znaleziskemi cmenterzysk, których liczy się na tysiące, jest niewiele.
W celu zrozumienia zmian. jakie zeszły w obrządku pogrzsbowym ne
ziemiach polskich po przyjęciu chrześcijaństwa. chcemy obecnie zastanowić się nad genezs obrządku pogrzebowego i bogactwem jego form. by
na ich tle ukazać przedchrześcijański obrządek pogrzebowy w Poleca
oraz wierzenia Prapoleków zwiazane z życiem pozagrobowym.
1.1.1._§eneza i formy obrządku pogrzebowego_
Pochodzenie pogrzebu wieże się z koniecznością usunięcia ciała
zmarłego, którego rozkład stanowi zagrożenie dla żywych. Bardziej złożone jest geneza obrzędów towarzyszących tej koniecznościs. Wynikeje
'ilu-

Cd. przyp. ze str. 23
Przemiany ideologiczns w państwie pierwszych Piastów, a wprowadzenie chrześcijaństwa. PPP II 155-170. - Por. tez: w.Henze1: U źródeł
kultury Słowian wieków XI-X. W: Archeologia i prahistorie. Wrocław
1971 s.153-167; Tenze: Cywilizacje na ziemiach polskich. wz Dzieje
Polski e współczesność. Warszawa 1966 8.13-36.
5
Sprawę ta zajmuje się zarówno etnologowie, etnografowie jak i archeologowie. Stosunkowo wiele uwag temu zagadnieniu poświęcił w swych
pracach Tadeusz Malinowski (Obrzędek pogrzebowy ludności kultury
łużyckiej w Polsce. "Przeglad Archeologiczny“. T.14 R.36: 1961 a.
5-135. zwłaszcza 8.74 oraz Obrządek po rzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław 1969, zwłaszcza 8.923. T.Melinowski-oparł się W
swych rozwazaniech o genezę obrządku pogrzebowego na dziale angielskiego etnolcge polskiego pochodzenia Bronisława Malinowskiego
(Szkice z teorii kultury. Warszawa 1958). a przede wszystkim na
przykładach wziętych z pracy francuskiegoletnologa C.Montandona
(Trate d ethnologie cyclo-culturelle et d ergologie eyetematique.
Paris 1954); por. też J.Jaskanis: Obrzędek ogrzebowy zachodnich
Bałtów u schyłku starożytności (I-V w. n.e.Ŝ. Wrocław 1974 s.211213: J.A.Chrościcki: Pompa funobris. Warszawa 1974 s.12-13; M.Cebelska: Zagadnienie obrządku ciałopelnego. “wiadomości Archeolgiczno". 7.36:

1964 s.18-44; Także: Cmentarzyeko kultury łużyakiej W

kucmierkach w powiecie częstochowskim a zagadnienie początków i rozpowszechnienia się zwyczaju palenia zmarłych. “Przegląd Archeologiczny". T.1B R.41/42: 1966-1967 s.122-150; Takze: Ze studiów nad
obrzędkiem ciałopalnym w Europie przedhistorycznej. "Zeszyty Naukowe
UJ 149". Prace Archeologiczne. āeszyt 8. Kraków 1967 s.39-60. M.Cabalske obok wyżej wspomnianej pracy G.Montandona posługuje się
ostatnimi wynikami z tej dziedziny ns polu etnogreficznym przedstawionymi w dzielo Urszuli Schlenther (Brandbestattung und Seelenglauben. Berlin 1960). Poza tym kwestię ta poruszają wszystkie prace naszych archeologów traktujnce o obrządku pogrzebowym, z czołowymi przedstawicielami tej dziedziny z J.Kostrzewskim. K.Jeżdżew-skim, W.Henselem, M.Ged1om. J.Szydłowskim na czole.
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one ze stosunku zywych do osoby zmarłej, w którym przsnikają się i
wieezają takie uczucie. jak lęk, szacunek i miłość. Stąd w obrządku
pogrzebowye obserwować można tendencje zmierzające do zachowanie ciała zmarłego ne przykład przez mumifikecję oraz dążność do pozbycia
się zwłok na przykład przez spalenie. Obrządek pogrzobowy uzależnio-

ny jeat również od środowiska geograficznego, od uwarunkowań kulturowych i historycznych, od rodzaju śmierci oraz od pozycji społecznej
zmarłegoö. Niemałą rolą odgrywają tu także wierzenia religijne7. Stąd
obrządki pogrzebowe mogą być bardzo różnorakiee. Celem naszym tutaj

nie jest wszakże przedstawienie pełnego przeglądu wszystkich obrządków, jakimi rozmaite ludy poeługiwały się przy "chowaniu" swoich
zmarłych, pragniemy jedynie wskazać na najbardziej reprezentatywne.
Zarówno archeologia jak i stnogrefia zna cały szereg takich sposobów pogrzebu, które na dłuższą metę nie pozostawiają żadnego śladu.
Do tych sposobów zaliczyć możemy porzucenie zmarłego. charakterystyczne zwłaszcza dla ludów pasterskichg, wystawienie zwłok na platformie nad ziemią oraz zbliżony do tego zwyczaj, polegający na umieszczeniu ciała zmarłego w koronie drzew. W dwóch wysoko rozwiniętych religiech azjatyckich - lamaizmie i mazdaizmie - oddaje się ciało na pożarcie drapieżnym zwierzętom. kryje się ze tym lęk przed skalaniem
ziemi i ognie. Lęk ten nakezywał sterodawnym wyznawcom boga Mazdy,
jak również współczesnym parsom, wystawiać zwłoki w budynkach, zwanych poetycko "wieżami milczenis“1O. Znane są również pochówki w pniu
wydrążonogo drzewaíl.
Nierzadko, zwłaszcza na terenach wyspiarskich, zdarzają się pogrzeby przez bezpośrednie zatopienie zmarłego (ne wyspach Salomona
jest to regułą), pochowanie w kanu lub w łodzi (w Norwegii w czasach
wikingów), które następnie się zatepia, względnie wyprawie 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.
ínn-lni'_--gi-

6 Por. K.Birkst-Smith: Ścieżki kultury. Warszawa 1974 s.364.

7 Por. Religia pogeńskich słowian. kielce 1968 8.113-114.
8 Przykładowo P.M.Küsters (Das Grab der Afrikaner. "Anthropos". T.
14: 1910 s.639) wyróżnia dla Afryki 17 sposobów chowania zmarłego,
1 K.Birket-Smith (Ścieżki kultury 8.346) podaje. że na małej wyspie
malanezyjskiej San Cristobal istnieje 21 sposobów, a J.Jaskanis '
(Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów 8.212) za religioznewcami
mówi o 8 sposobach.
9 Por. K.Moszyński: Ludy pasterskie. Ich kultura materialna oraz pod

stswowe wiadomości o formach współżycia zbiorowego, o wiedzy, życiu religijnym i sztuce. Kraków 1953 s.74.
10

Por. k.a1rke:-Smith: ścieżki kultury. 8.369-370.

11 W Afryce - por. P.M.KÜsters, jw.: na Nowej Gwinei - por. relację

misjonarzy. W: Z kraju kamiennej siekiery. Warszawa 1975 s.214,
306.
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Nie jest wykluczone. ze jedną z tych form w zależności od środowiska geograficznego posługiwał się równiez człowiek prehistorycznylz.

Pierwszy zachowany pochówek w ziemi pochodzi ze środkowego peleolitu,
to jest sprzed około 50000 lat. Me on charakter szkieletowy. Zeerłego
złożono w grobie w pozycji leżącej na boku, z nogami lekko podkurczonymi 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 rózne formy. Oprócz zwykłego grobu wzicmnago pojawiają się groby niszowa. określane również jako groby katakumbowa.
Zmarły złożony jest nie w samym dole grobowym, ale w niszy wydrązonej
w ścianie bocznej, tak by ziemia bezpośrednio go nie zgniatała. Chowano równiez w grobowcach kamiennych lub w jaskini14.
Istnieje ponadto specjalny obrządek pogrzebowy polegający na tym,
że zwłoki przed złożeniem do grobu balsamuje się lub mumifikuje
(Egipt, Australia. Ameryka przedkolumbijska) lub ogołaca z części
miękkich poprzez moczenie w wodzie (Nowa Gwinea) czy przez wygotowanie15. Mówimy wtedy o tak zwanym wtórnym pogrzebie. Ma on również
miejsce wówczas, kiedy pogrzeb związany jest z kanibalizmemiö. Pogrzeb
wtórny zachodzi także często w czasie obrządku ciełopalnego, kiedy po
wygaśnięcia stosu zbiera się przepalone kości lub popiół i składa w
urnie lub bezpośrednio w grobie. Bywa jednak i tak, ze samo miejsce
__n

12 Istoty przypominaj ce swym zewnętrznym wyglądem człowieka zwane
austrialopitekami ęaustralopithecinae - Homo habilis) pojawiły się
na ziemi w erze kenozoicznej na przełomie dwu epok geologicznych:
trzeciorzędu i czwartorzędu. to jest ok. 1 miliona lat temu na te-

renie Afryki południowej 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 Gunz i Mindel jest to ok. 1000000-450000 lat temu.
Był nim Homo erectus zwany Pithecanthropus. W okresie tak zwanego
wielkiego interglacjału między zlodowaceniem Mindel-Rise ok. 300000
lat temu istniał już Homo sapiens, niewiele różniący się od człowieka współczesnego. Por. J.Koetrzeweki. M.Chmielewski, K.Jażdżewski. Pradzieje Polski. Wrocław 1965 8.10-20.
13 Por. Pradzieje Polski 8.29.

14 A.Leroi-Courhan (Religie prehistoryczne 8.47) prostuje pogląd jakoby jaskinie 1 groty były naturalnymi miejscami pochówek. 'Utrzymywano. że ludzie palaolitu chowali często swoich zmarłych w grotach;
sto lat poszukiwań wskazuje. że słuszne jest tylko twierdzenie odwrotne". Groty wykorzystywano raczej jako mieszkanie. Pochówki w
grocie sa 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".
15
Ten ostatni zwyczaj został wprowadzony w Europie średniowiecznej
przez krzyżowców. Potępił go w r. 1300 papież Bonifacy VIII. - Por.
L.Ruland: Geschichte der Leichenfeier s.175.
16
Por. T.Malinowski: Obrzedek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej
e.i08-110; K.Birket-Smith: Ścieżki kultury a.431-432.
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ciałopalenia zamienia się w grobowiec. kiedy mianowicie przepelony
atoa obaypuje aię ziemią w postaci kurhanu.

V

Miejsca pochówku rozpoznajemy na ogół przez odkrycie kopca-kurhanu usypanego z ziemi lub ułozonago z kamieni obeypanych ziemią. Niekiedy grobowiec przybierał postać komory naziemnej utworzonej przy po
mocy olbrzymich głazów w postaci dolmenu. Często grób zaznaczano krę-

giem z kamieni. stosem gałęzi lub rogów renifera, pojedynczym kamieniem (etelą) lub innym znakiem wykonanym z drzewa. Najbardziej monumantalny charakter przybrały grobowca w starożytnym Egipcie, gdzie bu
dowano ja w formie piramid.
W grobach odnajdujemy dary grobewa w postaci przedmiotów codziennego użytku, ozdób oraz pokarmów. Nosze ona niekiedy ślady celowego
zniszczenia. Zamiast rzeczywistych przedmiotów, których zmarły używał
ze zycia. można w grobach napotkać dary zastępcze. symboliczne lub po
prostu, jak to ma między innymi miejsce w piramidech egipskich. wyobrażenia darów w postaci rysunków. W składaniu darów ofiarnych posuwano się nieraz tak daleko. ze zabijano i chowano razem ze zmarłym
jego ulubione zwierzętas a nawet najbliższe osoby. W grobach lub w
poblizu grobów można znależć ślady uczt pogrzebowych17.

1' 1-2' .9*1:=_'a'?.:'<_P_'1@.:.=.9.'=9..*›_'_ 1=._9±=_'f§.';=5s. 12zł
Pierwszy grób na terenie Polski znaleziono w Janisławicach,
woj. skiarniewickie. Pochodzi on z środkowej epoki kamiennej, mezolitu, z lat 6000-4500 przed Chr.18 Grób ma charakter szkieletowy.
Zmarłym był mężczyzna lat około 40, a pochowany został w pozycji siedzącej z twarzą zwrócona ku zachodoi, z nieznacznym odchyleniem na
południe. W grobie znaleziono wytwory z krzemienia. kości i rogów, w
sumie około 95 narzędzi. Wszystkie ostrza kamienne i kościane mają
ułamane wierzchołki. W grobie znajdowały się też resztki pokarmu.
Grób w Janisłewicach jest jedynym odnalezionym dotychczas na terenie
Polski grobem z epoki mezolitycznejlg.

17 Por. Pradzieja Polski. paeeim.
18 Pierwszy człowiek na ziemiach Polski pojawił się prawdopodobnie w
czasie wielkiego interglacjału. ok. 300000 lat temu. Najstarsze
ślady bytności człowieka na naszych ziemiach znaleziono w dolinie
Prądnika, wcinającej się w jurejską Wyzynę Krakowska-Częstochowska
w tak.zwanej Jaskini Ciemnej. Pochodzą one z końca zlodowacenia
_ Rise, ok. 110000 lat temu. Najdawniejsze znalezisko kości ludzkich
Ęochodzi z tej samej doliny Prądnika, z tak zwanej Jaskini Naszyciej. - Por. Predziaje s.22-23; Hsnsel: Polska starożytna 8.11-17;
Z.Kapica. A.wierciński: Analiza antropologiczna ludzkich szczątków
kostnych z Jaskini Haszyckiej. pow. Olkusz. z okresu magdaleńekiego epoki paleolitu młodszego. "Archeologia Polski". 11; 196 z.2
8

19 Pradzieje 8.52; W.Henee1: Polska starożytna 8.34-35.
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Z wczesnego okresu młodszej epoki kamienia. neolitu (4200-3500),
znamy zaledwie parę stanowisk archeologicznych pochodzących z kultury
ceramiki wstęgowej, na których odkryto po kilka jednostkowych grobów
szkieletowych. ze szkieletami skurczonymi. ułożonymi na boku. oraz
jeden grób zbiorowy. W grobie tym znajdował się mężczyzna. dwie kobiety i dwoje dzieci. wszyscy leżeli na boku w pozycji niemal wyprostowanej, z nogami lekko zgiętymi i rękoma wyciągniętymi przed siebie.
Brak tu właściwego wyposażenia grobowego. W tym samym okresie spotykamy się na naszym terenie z pierwszym grobem ciałopalnymzo.
Okres środkowego neolitu (3500-2500) obejmuje kilka następujących
po sobie kultur. Kultura ceramiki kreskowe-kłutoj grzebia swoich `
zmarłych najczęściej w obrębie osad, w pozycji skurczonej. z kilkoma
naczyniami oraz siekierkami i dłutkami kamiennymi. Zdarzają się też
groby cisłopalnezl. Z tego okresu pochodzi pierwszy odkryty na ziemiach Polski cmentarz w Brześciu Kujawskim. Jego użytkownikami byli
przybyszo z południa. przedstawiciele tak zwanej kultury lendzielskiej. Na obszarze niespełna 2 ha odsłonięto 51 domostw, około 700 _
jam, ponad 20 palenisk i 55 grobów. Znalezisks te są świadectwem powstania nowych, nie znanych we wcześniejszych epokach instytucji: osady i cmentarza. Zmarli złożeni byli w prostokątnych jamach grobowych.
na boku. z podkurczonymi kolanami 1 rękami zgiętymi w łokciach na wysokości klatki piersiowej. w naturalnej. swobodnej pozycji. Zwłoki
mężczyzn spoczywały najczęsciej na prawym, a kobiet na lewym boku.

Nieraz wiązane im ręce lub nogi, co miało uniemożliwić zmarłym powrót
na ziemię i szkodzenie żywym. Wyposażenie grobów stanowią przedmioty
codziennego użytku oraz ozdobyzz. Zupełnie wyjątkowo trafiają się też
w obrębie tej grupy groby ciałopalns23. Następna kultura, pucharåw
lajkowetych, wykształciła się na terenie obecnej Danii i północnych
Niemiec. wpływami swymi sięgeła od Holandii do Wołynia i od południowej Szwecji do Moraw. W jej kształtowaniu brały udział również nasze
ziemie. zmarłych chowano w pozycji wyprostowenej na wznak. Wyjątkowo
tylko palono ich na stosie, a pozostałe kości składane w popielnicech.
obsypanych niekiedy resztkami stosu lub wprost w ziemi. Z kulturą pucharów lejkowatych związane jest pojawienie się megalitów - olbrzymich grobowców zbudowanych z kamieni i nasypów ziemnych. często przy
zastosowaniu duzych konstrukcji drewnianych. Nie licząc kilku potężnych kurhanów wczeenoredniowiecznych z okolic Krakowa. są to najbardziej monumentalne budowle grobowa wzniesiona w przeciągu całych pramm

20 Obrządsk ten stanie się powszechny około dwa tysiace lat póżniej.
21 Pradzieje s.72.
22 L.Gabałówns: Ze studiów nad grupą brzeeko-kujaaką kultury len-

dzielekiej.-Łódż 196. paaaim.
rredzieja s.78; Wą aneal. jw. e.66.
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dziejów Polski. W grobach tych odkryto pozostałości stypy pogrzebowej
oraz ślady kenibalizmu. Centralnymi postaciami pochowenymi w tych grobowcach sa męzczyźni24. W trakcie trwania następnej kultury, amfor kulistych. megality zanikaję i ograniczają sie do powszechnie znanych
form płaskich grobów skrzynkowych, do grobów z obwarowaniem kamiennym
lub bez wszelkiej osłony. Często wśród wykopalisk kultury amfor kulistych spotyka się groby zbiorowe. które według K.üażdżawskiego25 zawieraja zwłoki tak zwanego głównego zmarłego oraz szczątki osób złożonych wraz z nim do grobu po umyślnym zabiciu i mających mu towarzyszyć w życiu pozsgrobowym. Wyraża się to w rozmaitym ułożeniu poszczególnych zwłok. w odmiennym wyposażeniu oraz specyficznym potraktowaniu ich w obrębie danego grobu zbiorowego. zachodzi zjawisko tak
zwanego pochówku wtórnego. to znaczy, że zwłoki przed ostatecznym pochówkiem znajdowały się przez jakiś czas w specjalnym miejscu. a pogrzeb odbył się w określonej porze roku. W tychże grobach zbiorowych
stwierdzono ślady kanibalizmuzs.
W ostatnim, późnym okresie neolitu (2500-1700) coraz częściej spotykamy się z obrzadkiem ciałopalnym, dominującą jednak forma jest nadal pochówek szkieletowy. Jest to czas trwania kultury ceramiki sznurowej27. W formach obrządku pogrzebowego tej kultury wyraźnie zaznacza sie elementy pochodzenia wschodniego: przede wszystkim zwyczaj
chowania zmarłych w tak zwanych grobach niezowych. Zmarli lezeli na
boku, z silnie podkurczonymi nogami i zgiętymi rękami. niekiedy skrępowani sznurem lub obficie obsypani ochraza. Groby wyposażone były w
znaczna ilość naczyń oraz liczne przedmioty codziennego użytku.
24 Grobowce te dochodzę do 130 m długości. 15 m szerokości i 3 m wysokości. Idea grobów megelistycznych zrodziła się w basenie Morza
Śródziemnego i wzdłuż wybrzeży Atlantyku i Morza Północnego dotarła do naszych ziem północno-zachodnich. sięgając na wschód aż do
Kujaw. Pojawienie się ogromnych grobowców bylo najprawdopodobniej
przejawem rozprzestrzeniania eiā określonego zespołu wierzeń, których istoty zapewne nigdy do ko ca nie poznamy. Budowa każdego z
wielkich grobowców była przedsięwzięciem niełatwym. Dla podo ania
mu nie wystarczały same tylko bodźce natury religijnej. Musiała
istnieć społeczeństwo zdolne do podjęcia ogromnego trudu fizycznego. a przede wszystkim organizacyjnego. Ślady uprawy roli i hodow-

i zwierząt domowych oznaczają wzrost społecznego znaczenia męż-

czyzn. Oni tez są centralnymi postaciami w tych grobowcach. - Por.

Pradzieje s.8ü-90; W.Hensel: Polska starożytna s.94.
25 Pradzieje 8.91-93.

26 Por. w.Hense1: Polska starożytna 8.100-102.

1

27 Nazwę swą wzięła od typowego dla niej zdobienie glinienych naczyń

odciskemi eznura. üest to nejrozleglełsza kultura sięgające od

Uralu do Renu i od Skandynawii po Bał any. - Por. Pre zieje s.94105, 144; W.Haneel, jw. s.106-108, 119-125.
29 Ochra jest surowcem używanym do malowideł ściennych. Uwazana jest
również za barwnik używany do kolorowania grobów,do malowanie ciał
żyjących. do eymbolizowania ogólnie biorac krwi, a co za tym idzie

- zycia. a przede-wszystkie życia zmarłych. - Por. A.Leroi-Gourhan:

Religie prehietoryczne 8.57-59.
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Stwierdzono również ślady styp pogrzebowych oraz obecność kości zwierzęcych obok szkieletu człowieka.
Epoka brązu (1700-650) przebiega pod znakiem integracji plemion 1
stabilizacji kulturowej. na pograniczu I i II okresu brązu (ok. 1450)
wytwarzają się na naszych ziemiach trzy wielkie kultury: przedłużycka.
trzciniecka 1 prabałtycka. które jak sama nazwa jednej z nich wskazuje. bezpośrednio poprzedzają kulturę łużycką. uważana za kulturę prasłowiańskązg. Kultury poprzedzające kulturę łuzycką chowają swoich
zmarłych przeważnie niespalonych w pozycji skurczonej. w grobach płaskich i pod kurhanami. niekiedy dochodzącymi do duzych rozmiarów. Coraz częściej jsdnek w tym okresie spotykamy się z grobami ciałopalnymi 30 .
Najistotniejszym wydarzeniem środkowego okresu epoki brązu (12001000) jest powstanie kultury łuzyckiej. nazwanej tak od pierwszego
związanego z nią znalezisko na Łużycach. Ha ona szczególne znaczenie
dla prahistorii Polski, jest to bowiem kultura. które trwałe najdłużej i rozciągsłe się na obszarze całego krajusi. Charakteryzuje ją
powszechne stosowanie przez cały czas jej istnienia obrządku ciałopelnego, co stanowi jedną z zasadniczych jej cech32.
Obrządek szkieletowy nie znikł jednak zupełnie33. Przyczyny współistnienis w niektórych grupach ku1tury_łużyckieJ podwójnego - ciałopalnego 1 szkieletowego - obrządku pogrzebowego nie zostały dotychczas w pełni wyjaónione34. Cmentarzyska kultury łużyckiej z biegiem
q-_ni-ęuu1›4u_-n-0-

29 w.Hensel: Polska starożytna s.166.
30 Pradzieje e.120-142: Hensel, jw. s.156. 160. - Ślady palenia zmarłych często jeszcze nieliczne. w porównaniu z przeważającym obrządkiem szkieletow m. znamy również z tego okresu z terenów pozapolskich: Niemiec %h.L.Jansen: Zur Frage der Leichenverbrennung bei
den Urgermanen. "Mannus". T.25: 1936 s.457-462). Czechosłowacji (3.

r111p= Pradzieje czeeheziewazgi. Poznan 1951 8.118-120, iso-151)

i Europy środkowej (tamże).
31 Wiąże się z nią za adnienie początków Prasłowian. - Por. K.Jazdzewski: Praojczyzna Sşowian. W: Starożytności słowiańskie. T.4 cz.1
8.301-305: W.Hensel: Polska starożytna 8.166.
32 T.Malinewski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łuzyckiej. pessim.
33 M.Gsdl zajmujący się tą kwestią pisze: "Obok wszechwłsdnie niemal
panującego ciałopalenia właściwie przez cały czas występowały nieliczne groby szkieletowe. Jednak obrządek szkieletowy nawet w okresie swego największego rozwoju we wczesnej fazie okresu halsztackiego nie był w stanie zagrozić rozpowszechnionemu ciałopaleniu.
Z wyjątkiem jedynie pogranicznych terenów Górnego Śląska i Małopolski. gdzie w V okresie brązu (800-650) szkieletowy obrządek pogrzebowy urósł do roli równorzędnego partnera dla obrządku ciałopalnego. s nawet na niektórych cmentarzyskach w owym czasie przeważają
liczebnie groby szkieletowe nad ciałopelnymi. - M.Gedl: Szkielstowy obrząde pogrzebowy w kulturze łużyckiej. Kraków 1964 s.147.
34 w.Hensel przedstawia następującą interpretację: “Ciałopslenie reprezentuje tradycje lokalne związane z zasiedziałą tu od dawna ludCd. przyp. na str. 31
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czasu stają się coraz większe i w okresie halsztackim (650-4üO) stają
się bardzo rozległe, licząc po kilkaset, a nawet do tysiąca grobów
(np. Kietrz Woj. Opole). Groby zawierają do 18 naczyń, a nierzadko
liczne zabytki metalowe. Gbok czystych grobów popielnicowych, których
jest większość, spotykamy na środkowym Śląsku i w Wielkopolsce zachodniej groby z urnami obsypanymi szczątkami stosu oraz groby bezpopiolnicowe z całą zawartoecią stosu. Niekiedy czyste kosci wysypywano pc»
miądzy przystawki. względnie układano je anatomicznie. ;wane są również groby podwójne i tak zwane groby "rodzinne"35. Na cmenterzyskach
łużyckich nierzadko spotykamy się ze śladami ognisk. styp, pożywienia
wkładanego do grobu oraz z kamiennym obwarowaniem grobu, obstawą kamienna (na północ od linii Wisła-warta) czy drewnianą konstrukcją36.
Na cmentarzysko w Częstochowie-Rakowie stwierdzono rzędowy układ gro-

bów wzdłuż 081 północ-p°1udn±e37.
Kultura łużycka zanika we wczesnym okresie lateńskim (cały okres
lateński trwał od.okcło 400 przed Chr. do początków naszej ery). Lud,
który ją wytworzył nie zginął jednak ani nie wyemigrował - trwał na
miejscu przekształcejec jedynie swą kulturę38. Razem z ludnoócią łuzycką przetrwał również obrządek ciałopalny. Kontynuują go dwie kolejna duże grupy kulturowe: kultura pomorska 1 kultura wenedzka.

Cd. przyp. ze etr.3O
nbścią kultury łuzyckiej. Grzebanie zmarłych nisepalonych stanowi
odbicie wpływów idących z południa. Podpisany sądzi, że można iść
dalej w rozumowaniu, to jest iz zwyczaj przyniesiony został z południa u schyłku epoki brązu z czę cią ludności obcej, która`stosunkowo rych o została zssymilowene przez ludność miejscową. Byli
to zes przybysze pochodzenia zapewne iliryjsko-wenetyjskiego. wywodzący się ze srodowiska o wysoko rozwijającej się wtedy kulturze.
Przeni nąli oni obszar Polski zapewne w poszukiwaniu niektórych
surowców, w tym zapewne i soli, które odgrywała kiedys ogromną rolę w wymienie międzynarodowej". Zob. Cmentarzysko kultury łuzyckiej w Częstochowie-Rakowie. Oprac. zbior.'pod red. W.Błeszczyka
"Rocznik Muzeum w Częstochowie". T.1. Częstochowa 1965 8.11.
35 T.Melinowski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łuzyckiej s.6364; Predzieje e.200.
36 T.Hslinowsk1: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej s.21.
37 W.Błeszczyk: Cmenterzyeko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie

8.178.

38 3.Koetrzewski"(Predzieje e.i46) tak o tym pisze: "Na podstawie
przetrwania charakterystycznych rysów obrządku pogrzebowego oraz
stwierdzenie rozlicznych form przejściowych w kulturze materialnej
możemy śledzić wyraźnie ciągłość zaludnienia od chwili pojawienie
się kultury łuzëckiej, a nawet przedłużyckiej, aż do wczesnego

áredniowiecza. o ciekawsze, terytorium zajęte przez kulturę łuzycką w okresie największego jej zasięgu pokrywa sie w znacznej części z obszarem zajętym przez Słowian Zachodnich".
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Kultura pomoreks39 odznacza się specyficznym, niezmiernie efektow-

nym rytuałem pogrzebowymåo. W przeciągu całego okresu jej trwania i
na całym obszarze jej występowanie zmarłych palono na stosie 1 chowano w popielnicach. Do powszechnych zwyczajów w rejonie Pomorza należą
ponadto: stosowanie grobów skrzynkowych, w których umieszcza się od
1 do 30 urn oraz używanie urn twarzowych i nakrywenie tychże pokrywami41. Do rzadziej stosowanych zwyczajów należą: sypanie kurhenów nad
grobami, używanie popielnic domkowych. odwrecenie kloszy do góry dnem
i składanie do grobów uzbrojenia.
xtin

lu-1.11-Å

Przyjmuje się, że kultura pomorska rozwinęła się z jednej z grup
kultury łużyckisj, mianowicie z grupy pomorskiej. Terenem macierzystym tej kultury było Pomorze, a ściślej jego część zamknięta
między dolną Wisłą a środkowe Notecią 1 Parsatą. Początki tej kultury według ostatnich ustaleń przypadają na lata po 550 przed
Chr., a trwa ona ponad 300 lat. Z terenu macierzystego ok. 400
rozprzestrzenia się na obszary położone na południe od Noteci, by
w dalszym pochodzie objąć ziemie obecnej Polski, a nawet wykroczyć
poza jej granice. "Podbój" kultury pomorskiej nie dokonywał się na
zasadzie ekspansji politycznej. lecz w wyniku przekształceń kulturalnych. Por. W.Hensel: Polska Starożytna s.273-309. - Z.określeniem nazwy tej kultury istnieją pewne trudności. J.Kostrzewski
(Pradzisje s.219) oraz L.3.Łuka (Słownik starożytności słowiańskich
T.2 Cz.2 8.563-566) lansują termin "kultura wschodniopomorska“.
T.Mslinowski (Obrządek pogrzebowy ludności pomorskiej. Wrocław
1969), a wcześniej W.Antoniewicz (Religie dawnych Słowian. W: Religie świata. Warszawa 1957 8.332) opowiadają się za terminem
“kultura pomorska". Ostatnio w.Hensel Oiierunki ekspansji archeologicznej kultury "pomorskiej" - wejherowsko-krotøszyńskiej. W:

Archeologia i prahistoria. Wrocław 1971) zaproponował nową nazwę
dla tej kultury, a mianowicie "archeologiczne kultura wejherowskokrotoszyńska". Tenże autor w wydanej w 1973 r. pozycji: Polska
starożytna s.271-272, mimo krytyki ze strony T.Malinowskiego, nadal opowiada sią przy tej nazwie, którą wysunął dwa lata wcześniej. Ponieważ jednak nazwa ta jeszcze się nie upowszechniła (L.J.
Łuka: wierzenia pogańskie na Pomorzu wschodnim w starożytności 1
we wczesnym średniowieczu. wrocław 1973 - posługuje się nadal określeniem "kultura wschodniopomorske ; podobnie S.Gediga: Śladami
religii Prasłowian. Wrocław 1976 pozostaje przy określeniu “kultura pomorska"). a pod tytułem "Obrządok pogrzebowy ludności kultury
pomorskiej" ukazała się obszerna monografia T.Malinowskiego, opowiadamy się za bardziej znaną wersja: "kultura pomorska". - Ze
względu na specyficzny obrządek pogrzebowy kultura pomorska znana
jest również jako: kultura urn twarzowych, kultura grobów skrzyncwych, kultura grobów podkloszowych chociaż J.Kostrzewski (Prodzieje 8.234-236) tę ostatnią uważa za oddzielną grupę natomiast T.Malinowski (Obrządok pogrzebowy ludności kultury pomorskiej 8.10)
sądzi, że jest ona wytworem tej samej grupy, to znaczy kultury po-

morskiej. Opinię T.Halinowskiego podtrzymuje również W.Hensel (Polska starożytne s.309-319).
'
Por. T.Malinowski: Obrzadek pogrzobowy ludności kultury pomorskiej,
passim.
Nazwa "urna twarzowo" pochodzi stąd, że popiulnice często są zdo-

biono wizerunkomi twarzy ludzkiej. Ponadto brzuóce popiclnic pokrywa niekiody ornamont przedstawiający ozdoby stroju i elementy
uzbrojenia, a nawet całe sceny figuralnc, ryty narracyjne. - Pocho-

dzenie urn tworzonych tłumaczy się wpływami struskimi na ludność
kultury pomorskiej. Por. L.3.Łuka. wierzenia pogańskic_s.69-70.
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Kultura wanadzka42 charakteryzuje się tym, ze oprócz trwającego

loiaz zwyczaju palenia ciał zmarłych stosuje groby jamows, często baz
popielnic. atsd znana jest równiez pod nazwe kultury grobów jamowych.
Rozróznia się dwie grupy tej kultury: północne, zwane oksywske (Okay-

wie, dzielnica Gdyni) oraz południowa, zwaną jako kultura przeworska.
Różnica w wyposażeniu grobów grupy przaworakiej i oksywskiej zaznacza
się od początków naszej ery i polega na tym, ze w tej ostatniej nie

dawano do grobu uzbrojenia. z wyjątków ostróg.
W okresie rzymskim w ramach kultury wenedzkiej spotykamy się za

znamiennym zjawiskiem tak zwanych grobów ”keiężęcych“43. Sa to groby
szkieletowe wyróżniające się olbrzymimi kurhanami, pod którymi spo-

czywały szkielety męskie z bogatym wyposażeniem pochodzącym z importu. Groby te są odzwierciedleniem wpływów idących z południa. większość uczonych jest zdania, że sa one wyrazem tworzącego się rozwarstwienia społecznego i ze chodzi tu o groby władców plem1ennych44.
Ciałopalny obrządek pogrzebowy dotrwał na naszych ziemiach aż do
okresu piastowskiego45. Jednakże w okresie od zaniku wpływów rzymskich az do początków naszego państwa zachowało się bardzo niewiele
grobów czy cmentarzysk ciełopalnych. Tłumaczyć nalezy to tym, że były to przewaznie niedbałe, płytkie. bezkurhanows groby, które na skutek orki czy prac ziemnych zniknęły póżniej bezpowrotnis46.

42 Kultura wenendzka wykształciła się w wyniku przemieszania się elementów kultury łużyckiej oraz kultury pomorskiej na przełomie II
i I wieku przed Chr. i trwała do schyłku tak zwanego okresu wpły-

wów rzymskich na ziemiach Polski, to jest do V-VI w. Obojmowsła
ona oprócz ziem północno-wschodnich, gdzie trwałe kultura bałtycka,
oraz małych wysepek celtyckich na południu (w okresie przed nasza
erę).wszystkie ziemie polskie. Por. Pradzieje s.242-254, 259-268,
272-280, 287-295; w.Hanse1: Polska starożytna 8.373-540. - W.Hen-

sel (Polska starożytna s.373) uważa, że nazwa kultura wenendzka
~jest najmniej odpowiednia. nie proponuje jednak nowej.
43
Pradzieje s.264; W.Hense1: Polska starożytna 8.427-430.
44 A.Kietlińska (Problem tak zwanych grobów księżęcych wa wczesnym okresie rzymskim. "wiadomości Archeologiczne" T 26: 1959-1960 8.
98-118) wysunęła hipotezę, że moga to być groby celtyckich druidów-kapłanów. Do tej hipotezy skłania się również 3.Rosen-Przeworska
(Religia Celtów 8.179).
45

J.Kostrzewski: Obrzadek ciałopalny u plemion polskich i Słowian
północno-zachodnich. Warszawa 1960, passim.

46 O niektórych cmentarzyskach czy grobach z tego okresu zachowała

się jednak pamięć wśród ludu, który z pokolenia na pokolenie przekszywał sobie wspomnienie o grobach na przykład Krakuse i Wandy,
czy też pewnych miejscach nazywając je “za1ami" lub "żalnikami".
W tych właśnie miejscach w naszych czasach odkryto cmentarzysko
nawet z ku1tury'łużyckiej. Por. Religia pognńskich Słowian. Kielce
1968 8.94.
"
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Obrządsk pogrzebowy naszych praojców, jaki poznaliśmy w oparciu o dane archeologiczne, staje się bardziej zrozumiały w swiatla
źródeł pisanych. Oba bowiem typy źródeł wzajemnie się uzupełniają i
tłumaczą. Katalog 12 wczesnoredniowiecznych tekstów odnoeząych się
do obrzędów i zwyczajów pogrzebowych Słowian czy Polaków z okresu
przed przyjęciem chrześcijaństwa przedstawiła ostatnio H.Zoll-Adamikowa47. Wydaje się rzeczą celowe omówienie ich tutaj, by na ich tle

lepiej zrozumieć. co nowego w tę dziedzinę życia ludzkiego wniosło
ohrześcijeństwo.

Najstarsze źródła skrypturystyczne. jakie autorzy odnoszą do zwyczajów Prasłowian - Whużyczan", pochodzą od historyka greckiego Herodota z Heliksrnesu (ok. 480 - ok. 425 przed Chr.). Fragmenty, w któ-

rych Herodot mówi o zwyczajsch Traków, można według ogólnej opinii
odnieść również do ludności kultury łużyckiej. które od północy sąsiadowała z tym ludem, i dlatego uważa się, że pewne zwyczaje były
obu tym ludom wspólne, co zresztą potwierdzają wykopeliska oraz póżniejsze. wczesnośredniowieczne opisy pisarzy i podróżników arabakich48. Herodot kilkakrotnie wspomina o zwyczsjach pogrzebowych Traków. Pisze on: "Z noworodkami i zmarłymi tak postępują: dookoła noworodka siadają krewni i opłakuję go, ile on nieszczęść musi zaznać.
skoro się urodził, i wyliczają wszystkie cierpienia: zmarłego natomiast wesoło i radośnie grzebią i mówią przy tym. że pozbył się wszystkich nieszczęść i zyje w zupełnej błogoóci“49. Na innym miejscu Herodot podaje: "każdy ma wiele żon: gdy któryś z nich umrze, powstaje
wielki spór między nimi. a i przyjaciele biorę w tym gorący udział,
aby rozstrzygnąć, którą z nich mąż najbardziej miłował. Otóż tę. która osiągnie zaszczytne wyróżnienie. sławią mężczyźni i kobiety, a
najbliższy krewniak zabija ją w ofierze nad grobem: po zabiciu grzebie się ję razem z mężem. Pozostałe małżonki uważają się ze bardzo
nieszczęśliwe, bo jest to dla nich największą hsńbą“5o. Groby wyróżniające się bogactwem wyposażenia nssuwały przypuszczenia, że uroczystości pogrzebowe związane z tymi pochówkami, odznaczały się większym splendorem. Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie znowu w
tekstach Herodota: "Pogrzeby bogaczów tak się odbywają: przez trzy
dni wystawia się zwłoki, zarzyns wszelakie bydlęta ofierne i ucztuje,
opłekawszy wprzód zmarłego: potem zwłoki pali się lub grzebie. Po
-

47 H.Zo1l-Adamikowa: wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne
Słowian na terenie Polski. Cz.i Źródła. Wrocław 1975 s.282-284.
48 Por. W.Hensel: Polska starożytna s.254-255.
49 Herodot: Dzieje V 3. T.2. Warszawa 1959 s.6.
50 Dzieje V 5 s.6.
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usypaniu mogiły urządzają wszelkiego rodzaju igrzyska, w których naj-

większe nagrody wyznacza się za pojedynek, stosownie do jego znaczen1 '51a

Najliczniajsze 1 najpełniejsze żródła pisane odnoszące się do obrzędów i zwyczajów pogrzebowych pogańskich Słowian. znajdujemy u pisa-

rzy i podróżników arabskich z IX 1 X w. Dokłsdną analizę tych źródeł
zebrana w trzech grupach przedstawił T.Lawick152.
1. Grupa pierwsza obejmuje przekazy związane z "Relacje anonimo-

wą", pochodzącą od nieznanego autora z drugiej połowy IX w.53 Autor
"Relacji" odróżnia Słowian (zapewne głównie zachodnich) od Rusów,
prawdopodobnie Słowian wschodnich. Powiąca też obydwom grupom osobna
opisy. Pogrzeb Słowian wygląda następujące: "Jeśli kto z nich (tj.

ze Słowian) umrze, palą go w ogniu. Kobiety zaś ich. jeśli ktos im
umrze, krają sobie ręce 1 twarz nożem. Na drugi dzień po spalaniu tego zmarłego udają się ku niemu (tj. na miejsce spalenia zwłok): i
zbierają z owego miejsca popiół, wkładają do urny i umieszczają na pa-

górku (tj. na mogile). zbiera się tam rodzina zmarłego, jedzą 1 piją,
a potem oddają się. Jeżeli zmarły miał trzy żony, a jedna z nich
'I'
twierdzi, że ona (właśnie) najbardziej go kocha, przynosi ona w pobliże zmarłego dwie belki 1 ustawia je pionowo w ziemi. Następnie kładzie na ich szczycie w poprzek.1nną belkę 1 przywiązuje pośrodku niej
sznur, którego jeden koniec jest uwiązany do jej szyi; podczas tego
stoi ona na etołku. Kiedy to uczyni. wyrywa się spod niej ten etołek,
tak że pozostaje zawieszona, dopóki się nie udusi 1 nie umrze. Kiedy

(zaś) umrze. wrzucają ją do ognia, gdzie się spala (...). Przy spaleniu zmarłego głośno się redują, utrzymując, iż ciesze się z powodu
zmiłowania nad nim boga"54. Zschowały się też dwa zwięzłe streszcze-

nie tego opisu. Pierwszy z nich zawiera zasadniczą treść, mówi mianowicie o paleniu zmarłych: "Palą oni (tj. Słowianie) swych zmarłych.
Kiedy umrze jakis mężczyzna, żona jego, jeśli go kocha, zabija się saŁníuuíiż-'Ł-'_

51 Dzieje V 7 e.7.
52 Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich głównis z IX-X wieku. "Archeologia". R.5: 1955 s.122154. Tenżs: Świat słowiański w oczach pisarzy arabskich. "Slsvia
Antiqua". 2: 1949 s.347-381. Tenże: wczesnośredniowieczni pisarze
erabscy o obrzędach pogrzebowych pogańskich Słowian. WZ otchłani
wieków . R.32: 1966 z.4 s.221-230; Tenże: Pisarze arsbscy IX-XIII
w. o wierzenisch religijnych wczeenośredniowiecznych Słowian.
Łódzkie Studia Etnograficzne". T.9: 1967 s.333-343. Zachodzęce w
pracach Lewickiego nazwiska arabskie będziemy stosowali w pisowni
uproszczonej, bez znaków diakrytycznych.
53 "Relacja anonimowe" powstała w latach 870-894. Zachowsła się w kilku odpisach. Najstarszy przekaz znajduje się w "Księdze kosztownych
klejnotów", encyklopedii Ibn Rosteha (Ibn Ruata) Persa piszącago
po arabsku w latach 903-913. T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s.123126.
54 Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s.125-126i
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me". Drugie podaje fakt ciałopalenia oraz uzasadnienie tego obyczaju:
"Palą oni swych zmarłych, ponieważ czczą ogień“55.
W oparciu o "Relacje anonimowe" powstał również w X w. opis znane
go podróżnika arabskiego Ibrahima Ibn Jakuba. który pisze: "Żony
zmarłego krają sobie ręce i twarze nożami. a gdy która z nich twierdzi, że go kocha. zawiesza sznur i wspina się ku niemu (tj. ku temu
sznurowi) po stołku, po czym obowiązuje sobie nim szyję. Potem wyrywają spod niej stołek. a ona pozostaje zawieszona drgając, aż skona.
po czym zostaje spalone i łączy sie ze swym męzem"56.
Opis pogrzebu dostojnika ruskiego według "Relecji anonimowej“ wygląda w sposób następujący: “Kiedy umiera ktoś z nich (tj. ruskich)
znacznych (mężów), kopią dlań grób na podobieństwo obszernego domu..
Umieszczają go w nim, a swraz z nim (umieszczają) jego odzież oraz
złote bransolety, które nosił (za życia). jako też dużo jadła. naczynie z napojami, a również pieniądze. Kładą też żywcem do grobu jego
umiłowaną żonę. Następnie zakrywa się otwór grobu. a (zona zmarłego)
tam umiera"57.
_
2. Druga grupa źródeł arabskich. to przekazy oparte na opowiadaniech Ibn Fadlana, posła arabekiego do króla Bułgarów kamskich czyli
nadwołzańskich (okolice dzisiejszego Kazania) z 922 roku. Oryginał
zaginął, zachowały się jedynie odpisy pochodzące z XII i XVI w.
W czasie swego pobytu nad wołgą Ibn Fadlan był świadkiem uroczystości
pogrzebowych pewnego znakomitego Rusasß. Ponieważ opisy te są zbyt
obszerne 1 bezpośrednio nie dotyczą naszych ziem, nie będziemy ich
tu przytaczeć. korzystać z nich będziemy dla porównania przy analizie
innych tekstów.
3. Trzecią grupę wyliczona przez Lswickiego stanowią opisy zwyczajów pogrzebowych Słowian zachowane w dziele wybitnego historyka
arabskiego al-Maeudiego z X w. (zmarł w Egipcie w r. 956) pt. "Złote
Łąki". A1-Masudi oddzielnie opisuje zwyczaje Słowian wschodnich
i Rueów. oddzielnie również pisze
o Słowianach .zechodnich.
Opis zwyczajów pogrzebowych Słowian wschodnich i Rusów w przekładzie
polskim brzmi: "Słowianie i Rusowie (...) palą swych zmarłych wraz z
ich wierzchowcami, eprzętami i ozdobami. Kiedy umrze (jakiś) mężczyzna. palona jest wraz z nim żywcem jego żona: skoro (Jednak) umrze (ja
kas) kobieta, to męża (jej) się nie pali. Kiedy ktoś z nich umrze w

bezżsnnym stanie, żeni się go po śmierci. Kobiety (słowiańskie) gorąco pragną być spalone. aby móc wejść z ich duszami (tj. z duszemi
-111-unii-_|.-p-Å

55
56
57
58

`

Tamże.
Tamże s.i26; W.Hsnse1: Polska starożytna s.254.
Lswicki, jw. s.130.
Lewicki przytacza opis pogrzebu Russ w dwóch przskszach: Jaquta z
zII w. oraz Amins Rszisgo z XVI w. - Por. dz.cyt. s.134-137.
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swych mężów) do raju. Postępowanie to zbliżone jest do postępowania
Hindueów" 59 . Swoją relację o Słowienach zachodnich autor arabski zdaniem Lewickiego - oparł na informacjach jakiegoś Słowienine, być
może wieleckiego pochodzenie. Zwyczaje pogrzebowe Słowian zachodnich,
których nazywa Serbami (S fe/rbin)60, opisuje tak: “Są oni ludem otaczanym u Słowian szacunkiem z powodu przyczyn, których wyjaśnienie
byłoby za obszerne (...) Ludzie z (plemienia, które wymieniliśmy, zwa
nego Sarbin, palą siebie w ogniu, gdy im umrze król lub wódz 1 palą
(równiez) jego (wariant: swoje) wierzchowce. Postępowanie ich Ów tym
względzie) podobne jest do postępowania Hindusówal.
Źródła arabskie znajdują potwierdzenie 1 dopełnienie w relacjach
pochodzących od historyków innych narodowości.
Jedna 2 pierwszych, dokładniejszych charakterystyk Słowian pochodzi od historyka bizantyjskiego Pseudo44sorycego, żyjącego na przełomie VI/VII w. W swojej "Taktyce" pisze on między innymi: "Plemiona
Sklawinów i Antów (...) żyją cnotliwie, takze ich niewiasty, ponad
wszelką ludzką miarę. tak iż wiele z nich śmierć męża za własny koniec uważa i dobrowolnie same się duszę. nie mając wdowieństwa za
życia"52.
O Słowianach nadłebskich zachowała się relacja misjonarza tamtych
terenów, św. Bonifacego (+754), który w liście 73 pisanym w r. 745ƒß
do króla angielskiego Elthibalda podaje: “Winedowie («..) z taką gorliwością przestrzegają wzajemnej miłości małżonków, że kobieta, kieoy
mąż jej umrze, nie chce ołuzej żyć. I z uznaniem oootyke się u nich
taka niewiasta, które własnoręcznie sobie śmierć zadaje i na jednym
spłonie stosie ze swoim mężem"63 .
Pogańskie zwyczaje pogrzebowe niektórych plemion wschodniosłowiańskich podaje “Powieść minionych lat”: "I Radymicze, i wiatycze.
ll'-'n-nlí-mam-umu-_nnwg

59 Lewicki: Obrzędy e.150.
50

Jest kwestią spcrną, kogo należy rozumieć przez tych Serbów, czy

Serbów łużyckich czy też bełkańekich. 3.Kostrzewski

(Obrządek cios

łopelny u plemion polskich e.5) jest zdanie, że chodzi tu raczej
o Serbow bełkańekich, choć bliżej nie uzasadnia swego sądu. T.Lewieki natomiast uwaza, że nie może tu chodzić o osłkanskich Serbów, gdyż ci w chwili powstanie dzieła A1.Meeodiego byli już od
dawna chrześcijanami, ani o Seroów łużyokicn, którzy m początkach
X wieku byli pleeianiem dość słabym i rozdroonionym, a przecież
historyk arabski pisze, że chodzi o “ład otoczony szacunkiem". Na
podstawie dalszych analiz, zwłaszcza "Opisu äermenii" króla Alfreß
da Wielkiego z ońoe IX mi oraz “De edminiatrando imoeric“ cföi34 pisarza bizantyjskiego Konstantego Porfirogenety współczesnego
slßmasudiemu, który mianem Serbow Białych okresie wszystkich.Słcwian północno-zachodnich, Lewioki dochodzi do przekonania, że według wszelkiego prawdopodobienstwa pod mianem Sarbin należy rozumieć Polaków. - Lewicki: Obrzędy s„151-152.
51 .

62 M.Plezia: Greckie i łacińskie źródła I 91.
63 M.Plezia: Greckie i łacińskie żródła 8.136.
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- 38 „
i Siewierzanie jednak obyczaj mieli (...), i jeśli kto umierał, to
czynili nad nim tryznę. a potem czynili stos wielki i wkładsli na ten
stos umarłego 1 spalali, a potem zabrawszy kości, wkładali je w małe
naczynie i stawiali na słupie przy drogach, jak czynią wiatycze 1
dziś. Ten sam obyczaj uprawiali Krywicze i inni poganie, nie znający
zakonu bozego, jano sami sobie tworzący-zakon"64.
W końcu przechodzimy do przekazu, który nas najbardziej interesuje. gdyz dotyczy bezpośrednio obyczajów Polaków. Jest to tekst pochodzący z Kroniki biskupa z Merseburga, Thietmara (+1018) zanotówany
pod datą 1018 roku: "Za czasów pcgańskich jego ojca (tj. Bolesława)
po pogrzebie każdego męża, którego palono na stosie, obcinano głową
jego żonie 1 w ten sposób dzieliła ona jego los po śmierci“65.
Tekst Thietmara przyjmowany jest 2 niedowierzaniem. W latach trzydziestych naszego stulecia A.BrÜckner56 pisał: "Wykopaliska nie uprawniają wskazówek źródeł historycznych o paleniu żon; nie znaleziono
dotad żadnego niewątpliwego przykładu". W trzydzieści lat później w
tym samym stylu wypowiada się 3.Kostrzewski: "Badania archeologiczne
nie potwierdzają wprawdzie informacji Thietmera o zwyczaju grzebania
w okresie pogañskim wraz ze zmarłym także jego żony. bo ilość grobów
podwójnych z wczesnego średniowiecza można wyliczyć na palcach jednej
ręki, jednakże skądinąd wiemy, ze położenie kobiet w okresie pogańskim nie było godne pozezdroszczenia“67. Ostatnio w tej kwestii dla
wcześniejszych okresów wypowiedział się W.Hsnse1 w ten sposób: “Gdy
chodzi o zabijanie lub samobójstwo młodszej zony czy niewolnicy w
związku ze śmiercią męża czy pana wydaje się, ze przyszłe badania,
jak o tym świadczy analiza niektórych cmentarzysk. wydatnie zmodyfikują panujący dawniej w literaturze przedmiotu pogląd o niemal wyłącznym jednostkowym chowaniu zmarłych przez ludność kultury łużyckiejsa.
W odniesieniu do okresu rzymskiego tenże autor pisze: “Już na podstawie grobów azkieletowych jasna było, że podczas obrzędu pogrzabowego'
przedstawiciela góry plamiennej zabijano nieraz jedną z jego żon lub
niewolnicę. Nowsze badania przepalonych kości. znajdowanych w grobach
ciałopalnych dowiodły, że obyczaj ten miał dosyć pwszechny charakter,
choć nie praktykowano go przy pochówkach wszystkich mężczyzn“69.
wydaje się, że ostatnie zdanie W.Hens1a odnieść można również do
czasów wczesnośredniowiecznych. O tym, że tylko przy pogrzebie króla
_

64 Powieść minionych lat s.219.
r
65 Kronika Thiatmara. Tłum. M.Z.Jad1ick1. Poznań 1953 s.582-583.

66 oziejs kultury. T.1 s.12o.

t

67 J.Kostrzewsk1: wpływ chrześcijaństwa na obyczaje oraz kulturę meterialną 1 duchową w Polsce średniowiecznej. KTKP III 101.

68 W.Hansal: Polska starożytna 8.251.
69 Tamze 8.431.
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lub wodza spala się również jego żonę, pisze, jak wiemy, historyk
arabski al4 asudi70. I może w tym sensie zdanie Thietmara o paleniu
żon będzie usprawiedliwione. Poza tym trzeba stwierdzić, ze jeszcze V
wciąż w niedostateczny sposób przeprowadzana jest analiza antropologiczna przepalonych kości71, stąd w przyszłości może się okazać, że
zarzut Thietmera był słuszny, ale w odniesieniu do przypadków szczególnych, że zabijanie żon po śmierci mężów nie było praktką ogólnie
stosowaną.
W oparciu o zachowane teksty można ustalić niektóre elementy
wspólne w zwyczajach pogrzebowych Słowian:
1. Wszystkie przytoczone opisy, oprócz pogrzebu Ruse w "Relacji enonimowej", są zgodne w jednym szczególe - wszystkie mianowicie mówią o paleniu przez Słowian ciała zmarłego.
'
Prawie
wszystkie
źródła
pisane
wspominają
o
dobrowolnej
śmierci
2.
wdowy i spalaniu jej ciała razem ze zwłokami męża72. Szczegół ten
pomija "Powieść minionych lat" oraz al-Mesudi, w opisie pogrzebu
u plemienia Sarbin. Al-Masudi podaje jednak charakterystyczne zdanie: “Postępowanie ich jest podobne do postępowania Hindusów".
Autor porównując zwyczaje pogrzebowe plemienia Sarbin do zwyczajów
hinduskich musiał mieć na myśli tak zwana "sati“, czyli dobrowolną
śmierć wdowy, który to zwyczaj utrzymał się w Indiach niemal do
,naszych dni73.
3. Jeśli chodzi o rodzaj śmierci wdowy przed spaleniem, to "Relacja
anonimowe" w sposób realistyczny opisuje jej samobójstwo przez powieszenia. Ibn Fadlan jeszcze dokładniej mówi o uduszeniu przez
krewnych i równoczesnym przebicia nożem przez babę zwaną "aniołem
70 Al-Masudi w swej relacji powołuje się na zwyczaje pogrzebowe Hindu
sów. Otóż w Indiach staroż tnych istniało tabu wdów. Uważano, że
faz polubiona kobieta miała towarzyszyć mężowi w tym i przyszłym
życiu. wierność wdów sięgające poza grób była w Indiach prawem 1
obowiązkiem. Wierzono, że kobieta, które żyła z innym mężczyzną
po śmierci swego męża, nie mogła po swojej śmierci z nim się połączyć. Wdowa, jeśli nie towarzyszyła mężowi od razu przez samobójstwo na stosie (sati), musiała dożywac swych dni prowadząc życie
aecetyczns, a więc spać na gołej ziemi, jeść raz dziennie, nie
używa przypraw. Powinna by a golić głowę, nie nosić biżuterii,
nie używać kosmetyków ani pachnideł. wymagane od niej życia bogobojnego, poświęconego modlitwom. Była tez do śmierci złowróżbną.
Tabu wdowy było w Indiach starożytnych pilnie przestrzegane, a wynikało bezpośrednio z wiar w magiczne powiązanie z życiem małżonka i silnie rozwiniętym kultem zmarłych. Zob. H.Wbłkówske: Kult
zmarłych w Indiach starożytnych 8.79-81.
71 Por. W.Hansel: Polska starożytna a.298, 308, 319, 431; 3.Jaskanis:
Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów s.236.
72 Natomiast "Relacje anonimwa" opisująca ezkielstowy obrządek przy
pogrzebie Rusa, mówi o pochowaniu wraz z mężem jego żony żywcem.
73
Lawicki: Obrzędy s.152: H.Wałkówska: Kult zmarłych w Indiach staro
żytnych. Studia z atnografii Indii. Wrocław 1973, passim.
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śmierci"74. Pozostałe przekazy są bardzo lakonicznse Fs.aMsurycy:
"dobrowolnie same się duszşß; Bonifacy: "(kobista) własnoręcznie
sobie śmiezc zadaje", natomiast Thistmar pisze, że po śmierci męża: “obcinanc głowę żonie". Motyw tej praktyki podaje al-Masudi:
"kobiety (słowiańskie) gorąco pragną być spalone, aby móc wejść z
ich duszami (tj. duszami swych mężów) do raju". Dodać tu wypada,
że zwyczaj zabijania 1 grzebania wraz z mężem żon istniał nie tylko u pogańskich Słowian75.
zmarłego na ostatnią drogę wyposażono we wszystko, co mogłoby mu
się przydać w życiu pozagrobowym. Według Ibn Fadlana pogrzeb Russ
miał charakter dwustopniowy. Zaraz po śmierci składane zmarłego w
skromnym tylko odzieniu (koszula pośmiertna) na okres dziesięciu
dni do zimnej komory dodając mu napój z wina, owoce 1 lutnię.
W tym czasie trwały przygotowania do właściwego pogrzebu. W dniu
pogrzebu nieboszczyk był ubiorany w bardzo kosztowny strój, na
który przeznaczono jedną trzecią majątku zmarłego. Następnie sadzeno go76 na specjalnie przygotowanym siedzeniu w szałesia, który
umieszczane na dużej łodzi77. W tej pozycji zmarły stawał się jak
gdyby uczestnikiem własnego pogrzebu78. Jako wyposażenie zmarłego
w opisie pogrzebu Russ “Relacja anonimowe" wymienia: jadło, napoje, pieniądze. Al4Wasudi mówi ogólnie o sprzęcie i ozdobach. Ibn Fadlan natomiast szczegółowo wylicza wszystkie elementy wyposażenia zmarłego, a wśród nich jednego psa7g, 2 koqq-3,.-_._-i.:.._.;.-..

Lewicki: Obrzędy s.150-151.

Był to zwyczaj znany również u starych Litwinów,_Prusów, Garmanów,
Gallów, Traków' 1 Greków. Praktykowany był też u Finów, u niektórych ludów turko-mongolskich i północno-irańskich Scytów. - Por.
Lewicki, jw. s.128.
Zwyczaj sadzenia zmarłego znany jest również ze średniowiecznegoceremoniału pogrzobowego papieży. - Por. Ruland: Geschichte der
Leichenfeier s.187. według niepotwiardzonej tradycji średniowiecznej, którą przytacza również Thietmar, w pozycji siedzącej pochowany został Karol Wielki (+814), o czym miał przekonać się jeden z
pierwszych archeologów, cesarz Otto III

(+1002). - Por. Thiatmar:

kronika 8.210. W tej samej pozycji znaleziono w 3an1sławicach.zmarłego w najstarszym grobie na naszych ziemiach.
zadocydowała chyba o tym bliskość Wołgi. O zw czaju chowania w łodzi mówi również Powieść minionych lat (s.25i) opisując zemstę Olgi
nad Orewlanami, którzy w bitwie zabili jej męża Igora. Pochówek w
łodzi stosowali często Wikingowie. - Por. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe 8.166.
Znacznie później, w okresie baroku, obecność zmarłego na własnym
pogrzebie podkreślają portrety trumienne.
Pies zostaje pochowany razem za swym panem jako były towarzysz ło-

wów (tak było na pogrzebie książąt litewskich Olgierda i_Kiejstuta, których spalono razem z ptakami i psami łowczymi - Fischer:
Zwyczaje ludowe s.170) lub jako przewodnik 1 obrońca od złych mocy
(taką postać przybiera u Słowian południowych i wschodnich - Moszyński: kultura ludowa II 1 s.563). Szczotki psa odkrywano zarówCd. przyp. na str. 41
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nisßo, 2 krowyai. koguta i kuręßz. Najważniejsza część wyposażenia
stanowi zona lub niewplnica zmarłego.
Ostatnim aktem obrzędu pogrzabowago według "Relacji anonimowej“
jest zebranie popiołów do urny i umieszczenie ich na "pagórku"83.
Według opowiadania Ibn Fadlana sypano mogiłę bezpośrednio na
rasztkach etosu84. Ibn Fadlan kończy opis pogrzebu Rusa wzmiankę,
ze w środek okrągłego "pagórka (kurhanu) zatknęli duzy kawałek
drzewa hadhink (hadink) i napisali na nim imię (tego zmarłego)
człeka i imię króla Rusów a potem oddalili się"B5.
"Relacja anonimowe" w opisie zwyczajów pogrzebowych Słowian zachodnich przedstawia oznaki żałoby po zmarłym. Kobiety słowiańskie pozostajacs w bliskim stosunku do zmarłego na znak żałoby kaleczyły
sobie ręce i twarz. Zwyczaj ten. jak zobaczymy, długo jeszcze mozna śledzić w średniowieczu.
"Relacja anonimowe" zwraca ponadto uwagę na radość towarzysząca
uczestnikom pogrzebu: "przy spalaniu zmarłego głośno się raduję".
Szczegół ten znajdujemy też w innych źródłach. Bardzo szeroko na

Cd. przyp. ze str.40
no na terenie Słowiańszczyzny, jak i poza nia, szczególnie u ludów
wschodnich. - Por. Lewicki: Obrzędy 8.144-145; Hensel: Polska starożytna s.426.
0 koniu w odniesieniu do Słowian zachodnich (Sarbin) pisze również
al-Masudi. Archeologia w zasadzie na naszym terenie nie stwierdza
w pochówkach śladów obecności konia. Zwierzę to stanowi jednak niekiedy wyposażenie zmarłego u Bałtów (północno-wschodnia tereny województw: suwalskiego, olsztyńskiego i elblęskiego. Por. Pradzieje
s.182; J.3askanis: Obrzadek pogrzebowy u Bałtów wschodnich s.242-

252), Finów 1 scyrów - por. Lewickiz obrzędy 8.146. - Pod wpływem

tych ostatnich spotykamy częściej konia w pochówkach Słowian
wschodnich. co potwierdzają właśnie źródła arabskie. - Hensel: Polska starożytna s.422.
`
Kości krowy spotyka się jeszcze w średniowiecznych grobach ruskich.
Prawdopodobnie chodziło o zaopatrzenie zmarłego w pokarm. Krowy i
woły, jak wiemy, odgrywały jednak u ludów indoeuropejskich, między
innymi u starożytnych Greków i Rzymian. rolę zwierzat ofiarnych.
- Por. Lewicki, jw. s.146.
Kogut i kura na terenie Słowiańszczyzny jak i u ludów Azji zwiazane sa z obrzędem weselnym i pogrzebowym. Występują one w wierzeniach jako symbol sił witalnych, zmartwychwstania po śmierci, jako
ochrona przed złymi mocami, ale również w pewnych okolicznościach
jako zwiastuny nieszczęścia i śmierci. Kogut gra ważna rolę jako
zwierzę ofiarne. - Por. J.Gajek: Kogut w wierzeniach ludowych.

Lwów 1934; Lewicki: Obrzędy s.139.

-

Lewicki (Obrzędy 8.129) sądzi, że pod tym określeniem należy rozu-

miec mogiłę lub kurhan.
Tamże. W ten sam sposób lub w płytkich jamach chowano najczęściej

zmarłych w okresie przedpiastowskim w Polsce. - Por. Pradzieje s.
343.

Lewicki: Obrzędy a.137. ~ Stawianie takiego znaku potwierdza otnografie - Por. A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe 8.344-345. Znak na
mogile w okresie chrześcijańskim przybierze postać krzyża.
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ten temat rozpisuje się Ibn Fadlaneö. “Powiać minionych let" mówi
o tryznie: "I jeśli kto umierał, to czynili nad nim tryznę”87.
8. W opisie pogrzebu Słowian zachodnich “Relacja anonimowe" wspomina
ponadto o tym, ze w rocznicę śmierci najbliższa rodzina zmarłego
zbiera się nad grobem, by jadłem 1 napojsm uczcić jego pemięćas.

Zgromadzony tu materiał opisowy nie jest łatwy do interpretacji.
Niektóre pytania powstające w związku z tekstami. długo z pewnością
jeszcze pozostaną bez odpowiedzi. Nie wiemy na przykład. kto przewodził pogeńskiemu obrzędkowi pogrzebowamu. U Rusów. w opisie Ibn Fadlana, widzimy krzętającą się starą kobietę zwaną "aniołem śmierci". Ma
się jednak wrażenie. że zajmuje się ona jedynie bezpośrednią posługę
przy zwłokach, ubierając je i przygotowując do spalenia. Ona również
bierze udział w zabijaniu niewolnicy. Trudno jednak orzec. czy ona
jest właściwą przawodniczkę całego obrzędu, jako kapłanka-ofiarnica.
czy też to wszystko wykonuje jedynie na zlecenie najbliższego krewnago, który na zakończenie podpala stos. Nie wiemy równiez. jakich tekstów rytualnych używano w czasie tego obrzędu. Ibn Fadlan wspomina jsdynie 0 pozdrowieniach, jakie niewolnica w imieniu krewnych ma przekazać zmarłemu oraz o pieśni pożegnalnej śpiewana] przez niewolnicę,
tekstów jej jednak nie znamy.
,

86 Na samą ucztę, a właściwie na nabid (napój wyskokowy, miód płynny)
z racji pogrzebu Russ przeznacza się jedną trzecią część majątku
zmarłego. Ponadto cały pogrzeb ma charakter wesela. Por. Lewicki:
Obrzędy 8.134-137. Już wcześniej Teofanes. historyk grecki (+ ok.
817) w “Chrono1egii" pod rokiem 592, opisując wyprawę Priskose.
przywódcy wojsk cesarza Maurycjusza (582-602) do Sklawinów. podaje
taki szczegół. Przy pomocy pewne o Gepids udało się Priskosowi podejść w nocy króla barbarzyńców şsklawinów) Musokiosa, którego "zastał pogrążonego w pijaństwie (odprawiał bowiem uroczystości pogrzebowe po własnym bracie) i schwytał go żywcem”. Por. Plezia:
Greckie i łacińskie źródła I 151. Fakt pijaństwe na pogrzebie Ibn
Fadlan potwierdza w ten sposób: "oddają się oni (Rusowie) bez miary nabidowi (piją go) nocę i dniem i niekiedy zdarza się, że ktoś
z nich umiera z czaszą w dłoni". Lewicki: Obrzędy s.134.
87 Tryzna - to przede wszystkim igrzyska, turnieje urządzane z okazji
pogrzebu. - Por. Powieść minionych lat s.219, 251* 259."Po tryznis
następowała "strawa" czyli uczta, od XV w. zwana stYPQ . Obyczaj
urządāania strawy przyjęli od Såowian :unowieå äżywgjāc nawşt słowiańs iej nazwy strawa . - Uor anie. istory
aci s i z V w. w
"Historii gockiej“ XLVIII opisując pogrzeb Atylli podaje: "Skoro
opłakano go takimi pieśniami za obnymi urządzili nad jego grobem
ogromną i uroczystą ucztę, którą sami nazywają "strawa" i_ ącząc
rzeczy przeciwne dopełniali żałooy pogrzebowej pomieszanej z radością". - Por. Plezia: Greckie i łacińskie żródła I 63.
88 Lewicki: Obrzędy s.130 (za¿ L.Niederle: Slovanskš starozitnoste.
Oddil kulturni. Zivot starych Slovanu. Dilu I, svazek 1. Praha
1911 8.290-291) stwierdza, że takie święta rodzinne. w odróżnieniu
od świąt ogólnych za zmarłych, które urządzono kilka razy w roku,
obchodzono poza rocznicą również na drugi, trzeci. szósty, siódmy.
dziewiąty, dwudziesty i czterdziesty dzień, a także pół roku po
śmierci.

1.1. Przedchrześcijański obrządek pogrzebowy

Lßß uuułzzœzœäüimk f
Prowadzone na szeroką skalę w Polsce badania archeologiczne pozwoliły prześledzić zmiany zachodzące w obrządku pogrzabowym od epoki
kamiennej po wczesne średniowiecze. Religioznawców nurtuje jednak pytanie, w jakim stopniu przeobrażsnia te są odbiciem przemian zachodzących w wiarzeniach dawnej ludności Polski. Panuje bowiem zgodna opinia, że zmiany rytuału pogrzebowego dokonujące się na przestrzeni wieków powodowane były między innymi powstawaniem nowych systemów religijnych. Istnieją mocne powiązanie między wierzeniami religijnymi, a
obrząßkiem pogrzsbowym. wierzenia w jakimś stopniu warunkują obrządak
pogrzebowy, a poznanie obrządku prowadzi do poznania wierzeń religijnych ludzi stosujących taki czy inny obrządek. Niestety nie przeprowadzono dotychczas w Polsce systematycznych badań nad tym zagadnieniemßg. Obecna rozważania są próbą uporządkowania dotychczasowych
ustaleń w tej dziedzinie osiągniętych zarówno w toku badań archeologicznych, jak równiez w oparciu o analizę tekstów wczesnośredniowiecznych. Zebranie tych wyników wydaje się celowe z tego względu, że po- K
zwalają one śledzić przebieg zderzenia dawnych wierzeń pogańskich z
nową religią chrześcijańską.
Już na tym miejscu wypada zauważyć, ze pochówki ludzkie od najdawniejszych czesów świadczą o wierze w ludzką nieśmiertelność. Jedną z
najstarszych warstw pogańskich wierzeń eschatologicznych jest lęk
przed zmarłymi. Następnie rozwija się wiara w nieśmiartelnoć duszy 1
występują nawet radosne elementy w obrządkech pogrzebowych. Zycie pozagrobowe uważa się za dalszy ciąg życia ziemskiego, dlatego wyposaza
się zmarłego we wszystko, co mu jest potrzebne do takiego życia. Przywiązanie do zmarłych przeradza się w ich kult.
i.1.4;1. wiara w ludzkąýnieśmie telnośÊ_
Najwcześniejsze pochówki ludzkie pochodzą ze środkowego paleolitu (ok. 50000 lat przed Chr.)90. Co w oparciu o te pochówki możetanią-uíni-_

89 Por. Religia pogańskich Słowian. Sesja Naukowa w Kielcach - 1967.
Praca zbiorowa. Kielce 1968, passim. - L.J.Łuka: wierzenia pogańskie na Pomorzu wschodnim w starożytności i we wczesnym średniowieczu. Wrocław 8.60-71. - Niektórzy religioznawcy żródła religii
upatrują w fakcie śmierci (por. M.Cabalska: āagadnienie obrządku
pogrzebowego s.18), a kult grzebalny, kult zmarłych uważają za
pierwotną ormą religii (S.A.Tokariew: Pierwotna formy religii i
ich rozwój. Warszawa 1969 s.143-190. - W.Gzafrański: Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. warszawa 1974 s.356). Natomiast R.0tto
(świętość. Warszawa 1968 e.153) sądzi, że kult zmarłych, kult dusz,
mity i czary mają niewiele wspólnego 2 religią w dzisiejszym zna-

czeniu tego słowa. We wszystkich tych zjawiskach przewija się jednak wyczuwalny, łatwo uchwytny element numinotyczny (numen-bóstwa)
i dlatego stanowią one przedsionek religii.

90 Por. wyzej 8.30.
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my wywnioskować o wierzeniach uczestników tamtych pogrzebów? Interpretacja religijna tego zjawiska nie jest jednoznaczne. Zajmujacy skrajnie pesymietyczne stanowisko w odniesieniu do religii paleolitu A.Leroi-Gourhan stwierdza, że na ten temat nic pewnego powiedzieć nie można - "religia tego okresu. podobnie jak jej wyznawcy jest tylko szkie1etem"91. Inni autorzy sadze, że pochówki na miejscu obozowiska sa wy-

razem odczuwanej więzi między członkami wspólnoty i może jakichś wyobrażeń o życiu pozagrobowymgz. że grzebania zmarłych jest wyrazem

aktywności re1igijnej93, że jest afirmacja wiary w'1udzkę nieśmiertelnosć94, że w ułożeniu zmarłego podobnym do tego jaki człowiek przybiera w czasie snu lub w łonie matki można dopatrywać się śladów magii rezurekcyjnsj - takie ułożenie ciała miałoby zmarłemu zapewnić no-

we narodzeniegs.
Podobna treść religijna wiąże się z najstarszym zanlezionym w
Polsce grobem w Janisławicach pochodzącym ze środkowej epoki kamiennejgß. Zaobserwowane ślady zabiegów obrzędowych (duża ilość narzędzi.

resztki pokarmu. stępione groty myśliwskieü są najstarszymi na ziemiach Polski przejawami pojęć i praktyk dotyczacych pośmiertnych losów człowieka. Z takiego sposobu pochowania zmarłego wnosi się, że`
idea życia pozagrobowego, pojmowanego jako przedłużenie życia naturalnego, była żywa97. Pozycja siedzące zmarłego zmierzała prawdopodobnie
do utrzymania wrażenia, że życie w zmarłym nie wygasłogß.
W megalitach kultury pucharów lejkowatych z młodszej epoki kamiennej widzi się jakies nawiazanie do mieszkań żywych i interpretuje się je następujące: "Zarówno kamień jak i motyw jaskini odgrywają
istotna rolę w wielu religiach pierwotnych. W wypadku grobowców megalitycznych ich znaczenie sprowadzałoby się do zapewnienia zmarłym ponownego powrotu do życia - zmartwychwstania. Rozpowszechnione jest
bowiem przeświadczenie o znaczeniu kamienia jako nosicieia pfodnego
życia oraz symbolu trwałości. Podobnie jaskinia uchodziła za symbol
życiodajnego łona"99. Resztki kości zwierzęcych, rozbitych naczyń i
ślady ognisk znajdowane w pobliżu tych grobowców maja wskazywać na
u¬-1-1--.-1--u„_-m-nn-|-n-.__

91

Por. A.Leroi-Gourhan: Religie prehistoryczne. Warszawa 1966 s.55.

92 Por. W.Chmie1ewski: Pradzieje Polski e.29.
.
93 Por. J.Z.Young: Zarys wiedzy o człowieku. Warszawa 1978 s.569-572.
94 B.Malinowski: Szkice z teorii kultury 8.171.
"
95

e.Gsdiga= śladami religii Prasłowian. wrocław 1976 8.51.

96 Por. wyżej s.32.
97 Por. Pradzieje s.52-54. - T.Węgrąynowicz, J.Miśkiewicz: Wędrówki
98
99

po wykopaliekach. Warszawa 1972 a.50-55.
Por. Birket-Smith: Ścieżki kultury 0.365.
ż.Gediga: Religia Praełowian 8.58. `
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etypy pogrzebowe lub inne uroczystości ku czci zmarłych zwiazane z
ucztaloo. Niektóre groby tej kultury maja charakter częstkowy. Zawierają niepełne ezkielety, co zdaniem archeologów nie wyklucza możliwoś-

ci rytualnego kanibalizmu. U podłoża ostatniego zwyczaju mogła leżeć
chęć zapewnienia zmarłemu ponownego odrodzaaiaíol.

1-1'4-2- L-'=± _P.';=sd ¿'e:}x'r'ł„
Spotykane u schyłku neolitu i na początku epoki brązu stosunkowo liczne ślady krępowanie zmarłego eznurami i inne zabiegi mające
uniemożliwić mu powrót do grona żywych (obcinania kończyn i wkładanie
ich pod głowę, obkładanie klatki piersiowej ciężkimi głazami) wskazuje na nowe nastawienie wobec zmarłych. w którym dominuje lęk. Lęk
przed zmarłym był prawdopodobnie jednym z motywów składania mu ofiar
- chodziło o to. by zjednać sobie jego przychylnośćíüz.
1.1.4.3._¶iara w nieśmiertelność duszy. şlementy radosne w obrządku

.2%.'z°_'='¶"'.:./:=.¬'_
W epoce brązu razem z kulturą łożyska pojawia się na naszych
ziemiach cisłopalny obrzadek pogrzebowy. wyświetleniem genezy tego
obrządku W obrębie kultury łużyckiej zajęła się M.Caba1ska1o3. Zdaniem jej początków ciałopalenia należy szukać w III tysiąclecia przed
Chr. w kulturach Sumerii i Akkadu. W tamtejszych kręgach świętynnych
w powiązaniu z kultem ognie rozwinęła się wiara w nieśmiertelność duszy. Po śmierci dusza zmarłego oczyszczons przez ogień osiąga niesmierte1ność104. Z przednioezjetyckiego centrum w Mezopotemii przedostaje się ciałopalenie do Indii. gdzie powstaje nowy ośrodek tego

100 Tamże s.52.

1°1 tamże 8.89-ve.
102 B.Gediga: Religia Prasłowian 8.69-70.
103 Por. M.Cabalska: Zagadnienia obrządku ciałopalnego. "Wiadomości
Archeologiczne". T.30: 1964 8.18-44; Taże: Cmentarzysko kultury
łużyckiej w Kumierkach w powiecie częstochowskim a zagadnienie
początków rozpowszechnienie się zwyczaju palenia zmarłych. "Przeglad Archeologiczny". T.1B, R.4i/42: 1966-1967 s.122-150; Teże:
Ze studiów nad obrzadkiam ciałopslnym W Europie przedhistorycznej.
WZeszyty Naukowo UJ 149“. Prace archeologiczne. Zeszyt 8. Kraków
1967 8.39-60; Tsże: Ze studiow nad religią pogańskich-Słowian.
“Materiały Archeologiczne" 14: i9?3 8.103-131. - Autorka opiera
się przede wszystkim na następujących pracach: C.Schuchhardt: Die
Anfånge der Lsichenverbrennung. Berlin 1920; T.Vo1gt: Zur Problematik der spätneolithischen Brandbeetettungen in Mitteleuropa.
“Jahrschrift für Mitteldeutsche Vorgeechichte”. 47: 1963 8.181232; U.Sch1enther: Brandbeettatung und Seelenglauben. Berlin 1960.
- Por. też: B.Gediga: Religie Presłowien kultury łużyckisj. W:
Śladami religii Praałowian 8.77-183.
104 M.Cabaleka: Cmentarzyoko kultury łużyckiej w Kśmierkach"s.14z;
Taże: Głos_u dyskusji. W: Religia pogańskich Słowian 8.114.
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„ 45 obrządkuios. Prawdopodobnie z tego samego centrum mezopotamskiego
wzdłuż szlaków handlowych w początkach epoki brązu przechodzi zwyczaj
palenia zmarłych 1 do Europy. Na naszych ziemiach przyjął się niemal
niepodzielnie w prasłowiańskiaj kulturze łużyckiej 1 trwał nieprzerwanie do chwili przyjęcia przez Polskę chrztu106.
Podstawą przyjęcia obrządku ciałopalnego przez ludność kultury
łużyckiej jest poświadczony przez archeologię u Prasłowian kult ognia
i słońca. Ogień posiada siłę oczyszczająca 1 odradzającą. Podobnie
jak w uprawie zerowej ogień zapewniał ponowne odrodzenie się rolin.
tak i w kulcie zmarłych, ogień przez swoje właściwości oczyszczająca
uwalniał duszę od ciała i umożliwiał jej wejście do nowego świata duchów107. Kult ognia łączy się z kultem słońca. Ogień jest ziemskim
odpowiednikiem słońca, które jest pojmowane jako koncentracja ogniauxā
Kult słońca w kulturze łużyckiaj powiadczają liczna schematyczne symbole solarne, jak trykwatry, swastyki. skośna krzyże czy motywy gwiaździete. Motywy te najczęściej występują na przedmiotach stanowiących
wyposażenie zmarłego, stąd kult słońca łączy się z kultem zmarłych.
Zachód słońca ma oznaczać jego zstąpienie do krainy zmarłych, by im
wskazywać drogę i być przewodnikiamíog. a wschód słońca nowa życie.
wschody i zachody słońca mogły zatem stanowić rękojmię zmartwychwstanialio. Symbolem bóstwa solarnego jest również ptak. Wśród przedstawień zoomorficznych znalezionych w grobach kultury łużyckiej ptaki
stanowią najlicznisjszą grupę. W eymbolice różnych religii ptak. obok
symbolu solarnego. odgrywa również rolę nosiciela dusz, może też być
symbolem samej duszy. która unosi się do nieba111. Zwyczaj ciałopalenia stosowany przez ludność kultury łuzyckiaj i związana z nim wiara
w niezniszczalną. nieśmiertelną duszę, która w wyniku spalenia ciała
zmarłego zostaje uwolnione i ulatujs do krainy zmarłych, czyni symbolikę ptaka jako nosiciela duszy wysoce prawdopodobną. Taka tradycja
przetrwała również w kulturze Słowianilz.

105 Hinduizm 1 buddyzm zakładają wyłączność ciałopalenia dla swych
wyznawców. W Indiach zwyczaj palenia zmarłych przetrwał najdłużej,
bo az do czasów nam współczesnych i stąd promisniował jeszcze wtady, kiedy europejskie ludy zupełnie go zarzuciły. Por. H.wałkówska: Kult zmarłych w Indiach starożytnych. Wroc aw 1973 s.32-52.
106
J.Kostrzewaki: Obrządek ciałopalny u plemion polskich. passim.
107 B.Gediga: Religia Presłowian s.i54.
108 Por. Pradziejs s.94, 141. 200. - L.J.Łuka: wierzenia pogańekie s.
41-43, 62-63.
109

B.Gediga: Religia Prasłowian 8.115.
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wyobrażenie duszy pod postacią ptaka stało się powszechne u Słowian. Por. T.Seweryn: Dusza w wyobrażeniu Słowian. SSS I s.407-408
Por. Gediga: Religia Prasłowian 8.124-126.
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Ciałopalny obrządek pogrzebowy kontynuuje ludność kultury pomorskiej. występujące w tej kulturze sporadycznie popielnice w kształcie
domków przyjmuje się jako następstwa wpływów struskich. W kulturze
etruakiej popielnice takie interpretuje sie jako modele spichlerzy

ziarna. Domki te zatem mogą w kulturze pomorskiej stanowić ślad czczonego przez Etrusków żeńskiego bóstwa chtonicznego (związanego ze świa

tem umarłych), bóstwa ziarna Phorsipnai, greckiej Persefany. spichlejako pojemniki na ziarna miałyby zapewnić prochom zmarłego, które
w nich złożono los podobny do losu ziarna złożonego do ziemi 1 13. Również popielnica twarzowe interpretuje się jako wyobrażenia bóstwa
śmierci i zmartwychwstania. choć nie jest to jedyne tłumaczenie114.
W kulturze grobów jamowych, zwanej również kulturą wenedzką, którą uważa się za wczesnosłowiańską, panującą formą obrządku pogrzebowego było w dalszym ciągu ciałopslenie. Szczątki zmarłego składała się
jednak nie do popielnicy. lecz bezpośrednio do jamy grobowej. Nadal
żywa była również wiara w dalszą egzystencję dusz zmarłych. Odnajdywane przedmioty w grobach noszą ślady celowego złamania i uszkodzenia. Materiały etnologiczne świadczą o tym, że postępowanie takie stanowi potwierdzenie prawa własności zmarłego do przedmiotów. których
używał za zycia. W dalszym ciągu utrzymuje się również kult słońca
i ognia 115 .
U Słowian oprócz danych archeologicznych kult ognia poświadczają
również źródła pisana. Jeden z najstarszych i najpełnisjszych przeka['29

zew na ten temat pochodzi z VI w. od Prokopiusza z Gezarei Palestynskiej (+562). który w “Historii wojen" z czasów cesarza Justyniane
wielkiego (527-565) pisza, że naczelnym bogiem Słowian jest bóg błyskawicy: "Sklawinowie i Antowie (...) uważają, że jeden tylko bóg,
twórca błyskawicy. jest panem całego świata (...) oddają ponadto cześć
rzekom. nimfom i innym duchom"116. Tego samego boga błyskawicy 1 ognia
113 Motyw ziarna jako symbolu ponownych narodzin do nowego zycia jest

bardzo stary 1 najwcześniej ukształtował się wśród rolniczych plemion na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak ziarno wrzucone do ziemi
kiełkujs 1 rodzi roślinę oraz nowe ziarna, również prochy zmarłego złożona do ziemi mają przejść proces ponownych narodzin. Stąd
rola ziarna 1 bóstw zbóż oraz żywotnych sił ziarna w obrządku pogrzebowym. Per. B.Gsdiga. jw. s.223-224; M.E1iada: Traktat o historii raligii. Warszawa 1966 8.354.

114

B.Gediga. jw. 8.228. - W.Antoniewicz. który opowiada się za matarialnym pojmowaniem duszy przez Prasłowian, widzi w drzwiczkach

w popialnicach domkowych oraz w przewierconych oczach w urnach

twarzowych kultury pomorskiaj rzeczywiste drzwi i okna, przez które dusza może przedostać się na zewnątrz. Por. W.Antoniswicz: Religia dawnych Słowian. W: Religia świata s.332.
115
B.Gediga. jw. s.262-270; por. też: J.Wielowiejski: Z cie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich řl-V w.). Warszawa 1975 s.221-228, 246-250. V
116 M.Plszia: Greckie i łacińskie żródła I 69. - Nieco dalej Prokopiusz pisze. ze ci sami Sklawinowie “o przeznaczeniu nic nie wisCd. przyp. na str. 48

1. Chrystianizacja obrządku pogrzebowego w Polsce

pod imieniem Swarożyc czcili Słowianie Nadodrzańacy: Kubicy i Redarowie oraz Rusini'i17
Związek kultu ognia z ciałopalsniem u Słowian podkreślają przede
wszystkim żródła arabskie.-Najkrótszs uzasadnienie obrządku ciałopalnego odnajdujemy w bardzo zwięzłym streszczsniu "Relacji anonimowsj“,
podanym przez al-Marwaziego: "Palą oni (tj. Słowianie) swych zmarłych,
ponieważ czczą ogień"118. Ibn Fadlan, który był świadkiem ciałopalnego pogrzebu Russ, otrzymał takie wyjaśnienia tego zwyczaju: "Wy Arabowie jesteścia głupemi (...) Wy bierzecie człowieka najbardziej kochanego i najbardziej poważanego i rzucacie go ziemi, gdzie go zjada ziemia, robactwo, czerwie. My zaś spalamy go w mgnieniu oka i tak wchodzi on do raju w tej chwili i tejże samej godziny (...) Z powodu miłości pana (tj. boga) ku niemu (tj. ku zmarłemu) posłał on wiatr,
który uniesie go w ciągu jednej godziny"119. Podobnie brzmi opis pogrzebu tegoż autora w przekazie Amina Raziago: "Jeśli w tej chwili
powstanie (taki) wiatr, który rozdąwszy ogień rozniesie popiół, to
tßfl mąż (tj. zmarły) przynależy do raju. A jeżeli (to się) nie (stanie), to oni (tj. Rusowis) nie uważają tego zmarłego za przyjętego do
pałacu szczęśliwości (tj. nieba) i sądzą, że należy on do nieszczęśnych“ 120 . W obu przskazach oprócz ognia podkraślona jest specjalna
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Cd. przyp. ze str.47
dzą, oni nie przyznają mu zadnej roli w życiu ludzkim". Tamże. W tym samym duchu odnośnie do pogańskich Polaków wypowie się później Thietmar twierdzgc, że w ich mniemaniu "wraz ze śmiercią cielesną wszystko się ko czy". Kronika Thietmara I 14 s.22. - S.Urbańczyk (wierzenia plemion prapolskich s.146) jest jednak zdania.
że u Thietmara mamy do czynienia z nieporozumieniem na tle różnic
między pojęciami chrzeńcijańskimi i pogańskimi.
Swarożyc, zdaniem A.Brücknera Q itologia słowiańaka. Kraków 1918
s.49-50), to pieszczotliwa forma od Swaróg. Kult Swarożyca w Polsce potwierdzają nazwy miejscowe, szczególnie Swarożyn między Starogardem Gdańskim a Tczewem (A.Brúckner: Mitolo ia polska. Warszawa 1924 s.29). Por. też: L.Moszyński: Swarożyc ęâwaróg). SSS V494-495; S.Urbańczyk: Religia pogańskich Słowian s.22. - Kult Swarożyca u Luciców potwierdza list św. Brunona z Kwerfurtu z r.
1008 do króla niemieckiego Henryka II, w którym zarzuca królowi,
że się sprzymierzył z poganami przeciw chrześcijańskismu władcy
Bolesławowi Chrobremu: "Czy godzi się prześladować lud chrześcijański, a żyć w przyjaźni z pogańskimi? Co za ugoda Chrystusa z
Selialem? Jakie porównanie światła z ciemnością? W jaki sposób mogę zgodzić się diabeł Swarożyc oraz wódz świętych, wasz i nasz
Maurycy?" Zob. Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego 8.255.
O kulcie Swarożyca u Redarów w Radogoszczy pisze Thistmar. Por.
kronika Thietmara VI 23(17) s.344-349. - Kult ognia i Swarożyca
na Rusi potępią XII-wieczny kaznodzieja zwagy Chrystolubam: "0gniu
się modlą, zowiąc po Swerożycem". Por. A.Sruckner: Mitologia s owiańska s.50; Powieść minionych lat s.423 przyp.5.

118 T.Lewicki:
119

Obrzędy pogrzebowe s.126.

T.Lewicki, tamże s.136.

120

T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s.137.
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interwencja boga w postaci wiatru121. Sam ogień nie zbawie. warunkiem
osiągnięcia ezczęśliwości jest wiatr, który unosi duszę uwolnione od
wszelkiej materii do_"pałacu szcześliwośei". do "raju“122.
interwencja boga w czasie spalania zmarłego stanowi źródło radości dla uczestników pogrzebu. W “Relacji anonimowej“ w przekazie ibn
Rostecha bowiem czytamy: “Przy spalaniu zmarłego głośno się radują,
utrzymując. iz cieszę się z powodu zmiłowania się nad nim boga"123.
Podobnie pisze Ibrahim ibn_Jskub w oparciu o "Relacje anonimowe" w
przekazie al-Bakriego: "Oni (tj. Słowianie) głośno objawiaję swę radość i cieszę się przy spalaniu zmarłego i twierdzą, ze ich radość i
głośne oznaki wesela (pochodzę) stad, że pan jego zmiłował się nad
nim"124.
Ogień zatem uwalnia duszę zmarłego od więzów ciała. Ogień jest
środkiem osięgnięcia zbawienia. Ogień równiez uwalnia od p1ekła125.
wreszcie ogień zabezpiecza żywych przed możliwym powrotem zmsrłego126.
íl-nius

121 Do dnia dzisiejszego powiew wiatru oznacza w przekonaniu ludu sło-

wisńskiego zjawienia się jakiejś istoty duchowej czy demonicznej.
wierzenia to szczegółowo rozpatruje K.Hoszyńeki: Kultura Ludowa.
T.2 Cz.I. Warszawa 1967 e.472. K.Moszyńeki pisze na ten temat w

sposób następujący: "W świetle porównawczych danych etnologii nie

może podlegac żadnemu wętpieniu, iz ów silny wiatr zrywajęcy się
w chwili śmierci czy też po śmierci eamobójcy. czarownike itp.
jest właśnie duszę-tchnieniem opuszczajęcę ciało. W najbliższym
nawet sąsiedztwie Słowian przechowały się ślady takiego wierzenia.
Estowie nazywają wiatr, wiejęcy podczas czyjejś śmierci h i n g c
t u u l
to znaczy duezny wiatr (hing - dusza, tuul - wiatr)“.
K.Moszyński, jw. e.480. - Podobnie S.Urbańczyk (Religia pogańskich

Słowian 8.39) pisze, ze u Słowian dusza jest identyfikowana z od-

122

123
124
125

f

dechem. - U Chińczyków. Buriatów w Azji Płn.. u niektórych plemion indyjskich-Ameryki Płn.. u Azteków i niektórych plemion Indian Ameryki Płdn.. u Dayaków z Oceanii rolę śródke transportu
duszy do nieba spełnia dym. Por. M.Csbaleka: Zagadnienie obrządku
ciałopalnego s.27, 29, 34-35 oraz U.Sch1enther: Brandbestattung
und Seelenglauben s.73. 88, 162-164.
Wyraz "raj" (arabskie "dzenna") zdaniem S.Urbańczyka (wierzenia
plemion prapolskich s.148) moze być pochodzenia irańskiego. Podobnie eędzi T.Lewicki (Obrzędy pogrzebowe 8.148).
T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe e.125.
MPH n I 53; Por. T.Lewicki, jw. s.i26.
Pojęcie piekła u Słowian zdaniem S.Urbańczyks (wierzenia plemion
prapolskich s.148) jest pochodzenia chrześcijańskiego. - T.Lewicki (Obrzędy pogrzebowe 8.153) wnioskuje jednak na podstawie zepisków historyka arabskiego, opisujęcego pogrzeb nad dunajskich
ßułgarów z okresu przed przyjęciem chrześcijaństwa, że przynajmniej w pewnej części Słowian istniało jeszcze przed przyjęciem
chrześcijaństwa obok pojęcia raju również pojęcie piekła.‹Al4Weeuei przytacza bowiem takie uzasadnienie ciałopalenia podane przez
Bułgarów: "Palimy ich na tym świecie. ale (za to) nie będę oni
płonęć na drugim świecie".

126

Według pojęć antyku palenie ciała umozliwia z jednej strony szybsze przedostanie się duszy w zsświaty, z drugiej strony nie może
już szkodzić, gdyż bez ciała zmarły nie może wracać na ziemię. Natomiast jak długo ciało istnieje, dusza stara się doń wrócić.
Cd. przyp. ze str. 50
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Ten ostatni motyw zdaniem wielu autorów był niemniej silny niż poprzednie127. Dlatego też ciałopalenie utrzymała się u nas i na całej
Słowiańezczyżnie tak długo. Skuteczna walkę wypowiedział mu dopiero
Kościół, który głoszęc nowy stosunek do ciała ludzkiego jako świątyni
Ducha świętego oraz powołując się na przykład pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa odrzucił praktykę palenia ciał.
Omówione dotychczas przekazy pisemne odnoszę się do pogrzebu mężczyzny i jego losu po śmierci. Niezbyt jasny natomiast jest pośmiertny los kobiety ełowiańskiej. Równocześnie z mężczyznę śmierć kobiety
(żony lub niewolnicy), zwłaszcza w opisie pogrzebu Russ skreślońago
przez Ibn Fedlena. może być rozumiana jako ofiara złożona zmarłamu,
względnie jako jego wyposażenie pośmiertne 128 . Ponadto konkretnie opisany obrzędek nosi wszelkie cechy obrzędu pośmiertnego wesela znanego
nie tylko u Rusów, ale i później u Polakówlzg. O Rusach historyk
arabski. al-Masudi, powiada wprost: "Kiedy ktoś z nich umrze, żeni
się go po śmierci"130. Tanże autor zwraca uwagę na jeszcze jeden charakterystyczny moment: “Kobiety (słowiańskie) goraco pragnę być spalone. aby móc wejść z ich duszami (tj. z duszami swych mężów) do raju". Kobieta zatem umiera razem z mężem nie tylko z miłości, ale by
dostać się wraz z nim do raju. wierzenia to, zdaniem Lewickiego, jest
bardzo charakterystyczne dla pojęćreligijno-moralnych pogańskich Słowian. Stanowi ono również dodatkowy klucz do zrozumienia obyczaju
palenia żony razem z męzemísl.
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Według wierzeń pogańskich Słowian życie pozagrobowe jest w
jakimś sensie dalszym cięgiam życia ziemskiego, dlatego trzeba zmarłego zaopatrzyć we wszystko. co będzie mu potrzebne do nowego bytowania.
W grobach szkieletowych wczesnośredniowiecznych Słowian. oprócz zna_
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Cd. przyp. ze str.49
według tradycji ż dowskiej (Midrasza) i religii parsów dusza przez
trzy dni kręży ko o grobu z zamiarem powrotu do ciała. Por. E.
Freistedt: Altchristliche Totengedāchtnistage undnihre Beziehung
zum Jenseitsglauben und Totenkultus der Antike. Munster i. W. 1928
8.54-58. W Polsce, w Kieleckiem, również istnieje przekonanie, ze
dusza zmarłego przebywa w pobliżu ciała tak długo. póki ciało nie
zostanie złożone na cmentarzu. Por. M.Kowalczyk: wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów. Łódż 1968 s.36.
Por. M.Cabalska: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kuśmierkach s.
146; J.Kostrzewski: Pradziejs Polski s.144; S.Urbańczyk: Religia
pogańskich Słowian s.39. 99: T.Malinowski: Obrzędek pogrzebowy
ludności kultury łużyckiej 8.80; B.Ha1inowski: Szkice z teorii
kultury 8.424.

128
129

Por. T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s.137.
A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe s.296-300.

130

T.Lewicki: jw. 8.150-151.

131

Por. wyżej 8.51.
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nych nam darów składających się z pokarmu i przedmiotów codziennego
użytku. pojawia się nowy element. uwarunkowany zreszta nie tylko wierzeniami, ale rozwojem społeczno-gospodarczym. mianowicie moneta. Honaty sa wkładane zmarłemu do ręki albo do jamy uetnejiaz. Pieniądz
można rozumieć jako opłatę za przewóz duszy przez rzekę płynące na

granicy świata 133 . lub jako dar zastępczy, symbolizujac cały ruchomy
msjętek, jaki niegdyś zmarłemu dawano do grobu. Ogólnie można powiedzieć. że wszystkie dary wkładane do grobu as wyrazem przywiązania do
zmarłego i równocześnie lęku przed nim. Chodziło bowiem o to. by zaspokoić w miarę możności wszelkie życzenia zmarłego. by nie tęsknił
za powrotem do życia ziemskiego. a przede wszystkim. by jako upiór
(wampir) nie upominał się o swoje prawa. Ponadto ofiary dawane do grobu, wszystkie zabiegi i praktyki magiczna stanowią ubezpieczenie dla
samej duszy zmarłego, chroniąc je od wrogich sił134.

1.1.4.5.J§¶łt_zmgfły5h_
Podkreślmy jeszcze. że wiara w życia pozagrobowe była dla pogańskich Słowian podłożem kultu zmarłych przodków 135 . "Inne jakieś
duchy". o których pisał Prokopiuezísö, to bóstwa pośledniejszego gatunku zwane często demonami. Owa rodzaje demonów stały bardzo blisko
człowieka, były to bóstwa domowe (ubozęta) i zmarli przodkowie 137 .
Liczne były też święta rodzinne i ogólne ku czci zmarłych. "Relacja anonimowa" wspomina o uroczystościach rodzinnych połęezonych z piciam miodu, które urzędzano na grobie zmarłego w rocznicę jego zgonu138. Święta takie urzędzano również w innych dniach w ciągu pierwszego roku po śmierci, a mianowicie na 2., 3., 6., 7., 20 i 40_dzień,
a także w pół roku od chwili zgonu 139 . Święta ogólne ku czci zmarłych
odbywały się kilka razy do roku. Obchodzono je wiosnę i jesienią. jak
również w obu porach zrównanie dnia z nocę140. współżycie żywych
a|í±_nuuuu-\._||-

132 J.Kostrzewski: kultura prapolsks s.360: Według A.Fischera (Zwycza133

134
135
136
137
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139
140

je pogrzebowe s.174) zwyczaj ten na Mazowszu utrzymał się do
pierwszych lat naszego stulecia.
wierzenia znane ze starożytnej Grecji: bóg podziemi Charon przewozi dusze za drobna opłatę na drugi brzeg rzeki Stykeu. Por. J.Parandowski: Mitologia. wierzenia i podania Greków i Rzymian. wyd.
5. Warszawa 1953 e.143, 147.
T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s.141: S.Urbańczyk. Religia pogańskich Słowian. SSS IV 489.
`Por. T.Seweryn: Manizm. SSS III 161.
Por. s.65 przyp.2.
Por. T.Wróblewski: Demony. SSS I 335-338.
Por. T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe 8.130.
Temże. Por. wyżej e.56 przypis 2.
Por. W.Klinger: Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie.
Kraków 1931 s.10-20, 38-á5, 55-74; S.Pigoń: Wołyńskie przewody Cd. przyp. na str. 52
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z umarłymi przenikało większość obrzędów rodzinnych, odgrywało ważną

rolę w życiu duchowym Słowian i stanowiło cenny element więzi społcczncj.
Imię bóstwa chtonicznego pogańskich Polaków wymienia po raz pierw-

szy J.Długosz: "Plutono nazywali Niję, uważając go za boga podziemi i
stróże i opiekuna dusz, gdy ciało opuszcza. Do niego modlili się o
to, aby wprowodzeni byli po śmierci do lepszych siedzib w podziemiach.
(Duszom) tym wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię,

do której pielgrzymowono ze wszystkich stron“141.
3.0ługosz oporł swoje wywody na mitologii rzymskiej (interpretatio romans) i dlatego A.Brückner nie uznał ich wiarogodności142. S.
Urbańczyk jednak opowiada się za autentycznościę Nyji, sędzęc jedynie.
że nie można mu przypieywać wszystkich właściwości Plutona. ale trzeba się w nim dopatrywać demona niższego rzędu143. K.Górski przyjmuje,
że Hyjo jest bóstwem rodzaju żeńskiego. Zgodnie z tym co pisze J.Długesz, ślady kultu bogini Nyi w postaci kości i rogów zwierzęcych znaleziono pod fundamantami najstarszej świątyni w Gnieźnie poświęconej
Matce 8ożej144.

1-2- P 'exit'ā1°„.<=!"'fëāśzßłißiāłfzisgß .P°§Ł':_„=°b.}',
Chrzest Mieszka I (962-992) i jego najbliższego otoczenia oznaczał. za religia chrześcijańska stała się religię państwowa. Na to
jednak, aby stała się religię całego ówczesnego społeczeństwa, aby
Cd. przypu ze str.51
Wiosanne.święto zmarłych. W: Orzawniej i wczoraj. Kraków 1966 s.
61-75; K.Zawistowicz: Obrzędy zaduszne. "Wiedza i Życie". 1933
nr 10; Taże: Dzień Zaduszny. "Kurier Literacko-Naukowy". 6: 1929
nr 43 s.3-4; A.Fischer: Święto umarłych. Lwów 1923; T.Chodzidło:
Kościół i kultura ludowa. KTKP III 118, 152-156. 158.
141
J.Długosz: Roczniki. Księga pierwsza s.165-166.
142 A.Brückner: Mitologia polska. Warszawa 1924 e.9-22. 126-134.
143 Nyja ma realne podstawy zarówno w tradycji ustnej. jak pisanej.
Zaohodzi u Jakuba Parkosza: De ortographia polonica (ok. 1445 ,ł
jak 1 w etymologii, gdyż rdzeń “nyf »występuje w czasownika "nyc"
- niknęc, umierać, a jego obocznośc "new" - pojawia się w nazwie
demonów new. nawie, nawka (na przykład w języku staroruskim i bułgarskim), które to demony wywodzę`się od dusz ludzi przedwcześnie

lub tragicznie zmarłych. Ta ie objaśnienia jest prawdopodobne.

całkowitej pewności jednak nie mamy. Por. S.Urbańczyk: Długoszowe

bóstwa. SSS I 347-348; Tenze: Religia pogańskich Słowian 8.6-9,

45-46: M.Rudnicki: Bóstwo lachickie Nyja. "S1avia Occidentelis".
8:
144

1925 e.454.

"Na miejscu kultu bogini śmierci ezerzył się kult Maryji. które
została wzięte do nieba. Trzeba stwierdzić. że w dziejach misji
jest to zjawisko wyjatkowo. gdyż zwykle kult mariański jest oddzielony od kultu Boga, by nie wprowadzać zamętu pojęć i nie ułatwiać powrotu do wielobóstwa. W Polsce widocznie uważane, że
nie ma obawy pomieszania pojęć"..- K.Górski: Od raligijności do
mietyki 8.15.
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przyjęty został obyczsj chrześcijański, potrzebny był czas i szeroko
zakrojona akcja misyjna.
Kroniki nie odnotowały w jaki sposób akcja te przebiegała w na-

szym kraju. Znamy jednak ówczesne praktykę misyjnę. wiemy

jakimi me-

todami poaługiwano się w misjonowaniu krajów sąsiednich. Zachoweły
się tez. zwłaszcza dla Węgier 1 Czech. XI-wieczne przepisy i zalece-

nia odnoszące się do zycia chrześcijańskiego. W świetle tych danych
będziemy usiłowali odtworzyć przebieg dzieła chrystianizacji naszego
kraju. Nie chodzi nas o przedstawienie cełokształtu działalnoóci chry

atianizacyjnej. ale o próbę pokazanie tej akcji na przykładzie rytuału pogrzebowago. W kolejnych punktach będziemy mówili o ataraniach
misjonarzy i administracji kocialnej o wprowadzenie chrześcijańskie-

go obrzędu pogrzebowago oraz o wynikach tych uaiłowań w oparciu o rezultaty badań archeologicznych.
Rany czasowe niniejszych dociekań obejmować będa okres od nejwczsåniejezych. ale wyraźnych śladów pogrzebu chrześcijańskiego. do
momentu, kiedy w zasadzie dzięki rozbudowanej aiaci administracyjnej.
discezjalnaj i parafialnej. mozemy mówić o przyjęciu nowego obyczaju

w»Polsca. Ze szczególna zatem uwagę przyjrzymy się okresowi między
połowa X a końcem XIII stulecia.
1.2.1._§t:r:nie_miajonarzy o wprowadzenia chrzee2ijaÊekigg2"Eegršebu_
Wczesne średniowiecze znała co najmniej dwa modele niajonowanis145. Twórca pierwszego był ów. Augustyn (+430), autor traktatu "Da
catschizandis rudibua"1 6. Wymagał on przed chrztea nie tylko gruntownago poznznis prawd wiary, ale równiez przyjęcia moralności chrześcijańskiej i 7 . Model misyjny św. Augustyna przedstawiał się zatem następujaco: poznanie wiary. przyjęcie chrześcijańskich zasad moralnych,
chrzest. W odróżnieniu od niego Alkuin (+804) stawiał nieco łsgodniej-

sze warunki przygotowania do chrztu: "Prime fides docsnda set, et sic
beptismi parcipisnda sunt sacramenta. dainde svsngelice prsecepte

145 Por. Ks. M.Rachowicz: Chrzest Polski a katolicka teologia misyjna

we wczesnym średniowieczu. RBL 19: 1966 nr
8.67-74; Tenże: Myśl
teologiczne w Polsce od czasu założenia wydziału teologicznego w
Krakowie. ZNKUL 9: 1966 nr 1-2 s.65-98: Tsnże: Początki i rozwój
kultury scholastycznej. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce.
T.1. Średniowiecze. Lublin 1974 s.19-26. Tam równiez dalsza bi-

bliografia.

L

146 PL 40, 309-348; Tłum. polskie Ks. Wł.Budzike: Pisma katachetyczne
Warszawa 1952 s.1-60.
147 S.Auguatinus: De fide at operibue. Tłua. wł.Budzik, jw. a.171-227
Św. Augustyn opierał się ns wskszsniach Tradycji Kościoła. zwłaszcza na pismach katechst cznych Tartuliana (+ po 220) i ów. Hipolita (+235). Por. W.Schenk: Liturgia chrztu. W: Liturgia sakramen-

tów świętych. cz.1. Lublin 1982 8.22-35.

s
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tradendu"148. Przyjmuje on schemat: nauczanie prawd wiary, chrzest.
nauka moralności. Takie postępowanie było niewętpliwie pewnym ustępstwem na rzecz prymitywnej akcji misyjnoj. Podyktowane jednak było
niskim stanem życia kulturalnego i religijnego ludów misjonowsnych.
Od początku istniało w Kościele katolickim przeświedczenie. iż w
nawrecaniu nie można stosować przymusu. gdyż wszelki gwałt religijny
zwracełby się przeciw samej religii. Tego samego zdania było również
wczesne średniowiecze, o czym świadczy postawa Alkuine. który pisał:
"Fides (...) sicut ait Augustinus res est voluntaris non necessarie.
Adtrahi poterit homo in fidem non cogi (...) Unde st praedicstores
peganorum populum pacificis verbis et prudontibus. fidem docere debent"149. Typowe dla takiego stanowiska postawę reprezentują w nawracaniu pogsn Iroszkoci oraz św. Bonifscy (+754). Zeprzeczeniem tej zesedy było postępowanie Karola wielkiego (+814), który siłę przymuezsł
do nawrócenia Saeówiso.
Wpływ Alkuina był olbrzymi. Kiedy po pokonaniu Awarów zaistniał
problem misji w podbitym narodzie, jak równiez wśród Słowian Południowych, zwłaszcza Chorwetów. zaproszono do obozu Frenków nad Dunajem
latem 796 r. petrierchę Akwiloi Paulina II (+802) oraz biskupa Salzburga i Passawy Arno (+821). Sporzędzony przez Paulina II protokół
tego spotkania przyjmuje w całości schemat Alkuinelsl. Psulin II podobnie jsk Alkuin podkreśla. że "nauka nie powinna być gwałtowne.
przerażające ludzi strachem, lecz łagodne, głoszona ze słodycze" oraz
że "nie wolno nikogo do chrztu cięgneć przymusem. wbrew woli, ostrzem
miecza, ale trzeba ludzi zachęcać głoszęc naukę o chwale wiecznej lub
0 karze potępienia"152. Te same wytyczne nieco później podał papież
Mikołaj I (858-867) odnośnie do akcji chrystianizacyjnej w Bułgarii.
W swoich słynnych Response sd consults Bulgarorum z r.866 papież między innymi podaje. ze misjonarze winni pielęgnować i po newróceniu

na-li-hitvb

148 Alkuin do skarbnika królewskiego Megenfrids. W: Bibliothece rerum
Gsrmanicsrum. Ed. Ph. Jaffe. Bd. 6. Monumenta Alcuiniana. Ed. W.
wattenbach, E.Dümmler. Berolini 1873 s.320. Por. H.Rschowicz: Poczętki i rozwój kultury scholsstycznej 8.23.
149 Tsmże.
150 Pora H.D.Kahl: Compellere intrare oraz.Zum Geist der deutschen
Slsvenmission. W: Heidenmiesion und Kreuzzugesgedanke in der deutschen Oetpolitik des Mittelelters. Hrsg. H.Beuman. Darmstadt
1963. passim.
151 Protokół Paulina II. W: Monumenta Alcuinisna 8.311-318.
152 "(Doctrins) suadsbilis (...) et prsemio vitse aeternae; teribilis
de inferni eupplicio non ds gladio cruenti mucrone. nec coacti
aut inviti trahsntur ad baptismi lavacrum sed quos Spiritus Sancti
gratis parfuderit et ex dssiderio animse suae expetisrint aa1utsm“
Tamże s.315. - Cyt. ze: H.Rechowicz: Początki i rozwój kultury
scholestycznej s.24 przyp.18.
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wszystkie zwyczaje miejscowej ludności, jeśli te nie sa "grzeszne”

(odpowied 4e)153.
Program nauczania mieyjnego zalecany przez św. Augustyna w “De catechizandis rudibus" był równiez programem mieyjnym wczesnego średniowiecza, na co wskazuje protokół Paulina II z 796 r. Obejmował on podstawowe prawdy chrześcijańskie. a więc naukę o nieśmiertelności duszy,
o sadzie. nagrodzie i karze, o dobru, za które Bóg nagradza. 1 złu,
za które karze, o Trójcy św., O Zbawicielu 1 Jego męce. zmartwychwstaniu 1 wniebowstapieniu, o sadzie ostetecznym154. Na przeprowadzenie
tak szeroko zakreślonego programu potrzebny był czas. Dlatego też
Protokół Paulina II przewidywał, że przygotowanie do chrztu powinno
trwać kilka tygodni. a co najmniej od 7-40 dn1155.
Jak w świetle tej teorii misji przebiegała akcja miayjna na terenie Polski?
wydaje się, ze przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego najbliższej drużyny było aktem dobrowolnym. Z pewnoáeia wielka rolę odegrała
.tu perswazja Dobrawylsö. Nic natomiast nie wiemy o metodach stosowanych wobec ludności Mieszkowago księstwa. Ze nie była to metoda przymudu, możemy się domyślać na podstawie misji św. Wojciecha (+997)
oraz św. Brunona z Kwerfurtu (+1009) wobec pogan zewnętrznych. Akcja
misyjna prowadzona przez tych misjonarzy miała charakter pokojowy i
polegała wyłacznie na perswazji. Jak dalece przyjęcie chrztu było
aktem dobrowolnego wyboru widać choćby w tym, że w obu wypadkach po

męczeńskiaj śmierci misjonarzy Bolesław Chrobry (992-1025) nie podjął
zadnej wojskowej akcji odwetowej.
Ilustracja metod pracy misyjnsj na terenie Polski moga być ponad-

to wyprawy misyjne ów. Ottone z Bembergu (+1139) w latach dwudziestych XII stulecia pod patronatem Bolesława Krzywoustego (1102-1138)
na Pomorzu Zachodnim. wprawdzie Otto odrzucił ze względów czysto psychologicznych zaaadę ewangoliczna "naqua param. neque calceamenta"
1 otoczył się świetnym orezakiem, ale przymusu żadnego nie stosował.
Działalność ew. Ottona przebiegała według schematu wypracowanego
przez Alkuina 1 niemal w szczegółach pokrywała się ze wskazówkami zamieszczonymi w Protokole Paulina II157. Chrztu udzielał św. Otto juz

po kilku dniach ogólnego przygotowania. zakończonego trzydniowym posai-na

153 zeb. non Epizt. v1 see-seo. Per. s.Kum°r= u±zt0r1e k°¿=1ełe n
154
r
155
155

Polsce. T.1. Poznań 1974 8.36-37.
e
List Alkuina do Karola wielkiego w sprawie nawracania Hunów. W:
Monumente Alcuiniana 8.310.
Protokół Paulina II. Temze e.315.
Posijemy tu wieloeepektowa motywację aktu chrztu Polski, gdyz zagadnienie to wychodzi poza ramy niniejszej pracy.

157 Por. H.Rbchwiez: Początki 1 rozwój kultury echolestycznaj 8.25.
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tenlse. właściwe pouczenie o zasadach życia chrześcijańskiego następc-

wało dopiero po chrzcia. Wyraźnie wskazuje na to ówiadectwo żywotopieerza ów. Ottone Ebbona (+1i63)159. Pisze on bowiem, że Otto najpierw
wybudował i powięcił Poaorzanom kocieły, "et deinde iuxte eanctorumw
patrum instituta haac eos servers docuit...” I tu następuje wykład

podstawowych zasad moralnoci i obowiązków chrześcijańskich. a wśród
nich zalecenia wzywanie kapłana do umierajacago, zakaz grzebania
ochrzczonyeh zmarłych wród pogan w lasach lub ne polu 1 jednoczesnie

nakaz chowenia ich na poświęconych cmentarzach, i w końcu zakaz rzucanie gałęzi na grobyíöo.
e
1
Wśród zasad zycia chrześcijańskiego podanych przez Ottona z Bam-

bargu dla Pomorzsn wiele miejsca zajmuje sprawe pogrzebu. Ci, którzy
przyjęli chrzest. nie mieli komunikować się z poganami nie tylko ze
życia. ale i po śmierci. Dlatego ochrzczonych należało pochować zgodnie z przyjętym zwyczajem chrzsścijsńskim na cmentarzu, na miejscu

poświęconym. a nie razem z poganami na polu czy w lesie. Nowonawróceni mieli również odstąpić od pogañskiego zwyczaju rzucania gałęzi. patyków. chruatu na grobylöi. Jeśli pierwsza zlecenie zostało stosunkowo szybko wprowadzone w życia, o czym świadczą odkrywana cmentarzyska

przykościelne pochodzące jeszcze z X wiskuíaa, to zakaz rzucania gałęzi na mogiły nie musiał być z całą surowością egzekwowany. skoro
przetrwał niemal do naszych dni163.
156 Herbordi dislogus de vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis II

15. HPHn VII 3 s.B8.
159 Ebbonis vita Ottonis Babengcrsnsis. MPHn VII 2 a.74-75.
160 Oto interesujący nas zakaz Ottona: "Ne aepsliant mortuos christia-

nos inter paganos in silvis aut in campis. sed in cimiteriis. si-

cut moe est omnium christianorum; ne fustas ad sepulchra eorum
ponant“. MPHn VII 2 s.74-75. - Jest rzeczą charakterystyczną. ze
w odniesieniu do terenów słowisńskich nie zachowały się postanowienia zabraniajęca ciałopalenia. widocznie uważane to za sprawę
oczywista. Z najbliższych nam chronologicznie i geograficznia analogii przytoczyc można postanowienia Karola Wielkiego dla Saksonii
(kapitularze Paderbońskie) z końca VIII w.. które groziły śmiercią
za kremację zmarłych: “Si quis corpus defuncti hominis sscundum
ritum pagonorum consumi fecerit et ossa eius ad cinerem rediorit,

capita punistur“. Capitulatio da partibus Ssxoniae - 7. HGH Leges.

Sectio II Capitularia rogum Francorum. 1.59.
161
Zob. Ebbonis vita s. Ottonis episcopis Oabenbergensis II 12. MPHn
VII 2 8.74-75; S. Ottonis episcopis Babenborgensis vita Priefligensás II 21. MPHn 1 s.52. Por. też: T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s.i49; R.kiersnowski; Mogiły i cmentarzyaka pomorskie w przekazach źródeł pisanych w w. XII-XIV. "Materiały Zachodnie-Pomorskie".
1: 1955 s.i12.
152 Por. H.Zoll-Adamikowa: wczesnośredniowieczne cmentarzysko Małopolskie. Oz.2. Analiza s.139-142.
163 Por. Z.Chodyński: Cmentarze polskie i ciał grzebania. Glogor I
I
248; A.Fischorz Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s.359-364;
O.$.Bystroń: Dzieje obyczaj w w dawnej Polsce. T.2. Warszawa 1960
s.i17.
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i 57 Nie jest nykluczone, ze podobnie nygiedełe akcja aiayjna w cze-

eech Mieszka I. Miejonarze przybywali przeciez do nae z Południe.
gdzie etyl eiejononania, nypracoweny H czasach Alkuina (+804) i Mikołaja I (+867), był ponezechnie znany.
Poza czysto praktycznym, pranniczyn rozwiązaniem kwestii pogrzebu,
chrześcijaństwo musiało mieć nie byle jaka eiłę atrakcyjne. Siła ta
tkwiła między innymi w jego eochatologii. Zdawali eobie z tego epranę
na wczesnym średniowieczu teoretycy oieji, dlatego program nauczania
Anarón. uatenowiony przez Alkuina. zawierał tyle momentów oechatologicznych. Podobnie Protokoł Paulina II, bazujący na programie Alkuina,

przewidywał, ze “nie wolno nikogo do chrztu ciągnąć przyauaem, ale
trzeba ludzi zachęcać głoezac naukę o chwale wiecznej lub o karze potępienia“. Chociaz słowiańeka eechatologia znała wiarę n zycia pozagrobone i zdaniem J.Koatrzewekiego dla dogmatu o zyciu wiecznym nie
trzeba było nikogo przekonynać164, to jednak pogańeki świat pozagrobony budził niekiedy lęk i niepewność, o czym świadczą liczne zabiegi

magiczne mające zapewnić zmarłym ezczęáliwoáć, a żywych uchronić
przed szkodliwym działaniem zmarłychlös. wiara chrześcijańska nato»

miast nie tylko dawała obietnice zycia wiecznego po śmierci, ale objaśniała również rzeczywistość ziemską, obiecując kompensacja uczelkich ludzkich niedomageń i oczekiwań w życiu pozagrobowymisß.
W czasie działalności mieyjnej n odniesieniu do kultówapogańakich

zostenych na naszych ziemiach zastosowano zalecana przez papieża Hi»
kołajo I akomodacje. W ten epoeób miejsce pogańekiogo kultu bogini
zmarłych nyi W Gnieźnie zamienione na oredok kultu naryjnago. Ne

fundamencie pogańekiej świątyni bogini śmierci stanęła chrzościjońaka
katedra poświęcona Matce Zycie » Matce Bozej Wniebowziętoj167. Seat
to przykład_przokoztałcenia miejsca kultu pogańekiogo na eanktuorium

zhrześczjańzkielßß.
Podobnie chryotionizowano pogańekie święta zmarłych, Święto nio»
senne, obchodzone pierwotnie jako święto zmarłych około 21 marco,
164 3.Koatrzewaki: Kultura prapolaka. Poznań 1949 a.394.

165 Por. Wuantoniowicz: O religii dawnych Słowian. "Światowid". 20:
194Ę/49 8.334; W.Szafrańaki: Religia dawnych Słowian. W: Zarys

156

dziejów religii. Warszawa 1964 8.489.
Per. A.Gieyeztor= Ideowe wartości kultury polskiej w X-XI w. Przyjęcia chrześcijaństwo. knartalnik Historyczny". 67: 1960 a.93i932; Tanio: Przemiany ideologiczne n państwie pierwszych Piastów,

a wprowadzenia chrześcijaństwa. PPP II 164-165; Wł.Dziewulaki: Po-

stępy chryetianizacji 1 proces likwidacji pogańetwa n Polaco wczo-

anofeudalnej. Wrocław 1964 a.59-62.
167 Por. K.$óreki: Dzieje zycia wewnętrznego W Poleca. KTKP I 323;
Tente: Od roligijności do miatyki 8.15.
160 Podobnie na Łyścu, dawnym miejecu kultu pogańekiago powetał bone-

dyktyńeki klaaztor św. Trójcy, od XIV U. znany pod wezwaniem św.
Krzyża. Por. 5.Gaaeonaki: Ośrodek kultu pogeńekiego na Łyaej Górze. W: Religia pogańskich Słowian. Kielce 1968 e.47-60.
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przeniasiono póżniej na chrześcijańskie święto Znarłychwstsnia Pańskiegolög. Jesienne zaduszki, znane u dawnych Słowian, zastąpione zostały w XII w.:w Polsce chrześcijańskie Dniem Zadusznym17°. Inne doroczne święta zmarłych zastąpiono później przez dni kwartalne, w czaS10 których odprawiano msze św. oraz odbywano od XVI w., podobnie jak
w Dzień Zaduszny, proceeje na cmentarz171.
Tak więc wysiłek misyjny Kościoła w Polsce w pierwszych stuleciach doprowadził nie tylko do uchrześcijanienia samego obrządku pogrzebowego, ale również pojęć eschetologicznych, kultu bogini zmarłych i święt ku czci zmarłych.

1 - 2 - 2- .9d.¬'_*'_='ł.Y_?Y3292.1.aß_ë2=_1.'s=_5@_92_ s_hr_=sś'.=z.1J..°L*.°1=_1:.0.'± _e°_s.'z_°_ë2.
Teoria 1 praktyka misyjna wykazała, że wśród podstawowych zaleceń odnoszących się do życia chrześcijańskiego, znajdował się również nakaz kościelnego pogrzebu. Stąd nic dziwnego, że problem ten
zajmuje stosunkowo wiele miejsca we wczesnośredniowiecznym ustawodawstwie kościelnym. W Polsce z pierwszych dwóch stuleci po przyjęciu
chrześcijaństwa nie zachowały się odnośne ustawy. Materiału porównawczego dostarczają kraje sęsiednie, zwłaszcza Węgry i Czechy.
Jako przykład niech nam posłuży dekret króla węgierskiego św. Władysława (1077-1095), który stanowi: "Jeśli kto dnia niedzielnego nie
przestrzega i dni świątecznych nie święci lub w (suche) dni kwartalne
i wigilis nie pości, lub zmarłych swych przy kościele nie chowa niech pokutuje 12 dni w ciemnicy o chlebie i wodzie“172. Ustawodawstwo z czasów Kolomana (1095-1116) zabrania duchowieństwu pobierania
173
opłat za pogrzeb
W odniesieniu do Czech Kosmos, kronikarz z przełomu XI/XII w.
(+1125), przekazał fragmenty podobnego jak na_Węgrzech ustawodawstwu
księcia Brzetysława I (1035-1055), które ten ksiazę miał ogłosić w
1039 r. na grobie św. Wojciecha w Gnieźnie w czasie najazdu na Polskę.
Artykuł 7 tych dekretów brzmi: "Ci, którzy na polach lub w lasach
169 J.Kostrzewski: wpływ chrześcijaństwa na obyczaje oraz kulturę ma170
171
172

173

terialna i duchowe w Polsce średniowiecznej. KTKP III 100.
Por. A.Labuddo: Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce s.315.
Tamże 8.366. 369.
I
"××V. De negligencia fidelium cadaverum. Si quie dominicum dism
non servaverit et dies festos non feriaverit aut quatuor tempora
et vigilias non ieiunaverit, aut mortuos suos ad ecclesiam non
sepellicrit, XII dios in pana et aqua penitşat in_cippo“, - Zob.
Liber decretorum I. A szent Iştvån. szent baszlo,es Kalmag Korabcli dörvények ês zsinati kstarozatok forraseis. wyd. L.Zavodszky.
Budapeszt 1904 8.162. - Por. E.wiśniowski: Z nowszych badań nad
organizację kościoła na Węgrzech i w Szwecji. "Prawo Kanoniczne".
8: 1967 nr 2 s.50 przyp. 25.
"×LIV. Nullus de baptismo vel sepultura prscium exigat". L,Ęåvodszky jw. 8.202. - Por. E.Wiśniowski jw. 8.50 przyp. 27.
-
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grzebię swoich zmarłych, zuchwalcy w tej rzeczy płaca wołu archidiakonowi 1 trzysta monet do skarbu księcia; zmarłego jednak ponownie oddadzą ziemi na cmentarzu wiernych"1?4.
Brzetyeław II (1092-1100) na samym poczatku swoich rzędów (w
1092 r.) wydał bardzo surowy edykt. dotyczący zwalczania przezytków
pogańskich w Czechach, gdzie między innymi czytamy: "Także pogrzeby,
które odbywały się w lasach i na polach, korowody. które odprawiali
podług pogańskiego zwyczaju, na dwóch i trzech rozetajnych drogach,
jakby dla spokoju dusz. Także i bezbożne igry. które wyprswieli nad
swoimi zmarłymi, tańczęc z nałozonymi na twarz maekami 1 wywołujac
cienie zmarłych. Te okropności i inne awiętokredcze wymysły dobry
książę wyplenił, aby się więcej nie działy wśród ludu Bożego"175.

W Polsce najprawdopodobniej obowięzywało ustawodawstwo analogiczne do istniejęcege w XI w. na Węgrzech i w Czechach, o czym z okresu
panowania Bolesława Chrobrego (992-1025) możemy wnioskować z wypowiedzi Thietmara. Mówiąc o pogrzebie, Thietmar wspomina niedawna czasy,
kiedy to jeszcze stosowano obrzędek ciałopalny: "Za czasów pogańskich
jego ojca (tj. Bolesława) po pogrzebie kazdego męża, którego palono
na stosie, obcinano głowę jego żonie i w ten sposób dzieliła ona los
jego po śmierci"176. Nie oskarża jednak Bolesława Chrobrego, jakoby
działo się tak nadal. Przeciwnie chwali go za to. że mimo własnych
słabości starał się o przestrzeganie prawe kościelnego: "Uważ, czytał'
niku, co czynił on pośród tylu zdrożności. Kiedy mianowicie on sam poczuł albo przekonał się pod wpływem jakiegoś chrześcijańskiego upomnienia, iż wiele nagrzeszył, kazał sobie przełożyć ksnony i badać, w
jaki sposób należy naprawić grzechy, po czym w myśl zawartych tam
przepisów starał się odpokutować zbrodnie, których się dopuścił“í77.
al-íníx-nn

nií.

174 Kosmas II 4 8.214. “Qui in egris sive in silvis suos sepelliunt
mortuos, huius rei praesumptores archidiacono bovem et 300 in fiscum ducis solvent nummos: mortuum temen in poliandra fidelium humu condant denuo". - Cosmaa Chronica Soemorum. Liber II 4. MGH
Scriptores IX. Hannoverae 1851. ed. G.H.Pertz 8.69. - Długosz pod

rokiem 1038 pisze o najeżdzie Brzotysława czeskie o oraz o tym,
że w czasie rabowania katedry gnieżnieńskiej neježdżcy oślepli na
kilka dni. przy czym biskup ich Sewerus wytłumoczył im. "że odrętwienie i ślepota nie były karę za chęć złupienia katedry gnieźnieńskiej. lecz ze dawne występki i zbrodnie Czechów przeciwko
wierze katolickiej, za niedozwolone małżeństwa, zabójstwa, cudzołóstwa, pijaństwa. orgie, gwałcenie dni świętych pracami służebnymi. za życia wszetecznie, grzebania zmarłych nie na poświęconych
miejscach, e zaniedbywanie świątyń i cmentarzy. grabienie kościołów, uciskenie biednych i niesprawiedliwe sady. Dla oczyszczenia
z tego biskup praski Sewerus nakazuje księciu i Czechom post
trzydniowy". 3.Długosz: Kroniki. Księga druga 8.398.
175 Kosmos III 1 3.313-314. - Por. G.Lebuda: Dekrety Brzetysławe I
176

oraz Brzetysława II. W: SSS I 334-335.
Thietmer VIII 3 s.582-583.

177 Thiermar v1 93(5e) 8.448-449.
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W poczuciu odpowiedzialności ze zbawienie swoich poddanych Bolesław
Chrobry z całe surowościę, a nawet brutelnoocią zmuszał ich do zachowywania przyjętych na chrzcie zobowiązań178.
W uchwałach synodalnych z XII w. nie zachował się zaden przepis o
charakterze misyjno-chrystienizecyjnym. Z tego czasu mamy natomiast
wzmianki o udzielaniu kościołem w Polsce "liberam sepulturam”. "Ius
sepulturae" podobnie jak "ius baptismi" należało do praw parafialnych,
natomiast zasada "liberac sepulturas" gwarantowała wiernym swobodny
wybór miejsca pogrzebu. Oczywiście zarówno proboszczowie. jak i opiskopat niejednokrotnie zgłaszali zastrzeżenia co do tej zasady, uspra-

wiedliwiając swoje wystąpienia nsduzyciemi ze strony zwłaszcza zakonów 179 . Pod koniec XII stulecie na zjeździe w Łęczycy w 1180 r. biskupi pod kerą klątwy zabronili zarówno książętom jak i innym moznowładcom zabieranie ruchomego majątku po zmarłym biskupie czyli stosowania
tak zwanego “iue spo1ii“18°.
Trzynastowisczne synody wielokrotnie wypowiadają się w kwestiach

związanych z pogrzebem. Synod prowincjalny w Sieradzu z r. 1233 grozi
karę ekskomuniki za zniewazenie cmentarzalaí, a ponadto ten sam synod,

jak równiez synod legecki odbyty w r. 1248 we Wrocławiu, nakazuje grodzenis csentsrzyíaz. Synod prowincjalny, który odbył się włzęczycy w
r. 1285 pod przewodem arcybiskupa Jakuba świnki (1283-1314) stanowi.
by celem silniejszego związania wiernych z kościołem parsfislnys i
cmentarzee proboszczowie w niedziele i święta po kszsniu polscsli

sodlitwos dusze dobrodziejów kocioła. Dzień ich zgonu należało wpisać do osobnej księgi i na tablicach w poblizu grobu. s w rocznicę
smierci odprawić ze nich nabozeńetwolas. Ponadto nakazuje grodzenis
cmantarzy. "ut non sacrum dinoscatur a sacro“1a4. Tenzs synod zasto-

sował odmowę pogrzebu - obok odmowy pontyfikalii. beneficjów 1 zspomóg - jako sankcje przeciwko tym, którzy by chcieli odłączyć się od
prowincji gnieźnieńskiejíes. Na przykładzie tego postanowienia możemy

17° tnietmar v111 2-3 8.580-ass.
179 Por. W.wójcik: "Prawe parafialne" według polskiego ustswodswetws

psrtykularnego do 1564 roku. RTK 3: 1957 z.2 8.216-226. - Ststuty

lāgāte Fłåipę z iāzā r. Egłoāāoníagş eynodzi: g Budāis gíoziły

e s omun ę ym,
rzy y s an
w ernyc
o wy oru nnego
m ejsca pochowku aniżeli przy własnym kościele parafialnym lub
tam, gdzie chowsno ich przod ów. R.Hube; Antiquissimas Constitutiones 8.132-133.
180

Por. W.wójcik. jw. s.460-461; J_.Bsrdsch: Historie państwa i prawa

Polski. T.1. Warszawa 1957 s.236.
181 SPPP 'I 344-345 (§ 4); I.Subers: Synody prowincjalne s.48.
162

srrr 1 :se (§ 25).

183 SPPP I 383-384 (§ 4); I.Subsrs= Synody prowincjslns s.57-63.

184 srrr I 384 (5 13).
135 srrr :less (5 18).
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odnotować charakterystyczne zjawisko. W KE-XII w. chowenie zmarłych w poświęconym miejscu było nakazem, obwarowanym w dodatku
eenkcjami. Obecnie pogrzeb kościelny jest nagroda. za dobre
życie, e odmowa pogrzebu staje się forma nacisku i przymusu podobną
do tej, jaka u progu chrześcijaństwa w Polsce była kare za pochowonie
według obyczaje pogańskiego “na polach lub W lasach". Stanowi to dowód, że w XIII w. nastąpiło już pewne przesilenia na korzyść normalnej praktyki kościelnej.
W następnych wiekach chrześcijański obrzęd pogrzebowy jest ogólnie stosowany. Synody interesuje cześć dla świętego miejsca. jakim
jest cmentarz, modlitwy wstawiennicze za zmarłych. odnowa pogrzebu w
wypadkach ciężkich wykroczeń przeciw wierze lub moralności. sprawa
kompetencji do pogrzebu i należności za pogrzeb i inne zagadnienia.
Do niektórych ustaw powrócimy jeszcze w toku procy.

1 ' 2 ' 3 ' ..'Ŝ.°š_”ł.'.?..F.!. íkíił. EÍ¬LYřfł_a"1=“.EY.l"3.~L" F-"„".i_'?.* 19, '1LY!f9.P_=='Ŝ:1śł E.
Na pytanie. czy i na ile został ostatecznie przezwyciężony pogański obrzędek ciałopalny oraz jak wyglądała chrystianizacje obrzad~

kupogrzebowego w Polsce pierwszych Piastów, z braku doetatecznych
źródeł pisanych, odpowiedzieć moga w dużej mierze wyniki badań archeologicznych. W okresie powojennym, w zwiazku z obchodami tysiąclecia
Państwa Polskiego i tysiąclecia chrześcijaństwa w naszym kraju, przeprowadzono bardzo dużo takich badań. Ponieważ nie sposób przedstawić
wszystkich szczegółowych wyników z licznych stanowisk archeologicznych. ograniczymy się do zreferowania najważniejszych osiągnięć, korzystając Z opracowań o charakterze syntetycznymlsö.

Reprezentatywne dla naszych rozważań są przede wszystkim wyniki
badań z terenu Małopolski zebrane przez H.Zoll¬Adamikows, tym bar«
dziej, że autorka w podsumowaniu swych obserwacji wychodzi poza
186 W.Dziewulski: Postępy chrystianizacji 1 proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław 19o4; w.Hense1: U źródeł
Polski średniowiecznej. Wrocław 1974; J.Kostrzewaki: Wpływ chrześcijaństwa na obyczaje i kulturę materialnęki duchowa w Polsce
średniowiecznej. KTKP I S7~1D9' 2.Kurnatowe a-Hi1czsr- Dorzecze
górnej i środkowej Odry od VI do początków XI wieku. Wrocław
1967; M.Miśkiswicz: Wczeenośrsdniowieczny obrzędek pogrzebowy na
płaskich cmentarzyakach ezkieletowych w Polsce. "MeterÊałylWĘzesnośredniowieczne”, 6: 1969 s.24i~30i; Z.Rajewski: Wiel opo s ie
cmentarzysko rzędowe okresu wczeenodziejowego. “Przeglad Archeolo
giczny“. TE4: 193751939 :.28-85; L.Reuhut: Wczesnoāíedniowååczne
cmentarzys a w obu owie ¬amiennej ne Mazowszu i Po asiu.
ateriały Starożytna i Wczeenoóredniowieczne". i:'197i 8.435-656; K.
wachowekiz Cmenterzyska doby wczesnopieetowskiej na Ślasku. wrocław 1975; H.Zoll-Adamikowa: Małopolskie cmentarzysko z X-XII w.
a kwestia recepcji chrześcååaństwa w Małopolsce. KHKM 15: 1967
nr 1 8.41-54; Teże: Wczeen redniowieczne cmentarzysko ciałopalne
Słowian na terenie Polski. Cz.1. Źródła. Cz.2. Analiza. Wrocław
1975-1979; A.Zaki: Archeologia Małopolski wczeenośredniowiecznej.
Wrocław 1974.

1. Chrystianizacja obrządku pogrzebowego w Polsce
_ 52 -

obszar Małopolski. dając próbę sumarycznego ujęcia rozwoju
wczesnośredniowiecznych obrzędów pogrzebowych dla całej Polski 187
Zdaniem H.Zoll-Adamikowej pierwsze cmentarze szkieletowe pojawiaja się w Małopolsce pod koniec X w. Z uwagi na brak precyzyjnych wyznaczników chronologicznych, nie da się z cała dokładnością określić.
W którym dziesięcioleciu to się stało. Nie można jednak tego momentu

przesuwać zanadto wstecz ku połowie X wiekulaa. Co więcej. wydaje się,
iz pojawienie się grobów szkieletowych nagle. dopiero po dacie oficjalnego przyjęcia chrztu przez Polskę - brak ich zupełnie w fazie
poprzedniej od VI w. poczynając - przypisywać można jedynie oddziaływaniu religii chrześcijańskiejíag. Podobna opinię w odniesieniu do
Śląska wyraża K.wachowski190, który pojawienie się konstrukcji kamiennych na cmentarzyskach Śląska pod koniec X w. łaczy z chrystianizacja
tego terenu. W tym samym duchu wypowiada się również L.Rauhat, który
uważa że początki grobów szkieletowych w obudowach kamiennych na Mazowszu należy łączyć z oddziaływaniem chrześcijaństwalgí.
i.¶n_gu-hnlżuuu-1

187 H.Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe
Małopolski. Cz.2. Analiza s.146-155.
188
Me to niewatpliwie pewna wymowę dla kwestii początków i proweniencji chrześcijaństwa na terenie Małopolski. Jeśli bowiem przyjmiemy koncepcję K.Buczek (Zagadnienie wiarygodności regestu Dagome
iudex. "Studia Źródłoznawcze". 10: 1965 8.130-132), według której
Małopolska została przyłączone do państwa Piastów w latach 978980, wtedy zrozumiały staje się brak wcześniejszych nekropoli
szkieletowych. Natomiast w przypadku przyjęcia koncepcji o wielkomorawskiej (IX w.) lub czeskiej (poł. X W.) chrystianizacji Małopolski, brak cmentarzysk szkieletowych byłby niewyjaśniony,
gdyż w świetle ogólnych obserwacji wiadomo. że wraz z chrześcijaństwem pojawił się rytuał ezkieletowy. Ponieważ z uwagi na prawie
bezsporne świadectwa źródeł pisanych. nie można zaprzeczyć przynajmniej przynależności Krakowa do Czech, należy przyjęć, że panowanie czeskie i ewentualnie wielkomorawskie było tylko nominalne i polegało na uznaniu zwierzchnictwa i płaceniu trybutu, bez
rzeczywistego włączenia do sasiedniego organizmu państwowego, e
tym samym i kościelnego. - Por. H.Zo1l¬Adamikowa: Małopolskie
cmentarzysko z X-XII w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce e.41-54; Taże: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe Małopolski. Cz.2. Analiza s.139-142.
189 Autorka uważa, że nie można zgodzić się z próbę interpretowania
genezybtego zjgwiska j ko wyniku xpostāpujaäego procesu fzudęlizacji azy spo eczno-e onomicznej
ja a po aje J.Gęeeowe i 0 roli cmentarzy jako źródeł do badania struktury społecznej ludności.
"Archeologia Polskiü. 15 1957 s.28). Podobnie jej zdaniem za niedşstętežznā gależykuznac wytłumaczenie tego zjawiska przez W.HenP
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;ea“n:cisĘ gbrzgäÊuiaākş:Êćę:â:āŜ:eåo:oāāāeāŜ4gyłkpęåykłzāgmdātosowania takiego rytuału przez Hunów i Awarów, kupców arabskich i
żydowskich. czy wreszcie chrześcijaństwa i Eachodu.
190 Cmentarzyska doby wczesnopiastowekiej na Ślasku 8.28.
191 L.Rauhut: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowie kamiennej
na Mazowszu i Podlaeiu 8.460.
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Celem jaśniejszego przedstawienia poruszanej problemtyki H.2oll¬Adamikowa przeprowadza klasyfikację typologiczna i chronologicznę

dla małopolskich cmentarzysk szkieletowychígz. Pod względem typologicznym zarysowuja się dwie kategorie cmentarzysk: przykoecielne i nioprzykościelne. Przez cmentarzysko przykościalns rozumie autorka wszelkie obiekty sepulkralne położone nie tylko w obrębie. bądż w nejbliżf
szym otoczeniu świątyni chrześcijańskiej, ale również tokio, które
usytuowane w nieznacznym oddaleniu od budowli sakrslnej, noszą jednak
wszelkie cechy cmsnterzysk przykoscielnych. Drugim terminem został
określony zespół, w pobliżu których nie stwierdzono kościoła, a które
ponadto różnie się zespołem cech pochówka od kategorii cmentarzysk
przykoácielnych.
Cmsntarzyska przykoecielne określają następujące cechy:
1. Rygorystycznie przestrzegena zasada układania zmarłych, również kapłanów. wzdłuż osi wschód-zachód w ten sposób, że twarzą zwróceni sa ku wschodowilgs.
2. Występowanie architektury sepulkralnej sensu stricte, a więc
różnych kamiennych lub ceglanych grobowców. esrkofagów, płyt
192 Pierwszą próba przeprowadzenie takiej klasyfikacji był cytowany
wyzej artykuł H.Zoll-Ademikowej z 1967 r. 8.43-49. Zmodyfikowane
tak pod względem typologicznym 1 chronologicznym wersję tej kla~
syfikacji przedstawiła autorka w drugiej częóci rozprawy. wczesw
nośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Małopolsce z 1971 r.
8.122-127, 139-145.
193 Układanie zmarłych wzdłuż nei wschód-zachód pojawia sie około poł.
I tysiąclecia naszej ery. kiedy to dość powszechnie porzucony zostaje dotychczasowy układ na osi północ-południe. nie tylko przez
ludy przyjmujęce chrześcijaństwo lub znajdujace się w strefie silnych oddziaływań jego liturgii pogrzebowej. lecz także w rejonach
dalekich od wpływów Kościoła. np. w kulturach bałtyckich. Hiewętpliwie jest to jakaś tendencja ogólna, ponedplemienna i inter'
regionalne, które odpowiadając duchowi chrześcijańskiego rytuełu
pogrzebowego, nie koniecznie miała w nim swe źródło. Z uwagi ne
to, że orisntowanie szkieletów wzdłuż osi wschód-zachód pojawia
się u nas wraz z obrzadkiem szkialetowym wprowadzonym przez Kościół w X w. i ponieważ nie możemy śledzić starsz ch przedchrześcijańskich praktyk w tym względzie (pochówek-ciałopalny). uznaje
się często przestrzeganie układu wschód-zachód ze wyraz chrystianizacji zwyczajów grzobalnych. A przeciez w ramach tej generalnej
zasady istnieja dwa warianty układu zwłok: głowę ku wschodowi
bad głowę ku zachodowi. Przepisy Kościoła wskazuje wyraźnie, że
tylko ten drugi sposób bye właściwym położaniem zmarłego chrzescijanina. Prócz różnych wzmisnek autorów starożytnych o skierowaniu twarzy ku wschodowi w momencie śmierci 1 przy pogrzebie (por.
F.J.Döłger. Sol Salutis. Gebet und Gssang im christlichen Alter»
tum. Monster i. W. 1925 s.258-272), najwymowniejsze wskazówki w
tkwostii układu ciała w grobie podaje W.Durendus (+1296): "Dabet
autem quis sic sepeliri. ut capite ad occidentem posito. pedes
dirigat ad orisntem. in que quasi ipsa positione orat. et innuit,
quod promptus est, ut de occaeu festinet ad ortum, de mundo ad
sseculum". Rstionale divinorum officiorum VII 35 § 39. Por. H.
Zool-Adamikowa; Wczesneredniowieczne.cmentarzysko szkieletowe

w Małopolsce 8.39; A.Miśkiewicz: Wczesnośrsdniowieczny obrzędek

Pogrzebowy na płaskich cmsntarzyskach szkisletowych w Polsce. s.
263-265.
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nagrobkowych usytuowanych bądż na zewnątrz świątyni. bądż cześciej w jej wnętrzu, kryjecych zazwyczaj zwłoki znamienitych dostojnikáw świeckich i duchownych1g4.
3. Dość istotne cechę charakteryzujące nskropole przykościelns
jest ubogi i nisobfity inwentarz zabytków wkładsnych do grobu.
a takze znaczny odsetek pochówków bez jakiegokolwiek wyposazenialgs. Niaurozmaicony zestaw występujących zabytków ogranicza
sie wyłacznie do części ubioru, ozdób, noży. monet: osobne grut pg stanowią naczynia liturgiczne. parsmenty i oznaki władzy
kościelnej - pastorały i pierścienie - wkładane do grobu niektórym przedstawicielom wyzszych warstw duchowieństwalgö. Poza
grobami kapłanów nie spotkeno dotad w Małopolsce zabytków związanych z kultem chrzeócijańskim, na przykład krzyżyków itp.
í

194

we wczesnym średniowieczu w Polsce większość zmarłych kładziona
była wprost do ziemi, czasami zawinięta jedynie w kawałki tkanin.
rodzaj całunów grobowych. W pewnych przypadkach archeolodzy
stwierdzili i pozostałości włókien lub większych kawałków drewna.
które sugerowałyby wymoszczenie jamy grobowej drewnem. Wczesneśredniowieczna cmentarzysko słowiańskie z innych obszarów dostarczyły przykładów różnego zastosowania drewna w grobie: w formie
podkładki pod zwłoki (deski-żerdzie). lub tylko pod głowe: w formie okładziny zwłok od góry w postaci szalowenia ścian bocznych
lub wreszcie w kształcie trumien czyli skrzyń drewnianych. Wydaje
się, że na cmentarzyskach małopolskich w przytłsczajecaj większości wypadków mamy do czynienia tylko z niepełnym wyłożeniem jamy
drewnem. natomiast ze śladami trumny liczyć się można tylko w nielicznych przypadkach. Rozmiary trumisn dostosowane były ściśle do
wzrostu zmarłego. większa częstotliwość występowania trumien
stwierdzono na cnentarzyskach przykościslnych. Stwierdza się pawnę zbieżność między chowaniem w trumnie 1 wyposażeniem grobów,
zwłaszcza w monety. Trumny sensu stricte pojewiaja_sie masowo w
pełnym średniowieczu, chyba dopiero od XIII czy nawet XIV w. (Por.
M.Miśk1ewicz: wczesnośredniowieczny obrzedek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskech szkieletowych w Polsce s.263-264). Stąd argument W.Dziewu1skiego (Postępy chrystianizacji i proces likwidacji

poganstwa W Polsce wczesnofeudalnej s.166-167) jakoby w “Wielkopolsce obyczajowość chrześcijańska utrwalała się bardzo powoli”.
ponieważ jeszcze w XII i XIII w. większość nieboszczyków na cmentarzu w Strzelnie została pogrzebana bez trumny, jest bezzasadny.
Grupa ludności pochowano w trunnach: 1° musiała to być społeczność stykajaca się bliżej, bardziej na co dzień, niz mieszkańcy
peryferycznic położonych wsi. z kościelnym rytuałcm pogrzobowym,
który może nie tyle propegował. ile-przyjmował za właściwe pochówki znsczniejszych osobistości w ekrzyniach kamiennych (sarkofagach) lub drewnianych (trumnech); 2° mogło to stawać się symbolem
wyróżnienia społecznego; musiała to być grupa bogatsze. o czym
świadczą liczne monety znajdowane w tych grobach. Por. H.Eoll-ndamikowa: wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Małopolsce. Cz.2. s.29-30.
195 Do podobnego wniosku w odniesieniu do śląska doszedł K.wacbowski:

Cmentarzyska doby wczesnopiastowskicj na Śląsku s.34-60, 71.

196 Na przykład groby oparów tynieckich 1 biskupa krakowskiego Mauro.

Por. H.Zoll¬\damikowo. jw. Cz.1. s.71-72. 116-129; A.Bochnak:
Grób biskupa Mauro w krypcie św. Leonarda na Wawelu. RKr 30: 1938
8.239-248.
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Cnentarzyska nieprzykoócialne określają takie cechy:
1. Najbardziej istotnym znakiem jest odstępowania od układania

zmarłych wzdłuż oai wschód-zachód197.
2. Dalszym kryterium rozpoznawczym cmantarzyak niaprzykoócielnych

jest częsta występowanie wyposażenia zmarłego (w ponad 50%
wszystkich pochówków) w przedmioty codziennego użytku: broń,
narzędzia aanau large. naczynia różnego typu, pozostałości po-

karmu itp. Utylitarny charakter tych zabytków znamionuje animiatyczne pojmowania życia pozagrobowago.
3. Występowanie śladów praktyk wymierzonych przeciwko azkodliwej
działalności wampirów198 oraz wkładanie do grobów rzeczy posiadających magiczne właściwości np. smulety-wisiorki z zębów
zwierzęcych lub z płytek kościanych, zwykle ornamentewenych.
.
woreczki, keptorgi. kawałki belemnitów i być może inne przodmioty, które się nie zachowały.
4. Ostatnim wreszcie elementem pozwalającym wyróżnić cmentarzysko
nieprzykościelne jest sypanie kurhanu nad pochówkiem lub wkopywania grobów szkielatowych w starsze. wczesnośredniowieczne
lub starożytne mogiły. Istotne jest, że zwyczaj ten w analizowenym tu okresie stosowany był chyba tylko w pewnych regionach
Małopolski, to jest na Lubelszczyźnie i być może na Podkarpaciu.
Jak już stwierdzono wyżej, koniec X, a ściślej przełom X 1 XI w.
otwiera nowy okres w praktykach sepulkralnych. charakteryzujący się
'
199
stosowaniem rytuału szkieletewago. Według H.Zoll¬Adamikowej
można
podzielić go pod względem chronologicznym na dwa etapy.
197 Cześć zmarłych mężczyzn pochowano jest głowa ku wschodowi, z nega198

mi ku zachodowi.
i
Praktyki przeciwwempiryczna świadczoce o dokonywaniu zabiegów
chroniecych żywych przed szkodliwa działalnością pewnych zmarłych
to: układanie c ała na brzuchu, krępowanie więzami, przywalanie
głowy. piersi lub nóg kamieniami, zamykanie otworu ustnego kamieniem lub gline, przybijanie tułowia badz głowy żelaznym kolcem,
grotam strzały, cierniem lub drewnianym kółkiem, obcinania członków. palahíó zwłok, wtórne otwieranie grobu. Dodatkowym argumen-

tem wyetępowania wampiryzmu lub raczej zabiegów przeciw wampirem
będzie jeszcze fakt usytuowania grobu na kra cach lub poza obrębem cmentarza oraz zupełny brak wyposażenie. - Por. H.3oll¬ndamikowe: Wczesnośredniowieczne cmentarzysko Małopolski. Cz.2. Analiza a.50-52; tam również dalsza literatura, zwłaszcza z terenu ,
Czechosłowacji, gdzie problem ten_przedstawiłl: Z.Krumphanazlowa:
K otåzcę. vampyrismu na slovanskych pohrebistich. "Pamatky Archeologicke". Praha, R.52: 1961 C.2 a.544-549; Tate: Zvlåsnosti ritu

na alovenskych pohrebistich w Cechăch. "vznik a Pocatky S1ovanu“.
Praha. T.5: 1964 8.177-215: B.Szöke: Spursn des Heidentums in don
fruhmittelalterlichen Gräbfsldcrn Ungarns. 'Studia Slavica". 7.2:
nc

1Q9 Wczeanośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe Małopolski Cz.2 s.
142-144.

1. Chrystianizacja obrządku pogrzebowego w Polsce

-

66 s

1. Pierwszy od XI do 1 poł. XII w.. który cechowałay sie występowaniem casntarzyek nieprzykoócislnych i przykåcielnych. W pew-

nych regionach Małopolski. a mianowicie na Lubelszczyźnie i
ewentualnie takze w Krakowskie oraz w części Rzeszowszczyzny
na cmentarzyskach nieprzykocislnych stosowano w tej fazie po-

chówki szkilstowe. kurhanowe; pewne przesłanki wskazywałyby na
mozliwość kontynuowania tu jeszcze rytuału ciałopalnego. Z wy-

jatkiem pochówków kurhanowych inna cmentarzysko szkie1etows,y
zarówno przykocielne. jak i nieprzykoecielns. eytuowane były
na nowych miejscach, nie użytkowanych wczesniej (to znaczy w
dobie ciałopalenia) na cele pogrzebowe.
2. Drugi etap. zwany parafialnym, rozpoczyna się zasadniczo od połowy XII w. i trwa właciwis od chwili obecnej. W czasie 1 poł.
XII w.. a nawet już w końcu XI w.. zostaje porzucona znaczna
część cmentarzysk nieprzykościslnych. Bariera połowy XII w.
pnzekraczejs tylko dwa nisprzykoócislns-cnentarzyska Małopolskie spośród 49 pewnych i 15 domnismanych cmsntsrzysk szkieletowych.

_

Tek więc nie koniec XII w. czy połowa XIII w. zamyka okres występowania nieprzykościslnych cmentarzysk wczesnoóredniowiecznych, jak
przyjmowane dotychczas. Dzieje się to wcześniej, gdzieś w granicach

1 poł. xn w.2°°

I

s

wyjaśnienia tego zjawiska autorka szuka na dwóch płaszczyznach.
Jednym z czynników tych przemian musiały być przsobrazenia w dotychczasowej sytuacji Kościoła. Musiała powstać znacznie gęstsze sieć budowli sakralnych. co zreszta znajduje potwierdzenie w źródłach zarówno pisanych jak i archeologicznych. Jednakże samo wzniesienie nowych
świątyń nie wystarczyłoby do zmiany praktyk pogrzebowych u szerokich
warstw społeczeństwa. Musiała równiez nastąpić powszechna intensyfikacja działalności duszpasterskiej. związana z doskonalszymi formami
oddziaływania duchowieństwa. zapewne poprzez stworzenia nieduzych komórek organizacyjnych czyli przede wszystkim parafii. Przypuszczenie
autorki znajduje potwierdzenie w ostatnich dociokaniach nad organizacja parafiizol. Równocześnie źródła nekropoliczne. a przede wszystkim
data porzucenia cmentarzy nieprzykościelnych. stanowią wartościowy
şí:-_;xw

zoo Do podobnych wniosków dla Mazowsza 1 Podlasia dochodzi L.Rauhut
Owczsanośredniowieczne cmentarzysko w obudowie kamiennej na Mbzowszu 1 Podlasie 8.460). a dla Śląska K.Wachowski Cmantarzyska
doby wczcsnopiastowskiej na Śląsku 8.71, a dla całej Polski M.Miśkiowicz Űwczesnoóredniowieczny obrzędek pogrzebowy na płaskich
cmcntarzyskach szkieletowych w Polsce 8.262).
201 Por. E.Wiśniowski: Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów Roformacji. W: Kościół W Polsce. T.1. Kraków 1966 8.235-272,
zwłaszcza 8.237-243. _

_
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argument na poparcie koncepcji sugarujących wcześniejsze początki
faktycznych parafii w Polecezoz.
Innym wytłumaczeniem zjawiska porzucenia cmentarzysk o charakterze nieprzykościelnym może być zaakceptowanie przez ogół mieszkańców
nowych treści religijnych. Ueśli cmentarzysko nieprzykoscialne przems
wieje tylko za zewnętrznym przyjęciem obrzędu chrześcijańskiego a w
istotnych traściach wewnętrznych był on dalej obrzadkiem pogańskim
(świadczy o tym wyposazenie grobów w przedmioty magiczne i álady zabiegów sntywampirycznych). to cmentarzysko przykościelne ea wyrazem
wewnętrznej akceptacji treści chrześcijańskich.
Kończąc swe rozważania o przemianach zachodzących na wczeenośredniowiecznych cmentarzyskech Małopolski H.Zoll-Adamikowa daje, w oparciu o dotychczasowe wyniki badań wykopaliakowych, krótki zarys rozwoju praktyk sepulkrelnych równiez na obszarach innych-ziem polskich.
Rozwój ten nie był jednolity. Dlatego autorka wyodrębnia dwie strefy:
1) strefę oddziaływania tak zwanego Kościoła sisyjnego (Pomorze
Zachodnie i Środkowe, Podlasia. Lubelszczyzna, Podkarpacia i
Górno Łuzyce);
_
_
2) strefę oddziaływania tak zwanego Kościoła państwowego. obejmująca pozostała część ziem polskich, wsród których szeregiem
' Q cech sepulkralnych wyróżnia się Mazowsze.
Otóz pierwsze strefa charakteryzuje się niemal na całym wymienionym obszarze do końca XII w. obrzędkiem birytualnym, to znaczy koegzy
stancja kremscji i inhunacji zwłok. W drugiej natomiast strefie mamy
do czynienia od przełomu X/KI w. wyłącznie 2 obrzadkiem szkieletowym.

chociaż do połowy XII w. na niektórych obszarach występują obok cmentarzysk typu przykościelnego również cmentarzysko typu nieprzykościełnegozoa. Nie są to ustalenia ostateczne i być może w.áwiot1o dalszych badań wykopoliskowych trzeba będzie tu poczynić pewne modyfika-

cje. Dają one jednak wyobrażenia o tym, w jaki sposób przebiegała
uchrześcijanienie obrządku pogrzcbowego w Polsce wczcsnońredniowiecznej.
Podsumowując można powiedzieć, że archeologia zdaje się potwierozać tezę o wczesnym (1 poł. XII w.) tworzeniu organizacji parafialnej na terenie Polski 1 pośrednio dowodzi, że pogaństwo zostało w tym
czasie zasadniczo przozwycięzone. Gdy chodzi o obrzędok pogrzobowy.
dociekanie niniejsze możemy uzupełnić refleksje M.Hiskiewicz. które
g

202 Por. B.Kumor: Początki organizacji parafialnej na ziemiach polskich. RTK 5:

1958'z.4 8.103-115; 8: 1961 s.115-123; Tonżo. Pow-

stanie i rozwój sieci parafialnej w Małopolsce południowej do
końca XVI w. "Prawo Kanonioznc" 5: 1962 2.3-4 s.175-231; 6: 1963
2.1-4 8.491-534; E.Wiśniowski, jw.

203 Z011-Adamikowa: Hczesnośredniowiecznc cmentarzysko Małopolski.
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pisze: “W tym czasie zmienił się też charakter zjawiska śmierci i
zwiazane z nim obrzędy, które z aktu społecznego przechodzą w akt liturgiczny. Prowadziło to w konsekwencji do zerwania tradycji pogańskiej zakorzenionej w społeczeństwie. Zmarły przestswał służyć grupie
w dziedzinie cementowania więzów rodowych, terytorialnych. uczuciowych i obyczajowych i stawał się ogniwem łączącym poprzez.Kościół pozostała rodzinę z Bogiem"2O4.

1-3- 3'<Y~"°='1°ś"= P°@=ñ=k.%'?.h_§vfY=§5J.á'?. P<!a"=e°9~:¿s*¿
Z przyjęciem chrześcijaństwa nie od razu zostały odrzucone
wszystkie wierzenia czy obrzędy pogańskie, niektóre z nich trwały jeszcze długo. Stało się tak. gdyż liczba misjonarzy była zbyt szczupła
by swym działaniem objąć cała społeczeństwo. Nie od razu też można
było zapewnić nowonawróconym stałej opieki duszpasterskiej. Brak było
rodzimych kapłanów, brakowało świątyń. Wiadomo również, że w usuwaniu
pogaństws nie zawsze postępowano konsekwentniezos. W końcu niektóre
wierzenia zostały przez nowa religię zaeymilowsne, inne trwały nadal
ns`jej marginesie tworząc swoisty synkretyzm religijny, określany jako "dwójwiara“.
Najbardziej widoczny stał się ten eynkretyzm właśnie na przykładzie zwyczajów pogrzebowych. 0 innych przejawach "dwójwiary", nie msjecych zwiazku z pogrzebem, dowiadujemy się znacznie później. na podstawie młodszych źródeł pisanych czy badań atnograficznyoh. Natomiast
w odniesieniu do pogrzebu dysponujemy o wiele wcześniejszymi źródłami
pisanymi, a nadto wszystko wynikami badań archeologicznych, które pozwalaja z dość duże dokładnością ustalić czas trwania oraz przejawy
stosowanie zwyczajów niezgodnych z chrześcijańskim pogrzebem.

1.3.1. fşperstiti2sse_çonsuetudi2ee:
Polskie oficjalne żródła kościelne stosunkowo późno zwracają
uwagę na pogańskie praktyki pogrzebowe. Po raz pierwszy zakaz stoso-

wania bliżej nie okrslonych zwyczajów pogańskich z okazji pogrzebu
znajdujemy w statutach synodalnych biskupa poznańskiego Andrzeja Łas-

karze z około 1400 r.: "Item supereticiosae coneuetudines. que coneue

204 M.Miśkiewicz: Wczesnoóredniowieczny obrzsdak Pogrzebowy na płaskich cmentsrzyskech szkieletowych w Polsce s.263.

205

Jeszcze w 1017 r. odprawiał się kult pogańaki na ślęży, chociaz

w tym samym czasie mieszkańcy pobliskiej Nieaczy wyetawili krzyż
przeciw poganom (Lucicoa) najetym przez cesarza Henryka II do
walki z Bolesławsm Chrobrym. Zob. Thietaer VII 59-60 8.554-555.
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verunt fieri circa funera, prohibeatis"2o6. Jeśli jednak jeszcze na
przełomie XIV i XV w. trzeba było wydać w tej sprawie specjalną ustawę, to znaczy, ze pewne elementy pogańskich zwyczajów pogrzebowych
długo współistniały z chrześcijańskimi obrzędami pogrzebowymi. Na tym
miejscu przedstawimy tylko niektóre.
1.3.1.1.j§iałopalenie
Oczywistym dowodem tego. że chrześcijaństwo nie od razu dotarło do wszystkich regionów Polski lub nie od razu przezwyciężyło
wszystkie zwyczaje pogańskie, jest ciałopalenie. Ze śladami tego zwyczaju spotykamy się aż do końca XII wieku207. Tak długo utrzymało się
ono tem. gdzie oddziaływanie Kościoła było słabsze. na przykład na
Mazowszu (biskupstwa płockie powstało dopiero w 1075 r.), albo na południowo-wschodnich krańcach diecezji krakowskiej, zbyt oddalonych od
Krakowa. by wpływ Kościoła mógł być dostatecznie silny. czy wreszcie
na Pomorzu Zachodnim, gdzie po rychłym upadku biskupstwa kołobrzeskiego właściwa akcje misyjna miała miejsce dopiero w pierwszej połowie XII stulecia.
Potwierdzeniem przetrwania obrządku ciałopalnego nawet na dworze
królewskim aż pod koniec XI wieku. według niektórych autorów miałby
być pogrzeb tragicznie zmarłego królewicza Mieszka (+1089). syna Bolesława Śmiałego (1058-1079)20B. Podstawę do takiego twierdzenia dało
łacińskie wyrażenie Galla o pochowaniu królewiczs Mieszka "in urnaéłą
Po raz pierwszy na to określenie. jako na dowód ciałopalnego obrządku
pogrzebowego powołuje się w r. 1928 W.Antoniewicz210. Trzydzieści lat
później problem ten podjął ponownie J.Adamus211. W.Hensel w 1974 r.
jeszcze raz nawiązał do tekstu Galla. podkreślając możliwość ciałopalnego pochówka ze względów apotropeicznych - ochronnych. Nagłe śmierć.
zdaniem Hensla "wprost narzucała ciałopalny rodzaj pochówka. co byłoby również na rękę zabcbonnym sprawcom skrytobójstwa"212. Odmienne
206 Sawicki Conc VII 157; Tenże: Najdawniejsze statuty poznańskie z
rękopisu 802 63. “Studia Źródłoznawcze'. 1. 1957 s.202. Por. też:
Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz
statuty z rękopisu Osso . 1627. Oprac. W.Abraham. Kraków 1920
8.51.
207 Por. H.Zoll-Ademikowe: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski. Cz.1. Źródła. Cz.2. Analiza.
Wrocław 1975-1979, passim.
208
“Powiadają mianowicie, że jacyś wrogowie GMieszka) z obawy, by
krzywdy ojca nie pomścił. trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającago się chłopca". Gall I 29 e.59.
209
"Cum in urna puer plorandus conderetur..." Gall I 29. - MPH II 56
210 Por. W.Antoniewicz: Archeologia Polski. Warszawa 1928 e.240.
211
- Zob. J.Adamus: Ideologia feudalna w Polsce w wieku X-XII. "Studia
Wczesnośredniowieczne". 4: 1958 s.13O przyp. 76.
212
W.Hansel: U źródeł Polski średniowiecznej s.235-256. tu: 244.
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stanowisko w tej sprawie zajmują historycy kultury. przrśs wszystsim
L.Kalinowski, który udowodnił, ze w źródłach pisanych odnoszących się
do sztuki pierwszego tysiąclecia na Zachodzie, skąd pochodzi pierwszy
polski dziejopisarz, terminem "urna" oznaczano sarkofag213. Również
aktualne tłumaczenie Kroniki Galla oddaje łaciński termin "urna" przez
"sarkofag"214. Ponadto z kontekstu wynika. że pogrzeb ten nie mógł
mieć pogańskiego charakteru. gdyż jest w nim mowa o liturgicznych
egzskwiach odprawianych przez biskupów215. a trudno sobie wyobrazić
i wytłumaczyć obecność tych ostatnich na pogrzebie. na którym uprawianoby pogańskie zwyczaje. Stąd wydaje się, że interpretacja terminu
Galla "in urna" w duchu pogańskiego obrządku ciałopalnego nie ma w
tym przypadku racji bytu.
1.3.1.2._§typa_

4

Jednym z najstarszych zwyczajów pogrzebowych, którego ślady
odnajdujemy już w epoce kamiennej, jest uczta obrzędowa. sprawowana
nad grobem lub w domu zmarłego i to w dzień pogrzebu lub w jakiś czas
po nim, niekiedy w połączeniu z igrzyskami. U dawnych Słowian uczta
pogrzebowe znana była pod nazwą "strawa". Pisze c niej Jordanas, historyk łeciński z VI w.216, w "Historii gockiej" (rozdział XLVIII). z
okazji pogrzebu wodza Hunów Attyli: "Skoro opłakano go takimi pieśniami źałobnymi. urządzili nad jego grobem ogromną i uroczystą ucztę.
którą sami nazywają "strawa" 1 łącząc rzeczy przeciwne dopełniali żałoby pogrzebowej z redocią"217. U niektórych plemion ruskich (Krywiczan. Radymiczów, Siewierzan. Wiatyczów) uczta pogrzebowe połączona
była z igrzyskami i nazywała się "tryzną' - "czynili nad zmarłym tryznę". "Powieść minionych lat" kilkakrotnie wspomina o tryzniezía. Sterosławiańakie wyrażenia "strawa" zostaje w późniejszym średniowieczu
na terenie polskim zastąpione przez “stypę". Zdaniem A.8rücknera219
'-inn-nuuinnnunqn

213 Na przykład epitafium S.Richardii: "In fronte eepulchri - Aures
coelestum thesaurum contigit urna - Cultorsm Dominum nomine Ricsrium". L.Kalinowski: Treści ideowe sztuki przsdromańskiej. "Studia Źródłoznawcze“. 10: 1965 s.1-32, tu: 27. - Dla Kalinowakiego
jest tylko sprawą otwartą. jak wyglądał polski sarkofag.
214
"... W sarkofsgu składane szczątki nieodźałowanego chłopca". Gall
I 29 8.59.

_

215

~

“Ne koniec biedna matka. gdy w sarkofsgu składane szczątki nieodżałowanego chłopca, przez godzinę leża a jakby umarłay bez tchu
i bez życia, i dopiero po egzekwiach biskupi ocucili ją wachlarzami 1 zimną wodą". Tamże.
216 Zob. M.P1ezia: Jordanes. SSS II 340-341.
217 Nazwę "strawa" Hunowie przejęli od Słowian. Zob. Plezia: Greckie
1 łacińskie źródła I 63.
"

218 Por. Powieść minionych lat s.219, 251, 259.
_
219 Por. A.8rückner: Encyklopedia staropolska. T.2. Warszawa 1939

s.563.
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nazwe ta jest zapozyczeniem z łaciny średniowiecznej. Kiedy to nastąpiło, dokładnie nie wiadomo. Łacinski wyraz “stips“ występuje w postanowieniach synodu archidiecezji gnieżnieńskiej z 1407-1411 r. 220
Wydaje się jednak, że był w uzyciu znacznie wcześniej.
Ze uczta pogrzebowe nie miała chrześcijańskiego charakteru, wynika z zejętej wobec niej postawy średniowiecznych kronikerzy„ "Powieść
minionych lat" po przedstawieniu "obyczajów i praw ojców swoich âi 0
wśród których wylicza również tryznę, daje taką jej ocenę; “ten sam
obyczaj uprawiali Krywicze i inni poganie. nie znający zakonu, jeno

sami sobie zakon tworzący“221. Dlatego księżna Dlga (+969), które
zmarła jako chrześcijanka. prosiła„ by na jej pogrzebie nie urządzać
tryzny: “Nakazała zaś Ulga nie sprawiać tryzny nad soba. miała bowiem
prezbitera. ten pochował błogosławioną Olgę“222.
Z igrzyskami urządzanymi z okazji pogrzebu jako z przejawem pogańskim walczył książę czeski mrzetysłew II (+1100). wspomina o tym kronikarz praski Kosmas (+1125): "Także 1 bezbożne igry, które wyprawieli nad swoimi zmarłymi, teńcząc z nałożonymi na twarz maskami i wywołując cienie umarłych. te okropnoci i inne świętckredcze wymysły dobry książe wyplenił. aby się więcej nie działy wśród ludu Eożego“223.
Również Mistrz Wincenty Kadłubsk (+1223) z dezeprobatą wyraża się o
"funebrss euperstitiones“ i uczcie urządzonej z okazji symulowanego
224
pogrzebu mitycznago poprzednika Piasta króla Pompiliusza
.
W starożytności Kościół zastąpił ucztę pogrzebową Uczta Eucharystycznęzzs. Na naszym terenie Kościół nie był w stanie usunąć stypy 1
dlatego nawoływał jedynie do umiaru. Synod archidiecezji gnieżnieńskiej z lat 1407-1411 upomina kapłanów, by zaproszeni na stypę zachowali umiar w piciuzzö. Sprawa stypy, zwłaszcza nadmiernych wydatków z
nią związanych, będzie powrecała jeszcze niejednokrotnie w uchwałach
synodalnych 227 . niemniej sam zwyczaj uczty pogrzebowej. choć w znacz220 “Item invitati ad agapas id est stipes complete prandio et gracie-

221

222
223
224

225
226
227

rum accione. ut moris est, tree aut quatuor heuetus faciant st
non ultra et ente vesperas sd domos proprias revertsntur sub pana
synodsli". Sawicki Conc v 258.
Powieść minionych lat s.219.
Powieść minionych lat e.259.
Kosmae III 1 a.314.
"Post funebres itaque suparstitiones, quas etiam hodie in funeribus exercet gentilitas. lautissimis epularum excipiuntur deliciis".
Ksdłubek I 19 MPH II 268.
Por. P.Bsrger: Totengedachtnis.
LThK X 271.
Zobm 8.103 przyp.4.
5
Sprawą nadmiernych wydatków z okazji stypy poruszają synody:
gnieżnieński z 1628 i poznański z 1738 r. Por. W.Rubin: Lud w
polskim ustewodewstwie synodalnym do rozbiorów Polski. "Sacrum
Poloniae Millenium". T.2. Rzym 1955 s.146.
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nie skromniejezej formie przetrwał do naszych dnizze, tym bardziej ze
była ona często pojmowana jako rodzaj Jsłmuzny dla biednych, a więc
jako Jeden ze środków niesienia pomocy zmerłymzzg.
1.3.1.3. Ęult zmarłych

Innym wyrazem pozostałości pogańskich jest mniej lub bardziej
wyraźnie dający się uchwycić jeszcze w XV stulsciu kult zmarłych. Ze
śladami zwalczania tego kultu spotykamy się w piętnastowiecznych kazaniach oraz statutach synodalnych.
H.Biegelsisen przytacza za anonimowym kaznodzieję z pierwszej połowy XV w. przesęd, według którego uczestnicy pogrzebu po powrocie z
cmentarza przed przekroczeniem progu kładli pod nim naczynie z popiołem (ze spalonej słomy z barłogu zmarłego?)230, by zmarłemu przeszkodzić w Jego-powrocie do mieszkeniazsl. A.BrÜcknsr z kolei cytuje fragment innego kazania anonimowego kaznodziei z XV w., który wyrzuca słuchaczom, żs w wielki Czwartek po wieczerzy nie obmywaje naczyń, aby
demony domowe oraz dusze zmarłych mogły się z resztek jedzenia pozywić232. Zwyczaj pozostawienia resztek pokarmów na noc dla zmarłych
kilka razy do roku (wiosna, jesień), a dla demonów (ubożęt) w każdy
czwartek poświadczaja także inne źródła233. Kaznodzieja Michał z Janowca n/wisła (+ 1497) zada, by zakazać wiernym palenia ogni ku czci
zmarłych w wielka środę, gdyż zdaniem jego zabobonsm jest wierzyć,
że zmarli przychodzę grzać się przy tym ogniu234.
mą-'iunmm-_

228

Por.
Por.
230 Por.
231 Por.
229

232

A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s.375-393,
Ruland: Geschichte der kirchlichen Leichenfeier s.49-50.
Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego 8.225-231.
H.3iegeleisen: U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłę, Lwów

1929 8.345.
'
"Nonnulli sunt qui non lavant scultellae post cenam ferie quinta

magna et feriali ad pascendum animas vel alias que dicuntur vbosche, stulti credentes, spiritus corporalibus indigere cum scriptum est Spiritua carnem et ossa non habet. Aliqui remittunt rema-

nencias ex induatria in scultellia Post cenam quasi sd nutriendum
animas vol quoddam demonium quod vocetur vboache, sed hoc ridicu-

lo plenum est, quio putant sepe stulti et vani, hoc ipsum quod
remaneerunt a dicto vbosche comedi quod fovent propter fortunium.
sed tum frequenter veniana catulus ipsis ne scientibua illas re-

liquias devorant". A.BrÜckner: Kazania średniowieczne. Cz.2. Kraków 1895 3.29. - "Aut demonibus secrificia offerunt que dicuntur
vboschye, remanentee seu derelinquentes sie residuitatee ciborum
quinta ferie post cenam et cetera". Tamże 8.25.
233
Por. A.BrÜckner:
Kazania średniowieczne 8.5-6.
234

"He crement focoa, grumathky, ardentca in commemorationem animarum euorum cariorum... item dicunt... quod anime ad illum ignem
voniant et se calefaciant". A.BrÜckner: Kazania średniowieczne s.
6. - A.Fischer (Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego 8.359-360)
uważa, że palenie 'grumadek' zmarłym ma zwiazek z rzucaniem na
Cd. przyp. na str.73
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Mozna przyjęć, że kazania średniowieczne zawierają znacznie więcej podobnych wypowiedzi. Z braku jednak pełnej ich dokumentacji i
edycji dotarcie do nich jest znacznie utrudnione235.
Statuty eynodu poznańskiego z ok. 1420 r., odbytego pod przewodem biskupa Andrzeja-Łaskarza. zekazuja topienia w czwarta niedzielę
Wielkiego Postu ("in doainica Letare”) kukły symbolizujęcej śmierć,

uważając ten zwyczaj jako pozostałość pogańskiego wiosennego święta

zmsrłychzsö oraz wzywania imion bożków pogañakich,między innymi Nyi237
Zakazów tego typu na terenie Korony w późniejszym czasie juz się nie
spotyka.
X

1 - 3 - 1 -4 - 2.'=¿=.'¿°¿9221.21'i°'l@.'.<.1.9_. L'_°_'-ł.'.!'.1.2. _*_ ."E."'_'¿<ł±'=.Ł
Ze zrozumiałych względów. znacznie dłużej utrzymały się zwyczaje pogańskia na przyłeczonej do Korony w r.i386 Litwie i Zmudzi238
Wprawdzie Litwa już w XIII w. znalazła się pod silnym promieniowaniem
chrześcijaństwa idęcego z Polski. a potem równiez od Krzyzaków, e w
latach pięćdziesiętyeh tego stulecia doszło nawet do chrztu króla Men
doga i utworzenia diecezji litewskiej. Śmierć jednak króla Mendoge w
1363 r. i konflikty z Krzyżakemi spowodowały nawrót do pogsńetwa. Nowy rozdział w dziejach chrystianizacji Litwy i Żmudzi otwiera chrzest
i małżeństwo Władysława Jagiełły z Jadwiga w 1386 r. W r. 1388 następuje ponowna erekcja biskupstwa wileńskiego, e w r. 1417 własna diecezję otrzymuje Zmudźzsg. Nowa administracje kościelna nie była jednak w stanie w szybkim tempie usunąć pozostałości pogańskich, gdyż
brakowało jej personelu.

Cd. przyp. ze str.72
grób - zwłaszcza zmarłego śmiercią tragiczne i pochowanego na rozstaju dróg - gałęzi, chruatu, słomy lub siana. e czym była mowa
wyżej. Powstała w ten sposób stosy od czasu do czasu podpalano.
235 Pracuje nad tym ks. doc. Jerzy Wolny.
236 "Item prohibeatis. ne in dominica (Letare) alias byala nyedzela
supersticiosam consuetudinem observent. offorsn (do) quandam ymaginem, quam mortem vocant et in lutum poetee proiciunt, quia non

carent huiusmodi facta scrupulo superstitionis“. Sawicki Cone VII
156; Tenże: Najdawniejsze statuty diecezji poznańskiej z rękopisu
BOZ 63 s.201. - Zwyczaj topienia kukły (Marzanny) symbolu ustępujacej zimy, praktykowany jest w formie szczątkowej w Opolskiem i
Lubs skiem do dziś. Por. K.Renik: Święta po polsku. Wielki Post.

XTP :zz 1977 nr (1516).

237 "Item prohibeatis plausus st cantalenas in quibus invocatur nomina ydolorum lado y leli, yasa, Nya, que consueverunt fieri tempore festi Penthecostes“. J.Sawieki: Najdawniejsze statuty poznańskie z rękopisu BOZ 63 8.201.

-

238 Por. M.Kosman: Pogaństwo, chrześcijaństwo i synkretyzm na Litwie
w dobie przedreformacyjnej. W<omuniksty Mazursko-wsrmińskie" 1

(115)= 1972 8.109-122.

239 B.Kumor: Granice metropolii i diecezji polskich. ABMK T.19 s.292-

295.
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_ 74 Obrzędek ciałopalny panował na Litwie do właściwego chrztu Litwy
za Jagiełły. Jeszcze ojciec Jagiełły książę Olgierd (+1377) i stryj
jego, książę Kiejstut (+1382) zostali po śmierci według starego obyczaju spsleni na stosie z całym pośmisrtnym bogatym wyposażeniem wraz
z końmi, psami i ptakami łowczymi240. Śmierć ostatniego księcia litewskiego witolds (+1430) uczczono najpierw starym zwyczajem przez
składanie hołdu zmarłsmu i opłskiwanie go przez kilka dni rano, w południe i wieczorem, a potem dopiero urządzono mu pogrzeb chrześcijański241.
~
W 1587 r. biskup Zmudzi Melchior Giedroyć, Litwin z pochodzenia,
przedstawiając generałowi jezuitów smutny stan swojej diecezji pisze
między innymi, że wierni jego “ofiaruję obiady duezom zmarłych"242.
Biskup wileński Benedykt Woyne na synodzie odbytym w Wilnie w r. 1602
surowo zakazuje przynosić na cmentarze i spożywać na grobach pokarmy
i napoje. gdyż zdarzało się, że wskutek pijaństws dochodziło tem newet do rozlewu krwi243. Synod diecezji żmudzkiej z r. 1636 postanawia
nie pozwalać ludności wiejskiej na grzebania zmarłych w mogiłach
wiejskich bez udziału kapłana, e tym którzy będę na pogrzeb swym bliskim wzywali kapłana, eynod udziela 40 dni odpustu244. W "Obrazia Polski" z końca XVII wieku ukazanym przez anonimowego podróżnika z zachodniej Europy czytamy: "Przy pogrzebach wiejskich w Prusach, na
Zmudzi i Litwie mnóstwo uchowało się dotęd pogańskich zabobonów 1.
obrzędów. Ubrawszy trupa sadzaję go na stołku, krewni piję hojnie za
jego zdrowie, przemawisjęc do niego prawie w te słowa: Hejl Hejl czemużeś umarł? nie miałżeś żony, męża, ojca, matki i wszystkiego do woli? brakowałoż ci mienie, dziatek, owiec, wołów, koni i innych rzeczy,
które byt dobry stanowią? a za każdym przedmiotem powtarzają: Czemużeś umarł? Potem kładę w rękę niewiasty igłę i nici, w rękę mężczyzny
240 Por. A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego 8.170; M.Kosman: Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów s.14.
241
J.Długosz: Historia Polonica XI ad a. 1430: Opera omnis XIII 415,
418: M.Kosman: Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów s.55-56.
242
Por. K.Drzymałe SJ: Praca Jezuitów polskich nad ludnościę wiejska
w pierwszym stuleciu osiedlenie się zakonu w Rzeczypostolitsj.
"Nasza Przeszłość" 20: 1964 s.60; M.8ednarz SJ: Jezuici a religij-

ność polaka (1584-1984). Tamze 8.157.

243

'Tmnestabilis moe in omnibus fere

Dioscesis

nostrae locie insle-

vit quod in diebus Patrociniorum vel Deficacionum, Crematum vel
id genus alia potus genera in cosmeteria vel loca coneecrata convehantur atque propinentur: summa cum loci sacri irreverentia.
Unde postmodum ab ebriosis sanguinis effusio vel caedes cum Violatione templorum vel cemetericrum saepissime comitti solent. Huic
ergo pravo abusui vel etnicismum obviam eunte severs praecepimus,
omnibus tales propinationes ullo pacto in cemeteriis aut locis ecclesiae vicinis vel sui iurisdictionis exercsri permittant“. Synodus Dioecesana Episcopatus Vilnensis (per Benedictum Woynam)
pin

nrt.9. Vilnae 1602.
Por. T.Chodzidło: Kościół i kultura ludowa. KTKP III 147.
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narzędzia. których najpoepoliciej w zyciu używał, obwiązawszy mu
płachte w około szyi. Idąc za ciałem do grobu. siska powietrze szablaui. zaklinajec diabła. aby sobie ruszał do piekła. W grobie składają
chleb. mięso. piwo 1 kilka pieniążków. zaopatrujac tym sposobem nieboszczyke na drogę. Ida potem do domu dziedzica, który dla nich nagotował ucztę; biesiadnicy pije na cześć nieboszczyka 1 rzucają pod
stół kąsek z kazdego nastawionego mięsiwa. na pożywienie duszy nieboszczyka. które według ich mniemania przychodzi jeść i pić z nimi.
Po uczcie, ksiądz. gość konieczny. zemiata sam izbę. wyrzucajęc przez
okno co tylko znajduje 1 odmawiajsc pewne pecierze. w których zaklina
dusze. aby się precz oddaliły. bo juz się dobrze najadły i opiły.
Utrzymuje oni, ze na ucztach tego rodzaju. ponawianych drugiego.
trzeciego. zóstego, dzieeiatego 1 czterdzieetego dnia. dusze zmarłych, którzy na dopełnienie podobnych obrzędów nie zostawili funduszu.
przychodzę zjadać resztki uczty. zastawionej na cześć innych"245.
1.3.2._§ał2ba_
Przejawem pogańskiego obyczaju pogrzebowego jest równiez żałoba. Ból po stracie kogoś bliskiego jest rzecze ludzką. nadmierne jednak oznaki żałoby niezgodne sa z duchem chrześcijańskiej nadziei246.
Tymczasem na podstawie źródeł wiemy. ze plemiona słowiańskie bardzo
ostentacyjnie wyrażały swoja boleść247. Oddziaływanie chrześcijaństwa
na tym odcinku szło bardzo powoli. W żywocie św. Wojciecha (+997)
czytamy. że kiedy wojciech w dzieciństwie ciężko chorował 1 kiedy zdawało się już nawet że umarł. opiekunka jego. mamka. “zakrzywionymi
paznokciami rozdziera blade twarz"248. W Polsce obserwujemy te sama
zjawiska. Gall Anonim opisując śmierć Bolesława Chrobrego (+1025)249
ií

pnßn-nżngąí

245 Obraz Polski pod koniec XVII wieku. Ze Zbioru podróży. o łoszonych w Hadze 1705 r. Spolszczył i objaśnił Xawery Godebsai. Lwów
1869 s.22-23. - Reminiscencje tych obrzędów widzimy w "ßziadach"
Adama Mickiewicza.
246
1 Tes 4.13-18.
247 Por. T.Lewicki: Obrzędy pogrzebowe a.127.
248 Jan Kanapariusz: Świętego Wojciecha żywot pierwszy. W: Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego s.29.
249

"Skoro tedy król Bolesław odszedł 2 tego świata. złoty wiek zmie-

nił się w ołowiany, Polska, przedtem królowa. strojna w koronę
błyszcząca złotem i drogimi kamienia. siedzi w popiele odziana we
wdowie szaty; dźwięk cytry - w płacz. radość - w smutek. a głos
instrumentów zmienił się w westchnienia. Istotnia przez cały ów
rok nikt w Polsce nie urzędził publicznej uczty. nikt ze szlachty,
ani maz. ani niewiasta. nie ustroił się w uroczyste szaty. ani
klaskania. ani dźwięku cytry nie słyszano po gospodach. żadna
dziewczęca piosenka. żaden głos radości nie rozbrzmiewał po drogach. I tego przez rok przestrzegali wszyscy powszechnie. lecz
szlachetni mężowie i niewiasty skończyli żałobę po Bolesławie doCd. przyp. na str. 76
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i Mieszka III Bolesławowics (+iüB9)250. czyni to w sposób bardzo poetycki. bardziej realnie. natomiast załobę przedstawia Kadłubek. Wiele
elementów pogańskiej żałoby zawiera jego opis pozornego pogrzebu legendarnego króla Pampiliusza: “Mógłbyś usłyszeć tu szczera. tam obłudna głosy biadanis; skąd westchnienia. stamtąd łkania. stąd żałosne
jęki. stamtąd straszne wycia; stąd rozlega się (odgłos) bicia w piersi. stamtąd (klask) zderzających się dłoni; tu płyną potoki rzęsistych łez. tam ledwie na pół zwilżone powieki. Panny targają włosy.
matrony (rozdrapuje) twarz. szaty (rozdzieraJ@) staruszki; ogólne biadania potęguje zawodzenie obłudnej królowej (...) do tego stopnia. że
jak wieść głosi, w ślad za żałosnymi jej skargami zaczęły lamentować
spiżowe wizerunki. e na skutek jej łez posągi łzami apłynęły"251.
Ze mamy tu do czynienia z przejawem pogaństwa. o tym przekonuje
nas stwierdzenie samego Kronikarza. który w podsumowaniu mówi. że takie obrzędy podczas pogrzebów “jeszcze dziś pogaństwo odprawia"252.
Od powyższego niewiele różni się opis żałoby po Kazimierzu Sprewiedliwym (+1194): "Gdy więc zgasła gwiazda Kazimierza. powstał jakby
jakiś zamęt i zamieszanie w ludzkich stosunkach: Jedni byli zdumieni
tak niaspodziwanym wypadkiem. drudzy jakby przytomność stracili. wielu jak gdyby rażonych padało z boleści na ziemię. Mógłbyś widzieć
wielu całkiem martwych na kształt posągów. niektórych zslenych obfitymi potokami łez. Mógłbyś widzieć. jak z twarzy matron i dziewic. z

bruzd pooranych paznokciami tryskały strumienie krwi. Inni bili sobą
w posągi i od własnych uderzeń mózg sobie roztrzaskiweli. inni od
y
udręki smutku mieczem w siebie godzili: wszyscy, gdy on umierał, jadq

Cd. przyp. ze str.75
piero wraz z życiem. Z odejściem tedy króla Bolesława spośród żywych zdało się. że pokój i radoć oraz dostatek odeszły z nim z'
Polski". - Z kolei następuje jeszcze Pieśń o śmierci Bolesława.
Zob. Gall I 16 a.40-42. '
250 "Skoro zaś umarł młody Mieszko. cała Polska tak go opłakiwała jak
matka śmierć syna-jedynaka. I nie tylko ci. którym był znany.
pogrążeni byli w rozpaczy, lecz 1 tacy. którzy go nigdy nie widzieli. z płaczem postępoweli za marami zmarłego. wieśniscy mianowicie porzucsli pługi. pasterze trzody. rzemieślnicy swe zajęcia.
robotnicy robotę odkładali z bólu za Mieezkiem. A także chłopc i
dziewecz i. co więcej ałudzy 1 służebnice czcili pogrzeb Mieszka
łzami 1 łkaniem. Na koniec biedna matka. gdy w-sarkofegu składane
szczątki nieodżałowanego chłopca. przez godzinę leżała jakby
umarła. bez tchu 1 bez życia. 1 dopiero po egzekwiach biskupi ocucili ją wachlarzami 1 zimną wodą. Nie czyta się też (nigdzie. aby

smierc jakiegokolwiek króla czy księcia nawet u barbarzyńskich

narodów opłakiwana była tak długo i żałośnie; ani pogrzeby dostajnych władców nie bywają powodem takiej żałoby. ani rocznice pogrzebu ceserza nie by aby obchodzone wśród tak żałobnych śpiewów“.
Gall I 29 s.60-61.

251 kadzubak 1 19 8.92.
252 Tamże.
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nego 1 tego samego pragnęli. aby razem z nim umrzeć"
. I tym razem
Mistrz Wincenty ustami biskupa krakowskiego Pałki gani nadmierne oznaki żałoby: "Zbożną, dostojni panowie. jest bolenć. lecz nie jest
zbożns gorzknienie w boleści. wprawdzie zboznie bolejemy. niezbożnie
„2s4
wszak tracimy rozum od boleści
W opisie pogrzebu Kazimierza wielkiego (+1370) podanym przez Janka z Czarnkowa przejawy boleści i żałoby mają charakter już bardziej
stonowany. Jedynie przebrania jednego z uczestników pogrzebu w szaty
królewskie w ten sposób. by reprezentował obecność zmarłego króla "ipsius rogi mortui personam repraesentans" - i wjazd tegoż na rumaku
królawskim do kościołazss. zdaje się nawiązywać do dawnych. zwalcza256
nych we wczesnym średniowieczu. zwyczajów pogańskich
.
W przedstawieniach pogrzebów czy żałoby zaprezentowanych przez
Jana Długosza w zasadzie trudno już dopetrzyć się elementów pogań257
skich
. Może tylko w przepychu pogrzebów Jagiellonów można by widzieć jakieś nawiązenia do tradycji niezgodnych z duchem chrześcijanskiej prostoty. Ale Jagiellonowie stanęli u progu nowych czasów. kiedy zewnętrzna okazałość i przesada w wyrażeniu uczuć stała się rzeczą
powszechną

258

.

1-3- ="- šzł29_ł_s'.'1f.'›:*'.2"LP.1_'x'z22.
Bardziej pogańaki charakter od innych praktyk mają natomiast

wszelkie zabiegi antywampiryczne, których ślady możemy znależć w niektórych wczesnośredniowiecznych grobachzsg. Zrodziły się one z lęku
253 Kadłubek IV 21 s.215-216.

254 Tamża.
255 MPH II 646-648: Kronika Janka z Czarnkowa. Tłum. J.Zerbiłło. war-

szawa 1905 e.27-34.
Por. P.Geigar: Le roi est mort - viva le roi! Das Bild des Königs
bei den franzöaischen Känigsbegräbnissen. “Schweizer Archiv für
vo1kskunde“. 32: 1933 s.1-20: w.Brückner: Bildnis und Breuch. Studien zur Bildfunktion der Effigies. Berlin 1966.
257
W malowaniu oznak żałoby po śmierci Bolesława Chrobrego J.Uługosz
wzoruje się na poetyckich opisach Galla. Por. Roczniki. Księga
druga 8.371.
258
Por. J.A.0hrościcki: Pompa funebris. passim.
259
Por. w.Heneel: U źródeł Polski średniowiecznej 8.243-244: Jeszcze
w XVIII w. J.Bohomolec pisze: “Gniawu wstrzymać nie mogę. gdy
słyszę. jakie środki przeciw upiorom przepisująl (...) Ciało zakopac. g owę rydlem obciąć i między nogami położyć". Zdaniem K.Moszyńskiego w związku z upiorami pozostają nazwy miejscowości wąpielsk pow. Brodnica i wąpisrsk pow. Rypin. - Por. L.J.Łuka: Wierzenia pogańskie na Pomorzu wschodnim w starożytności 1 we wczesnym średniowisczu 8.67-69; pełniejszą literaturę na temat wampiryzmu możemy znależć u H.Zoll¬Adamikowej: wczeenośredniowieczne
cmentarzysko Małopolski. Cz.2. Analiza e.50. - Por. wyżej s.93
256

przyp.3.
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przed zmarłym, którego posędzono o to. że może szkodzić żywym. Na podstawie źródeł etnograficznych wiemy. że wampirem (upiorem, strzygę)
mógł zostać po śmierci człowiek, którego wyróżniały specjalne cechy
za życia (wysokie stanowisko. a częściej kalectwo lub posędzenie o
czary). albo taki, który zginęł śmiercią gwałtowne (topielec, wisialec. eamobójca. zamordowany). Źródła archeologiczne potwierdzają istnienie praktyk antywampirycznych od neolitu (krępowanie zmarłych). aż
po czasy pónego średniowiecza. W okresie wczesnego średniowiecza stosowano różne zabiegi: przebijano czaezkę dużym gwożdziem lub pierś
kołem drewnianym, obcinano również głowę kładac ję między nogami. Niekiedy kładziono zwłoki na brzuchu. zalepiano usta glinę oraz umieszczano na głowie (ustach) lub piersiach duży kamień 260 .
Uważa się. że sporadycznie występujące na niektórych cmentarzach
wczesnośredniowiecznych groby ciałopalne można również wytłumaczyć poş

26

Na Kujawach znaleziono dwa groby wskazujące na istnienie wiary w
upiory: rób mężczyzny z żuchwę na prawym boku i czaszką podziurawionę žobok nóż) w nogach; grób kobiety pochowenej grzbietem do
góry z rozłożonymi ramionami i nogami zgiętymi w kolanach i podniesionymi do gór (podobny grób znaleziono w Bodzanowie pow. Aleksandrów Kujawskig. Por. B.Zielonka:Niezwykłe pochówki na Kujawach. "Z otchłani wieków". T.23: 1957 e.20-23 ryc.1-3; Tenże:
Stanowisko wielokulturowe w Adolfinie w pow. alaksandrowskim.
"Przeglad Archeologiczny". T.13: 1960 s.201-202. - W Buczku pow.
Łask odkopano grób mężczyzny ze szkieletem ułożonym na wznak i z
głowę zwrócona na południowy wschód. W pobliżu lewego ramienia;
na wysokości pierwsi tkwił zwęglony kołek drewniany 17 cm długości. Grób ten usytuowany był w pewnym oddaleniu od inngch grobów.
w pobliżu śladów paleniska, które być może miało jaki zwiazek z
cmentarzyskiem. Por. J.Kamińska: Cmentarzysko_wczesnośredniowiaczne w Buczku pow. Łask. “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w~Łodzi“. Seria Archeologiczne. Nr 1. Łódż 1956
a.105 tabl. 47, 5. - Grób "upiera" z czasz ę przebitę długim
gwoździem żelaznym odkryto na drodze między Piotrkowem Kujawskim
a Bykami. Istnieje trudności z ustaleniem dokładnego datowania_tego znaleziska z braku innych przedmiotów wyposazenie grobu mogęcych pomóc w ustaleniu jego chronologii. Por. M.Kowalczyk: Wierzenia pogańekie za pierwszych Piastów 8.82. - Przetrwanie rozmaitych
sposobów zwalczania "upiorów" na nasz ch ziemiach potwierdza XVII
-wieczny zapisek w łacińskim dziela: zsumma Angelica de casibus.
Angelus de Clavasio. "Caeus de strigie. Trafiło się Anno 1674, że
cz owiek jeden umarł w Trzeszawey, który z krewnych swoich osobom
wielkie czynił złości onych duszęc. bijąc y krew z nich wysyeajac;
mówię ze to stryaa. którego doł otworzywezy należli go jako wor.
swieziusieńkiej rwie pełnego, kazałem go (mówi X Pleban) wdole
na gębę połozyc, ale teyże nocy, przyszedł do swego syna. którego
erodze zbił y wczora powiedziano że umarł. Panowie Parocheni instant barzo, ażeby mu szyję ucięć rydlem, dubitant an sit receptum ab Ecclesia tak postępować crudeliter?" Tamże.e.83. - W "Tygodniku Piotrkowskim“ z 1895 r. zanotowano: "we wsi Kosmacz, we
wschodniej Galicyi. zmarła przed kilku dniami stara kobieta. którę wszyscy chłopi tamtejsi uważali za czarownice; ogólnie mówiono
we wsi. iz baba ta przyszła na świat z zębami i dlatego jest
wiedźma. Przed pogrzebem kilku włościan. pomimo sprzeciwiania się
plebana. chcąc zapobiec. by zmarła po śmierci nie chodziła i ludziom nie ezkodziła. wbiło jej osikowy kołek w serce". Por. J.Kostrzewaki: Kultura prapolska. Warszawa 1962 e.344 rys.296.
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chówkami upiorów. Tutaj nalezy umieścić domyeł o rzokomym'špaleniu
261
zwłok Mieszka Bolesławowica
.
Przedstawiliśmy tylko niektóre przejawy pogańskiego obyczoju pogrzebowego, istniejącego równolegle z obyczajem chrześcijańskim. Jak
trwałe były te elementy pogańskia, o tym świadczy praca A.Fischora262. Ukazanie całokształtu problemu "dwójwiary" w odniesieniu do
pogrzebu przekracza ramy niniejszej pracy. Istnieje więc potrzeba
opracowania tego zagadnienia dla naszych ziom. podobnie jak to dla
Niemiec X-XIII w. uczynił E.Potkowski263.

261

Por. W.Heneel: U źródeł Polski średniowiecznej e.244.

252 A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921.
263 E.Potkewek1: Dziedzictwo wierzeń pogańskich w średniowiecznych
Niemczech. Defuncti vivi. Warszawa 1973.

2. caaześczamskze osRzęoY Pocnzsaowe w Potsce wczesuośneouzowzeczwsa
(oo |<o&'cA x111 wieku)
c
Z pierwszych stuleci chrześcijaństwa w Polsce teksty liturgiczne
odnoszące się pogrzebu zachowały się tylko W Sakramentarzu Tynieckim
z XI w. oraz w rękopieech 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. W oparciu o te dane będziemy usiłowali odtworzyć przebieg najstarszych chrześcijańskich, liturgicznych obrzędów pogrzebowych w Polsce.
`
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Obrzędy pogrzebowe Sakramentarza Tynieckiego
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2.1.1.'āakramentarz tynłeckł

W okresie-wczesnopiastowskim księgi liturgiczne docierały do
Polski z zewnatrz razem z misjonarzami. Stanowisły one również wyposazenie zakonników przybywajęcych do naszego krajul. Bensdyktyni włoscy, aremici z kręgu św. Romualda: Benedykt i Jan. którzy w r. 1001
przybyli do Polski. otrzymali od cesarza Ottona III fundusze na drogę
oraz cenne podarunki,między innymi księgi liturgicznez. Zza granicy
pochodził również Liber officiorum Pseudo¬A1kuina. określony przez Wł.

Semkowicza jako Ordo Romanus. przysłany w r. 1027 przez księżnę szwabskę Matyldę w darze Mieszkowi II3. Niestety, niemal wszystkie księgi
1 Zekonnicy wysyłani na nowa placówkę otrzymywali: psałterz, księga
hymnów.i kolekt, antyfonarz. graduał i regułę zakonne. Por. S.Kujot:
Opactwo pelplińskie. Pelplin 1875 b.17:.M.G.Borkowska: Kult św.
Urszuli 8.147.

2 Por. Brunon z Kwerfurtu: żywot pięciu Braci Męczonników.1N:Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Warszawa 1966 s.178, 219.
3 Fakt ten upamiętniała. oprócz listu dedykacyjnego. umieszczonego na
poczatku księgi miniatura z podobiznę Mieszka II siedzącego na tronie i Matyldy wręczajęcej mu tę księgę. Przypuszcza się. że kodeks
Cd. przyp. na str. 81
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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 okolicznościech.w połowie ubiegłego etulecieö. Stąd niewiele pewnego
można powiedzieć o liturgii pogrzebu tego okresu. Zachoweł się wprawdzie opis pogrzabu 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 stanowić jedynie źródło pomocnicze. gdyż podaje niepełny obraz obrzędów pogrzebowych i w dodatku bez tekstów liturgicznychß.
Najstarsze zachowana w Polsce księgę liturgiczne zawierająca teksty obrzędu pogrzebowego jest Sekramentarz Tynisckig. wszystkie sakramentarze tworzę trzy zasadnicze rodziny: Leonianumío. Gelasianum11
oraz grupę sakramenterzy gregoriańskiechlz. Księgi te w zasadzie zawieraja jedynie modlitwy prezydialne. odmawiane przez samego kapłana.
głównie mszalne (kolekta. sekreta. prefacja. kanon. pokomunia). Sakramentarz leonianski zachował się w postaci niekompletnej - brak kaCd, przyp. ze str.80
ten został wykonany w klasztorze benedyktyńskim w Rsichenau na Jeziorze Bodeńskim. - Por. P.Sczeniacki: Służba Boża I 15-33; wł.
Semkowicz: Paleogrefie 8.303-305, ryc.92.
4
Por. D.Borawska: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach
trzydziestych XI wieku. Warszawa 1964. passim.
5 Czesi wywieżli z Polski relikwie św. Wojciecha. Pięciu Braci Męczenników i około 100 wozów skarbów i kosztowności kościelnych.
Por. Kosmes II 4-5 8.208-219. Gall I 19 8.45-48; Długosz: Roczniki.

Księga druga s.396-399.
6
W czasie sporzędzanie reprodukcji miniatury i odpisu dedykacji
znajdował się w kościele św. Jadwigi w Berlinie. - Por. Semkowicz:
Paleografia s.303.
7
Por. Żywot pięciu Braci Męczenników. W: Piśmiennictwo s.14-15,
221-232.
8 Dokładniejszę analizę tego opisu zajmiemy się niżej.
9

'Krótki opis kodeksu, stan badań 1 najnowsza bibliografię podaje:
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. Pod
rad. M.wa1ickiego. T.2 Warszawa 1971 8.773.
10 Sęcramentarium Veronense (Leonienum). wyd. L.-C.Moh1oerg, L.Eizenhofer i P.Siffrin. w serii: Rerum Ecclesiasticarum Documents, Fontes 1. Romae 1956.
11 Liber secramentorum Romanse Aeclesiae ordinis anni circuli (Sacrementerium Galasienum). wyd. L.-C.Moh1berg, I.Eizenh3fer i P.Siffrin. w serii: Rerum Ecclesiasticarum Documents. Fontes 4. Romae
1960 - por. PL 74, 1049-1145; A.Chavasse: Le Secramentaire Galasien. Vat. Login 316). Paris-Tournai 1958.
12 H.A.wi1son: The Gregorien Secramentary under Charles the Great.
London 1915; Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aechener Urexemplar. wyd. H.Lietzmann: Münster 1921. przedruk tamże 1958 i
Aschendorff 1967; Jean Deşhusses: Le Sacramentaire Gregorien ses
principales formes d appres les plus anciens manuscrits. T.1 Le
Sacramentaire, Le supplement d Aniane. Fribourg Suisse 1971.
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nonu. Gelazjeńeki składa się z trzech części: Temporale. Sanctorale i
jako uzupełnienie zawiera kanon oraz inne modlitwy odmawiane przy udzielaniu sakramentówíå. Sekramenterz gregoriańaki.posiada równiez

trzy części: pierwsza zawiera krótkie ordinerium i kanon mszy. druga
Proprium, gdzie Temporale i Sanctorale są ze sobę pomieszane; część
trzecia zaś stanowią modlitwy codzienne (oratlones cottidianae) oraz
modlitwy na różne okazje14.
Dla odprawienis liturgii mezelnej oprócz eakramentarzy potrzebne
były jeszcze inne księgi: antyfoniarz (zwany równiez od IX w. graduałam), zawierający części śpiewana (introit, greduał, offertorium, komunia) i lekcjonarz z czytaniami Pisma św. Kiedy od IX w. zaczęto coraz częściej odprawiać msze prywatne, w których kapłan sam był zmuszony odmawiać wszystkie części Mszy św.. zaistniała konieczność zabrania wszystkich tekstów mszalnych w jednej księdze i w ten sposób
zaczęły powstawać sakramenteria plenaria. zwane równiez miaealia plenaria. Pod koniec XII w. Missale plenarium. zwłaszcza na mniejszych
placówkach duszpasterskich zastępiło inne księgi mezalne. Przykładem
takiego nowego typu mszału jest gnieźnieńakie Mieeale plenarium z XII
w.. znajdujące się w Bibliotece Kapitulnaj w Gnieźnie pod sygnatura
Ms 149.
W tym samym czasie modlitwy liturgiczne nie mające zwięzku ze
mszę św. zaczęto gromadzić w innych księgach, mianowicie w pontyfikałach czy benedykcjonałach. Jeśli były to modlitwy czy błogosławieństwa odmawiane przez biskupa lub w egsndach (zwanych takze: rituale,
manuale. obsequiala, secerdotale, pastorale), jeśli wykonawca ceremonii był zwykły kapłan. Najstarsze pontyfikały pochodzę z X w.. a najwczsśniejsze agendy zachowały się z XIII wieku.
Sakramentarz Tyniecki posiada układ podobny do tego, jaki znajduje się w sakramentarzu gregoriańskim. Kodeks tyniecki jest księgę zawisrajęcę 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 benedyktynamiís. Benedyktyni tynieccy wywodzili się z kręgu kolońsko-trewirekiegoíö. Rękopis

Íś""`_
Por. Martimort

I 304.

14 Tamże s.30B.
15 Por. P.Dawid: Les Bênådictins et l'0rdre de Cluny dans la Pologne
mêdiêvale. Paris 1939 8.44; rec. A.Gieyeztor. "Roczniki Historyczne”. 16: 1948 s.246; A.Gieysztor: Poczętki Tyńca. "Znak" 28: 1976
nr 261 e.315-324; P.Sczaniecki: Tysięc lat jak dzień wczorajszy.
Kraków 1976 8.3-9 (Odbitka z miesięcznika "Znak". 28: 1976 nr 261)
Tradycja o sprowadzeniu benedyktynów do Tyńca przez Kazimierza Odnowicisla (1034-1058) jest młodsza. zrodziła się ona w XIII w. w
okresie przygotowań do kanonizacji św. Stanisława Biskupa. Por. P.
Sczaniecki, tamże.
15 war. A.Gieysztor: Początki Tyńca. jw.
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tyniecki pochodzi właśnie z kolońakiego środowiska artystycznego. Na
jego kolońskie pochodzenie wskazuje kalendarz. w którym znajduje eię
święci czczeni w sposób szczególny w Kolonii (Barson, Wiktor, Kasjuaz.
Florencjusz. Maurycy, Eugenia. 11000 Męczenników): inicjeły i miniatu-

ry17 uderzajsco podobne. a nawet identyczna z inicjałami 1 miniaturaai Sakramentarza fryburekiegoia oraz Ewangeliarza z Abdinghof, w Paderbornieíg, których kolońskie pochodzenie historycy sztuki uznaję za
bezeporne. detujac je na ten sam czas co kodeks z Tyńce. Ponadto cheraktsr pisma rękopisu tynieckiego zbliżony jest do pisma wymienionych
kodeksów.

Powstanie Sakramantarza Tynieckiego datuje się na lata 1060-1070.

W oparciu o analizę miniatur H.Schitzler 1 P.Bloch przesuwaja nawet
czas powstania kodeksu na lata 1070-108020. Starsze literature okreś-

lała ten czas ns około 1060 r.21 lub na lata jeszcze wczsśniejszezz.
Dd chwili swego znalezienia się w Tyńcu pod koniec XI w. był on. przynajmniej do XIII w.. stale w użyciu. o czym świadczą późniejsze dopis-

ki23. W 1656 r. został zrabowsny przez Szwedówzą. s następnie od nich
odkupiony. ale w stanie dość zniszczonym. bez drogocannych oprawzs.
W r. 1814 nabył go dla swojej biblioteki w Warszawie Stanisław Ordy-

nat Zamojskizñ. Szczęśliwie uratowany w czasie ostatniej pozogi wojen-

`í`ř`_""`
Por. Semkowicz:

Paleogrefia 8.43. 308: F.Kopers: Dzieje malarstwa
w Polsce. T.1. Kraków 1918 s.4.
18 Fryburg w Bryzgowii. Biblioteka Uniwersytecka Ms 3608.
19 Dziś w stolicy NRD - Berlinie. Gabinet Miedziorytów. Stare Muzeum.
20 Por. Sztuka polska przedromańako 1 romańsks II 773. H.Schnitzler:

Zum Spåtetil der ottonischen kölner Melerei. W: Festschrift für

H.R.Helmloeer. Basel 1961 s.207-222: P.Bloch, H.Schn1tzler: Die

21

ottonieche Kölner Melerschule. Bd.1. Düsseldorf 1967.

S.Sewicks: Lee principaux manuscrits 5 peintures de la Sibliothbque Nationale de Varsovia du Chateau Royal et des Chepitre de
Gniezno. fBullet1n de le Sociåtå Francais de reproductions de me-

nuscrite e paintures“. T.19. Paris 1938 8.196-205.

22

M.Sokołowski: Rzeźba z kości słoniowej XI w. 1 najstarsze ksiazki
liturgåczne w Polsce. "Sprawozdania z Komisji Historii Sztuki AU".
5: 18

e.CIV-CXII .

23

Na przykład majuskulne uncjały Flectamus genus. Levate z notację
cheironomicznę. poprawki (skrobanie). jak też różnego rodzaju dopiski w kilku wersjach np. do tekstu “Pro famulo" dopisano u góry:
"pro nobis". "pro famulis tuis“. - Por. 3.Węcwski: Poczętki chorału benedyktyńskisgo w Polsce (968-1150). MMAe T.2. Kraków 1968
s.47.
24 Por. S.Nahlik: Grabież dzieł sztuki. T.1. wrocław-Kraków 1962 s.
39. 117.
25 Por. M.Sokołowski, jw.
26

Notatka na poczatku księgi tak o tym donosi: Wnszał (tyniecki...)
w potrzebie reperacji kościoła. wystawiony na sprzedaż, dałem za
niego złotych tysięc w Krakowie roku 1814. Składam go do Biblioteki Ordynacyi Zamoyskiey. którego zbioru będzie może nay starożytniejszym zabytkiem. Warszawa dnie 24 lutego 1818 roku. Stanisław
Ordynat Zamoyski mp".
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nej. znajduje się od r. 1945 w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod
sygnatura Zam. 8, mikrofilm nr 10419.
Kodeks tyniecki jest niewatpliwie, nie tylko od strony liturgicznej. jedna z najcenniejszych ksiąg ze znajdujących się w zbiorach polskich. Nie doczekał się jednak dotychczas osobnej monografii. Istnieje zatem potrzeba pełnego wydania tekstu tej księgi w formie facsimile wraz z całę dokumentację historyczna i liturgiczna27, podobnie jak
to już uczyniono z gnieźnieńskim Missale Plenariumzß.
2.1.2. ¶Qrdo*in_egenda moctuorum"
nlaub-íí._n-na-ż

lß

Obrzęd liturgii pogrzebowej Sakramentarza Tynieckiego ma postać uproszczonę. Poza tytułem nie ma ani jednego słowa rubryki, które określałoby miejsce i czas wykonywania poszczególnych modlitw czy
śpiewów. Nie wszystkie teksty podane są w pełnym brzmieniu. Responseria. entyfony i psalmy, jak również niektóre modlitwy zaznaczone sę
tylko przez incypity. To schematyczne przedstawienie obrzędu pogrzebowego jest zrozumiałe. jeśli uświadomimy sobie, że sakramentarz jest
księgę przeznaczoną przede wszystkim dla celebransa. stęd zawierał
tylko najistotniejsze treści liturgiczne. Brakujące rubryki i teksty
(responsoria, antyfony. psalmy) znajdowały się z pewnościę. podobnie
jak na Zachodzie. w specjalnych księgach (0rdines)29. 0 czterech takich księgach jsst mowa równiez w katalogu księgozbioru katedry krakowskiej z 1110 r.30 większość z tych księg uległa zniszczeniu na
skutek częstego używania i to niekiedy w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznychsí.
Sakramentarz Tyniecki powstał w czasie, kiedy na Zachodzie w użyciu były przynajmnisj dwa typy obrzędu pogrzebowsgo - jeden o charakterze rzymskim. drugi zaś określany jako karolińeki32. Zdaniem H.Franqn-ogniw

27 Pracuje nad tym zespół wrocławski pod kierownictwem prof. dra J.
Woronczaka.
28 Missele Plenarium Bibl.Capit. Gnesnensis Ms 149. Ed. K.Biegsński.
J.woronczak. W serii: Antiquitates Musicae. in Polonia. Vol. XI-

XII (Ed. H.Feicht) Warszawa 1970-1972.

29 wskazuje na to przykładowo dwa Ordines defunctorum z Köln z X w.
Owe 118 i 123 - Dombibliothak von Köln), o których będzie mowa ni-

zał. odnaleziona poza księgami liturgicznymi, w obu przypadkach

ja o poszyty do kodeksów prawniczych.
30 MPH I 377. - Por. A.Vetu1sni: Krakowska Biblioteka Katsdralna w
świetle swego inwentarza. "Slsvis Antigua". 4: 1953 s.163-192.
31 Ślady zniszczeń noszę liczne rękopisy. w których brak poczatku
względnie zakończenia obrzędu po rzebowego. a w Agendzie krakowskiej z XV w. (BKapKr 24) cały wgeściwy obrzęd uległ zniszczeniu:
znajdujący się w niej Conductus infirmi de hoc sseculo urywa się
nagle po spowiedzi umierającego i po tekście absolucji.
32 H.Frank: Der ålteste erhaltene Ordo defunctorum der rämiechsn Li
turgie und sein Fortleben in Totensgenden des frñhen Mittelaltar
åíw 7:

1962 8.360-415.

2.1. Obrzędy pogrzebowe Sakramentarza Tynieckiego
.-85-

ka najstarszym zachowanym rzymskim obrzędem pogrzebowym jest niedawno
odkryte i opublikowane przez G.Haenni “Ordo defunctorum qualiter agatur ergs defunctum a morte detawtum" (Köln, Cod. 123 Eccl. Metrop.,
fol 80"), które określać będziemy symbolem “R"33. Do momentu opublikowania przez G.Haenni Ordo "R", za najstarszy obrzęd rzymski uchodziło
Ordo 49 według rachuby M.Andrieu (Roma, Vat. Ottob. lat. 312 fol.151Ê

rękopis z końca XI w.).
VIII w.34 H.Frank35 na
jednak, że Ordo 49 jest
ne. tora bez właściwego

które powstało we
podstawie szeregu
nie tylko młodsze
zakończenie. Ordo

wczesnym średniowieczu, VIIanaliz i porównań wykazał
od "R", ale ponadto niepeł49 urywa się na antyfonic

Aperite mihi portas i psalmie Confitemini. Z tenoru rubryki można

wywnioekować, że antyfonę Aperite odmawiano zaraz po wigiliach za
zmarłych, jeszcze przed rozpoczęciem mszy pogrzebowej 1 przed procesję do miejsca pochowania36. Tymczasem w "R" antyfonę Apcrite śpiewa
się po mszy w czasie procesji do grobu, a przy samym grobie śpiewa
się dalsze antyfony: Sitivit, Ingradiar, Haec requies z odpowiednimi
psalmami oraz modlitwę. Ordo 49 zostało zatem zdaniem H.Franka pozbawione rytu złożenia do grobu, który to ryt znajduje się właśnie w
"R", przy czym nie stanowi on rozwinięcia Ordo 49, ale właściwe zakończenie obrzędu pogrzebowego. W toku dalszych analiz Frank dochodzi do
wniosku, ze "R" opiera się na jakimś źródle z przełomu VII/VIII w..
bardzo zbliżonym do archetypu rzymskiego37.
Obrzęd rzymski charakteryzuje się tym, że jest stosunkowo krótki.
Wymienia wprawdzie trzy stacje: w domu zmarłego. w kościele i przy
grobie, ale mówi jedynie o dwóch modlitwech: jednej odmawianej po
paalmach zaraz po skonaniu. a drugiej przy grobie. "R" nie określa
jednak bliżej, o jakie modlitwy tu chodzi. Rubryka informuje jedynie
ogólnie: "sscerdoe dicit orationem sicut in sscrsmentorum continetur".
H.Frank snuje długie rozważenie na temat, które spośród 17 możliwych
“Orationes post obitum hominis“, znanych z czasów karolińskich38,
33 G.Haenni: Un "Ordo defunctorum" du Xe siåcle. (Cologne: Cathëdralc,

ms. 123). EL 73: 1959 8.431-434.

34 M.Andrieu: Les Ordines Romani du haut moyen age. T.4. Louvein 1956
8 a

0

35 Der älteste Ordo defunctorum s.360-65.
36 “Et cum in eccleaia poeitum fuerit, orent omnes pro ipsa anime si-

ne intermissione, usquedum ipsum corpus sepeliunt. Psallant peelmos vel responsoria, missam vel lectiones de Iob, at. cum venerit
hora vigiliarum, simul vigilia celebrent, psalmos cum antiphonis
sine Alleluia. Sscerdos vero orat (ionem dicit) dum canunt. A(nt.)
Aperite mihi portas iustitiae et ingressus in eas confitebor domino. Ps. Confitemini domino". Cyt. za: H.Frank, tamże 8.365.
37 Frank: Der ältasta Ordo defunctorum s.375.
38 Znajdują się one w tak zwanym Dodstku Alkuina. Por. J.Deshusees:
Le sacramenteire gregorien 8.457-463 nr 1398-1405, 1407-1415 (nr
1406 to wezwania - wersety).
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miał na myśli redaktor "R". Jeśli chodzi o pierwsza z nich jako możliwę do przyjęcia, na podstawie A.Chavasse3g, uważa modlitwę Deus apud
quem omnia morientia vivunt, której tenże autor przypisuje autentycznie rzymskie pochodzenie. Starogelazjański sakrementarz przedstawiony-

przez A.Chavasse nie zawiera jednak modlitw przed zamknięciem grobu,
toteż możliwości identyfikacji drugiej modlitwy trzeba szukać gdzie

indziej. Podwójny zestaw modlitw, 1 to w tych samych sytuacjach co
QR" podaje obrzęd pogrzebowy opisany w regule zgromadzenia żeńskiego
założonego przez abpa Cezarego z ńrles (+542) z pierwszej połowy VI
w.: "Incipiunt orationes super defunctae_corpus, hoc est quando migrat
soror de corpore" (dwie modlitwy do wyboru) oraz "supra ecpulchrum
quando sepelitur" (cztery modlitwy do wyboru)40. Spośród dwóch modlitw
odmawianych "quando migravit soror de corpore" na pierwszym miejscu
znajduje się modlitwa Pio recordationis affactu, która również w starogelazjańskim sakramentarzu znajduje się na tym miejscu41, chociaż

nie ma jej w młodszym sakramentarzu gelazjańskim42. Natomiast w drugim zestawie. podobnie jak w młodszym sakramentarzu gs1azjańskim43,
na czele czterech modlitw znajduje się Debitum humani corporis sepeliendi officium44. Czy o tej modlitwie myślał redaktor “R"? H.Frank45
nie ma jasnego zdania na ten temat.
“Karoliński typ reprezentuje zdaniem H.Frenka Sakramentarz z Saint
Denis z poł. IX w. (Paris, BN lat. 2290, fol. 160r n.), który w dalszych rozważaniach będziemy oznaczali symbolem "Kar“46. W porównaniu
do "R9, W<ar“ jest znacznie bogatsze w śpiewy, s zwłaszcza w teksty
modlitewne. Zawiera zestaw złożony z modlitw znajdujących się w sakramentarzu sterogelezjañskim oraz z modlitw za zmarłych z tak zwanego Dodatku Alkuinowego do Sakramentarza gragoriańskiego47.
axí|±-|-,.__.._-

-

39 Le sacramentaire galasien (Vaticanus Reginensis 316). Paris-Tournai
1958. Liber III 91 s.60; Secramentarium Gelasianum nr 1627.
40 wyd. G.Morin: Florilegium Patristicum XXXIV 30-31.
I
41 Sacramentarium Gelasianum nr 1607.
3
42 Sakramentarz z Rheinau 30, fol. 152 v-155r, w d. M.Gerbert: Monumenta veteris liturgise Alemannicae. Paris I (St. Blasien 1777)
313-315. Teksty cyt. za: Frank: Der ältests Ordo defunctorum s.
362-363.

43 Tsmze.
44 W stsrogelazjańskim modlitwa ta występuje na dalszej pozycji. Por.
Sacramentarium Gelasianum nr 1628.
45
Der älteste Ordo defunctorum s.379.
46
Por. H.Frank, tamże. s.382-387. wyd. E.Martăne: Os antiquis Ecclesiae ritibus. T.2. Louvsin 173 Cap. III Ordo XV s.385n. Przedruk
ze skrótsmi znajduje się u H.Franka. dz.cyt. s.383. Bliższą analiza "Kar" zajmiemy się niżej. w związku z omewieniem liturgii krakowekisj.
47
Dodatek ten (17 modlitw) znajdujemy w aupleaencie z Aniane u O.
üeshusses, jw.: por. też: Martimort: Handbuch I 310-311.
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Nawet bardzo pobieżne zapoznanie się z tekstami Sakramentarza Tynieckiego pozwala stwierdzić. że "Ordo in agenda mortuorum" tego Sakrementarza nie pokrywa się z "Ordo defunctorum qualiter agatur erga
defunctum a morte detantua“ (“R“) ani z “Incipiunt orationes in agenda aortuorum“ ("Kar"). “Ordo in agenda nortuorum" wydaje się być blis
kie obrzędowi o tej samej nazwie znajdującym się w rękopisie kolońskin z X w. (këln. Doabibl. Ms 118 p.i15-161)48.
Ordo kolońskie Me 118 (określać je będziemy symbolem “Col") jest
zdaniem H.Franka49 jakimś rozwinięciem obrzędu typu "R", chociaz zawiera równiez elementy o charakterze karolińekim. Kolońskie pochodzenie Sakramenzarza Tynieckiego nasuwa przypuszczenia. ze właśnie "Ordo
in agenda nortuorun" z "Cel" mogło stanowić wzór dla naszego kodeksu.
wykazać to może jednak jedynie dokładne porównanie i analiza tekstów
tychże rytów. W tym celu w trzech kolumnach podajemy zestawienie teka
tów "R", Sekraaentarza Tynieckiego, (który oznaczać będziemy symbolem
"T”) oraz "Cel". po czyn przeprowadzimy ich analizę treóciowę (Tabele 1).

.å'_19Ł15e.5°
Stwisrdzić należy zgodność między rubrykami wprowadzajęcymi między- "R" i "Bol". Obydwa obrzędy przewiduje po skonaniu responsoriua
Subvenite oraz antyfonę Suscipiat ta Chrietus z ps. 113. In exitu
Israel oraz ant. Chorus z paalaami: Dilexi quoniam ez do Ad Doninun
cua tribulerer (114-118). Sakramentarz Tyniecki reeponsorium Subveni-

te51 nazywa antyfonq. e ant. Suecipiat te Chrietus52 określa jako war
eat. przy czyn kopieta "T" z pewnością

popełnia

błąd

zanieniajec

48 Jest to rękopie o charakterze prawniczya. “Ordo“ stanowi w nie tyl
ko poszyt. Analizę tego "Ordo" podaje Frank: Der alteeta Ordo dafunctorua s.402-411.
_
49

T Í-2. e

_

50 Pełne brzmienie tekstów z Sakraaentarza Tynieckiego jest podane w

aneksie nr 2. - Numeracja peelaów zgodnie z tradycje liturgiczne
będzie podawana według wulgety.

51 Subvenita. Sencti Dei. occurits, Angeli Domini: Suacipientee enieaa

eius: + Offerentee eee in conspectu Altiseiei.

V. Suacipiat ta Chrietua. qui vocavit te: et in einum Abrehae Ange

li deducent te.
R. Suecipientee enieaa eiue: + Offerantee aaa in conepectu Altiai

ie

V. Reşuiea aeternae done ei..Donine: Et lux perpetue lucaat ei.
R. Of erantea aaa in conapectu Altiesiai.
Tekst według Franz: Rituale z St.Florian e.B8 - Reeponsoriul 20.
zwłaszcza jego środkowa część: Suscipiet te Christus. występująca
również jako samodzielna antyfona. jest niewatpliwie najbardziej
tradycyjnym r yaekia śpiewem liturgii zmarłych. Występuje w "R".
"Cel . OR 49 źAndrieu OR IV 529). Przetrweło ono całe średniowie› cze i znalazło się RR.: 1614. jak równiez w OE z 1969 r.. nr 47 1

-polecenia zmarłego.

52 Por. przyp. poprzedni.
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Ps. D11a×1 quoniam
totunquo:
Ad doninun cum tribularer
Inde dicit aacardos orationam
sicut in sacranontorum Continotur ot dicat tantum Oronus.

R. Subvenite aancti D01
v. Requiem aeternam
Inde sequitur:
A. Suscipiat ta Christus
Ps. In axitu Israel
A. Chorus angelorum

pore fuerit egressa dicitz

corpore.
Primitua eniu ut anina de cor-

conus usque egrędiatur anime do

*Å

Sakramentarz t niecki - "T"
(warszawa, BN Zam. 85

żíu

ÍA. Chorus angalorum
Ps. In oiłtu
Ps. Dilaxi quonian

Saquitur oratio:

IA. Chorus angolorun

V. Suscipiat can Chriatus

has.
{A11ocut±o:

d

%Pootaa dicit sacordoa orationos

¿Ad dominum cum tribularør

|Pa. Dilaxi quonian
d
Mat reliquoa nx ordino psalnoo usque

Ps. In oxitu Israel

A. Suscipiat to Chriatus

A. Subvenito sancti Dei

fv. Suscipiat nam

M

*

Ordo in agcnda nortuorun

„Ordo kolońgkig - "C91"
(koln, Doabibliothok Ms 118)

łPr1mo ut anina corpore oxutl fuc¬r1t dicas responcun cum antiphona:
ÍR. Subvonito aancti D01

agatur
Ordo in agenda mortuorun
arga defunctum a morte detento (1)
Mox ut viderínt cum ad exitum
propinquantem communicandus est
de aacrificio etiam si comedisset ipso die quia communio erit
ei defensor et adiutor in rasunrectíone iustorum ipsa enim
resuscitabit cum.
Post communiona percepta legat
do passione dominica ante corpus infirmi presbitir aut dia-

`

O<o1n. Dombi liothek Ha 123)

L7,

!*'_*i'_`T`""'
Ordo defunctorum qualiter

F

F
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Y
H

J

I

F

Ct:

P8. Dominus regit ma

A. Do torra fornasti na

t-

quan in ferotro positun fuerit
äntgquan do dono ogrodiatur

P°°f°° LRVHÊUFICOFPUI Bf P

A

tiun tibi

Pe. Doninus regit no

A. Do terro fornlsti na

gnziphgng;

Pe. Doninue rogit ne

A. Do terre forneeti le

Hic portetur in occ1eoia(e) oul

`

A111. Deus qui hueenorun eniaerue

A118. Duo qui huoanorum animerun (11)

orationoa iatee:
Deus viteo detor

Post levetionee corporia diountur

Soquitur oretio:
Doue qui onnie vivunt

Requiem eeternem done ei domino

domino

;Non introa iu iudioio cum eervo tu

In nanoria letorne orie iuotue
No tradea boetiie oninon oonfiten-

cuntur ieti voreue:

Hic conp1a(n)tur orotionaa et di-

A110. Annuo nobie donine

A118. Abeolve donine-aninen

Alie. Inolina dolina sure: tuan

Orenus. Non introe in iudiciun
A111. Foo queeeunue donine

A111. Succipe dolinl lnilll

I Pio recordationie offeotu
Aiie. Urenue. Tu nobie doeine

Alia. Deus viteo dator (10)

Requiem aeternan
Or. Deus cui omnia vivunt (9)

Na intras in iudicium

Na trades

Et no noe
In menorie aetornl

Annue nobis domino (B)
Sequitur oratio:

(7)

Aoeoivo quooeunue domino aninon

lncline domino auron tuen (6)

ęušcipe donine eninen fanuli tui
3
Ne intree in iudiciun (4)
Fec quaosumue domino nenc cum ser
vo (5)

Pio rooordetion effoctu (i)
TU 00510 000100 IU×111UI (2)
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Koln, Don5iEÍiotFeÊ He 123)

mieeee celebrentur.

ipeum corpue in eccleeie debet
eeee ueque dum pro ipee enine

eine elleluie et lectionee ed
ipeum officium pertinentee et

Poetee deputendi sunt qui ibidee eine internieeione (ueque
due ipeun corpue eepelietur)
peellent peelnoe vel reeponeorie peroixtoe (eive lectionee
de beeto iob) et cum venerit
ore vigiliee (1) omnee ineieul
vigili e celebrent peeleoe cue
reeponeorie (I) et entiphonie

Pe. Doeine exeudi II

A. Audivi vocem

y (Or.) Onnipotene eenpiterne deue
cui (13)

V

or. Fideliue (12)

I

dütißz

ír ş-r'ş,iąnzgą-.1| 5.1'
gn!

Hic deputendi eunt qui circe illud
(eci1.corpue) vigilent et peelooe I
vel reeponeorie cenent indeeinenter
donec eieee ceelebretur.
Poetee ceelebretentee (I) eocenduntur cendele et eequitur e11o-

Oenipotene eeepiterne deue cui nun
quee

Oretio elie in eccleeie ubi ouetodiendue eet corpue=

Fiaelzue

Oretio cum in eccleeie ponitur
corpue:

Pe. Donine exeudi II

A. Audivi vocem
Pe. Diluxi quoniem

A. Audivi vocee
Pe. Dilexi quoniee

A

A. Tu iueeieti neeci ne
Pe. Queeedeodum

Pe. Quemedmodue

cenentibue interia:)

A. Tu iueeieti neeci ee doeine
Pe. Queeednodue
P

_

(koln, Doebibliothek He 118)

A. Tu iueeieti

d
Sequitur elie entiphone:

_Tue-kr
== n._|___m.zs_|e_T:r_=
'-'z =
- "
Whreziie, BN Zen. 8

(Poetee portatur in eccleeiee
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ante cum cereis cum turibulis
cannentibue

rur ipsum corpue procedentious

Cum vero ipee expleta fuerit love

Deinde eequitur Kyrie eleieon ter

Kyrie - tor

Hio orent oonee pmriter ex eo
Expleto dicit eecerdoe:

Peřten oeetee reeurrectionie

Pater noeter
Et ne noo
Requiem eetcrnom

(Dr.) Pertem neetee naeurrec-

mienie (17)

"

Deus qui univereorue ee conditer o
creeter

Alie. Deue qui univereomum ee
creetor fię)

Hic levetur feretrun cue entiphone

T

Deinde Kyrie eleieon. Chriete el..
Kyrie el. et inde rureue dicit
eecerdoe:

orubeeco

Kyrio

V. Comiema

R. Antequeo neecerer
V. Comeieee meu peveeco et ente te

Item eequitur:

Deun iudicen univeretetie

vicibue.
Post hoc eequitur ellocutio:

(R.) Antequom neecerer

(Or.) üeum iudicem (15)

R. Subvenite
V. Suecipiet te Chrietue qui voce-

ŚR.) Suuvenite eencti dei
v. Suecipiet eee Chrietue
Vit te

Omnipotentie dei eieericordiee
Hic cenitur e preebitero vel e
eegietro eieulque ecolez

Senuitur:
(Or.) Omnigotentie dei eieerioørdzgm (14
I
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(nbln, oømb1b1±o±he1= Ms 118)

Ps. Cum invocerer

A. In parodisum

I

A. Heec requies eee in eeeculum
eeeculi hic hebitebo quonien
elegi eee.
Pe. Meeento domino Devid

H

¬Ps. Jubilete deo mnie terre
*(365) Redemptio (I) enimerum deue

tuamł) od vitam

Ps Jubilßre dag „nia terra
G0r.)ñedemptio (!) animarum dans

A. Qui poeuit animem meem (poprma

EA- QU1 Püāüit
F

_

qui humano

l

"

A. Heec requies men
Ps. Memento domino David(Or.) Omnipotene sempitorne deus

I (Dr.) Opus misericordiae

Ps. Quomadmodum

H A. Ingrediar in locum

'1

I

ł

111'_líei
-IF

Itee entiphonee priusquem operie- \
tur

A. Ingredier in locue taberneculi F
Pe. Iudice ne deue

R4-1Ilu
|'J-ą._

Poetee ponatur in seroosagum (1)
(Or.) Te domino sencte peter E18) Oretiones ante sepulcrumz
TB domine sancta Pater
et entequem operiatur dicit se- P Dr. Diri vulnerie novitete 19
cerdoe orationen sicut in secre- 1
“
A118.
Diri vulneris
eentorue continetur interie.caA
Hic ponitur in sepulcroz
nentibus:
A. Sitivit anime moe
Pe. Queeedeodum

,

1

l

Ê

¬v-nur.:

!

Ażlíqq '-_

F

;_1-żł;1=: ==

¶T A.Aperito 1111 (!) portas iustici
B1
Ps. Contitemini domino

T

¿

»T
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A. Aperite mihi portas iustitioe '`F
q
Pe. Confitenini domino

I
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Ordg rzgnşßig - "R"
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18:. 387 1814-18), fo1.2sov-2s6v.@

Ordo e.4D2. Są to te same modli-

nujz -neí_

twy, jakie podaje Sokrementerz ty-¿
(Or.) Commendamus tibi domino (29)i _niecki.
|

:ia C28)

z X w. z ktorego korzystał B.Ce- Š
pn11e (L'entienne "In peradisum“ -ł
1
'eter noster
. "questions Liturgique et Peroiseislcs" 8: 1923 8.161-176) przy
'e. Mieerere msi deus
ustaleniu genezy entyfony““In pe(Or.) Deus apud quem omnia morien- redisum" Por. Frank: Der alteste

(27)

ibi domino commendemue enimee

Iemeritetie quidem est dmine (26)

'1 (25)

modlitw. Modlitwy te znajduję sie
i to w tym samym porządku co w Dow innym wydaniu obrzędu ko1M datku,
lońekiego, mianowicie w kodeksie z
B rukseli (B r°úeee1 .Bib1 .Royal , Cod

gu wieków. W porównaniu z Dodet- ¿
kiem A1kuina„ sporód modlitw “poeą
sepultum corpus brak tu czterech

'ebitum humeni corporie eepelien-

Następne karta zagubiłe się n cię-l

W tym miejscu rękopie się kończy.

(24)

ueue qui iuetie eupplicetionibue

\

A Oremus fratres ka riesimi

Oremue fretree kerieeimi (23)

22

(Dr.) Deus epud quem mortuorum epiritus
Post eepulturem ellocutio:

A. Ne intres
Pe. Domino exeudi

Sequitur oretio:
Dbseoremue misericordiem

A. De terra formaeti me
Pe. Domino probesti me

Sürş) Deus epud quem mortuorum

Ps. Domino exeudi oretionem meem

(Sequitur oretio:)
ębsgcremue misericordiem tuam
21

Ps. Domino probesti ee,

A. De terre řorneeti me
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2. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe w Polsce wczesnośredniowiecznej (do końca XIII wieku)
-›¬.=gÅ,‹=n

zaimek "te" na "sam". występujący doniero w repstandzia Ořfersntss.
Antyfona Chorusšs w "T" jest umieszczone przed psalmami: In exitu i
Dilexi quoniam, kodeks tyniecki nie wspomina natomiast nic o dalszych
psalmach. Porównując jednak "R", “Col". Jak 1 "Kar“ można przyjąć, ze
również w Tyńcu odmawiano dalsze psalmy.
4
Po psalmach "R" przewiduje jedną modlitwę z sakramenterza, tymczasem "Cel" ma ich aż osiem i to w porzadku podanym według Dodetku
Alkuina: "Quendo anime egreditur de corpore“. z tym. ze zamiast drugiej modlitwy z Dodatku: Deus cui omnia vivunt występuje starogelazjańska modlitwa: Tu nobis Domine auxilium. Identyczne z "C01" uszeregowanie modlitw znajdujemy w "T"54. Podobnie jak W Dodatku Alkuina
po tych modlitwach następuje capitula. zwane w "Cel" versus oraz opuszczona modlitwa z Dodatku: Deus cui omnia vivuntss.
Długa psalmodia (psalmy 113-18), jak również liczne przedstawione
tu modlitwy składają się na obrzęd zwany "Commendetio animae“56.
53 Chorus Angelorum te euscipiat at in sinu Abrahae (daducst), ibi te
collocet. ut cum Lazaro, quondam paupsre, aeternam habees requiem.
- Tekst według Franz: Rituale z St.F1orian s.91. Por. tez: Philippeau: Reaourcement s.380. Obecna forme jest nieco krótsza: Chorus
Angelorum te suscipiat. et cum Lazaro quondam paupere aeternam hebeas requiem. Por. OE nr 50. 153 - w drodze z kościoła do grobu z

g

ps. 117 lub 41. 92, 24.

54 Pio recordetionis... Pochodzi z Sakramentarza gelazjeńskiego. Secramentarium Geleaianum nr 1607.
Tu nobis Domina auxilium praeetare... Pochodzi z Sakramentarza
gelazjsńskiego. Sacrementerium Gelaaianum nr 1609.
Suscipe Domino animam eervi... Pochodzi z liturgii wizygockiaj
Breviarium Gothicum - PL 86, 986. - występuje W Sekramenterzu gregoriońskim w Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorienum (SpAn nr
1400.

Non intres in iudicio... Jest pochodzenia wizygockiego. Bre-

viarium Gothicum - PL 96.4987. - Występuje w Sekrementarzu gregorieńskim w Dodatku Alkuina. Sacrementerium Gregorianum (SpAn) nr
1401.

Fac quaesumus Domino... Pochodzi z liturgii wizygockiej. Missale Mixtum - PL 85. 1028. - Występuje w Sakramentarzu gregoriańskin w Dodatku Alkuine. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) nr 1402.
Inclina Domina aurem tuma... Pochodzi z Sakramantarza galazjańekiago. Sscrementarium Gelasianum nr 1686.
D
1
Abao va Domins animam famuli... Pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego. Sacramentarium Gregorianum nr 1016.
Annue nobis Domino... Pochodzi z Sekramsntarza gregoriańskiego. Secramenterium Gregorianum nr 1017.
55- Deus cui omnia vivunt... Jest to modlitwa pochodzenia gelazjańekiego. gdzie jednak ma inny poczatek: Deus apud qusm omnia morientia
vivunt. Sacramentarium Gelasianum nr 1627.
56
Termin “Commsndatio animae" uzywany był niejednolicie. W afrykańskich aktach synodalnych z IV W. üHanei 3,885) i u św. Augustyna:
De cure pro mortuie 1. 3 ŰCSEL 41, 624) okrelano nim pogrzeb.
W liturgii rzymskiej VII/VIII n. oznaczał liturgia po ekonaniu por. A.Chavaase: Le eacrementaire gålasien e.59 n. W tym znaczeniu
możemy go zastosować do naszego sakramentarza ("T“). Później pod
tym terminem rozumiana modlitwy odmswiane w czasie sgonii. - Por.
L.Gougaud: Etude eur lee Ordines commendationis enimee. EL 49:
Cd. przyp. na str. 95
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Oznacza on przede wszystkim polecenie zmarłego äogu. Równocześnie
modlitwy wypełniają czas oczekiwania. aż na ciele zmarłego pojawia
się oznaki śm1erci57. Dopiero po "Commendatio" przenoszone zmarłego
z miejsca zgonu do specjalnej sali ze stołem kamiennym. w ktorej przy
stępowano do toalety pogrzebowejsa. Czynność tę wykonywali.członkowie
tej samej wspólnoty. z której zmarły się wywodził. Należało ona równiez do zadań niższego klerusg. Po umyciu ciała odmawiano dalsze modlitwy, które w Dodatku Alkuina. jak również w "Cel" określone sa jako
“Orationes post lavationem corporia“50. Towarzyszyły one czynnosci
ubierania zmarłego.

Strojsm zmarłego. zwłaszcza w starożytności chrześcijańskiej, było białe prześciaradło. wspomina o tym jeszcze Amalariusz z Metz›(+
ok. 850)61. Średniowiecze nastawione bardziej na pokutę chętnie ubiorało swoich zmarłych w szaty pokutniczeßz. Częstym strojem był rownież habit zekonny es . Ubierano w ten sposób zwłaszcza terojarzy. W ha _
bicie kazali się chować nawet niektórzy papieze64. Durandus (+1298)
-miał pretensje do mieszkańców Italii. że ubiersli swych zmarłych w
ubiór codzienny (yestes communas)65. Na wzór Łazarzs (3 11,44) obwiezywano niekiedy zmarłych bandażamiöß. Duchownych na ostatnią drogę
przybierano w szaty liturgiczne, zgodnie ze stopniem święceń, chociaż
IIIIII--lruuanuuunnin-_

Cd. przyp. ze str.94

1935 s.3-27; P.M.Gy: Der ?od'des Chriaten. W: Martimort: Handbuch
II 157-160; A.G.Martimort: L "Ordo commsndetionis animae“„ M0 15:

1948 8.143-160; Tenże: Pastorala liturgique des malades. DLP 36:

1955 8.231-243; s.a8rk±= zm Herrn snzschisfen s.e7-135.
57 Philoppsauz Originee et evolution a.203.
58

y0d średniowiecza poczynając sala takie odnajdujemy nie tylko w
klaeztorech, ale również w poblizu kościołów parafialnych czy kaplic cmentarnych. - Por. Philippeau: Ressourcement 8.384.

59

Tamż

e

60 Deus Vitae detor... Pochodzi z liturgii wizygockiej. Por. Missale

Mixtum - PL 85, 3018. występuje w Sekramentarzu gregorisńekim w
Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) nr 1407. - Deus
qui humenarum animarum... Modlitwa ta jest pochodzenia wizygockiego. Por. Breviarium Gothicum - PL 86, 983. Występuje w Sekramentarzu gregorisńskim w Dodatku Alkuina. Socramentarium Gregorianum
(SpAn) nr 1408.
-

51 os ezelsaiaafieis effieiis Iv 41 « PL 105. 1238-1238.
62 sicsrd= Mirrsię tx so - PL 213. 42s.
63 Durandusz Rationele divinorum offioiorum VII 35.
64 Na prz kład: Klemens IV (+1268). Mikołaj IV (+1292). Sykstue Iv
(+1484š. - Por. Eisenhofer: Hendbúch 8.437.
65
Retionele div. off. VII 35.
66
Por. Philippeauz Toilette e.77s Tanie: Agenda mortuorum 8.65.
W Sacramentarium Fuldense seeculi X spotykamy takie wyrażenie: "la
vatur corpue et lezeritatur feretroque componitur”. Ikonogreficznym przedstawieniem takiego przybranie zmarłego jest miniatura w
ęontyfišale Rzeszowskiego (il. 5. 6) oraz w Godzinkach francuskich
il. 13 .
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ze względów oezczędnociowych klsryków niższych święceń ubiersno nieraz "modo lsicorum". Biskupów, podobnie jak małżonków i poświęcone
dziewice, chowano z pierścieniem na ręku oraz z innymi oznakami władzy: mitrę i pastorełem67. Kepłenom składana niekiedy na piersi niskonsekrowany chleböa lub tabliczkę z wypisanym Confiteor względnie
Credoög. Po tych czynnościach następowała ekspozycja zwłok. Zmarłego
układano na msrach lub w trumnie. Przed wyjściem z domu odmawiano antyfonę De terra formesti me7O z psalmem 22 Dominus regit me. W drodze
do kościoła odmawiano dalsze antyfony 1 pealmy: Tu iussisti nasci ms71
z psalmem 41 Quemadmodum oraz Audivi vocem72 z psalmem 114 Dilsxi quoPor. Philipeau: Toilette e.77; Tenże: Resourcsment s.385. Najstarszym ikonograficznym przedstawieniem stroju zmarłego biskupa są
Drzwi Gnieżnisńskie, przedstawiające pogrzeb św. Wojciecha (il. 2,
3). Resztki szat liturgicznych, pastorały, kielichy oraz pierścienie znaleziono w grobach pierwszych opatów tynieckich. Por. H.ZollAdemikowa: wczesnośradniowieczne cmentarzysko szkieletowe Małopolski. Cz.1. Źródła. wrocław 1966 8.198-203; pierścień znaleziono
równiez w grobie biskupa krakowskiego Msurusa (+1118) - por. A.
Bochnak: Grób biskupa Maura w krypcie św. Leonarda na Wawelu. RKr
30: 1938 8.239-248.
Amalariusz z Metz: De ecclasiesticis officiis IV 41- PL 105, 1236:
"oblata super pectue sanctum posita".
W grobie biskupa Maura na Wawelu znaleziono tabliczkę z siglami
Credo o zabarwieniu katerskim. - Por. A.Bochnak, jw.
Antyfona: De terra formasti Ĺplasmasti) ma st cerne induisti me,
Rsdemptor meus, Domine, resuscita ms in novissimo die. Tekst wg
Martimort: Hsndbuch II 163. Razem z antyfonami Aperite mihi, lngrediar, Haec requiss śpiewanymi w drodze z kościoła na cmentarz
1 nad grobem odnajdujemy ja w "R", "Gol" 1 "Ksr". Zdaniem H.Franka
(Römische Herkunft dar karoligischen Beardigungaantiphonem 8.161171) należy ona do antyfon o rzymskim pochodzeniu. Na treść tej

antyfony s ładsję się: w.5b psalmu 138 - "tu formasti me" i Job
19, 25 "Scio enim quod redemptor meus vivit, et in noviseimo die
ds terra surrecturus sum". W "Kar" zamiast "formasti" mamy wyraz
"plesmasti", charakterystyczny dla wszystkich późniejszych obrzędów pogrzebowych typu karolińskiego. Pierwotnie entyfona De terra
śpiewana była w drodze z domu do kościoła z psalmem 22 Dominus regit me, póżniej (również w "T") nad grobem z psalmem 138 Domine
probasti me lub bez psalmu, w czasie sypania piasku na trumnę.
W najnowszym OE (52, 70, 151) brzmi ona: De terra plasmasti ma, ds
cerne induisti me. Redemptor meus, Domino, resuscita ma in novissimo die - 1 śpiewana jest z psalmem 92 w czasie procesji z kościoła do grobu.
Antyfona: Tu iussisti nasci ms, Domine, tu promisisti ut resurgerem iussu tuo ueniant sancti, ne derelinquas me, quia pius es.
Tekst wg Franz: Rituale von St.Florian s.93. Pochodzenie blizej
nie znane. występuje w "R" i "C01" z psalmem 41 Quemadmodum jako
śpiew procesyjny w drodze z domu do kościoła. Martimort: Hsndbuch
II 163 podaje nieco dłuższy tekst tej antyfony.
Tu iussisti nasci me, Domino; tu promisisti ut resurgerem.

Iussus tuus vsnit ut commendem terras corpus meum,
animam quam dedisti, suscipe illam Deus.
Antyfona: Audivi vocem de celo dicentsm:
Beati mortui qui in domino moriuntur.
Tekst wg Franz: Rituale von St.Floriana 8.96. Pochodzenie bliżej
nie znane. Występuje w "R" i "Bol". W "R" z psalmem 142 Domino
Cd. przyp. na str. 97
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niem. "Bol" dodaje jeszcze pealm 142 Domino exeodi II, "R" ma tylko
psalm 142. Po przybyciu do kościoła według “Col“ i "T“ odmewiano nejpierw modlitwę Fide1ium73, a następnie drugą: Omnipotone sempiterne
deus cui numquem74.
Kolejne rubryke "R” 1 “Co1” mówi o czuwanie, które trwało aż do
momentu końcowych obrzędów pogrzebowych. Jeśli zmarły był nuchownym.
czuwanie odbywały się w kościele, natomiast w innym wypadku miało ono
miejsce w domu zmarłego. Dochodziły tam do głosu nieraz praktyki po~
gańskie. o czym wspomina Walefryd Strabo (+849)75. Czuwenie trwało na
ogół nie dłużej niż jedna noc. gdyż do pochówku przyetępowano już po
12. e najdalej po 24 godzinach76. W tym czasie śpiewana psa1my77, ree
ponsorie 1 czytano z księgi Jobs. Pod koniec czuwania schodzili się
wszyscy uczestnicy pogrzebu celem odprawienie wigilii 1 mszy św.7g.
Po mszy św. wozyscy obecni zapalaję świece (“R“ nr 7 1 “Cc1“).
W Wüol" ("T") następuje teraz modlitwa o charakterze wprowadzenia
(ellocutio) do ceremonii końcowych: Omnipotentie Dei m1eericordiam7g.
Z kolei, już po raz drugi, wszyscy znajdujący się w pobliżu ołtarza
śpiewają reoponeorium: Subveniteao. po którym odmawia się potrójne
Kyrie oraz druga zachętę do modlitwy: Deum iudicemal, po czym kolejne
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Cd. przyp. ze str.96

exaudi w drodze do kościoła. - W OE (35. 154) tekst tej antyfony
podany jest bez zmian. śpiewana jest również 2 pe. 114 w drodze z
domu do kościoła. Treścią tej antyfony sę słowa Apokalipsy św. Jana 14. 13.
73
Modlitwa Fidelium pochodzi 2 najstarszych sekramentarzy: Secramentarium Leonianum nr 1160 - ze mezy: In agenda plurimorum; Sacramen
terium Gelasianum nr 1671 - Używana do dziś: GE nr 201 - pro litur
gia verbi.
74 Pochodzi z Sekramentarza gelezjańekiego. Sacrementarium Gelasianum
na 1626 - ze mszy: Orationee pro defunctis leicie - item uniue don
functi.
75

“Carmina diabolica. quae mortuo nocturnis horie vulgue cantare aolet, et cechinnoe, quo oxercent sub contoetationo Dei omnipotentis
vetate". - Cyt. za: L.Ru1and: Geschichte der Leichenfeier 8.17%.
Powrecano do tego 1 przypomineno o tym zakazie joszcee w późn1ej~
szym średniowieczu, o c ym będzie mowa niżej.
76 P.M.Gy: Funereilles 8.79. Sedynie w wypadku znaczniejszych osób
czekano dłużej co przybycie zaproszonych gości.

77 Już św. Hieronim (+420) śpiewanie psolmów i hymnöw określa jako
“christiane troditio": Życie Pauli 16 - PL 23. 27. Podobnie pisze

Grzegorz 2 Nyssy w życiu Makryny - PG 46. 992 oraz św. Augustyn w
Wyznaniach 3. 13, 31. - Por. Righetti II 370-375.

78 Ordo "R" rubryka 6.
?9 Pochodzi z Sakramontarza gelezjeñskiego. Sacramentarium Gelosianum
nr 1662.
80 Por. e.129.

S1 Pochodzi z Sakramontarza gelozjańekiego. Sacramontarium Gclasianum
nr 1618.
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reeponsorium: Antequsm nascsrsrsz. Po tym responsorium następuje jeszcze raz potrójne Kyrie oraz modlitwa: Deus qui univsrsorumaa 1 wreszcie wspólne: üjczs nasz (“Co1“: “hic orsnt omnee paritar sx eo") oraz
modlitwa: Psrtem beatse rssurrsctionisa4. W "R" nie ma wzmianki o tych
obrzędach odbywających się po mszy św. w kościele. przed wyniesieniem
zmarłego do grobu. Podobny do "Cel" zestaw reeponsoriów znajduje się
w "Kor". jednakże z innymi modlitwami. Gdzie 1 kiedy po raz pierwszy
pojawiły się te rssponsoria 1 modlitwy w opisanym wyżej układzie. nie
wiemyas.
`
W tym momencie rozpoczyna się procesja na cmentarz (do grobu).
W drodze śpiewa się antyfony: Apsrite mihiö (w "Cel" - "1lli") z pe.
117 Confitemini oraz In pered1sumB7 (tylko w "Co1") z psalmem 4 Cum
82 Antequsm nascerer novisti me, et ad imsginem tuam, domino. formseti me. + Mode reddo tibi crsetori enimam meam.
V. Commisea mas pavesco et ante te erubesco, dum venerie iudicare
noli me condsmnere.
Tekst według Philoppsau: Reseourcement s.398. Nejwczsśnisj znajduje się w Se ramsntarzu z Psdwy (powstał między 841-855) Cod. Pad.
D. 47, fol. 122v-126r. - Por. Frank: Der ältests Ordo 8.404. Kiedy
1 gdzie po raz pierwszy występuje. nie wiemy. Jest starsze od "Karß
Por. H.Frsnk, tamże s.404, 410. - W odnowionsj liturgii pogrzebu
występuje po Ritus ultimse commendetionis et velsctionis ed libitum - por. OE nr 188.
B3 Pochodzi z Sakramentsrza gslazjeńskiego. Sacramentarium Gslasisnum
nr 1619.
84 Pochodzenie z Sskramentarza leonieńskiego. Secrementerium Leonienum ns 1147.
B5 Por. Frank: Der älteete Ordo defunctorum s.404.
6 Aperits mihi portas iuetitias st ingrsesus in sea confitsbor Domino. Haec porta Domini. iusti intrabunt in sa. Tekst według Philippeau: Ressourcement 8.398. - H.Frenk (Römiechs Hsrkunft der karo-

lingischen Beerdigungesntiphonem 8.161-171) podkreśla jej rzymskie
pochodzenie. Przypieuje ja już św. Grzežorzowi W., który w swoich

Dialogach (Lib. 4 cap. 36 opisuje śmier pewnego mnioha z klosz-A
toru w Spolsto w ten sposób: @Ad horse vero mortis veniens. misterium Domini corporis st sanguinis accepit, vocatosque fratres coram se psallere praecepit; quibus temen antiphonem ipse per eemstipsum de semetipeo inposuit dicens: Aperite mihi portas iustitiae
et ingrsssus in eee confitebor Domino. haec porta Domini, iusti intrsbunt per sam". Treść antyfony wzięte jest z 19 w. psalmu 117, z
którym występuje. 0becn1e_antyfons ta znowu powróciła do litur ii
pogrzebowej 1 śpiewa się ję również w czasie procesji z kościoge
na cmentarz - por. OE nr 52, 70. 155, 156: Aperite mihi portas
iustitiee, ingressus in sos confitebor Domino cum ps. 117 Confitemini vel Haec porta Domini. iusti intrabunt in sam.
37 In paradisum deducant te angsli. in tuo edventu suscipiant te martyres Christi et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Tekst według Franz: Rituele z St. Florian. B.Capelle (L'antienne
"In parsdisum". QLP 8: 1923 8.161-176) przy isuje jej raczej mediclanekie pochodzenie (liturgia św. Ambrożegog; natomiast H.Frank
(Der ålteste Ordo defunctorum s.366. 373) uważa, że należy ję przypisać liturgii galijskiej: “ßepalls wollte die Heimat der Antiphon
eher in ailand ale in Gellien sehen, während ich gallischen Ursprung fur sicher halte". Antyfona ta przetrwała reformę trydenckę
1 jest aktualna do dziś. Por. OE nr 50, 69 na zakończenie rytu pożegnanie.
'
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a gg invoceren. Po dojście do grobu według "R" kapłan odmawia drugą modlitwę. "O01" natomiast przytacza dwie modlitwy z Sskramenterze galazjeńekiego: Te, Domino, eencte Paterea oraz Diri vulnerieag. W czasie
składanie zmarłego do grobu "R" mówi o trzech entyfonech: Sitivitgo
z psalmem 41 Quemadmodum, Ingrediargí z pe. iodica me oraz Haec re»
quieegz z pe. 131 Memento. Domino, David. I 8 tym miejscu kończy się
najstarsze rzymekie Odra defuoctorum ("R").
Zakończenie obrzędu pogrzebowego n "Cel" jest o wiele bardziej
rozbudowane. Zamiast trzech antyfon i trzech pealmów jak w "R", "Cel"
posiada pięć antyfon. tyleż paelmów oraz mod1itw93. Sekramenterz Tyniecki w porównaniu do "Gol" jest nieco ubożezy. Nie odnajdujemy
ş

88 Secramentarium Gelaeianum nr 1617.
89 Secrementarium Gelaeianum nr 1608.
90 Sitivit anime moe ed Deum fortem vivum. quendo veniem et apperebo
ente faciem Dei. Jest to w.3 peelmu 41 Quemadmodum. występuje n "R.
91 Inarediar in locum tabernaculi admirebillie. usque ad domum Dei. ~
Te ak według Philippeeu: Reesourcement e.399. Antyfone atenowi w.
Sb psalmu 41. Znajduje się w "R". "Cel", "Kor". Jest prawdopodob~
nie pochodzenie rzymskiego. Por. Frank; Römiache Herkunft e.161171. Zniknęła w czasie reformy trydenckiej. obecnie znowu powróciła do łaski. - Por. OE nr 52, 70. 147 8 zestawieniu z ps. 41 Que-.
medmodum, wykonywana W drodze do grobu.
92 Haec requies mea in eaeculum seeculi, hic hcbitebo. quonism elegi
sem.
Tekst według Philippeauz Reaourcement s.399. Na treść jej składa
się nn 4 pealmu 131 Memento, Domino. David. Znajduje eie W "R",
“Qo1", Wźer". Pochodzenie prawdopodobnie rzymskie - por. Frank:
Romieche Herkunft 8.161-171.
93 W "R" występują antyfony i pselmy:
Sitivit z pe. 41 Quemadmodum
Ingredier z pe. 42 Iudica me Deue
Haec requiee z pe. 131 Memento, Domino. David
W "Cel" mamy następujące zestawy antyfon. pealmów i modlitw:
_ A.

Ingradiar Z Pa. 41 Quemadmodum

Or. Opus mieericordiae... Pochodzi z Sakremontarza gelazjańskiego.
Secramentarium Gelaeianum nr 1621.

A. Qui posuit enimsm... z psalmem 65 Jubilate Deo omnis terra.
Or. Redemptio animarum... Pochodzi z Sakramenterza gelazjańekiego.
Sacramentarium Gelesianum nr 1622.
Ten ostatni zestaw występuje również w "T". Antyfsna:
Qui poeuit enimam tuem ad vitam - wzięte jest z pealmu 65 (W. 9a).
A. De terra formseti... z psalmem 138 Domino. probasti me.
Or. Obsecramue misericordiam tuem... Pochodzi z liturgii wizygockiej. ßiasele Hixtum - PL 85, 1018. występuje W Sakrementerzu
gregoriańekim W Dodetku Alkuina. Sacramentsrium Gregorianum

spnn) nr 1409.

A. Ne intres... zipaslmem 101 Domino exaudi orstionem.
Or. Deus apud'quem... Pochodzi z liturgii wizygockiej. - Braviarium Gothicum - PL 86, 979. Wyst›puje w Sakramcnterzu gregorieńekim w Dodatku Alkuina (SoAnS ne 1410.
Również ten zestaw (bez ent. Na intrea) odnajdujemy w "T". Antyfona: Ne (Non) intrea in iudicium cum servo tuo Domino - wystę-

pułe w Sacramenterium Fuldense aaeculi X. Na treść tej entyfony
ek ada się w.2 pealmu 142 Domino exaudi orationem (sem pselm 142
zachodzi już wcześniej. W czasie procesji z domu do kościoła).
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w nim entyfon: Apsrite oraz In paradisum śpiewanych w drodze z kośoioe
ła do grobu, jak równiez Ingrediar i Haec requiee wraz z odpowiednimi
modlitwami wykonywanymi nad grobem. Uszeregowanie antyfon pogrzebowych w "Col" Gaperite, Ingrediar, Haec requiea) wykazuje duża zależność od "R". Antyfona In peradisum, obca "R", jest wyrazem wpływu
frankońskiego czy starogalijskiego na "Co1"94. W "Cel" i "T" następuje jeszcze dalsze antyfonygs, z których Qui posuit i Ne intres nie ma
ani w "Kor", ani w innych pokrewnych agendechgö.
Po pochowsniu zmarłego następuje w "T" długi szereg mod1itw97. s
następnie psalm 50 Miserere z ostatnimi modlitwami za zmarłego: Deus
apud quem omnia morientia oraz Commendamusgß.
Rzecz charakterystyczna - "Cel" pod koniec obrzędów pogrzebowych
po raz drugi przytacza antyfonę: De terra formesti me, które śpiewano już raz przed wyniesieniem zmarłego z domu do kościoła. wówczas
jednak w zestawieniu z ps. 22 Dominus regit me. a obecnie z ps. 138
Domino probesti me. Tak samo jest W "T". Trudno w tym przypadku mówić o zależności "C01" od "R". Antyfonę De terra, w nieco zmienionej
postaci: De terra plesmasti me, na tym właśnie miejscu, to znaczy
przy grobie. i z psalmem Domino probasti ma znajdujemy po raz pierwszy
w egendzie karolińskiej z poł. IX w. z Saint Denis ("Kar"). H.Frank99
nie jest przekonany o tym, że umieścił ją tam dopiero redaktor W<sr".
Stała się one według niego antyfonę "grzebalne" już wcześniej. To. ze
redaktor "C01" zachował ją na tym samym miejscu co "R", nalezy tłumaczyć jego pietyzmem dla tradycji podanej przez "R". albo prostym
1-1--_.±....u=«n_|-._

94

Frank: Der älteste Ordo s.406.

95 Por. s.141 przyp.2.

96 Por. Frank: Der älteste Ordo s.409. - Frank przeoczył sntyfonę
Ne intres znajdujące się w rękopisie "Cel" (Ko1n. Oombibliothek
He. 118 s.161 .
97
Oremus. frstres karissimi... Pochodzi z Sekramentarza gelszjeńskiego. Sacramentarium Gelasienum nr 1620.
Deus, qui iustis supplicationibus... Pochodzi z Sskramentarza
gelazjsńskiego. Sacrementarium Gelasianum nr 1614. - Modlitwa ta
została zachowana w OE nr 169.
Oebitum humeni corporis... Pochodzi z Sakramenterzs gslezjań-~
skiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1623. Zechowane w OE nr 46.
65.
Temeritatis quidem est... Pochodzenie tej modlitwy jest wizygockie. Por. Liber Ordinum. Ed. M.Ferotin. Paris 1912 s.125. Występuje w Sakramentarzu' regoriańskim w Dodetku Alkuina. Secramenterium Gregorienum_(SpAnŜ nr 1414.
Tibi Domino commendemus animam... Pochodzi z Sskrsmenterze gregoriańskiego z Dodetku Alkuina. Sscramentsrium Gregorienum (SpAn)
nr 1415.
98
Deus apud quem omnis morientis vivunt... Pochodzi z Sakramenterza
gelezjańskiego. Sacramentsrium Gelasienum nr 1627.
Commendemue tibi Domino... Pochodzi z Sakrementerzs gelazjańskiego. Sacramsntsrium Gelasisnum nr 1626.
99'
Der älteste Orco defunctorum 8.408-411.
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przeoczeniem. gdyż z łatwością mógł ją zastąpić jakąś inne antyfoną
spośród licznych znanych w tym czasie. W żadnym miejscu. od modlitw i
śpiewów po skonaniu sz do modlitw przy grobie, "Cel" nie wykazuje zaleznoci od "Kor". Redaktor "Cel" korzystał z "R" oraz jakiegoś Ordo
spokrewnionego z "R". przy czym modlitwy wziął częściowo z Sakramentarza starogelazjeńekiego. a częściowo z Dodetku Alkuina.
Przeprowadzone analiza treściowe wskazuje. ze "Ordo in egenda mortuorum" Sakramentarza Tynieckiego. nie jest czystym powtórzeniem ani
obrzędu typu rzymskiego. ani karolińekiego. Jest jednak bardziej
zbliżone do typu rzymskiego. Ordo z "T" jest najbardziej zbliżone do
obrzędu o tym samym tytule pochodzącym z kodeksu "Cel". uważanym
przez H.Franke ze kontynuację najstarszego obrzędu rzymskiego ("R").
odnalezionego również w Kolonii w rękopisie z X w. (Ms 123), którego
treść wskazuje na pochodzenie z przełomu VII/VIII w. w oparciu o blitej nieznany archetyp rzymski. Jest ono ponadto jeszcze jednym potwierdzeniem bliskich powiązań Sakramsntarza Tynieckiego ze środowiskiem kolońskim. Na ile tyniecki obrzęd pogrzebowy reprezentuje litursię benedyktyńską. trudno odpowiedzieć. Jest on raczej odzwierciedleniem jednego z ogólniejszych typów liturgii pogrzebowej, w tym wypadku typu rzymskiego. stosowanego przede wszystkim w liturgii diecezjalnej Ü<olonia, Brukse1s)1°o.

2-'1 - 3- Is'_'<_=.Łx "2§..1"s,
Msza za zmarłych znana była już w starożytności chrześcijańkiejiol. Najdawniejszą formą modlitwy ze zmarłego we Mszy św. było
wspomnienie jego imienialoz. Imiona znaczniejszych zmarłych (papieża. biskupów, władców) wypisywano na specjalnych tablicach - dyptychach i wyczytyweno w czasie mszy św.103, Dało to początek "memento
mortuorum" w kanonie mszy św.104, Wspomnienie zmarłego w czasie mszy
stanowi równiez zalążek pierwszych formularzy za zmarłych.
-IT-ø_||n|u|u|I±|±íu.±p._ş

100 Por. wyżej s.132 przyp. ×.
101

Potwierdzają to liczne wypowiedzi Ojców Kościoła. Por. Franz: Die
Massa s.115-148; 3.Merk: Die messliturgische Totenehrung. Stuttgart 1926. passim; M.Righetti: La Massa dei morti. W: Manuale II
375-385; J.Pascher: Die Totenmesse. W: Des liturgieche Jahr. München 1963 s.723-731; A.Labudda: Msza za zmarłych. RBL 27: 1974
nr 1-2 s.29-41.

102

wyrażenie "ncminare in prace" często występuje u św. Cypriana
(por. Epietola I 2 - PL 4, 191)» Jak również u innych pisarzy
starożytnych. Oznacza to oficjalne wezwanie diskona w czasie mszy
św. do modlitwy ze imiennie przedstawionego zmarłego.
103 Por. H.Leclercq: Diptyquee. DACL Iv 1045-1170. Po odczytaniu przez
diakona imion zmarłych następowała "Collecta post nomine, post
dyptice".
1
104 Por. Jungmann HS II 295-308.
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Najwczaśniejsze furmularze za zmarłych (oratio, secreta. postcommunio) znajduję się już W pierwszych sakramentarzach. Sakramentarz
leoniański wśród mszy przeznaczonych na miesiąc październik posiada
pięć formularzy "Super defunctos" z własnym Hanc igitur w kanonie
Mszy sw.
I - za jednego zmarłego;
II i III - za zmarłych bez spowiedzi;
Iv i V z okazji pogrzebu papieża Sykstusa III (+440) 105
Sakramentarz gelazjański zawiera 13 formularzy za zmarłych 106
Formularze te przejął następnie Sakramentarz gregoriański1o7. Sakramentarz Tyniscki stanowi kontynuację Sakramentarza gregoriańakiego.
Msze za zmarłych sa najstarsza forma mszy wotywnej. Rozwój formuł
wotywnych obejmował trzy etapy: poczatkowo poprzestawano na wyrażeniu
prywatnej intencji z zastosowaniem liturgii dnia. potem dodawane modlitwę podajęcę określona intencję. wreszcie utworzono specjalny formularz mszalny. Stadia tej ewolucji można prześledzić w najstarszych
zbiorach mszalnych formuł liturgii rzymskiej. Ze dojrzały etap tej
ewolucji uważa się liturgia frankońskę w czasach Alkuina (+804). Jej
modlitwy. odznaczajace się znaczną indywidualnościę, uwzględniają
liczne prywatne i publiczne potrzeby chrześcijańskiej społeczności.
wielkie bogactwo tekstów wotywnych występuje jednak dopiero w późnośrsdniowiecznych kodeksach liturgicznych. Odnosi się to przede wszystkim do mszy wotywnych za zmarłychloe. Dla przykładu gnieżnieńekie Missale plenarium z XI/XII w. posiada 22 formularze za zmarłych, a Mezał
krakowski z 1509 r. aż 25.
W Sakramentarzu Tynieckim mamy 11 formularzy mszelnych za zmarłych. Sa one dołączone bezpośrednio do “Ordo in agenda mortuorum“ (na
etronicach 335-351). Pierwszy z nich jest przeznaczony na dzień pogrzebu oraz trzeci. siódmy i trzydziesty dzień po pogrzebielog. Oprócz
105 Por. Sacramentarium Leonianum s.144-146 nr 1138-1163.
106 Por. Sacramentarium Gelasianum e.234-248 nr 1607-1700.
107 Por. Sacramentarium Gregorianum: s.457-472 nr 1390-1450.
108 Por. Franz: Die Messe s.115-148.
109 "Missa in die depositionia defuncti III' VIIÜ XXXNÊ" :
(Oratio): Adesto Domine quaesumus propitius anime famuli tui
ill. cui in die depositionis suae III VII aive XXX officium commsmorationis inpendimus ut si qua cum secularis macula invaait
aut vitium mundiale infecit, dono tuee pietatis indulgeae et extergas. Per.
Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por.
Bruylants I 665; Secramentarium Gelaaianum nr 1690.
(Oratio): Quaesumus Domine famulo tuo ill. ut cuiue VII vel
XXX o itus diem oommemoramus eanctorum atque electorum lergire
consortium et rorem mieericordie perennie infunde. Par.
Źródłem tej modlitwy jest Sakrsmentarz galazjański. Por. Bruylants I 605, II 931; Sacramantarium Gelasianum nr 1691.

Cd. przyp. na str.i03
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zwykłych trzech modlitw prazydialnych (oratio. sscreta. ad complen-

dum) ma on dodatkowo drugą orację. własna prafecje oraz Hsnc igitur w
ksnonie. Teksty tej mszy wywodzą się z Sskrsmentarzs gslazjańskiego.

Pochodzenie prefacji nie jest ustalone. występuje ona w Sskremsntarzu
z Fuldy.
“Missa in die depoaitionis" była w średniowieczu odprawiona w o-

becnoci ciała zmarłego “prsssente corpors, prsesents cadavsra“11q.
W starożytności chrześcijańskiej nie wnoszone zmarłego do świątyni w
obawie przed jej splamisniem 111 . Ponadto pierwsi chrześcijanie stosowali się do starego prawa rzymskiego: "Hominea mortuum in urbe ne ss-

pelito nevs urito". Msze w obecności ciała zmarłego zaczęto odprawiać
na Zachodzie dopiero we wczesnym średniowieczu. Wschód nigdy tej prektyki nie przyjełiiz. W pełnym średniowieczu msza ts stała się central

na częścią uroczystości pogrzebowych. Zaden pogrzeb nie odbył się bez
mszy św.: "Fieri non debat, ut eepeliatur quis absqus miess íls.
Drugi formularz mszy ze zmarłych w Sakrsmentarzu Tynieckim nosi
`
tytuł: "In anniverssrio
die” 114 . Formularz ten posiada dwie modlitwy

nad darami (sekrety) oraz własne Hanc igitur.
.Cd. przyp. ze str.102
Secrets: Adesto Domino supplicationibus noatrie st henc oblationem quam tibi offarimue obdiem depositionis VII vel XXX pro
anime famuli tui ill. placatus ac benigne eseume. Per.
V
I Sekrsta pochodzi również z Sakramentarza gelazjańskisgo. Por.
Bruylents I 605: Sacrsmentarium Gelaeianum nr 1693.

Praefatio: VD. (Vera dignum). Qui nobis in Christo unigenito

a tuo domino nostro spam beatae resurrectionis concesaieti. praesta
quaesumus ut anime pro que hoc sacrificium tuo offerimue maiestati, ad beate reeurrectionis requiem te miserante cum santie tuis
pervenire mereatur. Per.
_ Prefacja ta występuje już w Sekrsmentarzu z Fuldy. Sacramsnte
rium Fuldense. Alia miesa in cimiterio, nr 2512.
V
Ad complendum: Omnipotens sempiterne Deus collocare dignare
corpus et sp r tum famuli tui ill. cuius diem VII vel XXX dspoeitionis celebramue in sinibue Abrahe, Isaac et Iacob, ut cum dies
agnitionis tue venerit, inter sanctos et electoe_tuos sum resucitari precipies. Per.
Pokomunie pochodzi z.Sakramenterza gslazjańskiego. Por. Bruylants I 605; Sacramentsrium Gelasienum nr 1694.
11° Ordo rzymskie ("R"): "ipsum corpue in ecclesia debat esse u que
dum pro ipaa anime miesao ce1ebrantur": Ordo kolońskie (bolš:
"Hic dsputandi sunt qui circa illud (ecil. corpua) vigilent et
psalmos vel reeponeoria csntant indssinentartdonec miesa caelebrs
tur". Zob. wyżej e.131.

111 H.Philippesu: Origines et evolution 8.208.
112 Por. A.G.Gy: Funeraillee s.81.
113 Beleth: Summa de eclleeiaeticis officiie 67 - PL 202, 75: Durandue: Rationale divinorum officiorum VII 17, 35.
114 W iesa in annivereario die“:
'QDratio): Deus indulgsntiarum Domino da femulo tuo ill. cuius
anniverssrium-depotionis diem comnsmoremus. refrigerii sedem,

quietis beatitudinsm. luoinis clsritatsm. Per.
Pochodzi z Sskremsntsrzs gelszjsńskiego. Por. Bruylsnts I 606
II 233: Sacrsmentsrium Gelssianum nr 1692.
Cd. przyp. na str.104
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Modlitws i Hanc igitur tego formularza wywodzi się z Sskrsments-

rze gelazjańskiego, natomiast obydwie sekrety i pokomunia pochodzę z
tak zwanego Dodetku Alkuina do Sakrementarza gregorisńskiego.
Z pozostałych formularzy mszy za zmarłych Sekrsmsntsrza Tynieckiego jeden przeznaczony jest za zmarłego biskupa. dwa za zmarłego kapłana, dwa za zmarłego mężczyznę, dwa za zmarła niewiastę, jeden za zmarłych braci (członków tej samej wspólnoty) oraz jeden za wszystkich
zmarłych.
Formularz za zmarłego biskupa ma swe źródło w Sakramentarzu galazjańskimíís. Pierwszy spośród dwóch formularzy za zmarłego kapłana
posiada dwie oracje 116 . Obie oracje i sekreta maja charakter wstawienCd. przyp. ze str.103
Secrets: Praesta quaeeumus Domino ut anime famuli tui ill.
cuius enniversarium depositionis diem celebramus his purgata sacrificiis indulgentiam pariter et requiem capiat sempitsrnam. Per.
Pochodzi z tak zwanego Dodetku Alkuina db Sakramentarza grsgoriańskiego. Por. Bruylants I 606, II S45.
Secrets: Propitiare Domine aupplicationibus nostris pro anime
st spiritu famuli tui ill. cuius hodis annua dies agitur, pro que
tibi sacrificium laudis offerimus. ut sam sanctorum tuorum consortio sociare digneris. Per.
Sekreta ta pochodzi z tego samego żródła co poprzednie. Por.
Bruylants I 606, II 905.
1
Infra actionem: Hans igitur oblationem Domino quam tibi offerimus pro anime famuli tui ill. cuiue hodie annua dies agitur
quaesumus placatus intende eamque mortalitatis nexibus ebsolutam
inter fideles tuos ministros habere perpetuam iubsas portionem.
Per.

115

116

Hanc igitur pochodzi z Sakramentarza gslazjańskiego. Sacramsntarium Gelasienum nr 1664.
Ad com lendum: Suscipe Domino proces nostras pro anime famuli
tui ÍII. ut siqus ei maculę de terrenis contegiis adheserunt remissionis tuę misericordia deleantur. Per.
Modlitwa ts pochodzi również z Dodetku Alkuina. Por. Bruylants
I 606, II 1117.
"Pro defunctc episcopo".
(0ratio): Deus qui inter sapostolicos sacerdotes famulum tuum
pontifícall fscisti dignitate vigere praesta quaesumus ut eorum
quoque perpetuo aggregetur consortio. Per.
Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gslazjańskiego. Por. Bruylants I 609, II 375; Sacramentarium Gelasianum nr 1628.
Secrets: Suscipe quaesumus Domino pro anime famuli tui ill.
et sacerdotis quas offerimus hostias et cui pontificale donaati
meritum, dones et premium. Per.
Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants i 609,
II 1119; Sacramentarium Gelasianum nr 1630.
_Ad complegdum; Propitiare Domino supplicationibus nostris at
enimam famuli tui ill. episcopi in vivorum regione aeternis gaudiis iubsas sociari. Per.
Pochodzi z Sakramsntarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I
609: Sacramentarium Gelasianum nr 1632.
“Pro defuncto sacerdote“.
(0ratio2: Beatorum msrtirum tuorum ill. quassumus Domino intercessione nos exaudi et animam famuli tui ill. et sacerdotis
sanctorum tuorum iunge consortiis. Per.
Cd. przyp. na str.105
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niszy. Prośba do āoga za zmarłego kapłana amiarowana jest za pośredo
nictwem męczsnników, których imiona można oowolnia aymisnić w oznaczonym misjscu (Êill.“). Pokomunia tej mszy nie ma już charakteru wstewienniczsgo. Żadna z modlitw pierwszego formoăarza ze zmarłego kapłana nie znalazła się w Mszala trydenckim Ľiāäß). Pochodzą one z Sakramentarzs gelazjańskiego. Modlitwy drugiego formularza za zmarłego kepłsna pochodzę z Sakramentarza gregoriańskiago117. Mezał trydcncki
O18 zawiera również modlitw pierwszego formularza za zmarłego mężczyznę11s_ Pochodzą one z Sakrementarza gelazjeńskiego. Drugi formularz
Cd. przyp. ze str.104
Modlitwa te-pochodzi z Sakramentarza gelezjańskiogo„ Titulus
XCV. Drationes od missam in natsle sanctorum siue agenda mortuorum. Sacramontarium Sslosianum nr 1643.
_§l¿3¿ Aoiuva nos Domino Deus ncster beatorum msrtirum tuorum
ill. pręcibus sxoratus et animam famuli tui at sacerdotie in beatitudine sempiternę lucis constituo. Per.
Pochodzi z Sakrsmentarza golazjańskiego. Sscramontarium Selesianum nr 1644.
Secrets: Suscipe Domino hostiss placationis et laudis quas
tibi in honorem sanotorum martirum tuorum ill. nomini tuo consocrandaa doferimus st pro requie famuli tui ill. at secerdotis tibi supplicitsr immolsmue. Per.
Sskreta pochodzi z Sakramentarza gelezjańskiogo. Sacrsmentarium Gelasianum nr 1645.
Ad complendum: Ascendant od te Domino proces nostrae et animam amu i tui ill. et secerdotis gaudia eeterna euscipiant, ut
quem fecisti edoptionis psrticipem iubsas heroditatis tuę esse
consortem, Per.
Modlitwa ta pochodzi z Sakremontarze gelozjańskiogo. Socramentarium Gelaaionum nr 1646.
117 Wnieea pro defuncto sacardote“.
Güratio): Do nobis Domino ut anime famuli tui ill. ot escordotis quam de saeculi huius aduxisti lmborioso certamine, sanatorum tuorum ooetui tribuas sseo consortsm. Per.
Pochodzi z Sakramentarze gregorieńskiego, gdzie byłe używana
za zmarłego biskupa. Por, Sruylants II 161.
Êgcrsta: Annue nobis Domino quaesumus ut animę famuli tui ill.
et sacerdotie haec prosit oblatio quam immolando totius mundi tribuisti relaxari dslicto. Per.
_
Pochodzi 2 Sakramentarza gregoriańskiago. Por. Bruylants II
54. Jest rzecze charakterystyczna, że sekreta nalezy do grupy
tak zwanych modlitw o wieczny odpoczynek dla świętych” 1 pierwotnie b ła używana jako eekreta we mszy ku czci św. Grzegorza (12
marca; 1 św. Leona (3 lipca). Por. J.Selij: Modlitwy za świętych
w liturgii rzymskiej e.192-196.
Ad compląndum: His sacrificiis quassumus Domino purgata anime
et spiritue famuli tui ot socerdotis ill. ad indulgentiam et refrigerium meroatur psrveniro aempiternum. Per.
Pochodzi z Sakramenterza gregoriańskisgo. Por. Bruylants II
608.
118 "Pro defuncto".
(Dratio): Dmnipotens aempiterne Deus cui numquam eine spa misaricor ie supplicatur, propitiaro anime famuli tui ill. ut qui de
hoc vita in tui nominis confesoions dacessit, sanctorum tuorum numero oem facias a gregari. Par.
Pochodzi z Saāramsntarza gelazjańskiego. Sacramontarium Gelssianum. Tit. XCVIII. Orationes pro dsfunctis laicis. Item unius
defuncti, nr 1662.
Cd. przyp. na atr.106
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za zmarłego mężczyznę składa się również z modlitw pochodzących z See

krementerza-golezjańskiego z wyjątkiem pokomunii. które pochodzi z
Sekramentarza gregoriańskiegolig. Sakramsnterz umieszcza Je równiez
wśród modlitw "In agende mortuorum", W czasie odmewiania modlitw za
konejących ("Quendo anime sgrsditur de corpore"). Na podobnym miejscu
znajdują się one w Sekrsmenterzu Tynieckim.
Źródłem pierwszego formularza za zmarłą niawieetę jest nonogelezjański Sekramsntsrz preskilzo. Drugi formularz ze zmarłą nieniestę y
í

Cd. przyp. ze str.i05.
Ssrcete: Propitiare Domino queesumus animę famuli tui ill. pro
āua tibi Fosties placationie offerimus et quia in hac luce in fie mansit catholica in futura vita siua retributio condonetur.Per.
Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Secramentarium Galasianum nr 1663.
jgd cogřłendum¿ Praeste queesumus omnipotens Deus ut enimam femu1i*tui'i ."35 engelis lucis susceptam in prępareta habitacula
deduci facise beetorum. Per.
Pochodzi z Sakramsnterza gelazjańskisgo. Secramentarium Galaeianum nr 1665.6
119 "Missa pro defuncto".
(Gratis): Incline Domino eurem tuem ed precee nostrae quibue
misericor iam çuam suppliciter deprecamur, ut animam famuli tui
ill. quam de hoc seculo migrere iussisti, in pecis ac lucis regione constituae et ssnctorum tuorum iubsas esse consortem. Psr.`
Pochodzi z Sakramsntarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 618,
II 644. Sacramentarium Gelaaienum nr 1686. Sakramantarz gregoriański umieszcza ją wśród modlitw "In agenda mortuorum" W czasie odmawiania “Commendetio snimae“. Również W Sakrsmontarzu Tynieckim
występuje ona W tym samym miejscu (modlitwa 6).
Secrets: Absolve queeeumus Domino animam famuli tui ill. ab
omni vinoulo delictorum. ut in resurrectionis gloria inter sanotos et electoa tuos resuscitata respirat. Per.
Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 618,
II 5. Sakramentarz gregoriańaki używa Jej również jako modlitwy
za konajacych. Podobnie Sakramentarz Tyniecki (modlitwa 7). Por.
też: Sacramentarium Fuldenee nr 2485, 2566„
Ad complendpm: Annue nobia Domino ut anime famuli tui ill.
remissioñem"quam aemper obtavit mereatur percipere peccatorum.Per.
Pochodzi z Sakramentarze gregoriańskiego, gdzie występuje
wśród modlitw za konajacych. Por. Sacramentarium gragorianum:
Deehusse nr 1016. Podobnie w Sakrementarzu Tynieckim (modlitwa 8).
Por. też: Sacramentarium Fuldense nr 2469.
120 "Pro defuncta femina".
(Oratio): Queesumus Domino pro tua pietete miserere anime famulę tuę ill. atquo a contagiis mortalitatis exutam in aeterne
salvationis portem restitue. Per.
.
Nejsterszym źródłem tej modlitwy jest nowogalezjański Sakre»
mentarz praski z VII w. Była również znana W Fuldzie (znajduje

się w Sakrementerzu z Fuldy z X w.) wśród modlitw “In agende more
tuorum" oraz W Sakremantarzu z Rheinau 30 2 VIII-IX w. jako część
składowa prefacji za zmarłych. Por. Bruylants I 619, II 629.

¿âecreta: His sacriticiis quaesumus Domino anime famulę tuo
ill. a peccotis omnibus exuatur, eine quibus a culpa nemo libor

extitit ut por hec pis placationis officia perpetuam misericordiam consaquatur. Per.
y
Pochodzi z Sekramentarza praskiego. Por. Bruylants I 619, II
606.
Cd. przyp. na str.1D7
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nie jest jsdnolityízí. Gracja jest adaptację najstarszej modlitwy ogólnej za zmarłych - Fidalium - nynodzacej cię z āakramantarza leoniańskiego. Sekrsta pochodzi z Sakremantarza z Fuldy. Pokomunia pocho-

dzi z Sekramentarza gelezjsńskiego.
Msza za zmarłych braci odprawiona była jako wotynne, za zmarłych
członków wspólnoty lub zakonu - “nostraa congregationis fratres et
eorores"122. Oracja i aekreta pochodzę z młodszego sakramcntarza gregoriańskiago (Sacramenterium Rossianum z XI n.). Pokomunia wywodzi
się z Mszału bensdyktyńskiego z Rzymu z XI-XII W. Modlitwy tego formularza były używane później również wa mszy ogólnej za zmarłych
krewnych i dobrodziejów.
íl?H

Cd. przYP› za etr.106
_êg complggdym: Inveniat-quaesumos Domino anime famulę tuę ill.
aeternšżlucis consortium cuiua miaericcrdia perpatua conaecuta
est eacramantum. Per.
r
r
Pokomunia również pochodzi z Sakramentarza praekiego. Por.
Bruylants I 619. II 654.
121 “Item alia miesa".
(0ratig)¦ Fidelium Deus animarum conditor at nedemptor famulę
tuae ill. cunctorum remiseionem tribue paccatorum. ut quam optavit indulgantiam consequatur. Per.
_Jest to jedna z najstarszych modlitw wotywnych za zmarłych.
Pochodzi z najstarszego eakramentarza - Sakramentarza leoniańjakiego. Por. Bruylants I 627, II 567. W Sakramentarzu Tynieckim
występuje ponadto wa maz 'ogólnej za zmarłych oraz W obrzedzie
pogrzebowyn (modlitwa 123.
Secreta: Animam famulę tuę Domino ill. ab omnibue vixiis conditionie Fumanę haec absolvat oblatio, quę totius mundi tulit inmaculsta peccatorum. Per.
Pochodzi z Sakramenterza z Fuldy. Sacramentarium Fuldense nr
2466.

¿§Q„ccmglenqgm¿ Proeit Domino quaesumus aninaa famulę tuę ill.
divine cele ratio eacramenti. ut eius in quo eperavit et credidit,
aeternitatis accipiet. te miserante consortium. Per.
Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 609
II 909. Sacramentarium Gelaaianum nr 1643.
122 "Pro fratribus"

(üratio): Deus veniaa largitor et humanae ealutie amator queeaumus clementiam tuam ut nostraa congregationie fratras et aorores

qui ex hoc seculo traneíerunt. beato n. patrona nostro interccdan-

te, ad perpetuae beatitudinia consortium pervenire concadaa. Per.
Pochodzi z młodzago aakramentarza gregoriańakiego (Sacramentarium Rossianum z XI w.). Por. Bruylants I 623, II 465.
§ecreta: Prcesta quaeaumue miaericcra Deus ut animaa pro quibue hoc aacriřicium laudie tuae offerimus maiestati per huiue virtutem aacramenti a peccatie omnibue expiato. locie perpetuę te
miserante recipiant beatitudinem. Per.
Pochodzi z tego samego źródła co kolekta. Por. Bruylants I
623. II 87?.
¿§d comglgpdgmt Deus vita viventium, spee_morientium, ealus
omnium in te eparantium, praesta propitiua ut animae huius congragationie et omnium hic in Christo quiescentium mortalitatis tenebris absolute beato ill. patrona nostro intercedente in perpetuo
cum aanctis tuis luce laetentua. Per.
Pochodzi z vetus mieaale romanum monasticum lsterenanse z XIXII w. Por. Bruylants I 623.
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-wsOstatni formularz âakramentarza Tynieckisgo przeznaczony jest dla
wszystkich zmarłysn¿23. Modlitwa (Fidelium) wywodzi się z Sakramsnterze leonisńskisgo. Sekrsta i pokomunia pochodzę z Sakramantarza galezjańskiego. Prefscja jest pochodzenia bansdyktyńskiego. Hanc igitur
pochodzi z Sakramentarza z Fuldy.
Na stronie 351 Sakramantarza Tynieckiego, bezpośrednio po mszach
za zmarłych, późniejsza ręka dopisała jeszcze jedna prefację. Jest
nią "Praefatio communis", które kodeks tyniacki ma równiez na stronie
34, a która w całym późniejszym średniowieczu i aż do 1919 r. posługiwano się w czasie mszy za zmarłych124.
Reasumując należy stwierdzić, że wszystkie formularze mszalns Sakramentarza Tynieckiago sięgają najstarszych źródeł liturgii rzymskiej
Jest rzecze charakterystyczna, że kodeks tyniecki nie posiada żadnego
formularza za zmarłego opata. chociaż w tym okresie formularz taki
znajdujemy w niektórych sakramentarzach125. Nasuwa się przypuszczenia.
Ľ

@'u_n'un-nuu-na-_-__n__

123 "Pro defunctis".
(Oratio): Fidelium Deus omnium conditor et redemptor animabus
famulorum amularumque tuorum quorum commemorationem agimus vel
quorum elemosinas suscepimus cunctorum rsmissionem tribue paccatorum ut indulgentiam quam semper optavsrunt piis supplicationibus
aoneequantur. Per.
Pochodzi z Sakramentarza leoniańskiago. Por. Bruylants I 627,
II 567.

Secretgz Hostias quaesumus Domino quas tibi pro animabue famulorum famulorumque tuorum offerimus propitius intende, ut quibus
fidei christianae meritum contulisti dones et premium. Per.
Pochodzi z Sakrsmentarza galazjanskiego. Por. Bruylants II 620.
Prasfatioz Per quam salue mundi, per quam vita omnium, per
quam rssurrectio mortuorum. Per ipsum te Domino suppliciter deprecamur. ut animabus famulorum femularumque tuorum quorum commemorationem agimus indulgentiam largiri dignaris perpetuam atque a contagiia mortalitatis exutas in aeterne salvationis partem rsstituas
cum angelis qui gloriam tuam concinunt eine fine dicentes.
Prsfacja ta pochodzi z Sakramentarza z Fuldy. Sacramentarium
Fuldense. Missa in dia dapositionis III. VII. XXX, nr 2492.
Infra_sctio59m; Hanc igitur oblationem quaesumus placatus intendšÍ ouam pro animabus fidelium nostrorum tuae supplicee exhibemus pietati, ut per hasc misteria sancta ab omnibus abeolutę peccatis et aetarnę beatitudinis participes efficiantur dissque nostros.
Pochodzi z Sakramentmrza z Fuldy. Sacramentarium Fuldense nr
2578.

¿§g complandum: Animabus quaesumus Domino famulorum famulorumque tuorum oretio proficiat eupplicantium: ut eas et a paccatie
exuas. et suae redemptionis fsciaa esse participes Qui.
Pochodzi, z Sakramantsrza gelazjańskiego. Por. Bruylants II'
51, 52; Sacramenterium Gelasianum nr 1675.
124
Dopiero papież Benedykt XV w 1919 r. w oparciu o stars teksty galiksńskie wprowadził ponownie do Mszału rzymskiego specjalne prefacje ze zmarłych. Obecny Mszał rzymski (1970) posiada 5 prefacji
za zmarłych, z których druga nawiązuje do przedstawionej wyzej.
125 Na przykład w Sakramentarzu gelazjańskim (Secramentarium Gelasianum. Item alia pro sacerdota sive abbate. nr 1638-1642) 1 w Sakramentarzu z Fuldy (Secremantarium Fuldense. Missa pro defuncto secerdote uel ebbate, nr 2530-2534)
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2.2._2§rzędyýpogrzebowe wrękopisach-cysterskichlzö
Z okresu do końca XIII w. na terenie Polski, poza Sakramentarzem
Tynieckim, jeszcze tylko zachowane księgi cysterskie zawierają liturgię pogrzebu. Interesujących nas rękopisów jest zaledwie kilka, wystarczają one jednak, wraz z literaturę na temat liturgii cystersów,do
odtworzenie najstarszego cysterskisgo obrzędu pogrzsbowsgo w Polsce.
Do niedawna najstarszą cyaterską księgą liturgicznę w Polsce było
Collactsrium z Lądu z XII w.127 Niestety spłonęło ono w czasie ostatniej wojny w Warszawie. Ocalało zaledwie kilka stron tego cennego rękopisu w postaci reprodukcji sporządzonych wcześniej przez wł.Semkowiczaíze, wśród których fotokopia oznaczona numerem 926/II (Zakład
Nauk Pomocniczych Historii UJ w Krakowie) przedstawia wyjątek z_obrzędu pogrzebowego z antyfoną Clementissime, przy której nadpissns są
cheironomiczne neumy.
Z XIII w. dysponujemy następującymi kodsksami liturgicznymi:
- Processionale z Pelplinalzg, które zawiera jednak tylko najważniejsze śpiewy obrzędu pogrzebowego (prooesja z kościoła na
cmentarz i Dfficium defunctorum);
- Agenda z Lubiąża130, zawierająca cały obrzęd pogrzabowy;
- Liber usuum z Lądu131, który wprawdzie nie jest księgą liturginą w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest jednak podstawowym żródłem normatywnym, regulujęcym nie tylko życia codzienne mnicha
í_u_u-u

Ja

'ln_-są

126 Początki cystersów detują się od 1098 r. Nazwa ich pochodzi od
klasztoru macierzystsgo Citeaux-Cistercium, położonego 20 km na
południe od Dijon we Francji. Na ziemia polskie pierwsi cystsrsi
przybyli w latach czterdziestych dwunastego stulecia. Do końca
XIII w. w Polsce było około 25 klasztorów cysterskich. - Por. H.
Chłopocka: Cystersi na ziemiach słowiańskich. SSS I 278-281; D.
Kłoczowski: Wspólnoty chrześcijańskie. Kraków 1964 s.210-223.
127 Krótkiego omówienia rękopisu 1 przedruku kalendarza dokonał St.
Zakrzewski: Analecta Cisterciensia. "Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczne-Filozoficzny“. T.24/49 Kraków 1907.s.1-52.
128
wł.Semkowicz: Paleografia łacińska s.390 przyp. 2 i 507 ryc.152.

129 sssmrt 158/ 204 .
130 BUwr IQ 178. Bliżniaczą agendą z tego samego klasztoru jest Agenda z XIV w. - BUWr IQ 206. Dalsze dwie agendy z Lubiąża z XV w. BUwr IQ 210 i I0ct 66 swym charakterem odbiegają od poprzednich
i odnoszą się już do następnego okresu.
Åfpz
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cysterskiego, lecz także podającym nawet bardzo drobiazgowe rubryki liturgiczneísz.
Z pozostałych ksiąg cystarskich: Collectarium z Mogiły ż 1406
r.133 jest zdafektowane (brak początku obrzędu pogrzebowego), natomiast Agenda z Mogiły z 1566 r.134 nie zawiera go w ogóle: Agenda z
Henrykowa z lat 1509-1519 jest jedynie wiernym odpisem drukowanej
Agendy wrocławskiej z 1499 r. Księgi te zatem nie wnoszą nic nowego.
- Paragraf'niniejszy podzielimy na trzy podpunkty. których-tytuły
pochodzą z Liber ueuum, mianowicie: "Quomodo agatur circa dsfunctum",
"Quo ordine efferatur sd tumulum", “Quomodo hospites sepelientur".

2-2-1- 1Q±'.¶=_'f'2_e=ü'Ł"_':..91'°° '=*.s.f±f'}_'._=F'-'.' ”
Podczas gdy obrzęd pogrzebowy zawarty w Sekramentarzn Tynieckim w niczym nie zdradza zakonnego charakteru. to rękopisy cysterskie
przedstawiają zdecydowanie zakonną liturgię pogrzebowe. widać to od
pierwszego wiersza agend, gdzie jest mowa o konwereis i mnichulss.
Jest rzeczą ciekawą. że w najstarszych agendach obrzędy odnoszące się
do zmarłych są kontynuacją obrzędu zaopatrzenie chorych i mieszczą
się pod wspólnym tytułem: "Ordo ad inungendum infirmum”135- przy czym
- wbrew tytułowi w samych agendach nie ma niczego o namaszczeniu chorego. a jedynie o spowiedzi i udzieleniu Komunii św. - wiatyku.
Zbliżającą sią śmierć współbrats oznajmia się uderzeniami w specjalną tablicę137. Na jej dźwięk wszyscy porzucają swoje zajęcia lub
132 Por. A.A.King: Cistercian rite. W: Liturgiee of the religious
Orders. London 21956 8.69, M.Canivez: Le rite Cistsrcien. EL 63:
1949 s.276-311. Liber ueuum był jedną z ksiąg, którą zabiereli ze
sobą mnisi udsjßcy się na nową placówkę. Tamze. - Był on kilkakrotnie wydawany drukiem: Paris 1517, 1531, 1628, 1643. Znajduje
'się też u Migne s PL 166, 1472-1481. W XVII w. stanowił on między
innymi podstawę do wydanie zreformowenej agendy: Rituale cistarciense ex libro ueuum, definitionibus ordinis et caeremoniali episcoporum collectum. Paris 1689, 1721; Lerins 1892. 1899.
133 MNKrCzart 3789.
134 Mogiła sygn. 633.
135 "Si conversus vel monachus est..." Agendy z Lubliąża - BUWr IQ
178, 206. - Note bene instytucja konwersów, na wzór welombrozjan,
wprowadzona w pierwszych latach powstania cystersów, jest ładnym
z czynników odróżniejących ich od banedyktynów. - Por. J.K oczowski: wspólnoty chrześcijańskie s.215-217.
136
BUWr IQ 178: "Ordo ad unguendum infirmum" - 8UWr IQ 206.
137
”Quando infirmus morti penitus appropinqueverit percutistur tabula crebris ictibus" - BUWr IQ 178: “percueea crebris ictibus tabula in claustro et pulsato signo in ecclesie ubicumque convsntus
fuerit queter" - Liber ueuum PL 166, 1472. - Ne starych tablicach'
- gongach zwołujących do łoże umiersjących widniał napis:
“Signe fsro mortie et sum praenuntie luctue
et me plangente, turbantur corda repente“.
Por. A.Lipp: Unaere Pflicht gegen die Veretorbensn. "Cistercienser Chron1k“. 1: 1889 e.22.
y
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- 111 pospiesznie je kończą i biegiem udają się do konającago, odmawiając
po drodze półgłosem Credo13 . Kantor tymczasem przynosi opatowi Collectarium, a zakrystianin stułę i pestorał, jeszcze inni przynoszą
krzyż, świece, kadzielnicę i wodę święconą139. W międzyczasie ci, któ
rzy znajdują się w infirmerii, posypują w kształcie krzyża ziemię popiołem (poświęconym w środę Popialcową)14o, rozkładają nad nim metę 1
układają na niej umierającego141.
Po przybyciu do konającego odmawia się Litanię, a jeśli po jej
skończeniu umierejący nadal żyje, wówczas dodaje się siedem psalmów
pokutnych. Gdy i po odmówianiu tych pealmów chory wciąż jeszcze żyje,
pozostawia się na miejscu krzyż i wodę święconą - i wszyscy wracają
138

"Quo audito omnes fretree relictis omnibus que in manibus habuerit occurrant velociter ad morientem dicendo Credo in unum repatentee illud bis vel ter ei necesse fuerit" - Agenda z Lubięże
BUWr IQ 178. "Circius compleant opus inceptum"... Liber ueuum PL
166, 1472. Niemal identyczną rubrykę posiada Rituale von St.Florien z XII w.
139 Liber ueuum - tamże.
140 O popiela poświęconym w środę Popielcową jest mowa dopiero póż-

niej. - Por. R.Tr±1hs= Liturgia de 1'ordrs ds citssux. DACL 111

1798: M.Cenivez: Le rite cistercien. EL 63: 1949 s.302. Liber
ueuum mówi po prostu o popiele.
141
Złożenie umierejącego na ziemię względnie rzucanie ostatniego s
spojrzenia ne poświęcony w środę Popielcową popiół było częstą
pre tyką, nie tylko zskonną. Oznacza one odejście od radosnotrium
Łącego nastawienia do faktu śmierci i nadanie jej charakteru poutniczego. Zwyczaj ten wywodzi się z czasów św. Marcina z Tours
(+397). Biograf jego Sulpicjusz Sevarue(Epistole 3,14 - CSEL 1,
149) cytuje słowa umierającago Marcina, często powtarzane potem
przez całe iredniowiecăe: "Non deoet, inquit, christianum nisi in
cinere mori“. Por. B.8urki: Im Herrn entschlafen e.93 n.: W.
Schenk: Liturgia sakramentu chorych namaszczenia. W: Liturgia sa'kramantów świętych. T.2. Lublin 1964 s.56-85: H.P.Philipeeu:
Agenda mortuorum s.61t Tenżs: Reseourcement 8.382: L.Gougaud:
Mort du moine e.290n.: - M.Elieds na przykładzie podobnego zwy-

czaju chińskiego interpretuje to w sposób następujący: “W dawnych
Chinach umierejącego, podobnie jak rodzące się dziec o, kładzieno ne ziemi (humi positio) ... By narodzić się lub umrzeć, by

wejść do rodziny żywej lub do rodziny przodków - i by wyjść z

jednej lub drugiej - trzeba przekroczyć jeden i ten sam próg,
ziemię ojczystą... Gdy noworodka lub umiersjącego kładzie się na
ziemi, ona to ma orzec, czy należy ja uznać za akty dokonane 1

zgodne z regułami... Obrzęd złożenia na ziemi zawiera ideę tożsa-

mości eubstencjalnej migdzy plemieniem a glebę. Idea ts wyraża
się w poczuciu autochto stwa, najwyższego z uczuc, jakie znależć
można u początków historii Chin; idea ścisłego związku między
krajem e jego mieszkańcami jest wierzeniem tak głębokim, że przetrwało ono w instytucjach religijnych 1 prawie publicznych". Por.
M.Eliede: Sacrum. Mit. Historia. Warszawa 1974 s.144. - Poeta F.
Karpiński w pieśni: “Zmarły człowiecze! z tobą się żegnamy" wyraża to w ten sposób:
"Powracaaz w ziemię, co matką twą była.

Teraz cię etrswi, niedawno zywiłe".

Według przekonań ludowych układanie umierejącego_ne ziemi ma mu

przynosić ulgę w konaniu - zob. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu
polskiego s.74-80.
8
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- 112 do przerwanych zajęć 192 . Po skonaniu "egressa anime" kantor intonujs
responsorium Subvenite, które podejmują wszyscy obecni. Następnie odmawia się trzykrotnie Kyria, Pater noster, Requiem eeternam done ei
Domine, A porta, Dominus vobiscum oraz znaną już z Sakrementarza tyniackiego modlitwę: Tibi, Domine, commendamua animsm... W przeciwieństwie jednak do rękopisu tynieckiego nie następują w tym momencie długia psalmy i liczne modlitwy, lecz zmarłego natychmiast przenosi się
do innego pokoju, celem obmycia i ubrania - zswinięcia143. Przeor
zawczasu powinien przewidzieć, kto ma tę czynność wykonać.
W tym samym czasie współbracia zmarłego pozostający na zewnątrz
pod przewodem opata odmawiają modlitwy:
Deus pietatis et bonitatis
Diri vulneris
Misericordiam tuam
Omnipotens sempiterne Deus qui humano
Suscipe, Domino, animam famuli tui
Partem beatae rcsurrectionis144
şi.

142 Agendy - euwr Io 17e,:2oe; L1ber ueuum - PL 188, 1472.
143 "Post istam collectam (scil. Tibi Domino commendamus) deferatur
mortuus ad lavandum (...) Providaat autem prior a quibus et quomodo abluatur at involvatur". - R.Trilhe (Liturgia de l ordre de
Citeaux 8.1798) mówi o ubieraniu w habit.
144

Cztery spośród wymienionych modlitw: Diri vulneris, Omnipotens
sempitcrna Deus, Suscipe i Partem znamy już z analizy tekstowej
Sakrementarza Tynieckiego. Dwie pozostałe spotykamy na naszym
terenie po raz pierwszy. Najstarszy ślad pierwszej z nich odnajdujemy w Rituale z St. Florian. (Franz s.89), Druga występuje w
licznych rękopisech rzymska-frankonskich z okresu kerolińskiego.
Por. H.R.Philippeau: Ressourcement 8.379. wszystkie znajdują się
na tym samym miejscu-i w tym samym uszsregowaniu w Rituale z St.
Florian

Oto teksty:
_
Deus pietatis et bonitatis invicte at sempiterne clementie,
te suppliciter postulamus, ut animam famuli tui, quam de huius
seculi erumnusa peregrinatione precepisti vocari, universe delicterum remissione concessa in Abrahe gremio iubsas collocari. Obsecramus ergo, piissime peter, ut quam cruore filii tui rademisti,
non sinatur vermibus voreri pcrpetuis, sad angelicis agminibus
protcctus paradysi tui potiatur suavitate securus et inter victri-

cum turmarum triumphales caternas incedat caternasque demonum non
timeat, et a dextris filii tui rotributionem recepturus adsistat
et sanctorum tuorum consortio deputatis rcgnum celeste posideat.
Per.
Hisericordiam tuam, domine, sencte eterne deus, pietatis af-

fectu rogare pro aliis cogimur, qui pro nobis non sufficimus, tamen de tuo confisi pietate gratuita et inolita banignitate clementiom tuam dcposcimus, ut animam famuli tui ad te revertentem cum »
pietate suscipias. Adsit ei angelorum tuorum inter sanctos et electos tuos in sinibus Abrahe, Ysaac, et Sacob patriarcharum tuorum
oem colocere digneris, quatinus liberata de principibus tonebrerum et de locie penerum nullis iam prima nativitatis vel ignorantiae aut proprie iniquitatis seu fragilitatis confundatur errori-

bus, sed potius agnoscatur a tui at sancte beatitudinis requie
Cd. przyp. na str.113
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a po nich psałtarz145. Kiedy zmarły został już umyty. ubrany. złożony
na noezach i wyniesiony z pokoju, w którym dokonano tych czynności.
opat skrapia go wodą święconą 1 okadza. a wszyscy odmewiają po cichu
Pater nostar. Z kolei następują weraety: Requiem esternam. A porta.
Nihil proficiat inimicua in eo. Dominue vobiscum i modlitwa: Deus cui
soli competit146. W czasie odmawiania tej ostatniej formuje się pochód. Na czele ustawiają się ministranci z zasłoniętym krzyżem, "cum
cruce absconsa", kedzidłem 1 wodą święconą. następnie bracie zakonni.
kapłani. opat w atule i z pastorałem, nowicjusze, tragarzw ze zmarłym, a za nimi konwersi. W drodze do kościoła śpiewa się responsorium
Libera ma, Domine de morte
w kościele odbywa się uroczyste polecenie zmarłego:
Commendamus tibi, Domino. animam servi tui147.
Na tym w zasadzie według cytowanych wyzej agend kończy się pierwsza część obrzędu pogrzebowego zatytułowana w Liber ueuum: "Quomodo
agatur circa defunctum“. Agendy wspominają jeszcze jedynie o wigiliach. Liber ueuum podaje ponadto cały szereg bardzo szczegółowych
wskazówek, co do dalszego sposobu postępowanie. A więc, po umieszczeniu ciała w chórze. zakonnicy powracają do swych obowiązków. Opat natomiast winien zatroszczyć się o to, by zmarły nie pozostał sam148.
wyznaczeni do czuwania zakonnicy od razu podejmują przerwany procesją
do kościoła psałterz lub rozpoczynają go od nowa. Psałterz, przeplatany Officium defunctorum, śpiewa się "voce mediocri" bez przerwy.
aż do przystąpienia do mszy św. i końcowych obrzędów pogrzebowych.
Czas między śmiercią a pogrzebem jest zasadniczo bardzo krótki trwa zaledwie kilka godzin149. W czasie sianokosów lub żniw, kiedy to
-'IH-un-u-nu--1-..í.„.

Cd. przyp. ze str.112
perfruatur, atque cum magni iudicii dies advenerit inter sanctos
at electoa tuos rssuscitatus gloria manigestate contemplationi
tue perpetuo sacietur. Per.
145 "Incipiatur mox psalterium Beatua vir (Ps 1) at cetera"„ Jak wynika z dalszych wskazówek Libri usui, psałterz przerywa się w
momencie, kiedy zmarły już jest przygotowany do transportu, gdyz
w kościele "ibi incipiant psalterium, ubi infirmitorio dimiserent". Liber ueuum PL 166. 1473.
146 Modlitwa ta po raz pierwszy występuje w Sacramentarium Fuldsnse
nr 2463, gdzie odmawia się ją przed um ciem zmarłego. podobnie
jak w Rituale z St.Florian Franz 8.89% Oto tekst:
Deus cui soli competit medicinam prestare per mortem, presta
quesumus, ut anime famuli tui terrenis exuta contagiis in tue redemptionis parts muneretur. Per.
147 Sakramentarz Tyniecki zamieszcza ją na końcu obrzędu, jako modlitwę zamykającę pogrzeb.
148 "Porro abbas omnimodis provideat ut numquam corpus solum rema-

nast". Liber ueuum - PL 166, 1474.
149 "Omni die quo jejunamus tam aestate quam hieme si ab initio Nonae

ueque ad principium Laudem obierit aliquis. dicta miesa post Primam sepeliatur. Si ab initio Laudum usque ad finem Primae tranCd. przyp. na str.114
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nniei na dźwięk śmiertelnego dzwonu nie mieli obowiązku przerywanie
pracyiso. mogło się zdarzyć, ze zania powrócili z pól, było juz po
pogrzebie. Tylko wtedy, gdy ktoś z zekonników zmarł późnym popołudniem. msza pogrzebowe i sam pogrzeb odbywały się następnego dnia po
prymie.

151

Msza pogrzebowe była obowiązkowa
. W czasie tej mszy odmawiano
152
dwie kolekty: Inclina i Omnipotens sempiterna Deus
. greduał rozpo-czynał się od słów Si ambulem (Ps 22.4). s traktue:.Abeolve Domino.
Dbecnym na niej braciom nie wolno było jednak przyetępować do komunii
św. 153 W tym czasie, kiedy w klasztorze znajdował się zmarły, nie ns154
lezało nikogo wyprawiać w drogę
2.2.2. "Quo ordine efferatur ad tumulum"
Po mszy św. opat ubrany w albę, białą stułę i manipularz. z
pastorałem w ręku, na dany znak. podobny do tego, jakiego używa się
do mszy św.. “pulsato signo ad missam", w otoczeniu całej asysty udaje się do chóru. staje przy głowie zmarłego i rozpoczyna modlitwę:
Cd. przyp. ze str.113
sierit post Tertiam tumuletur. Si inde usque.ad Tertiam mortuus
fuerit, post Sextam sepeliatur. Si ab initio Tertiae usque ad
Sextam, ita ut ante Sextam missam habare possit, ante Nonem sepaliatur. Si ante Sextam missam habare non potest, post Sextam et
Nonam, dicatur miesa ante Nonsm, st None ei necesse est, differetur. et post sacundam refectionem sepeliatur. Tempore Quadragesimas post Nonam poterit dici miesa pro defuncto. et post primam
refectionem sepsliatur. Tempore autem quo non jejunamus. si a
prandio usque ad Laudes se uentis diei obiarit. post Primam dicta
miesa eepulturae mandetur ?...) Si vero s signo Ssxtae horse ueue
ad refectionem, horse et miesa celerius dicatur, st post missam
rsficiant fratres post Nonam vero mortuus sepaliatur.
Si duo mortui diversis horis sepeliendi supervenerint, et
missam simul habare potuerint, hora qua secundus sepeliendus est,
simul sepeliantur, si convenienter fieri potest“. Liber ueuum PL 166, 1475.
150

151

“Si vero (convsntus) extra (claustrum fuerit) quam cicius poterit

cum gravitats tamen concurrat, nisi forte tempore secationis vel
messionis tantum, pro aliqua gravi neceasitate abbati vel priora
aliter visum fuerit". Tamże s.1472.
"Quia vero cavandum est omnimode, ne eine propria miesa quisquam
fratrum sepulturae mandetur, si convenienter fieri potest, prassens dafunctus missam habeat in conventu. etiamsi eadem die una
vel duae misae cantatae fuerint aut cantandae. Quod si necassitas
temporis aut solsmnitatis praecipue non permiserit. saltem priva-

152

ta miesa pro eo dicatur“. Tamże s.1477.
"ümnibus diebus quibus duas missae in conventu canuntur. si prassens defunctus fuerit, prima dicatur pro eo solemnitcr cum duabus
collectis. scilicet "Inclina Domine" et "Omnipotens sempiterns
Deus qui vivorum" secunda vero cum collectis. quas ad primsm missam debuerunt". Tamże, s.1476.

153 Por. A.A.King: Cistercian rite s.136.
154 "Nullus dirigatur in via ex quo fratar mortuus fuerit usque post

reconditum corpus. nisi gravis necessitas urgsat, quod et ipsum
eine abbatis licentia non fiat". Liber ueuum - PL 166. 1475.
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Non intree. Po tym wstępie następuje trzy reeponeorie, zakończone
Ißdli W e

R.

Subvenite
kyris eleison, Chriete eleieon, Kyrie elsison

Or. Deus cui omnia vivunt et non pereunt
1 R. Memento mai155
Kyrie eleieon, Christe eleieon, Kyrie eleison
Or. Fac queesumus
R. Libera me, Domino, de viisísa
Kyrie eleison, Chriete eleison, Kyrie eleison
Peter noster
A porte inferi
Domine exeudi
Dominus vobiecum
Dr. Annue nobis, Domine157.
V
N Po każdej modlitwie opat okedza ciało zmarłego. Następnie przy
śpiewie antyfony Chorus engelorum proceeja wyrusza do grobu. W kościele pozostajs tylko jeden zekonnik, którego zadaniem jest pilnować
domu Bozego i klasztorulsß.
w drodze do grobu śpiewa się pealmy: 113 In exitu Israel, 117
Confitemini, 41 Quemadmodum, 131 Memento domine David, 140 Domine
clamevi, 141 Voce mas. Na zakończenie po pealmach powtarza się antyfonę Chorus engelorum 1 natychmiast dodaje się nową, do tej pory nieznaną: Clementissimelsg. Jest to jedna z tych antyfon (czasem określena jako responsorium), które zrodziło późniejsze średniowiecze,
pełne niepokoju o przyszły los zmarłego. Stąd brzmi w niej serdeczne
prośba do Pana, z powołaniem się na jego mękę, o uchronienie od męk
piekielnych, o odpuszczenia grzechów 1 przyjęcia do zycia wiecznego.

155 Jest to pierwsze responsorium z II nokturnu Officium defunctorum.
U cystersów występuje jako trzecie responsorium I nokturnu tego
oficjum - zob. Processionale Cist. BSemPL 156 (104 s.64.
156
'
U cystersów trzecie respondorium z II nokturnu Off. def. Tamże.
157 Wymienione modlitwy znajduja się również w Sakramentarzu Tynieckim jako 4, 9, 5, 8, modlitwa.
158 “Aliquis autem remansat qui ei ecclesiam et claustrum custodiat".
Liber ueuum - PL 166, 1477. To samo zalecenia zostanie powtórzone później w Agendzie wrocławskiej Henryka I.
159 Clementissime Domino, qui pro nostre miserie ab impiorum manibus
mortis supplicium pertulisti, libere animam eius do inferni vera-

gine et de ministris tarthareis. Miserator, absolve et cuncta
eius peccate oblivione perpetua dele eemque ad lucem tuam engeli
tredent paradysiâue ianuam introducent, ut, dum corpusculum pulveri traditur, a sternam vitam perducant. Domine, miserere super
peccatore.
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Antyfona kończy się wezwaniem: Domino, miserers super psccatore, podczas którego wszyscy przyklękejęlöo.
Obrzędy nad grobem rozpoczyna opat wprowadzaniem: Pies recordationie affsctu oraz dwoma modlitwami: Obsecramus misericordiam tuam i
Deus apud quam mortuorum spiritus vivuntlöl. Nowością na naszym terenie jest błogosławienie grobu. Modlitwa poświęcajęca: Deus qui fundesti terram et creasti celos162, w odróżnieniu od antyfony Clementissima jest pełna optymizmu i nadziei na przyszłe zmartwychwstanisíñs. Po
pokropieniu i okadzeniu ciała oraz grobu, ci, którzy przynieśli zmarłego, składaję go teraz do grobu. Po ponownym pokropieniu i okadzeniu
opat rzuca ziemię na zwłoki "abbas super sum terram proiciat"164, po
czym odmawia modlitwę: Temeritatis i oddaliwszy się nieco od grobu
modli się:
Oremua fretres carissimi
Deus qui humenerum animarum
Debitum humeni corporis
Suecipe, Domino, snimam famuli tui
Suscipe, Domino, servum tuum in bonum habitaculum
Te, Domine, sencte Pater165
'I_'nn|í±u-:Ż-u

í

160 "Et dum dicitur: Domine, miserere super peccatore omnee petant
ven1am“. Liber ueuum - PL 166, 1477.
161 Modlitwy znane z Sakramentarzs Tynieckiego (1, 21, 22).
y
162 Modlitwa ta znajduje się już w Rituale z St. Florian. (Franz e.
94). Deus, qui fundasti tsrram et creesti celos, qui omnibus nomina syderibue indidisti, qui captum lequeo-mortis hominem alluvione reparesti, qui sepultoe Abraham, Ysaec, Jacob in spelunca duplici libro vita et totius ecclesie principes adnotasti banedicendos: queesumus benedicere digneris hunc tumulum famuli tui, ut
sum hic requiescere facias et in sinu Abrahe collocare digneris,
qui dominum nostrum Iesum Chrietum filium tuum Victis laqueis infsrnorum resurgere řecisti st suorum in se credsntium membra iussisti resuscitera. Respice, quaesumus domino. super hanc febricam
sepulture, descendet hic spiritus tuus sanctue, ut te iubente sit
ei hoc loco quiete dormitio et in tempore iudicii cum sanctis ommibus vera rasurrectio, ta prestants. qui vivis.
163 Z tej chyba racji, choć w nieco skróconej formie. znalazła się
ona w nowym rzymskim obrzędzie pogrzebowym, do odmawianie ed libi164 W Rituale z St. Florian (Franz s.94) gest połączony jest z tekstem: "presbiter operiet corpus terra at dicat ant.: Suma, terra,
t quod tuum est; terra ee et in terram ibia. Pe. 138 Domino, probosti me... De terra plesmasti ma st cerne iuduisti me, resuscita ma
in noviesimo die".
165
Modlitwy: Temeritatis, Oremua fratres keriasimi, Deus qui humanerum, Debitum, Te Domino występowały już w Sakrementerzu Tynieckim
(26, 23. 11, 25, 18). Mod itwy zaczynające się od Suecipe pochodzą z Sakramanterze gslazjeńe iago:

Suecipe, domino, animam famuli tui ed te revertenten da Aegyp-

to psrtibus profiscentem ed te. Amitte engeloe tuos eenctos in
obviam illius et viem iusticiae domonstre ei. Aperi ei portas iustitiae et repolle ab ea principes tenabrerum. Agnoece depositum
Cd.-przyp. ne str.ii7
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Pater noster
Requiem aaternam
A porte
No trades
'
Domino exaudi
Dominus vobiscum
Or. Absolvo, Domino, animam famuli tui166
oraz ze spoczywejących na cmentarzu:
Deus cuius misoratione167.
Na tym kończy się właściwy obrzęd pogrzsbowy. Wszyscy procesjonalnio wracają do kościoła, ale w odwrotnym porządku niz przyszli:
pochód otwierają nowicjusze, a zamykają kapłani i opat. W drodze powrotnej odmawie się siedem psalmów pokutnych. W kościele kapłani wraz
z opatom, który przedtem złożył szaty kapłańskie, klękeją 1 poßhvlüjë
się głęboko ("prostarnantur"). Po skończonych pselmech jeszcze raz
powtarzają się znana wersety i wreszcie następuje modlitwa Satisfaciatlös, zamykejąca liturgię pogrzebowe.)
Udział w pogrzebie jest obowiązkiem wypływejącym z miłości, niemniej obwaroweny jest on równiez przepisami zekonnymi. Dlatego też
Liber ueuum zaleca, by nawet chorzy 1 osłabieni, zwolnieni zasadniC20
`
od udziału wo wspólnych ćwiczeniach, jeśli stan zdrowia im na to
'

Cd. przyp. ze str.116
fidolem quod tuum est. Suscipe domino creaturum tuam non ex diis
elionis creetam, sed a to doo solo vero ot vivo, quia non est 1
deus praeter te solum et non est sscundum opera tue. Laetifica,
domino, animam ssrvi tui. clerifice, domino, famulum tuum. Na meminaris iniquitatum eius entiquarum ot obrietatom, quas auscitevit furor malo dosidorii: licst enim poccavit, petrem et filium
et spiritum ssnctum tamon non nogevit sed credidit et zelum dei
habuit et deum fecisse omnia edorevit. Por. Secramentarium Galesianum nr 1610.

Suscipe, domino, servum tuum in aeternum hsbiteculum ot da ai
requiom id est Hisrusalem caelostom, ut in sinibus patriercharum
nostrorum id est Abraham, Isaac i Iacob collocare digneris; et
habeat partem in prima resurrectione, ot inter surgentes rosurgat
et inter suscipientes corporo in die reeurrectionis corpus suscipiet, et cum benedictus ad dexteram possideat. Sacramentarium
Gslesianum nr 1612.
1
166 Zob. Sakramentarz Tyniocki, modlitwa nr 7.
167 Znajduje się w Rituale z St.Florien (Franz s.96): Deus, in cuius
miserations anime fidalium requiescunt, enimabus famulorum famularumquo tuorum omniumquo fidalium hic et ubique in Christo quios
contium da propicius voniam pecatorum, ut a cunctis reatibus absoluti tecum sins fine letentur. Per oundom.
188 Znajduje się ona równiez w Rituelo z St.Florien (Franz s.97): Sat1sfaciat_tibi, quaasumus domino deus nostor, pro anime famuli
tui, fratris nostri sancti... (martyris confosoris) tui omniumque

senctorum tuorum oretio ot prosentis familio humilis supplicatio,
ut peccatorum omnium veniam, quam precamur, obtinoat, nec sum petiaris crucieri gehsnnalibus flemmis, quam filii tui domini nostri Iesu Christi precioso aanguine rodemisti. Qui tecum viyit st
regnet in unitate.
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pozwala, uczestniczyli w ceremoniach pogrzebowych: jeśli natomiast sądzą, że nie podołają trudem, mają obowiązek powiadomić o tym opetalög.
Troska o zmarłych nie kończyła się na pogrzebie. Przez 3O dni po
pogrzebie w Officium dsfunctorum, w laudosech i nioszporach, jak również we mszy św. zmarły miał prawo do specjalnej komemoracji przez
modlitwę: Deus cui proprium est. W trzydziosty dzień po śmierci powinna mieć miejsce w kapitulum ebsolucja z modlitwę: Omnipotens sempitsrne Deus cui numquam. Każdy z kapłanów zobowiązany był odprawić za
współbrata swego klasztoru trzy msze święte. a każdy brat zakonny po-

winien odmówić cały psełtorz. jeśli zaś nie znał na pamięć psełterza,
wówczas 150 razy psalm 50 Missrere, jeśli 1 tego psalmu sobie nie
przyswoił, tyleż razy Ojcze nasz. Furtienowi dostarczane karteczki z
wiościę o śmierci zakonnika, by wręczał je pielgrzymom udającym się
w drogę, aby dostarczeli je zaprzyjaźnionym i ofiliowanym klasztorom,
celem włączenia poleconych zmarłych do wspólnych modlitw.
Codziennie odprawiała się jedna msza cicha za zmarłych170, w kazdy pierwszy wolny dzień tygodnia i miesiąca meza konwsntua1na171.
W czasie dorocznsj Kapituły Generalnej, które odbywała się w klesztorze meciorzystym w Citeaux w najbliższy dzień po uroczystości Podwyższenia Krzyża św. (14 września), odmawiano modły za wszystkich
zmarłych z ostatniego roku w brzmieniu następującym: "Post sormonum
habitum in capitulo, cum devotione stantibus omnibus, ab oo qui capitulum tenet, absolvantur dofuncti nostri, ita diconto: Animao fratrum
et familiarum nostrorum hoc anno defunctorum requioscant in pace. Di-'
cant: De profundis ot post flectentes genue, otiem Dominicis diobus
dicant: Peter noster.et qui praesidet, dicat:
Et no nos inducas in tentationom
A porta infori
Dominus voviscum
Oremua: Deus venieo lergitor
ot in fine: Dominus vobiscum. Roquiescant in poco, Amen“172.
Uroczyste roczne wspomnienia zmarłych odbywały się: 2 listopada
(Dzień Zeduszny) - za wszystkich zmarłych: 20 listopada - ze zmarłych
rodziców, rodzeństwo i krewnych; 31 stycznia --ze przełożonych: 21 maja - za wszystkich zakonników173. Od 17 września rozpoczynało się so-

169 Por. A.Lipp: Unsore Pflicht gogen die Verstorbenen. "Cistercienser Chronik". 1: 1889 s.21-23. 30-31, 36-40, 46-48. Libor ueuum PL 166. 1478-1480.

170
171

Liber ueuum - PL 166, 1469.

A.Lipp, jw. s.30. O genozie poniedziałkowoj mszy za zmarłych por.
A.Franz: Die Messe e.115-148.
172 Libor ueuum - PL 166. 1479.
173 A;Lipp: Unsere Pflicht s.31, 38.
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lemne roczna trycenarium, 30„dniowe wspomnienie zmarłych. W czasie

trwania trycenarium pokarm zmarłego podaje się jednemu ubogiemu.
W bogatych opactwach, posiadających przynajmniej trzy prebendy,
każdy kapłan w ciagu roku odprawiał 20 mszy za zmarłych, a bracia zakonni odmawiali 10 psalterzy względnie 150 razy psalm Misarera lub
tyleż razy Ojcze nasz 174 .
2.2.3. “Quomodo_hoaEitg§ aípsliantur"
Pogrzeb gości czy zmarłych w przytułku przyklasztornym opisuje
jedynie Liber ueuum175; agendy na ten temat milcza. Teksty modlitewne
z tej okazji odmawiane w zasadzie nie odbiegają od przedstawionych
wyżej. Oprawa zewnętrzna jednak jest znacznie ekromniejsza. niž w
przypadku pogrzebu zakonnika.
Przeor wyznacza kapłana. który ubiera tylko stułę. oraz dwóch
braci. z których jeden niesie krzyż i wodę święconę a drugi kadzielnicę i latarnię ("cum lumins in absconsa"). w razie konieczności równiez tragarzy. Špiewy podczas procesji do kościoła wykonuje kapłan
"mediocri voce“. Przeor powinien ponadto zadbać o to. by do chwili
przystąpienia do końcowych ceremonii. ciało nie pozostało samo lub
bez światła. Z chwilę. kiedy grób był przygotowany. można było pochować zmarłego o każdej godzinie, nawet jeśli to miało nastąpić po
ostatnim posiłku.
Na dany znak, "minor campana bis tantum pulsetur", zakonnicy gromadzą się wokół zmarłego. Konwent zajęty jednak praca. nie miał obowiązku brać udziału w pogrzebie. Zwolnieni byli również chorzy, osłabieni oraz mnisi, którym powierzono specjalne zadania. wyznaczony kapłan. z narzuconę na kapucę stułę, odprawiał oficjum "plane scilicat
non cantando"176. Dalej ceremonia odbywają się według ogólnie przyjętego zwyczaju. Obecny przy grobie kantor. jeśli uznał za stosowne.
odmawiał:
_ Requiem aeternam
deinde Chorum angelorum
postea Clemsntissime
Quo finito sacardos dicit:
Pater noster
174

Liber ueuum - PL 166, 1479.

175 ArPz Ms 26 8.86-B7; PL 166. 1480-1481. - Przytułek taki "domus

hoapitum“ znajdował się międz innymi w poblizu furty klasztoru
cysterskisgo w Henrykowie na šlęsku. Por. H.Grüger: Heinrichau.
Geschichte eines echlesischen Zisterzianserkloster 1227-1977.
Koln-Wien 1978 8.258.
176
Tylko kapłanów i zakonników zmarłych w hospicjum wnosi się do chó
ru 1 tylko ich pogrzeby odprawie się ze śpiewem, chyba. że opat
ze względu na osobę zmarłego zaleci co innego.
7
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Et ne nos
Requiem aeternum
A porta
Ne tradas
Domino exaudi
Dominus vobiscum
Coll.
Absolve Domino.. et post sam
Deus cuius miseratione.
W czasie śpiewu antyfony Clsmentiseime nie przyklęka się "venia
non petitur". ani też nie odmawia się 7 pselmów pokutnych. gdyz te
zastrzeżone są wyłącznie dla mnicha, konwersa czy nowicjusza cysterskiego.
Zakonnika, mnicha lub konwersa, który samowolnie opuścił klasztor,
ale powrócił i usługuje chorym w szputaliku przyklasztornym. w wypadku zbliżania się jego własnej śmierci. ubiera się ponownie w habit
zakonny i przenosi się do infirmsrii zakonnej. Po śmierci ma on prawo
do takiego pogrzebu, jaki przysługuje wszystkim zakonnikom. Jest to
niewątpliwie wielki akt miłości ze strony zakonu. Piotr Czcigodny
(Petrus Venerabilis OSB +1156) uwaza to za szósty punkt. którym cystersi różnią się od kluniaków (benedyktynów)177.
Za zmarłych z najbliższej rodziny kazdy zakonnik mógł prosić o
modlitwę, “misericordiam quaerit". Odprawiano wówczas za nich absoluclę. a kazdy kapłan we mszy prywatnej odmawiał jedną kolektę. pozostali zakonnicy recytowali w tej intencji siedem psslmów pokutnych lub
7 razy psalm Miserere, względnie 7 Ojcze nasz178.

Reasumując wyniki analizy dokumentów cyaterskich można stwierdzić, że cysterska liturgia pogrzebowe nacechowana jest wielką troską
i miłością do zmarłego. Troska ta przejawia się w nieustannej modlitwie od chwili skonania aż do pogrzebenia zmarłego i w następującym
po pogrzebie 30-dniowym wspomnieniu. nie licząc codziennych modłów 1
dorocznych uroczystości poświęconych modlitwom za zmarłych.
W księgach cysterskich ujęto w rubryki zwyczaj sypania popiołu na
podłodze w kształcie krzyża przed złożeniem na nim umierającego. .
Z nowych tekstów obrzędu pogrzebowego, nieznanych nam z analizy
tskstowej Sakramentarza Tynieckiego, na szczególną uwagę zasługuje
entyfona Clementissime, które w późniejszych agendach polskich niemal
na stałe wejdzie do repertuaru pogrzebowego. Nowością jest również
ryt poświęcenia grobu. większość modlitw choć w odmiennym uszeregowaniu występuje juz jednak w kodeksie tynieckim.
_
Z wyjątkiem procesji na cmentarz prawie wcale nie śpiewa się u
cystersów psalmów w trakcie samych ceremonii pogrzebowych, odmawia
lí-

177 PL 168. 1481.
178 PL 166, 1479.
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«~ 121 »się natomiast podczas czuwania przy zmarłym i to nieraz kilkakrotnie.
cały paełterz i Officium defunctorum. Brak równiez, zwłaszcza na
cmentarzu, bardzo pięknych i starożytnych antyfon: Aperite. Ingrediar.
Haec requies, De terra.
Przyjmując, ze cystersi zostali sprowamasni do Polski celem zaktywizowania akcji misyjnej. zwłaszcza na Pomorzu, oraz dla pogłębienia
ducha chrześcijańskiego u ludności juz nawróconej, bezpośrednio powierzonej ich trosce duszpesterskiej179, można wnioskować. że wywarli
oni znaczny wpływ na przyjęcie chrześcijańskiego obyczaju pogrzebowego.
Liturgia cyeterska oddziaływała również w jakiś sposób na liturgię diecezjalną. Dowodem na to jest chociazby najstarsza zachowana
agenda polska biskupa Henryka I z Wrocławia z lat 1302-1319, której
übsequium circa morientes" pod wielu względami przypomina cysterskie
obrzędy pogrzebowe. Będzie o tym mowa w następnym rozdziale.

2-3- ..āł°¬"§"f@Y 9*1,':ł@9±' 29§c'zeä9.?'°8ss 'ft ±: c?=°h..c..e°=3}ł:_vfşiāëncyai
Dotychczasowe rozważania opierały się na tekstach liturgicznych.
uzyskany na tej podstawie obraz jest jednak niepełny. Celem osiągnięcia pełniejszego obrazu chrześcijańskich obrzędćw pogrzebowych w Polsce wczesnośredniowiecznej sięgnięto do źródeł pozeliturgicznych.
W tym celu przeanalizowano najstarsze kroniki polskie 1 zywoty świętych oraz przyjrzano się ikonograficznym i plastycznym przedstawieniem obrzędów pogrzebowych. w świetle tych źródeł pragniemy obecnie
uzupełnić obraz liturgii pogrzebowej od strony opisowej i plastycznej
oraz ukazać niektóre wczesnośredniowieczne zwyczaje pogrzebowe. zwłaszcza prywatne modły za zmarłych.
2.3.1. Pogrzeb w literaturze
Najpsłniejszym źródłem skrypturystycznym, podajęcym wiele
szczegółów pogrzebu kościelnego z czasów Bolesława Chrobrego (9921025), jest napisany prawdopodobnie w 1006 r. przez św. Brunona z
Kwerfurtu (+i00§} "Żywot Pięciu Braci Męczenników". którzy zginęli
w 1003 r.180 Według tego opisu o śmierci mieszkańców klasztoru w Międzyrzeczu natychmiast doniesiono biskupowi poznańskiemu Ungerowi
(983-1012). W międzyczasie “sporządzono drewniane trumny" i "stosowę-

179 Por. J.Kłoczowski: Wspólnoty chrześcijańskie 8.223.
180 Por. MPHn Iv Cz.3 e.29-84; Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Tłum. K.Abgarowicz. wstęp i komentarze J.Karwasińska. warszawa 1966 s.5-22. 155-246; J.Mitkowski, R.Gustaw OFH: Pięciu Braci
Męczenników. W: Hagiografia polska. Red. R.Gustaw OFH. T.2. Poznań
1972 s.234-250.
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nie do polecenia biskupa wewnątrz kościoła wykopane wielki dółlal.
Podczas "ostatniej nocy odprawiono “wigi1ie” śpiewając psalmy 182 . Gdy
nastał dzień, “zeszła się dosyć - jak na młode chrześcijaństwo - duchownych i zekonnic na szczęśliwy pogrzeb niewinnych świętych"183
(...). "Sędziwy zaś biskup Unger pełen woli, przybywszy do świętego
miejsca, odprawił razem z duchownymi uroczysta mszę św. oraz przepisane modły"184 (...). "Następnie biskup wśród modłów i entyfon jak należy z bojaźnia Boża odprowadził zwłoki świętych aż do miejsca pogrzebania. Czterech z nich. ułożonych według godności pochowano w jednym
grobie w tym samym dniu, w którym spoczywał w grobie Syn Boży, Odkupienie nasze (Sobota 13 XI 1003). gdy przez mękę swa odkupił zgubiony
świat i przez śmierć swoja On. Zbawienie Boże. zniszczył śmierć naszą.
Tedy na środkowym miejscu położyli, jak nskazywała sprawiedliwość,
kwiat młodości, szlachetnego Benedykta, i chwalebnę latorośl, doskonałego Jena, do nich zaś na skrajach z obu stron dołęczyli dwóch innych,
których łaska Boża uczyniła nowicjuszami w świętej służbie i godnymi
wychowankami jasnego męczeństwa. według owych słów: Cnoty zajmuję
środkowe miejsce, uczniom zaś wyspiewuje się wszelkie pochwały na
końcu. Ponieważ zaś sługa Krystyn, który usługiwał świętym, nie odznaczał się takę świętościę 1 chciał się bronić kawałkiem drewna, pochowali go na zewnatrz w klasztorze, w myśl owego powiedzenia: Nie zaprzęgaj wołu z osłem (Powt 22.10), to znaczy: mądrego z głupim"185.
Kiedy jednak wkrótce potem, prawdopodobnie w czasie rozbudowy klasztoru186,odkopano grób Krystyna 1 stwierdzono. że ciało jego nie rozkłada się, "zakonnicy (...) pochowali go wewnatrz kościoła, w jednym
rzędzie z jego panemi, gdyż zarówno życie jak i grób nie powinny były
go oddzielać, według owych słów: Nie ma różnicy między Zydem a Grekiem, niewolnik i wolny, wszyscy w Chrystusie jednościę jesteśmy"

(Gal 3.28 1 Rzym 1o.12)187.
W tym samym źródle odnajdujemy ślady stypy pogrzebowej: "Gdy więc
pogrzebeno świętych, kapłan, którego tam wysłano, aby w godzinie służby Bożej odprawisł msze, w domu. gdzie ich zabito. zaczął ze swoimi
chłopcami jeść 1 pić i spędzać noc wśród ludzkiej wesołości"1B8. Do;nn--1-1-12--1-nn-._.í.

181

Żywot Pięciu Braci Męczenników s.221; MPHn IV Cz.3 s.67: "preparatis ligneis sarcophagis".

182

Tamże s.224.

183

Tamże 8.221.
Żywot Pięciu Braci Męczenników 8.222.

184
185
186

Tamże s.223.
Por. tamże s.233.

187

Żywot s.224„

188

Tamże s.232.
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piero dwukrotne interwencja świętych przerwała tę zabawę. A żywotopisarz dodał: "To był pierwszy od czasu pogrzebu znak świętości"189.
Pierwszy. ale nie jedyny. św. Brunon odnotował już wcześniej kilka cudów. jakie miały miejsce jeszcze przed pogrzebem. Jednym z nich
było odwrócenie się św. Benedykta w ten spceób, że "szlachetna jego
głowa skierowana była na południe. czcigodne nogi na północ. O wiejecych w różnym kierunku wiatrach tych stron tak pisano w Pieśni nad
pieśniami: Wstań, wietrze z północy, i przyjdź, wietrze z południe.
przewiej mój ogród, a niech płyną wonności jego (4.16), to znaczy:
Ustęp, diablo, a przyjd Duchu Święty, napałnij duszę moje, aby okaza
ły się mile woniejęce cnoty jej"190.
Wśród licznych cudów, jakie działy się po śmierci męczenników_
(uzdrowienie diakona. uwolnienie od opętania, nakaz zwolnienie z więzienia zabójców i opieki nad ich rodzinami, zjawiska świetlne nad
klasztorem, brak oznak rozkładu ciał męczenników) interesuje nas
szczególnie grupa cudów zwiazane ze “służbę Boża zmarłych"191. Służba
Boża zmarłych w myśl ówczesnych przekonań polegała na tym, że zmarli
kapłani. w naszym przypadku zabici zakonnicy. gromadzili się noca w
kościele celem odprawienia nabożeństwa. W nabożsństwie tym mogli brać
udział tylko zmarli. żywym, którzy by chcieli podpatrywać zmarłych,
groziło nieszczęścia, a nawet śmierć. Po raz pierwszy w popularnej
literaturze religijnej średniowiecznej Europy watek ten wykorzystał
św. Grzegorz z Tours (+ ok. 594) w swoim zbiorze legend hagiograficznych "In gloria confeaaorum“192. Po Grzegorzu z Tours, zdaniem E.Potkowskiego, watek podaniowy o “służbie Bożej zmarłych" pojawia się ponownie dopiero na poczętku XI stulecia i to na obszarze Niemiec - w
Kronice Thietmara z Merseburga (+1O18)193. Thiatmar tworzył swoja

I

389 Tamże.

190 Tamże s.222. Było to raczej nietypowe ułożenie ciała. Przyjęto
była wówczas pozycja głowę na zachód, tak by oczy były zwrócone
ku wschodzęcemu słońcu. Św. Brunon jednak 1 dla nietypowego ułożenie ciała zmarłego znalazł wytłumaczenie.
191 Por. Żywot s.226. 233-238.
192 Szczegółowe opracowanie tej kwestii dla terenu Niemiec przedsta-

wił: E.Potkowski: Dziedzictwo wierzeń pogańskich w średniowiecznych Niamczech. Defuncti vivi. Warszawa 1973 s.31-37 przyp. 34-70
Motyw ten jest żywy po dziś u starych ludzi na Kaszubach. H.0rmiń
ski (Zwyczaje 1 praktyki religijne zwiazane z pogrzebiem w rejonie kaszubskim na przykładzie parafii Strzelno. Lublin 1974 s.63.
- maszynopis Archiwum KUL) pisze: "Do ciekawych opowiadań należy
to, że w Dniu Zadusznym po północy zmarli kapłani odprawiają mszę

św., s wszyscy zmarli z danej parafii uczestniczą w niej. Dlatego
winne być przygotowane szaty do mszy św. Nie może również zabrak-

nas w kościele w tej nocy hostii, wina mszalnego 1 wody do sprawo-

wania Najśw. Ofiary".

193 Dziedzictwo wierzeń pogańskich s.31-33.
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Kronikę w ostatnich latach swego życia (1012-1018)19ą, tymczasem św.
Brunon napisał Żywot Pięciu Braci Męczenników przynajmniej o kilka
lat wcześniej - a zatem nie na obszarze Niemiec,ale na ziemi polskiej
pojawia się ponownie watek o "liturgii zmarłych". Jedno jest wspólne
obu autorom: obaj keztałcili się w Magdeburgulgs, i chociaz Brunon
nie poprzestał na szkole magdeburskiejlgö, to przeciez i on prawdopodobnie zaczerpnęł z tego samego żródła swe opowiadanie o "służbie Bożej zmarłych". Thietmar bowiem właśnie w Magdeburgu ulokował swe opisy o tych wydarzeniach197. Podał on również rację dla której je przytacza: "aby nikt z wyznawców Chrystusa nie wętpił o przyszłym zmartwychwstsniu i aby każdy dażył usilnie poprzez zbożne pragnienia do
radości błogosławionaj nieśmiartelności"198. Tan sam cel miał chyba
również na uwadze św. Bćunon, kiedy "młodemu chrześcijaństwu" podsuwał
wzory do naśladowania. Opisane cuda zwiazane ze “służbę Boża zmarłych"
miały bowiem zachęcić do modłów i jałmużny za zmarłychlgg.
Żywot Pięciu Braci Męczenników jest cennym źródłem. Informuje nie
tylko o drewnianych trumnach, które były rzadkościę w tamtych czasach
na naszym terenie, ale znajdujemy w nim również wiele innych szczegółów rytuału pogrzebowego.
W noc poprzedzejęcę pogrzeb odbywało się przy śpiewie psalmów czuwanie przy zmarłych. Liturgii pogrzebowej przewodził biskup w otoczeniu duchownych i zakonnic. Odprawiono uroczysta mszę święta i przepisane modły. Z kolei wśród modłów i śpiewó udano się procesjonalnie
do grobu, który znajdował się wewnątrz kościoła. W myśl ówczesnych
saint-ís±inuç

194 Por. M.Z.3edlicki: wstęp do Kroniki Thistmara s.×××I-XXXIV. Brunon i Thiatmar byli kolegami szkolnymi, a nawet ze sobę spokrewniani, stęd Thietmar poświęcił swemu krewniakowi dwa rozdziały
(VI 94-95 swej Kroniki. - Por. Piśmiennictwo 8.16.
195
Żywot s.12-14: M,Z.3edlicki: Wstęp do Kroniki Thietmara s.×I×.
196
Dalsza studia odbywał na dworze Ottona III i w klasztorze rzymskim
na Awentynia. Por. M.Z.Jadlicki, jw.

197 Th±e:mar 1 12 8.18-21.
198 Thiermar I 11 8.18-19.

199 "Teraz przedstawię po krótce, gwoli dobrego przykładu dla wszystkich wiernych, sławne czyny czcigodnej Matyldy, których dokonała
po śmierci swego męża (Henryka I +936 . Albowiem, jak mówi Pismo
św. (2 Mach 12,46) "zbożna to i zbawianna jest myśl modlić się za
umarłych" 1 przez jałmużny wyjednywac im rozgrzeszenie. Czytałem
o pewnym Jeńcu, za którego żona, zmarłego o sądząc, ciagle msze
żałobne zamawiałs, że więzy jego rozluźniagy się za każdym razem,
kiedy czyniła one te Bogu-Ojcu miłe ofiary. On sam jej to potem
opowiadał, gdy wrócił wolny do domu. Idąc za tym przykładem królowa Matylda przychodziła z pomoca swemu przez śmierć doczesną zmozonemu małzonkowi w ten sposób, że rozdawała żywność nie tylko
biednym, lecz takze ptakom. Założyła również w 30 dni po jego
śmierci zgromadzenie zakonne we wspomnianym wyzej grodzie (tzn. w
Kwedlinburgu) 1 wydzieliła mu za swego mejętku za zgodę synów
wszystko. co było potrzebne do utrzymania 1 ubrania mniszek".
Thistmar I 21 s.28-31.
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zwyczajów w kościele pochowano tylko samych zakonników (Benedykta i
Jana oraz nowicjuszy: Izaaka i Mateusza). Natomiast sługa klasztorny
Krystyn. choć razem z tamtymi poniósł śmierć, został pochowany poza
kościołem. Do kościoła przeniesiono go dopiero po jakimś czasie, gdy
stwierdzono, że jego ciało po śmierci nie ulega rozkładowi. wreszcie
autor zanotował szczegół bardzo şłowisński, “ludzką weeołość" uczestników uczty pogrzebowej, które oczywiście zganił jako grzeszną. co
podkreślił specjalną interwencję sił wyższych, tym bardziej. że patronował jej kapłan.
Chociaż Żywot Pięciu Braci Męczenników nie jest jedynym kronikarskim zapisem na interesujący nas temat z okresu wczesnopiastowskiego.
jest jednak opisem najpełniejszym. wypowiedzi innych kronikarzy i hagiografów mają bowiem najczęściej charakter fragmsntaryczny i ograniczają się zazwyczaj do rocznikarskiego przekazu o czasie śmierci 1
miejscu pochowania. Rzadko odnajdujemy dłuższą wypowied na temat samego pogrzebu. Częściej autorzy popieują się malowaniem wrazenia, jakie śmierć wywołała na pozostałych przy życiu oraz opisem wielorakich
przejawów żałoby.
W taki właśnie sposób Gall Anonim szczegółowo opisuje załobę po
śmierci króla Bolesława Chrobrego (+1025), nie podając zadnej informacji o przebiegu pogrzebuzoo. Podobnie przedstawia na innym miejsdu
pogrzeb Mieszka, syna Bolesława Śmiałego, zmarłego w 1089 r. Dowiadujemy się z tej relacji jedynie tyle, ze udział w ceremoniach pogrzebu
brali biskupi, i że egzekwie odbyły się w sposób uroczyetyzol. Dopiero z okazji śmierci Bolesława Hermana (+1102) Gall pisza: "Zmarł zatem Księzs Władysław w podeszłym wieku i długą słabością zmozony. a
arcybiskup Marcin z kepelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawieł za niego egzekwie, nie śmiejąc go pochować przed przybyciem synów"2O2. A nieco dalej mówi o "zeszczytnym i okazałym pogrzebie księ-

cia właayzzawa w k°śz±z1e p1°zk±m"2°3.
Również Mistrz Wincenty z okazji śmierci Kazimierza Sprawiedliwogo (+1194), swego protektora, rozpisuje się szeroko jedynie na temat
róznych oznak załości. noszących - jak to już wspomniano w rozdziale
pierwszym - zresztą wiele cech pogańskich. Na wzór Galla ułozył Kadłubsk "Epicedion na śmierć Kazimierza Sprawied1iwego“. Liturgiczny obaoo Gall I

16 8.40-41.

201 “Dopiero po egzekwisch biskupi ocucili ją (metką) wachlarzami i
zimną wodą (...) Ani rocznica pogrzebu cesarza nie byłaby obchodzona wśród tak żałobnych śpiswów“. Gall I 29 s.ó1.
C

202 G811 11 21 8.94-se.
203 Tamze s.95. - W.Schenk dopatruje się w opisie czekającsj Czechów
klęsk w czasie wy rawy Bolesława Krzywoustego podanym przez Galla
(III 23 8.162-1643 elementów późniejszej że obnej sekwencji Dies
irae. Por. W.Schsnk: Historia Kościoła w Polsce. T.1. Poznań4Marszawa 1974-8.101.
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chód pogrzebu Kronikarz streszcza jednak tylko pół zdaniem: “ßdy więc
odbyły się kościelne obrzędy pogrzebowe" - "igitur exsequialibus rite
peractis". Zapewne przewodniczył im biskup krakowski Pałka, o którym
mówi kontekst2U4. W tym samym stylu Kronika Wielkopolska opisuje
śmierć i pogrzeb Przemysława I, księcia wielkopolskiego (+1257)2o5.
Nieco więcej szczegółów. zwłaszcza odnoszących się do przygotowania do pogrzebu. odnajdujemy w zywocie św. Jadwigi Śląskiej (+1243).
Ciało zmarłej po obmyciu i przybraniu złożono na noszach i w uroczystej procesji przyniesiono do kościoła, gdzie pozostało przez trzy dni.
W tym czasie zgodnie z regułą cysterską nieustannie czuwano i modlono
się przy zmarłej. Dopiero po trzech dniach pochowano ją w kcścielezoö.
O bł. Kindze (+1292) hagiograf pisze. że całą noc spędziła na czuwaniu przy zwłokach męża. księcia Bolesława Wstydliwego (+1279), którego następnie pochoweła w wybudowenym przez niego kościele oo. franciszkenów w Krakowie oraz rozdałe bogate jałmużny wszystkim kościołem
krakowskim, by modlono się za jego duszę2o7.
¶IlllIllIIl'$ni|_|-uí

204 Kadłubek IV 20 s.211-217.
205

Kronika Wielkopolska. W: Wybór kronik średniowiecznych 8.103-104.
"Lotc autem corpore et aptsto super feretrum. ut decebat. sorores
domus Trebnicensis mox cum megno eccurrentes desiderio et animi
aviditate, quevis. quod poterat de reliquiis capere ccrpcris. rapiebat. Alie namque digitorum. alia pedicerum eius ungeus. quedam
vero capillos sancti capitis prescidebant. Tandem cum sollempnitate debita thesaurus ille inestimabillis ad ecclesiam deportetus.
ibidem remensit triduo insspultus, vigilantibus iuxta corpus orantibus multis cunctisque laudantibus deum super omnibus, que viderant et audierant et que faciebat adhuc non sepulto corpore clementia divine magnalia per merita sancte aus". Vita sanctae Hedwigia. MPH IV 581. - Krytyczna opracowanie zycioryeu zob. B.Suchoniówna OSU, R.Gustew OFM: Jadwiga Śląska. HP I 457-458. - W odobny sposób Mnich Breunweilerski opisał pogrzeb Matyldy (+iO25Ŝ.
siostry Ottona III. Ciało Metyldy, zmarłej w Akwizgranie przeniesiono do klasztoru w Braunwsiler pod Kolonia. "Tote coloniensium
turba, ultimum eius funeri officium redditura. cum venerabili suo
srchiepiscopo Piligrino eo convenitz tribusque diebue sc noctibus
continuis, ad eius exeequiss. qui tentse dolor foeminae atque
amieeio exigebat. cum psslmis et vigillis missarum sscramente explevit. Donec demum quarto die ab archiepiscopo, infre ipsum tentorium, sltere in honorem ssnctae Hsrias coneecretum est, ante
quod eius corpus venersbile humstum est". MPH I 343.
207 “Felix namque domina in eola tunica. saga et palio grscillimo
contecta. totam noctam illam circa funus ducis sui corporis ineomnam deduxit, deprecans devotissime cum nimia lacrimarum effueione pro ealute anime eius (...) Sepulto autem devotissimo duce Boleslao, cum iam domum ds ecclesie reverteretur. msnicis inclinatis sanguis nimius ds ipsius corpusculo frigore sc aliis labcribus macerato abundantiseime msnavit. Ordinate quippe cum debita
megnificentie sepultura ducis sui elemosinsque copiosa per omnes
ecclesiss pro anime ipsius distribute, ststim in territorium Sandecenss (...) prcfecta est". Vita st mirscule sanctse Kyngae ducissae Cracoviensis. MPH IV 699; M.H.Witkowsks OSU. R.Gustsw OFM:
Kings-Kunegunda. HP I 757-779. - Nieco szerzej śmierć i pogrzeb
Bolesława opisuje Długosz: "Po trzydziestu siedmiu latach panowanie. w Krakowie dnie siódmego grudnia, w niedzielę poboznis umarł
L
Cd. przyp. na str.127

206
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Pogrzeb bł. Salomei (+1268} przedstawia jej "żywot", opisany jesz
cza pod koniec XIII wieku przez franciezkanina Stanisława. Jest w nim
najpierw mowa o czuweniu opatki z dwiema aioetrami u łoże konajęcej
Selomai. Po śmierci ciało przez oeiem dni czekało na pogrzeb, gdyż
toczył się opór między klaryekami a franciezkanami o miejsce pochowanie. Po ośmiu dniach została Salomee pochowena W klaeztorze na åkale
świ Marii koło Ojcowe, jednakże pół roku później nastąpiła uroczysta
tranelacja do kościoła franciszkanów w Krakowie, gdzie jeszcze za życia obrała eobie miejsce na wieczny epoczynekzoß.
Nie udało się ustalić, czy w tamtych czasach z okazji pogrzebu
głoazone były kazania. Rubryki milcza na ten temat, brak również
wzmianek w źródłach pozaíiturgicznych. Z okresu do końca XIII ws nie
zachowało się żadne kazanie pogrzebowezog. Echa kazania pogrzebowego
można znaleźć jedynie a Kronice Wielkopolskiej w opiaie pogrzebu
Przemyeła I210.
_ Nie znamy również żadnycn pieśni pogrzebowych z tamtych dni.
0 śpiewach jest mowa u Galla, Wincentego Kadłubka, ale były to albo
ápiewy liturgiczne albo pieśni bardów nadwornych. Pierwszy w ogóle
tran żałobny (na śmierć Bolesława Chrobrego) ułożył Anonim Gallzlí.
Jeśli jednak pieśń Galla o zabarwieniu apicko-lirycznym, a więc utwór
poetycki, była śpiewana. to jedynie przez bardów nadwornych, Na wzór
pieśni Gellowej drugi naez kronikarz Mistrz Wincenty ułozył "Epicadion na śmierć Kazmierza Sprewiedliwego"212. Ale 1 ten utwór nie wy"
szedł poza sferę dworeką, nie ma też nic wspólnego z kościalnym epie~
wam pogrzebowym. O "załobnych śpiewach”. bliżej nie określonych, mówi
kronika Galla z racji pogrzebu Mieazka Boleeławcwice213. Mamy jednak
g

Cd, przyp. ze etr.126
i w kościele św. Franciszka braci mnaejezych, który eam był założył, w chórze kościalnym od strony północnej pochowany zoetał.
Uczcili go uroczystym pogrzebem Leszek Czarny, księża aioradzki,
od niego za syna i następcy przybrany. Paweł, biskup krakowski,
Kinge,.zona zmarłego, Helena, wdowa po Boleeławie Pobożnym, książęciu kaliekim, Gryfina, małżonka Leszka Czarnego, panowie przedniejei i szlachta, duchowieńetwo i`lud tłumnie zebrany. Żałoba
była powszechna". Roczniki. Księga eiódma 8.262-263,
208
Vita eanctee Salomeae Reginae Halicieneie euctore Stanielao francieceno - MPH IV 781+7B4; B.Włedareki, R.Guetew OFM: Salomee. HP
II 300-313.
20
9 Por. J.Wo1ny± Keznodziejatwo. W: Dzieje teologii katolickiej w

Polsce. T.1. średniowiecze. Lublin 1974 8.282.

210 Kronika Wielkopoieke. W: Wybór kronik średniowiecznych 8.15, 103Q

211 call 1 16 8.41-42.
212 kadłubøk Iv 20 z.211-217, 237-asa. Rewniąz em±erć Henryka sanda-

mierakiego (+1166) oraz rycerzy poległ ch n boju z pruekimi poga-

neni opienano U pieåniech. Por, H.Feicht: Studia nad muzyką po skiego średniowiecze. Kraków 1975 8.366; Z.G1oger: Elegia po skie
Gloger II 119-120.
i
e
o
213 R811 T #9 9.51.

'
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prawo domnismywać się, ze chodzi tu o łacińskie śpiswy liturgiczne,
zwiazane z rytuałem pogrzebowym, wykonywane przez duchowieństwo214.
Najlepszy znawca muzyki kościelnej naszego średniowiecza, ks. H.Feicht,
tak pisze: "Do końca XII wieku lud skazany jest na milczenie. Jest on
jedynie biernym świadkiem łacińskich ceremonii"215. Początek pieśni
kościelnej, jego zdaniem przypada dopiero na koniec XIII wiskuziö.
Czas między śmiercią a pogrzebem w świetle źródeł pozaliturgicznych był różny. Pięciu Braci Męczenników pochowano po dwóch dniach217.
Z pogrzebem Władysława Hermana w oczekiwaniu na przybycie synów zwlekano pięć dnizle. Pogrzeb św. Jadwigi Śląskiej nastąpił po trzech
dnisch219, a bł. Salomei po ośmiu dniachzzo. W opisie cudów św. Stanisława Biskupa znajdujemy zwyczaj stosowany wsród wyższych warstw "non est moris, maxims apud nobiles, eedem die mortuum sepslire“221.
Nieco dalej w tymże źródle jest mowa tylko o kilku godzinachzzz. Praktyka zatem była różna. Prawdopodobnie przygotowania do pogrzebów bardziej okazałych trwały dłużej, a ludzi prostych grzebano stosunkowo
szybko.
Najwięcej informacji zachowało się na temat miejsce pochowania.
Na kilkadziesiat przeanalizowanych pochówków z okresu do końca XIII
w. odnoszęcych się do panujących, królów i książąt oraz członków ich
rodzin, jak również dostojników kościelnych, biskupów i zakonników,
wszystkie odbyły się w świątyni.
W najbardziej honorowym miejscu kościoła - "in medio ecclesiee"
- zostały pochowane tylko nejwybitniejsze osobistości (królowie:
Mieszko I i Bolesław Chrobry, święci biskupi: Wojciech i Stanisław).
0 innych zapiski tylko ogólnie wspominają, że zostali pochowani "in
ecclesie". Były to rózne miejsca: chór, nawa główna, przedsionek, a
z chwilę powstania kościołów gotyckich - kaplice przyboczne.
214

Tylko "Powieść minionych lat" mówi że bojarowie i drużyna na pogrzebie księcia Świętopełka (+1i13$ śpiewała nad nim “pieśni zwykłe". Ala o jakie pieśni tu chodzi?
gls Studia nad muzykę polskiego średniowiecza s.263-264, 376.

215 Tamze 8.378.

217 żywo: 8.223.
218 G811 8.95.
219 MPH Iv 581.
22° MPH Iv 784.
221 W ilitis wenceslai de Policarcicz filius nomine Wikerus in die
sancti Martini gravissime infirmatua, ssquenti die circa ortum
solis est mortuus iacuitque illa tots die inhumatus, quia non est

moris, maxims apud nobilas. eadem die mortuum scpelire". - MPH
IV 401.

222 “Cuiusdam Hungari nomine Petri filius Polech dictus, graviter infirmatus, octsvo die fuit mortuus iacuitquo defunctus ab hora tertia usque ad meridiem, quousque ad sepeliendum fuerit aptstus". MPH IV 402.
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Üd pierwszych dziesiątków XIII stulecia wiele osób, w tym równiez
2 rodzin panujących. wybiera sobie na aisjaoe wiecznego spoczynku koś

ciół klasztorny. Szczególnym powodzeniem od połowy XIII w. na Zachodzie, jak również u nas cieszę się kościoły iranciszksńekie 223 . Przyczynę tego była szarzona przez franciszkanów opinia e skuteczności
ich opieki nad duszami zmarłych. jak rownież zwiazku dworów panujecych z tym zakonem. Widać to najwyraźniej na przykładzie Bolesława
'
'
wstydliwego
i jego siostry Selomei 224 .
W kościołach klasztornych najbardziej honorowym miejscem był
chórzzs. Podobnie jak w przypadku katsdr biskupich miejsce na grób
znaleźli tu jedynie książęta i fundstorzyzz z Henryk I Brodaty (+1238)
w Trzebnicy u cystersek227, Henryk II Pobożny (+1241) u frsnciezksnów
w kościele św. äakuba we Wrocławiuzae, Bolesław wstydliwy (+1279) w
P29
ufundowanym przez siebie klasztcnze franciezksnów w Krakowie” , Henryk IV Probus (+1290) w ufundcwanym kościele kolegiackim św. Krzyża
wa Wrocławiuzso, Piotr Włast (+1153) również jako fundator klasztoru
św. Wincentego we Wrocławiugsi oraz święci: Wincenty Keoiubek C+i223§
'
w Jędrzejowis 232 , Jadwiga Śląska
(+1243Ê w Trzsbnicy 233
“ , Salomsa
(+1268) w Krakowie234.
Zamykajęc obecne analizę pisanych źródeł pozaliturgicznych wypada zaznaczyć, ze otrzymany obraz nie oddaje w pełni ówczesnej rzeczye
wistcści. wszystkie opisy dotyczę bowiem jedynie świętych i osób postawionych na najwyższym szczeblu drabiny społecznej czy hierarchii
kościelnej. Ani słowem źródła pisane nie mówię o po rzebaoh prostyth,
1|'-nr'-'_u--1-1-nu--í

223

Por. S.$kibiński: Program ideowy i funkcja kościoła franciszkanów

w Krakowie. W: Sztuka i ideologia XIII wieku. Wrocław 19?4 a.333~
341; cała rodzina Henryka II Poboznego (+1241), zona Anna 1 sześcioro dzieci księżęcych zostało pochowan ch w uřundowsnym przez
księżnę Annę klasztorze klarysek we Wrocšawiuşpodobnie 13 członków rodziny Piastów z Opole znalazło miejsce wiecznego spoczynku
w XIV w. w klasztorze franoiszkanów. - Por. E.Frankiawicz: Kaplica pisetowska w Opolu. wroołsw 1963.
224

s.sk±b±ńzk±, je.

225

F.Zoepf1: Bestattung._w: Reallexikon zur deutschen Kunstgcschich-

226

Por. T.Glińaki: Fundatorzy klasztorów w opinii Długosza. Wzâummarium..Sprawozcanie Towarzystwa naukowego KUL. 21: 19?2. Lublin
1974 8.51-55.
MPH III 725.

te. T.2. Stuttgart-Waldsee 1948 8.332-355; 3.$kibińaki, jw.

227
228

Tamże.

229
230

MPH IV 699; J.üługosz: Roczniki. Księga siódme a.263.
HPH III 783-784.

231

MPH 727.

232

MPH II 213.

233

HPH IV 581, V 1015.

234

MPH IV 782-784.
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zwykłych. przeciętnych mieszkańców Polski piastcwekiaj. Otrzyaene dane pozwalaja jednak zrozumieć. jakie były ogólne tendencje 1 jakie
wzory podsuwano ludowi do naśladowania.

2' 3' 2' _'."'¿ÊZ."".`l. !.'i.°š.7Iř.?.'*łE'1'.°__"._°_*F.'*E?.?.
Najatarazym przedstawieniem ikonograficznym liturgii pogrzeboW93 w Polsce sa Drzwi Gnieżnisńekie z 2 poł. XII w.235 Końcowa sceny
(XV. XVII, XVIII) tego arcydzieła polskiej i zarazem europejskiej
sztuki rzażbiarskiej 1 odlswniczej. mslujace w osiemnastu obrazach legendę św. Wojciecha, dzieje jego życia i męczeńska śmierć. stanowią
doskonałą ilustrację rytusłu i obyczaju pogrzebowego w Polsce XII etulecie.
Scena XV przedstawia wystawienia zwłok św. Wojciecha236. Ciało
spowite w całun spoczywa na desce osadzone] pomiędzy drzewem. a pozbawionym gałęzi pniem drzewnym. na którego szczycie zstknięto głowę
świętego. Na innym drzewie siedzi orzeł. który strzeże zwłok przed
dzikim ptactwem237.
Właściwy obrzęd pogrzebowy przedstawiają dwie ostatnie sceny z
Drzwi Gnieźnieńskich. Scena XVII obrazuje przeniesienie zwłok św. Woj235 Literatura na temat Drzwi Gnieżnieńskich jest duża. Prezentuje

się tu najważniejsza: Drzwi Gnieźnieńekie. Pod red. M.wa1ickiego.
T.1-2. Wrocław 1956-1959; T.Dobrzeniecki: Drzwi Gnieżnieńekia.
Bez m. wyd. 1953; Z.Świechowski: Drzwi Gnieżnieńskie. W: Katedra

Gnieźnieńska. Pod red. A.św1schswsk±s3. T.1. Poznań 1970 8.187-

193; T.Dobrowo1ski: Drzwi Gnieźnisńskie. W:_Historia sztuki polskiej. Pod red. T.Dcbrowo1skiego. T.1. Sztuka średniowiecza. Kraków 1962 s.97-102; M.Wa1icki: Drzwi Gnieźnieńskie. W: Sztuka polska przedromańska do schyłku XIII w. Por rad. M.wa1ickiego. T.1.

236
237

Warszawa 1971 Vo1.1 s.228-230.
Zob. il. 1.
Szczegół z orłem pochodzi z trzeciej redakcji zywotu (Vita I 30)
św. Wojciecha. “Sed ut ostenderet omnipotene Deus. cuius meriti
esset tentus martyr et pontifex, par triginta dies iussu divino
corpus sanctissimum custoditur, ubi nu11a_fera, nulla avis acce-

dere potuit cum divine indicio aquilam custodem aspexit" - MPH IV
Cz.1 8.84. 0 orls mówi również Passio S.Ada1berti VI-VIII: "tribus videlicet diebus caput in sude fixum ab aquila. ne ab ullo
volucrum tangeretur cuatoditur“ - por. J.Karwasińska: Drzwi Gnieź-

nieńskie a rozwój legendy o św. Wojciechu. W: Drzwi Gnieżnieńskie.
Pod red. M.wa1ickiego. T.1 8.20-41. - W sztuce chrześcijańskiej
orzeł jest symbolem nieśmiertelności. Por. K.K nst1e: Ikonographie
der christlichen Kunst. 8.1. Freiburg 1928 s.88; Wefrhshn-Strauch:

Aquila-Resurrectio. "Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft“. XXI; 1967 Hft. 3-4 8.105-107. Stęd nie do przyjęcia wydaje się interpretacja M.Kowa1czyk (wierzenia pogańskie za
pierwszych Piastów e.36), która w myśl wierzeń i wyobrażeń charakterystycznych dla starożytnego Egiptu i pogsńskich Słowian, chciełaby w tym orle (ptaku) widzieć duszę zmarłego, oczekujące w pobliżu zmarłego na pogrzeb zwłok. Podobnie interpretuje tę scenę

L.Kal1nowski: Treści ideowe sztuki przedromsńskiej i romańskiej w
Polsce. "Studia Źródłoznawcze". 10: 1965 s.24. - Orły strzegace
zwłok występuje również w opisie męczeńetwa św. Stanisława Biskupa. MPH I 386.
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ciecha do Gnieznazsa. Na czele konduktu idzie biskup w ezatach pontyfikelnyoh, w ornecie i mitrze. w asyście innego przedstawiciela duchowieństwa. Biskup prawa rękę oksdzs zwłoki świętego. a w lewej trzyma księgę liturigiczng (pontyfikał . Ze noezami z ciałem przykrytym
'kaps (bez trumny). które niosą dwaj duchowni. kroczy król Bolesław
Chrobry w towarzystwie małzonki. Dwu zebraków lub kalek klęczac podnosi w błagalnym geście ręce. prosząc o jałmużnę względnie o uzdrowienie.
wreszcie w końcowej. XVIII scenie. artysta przedstawił moment
złozenia_świętego do grobowca239. Dwu duchownych składa święte zwłoki
(bez trumny) do sarkofagu. Zmarły przybrany jest w strój liturgiczny,
w ornat i mitrę. Obrzędowi temu towarzysza: biskup w szatach pontyfikalnych, w orencie, mitrzs. z pastorałem w lewej ręce. prawa błogoeławisc zwłoki i król Bolesław w stroju majestatycznym, w kopie, z
koronę na głowie 1 berłem w prawej dłoni. Uroczyety strój nie przeszkadza jednak królowi okazać ludzkiego wzruezenia. Gestem charakterystycznym dla średniowiecznych płsczków sięga lewą rękę do twarzy, by
dyskretnie otrzeć łzę po stracie wielkiego przyjaciele. Spośród trzech
duchownych stojęcych za sarkofagiem, jeden trzyma krzyż i kadzielnicę,
drugi_kociołek z wodę święconę i kropidłem. a trzeci pontyfikał. Ten

ostatni podobnie jak król zgodnie z ówczesnymi kanonami sztuki również jest ukazany w pozie płaczke. Arkada rozpięta w tle między dwiema wieżyczkami symbolizuje wnętrze.kociołs, ktorym w tym przypadku
jest katedra gnieżnieńska.
W tych kilku scenach mamy wiele istotnych elementów kościelnego
rytuełu pogrzebowego. W syntetycznym skrócie odzwierciedlają one
wszystko, co skadinęd wiemy na temat liturgii średniowiecznego pogrzebu chrześcijańskiego. Obrzędom przewodniczy przedstawiciel Kościoła,
W naszym przypadku ze względu na szczególne okoliczności głównym ce-

lebransem_jest biskup240. Ceremonii towarzysza modły liturgiczne, o
czym świadczył pontyfikał oraz gest błogosławienia biskupa. Ponieważ
zmarłym jest również biskup, miejscem jego wiecznego spoczynku staje
się katedra. Prezbyterium gnieźnieñskie reprezentuje pięciu duchownych, z których dwóch zajętych jest składaniem ciała św. Wojciecha do

sarkofagu241, a trzech pozostałych bezpośrednia służbę liturgiczne.
238
239
240

bob. il. 2.
Zob. il. 3.
Mógł to być biskup poznański Unger (983-1012), a nawet brat św.
Wojciecha Radzim-Gaudenty, którego źródła już w grudniu 999 r.
tytułuję "Archiopiecopue Sencti Adalberti, martyris“. Por. Z.Sułowski: Początki kościoła polskiego. W: Kościół w Polsce. T.1.
Kraków 1966 s.78-79.

241

Podobna scenę przedstawia predella poliptyku wieniewskiego z 1544

r. obrazujęca pogrzeb św. Stanisława Biskupa. Por. H.Walicki. Renesansowy poliptyk wieniawski. Warszawa 1960 il. 9. Zob. il. 4.
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Stojący w nogach akolita trzyma krzyż procesyjny i równocześnie okadzs zwłoki. 2 dwoch pozostałych jeden trzyma kociołek z wodą święconą,
a drugi księgę liturgiczne.
Przedstawicielem wiernych biorących udział w pogrzebie jest sam
król, którego artysta na tę uroczystość przybrał w strój majestatyczny. Innych postaci nie widzimy. Z całości obrazu jednak wynika, że
mamy do czynienia z bardzo uroczystym pogrzebem, zapewne z udziałem
całego dworu królewskiego, rycerzy i mieszczan Gniezna.
Sceny z Drzwi Gnieźnieńskich oprócz wielkich walorów artystycznych
jakie reprezentują, są świadectwem przyjęcie chrześcijańskiej liturgii
pogrzebowej w Polsce XII stulecia.
Kolejnym ikonograficznym przedstawieniem obrzędu pogrzebowego z
terenu Polski są miniatury z Legendy Ostrowskiej z połowy XIV w.242,
ilustrujące "Żywot" św. Jadwigi Śląskiej (+1243)243. Wprawdzie miniatury te świadczą w pierwszym rzędzie o rytuale pogrzebowym na Śląsku
w połowie XIV w., niemniej, uwzględniając stosunkowo powolny rozwój
i niezbyt szybko po sobie następujące zmiany w liturgii tamtych czasów, można je również, bez narażenia się na większe nieścisłości, odnieść do końca XIII w.
Scene 18 z Legendy Ostrowskiej przedstawia wystawienie na marech.
w stroju książęcym, ciała Henryka I Brodatego (+1238), męża św. Jadwigi244. Napis nad tą sceną głosi, że Jadwiga, zamiast smucić się, pociesza współsiostry, cysterki z Trzebnicy, opłskujące śmierć fundators klasztoru i tłumaczy im właściwą postawę wobec śmierci. Sceny 49 1
50 obrazują kolejno mszę św. odprawianą w obecności zwłok zmarłej
świętej oraz złożenie jej ciała do sarkofagu245.
4
W scenie 49 oprócz kapłana odprawiającego mszę św. widzimy przy
marach chór zakonnic. które na znak żałoby siedzą na ziemi, śpiewając
lub recytując modlitwy za zmarłych, na co wskazują trzymane przez
nich trzy księgi. Śpiew żałobny wykonywany przez osoby siedzące na
ziemi przypomina postawą zawodowych płaczek, które wyrażyły rozpacz
242 H.Pruzia:_Legends Ostrowska. 1353. Legends Ostrowska nie została
dotąd należycie opracowana. Pierwszego tłumaczenia na język polski, ze znacznymi ekrótemi, dokonał K.Strokoński: Legenda obrazowa
o świętej Jadwidze księżnej śląskiej. Krakw 1880 - 2 tomy. Przed
paru laty została ona w Berlinie wydana w formie facsimils: Der
Hedwigs-Cedex 1353. Sammlung Ludwig. Berlin 1972. Na temat miniatur przedstawiających pogrzeb pisze Z.Rozanów: średniowieczne
ikonografia muzyczne. Rytuał i obyczaje pogrzebowe. MMAs II 106.
Por. też: E.Kloss: Die schlesische Buchmalerai des Mittelalters.
Berlin 1942 e.62-72. - Z XIII w. pochodzą miniatury z tzw. Pontyfikału Rzaszowskiago (zob. il. il. 5-6) ilustrujące liturgię pogrzebu. jednakża są one pochodzenia niepolskiago i dlatego ich tutaj bliżej nie analizujsmy.
'
243 Por. Vita eanctse Hedwigis. MPH IV 501-642.

244 zob. 11. 7.
245 zob. 11. 8.

r
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nie tylko głosem. lecz równiez dynamika gestu fszarpania włosów, darcie szat, keleczanie się i padania na ziemię).
Scena złożenia do sarkofagu zarówno od strony kompozycyjnej. jak
również treści liturgicznych przypomina scenę 18 z Drzwi Gnieźnieńskich: występuje trzej duchowni. siostry z kaisnia na czele. zebrecy
i kalecy. jest kropidło, aa księgi liturgiczne.
Pewna wyobrażenie 0 obrzędach pogrzebowych, obok przedstawień ikonograficznych, daję również nagrobki. Najstarsze nagrobki w Polsce
przyjęły tšpgwa dla sztuki romsńskiaj postać płyty nagrobnej nakrywajacaj grób
. Typ negrobku W postaci earkofagu, szeroko stosowany w
Słowiańszczyżnie południowej. należał w Polsce do rzadkoaci. Jednym
z najstarszych przykładów jest sarkofag wzniesiony zapewne w czwartej
ćwieroi X w. na oai nawy głównej wczesnoromańskiej katedry w Poznaniu.
\?47
przeznaczony prawdopodobnie dla władcy (Mieszka?;` . Jest on przykłae
dem grobowca sporządzonego dla pnujacego "in media ecclesiae"248.
Neaterezy fragment płyty nagrobnej. conaleziony W 1959 r. w katedrze gnieżnieńskiej. pochodzi z czasów Bolesława Chrobrego (9921025) lub Mieszka II (i025-1034}. Zawiera on inskrypcję, fragment
cztarowierszowego, heksamatrycznego napisu, który uważa się za naj"
wcześniejszy pomnik pisany W Po1soe24g.
' 'Poza inskrypcyjnym nagrobkiem gnieżnieńskim z pocz. XI w. przez
całe z góra stulecie następne płyty grobows z reguły pozbawione są
jakiejkolwiek dekoracji plastycznej 1 ograniczone do skromnego zaznaczenia grobowca w poaadzce kościoła (np. w Tyńcu).
Pierwsza przedstawienia figuralne na płytach nagrobnych pochodzą
z ostatniej tercji XII stulecia. Stosunkowo najlepiej zachowała się
granitowe płyta z Tumu pod Łeczycę25O, z postacie rycerza w krótkiej
tunice, którego stopy opierają sie (wyrastają jako dobry owoc) na
í'

246 Por. P.Skubiszawaki: Nagrobki. SSS III 344-345; T.Dobrowolski:
Początki rzeźby nsgrobnej. W: Historia sztuki polskiej. T.i.
Sztuka średniowiecza. Kraków 1962 s.i12-113; M.wa1ioki= Rzeźba
sapulkralna. W: Sztuka przedromańska i romańska do schyłku XIII
wieku. T.1. Vol.1 8.233-235, 496-497.
247 Resztki tego sarkofsgu odnaleziono w czasie prao renowacyjnych
pod posadzka obecnej katedry poznańskiej W r. 1952. ~ Por. J.Nowacki: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T.i. Poznań 1959 a.575.
248 "... In ouius {Poznaniensis) media ecclesise tumu1atus.ouiescit“.
MPH II 482.
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Por. B.KÜrbis: Inekrypoje na robkowe. S38 II 2?1-273. - Z roku 1118 pochodzi inskrypcja na ožycie ołowianej z grobu biskupa
krakowskiego Hours, odkrytago W katedrze krakowskiej w r. 1938.
Napis zawiera dat smierci i imię zmarłego oraz wyznanie wiary
wyryte w syglech ępoczştkowa litery wyrazów). Tamzs.

25° zob. 11. 9.
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Drzawie Życia (Arbor vitae)251, a u góry anioł przyjmuje duszę zmarła
go w postaci małego dzieckazsz. Zblizona kompozycyjnie do płyty z Tumu jest zachowana dziś tylko w fragmencie płyta z kościoła św. Trójcy
w Strzelnie. zawierająca również wyobrażenie anioła przyjmującego duszę zmarłego w postaci dzieckazss. Na obu płytach postacie ludzkie są
przedstawione zgodnie z najbardziej rozpowszschnionym w romańskiej
plastyce sepulkralnej typem ikonograficznym w pozycji stojącej na
wprost i z otwartymi oczami. Takie ujęcie ma symbolizować człowieka
zbawionsgo, uczestniczącego w szczęściu życia wiecznego.
Obok nagrobków figuralnych osobną grupę stanowią płyty z rytowanymi lub półplastycznymi przedstawieniami atrybutów przysługujących
określonemu stanowi społecznemu lub urzędowi. Należą do nich nagrobki
duchownych z wyobrezaniami krzyża procesyjnsgo zatkniętego na podstawie albo pastorału. Pastorał wyryto na płycie nagrobnej opata w kościele cysterskim w Wąchocku ok. 1230 r.254. Krzyża procesyjne na
ośmiu romańskich płytach nagrobnychzss. Symboliką krzyża procesyjnego wyjaśnia P.Skubiszswski w ten sposób: “Umieszczając wyobrażenie
B-1-nu-0-u_I|-'Zna-›

251 W śymbolics starożytnej i średniowiecznej "Drzewo Zycie", twór
semickiej wyobraźni ukształtowany w III tysiącleciu przed Chr. w
Azji Zachodniej, oznacza nieśmiertelność 1 wieczną młodość. Rzadko który motyw był tak popularny jako ono. biorąc pod uwagę. iż
sam krzyż jest tylko odmianą Drzewa Życia. L.Kalinowski: Romańska
posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej. W:
Odkrycia w wiślicy. Warszawa 1963 s.10B; L.walk: Labens1aum-Kreuzesbaum. wz Kirchankunst. T.2 s.53-57; Z.Ameisenowa: The Tree of
Life in Jewish Iconography. "Journal of the Warburg Institute".
2: 1939 8.326-345; U.Holmberg: Dar Baum das Lobens. "Annales Academiae Scisntiarum Fsnnicea". Series B. 16: 1922 2.3; R.Bauerreiss: Der Lebensbaum und Verwendung in Liturgia. Kunst und
Brauchtum des Abendlandse. München 1939.
252
Czas zatarł natomiast częściowo rysy figury na płycie z wiślicy.
o dziwnie małej. zapewne wtórnie przekutej, głowie rycerza. Niewykluczone, ze postać ta pozostaje w blizej nieokreślonym związku
z osobami utrwalonymi na fascynujących rytach wiślickiej posadzki
(patrz niżej) oraz z grobowcam umieszczonym przy wejściu do_krypty, w któr m upatruje się ostatnio miejsce s oczynku domnismenego
fundatora kolagiaty wiślickiej księcia Henry e Sandomierakiego
'
(riiöö). Blok z płaskorzeżbą tworzył nsgrobak wyrastający ponad
poziom otaczającej posadzki. - M.Wa1icki: Sztuka pole a przedramańska i roma ska. T.1. Vol.1 s.233.
253 Takie przedstawiania duszy było w średniowieczu dośc powszechne.
Poza wyżej opisanymi płytami nagrobnymi odnajdujemy ja zwłaszcza
w ministurach. Por. Z.Ameisenowa: Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej. Warszawa-Kraków 1958 figura 120

(nr 100), z rękopisu: Arystoteles. opera. Paryż 1304 ma 506 vol.

254
255

181V. - Legenda ostrowska z 1353 - śmierć Jadwigi. - Missale Cracoviense z ok. poł. XV w. - BKapKr 2 k. 398.
Zob. Historie sztuki polskiej. T.1 s.112.
t
W Kaliszu, w Koninie-Starym Mieście, w Królikowie woj. Konin. w
Gościkowie (dwie), w Łęczycy-Tumie. w Starym Korczynie i w Trzemesznie. Por. P.Skubiszewski: Romańeks płyte nagrobna w Trzemesznis i symbolika nagrobków z przedstawieniem krzyża procesyjnsgo.y
W: Are una. Pod rs . E.Iwanoyki. Poznań 1976 8.21 przyp. 6.
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krzyża procesyjnego na płycie nagrobnoj, poawiadczał zatem_wiek XII
swoja przynależność jeszcze do epoki myślenia zrodzonej w entyku
chrześcijańskim. Potrafił nadal wyrazić w tej lapidarnej formule obrazowej istotę Pawłowsj teologii krzyża - teologii, której treść miała
w następnych stuleciach, pod wpływem spekulacji mistycznej. ulec
swoistamu wzbogaceniu. ale 1 jednocześnie pewnemu zatarciu. Krzyż procesyjny wyrażając wiarę w zwycięstwo nad śmiercią wyrażał jednocześnie wiarę indywidualnego chrześcijanina w jego osobista zbawienie.
Niesiony w czasie wszystkich ważniejszych proceajonelnych obrzędsch
liturgicznych, a wiec takze w czasie nabożeństwa żałobnogo 1 pogrzebu,
jako zwycięskie vexillum. szczególnie wyraziście kojarzył się w umysłach wiernych z wezwaniami modlitewnymi. które mówiły o nadziei na
życie wieczne:
Crux est christianorum epes
Crux mortuorum resurrocctio
Crux victoria Christi+.

Albo w innej modlitwie:
Crux mihi salus
Crux mihi refrigsrium
Crux mihi vita++.

wreszcie napis na stali nagrobnej nieznanego kapłana:
_
"S/an/c/t/a crux sa1va`nos"**+256.
Unikalnym w skali europejskiej dziełem, stojąoym na pograniczu
rzeźby dekoracyjnej 1 malarstwa, jest odkryta w latach 1959~1960 posadzka w krypcie kolegiaty św. Trójcy w wiś1icy2§7. Posadzkę wykonano
ok. 1179/80 r. z białej masy gipsowej. Podzielona jest na dwa pola.
z których każde wypełniają przedstawienia figuralne. W polu zachodnim
znajduje się mężczyzna w sile wieku, w tunice i w którkim płaszczu;
towarzyszy mu z tyłu młodzieniec równiez w tunice oraz stojąca przed
nim kobieta W długiej sukni i w czspou na głowie. W środku pola
wschodniego widnieje wysoka postać kapłana w długiej szacie, z głowę
wygolona w kształt tonsury, przed nim przygarbiona postać oślepłego
(?) starca, za nim figura chłopca w krótkiej tunice i turbanie na gło_1±

256 Tamże s.48. + Jest to fragment modlitwy ze zbioru wczesnokarolińskiego (Paryż, Bibliothăque Nationale. ms. lat. 5596). Por. A.wo1mart: Prisres mådiăvalas pour 1'edoration de la Croix. EL 46:
1932 s.28-29. ++ Fragment modlitwy ze zbioru włoskiego z pocz. XI
w. (Bibliotece Nazionale, cod. Farf. 4). Zob. A.wi1mart, jw. s.40.
+++ Por. U.Schmidt:`Dsr Prisstsrstein von Mainz. W: Mainz Had der
Mittslrhein in der suropäischsn Kunstgeschichte. Studien fur w.F.
Volbech zu seinem 70. Geburstag. Main:-wiesbaden 1966 s.144.
257 L.Kalinowski: Romańske posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wislickiej. W: Odkrycia W Wiślicy. Warszawa 1963 s.83ë132:
M.Wa1icki: Płyta wiślicka. W: Sztuka polska przedromańska i roman-

ska. T.2. Vo1.1 .233-235; T.Dobrowolski: Płyty wiślickie. W: Historia sztuki polskiej. T.1 s.i02.
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wie. wszystkie postacie przedstawione są w postawie orsotow wznoszecych oczy 1 dłonie ku wisńczącemu kompozycję Drzewo Zycie, mistycznemu równoważnikowi krzyża, strzeżonsmu przez dwa lwy-demony. Wzdłuż
górnego brzegu wschodniego pola biegnie majuskołowy napis: “HI CONCULCARI QUAERUNT UT IN ASTRA LEVARI POSSINT ET PARITER VE...” Wyobrażeni

na possdzce pragnę być dsptsni, aby móc się wznieść kiedyś do gwiazd.
Modlitwa wyryta na posadzcs jest prośbę o wzniesienie się do nieba. a
akt escsnaus, na który czekają wyobrażeni ludzie, zgodnie z doktryna
chrześcijańska poprzedzony jest aktem deecsnsus, swisdomej pokory zawartej w idei podsptsniazse.
Dzieło wislickie jest niezaprzsczslnis tworee polskiej-kultury
artystycznej tego czasu._Jest też wyjątkowym i nispowtsrzainym dzie.łem sztuki sspulkralnejzsg. Całość przedstawienia posadzki wiślickiej
ma głęboka wymowę eschstologicznę.
Sceny figurowe na sarkofagsoh'odzwiercisdlsjące liturgię pogrzebowę pochodzę dopiero z ×IV_w.. choć treścią tkwią w czasach wcześniejszych. Szczególne znaczenie dla naszych rozważań maja dwa grobowca:
księcia Henryka IV Probusa (+1290) 1 króla Władysława Łokietka V
(+1333). Grobowiec Henryka IV składa się z płyty pochodzącej z około
r. 100 oraz tumby wykonanej 10 lub 20 lat później. Przedstawienie
postaci na tumbis: biskup Tomasz w stroju pontyfikelnym z dwoma okolitami, pięciu prsłstów z kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu, płaczkowie.
wdowa - księżna Matylda oraz kilku księżęt ślaskich tworzy syntezę t
konduktu pogrzebowegozöo. Podobna syntezę pogrzebu stanowi grobowiec
Łokietka. Figury na tumbie ustawione sę jak przy uroczystym obrzędzie
pogrzebowymzöí.
wszystkie omówione wyżej dzieła sztuki, od wielkich arcydzieł
(Drzwi Gnisźnieńskie, Płeta Wielicka, Grobowiec Henryka IV Prokusa)
258 Zob. il. 10. - Otwarte pozostają pytania, czy postacie na płytach
przedstawiają osoby żywe, czy zmarła. oraz kogo wyobrażają?
W sprawie pierwszej L.Kalinowski pisze: "Za tym, że w wiślicy wyobrażono na posadzce osoby zmarło przemawiać by mogło, jak się wydaje, umieszczenie rytów figura1nych.w krypcie. Za tym. że chodzi
o żywych świadczy zarówno brak tego typu przedstawień nie będęcych ani nagrobkiem, ani epitafium, w sztuce sepulkraínej, jak
też liczne zgodnoci z przadstawieniami wiecznej adoracji ze stro-

ny żywych". L.Kalinowski, jw. s.125. - W poglądach na temat iden`tyfi acji osób przedstawionych na posadzoe istnieją duże rozbieżności. wśród fundatorów wymianie się: Henryka Sandomierskiego
(+1160), Bolesława Kędzierzawego (+1173), Kazimierza Sprawiedliwogo (+1194) z najbliższa rodzina, a nawet mówi się, że portret może przedstawiać rodzinę któregoś z polskich komesów: Boksy lub
Piotra włostowica, za czym_przemawieć mogłaby slepota (?) starca
w scenie górnej. Por. M.Walicki, jw. 8.235.
259
P.L.Kalinowski: Romańska posadzka s.132.
260
Por. J.Kłębowski: Pomniki Piastów ślaskich w dobie średniowiecza.
Wrocław 1971 8.45-71.
261
A.Misiężanka: Kilka uwag o grobowcu Łokietka. “Przeglad Powszechnyno
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poczynając, poprzez skromniejsze (ikonografia figuralna na płytach negrobkowych, miniatury), a na bardzo prostych, ale jakże wymownych
przez swa prostotę krzyżsoh arocesyjnyaa kończau, sa świadectwem, jak
głęboko w ciagu zaledwie kilku pokoleń kultura i obyczaj chrześcijański zapuściły korzenie w glebę polska. I choć tylko nieliczne pomniki
przetrwały do naszych dni, choć fundatorami tych dzieł byli ludzie na
samym szczycie drabiny społecznej, stanowiły one przecież “bibl1a'
pauperum", które czytać mogli wszyscy.
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Moment przyjęcie chrztu przez Polskę zbiegł się z zupełnie wyjątkowych okresem w Kościele, kiedy to modlitwy za zmarłych zaczęły
nabierać szczególnego znaczenia. Był to bowiem czas, gdy w środowisku
kluniackim zrodził się Dzień Zadusznyzöz. 0d dzięsiatego stulecia prawie codziennie odmawiano W chórze lub prywatnie, Officium defunctorum263, które od schyłku XII w. stało się dodatkowa, ale niemal obo-

wiązkawę modlitwę ludzi św±eck±ch264.
Zmarłych odnotowywano w księgach brackich, aby się za nich modlić265, Modlitwy za królów, księżęt, biskupów żywych i umarłych naka-

zywały synody zachodnie w IX 1 X w.256.
262 Por. A.Labudda: Liturgia Dnia Zadusznego 8.312-315.
263 Por. 3,A.3ungmann: Der Gottesdienst der Kirche. Innsbruck 31962
s.177; R.Zielaskc: Z dziejów modlitwy brewiarzowej. W: Wprowadzenie do liturgii s.409.
264 H.Lec1erq: Livres d'heures. DACL IX 1837. - Oficjum za zmarłych
znajduje się wśród istotnych elementów w średniowiecznych modlitewnikach dla ludzi świeckich, na które składają się:

1) kelenß

darz, 2) fragmenty początków Ewangelii lub opis męki Chrystusa
według czterech Ewangelistów, 3) modlitwy do NMP "0beecro te" i
"O intemerata", 4) małe oficjum o NMP (Cureus vel Horse de BMV),
5) godzinki o krzyżu (Horse de Cruce), 6) godzinki o Duchu św.
(Horse de Spiritu Sancto). 7) Psalmy pokutne (6, 31, 37, 50, 101,
129, 142), 8) oficjum za

z m a r ł y c h. ,9) suffragie, antyfo-

ny, wersety ku czci Bo a_i świętych (odmawiane w laudesech i nieszperach od XI w.), 10% litanie do Wszystkich św. lub Patrona lo-

kalne o. Elementami drugorzędnymi, o charakterze bardziej płynnym
sę: 1% pochwała radości lub boleści Maryi, 2) godzinki o św. An
nie lub o którymś z patronów lokalnych. 3) godzinki o Trójcy św.

4) psalmy graduslne (119-133), 5) modlitwy w różnych potrzebach
lub wstawiennictwo poszczególnych świętych, 6) różne teksty świeckie. - Por: V.Leroqueie: Le livres d heures. T.1 s.×Iv-XXXIII;
Un livre d heures manuscrit a l'ussge de Macon. Macon 1935 8.5;
3.Kopeć: Męka Pańska W religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami tekstami liturgicznymi. Warszawa 1975 s.193e197.
265 H.Leclercq: Rouleaux des morts. DACL XII 44-49. - Imiona Bolesła-

wa Krzywoustego i jego najbliższej rodziny odnajdujemy w XII-wiecznym Liber freternitatis Lubinensis. Zob.MPH V 573.

266 MGHL II 173, 676.
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Te tendencje wraz z miejonarzsmi 1 klerem nepływowym przsniksły
również do Polski. Do modlitw za zmarłych zachęcały między innymi opo
wiedane wżyej przez św. Brunons w Zywocie Pięciu Braci Męczsnników cu
downe wydarzenie mające zwiazek z "liturgiczne służbą Bożą zmarłych".
Długosz odnotował, że już Bolesław Chrobry każdego roku uroczyście
obchodził rocznicę śmierci swego wielkiego przyjaciele i dobroczyńcy
Ottona III (+1002)267. Można by wprawdzie postawić zarzut, że świadectwo Długosza jest jedynie projekcje W przeezłoć jego osobistych obserwacji, ale wydaje się W tym wypadku autor Roczników niedaleko odbiega od prawdy.
Autentycznym świadectwem pobożności prywatnej w Polsce XI stulecia jest Modlitewnik Gertrudyzse. Gertruds (ur. ok. 1014, zm. 1107
lub 1108), córka Rychezy (+1063) i Mieszka II (+1034), wychowane zepewne w jednym z nadreńekich klasztorów, wydana za mąż ze syne Jarosława Mądrego (1016-1054) Izasłswe (1054-1073), pozostawiła na kartach
swego psałterze kilkadziesiąt przez siebie ułożonych modlitw. Bardzo
częstym akcentem tych modlitw jest prośba 0 odpuszczenie grzechówgñg,
a w konsekwencji o wieczną szczęśliwość. Kilka modlitw jest o szczęś-

11wę śmierć (5. 8. 34, ss). w inne, w których P±ac±ownz m0d11 się
przede wszystkim za żywych, wplata również wezwanie ze zmarłych (6,
27, 81, B7, 90). W końcu zasadnicza treścią kilku modlitw jest wprost
prośba za zmarłych (44, 45, 46, 92, 93)270. Wśród nich modlitwa 44
zawiera charakterystyczne dla średniowiecznych wypominek wezwanie za
dusze zapomniane271.
Modlitwy Gertrudy, zwłaszcza modlitwy za zmarłych, sę pięknym,
choć odosobnionym pomnikiem duchowości benedyktyńskiej XI w., a zarazem pierwszym tekstem literackim spisanym przez Polkę. Stanowią one
równocześnie cenny dokument polskiej kultury duchcwej272.
Modlitwa za zmarłych była również codzienna modlitwę Bolesława
Krzywoustego (1102-1138), szczególnie w okresie pokuty po zabójetwie
brata Zbigniewa. Gall pisze o tym w ten sposób: "Przez czterdzieści
dni pościł publicznie (...) Ponadto starał się o to, by co dzień od-

267 „BoüāsłŜwłChrgbry (...g aż doddgie swej śmierci w każda rocznicę
zwy
y po ożna pam ęcię o w zięczec sie za otrzymane dobrodziejstwa". - Długosz: Roczniki. Księga druga 8.313.
268 Manuscriptum Gertrudae filisa Mesconis II Regis Poloniae. Ed. v.
Meysztowicz. "Antemurale" II: 1955 8.105-157. Rec. Z.Budkowa:
Msnuscriptum Gertrudae. "Nasza Przeszłość". 4: 1957 s.3?9-384. Daty podaje się za: Gertrudae curriculum Vitae ułożonego przez V.
Meysztowicza, "Antemurale", jw. s.108.
269 Omówienie treści modlitw Gertrudy zob. K.Górski: Od religijności
do mistyki 8.17-25.

270 Teksty modlitw zob. aneks 1.
271 Por. P.Sczaniecki; Służba Boża I 79-82, II 113-125.
272 Por. K.Górski: Od religijności do mistyki 8.25.
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prewiano mszę za grzechy i zmarłych. by śpieweno psełterz. i'z wielkim miłosiedziem niósł pociechę nędzarzom, karmiąc ich i odziewajęc
(...) Co dzień z miejsca noclegu tak długo szedł pieszo. e niejednokrotnie boso. wraz z biskupsmi i kapelenemi. ez skończył godzinki o
Najświętszej Pannie. godziny kanoniczne tego dnie oraz 7 pselmów pokutnych z litanię, e częstokroć po wigiliach za umarłych dodawał tez
część psałterze"273.
Do modłów za zmarłych zechęcały pierwsze polskie synody prowincjalne. synod łęczycki z 1285 r.274 i synod gnieżnieńeki z 1290 r.275.
Z modlitwę za zmarłych łączyła się chęć uzyskania własnego zbawienia i ogólno nastawienie eechatologiczne. Od samych początków chrześcijaństwa bardzo zywotny był w Kościele nurt eschatologiczny. Pierwsi
chrześcijanie w przeczuciu bliskości czasów ostatecznych wołali: “Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu" (ap 22,20). Nastawienie to z większa
intensywnościę odezwała się znowu w okresie wędrówek ludów, w czasach
grabieży, wojen i niepokoju, w czasie wielkiej zarazy VI w.. kiedy to
już zdawało się. że “przemija postać świata" (H.Malewska). Takim okresem był również przełom pierwszego i drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ludzie żyli wówczas w olbrzymim napięciu między nadzieję na
rychłe nadejście tysięcletniego panowania Chrystusa. a niemal fizjologicznym lękiem o własny los przyszły. Obseeja zbawienia i lęk przed
piekłem dominowały nad nadzieję. Możliwości zbawienia jedni szukali w
ucieczce od świata (fuga mundi, contemptus mundi) i stęd przepełniaję
się klasztory benedyktynów, a nieco póżniej cystersów, braci mniejszych i predykantów. dla innych pozostały zwykłe sposoby zbawienia:
miłosiedzie, dobroczynność, jałmużna, darowizny. W ten sposób zapis
testamentowy na cele dobroczynne staja się przepustkę do nieba276.
Od najdawniejszych czasów chrześcijaństwa łęczono w Polsce z modlitwę za zmarłych pragnienie własnego zbawienia. W tym celu rozdawano
liczne jałmużny oraz czyniono bogata zapisy na rzecz klasztorów i
kościołów277. Do najstarszych zapisów należę nadania Richezy żony
í

_

373 G811 111 25 8.173-175.
274
275
276
277

I.Subera: Synody prowincjalne s.58.
I.Subera: tamże s.64.
Por. J.Le ßoff: Kultura średniowiecznej Europy s.187-191.
Zapis obejmował niekisd całe wioski i miasta wraz z mieszkańcemi, których z tego tytušu nazywano z czeska "dusznikami“, stad
do dziś istnie e miasto Duszniki-Zdrój. J.Milik pisze, że św
Świerad (+1034; "mógł mieć do pomocy w swej puetelni kilku niewolnšch dusników znanych z dokumentów słoweckich içwęgierskich".
( więty Ŝwierad. Rzym 1966 8.82). Podobnie M.Kucer§. "Qusnici",
najstarsia skupina Poddańskeho obywatel stwa na nasom uzemi.

Sbornik FFUK. Historice. IX: 1958 s.173. Według A.Gieysztora
(Przemiany idsologiczna w państwie pierwszych Piastów e wprowadza
nie chrześcijaństwa s.163-164) dusznicy czy zadusznicy (animatorss, proanimati) stanowili zabezpieczenie majątku kościelnego.
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Mieszka II dla kościoła św. Urszuli w Kolonii z lat 1030-1035278 oraz
dla klasztoru w Braunweiler z 1054 r.279 Richeza, znając naturę ludzką, i by uczynić dar swój naprawdę skutecznym, zaleca w drugim przypadku. aby w rocznicę śmierci najbliższych jej osób dawano mnichom
coś lepszego do jedzenia, aby ci pamiętali o swoich dobrodziejachzo.
Najstarszy, zachowany w oryginale polski dokument państwowy pochodzący z lat 1099-1102 z kancelarii Władysława Hermane ogłasza "wszystkim wisrnym w Chrystusie, tak obecnym jak i przyszłym", ze król własnym koeztem wykupił w Polsce dwa złote krzyże niesłusznie zebrane kościołowi bamberskismu i zwraca je właścicielowi, prosząc równocześnie,
aby w zamian "modlitwa braci za zbawienie duszy-mojej i wszystkich
moich była nieustannie do Boga zasyłana"281.
Kronika Wielkopolska, z okazji pogrzebu Przemysła I, Księcia
wielkopolskiego (+1257), wspomina o jego testamencie, w którym czytamy: "Pamiętając zawsze 1 ciesząc się na wiekuiste dobra w niebie, Bogu i kościołowi św. Wojciecha w Gnieźnie testamentsm swym pozostawił
wieś Czerlejno, a kościołowi św. Piotra w Poznaniu inną wieś, Buk,
wraz z ludźmi, którym wyznaczył obowiązki świątników. Do tego kościoła przyłączył jeszcze sam Buk z miastem, z mennicą, z komorą celne,
z gospodemi, ze wszystkimi ludźmi i użytkami. Dodał temu kościołowi
również całe prawo i władzę. Prosił i postanowił, aby za jego duszę
przy jego grobie nocą i.dniem płonęło światło i aby z tych dochodów
za niego i za innych odprawiona mszę, jeśli to możliwe, codziennie,
bądż przynajmniej w każdy poniedziałek lub inny dzień w tygodniu,
który by można bez trudności na to przeznaczyć"282.
Jedną z najskuteczniejszych form zabezpieczenia na przyszłość
miały być fundacje kościoła lub klasztoru, w którym fundator znajdował miejsce wiecznego spoczynku i w którym wspominano go po śmierci.
Sam Długosz wymianie w swoich dziełach ponad 100 kleaztorów, których
fundacje, oprócz chwały Bożej, miała ich fundstorom przynieść wieczne
zbaw1enie283. Kogo nie było stać na wybudowanie klasztoru czy kościoła, stareł się przynajmniej przez jałmużnę zapewnić sobie i swoim
najbliższym pamięć na przyszłość. W ten sposób bł. Kings rozdała koś1||n

_

278
279

Tamże 8.333-334.
280 “... per singulos annos in annverssriis noetris de fretrum plena
refectione nostra augmentetur msmoria“. Tamże.
281 Z.Kozłowska-Budkowa: Repertorium polskich dokumentów. Kraków
1937 8.17-19.
28 1 Kronika wielkopolska. W: Wybór Kronik średniowiecznych s.103-104.
Jest to jedno z najstarszych świadectw ponisdziełkowych mszy ze
zmarłych w Polsce.
283 Por. T.Gliński: Fundatorzy klasztorów w opinii Długosza. W: Summerium. Sprawozdania Tow. Naukowego KUL. 21: 1972 Lublin 1974 s,
5.1'-550
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cicłom krakowskim po śmierci męża, Bolesława Wstydliwego (+1279), bogata Jałmużnę284.
Tak więc troska o zmarłych i zbawienie własne. które bardzo w
owym czasie zaprzętały umysły mieszkańców chrześcijańskiej Europy,
stały się również udziałem Polaków w dobie chryetianizacji naszego
kraju2e5.
Rozdział obecny można zamknąć stwierdzeniem, że analiza źródeł
liturgicznych nie pozwala wyróżnić epecyficznie polskich cech liturgii pogrzebowej. Tak się bowiem składa, że zachowane księgi liturgicz
ne z okresu wczesnośredniowiecznegc w Polsce pochodzą z krajów zachodnich. Również źródła pozaliturgiczne nie uprawniaja do wyodrębnienia
charakterystycznych cech polskiego pogrzebu z okresu do końca XIII w.
Zarówno Jedne Jak i drugie sa Jednak świadectwem przyjęcia się w Polsce cbyczaju chrześcijańskiego w zakresie obrządku pogrzebowego oraz
tendencji właściwych ówczesnej Europie tego okresu.

¶

284 “Ordinata quippe cum debita magnificentia eepultara ducis cui
elemosinaque ccpiosa per omnea eccleeiae pro anime eius distribute..." - MPH 699 IV. Podobnie w “Powieści minionych lat" czytany c cennych darach dla klaeztorów kijowekich złożonych po śmierci Świętopełka (+1113) przez' ego żonę. - MPH I 833; Pwieåć minionych let e.421.
285 Ślad wierzeń canichejskich, które cdrzucały nieśmiertelność duszy.
znaleziono nieoczekiwanie na tabliczce cłowienej. włożonej do
.
grobu biskupa krakowskiego Haura (+1118). Nie oznacza to Jednak.
by biskup był manichejczykiec, był nim ktoś z jego otoczenia. Ma-

nicheizm mogli przynieść z Zachodu duchowni, którzy nie mogli się
tam_utrzyma

i dlatego szukali chleba w Polsce. - Zob. K.G reki:

Od religijności do aietyki 8.41 przyp.9i; Tanie: Zycie wewnętrzne

w Polsce. KTKP I 325.

3. osnzęox' Pocnzeeows w POLSCE oo x1v oo xvu wieku (1631)

Okres kończącego się średniowiecze i renesansu różni się od okresu wczesnośredniowiecznego kilku zesadniczymi cechami. Przede wszystkim mamy do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją polityczną. społeczną i ekonomiczną. Z początkiem XIV stulecia kończy się w Polsce okres rozbicia dzielnicowego, a zaczyna czas silnego. zintegrowanego
państwa za panowania ostatnich Piastów oraz Polski mocarstwowej za panowania Jagiellonów. Pod koniec XIV w. do Korony poprzez unię personalne zostsją przyłączone tereny Litwy i Żmudzi, dotąd zasadniczo pogańskie. wymagające odtąd ze strony Kościoła polskiego dodatkowego
wysiłku. Na skutek rozwoju miast i wykształcenia się warstwy bogatego
mieszczaństwa oraz na skutek wyodrębnienie się stanu szlacheckiego do
głosu dochodzą nowe prądy. powstają nowe uwarunkowania kulturowe i obyczajowe. wszystko to wpływa i znajduje swoje odbicie również w
działalności Kościoła.
Uformowena pod koniec poprzedniego okresu instytucja parafii wkracza obecnie w fazę normalnej działalności duszpasterskiej. Zycie parafialne przejawiające się w liturgii. w sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów wraz ze wzrostem ilości parafii oraz liczby duohowieństwa
świeckiego i zakonnego nie napotyka większych trudności. Pewne niedostatki i niedociągnięcia widać jedynie na terenach świeżo nawróconej
Litwy i Zmudzi.

Dla śledzenia liturgii pogrzebu obecnego okresu mamy znacznie więcej żródeł liturgicznych i pozaliturgicznych niż w okresie poprzednim.
Źródła liturgiczne są nie tylko ilościowe znacznie bogatsze, przedstawiają również bardziej zróżnicowane formy obrzędowe. Jeśli w księgach
liturgicznych z okresu do końca XIII w. spotykeliśmy zasadniczo tylko
uroczysty a zarazem bardzo długi obrzęd pogrzebowy, to poczynając od
końca XV w. niemal wszystkie agendy obok obrzędu uroczystego zawierają ponadto obrzęd pogrzebu zwyczejnego perefislnego. a niektóre jeszcze obrzędy pogrzebu dziecka, położnicy i ekskomunikcwanego.
Z ksiąg liturgicznych mamy w obecnym okresie do dyspozycji ponad
czterdzieści egend, w tym 25 rękopiśmiennych. Są one głównym źródłem
cieszy o dawnym obrzędzie pogrzebowym. Jest to materiał dość bogaty,
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gdyż niemal każdy egzemplarz prezentuje coś swoistego, a równocześnie
i ubogi zważywszy na fakt, że z terenu niektórych diecezji (archidie-

cezja lwowska, diecezje: kemieńska, lubuska, włocławska) z okresu
przedtrydenckiego nie zachowała się ani jedna księga, które zawierałaby obrzędy pogrzebowe.
Poza księgami liturgicznymi coraz więcej elementów liturgii pogrzebu znajdujemy w ustswāch synodalnych, zarówno prowincjslnych jak
i diecezjalnych. Wiąże się to z rozwojem tych instytucji i coraz żywszą ich działalnością, jak również z zachowaniem się do naszych cza-

sów odpowiednich dokumentów. Ustawy synodelne, podobnie jak odnoszące
się do tego okresu "Pestoralna" kard. Bernarda Maciejowskiego (1607)1

oraz Reformationes generales biskupa Marcina Szyszkowskiego (1621)2.
stanowiły dla duszpasterzy podręczniki i praktyczne wskazówki działalności duszpasterskiej. Poza tymi dwoma zasedniczymi typami źródeł będziemy - podobnie jak w poprzednim okresie - korzystać z przekazów
kronikarskich i pamiętniksrskich, 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 tytułsmi poszczególnych obrzędów omówi się kolejno: pogrzeb uroczysty
(Conductus maior), pogrzeb zwyczajny (Conductus minor) oraz pogrzeb
nadzwyczajny, mianowicie: pogrzeb dziecka, pogrzeb położnicy i pogrzeb ekskomunikowanego.

3.1.1Pcgrzebjuroczysty_
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
przedstawicieli duchowieństwe, zwłaszcza biskupów i kapłanów oraz pogrzeby szlachty 1 bogatych mieszczan.

='1-1- ..'í°arzz°_'±r'.f-.¬łe.Ł 'sitais
Śmierć króla była przede wszystkim wydarzeniem politycznym,
mniej niepokojącym, gdy nsstępstwo tronu, dziedziczne w zasadzie w o1 B.MacieJowski: Epistols pastorelis Macieioviene ex mandsto E.R.D.
Stanialai Szembek editam Versoviae 1720. O autorze zob. J.Ozięgelewski, J.Maciszewski PSB XIX 47-52.
2 M.Szyszkowsk1: Reformationes Generales ed clerum et populum diecesis
Crecoviensis pertinentee. Cracoviae 1621.
y
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kresie panowania Piastów i Jagiellonów, było zapewnione, natomiast
bardzo dramatyczne w momencie zejścia władcy bez następcy w linii męskiej. Od poczetków XIV w. do poczatku XVII stulecia Polska przezywała
dwa takie momenty: w r. 1370, kiedy ze śmiercią króla Kazimierza Wielkiego kończyła się rzędęca dynaatia Piastów oraz niemal dokładnie 200
lat póżniej, gdy w r. 1572 umierał bezpotomnie Zygmunt August, ostatni potomsk męski rodu Jagiellonów.
Wymoę polityczna miał również sam pogrzeb królewski. Tak było w
przypadku właściwego pogrzebu Kazimierza Wielkiego, którego demonstracyjnie, wbrew przyjętemu ogólnie zwyczajowi, pochowano jeszcze przed
przybyciem do Krakowa jego następcy, króla Ludwika Wegierskiego3. Jednakże i w innych wypadkach pogrzeb króla był zawsze wielkim wydarzeniem politycznym, gromadzecym przedstawicieli zainteresowanych dworów4. Nas jednak interesuje przede wszystkim liturgiczne strona królewskiego pogrzebu.
W państwie od kilku wieków chrześcijańskim uroczysty pogrzeb władcy był nie tylko manifestacja polityczna, ale równiez wydarzeniem religijnym i liturgicznym. Chociaz w Polsce mniej niż we Francji podkreślano na codzień sakralny charakter osoby królewskiejs, niemniej
najwazniejsze wydarzenie w zyciu króla, (uroczysty wjazd do miasta
stołecznego, koronacja, pogrzeb) również miały wydźwięk sakralny i
religijnyö.
_-..-;__-na-1.21

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
następujac : "Bo między innymi złymi następstwami obawiali sie takze (Polacyš, że - pierwej nim z woli boskiej powstanie w Polsce
król z rodu królów polskich - cudzoziemiec na królestwo wyniesiony,
który by chciał postępować podług obyczaju swego narodu, będzie usiłowa zmienić obyczaje i zwyczaje Polaków". - Zob. Kronika Janka z
Czarnkowa. wyd. J.Żerbiłło. Warszawa 1905 8.31; Wybór kronik średniowiecznych s.130. Jako manifestacje polit czna skierowana przeciwko Ludwikowi odczytał ten pogrzeb J.Dębrowski: 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.
4 Smutnym wydarzeniem politycznym była śmierć i pogrzeb ostatniego króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na obczyźnie, w
Petersburgu w 1798 r. kiedy o przebiegu ceremonii decydował car Paweł I. - Por. Abp M.Godlewski: Pogrzeb Stanisława Augusta. TH 29:
1975 nr 33; Opisanie obchodu pogrzebowego ap. Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego z Petersburga dnia 8 marca. “Gazeta
Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego". 1798 nr 28 8.109-110.
5 Por. Cz.Daptuła, A.Witkowska: wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII
i XIII wieku. W: Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura. Pod red. A.Gieysztora. Warszawa 1972 8.119-158;
B.KÜrbia: wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich. W: Piastowie w dziejach Polski. Wrocław 1975 8.196-228.
6 Por. M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie 8.177.
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- :ss »Najstarszy i najpełniejszy opis pogrzebu królewskiego w Polsce
znajdujemy w Kronice Janka z Czarnkowe7. Aooor Kronizi, jako bliski
współpracownik zmarłego króla Kazimierza Wielkiego na stanowisku podkanclerza, z dokładnością bezpośredniego ooserwetora utrwalił przeoieg
królewskiego pogrzebu. Opis Janka z Czarnkowe jest nie tylko pieknym
pomnikiem kronikarskim, ale dla obecnych rozważań jest jednym z najpoważniejszych źródeł do poznania cersmoniału pogrzebu królewskiego.
Sam Kronikarz zdawał sobie sprawę z tego, że przekazuje poxomnosci
nie tylko obraz wielkiego wydarzeniee, ale wzór postępowanie na przyszłość i dlatego z mooa podkreśla, ze “z taką ceremonia” odprawiano
pogrzeb królewski. Trudno dzisiaj stwierdzić, na ile przekaz Janka z
Czarnkowa odzwierciedla ceremoniał dawnych polskich pogrzebów królewskich, gdyz wszystkie wcześniejsze opisy se niekompletne i fragmentaryczneg. E.Šniezyńska-Stolot wskazała ostatnio na analogia z ceremoniałem pogrzsbowym, według którego pochowano w r. 1342 króla węgierskiego Karola Roberta, ojca Ludwika Wegierskiegoío. Ceremonieł pogrze-

bu przekazany przez Janka z Czarnkowa stanowi wzorzec dla późniejszych
pogrzebów królewskichíl. Widać to na przykładzie opracowanego przez
biskupa krakowskiego Samuela Macisjowskiego z okazji śmierci króła
Zygmunta I Starego (+1548) specjalnego caresoniału pogrzebu królew-

skiego (Ordo Pompe funebris Serenissimi Sigismundi Regis Poloniae).
zatwierdzonego przez króla Zygmunta Augusta, który w zasadniczych li@

7 MPH II 646-648; Kronika Janka z Czarnkowa wyd o.Kerbiłło. Warszawa 1905 s.27»54; przeoruz opisu pogrzebu _ wz wybór kronik średniowiecznych s.129-130.
8 St.Mackiewicz Cat, kwsstionujao królowi Kazimisrzowi przydomku
"wielki", pisze: "może właśnie majestatyczność pogrzebu Kazimierza
zrodziła mu tytuł„Wielkiego“. - Por. 3t.Mackiewicz Cat: Herezje i
prawdy. Warszawa ¿i975 s.96-101.
9

Polska nie stanowi pod tym względem wyjątku. Również Francja nie

posiada opisu pogrzebu królewskiego sprzed XV w. Najstarszy przekaz francuski pochodzi z 1422 r. i dotyczy uroczystości pogrzebowych zmarłego w tym roku króla Karola VI. Por. R.E.üiesey: The
Royal Funeral Ceremony in Renaissance France. Geneva 1960 s.1E9.

Pełny ceremoniał pogrzebów królów francuskich znajdujemy dopiero
w opisie pogrzebu króla Franciszka I (+1547). - Iamże, passim.
10 Por. E.Śnieżyóske-Stoíot: Dworek; caremoniał pogrzsbowy królów pol-

skich w XIV wiesu. W: Sztuka i ideologia KIV wieku. Pod red. P.
Skubiszewskiego. Warszawa 1975 s.89-100. Zdaniem autorki głównie
“osoba wyobrażajęca postać zmarłego króla" sprawiało, że uroczysto-

ści

ogrzebowe przypominały uroczysty wjazd królewski (Adventus Do-

minig. Tradycje takie poprzez Andegawenów, którzy ns Węgry przyszli z Sycylii, mogły nawiązywać do zwyczajów włoskich, e nawet sta-

rorzymskich. Po rzeb Karola Rooorta opisuje Kronika bana z khkullei
(Jan da Thuróczşz Chronica Hongerorum. wyd. 3.ü.Schwondtncr. T.1.

Tyrnaviae 1965 s.271-275.

11 Na tym opisie wzorował się J.Długosz przedstawiając pogrzeb Władysława Jagiełły (+1434).
- Por. Długosz: Historia Polonica IV
527-525.
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niech opiera się na opisie Janka z Czarnkowaíz. Chociaż jeden i drugi
dokument zawiera wiele elementów świeckiego. dworekisgo ceremonisłu.
to jednak niemniej szeroko zostały w nich również potraktowane sprawy
liturgiczne.
W oparciu o te przekazy spróbujmy przedstawić liturgię królewskiego pogrzebu. Zajmiemy się najpierw samym csreaoniałem pogrzabowym,
a potem analizę tekstów liturgicznych używanych w czasie tych czynności. Na koniec spróbujemy zabrać pewne charakterystyczne cechy polskich
pogrzebów królewskich.
4

="-1-1-1- E.°¿a'.'.'eŁ'ł±=ŁePQ'¿eŁ'" .'¿'.é3s!'."<.1°_82.
Zasygnalizowans wyżej ceremoniały: pogrzebu króla Kazimierza

wielkiego z Kroniki Janka z Czarnkowa oraz pogrzebu Zygmunta Starego
ułożony przez biskupa Samuela Maciajowskiego ograniczają się do przebiegu samej uroczystości pogrzebowaj. nic natomiast nie mówia o tym.
co dzieło się od chwili ekonania do eolemnych sgzekwaii. Na podstawie
relacji naocznych świadków śmierci króla Zygmunta Staregois nie trudno odtworzyć kolejne czynności.
Król Zygmunt Stary umarł w Krakowie i kwietnia 1548 r. w samo południe niedzieli wielkanocnaj. Po przyjęciu sakramentów św. 1 wysłuchaniu odprawionaj u jego łoże Mszy św.. słuchając czytanaj Męki Pana
Jezusa. w otoczeniu żony. córek. biskupa krakowskiego i senatorów oddał Bogu ducha. "Po tem. po obiedzie w niedzielę. omywano go naprzód
woda, potem winem, zasię octem 1 sole, a potem ciało balsamem i inszymi drogimi maéciami mazano. Więc go w koszulę oblekli, ubranie złotogłowe na nogi jego włożyli. potem go w albę, dalmatykę i omeral kaplański oblekli"14. Na dalmatykę włożono mu biskupią kaps z broketu
1 dano insygnia królewskie: koronę. jabłko, barło i miecz. Czynności
ubrania ciała zmarłego dokonał w czasie odmawiania nieszporów biskup
krakowski Samuel Maciejewski przy pomocy biskupa pomocniczego i kanoników kapituły ketedralnej, wikariuszy i reszty kleru zamkowego. Tak
12 Zob. J.Gołab: Pogrzeb króla Zygmunta Starego. Kraków 1916 s.11-16.
13 Zestawił ja J.Gołęb. tamże s.46-48: por. też: Wł.Bogatyński: Jak
umierali nasi królowie? "Kurier Literacka-Naukowy". 6: 1929 nr 43
8e1""'2a

14 Z listu anonimowego autora. Odpis znajdował się w Bibliotece hr.
Branickich w Suchej. Przedruk: J.Gołąb. jw. 8.46-48. - W sprawozdaniu Tadeusza Czeckiego przesłanym Adamowi Naruezewiczowi z racji
otwarcie trumny Zygmunta Starego w czasie Sejmu wielkiego w 1791 r.
wyżej podany fragment uzupełniony jest o drobny szczsgó , mianowicie, że alba przepaeana byłe pes iem liturgicznym: "Trzy suknia okrywały zwłoki króla: pierwsza adamaezkowa czerwona, druga z materyi bogatey, trzeciay tylko zbutwiała ostatki widzieć. Pasek ied-wabny kościelny przepasywał te szaty". Temże 8.42. - Podobnie przebiegały przygotowanie do pogrzebu króla francuskiego Franciszka I
(1547). Por. R.E.Giesay: The Royal Funeral Ceremony in Renaissance
France e.1-29.
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przybrane ciało wystawione na widok publiczny w sypialnej komnacie

królewskiej. Po dwóch dniach w obecności biskupa i duchowieńatwa złożono ciało królewskie do trumny. wkładajac do niej pod głowę króla
srabrnę tablicę z napisem stwierdzsjęcym tożsamość osoby. Trumna z
ciałem króla pozostała w tej samej komnacie. zamienionej na prowizorycznę kaplicę. do dnia uroczystego pogrzebu, który na życzenia króla
Zygmunta Augusta. odbył się w dniu św. Anny. 26 lipca 1548 r. W międzyczasie przy zwłokach śpiewali kapłani nieustannie oficjum ze zmarłych i odprawieli msze święte. W nabożeńetwach tych brała udział królowa, córki. senatorowie i cały dwór. Straż przy trumnie pełnili
dniem 1 noca dworzanie. W całym kraju każdy z kapłanów odprawiał przynajmniej jednę mszę św. Również za granicę odbywały się nabożeństwa
żałobne za zmarłego królals.
W mniej lub bardziej podobny sposób przebiegały z pewnością przygotowania do wszystkich pogrzsbów królewskich. W późniejszym okresie
przywięzywano coraz większą wagę do zewnętrznej okazałoci. do zewnętrznego wystroju sal wystawienia zwłok, a nawet kościołów pogrzebowych. które przybierały widowiskowy wyględlß.
Zatrzymajmy się nad jednym szczegółsm. mianowicie nad opisanym
wyżej strojem zmarłego króla. Jest to strój bardzo uroczysty. strój
koronacyjny17. Na strój ten składaję się wszystkie elementy stroju
kapłańskiego, a nawet stroju biskupiego łącznie z rękawicami, jedynie
mitrę zastępuje korona królewska. Na marmurowym sarkofagu dłuta wita
Stwosza postać króla Kazimierza Jagiellończyke przybrane jest w humereł. albę. stułę i kapęls. W stroju koronacyjnym sę przedstawione na
11-11'-nie.

15
16

17

Jwaß

$e4""12e

Por. Juliusz A.Chrościcki: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974; Michał Rożek: Uroczystości w barokowym
Krakowie. Kraków 1976; Tenżs: Groby Królewskie W Krakowie. Kraków

Do stroju koronacyjnsgo należały: sandały, płaszcz, alba, dalmatyka, kaps i korona. Król Władysław Warneńczyk miał ponadto humsrał.
menipularz i etułę. Obrzęd koronaoji z XVI w. zaleca jeszcze rękawice. Por. A.Gieysztor: "Non habemus caesarem nisi regem". Korona
zamknięta królów polskiph w końcu XV wieku i w wieku XVI. W: Muzeum
i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. dra St.
Lorenzo. Warszawa 1969 8.277-292; $.Kutrzeba: Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego. "Przeglad Historyczny". T.12: 1911 8.70 n.
oraz teksty przezeń wydane: Ordo coronandi Regis Poloniae. "Archiwum Komisji Historycznej". 11: 1909-1913 8.133-216. - Na temat koronacji Henryka Walezego zob. tekst opublikowany między innymi
przez A.Essenwaina: Die mittelalterlichen Kunstdenkmäler der Stadt
Krakau. Leipzig 1869. Seilage VII S. IX. - Ceremoniał koronacji z
1512 r. znajduje się w Corpus Iurie Polonici. wyd. Ü.Balzer. T.1.
Cz.3. Kraków 1906 s.2ü8.
18 Por. P.Skubiszewski: Rzeźba nagrobne Wita Stwosza. Warszawa 1957
8.14-56: M.Skubiszewska: Program ikonogrsficzny nagrobku króla Kazimierza Jagiellończyka. BHS 33: 1971 s.300-304. - Badania przeprowadzone w grobowca Kazimierza Jagiellończyka w 1973 r. stwierdziły
Cd. przyp. na str.148
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nagrobkach ponadto postacie królów: Władysłewa¬Łokietke1g. Kazimierza

Wieikiego2G„ Władysława äagiełłyzí, Jena Olbrschtażz. Strój trumienny
króla Zygmunta III wazy (+1632) kronikarz opisuje w ten sposób: “Ciało króla (...J po królewska przybrano. Kapa byłe jedwabna biała. rękawice i trzewiki na kształt biskupich. korona na głowie"23 . W sprawozdaniu z otwarcia trumny króla Jana III Sobieskiego (+1696) z dnia
22 listopada 1938 r. czytamy: “W trumnie znaleziono zwłoki królewskie
stosunkowo dobrze zachowana, przybrane w szaty koronecyjne. tj. w
albę. srebrne lamową dalmatykę i brokatowe kapę koronacyjnę (...) Na
rękach były rękawiczki ozdobione wyhaftowanymi I H S i krzyżami.
Osobno leżały srebrne brokatowe trzewiczki ozdobione krzyżami"24. Dopiero ostatni z naszych królów. Stanisław August Poniatowski (+1798).
był do pogrzebu odziany "w mundur polskiej kawalerii narodowej i w .
aksamitny purpurowy płaszcz" 25
Przybranie zmarłego króla w strój koronecyjny, który jest jednocześnie strojem liturgicznym, miało z jednej strony podkreślić sakralny charakter osoby królewskiej. z drugiej majsstat śmierci.
Janko z Czarnkowa nie podaje żadnych szczegółów z przygotowań do
uroczystego pogrzebu króla Kazimierza wielkiego. dokładnie natomiast

Cd. przyp. ze str.147
obecnosc tylko jednego rodzaju materii, co skłoniło uczonych krekowskich do wyrażenie przypuszczenia. że zmarłego włozono do trumny bez odzieży. a jego zwłoki przykryto badz też owinięto płaszczem
z altembesu". Zob. Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w grobowcu Kazimierza Jagiellończyka w Kaplicy Świętokrzyskiej na Wawelu. W: M.Rożek: Groby królewskie w Krakowie a.289-328.
A.Misiażanka: Kilka uwag o grobowcu Łokietka. "Przeglad Powszechny”.
T. 184: 1929 s.40-60: Eåßługopolski: Władysław Łokietek na tle
swoich czasów. Wrocław 1951 e.328.
A
3.Muczkowski: Pominik Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu.

Rkr 19; 1923 8.134-157; E.śn±e±yńska-stolarz Nagrobek Kazimierza

Wielkiego w katedrze na Wawelu. Kraków 1969 (rkpa pracy doktorekiej
- BJ 54/69): Też: Satna rocznica restauracji nagrobks Kazimierza
wielkiego w katedrze wawelskiej. "Ochrona Zabyt ów". T.23: 1970 s.
28-35: T.Dobrowolski: Geneza nagrobku Kazimierza Wielkiego w katedrze ns Wawelu. BHS 37: 1975 s.197-211.
E.Estreicher: Grobowiec Władysława Jagiełły. RKr 33: 1953 2.1 s.14;
T.Dobrowolski: Uwagi o negronku Władysława Jagiełły. "Rocznik Historii Sztuki". 1: 1956 s.4-93: M.Rożek: Groby królewskie w Krakowie
Š a

a

M.Rożek: Groby królewskie w Krakowie s.1i6-118.
Pamiętniki Albrychta Stanisława Radziwiłłe kanclerza W.Litewskiego.
Wydane z rękopisu przez E.Reczyńskiego. T.1. Poznań 1838 s.12 (por.
oryginelnytekst: Memoriale rerum gestarum in Polonia 1632-1656.
Uprac. Ŝ.Przyboś, R.Zelewski. T.1:
165-167„.

1632-1633. Wrocław 1968 s.i5.

Protokół z otwarcia trumny króla Jana III Sobieskiego z 22 listopada 1938 r.*W: M.Rożek: Groby królewskie w Krakowie e.282-283.
Por. M.Godlewski: Pogrzeb Stanisława Augusta. TP 29: 1975 nr 33.
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relacjonuje sam przebieg uroczystości pogrzebowychzö. Oto zapis kronikarski Janka z Czernkowe:
"Po koronacji wspomnianego króla węgierskiego Ludwika (17 listopada 1370) były w najbliższy wtorek (19 listopada) we wszystkich kościołach krakowskich solemne po śp. królu Kazimierzu egzekwie, w obecności króla Ludwika, biskupów, książąt i wielkiej ilości szlachty. Na
tych egzekwiach był taki porządek: naprzód szły cztery piękne konie,
a wszystko to - tak wożnice. jak konie i wozy - było czarnym euknem
przybrane i pokryte. Potem kroczyło czterdziestu rycerzy w pełnych
zbrojech na koniach. pokrytych suknem szkarłatnym. następnie jedenastu niosło choragwie tyluż księstw. dwunasty zaś chorągiew królestwa
polskiego, a każdy miał tarczę ze znakiem. czyli herbem każdego księstwa. Za nimi jechał.rycerz. odziany w złocista szatę królewska. osobę zmarłego króla wyobrażajacy. Za nim szło parami procesjonalnie
sześciu ludzi i niosło zapalone duże świece. z których dwie były zrobione z jednego kamienia wosku. Potem szły zgromadzenia zakonne i
wszystkie osoby duchowne, ile ich było w mieście i na przedmieściach,
śpiewając pieśni żałobne. a poprzedzajęc mary, pełne złotogłowia, suknie różnego i innych drogich materii. które miały być między klasztory i kościoły rozdzielone. Na końcu postępował król Ludwik, arcybiskup, biskupi, książęta, panowie i wielka moc ludu obojej płci. Pomiędzy nimi zaś a marami szli dworzanis zmarłego króla. a liczbie większej niz czterysta. wszyscy w czarne odziez przybrani i wszyscy z
wielkim płaczem i jękiem. Do którego zaś kościoła wstępował ten pochód z marami. jako do Minorytów. N. Panny Marii, Zakonu Kaznodziejskiego - tam składane dwie purpury złociste i dwie sztuki przedniego
sukna bruksslskiego różnych kolorów, po szesnaście łokci każde, oraz
duże ofiary w pieniądzach i wielka ilość świec. Przed marami szedł
jeden (z dworzan) i szeroko rozrzucał pieniądze biednym i każdemu.
kto by je chciał podnieść, ażeby wolniejszę zrobić drogę idęcym i aby
tym gorecej za duszę zmarłego króla się modlono. Nadto dwóch doświadczonej uczciwości ludzi było przeznaczonych do niesienia srebrnych
mis, napełnionych groszami, z których to mis każdy, kto swej ofiary
nie składał. brał. ile chciał. Inni znowu nieśli wory pełne groszów,
1 gdy tylko take misa się opróżniała, w tej chwili napełniali je znowu.
Z take ceremonia i w takim porządku pochód doszedł do kościoła katedrelnego. w którym czcigodny ojciec. ksiadz biskup krakowski Flo26 Rzeczywisty pogrzeb przedstawia Kronikarz w formie bardzo skrótowej: “Po odprawieniu uroczyatych po zejściu króla egzekwii. był on
w naatępn czwartek. to jest siódmego dnia wspomnianego miesiaca
(listopadš. z prawej strony chóru kocioła krakowskiego przez wiarnych swoich sług pochowany. w obscnoci Jarosława, świętego gnieźnieńskiego kościoła arcybiskupa oraz biskupów Floriana krakowskiego i Piotra lubuskiego". Kronika Janka z Czarnkows. W: Wybór kronik średniowiecznych s.127.
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rian mszę celebrował, zaś podczas tej mszy były złożone następujące
ofiary.
Było postanowionym, aby przy wszystkich ołterzach, jakie są w
kościele katedralnym krakowskim, stali kapłani do mszy przygotowani,
tak aby wszyscy ofiarujący, ilekolwiek ich będzie, po złożeniu ofiar
naprzód przy wielkim ołtarzu, gdzie biskup celebrował, następnie przy
wszystkich innych ołtarzach ofiary swoje składali. Ponieważ zaś z powodu ogromnego natłoku ludu, który gorąco pragnął być obecnym na
egzekwiach królewskich, nie można było obchodzić ołtarzy z ofiarami,
przeto jeden z nas, mający stosowne polecenie, z miss srebrną pełną
groszów, a otoczony z przodu i z tyłu pachołkami królewskimi, z których jedni drogę torowali, po dwakroć obeszli kościół i każdemu z
kapłanów mszę celebrujęcych składali tyle, ile mógł ręką z misy nabrać. Na wielkim ołtarzu złożono tym sposobem naprzód dwie drogocenne
purpury, a drugim razem dwie sztuki drogiego sukna, jak i w innych
kościołach, o czym było wyżej. Następnie urzędnicy zmarłego króla,
kazdy podług swej służby, złożyli na ołtarzu naczynia którymi zarzadzali= a więc naprzód komornik Świętosław i podakarbi podali na ołtarz
misy srebrne z ręcznikami 1 obrusami, potem stolnik Przedborz z podstolim złożyli cztery wielkie półmyski srebrne, potem cześnik i podczaezy - dzbany i kubki srebrne, potem podkomorzy czyli marszałek,
przyprowadził najlepszego z koni królewskich, podkoniuszy - zbrojnego
rycerza, w królewskie szaty odzianego, na dzielnym a bardzo przez króla lubionym stępaku królewekim, wszystkich tych poprzedzali chorązowie, niosący chorągwie, 1 ów rycerz, osobę zmarłego króla wyobrażający. Po złożeniu tych ofiar, gdy zaczęto, podług zwyczaju w tych wypadkech, kruazyć chorągwia, powstał taki krzyk żałośny, taki płacz i jęk
wszystkich obojga płci obecnych w kościele krakowskim, że od tego płaczu i jęku wszyscy, osoby można i niskie, starzy i młodzi, ledwo się
utulić mogli”27.
I
Ceremoniał biskupa Samuela Meciejowskiego w porównaniu do opisu
ceremoniału Janka z Czarnkowa zawiera cały szereg nowych szczegółówzs.
Uroczystości pogrzebowe Zygmunta Starego trwają trzy dni, s nie jak w
przypadku pogrzebu Kazimierza Wielkiego tylko jeden dzień. W pierwszym
dniu pod wieczór odbył się właściwy pogrzeb. Z ceremoniału Maciejewskiego wynika, że po dojściu do kościoła kadralnego odśpieweno zaraz
kondukt, po czym złożono ciało do krypty w kaplicy, którą król Zygmunt
Stary jeszcze za życia sobie wystawił29. Następnego dnia po odśpiewaí

27 Kronika Janka z Czarnkowa. Cyt. za: Wybór kronik średniowiecznych.
8.129-130.

-

28 Zob. J.Gołąb: Pogrzeb króla Zygmunta Starego s.i1-16.
29 Por. St.S.Komornicki: Kaplica Zygmuntoweka w katedrze na Wawelu
1517-1533. RKr 23: 1931 8.51-116; Zb.Hornung: Meuzoleum króla Zyg^
Cd. przyp. na str.151
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przypadku Kazimierza'Wielkiego do trzech kościołów krakowskich. We
wszystkich tych kościołach odprawiała się kolejno uroczysta msza św.
celebrowana przez jednego z biskupów, w czasie której odbywał się
trzykrotny pochód ofiarny, który za każdym razem otwierał król Zygmunt
August:-w czasie śpiewania Kyrie, na Offertorium i podczas Agnus Dei.
Jest to, jak podkreśla Cz.Skowron, osobliwość liturgii dawnej Polskixk
Janko z Czarnkowa mówi o podwójnym składaniu ofiar na wszystkich
ołtsrzach w katedrze wawelskiej, przy których odprewiały się liczne
msze św.32. Ponieważ "z powodu ogromnego tłoku" nie wszyscy mogli obchodzić ołtarze, czynili to w zastępstwie ludu wyzneczeni dworzanie.
Jako ofiary składa się na pogrzebie Kazimierza Wielkiego sukna, purpury, świece oraz naczynia i nakrycia stołowe, w postaci mis, dzbanów,
kubków, ręczników i obrusów, a nawet konia, natomiast na pogrzebie
Zygmunta I mowa jest tylko o pieniądzach. W ostatnim dniu zygmuntowskich uroczystości pogrzebowych została odprawiona msza św. w katedrze
na Wawelu. W czasie tej mszy "po Ewangeliey biskup Samuel Maciejewski
dosyć uczone y długie kazanie uczynił o iego świętobliwym żywocie „33_
Jest to również nowość w porównaniu z opisem Janka z Czarnkowa, który
nic nie wspomina o kazaniu34. W czasie śpiewania Pater noster do kośn_|_-n-şn±-.qí

Cd. przyp. ze str.150
munta I w katedrze krakowskiej. “Rozprawy Komisji Historii Kultury
i Sztuki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego". T.1. Warszawa 1949
s.69-150; St.Lorentz: Nagrobek Zygmunta I w mauzoleum wewelskim.
BHS 15: 1953 nr 3-4 s.25-33: L.Kalinowski: Treści artystyczne 1
ideowe kaplicy Zygmuntowskiej. W: Studia do dziejów Wawelu. T.2.

Kraków 1960 s.1-129: J.Z.Łoziński: Grobowe kaplice kopułowe w Polsce. warszawa 1973.
Trudno określić od kiedy pochód pogrzebowy odwiedzał sześć kościołów. Jeśli biakup_Maciejowski umieścił ten szczegół w ceremoniale
uroczystego pogrzebu królewskiego, to znaczy, że taka tradycja już
byłe znane. Potwierdza to częściowo testament królowej Elżbiety
Rakuszanki (+1505), które tym samym kościołem (z pominięciem św.
Szczepana) zapisała w testamencie "pro offertorio" odpowiednie kwoty. Por. J.Garbacik: Testament królowej Elżbiety Rakuszanki. W:
Prace poświęcone Romanowi Grodeckiemu. Warszawa 1960 8.317-318. Rschunki Zygmunta I z pogrzebu króla Aleksandra, który nota bene jest
jedynym królem pochowanym poza Krakowem, mówią o pięciu kościołach.
Por. A.Pawiński: Młode lata Zygmunta Stare o. Warszawa 1893 s 248249; M.Kosman: Drogi zaniku pogaństwa u Bagtów. wrocław 1976 s.
56 '-57 O

Cz.Skowron: Mszalne proceeja ofiarnicze w diecezjach polskich w ekresie przedrozbiorowym. Lublin 1962 (meszynopis w Archiwum KUL)
s.103: W.Schenk: Udział ludu s.219: P.Sczaniecki: Służba Boża w
dawnej Polsce I 104.
Podobne przykłady wymienia Jungmann MS II 3-34.
Kronika polska Marcina Bielskiego. Kraków 1597 s.587. Kazania to w
tym samym roku ukazało się w druku.
Za pierwszego kaznodzie ę na pogrzebie królewekim uchodzi Stanisław ze Skarbimierza, ra tor Uniwersytetu, który wygłosił kazanie
na pogrzebie królowej Jadwigi w dniu 19 lipca 1399 r. Na uroczysCd. przyp. na str.152
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cioła wjechał na koniu. przybrany w sposób teatralny “obtykawszy helm
y zbroię ewieczkami"35, rycerz wyobrażajacy postać zmarłego króla. Po
złożeniu ofiar podczas Agnes Dei nastąpił bardzo dramatyczny w wymowie
moment rzucania na ziemię hsłmu. tarczy i miecza. łamania kopii i_pieczęci oraz opadania z konia. Janko z Czarnkowa mówiąc o kruszsniu kopii powołuje się na istniejący zwyczaj. Od jak dawna istniał ten zwyczaj. trudno orzecsö. Spadanie z konia odnotowujemy po raz pierwszy
na pogrzebie Zygmunta I. chociaż 1_w tym wypadku zwyczaj był zapewne
starszy. Podkreslmy obecność zaków i przedstawicieli świata nauki na
pogrzebie Zygmunta Starego. których jeszcze Kronikarz nie 'postrzegł
na pogrzebie Kazimierza Wielkiego, chociaz Uniwersytet istniał wtedy
już od kilku lat.
Według ceramoniału wypracowanego przez biskupa S.Maciejowekiego
odbyły się również pogrzeby Zygmunta Augusta (+1572)3? i Stefana Batorego (+1586)38. Obaj ci królowie zmarli poza Krakowem, totez uroczystości pogrzebowe w tej sytuacji rozpoczęły eię znacznie wcześniej.
W czasie bowiem całej drogi z Knyszyna poprzez Warszawę do Krakowa
í

Cd. przyp. ze str.151
tościach pogrzebowych króla Władysława Jagiełły w r. 1434 kazanie
w języku polskim wygłosił Paweł z Zatora, który według J.Długosza
(Historia Polonica IV 530) wzruszył wszystkich do łez. - Por. J.
wolny: Kaznodziejstwo. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce I
284, 291: M.Kowalczyk: Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej
połowy XV wieku. Wrocław 1970.
35 Kronika polska M.Bielskiego, jw.
36
Z.Gloger (Gloger Iv 55) przypuszcza, że zwyczaj-był odwieczny,
skoro już w pogańskich popielnicach znajdowano pokruazone 1 pogięte brązowe roty włóczni bojowych. Powołując się na poetę M.K.Sarbiewskiego ş1595-1640) Gloger powiada, ze czyniono tu “na pamiątkę
uzywane o w Kościele katolickim zwyczaju łamania lasek ws wstępna
środę" ętj. w środę popielcowę).
y
1
37
Uroczysty ten pogrzeb odbył się w Krakowie 10 lutego 1574 r. Por.
Ceremonia przy prowadzeniu ciała Zygmunta Augusta oraz pogrzebu
Króla Jego Mości zmarłego porzędek. Przedruk z anonimowego rękopisu z r. 1574. "Pamiętnik Sandomierski". 2: 1830 s.441-456; Porzędek pogrzebu króla Zygmunta Augusta. W: 3.U.Niemcewicz: Zbiór pemiętników historycznych o dawnej Polszcze. wyd. nowe 3.N.Bobrowioza
T.1. Lipsk 1838 s.124-140; Testament Zygmunta fuguste. Oprac. A.
Franaszek, 0.Łaszczyńska, E.E.Nahlik. Kraków 1975 s.VI, 4-6.
38
Pogrzeb Stefana Batorego odbył się 23 maja 1588. Por. Stanielai
_
Rascii: Diarium 1583-1589. Ed. J.Czubek: Stanisław Reszka:Diariusz.
Kraków 1915; Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595.
wyd. H.Barycz. Kraków 1960 8.57. 61-63; A.Grabowski: Starożytności
historyczne polskie. T.1. Kraków 1840 s.67-73: Pogrzeb króla Stefana Batorego. Perzadek i ceremonia... W: Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopisów przez J.U.Niemcewicza. T.2.
Warszawa 1822 e.451-466; Albetrandyş Pogrzeb Stefana Batorego, W:
Panowanie Henryka walezjusza i Stefana Batorego królów pola ich.
Z rękopisu Albertrandego z dołęczeniem Pamiętników odnoszących się
do Stefana Batorego a zebranych przez Edwarda hr. Baczyńskiego.
wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1861 s.499-505; A.Fiechinger: Przebudowa kaplicy Mariackiej w katedrze wawelskiej na mauzoleum króla
Stefana Batorego: W: Studia do dziejów Wawelu. T.1. Kraków 1955 s.
349-360; M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie 8.28-30.
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w wypadku Zygmunta Augusta oraz z Grodne do Krakowa w przypadku Stefana Batorego, we-wszystkich miastach i aiesteszkach uroczyście zegneno
zmarłych monarchów. W samym Krakowie pochód zełobny podązał udekorowaną "Drogą Królewska" (Via Regia) z kolegiaey św. Floriana poprzez Barbakan, Brama Floriańska, ulica Floriańska.. koło'koaciołe Mariaokiego.
s dalej Rynkiea. ulicą Grodzka. mijał kościoły_Dominikanów i Wszystkich Świętych. by skręcić w ulicę Senacka, potem Kanonicznę, e dalej
podjazdem do Podzamcze na wgórze wewelekie. Była to trasa oroczyetyoh
wjazdów królewskichsg.
Na pogrzebie Stefana Batorego kronikarze podkreśleje obecność kapeli królswskiej4O. Jeden z kronikarzy odnotował interesujący szczegół, a mianowicie, że w czasie pochodu pogrzebowsgo "muzycy krolewscy
śpiewali bardzo cudnie eeptem psalmos poenitentiales“41. Wszyscy bowiem kronikarze zeznaczają. że w czasie pogrzebów wykonywano “zełobne
śpiewy“. żaden jednak dotychczas nie określił blizej. o jakie to
ápiewy chodziło.
Kraków oglądał jeszcze wiele pogrzebów królewskich. Wspólny pogrzeb Zygmunta III wazy (+1632) i królowej Konstencji (+1631). który
odbył się a lutego 1633 r. tym różni się od poprzednich, że skrócony
został do jednego dnia. Trwał on wprawdzie aż 10 godzin, ale w następnych dniach nie było już procesji do poszczególnych kościołów. Jednodniowa pogrzeby królów stały się odtąd reguła. Ponadto poczynając od
tego pogrzebu zeuważamy na pogrzebech królewskich obecność również
biskupów obrządku greckiego oraz liczny udział wojekeáź. Podobny pogrzeb do powyższego Jan Kazimierz wyprawił swemu bratu władyaławowi

Iv (+1648) 15 stycznia 184943.
Wielkie wrażenie na mieszkańoaoh Krakowa i licznie przybyłych
gości wywarły ostatnie. zbiorowe pogrzeby naszych królów. 31 stycznia
1676 r. odbył się pogrzeb Jane Kazimierza (+1672), którego ciało
przywiezione z Francji 1 Michała Korybuta Wiśniewskiego (-1673), którego ciało przenieeiono z Warszawy44. Ostatni pogrzeb królewski. jaki
39 M.Brożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s.22-23.
Por. Stanislai Rescii Dierium s.218. - Również w czasie drogi z
Grodna do Krakowa orszakowi załobnsmu towarzyszyli trębecze: "Aby
pilnoweli trabienia pierwszego in aurora, drugiego gdy msza się
zacząc ma. Trzeei raz skoro po elewacji, a iuż natenozae wszyscy
meią W drogę ruszyć..." - Zbiór pamiętników historycznych, jw.
s.458.
41 Stanislai Reecii Diarium. tamże.
42 Por. Wł.Bogatyńaki: Królewskie pogrzeby w Polsce. “Kurier Literacko-Neukowz". R.6: 1929 nr 44 s.1-2: M.Rożek: Uroczystoci w barokowym Kre owie s.56, 59-60: Tenże: Groby królewskie w_Krakowie
40

8.74-78.

43 M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie e.81, B7-B8; Tenże: Groby królewskie w Krakowie e.79-86.
44 W.Bogatyńaki: Królewskie pogrzeby w Polsce s.2: M.Rożek: Sroby królewskie w Krakowie s.B6-B9.
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odbył sie w Krakowie 15 stycznia 1734 r. to równoczesny pogrzeb az
czterech członków rodzin królewskich: Augusta II Mocnego (+1733), Jana III Sobieskiego (+1696), jego żony Marii Keżimiery i Jana, wnuczka
Jane III, a syna królewicza Jakuba45.'
y
Równie uroczyście odbywały się pogrzeby królowych. Długosz pisze,
że Władysław Jagiełło wyprawił Jadwidze zmarłej 17 lipca 1399 r. "królewski pogrzeb"46.Mniej "królewski" był pogrzeb trzeciej z kolei żony
Władysława Jagiełły, Elżbiety Granowskiej (+1420), której śmierć “uradowała i cały dwór królewski i całe królestwo polskie”, a "większa
nierównie radość była na pogrzebie królowej niżeli w czasie jej koronacji. Sam tylko król okazał po niej zal". Wszyscy inni: "duchowni,
jako i świeccy, objawiali radość niezwykłe. Wszyscy w świąteczne szety przybrani śmiali się i cieszyli w czasie pogrzebu"47. "Z wielka
uroczyetocię i przepychem" pochowano zmarłą w 1461 wdowę po Jegielle,
Zofię, matkę króla Kazimierza Jagielończyka48. Z królewskim ceremoniałsm odbyły się równiez pogrzeby: Anny Jagiellonki (+1596), "ostatniej

M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s.135-137, 148, 156,
165-168; Ceremoniał przy wprowadzeniu ciał królewskich z Warszawy
do Krakowa pro die 11 Augusti 1733 ułożony (k.17-18). Opisanie wyprowadzenia ciał nayjaśniejszego ś.P. Jens III y Maryi Kazimiry,
królów polskich, także nayj. wnuka tychże królestwa J Mciów oraz
recenter pie zmarłego Augusta II z zamku Warszawskiego do Krakowa
solenniseimo apparatu et lugubri numero innumero comitatu die 11
Augusti 1733 (k. 18-20). - Zob. Ossol 301 (Kodeks papierowy, pisany jedne ręke w XVIII wieku). W: w.Kętrzyński: Katalog rękopisów
Bibl. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T.2 Lwów 1886 s.259.
“Wladislaus Poloniae Rex (...) funerias regio apparatu ili in Cracoviensi ecclesie quarta decima Augusti die celebrevit". J.Długosii
Historia Polonica III 537. Nieco wcześniej, z okazji śmierci Jadwigi, Długosz pisze: "Hedwigis Regina (... dsfuncta et in Cracoviensi ecclesie ad partem laevam alteris maioris ds propo sacrarium
aepulta". Tamże s.532. Por. też: J.Wolny: Królowa Jadwiga w oczach
współczesnych. "Tygodnik Powszechny". 23: 1969 nr 30 s.3.
Długosz: Roczniki. Księga jedenasta. W: Wybór kronik średniowiecznych s.214-215. Małżeństwo Jagiełły z Granowska wywołało wielkie
wzburzenie na dworze, bo Elżbieta Grenowska była chrzestna siostrę
króla, a ponadto była już przedtem trzykrotnie zamężna. Dbjawia
się tu również znana niechęć Długosza do Jagiełły.
"Zofia, Królowa polska starsza, wdowa po włedysławie Litwinie, królu polskim, z nadużycia melonów dostawszy mocnej febry, gdy wszelkie odpychała lekarstwa w spodziewaniu, że chorobę przyroda sama
przezwycięży, w końcu zapadła w cięższe niemoc i tknięta paraliżem,
w zamku krakowskim w poniedziałek, dnia dwudziestego pierwszego
września. w godzinie nieszpornej, opatrzone św. sakramentsmi, pobożnie umarła. Zwłoki jej przez ośm dni trzymane czasowo w kościele św. Michała. dopóki od syna jej króla Kazimierza nie powzięto
stosownych zleceń i nie poozyniono przygotowań do pogrzebu: po
czym, w poniedziałek, dnia dwudziestego ósmego września pochowano

je z wielka uroczystościa i przepychem w kościele ketedralnym krakowskim, w kaplicy Św. Trójcy, które zmarła królowa od posad samych
z ciosanego kamienia zmurowała 1 ośmiu ustanowiwszy przy niej kapłanów, klejnotami i bogatymi ozdoby po królewsku uposażyła". - J.
Długosz: Roczniki. Ks. 12. W: Wybór kronik średniowiecznych s.265.
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z rodu", wdowă po Stefanie Batorym, na którym kazanie wygłosił ks.
Piotr Skarga4 ; Konetancji Austriaczki (+1631), żony Zygmunta III,
której ostateczny pogrzeb odbył się razem z pogrzsbsm męża 4 lutego
1633 r.5°: Cecylii Renaty, żony Władysława IV zmarłej 24 marca 1644 w
Wilnie, a pochowanej 20 czerwca w Krskowisāä. Skromniej natomiast, z
powodu warunków zewnętrznych, odbyły się pogrzeby: Anny Austriaczki
(+10 lutego 1598), żony Zygmunta III, z racji szalejęcej wówczas w
Krakowie zarszy52, oraz Ludwiki Marii Gonzagi 22 września 1567 r., zony Władysława IV, a po jego śmierci, Jana Kazimierza, z powodu zniszczeń widocznych jeszcze po niedawnej. dwuletniej okupacji szwsdzkiejsą
Zauważmy przy okazji omawienia ceremoniału pogrzebów królewskich,
że poczynając od XVI w. kronikarze wspominają również o pogrzebach
dzieci królewskich. Wcześniejsze żródła milczę ne ten temat, gdyz jak
zobaczymy niżej, średniowiecze nie zna jeszcze odrębnego rytu pogrzebu małych dzieci.

Niektóre dzieci królewskie zostały pochowano razem z rodzicami54.
Inne miały iście królewskie pogrzeby, na przykład królewna Katarzyna
(ur. 19 kwietnia, zm. 15 maja 1594) córka Zygmunta III pochowano w r.
159455, czy syn tegoż króla Aleksander Karol (ur. 14 listopada 1614,
zm. 19 listopada 1634) pochowany 7 lutego 1635 r.56, czy wreszcie
Zygmunt Kazimierz (ur. 1 kwietnia 1640, zm.9 sierpnia 1647) syn władysława IV. Uroczystoci pogrzebowe królewicza Zygmunta trwały czatery dni. 21 września złożono gc do trumny i wystawione w pałacu Montelupich w Krakowie. Przez następne dwa dni ciało wystawione było w koś|l$

49 Por. J.U.Niemcewicz: Zbiór pamiętników II 174-175, 181-182: M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s.41-42.
50-M.Rożek, tamże s.56. 59-60.
51 Temże s.69.
52 Temże s.42.

53 Temże s.93.
54 W czasie otwarcia trumny Zygmunta I Starego w 1791 r. znaleziono
przy nogach króla małę oynowę trumienkę z napisem: "Albertus Sigismundi I. Regis Poloniae cum Bona Regina infantulue. 1548 una cum
parente suo humatus, natus vero A. D. 1527 die 20 Septembris". Było to ostatnie dziecię Zygmunta i Bony, płód w czasie polowanie w
Puszczy Niepołomickiej poroniony wskutek przestrachu królowej.
Miejsce owego wypadku. leżącego w parafii Zabierzów koło Niepołomic lcd do dziś zwie “Posyna“e Por. J.Gołęb: Pogrzeb króla Zygmunta Starego s.43. - Razem z przedwcześnie zmarłą Annę Austriaczkę
(+ 10 II 1598) pochowano 16 października 1599 r. jej maleńkiego
syna Krzysztofa. Por. M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie
s.42. - Wnuk Jane III Sobieskiego Jan chowany był razem z dziadkiem i babcię. Por. M.Rożek, tamże s.165-168. - Podobnie było przy
pogrzebie króla francuskiego Franciszka I, kiedy to razem z ojcem
pochowano dwóch wcześniej zmarłych synów. Por. R.E.Giesey: The
. Royal Funeral Ceremony s.8.
55 For. Kronika mieszczanina krakowskiego s.154-155: M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s.40.

56 M.Rozek, jw. 8.64-65.
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ciele św. Barbary, a 24 września przywiezione ciało ds katedry wawelskiej, by odprawie ceremonia pogrzebowe. Wieziono je na wozie okrytya
złotogłowiem„ Rabki tkaniny trzymała trzydziestu_ studentów Akademii. wokół wozu szło sześćdziesiąt panięt “w kapech atłasowych. białych. z lanymi ówiecami". dalej muzyka. czterystu dragonów
z choragwiami spuszczonymi "załośnie" 1 trzystu ubogich. śpiewajęcych
modlitwy za zmarłych. Szli "w kapach białych. kirowych, z laskami
drewnianymi biało malowanymi, a świecami jarzacymi". W katedrze po
mszy. celebrowanej przez biskupa Gambickiego. złożono ciało królowicza w krypcie pod kaplicę Prandocińska57.
Pogrzeby ksiazęce urządzono na wzór królewskich. Długosz wspominaJac o śmierci Ziemowita (+1426), księcia mezowiecko - płockiego,
azwagra Władysława Jagiełły, pisze, że bogactwo szat i darów złożonych
do trumny nasunęły mu porównanie z pogrzebami pogańskimi "corpus suum
barbarorum magia quam catholicorum ritu condidiseet"; Biskup płocki
Stanisław Pawłowski oburzony na takie postępowanie po skończonych
uroczystościach uznał za stosowne wyjąć z trumny księcia kosztowne
ozdoby, by obrócić Ja na potrzeby kościoła i biadnychsa.
Bardzo uroczyście odbył się również pogrzeb ostatniego księcia litewskiego Witolda (+1430). Ceremonia pogrzebowe składały się z dwóch
części. W pierwszej składane hołdy zmarłsmu na wzór staraj tradycji
pogańekiej. Zwłoki księcia stały przez osiem dni wystawione w reprezentacyjnej sali zamku na wyspie Jeziora Galwe w Trokach. głównej rezydencji Wielkiego Księcia. gdzie rano. w południe 1 wieczorem opłakiwane starym zwyczajem zmarłego. Druga część pogrzebu miała miejsce w
Wilnie z udziałem króla Władysława Jagiełły, spsdkobiercy księstwa
litewskiego. Długosz donosi, że "król Władysłew_nie jeden dzień, ani
dwa. ale kilka dni ten obrzęd odprawiał". Wprawdzie Kronikarz nie podaje szczegółów, Jednakże przebieg pogrzebu w Wilnie zapewne był zbli-

'Quinn'-nxlef-mzx-._-.ş±n.

5? Por. Stanisława Oświęcimia Diariusz 1643-1651; Wyd, W.Czeraak:
Scriptores Rerum Polonicarum. T.29. Kraków 190? s.205-206; M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie a.79-80.
58
"Semovitua (...) habens annoa aetatis circitsr saxeginta. contracta ex senio coecitate. in oppido auc Gostinin, Sacramentie omnibus_
procuratus, moritur st in ecclesie Plocensi maiori iusto honore in
choro aepslitur. Alexandra autem relicta aus, cum funus euum veatibus valde pretiosia exornasset, et cingulo argenteo et balteo militari, ac gladio, caligis at ocreis et calcaribua deauratis amicisset, stratum etiam illi mola et pretiosum in sepulchro, et testurea leoto imponens, colloceseet, illicque corpus suum barbarorum
magia quam catholicorum ritu condidiaset. Stanielaus Pawłowski tunc
Ploceneie epiecopus non tulit hanc abominationem gentilem, sed cunctis a funaria officio discedentibus. et aurum et ergentum, vestes.
lectisternie et caatera ornamenta ex sepulchro depoeuit, et in ueus

divinoa et huaanoe convertit“. - Historia Polonicao Iv 345-346.
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zony do ceremonii. jakie sprawowana były przy pogrzebach w królewskich
w Krakowissg.
Tradycje pewnych zwyczajów w Polsce są długowieczne. Widać to
właśnie na przykładzie csremoniału pogrzebu królewskiego. Zgodnie z
tym ceremoniałem, wyprecowanym już w XIV w. odbyły się jeszcze uroczystoáci pogrzebowe odprawiene po śmierci cera Aleksandra I w Warszawie
w 1826 r. Przed trumna jechał "rycerz we wspaniałej zbroi. niosęc
miecz królewski ostrzem ku sobie zwrócony; za nim giarmek zsłobny z
kopia i tarcza królewska (...) Z całego orszaku tylko rycerz i giermak wjezdżali konno do świątyni. Tu (...) rzucał giarmek miecz o ziemię, kruszył kopię o trumnę. i spadeł. Było to godłem zniknięcia ziemskiej potęgi króla. Łamano buławę i laski, chyliły się choręgwie ziem
(...) lud cały padł na kolana. Lecz w teyża chwili kiedy wszystko zapowiadało zgon mocarze ziemskiego. brał do ręki Jego następca godło
potęgi, miecz i ostrze skroezone proporca. a Senatorowie unoeili kulę,
berło i koronę, i składali je na Dłtarzu Boga Wszechmocnego. na znak.
iż władza. którey zniknęł ziemski powiernik. nigdy nie ginie, lecz"
wraca do źródła z którego wypłynęła”60.
Przypadkowe odkrycie zwłok króla Kazimierza Wielkiego 14 czerwca
1869 r.. w czasie renowacji grobowca tego króla w katedrze na Wawelu.
stało się okazję do odprawienia jeszcze jednego "pogrzebu" królewskiego61. Protokóły z tych uroczystości oraz opisy właściwego pogrzebu
Janka z Czarnkows i Jana Długosza stały się dla Stanisława Wyspiańskiego natchnieniem do napisania w r. 1900 rapsodu “Kazimierz Wielki".
którego strofy opisujęce pochód pogrzebowy St.Mackiewicz Cat uważa za
najpiękniejsze “jakie kiedykolwiek spod pióra polskiego powstały“62.
-innemu-íuxluí-;'-

59 "Ceci dolor enimi. morbum corporis (...) moe abstulit. Planctus
illico et ululstus magnua axortus est et in dies octo. tribus vicibus per diem, mans. meridie et vespers contaminatus (...) Funus
Ducis Withewdi. Wledislao Rage Poloniae cum omni curia sua illud
proseque. ex Trokk Vilnam deductum est, et in ecclesie Sencti Stanislai (cathedralig Vilnensi, exequiis debitis cum magna solemmnitate perectis. traditum sepulturae (...) wladislaus Rex non uno
die. nec duobus contentus. in pluree dies iusta funeri psrsolvebat". - Długosz: Historia Polonicas IV 8.415, 418; M.Kosman: Drogi
zaniku pogaństwa u Bełtów s.55-56.
60 Cyt za: J.A.Chrościcki: Pompa funebris s.87.
61 Por. J.Buazko: Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu roku 1869.
Kraków 1970, passim.
62
St. Mackiewicz Cat: Herezje i prawdy s.97. Oto one: St.Wyspiański:
Kazimierz Wielki (wyjątki :
Idą pggępni
3 grają im dzwony

ze wszystkich kościołów
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Cd. przyp. na str.i58
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Ani opis ceremonii pogrzebu króla Kazimierza wielkiego. ani
ceramoniał ułożony na życzenie króla Zygmunta Augusta i Kapituły Krakowskiej przez biskupa Samuela Maciejowskiego z okazji pogrzebu króla
Zygmunta Starego nie zawiera tekstów liturgicznych stosowanych w czasie królewskich pogrzebów. Dlatego należy sięgnąć do ksiąg liturgicz
nych.
Zaraz na wstępie należy zaznaczyć, że znane pontyfikały krakowskie
nie zawieraja obrzędu pogrzebowego63. Jedyna księgę liturgiczne. któCd. przyp. ze str.157
ezarfami przyczołów
choragwie, pro orce
pogrzebne (...Ŝ.
A ida poeępni
ze wszystkich kościołów.
z cechami, wieńcami,
co kwietne. P achnęce.
w tysiace nyły liczone.
I chłopcy sukmanne
I pany strojone
w pasowe żupanz. delije.
I dziewki prze raene,

panięts przejasne,
jaśniejaze niż białe le1ije(...).
A idę żałobne'
posępne. pogrzebne
1 łąki pachnące
i lasy podniebne.
wnuczęta moje pogrobne.
A graja im dzwony
ze wszystkich kościołów.
ogromne. tętniąca.
wróżsbne.

Por. J.Fijałek: Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry
krakowskiej z poczatku wieku XII-go. “Nova Polonia Sacra" 1: 1928
s.351-364; Z.0bertyński: Pontyfikał krakowski z XI wieku. Lublin
1977; Tbnże: Pontyfikały krakowskie XV wieku. “Prawo Kanoniczne“
4: 1961 nr 1-4 s.335-420. (Chodzi tu o pontyfikały: Kardynała Zbigniewa Oleśnickiego (1423-1455) - BKapKr 12; Biskupa Tomasza Strzempińskiego (1455-1560) - BKapKr 13; Kardynała Fryderyka Jagiellończyka (1488-1503) - BKapKr 14. - Por. I.Polkowski: Katalog rękopiaów Kapituły katedralnej. Kraków 1884 s.349).
Również inne pontyfikały zachowane w zbiorach polskich nie zawisraja obrzędu pogrzebowego. Zob. Z.0bertyński: Pontificele halickie zwane pontyfikałem Boryszewskiego. "Nasza Myśl Teologiczne".
T.1. Kraków 1930; Tenże: Pontificale lwowekie z XIV wieku. "Kwartalnik Historyczny". 43: 1929 T.1 z.1-4 8.457-474; Pontyfikał biskupa płockiego Erazma Ciołka (1503-1522) - MNKrCzart 1212 (por. S.
Komornicki: Pontyfikał Erazma Ciołka. Kraków 1926); W.Urban: Najstarszy benedykcjonał w Bibliotece Kspitulnaj we-Wrocławiu. RBL
13: 1960 nr 3-4 s.303-332"; Tenże: Próba wyjaśnienia pochodzenia
pontžfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we

wraz awiu. RBL 14-1961 nr 1-6 8.148-152; Ponryfikał (Agenda) kano-

ników regularnych św. Augustyne z Zagania z XV w. - Buwr IQ 211;
Pontyfikały cysterskie - BUWr IF 381, 382, 383; Pontificale st benedictionale Pragense z poł. XIV w. - BUWr IF 380.
Pontyfikały: krakowskie, lwowski, halicki, Erazma Ciołka oraz
wrocławskie z interesującej nas problematyki liturgii zmarłych maja jedynie obrzęd poświęcenia i rskoncyliacji cmentarze.
Jedyną księgę przeznaczoną dla biskupa zawierająca ”0fficium
sepulture" jest tzw. Pontificale arcybiskupa lwowekiego Jana Rzeszowskiego. Por. Z.0bertyński: Pontyficsle arcybiskupa lwowskiego
Jana Rzeszowskiego w Bib iotece Kapitualnej w Gnieźnie Lwów 1930
8.103-112. Jest to księga obcego pochodzenia. Powstała we Włoszech
pod koniec XII lub na poczatku XIII w. w.Polece znalazła się wkrótce po swoim powstaniu. Przachowyweno ja najpierw w Miechowie, potem
do XV w. we Lwowie. a następnie przez arcybiskupa Jana Rzaszowskie_
Cd. przyp. na str.159
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-159ra może nam dostarczyć danych na temat wawalskiej liturgii pogrzebowej a zatem również pogrzebu króla. jest rękopiśmianna Agenda Cracoviansis z VI w. - 8KapKr 2564. Nie ma w niej wprawdzie bezpośrednio
mowy o pogrzebie króla, jednak rubryki przepisuja po mszy pogrzebowej
modlitwę za zmarłego biskupa. Jeśli zatem księga tę posługiwano się
przy pogrzebie biskupa. a w znanych pontyfikełach krakowskich nie ma
obrzędu pogrzebowsgo. mamy prawo domniemywać się. że obrzęd tej agendy służył również przy pogrzebie króla, z tym, że w miejsce modlitwy
za biskupa wstawiano modlitwę za króla. Domniemanie to wzmacnia jeszcze następujęce przesłanka. Otóż rękopis krakowski BKapKr 25 zawiera
zwyczajem śrsdniowiecznym tylko jeden, uroczysty obrzęd pogrzebowy.
Jest to obrzęd bardzo staryös. a jego analiza tekstowa prowadzi do
wniosku, że chodzi tu o obrzęd typu karolińskiegosö. Najstarszy zachowany obrzęd tego typu pochodzi z kościoła św. Dionizego ĆSt. Denis)
pod Paryżem67, a kościół ten. jak wiadomo. jest nekropolię królów
francuskichös. Jeśli zatem tym obrzędem posługiwano się przy pogrzebach władców francuskich, jest rzeczą logiczna sędzić, że był on również używany na pogrzebach królów polskich.
Powstaje pytanie. od jak dawna posługiweno się w Krakowie tym obrzędem? Kto zaprowadził na Wawelu liturgię pogrzebowe typu karolińskiego? Czy istniała ona w Krakowie od poczatku. równolegle do "Ordo
in agenda mortuorum" Sakramentarza Tynieckiego, które jak widzieliśmy
wyżej, reprezentuje raczej typ liturgii rzymskiej. czy też wprowadzono ję później? Pierwszy pogrzeb królewski na Wawelu odbył się w 1333
r.. e pierwszym pochowanym tu królem jest Władysław‹Łokietek69. Czy

64
65
66
67
68
69

Cd. przyp. ze str.158
go została ofiarowana katedrze Gnieżnieńskiej (por. 8.209, 281-284L
Nie jest to jednak. jak pisze Obertyński "samo pontificale, lecz
podręcznik liturgiczny dla biskupa. zbliżony do sakramentarzy. który obok właściwej treści pontyfikału. zawiera także obrzędy należęce do benedictionele i rituala. a zwłaszcza wyciąg z mszału" (por.
s.208). Obrzęd pogrzebow z Pontyficale Jana Rzeszowskiego ma cherakter karoliński. Sama księga nie była używane na Wawelu, nie
wpłynęła również na treści pontyfike ów krakowskich. _
Już po napisaniu pracy odnaleziony został w Monachium Pontyfikał płocki z XIII w. (por. A.Podles: Pontyfikał płocki z XIII wieku. RBL 31: 1978 nr 4 215-216). Jest on obecnie przedmiotem badań
(prace doktorska) i z treścią jego będzie można zapoznać się dopisro po opublikowaniu jego tekstów.
Obrzęd pogrzebowy Agendy BKapKr 25 został przsdrukowany w drugiej
z kolei drukowsnej agendzie krakowskiej z 1517 roku.
Dokładna analizę tekstowa obrzędu pogrzebowego Agendy BKapKr 25
zajmiemy się.niżej, przy-omawianiu liturgii pogrzebu biskupa.
Por. H.Frank: Der älteste Ordo defunctorum a.282-287.
Temże. Pełny tekst wydał E.Martenë: De antiquie Ecclesiae ritibue.
T.2. Antverpiae 1763 s.385-386.
Por. R.E.Giåsey: The Royal Funeral. passim.
Por. M.Misiażanka: Kilka uwag o grobowcu Łokietka. "Przeglad Powszechny". R. 184 R. 46: 1929 e.46-60: E.Długopolski: Władysław
Łokietek na tle swoich czasów. Wrocław 1951 s.326.
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już wówczas znany był w Krakowie karoliński obrzęd pogrzebowy?7O.
Odpowiedź na te pytania nie jest łatwe. Za mało wciąż jeszcze many szczegółowych monografii poszczególnych ksiąg liturgicznych. Być
może badania nad księgami liturgicznymi oraz nad liturgię poszczególnych obrzędów, prowadzone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, rzucą
w przyszłości nieco światła na tak istotne problemy, jak przenikanie
i zazębisnie się określonych wpływów kulturowych, w tym przypadku na
odcinku liturgii, a nawet konkretnie liturgii pogrzebu królewskiego.
Brakuje ogniwa pośredniego między Sakramsntarzem tynieckim z XI w.. a
piętnaatowieczną agendą krakowską BKapKr 25. Biorąc jednak pod uwagę
fakt stosunkowo trwałych tradycji liturgicznych w poszczególnych
ośrodkach. diecezjach czy zakonach,o czym świadczy sam obrzęd z gendy
„

70 Przed Łokietkiem w Krakowie zostali Pochowani następujący książęta
krakowscy: 1°. Bolesław Kędzierzawy (+1173). “Opatrzony następnie
pobożnie i po katolicku wszystkimi sakramentami kościeln mi, umiera 30 pażdziernika (3 kwietnia - Balze: Genealogia s.156) na zamku

krakowskim, a należne honory pogrzebowe oddają mu: Książę sandamierski Kazimierz, biskup krakowski Gedeon, żona Maria, syn Leszek
i pozostali prałaci i baronowie królestwa". Dłu osz: Roczniki.
Księga piąta s.122. 2°. Kazimierz Sprawiedliwy (+1194). "Czwartego
dnia po przygotowaniu wszystkiego, co uznano za konieczne do pow
grzebu tak znakomitego księcia, odprawiona w katedrze krakowskiej
z ogromnym nakładem kosztów wystawne egzekwie, a rycerze własnoręcznie z naleznym szacunkiem złożyli ciało w grobowcu zbudowanym z
boku chóru". Długosz: Roczniki. Księga szósta, s.197. 3°. Leszek
Biały (+1227). “ZwłokiFLeszka Białego (zamordowanego przez księcia
pomorskiego Świętopełka) odwiezione przez pozostałych przy życiu
towarzyszy do Krakowa. pochowano z ogromnym żalem i płaczem w katedrze krakowskiej". Długosz: Roczniki, Księga szóste s.3i1.
Poza kościołem katedralnym w Krakowie pochowani zostali:
1°. Bolesław Wstydliwy (+1279) w kościele franciszkańskim: "Bolesław wstydliwy (...) po trzydziestu siedmiu latach rządów umiera
dziewiczo czysty wśród oznak głębokiej pobożności, w niedzielę
dziewiątego grudnia czyli cztery dni przed Idami grudnia (za Rocznikiem Traskim w nauce przyjęta jest data 7 grudnia) w Krakowie i
zostaje pochowany w klasztorze św. Frencidzka braci mniejszych,
który sam pierwszy założył, w chórze kościoła od strony północnej.
Jego uroczysty pogrzeb uczcili: książę sieradzki Leszek Czarny.
przybrany przez niego za syna i następcę. biskup krakowski Paweł.
wdowa po nim Kinga i wdowa po Księciu Kalisza Bolesławie Pobożnym
Helena, żona Leszka Czarnego Gryfina. panowie 1 wszyscy rycerze.

duchowieństwo i lud, którzy zgromadzili się w wielkiej liczbie.
wszyscy publicznie okazywali ból nie mniejszy niz przy prywatnej
żałobie, wynosząc zmarłego w pochwałach jakich nie wyrażali mu nawet za zycia, kiedy był wśród nich. I bolał nad jego stratę nie
tylko własny naród, ale sąsiednie narody z powodu skromności i za-

ciszkości, które okazywał w swym postępowaniu przez całe życie".
Długosz: Roczniki. Księga siódme s.262-263. - Por. M.Rożek: Groby

królewskie w Krakowie s.31-39.
20. Leszek Czarny (+1289) w kościele dominikańskim. "Leszek Czarny
(...) zapadł poważniej na zdrowiu i ostatniego września po przyję-

ciu Ostatniego Namaszczenia zmarł na zamku krakowskim. Pochowano
go z należnymi księciu honorami w klasztorze św. Trójcy zakonu
kaznodziejskiego, po lewej stronie chóru. które to miejsce wybrał
za życia". Długosz: Roczniki. Księga siódme s.321. Por. M.Rożek:
Groby królewskie w Krakowie 8.39-45.
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krakowskiej, który po siedmiu wiekach niemal nie różni się od swego
archstypu z IX w.. mozemy przypuazczač, za karolińeki obrzęd pogrzebowy mógł być znany na Wawelu nawet kilka wieków wczeniaj. Przypuazczenie to opiera się na szeroko przeprowadzonej kwarendzis W polskich
księgach liturgicznych. Pozwoliła ona stwiarázić fakt niemal powszech-nego używania karolińskiego obrzedo pogrzebouago w diecezjach polskich
i w niektórych zakonach na terenie Poleki71.
Łatwiej niż ustalić obrzęd pogrzebowy jest określić Oššicium dsfunctorum i podać tekst formularza mszalnego, jakim poeługiwano się
przy pogrzebach naszych władców. Oficjum za zmarłych, poza specjalna
modlitwa za króla, nie odbiegało przypuszczalnie od oficjum, jakiego
używano w czasie wszyskich innych uroczystych pogrzsbów. Z przejrzenych ponad dwudziestu kodeksow liturgicznych z Krakowa z okresu przed»
trydsnckiego. głównie brswiarzy. zawierajacych Ofřicium defunctorum,
wynika. że przybrało ono trwała postać już pod koniec XIV stu1ecia72.
Składało się z nieszporów. jutrzni z trzema nokturnami i lsudosów.
Nieazpory jak i matutinoo formę nie odbiegały od modlitw brewia~
rzowych odmswisnych do 1972 r.73. nieznaczne zmiany dotyczyły włączenia w czasie nieszporów psalmu 141 Voce mas po Pater noster 1 Ave Haria a przed modlitwą kończące nieszpory?4. Zamiast inwitetoryjnego
referatu: Rsgem cui omnia vivunt, vsnite adoremue, używanego wyłacznie W brawiarzu rzymskim po Soborza trydsnokim (1568) W całym Kościele, W kodeksach krakowskich z okresu przedtrydsnckiego refren ten
brzmi: Circumdedsrunt me gemitus mortis. doloree inferni circumdederunt mo. Podobnie zamiast siódmego psalmu Exspectane exspsctevi (Ps
39.14)75, mamy Ps 3? Domino na in furore z ant. Na derelinquas ma (Ps
?1 Por. nizej, liturgia pogrzebu biskupa. s.2¿8-285.
72 Por. Breviarium Cracoviense z i39Q/1400 - BKapKr 27. Jest to bram
wiarz_katedrÍ krakowskiej. wykonany i przeznaczony dla Krakowa.

Por. W.Denie ski: Księgi liturgiczne e.57.
73

74
75

Placebo (Ps 114,9) - Ps 114 D11e×1

Heu mihi (Ps 119.5) - Ps 119 Ad Dominum
Dominus custodit (Ps 120,7) - Ps 120 Levavi oculos
Si inquitates (Ps 129.3) - Ps 129 De profundis
Opera manuum (Ps 137,8) - Ps 137 Confitebor tibi
V. Audivi vocsm de coelo dioentsm mihi
R. Beati mortui. qui in Domino moriuntur
Ant. ad Hsgnificat: Omne quod dat mihi Pater ad me veniet et
eum qui vsnit ad me. non ejiciam foras (U 6.37).
Wyjątek stanowi tu brewiarz z końca XIV W.. sprzed 1394-BKepKr
26, który zamiast antyfony: Omne quod dat: Tuam Deus deposcimus
pietatem, ut sis tribuere digneris lucidas st quietas mansiones.
Antyfona: Tuam Deus deposcimus znana jest już w X w. W Tours jako
wsrsst ofertoryjny - por. C.Gay: Comment enricher s.341. a w XIXII w. jako antyfone komunijne - por. L.Ru1and: Geschichte der
Leichsnfeier 8.272.
BKapKr 26. 30; BrevCrac 1508. 1514.
Takie teksty posiada tylko BKepKr 26. B.Włodarski (Chronologia 8.
145) oraz W.Danielski (Księgi liturgiczne s.66) podają, że kalenCd. przyp. na str.162
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37,22). Czytania pochodzę z Księgi Joba76. Odmisnnie uezeregoweoa sa
responsorie II i III nokturnu77, przy czym nieznana jest dziś I responsorium nokturnu III: Redemptor animarum78.
Zadnych natomiast zmian nie odnotowano w Laudasach. Charakteryzują się one największą stałoåcia79. Odmawiano lub śpiewana ja bezposrednio po jutrzni. W XVI w. hory te przsdzialał śpiew antyfony mariańskisj Salvs Rsginaeo.
wszystkie zachowana księgi mszalna diecezji krakowskiej. od
najstarszych rękopisówai az do ostatniego aszału drukowanaííuu-u_í-nu-yí

Cd. przyp. ze str.161
darz tego rękopisu jest pochodzenia praskiego. Zauweżons jednak
różnice tekstowe nasuwaja postulat, by również zbadać pozostała
elementy tego brawiarza, czy nie wykazują wpływów czeskich.
76
I nokturn: Job 7, 16-21; 10. 1-7; 10, 8-12.
II nokturn: Job 13, 22-28; 14, 1-6; 14, 13-16.
III nokturn: Job 17, 1-3; 19, 20-27; 10, 18-22.
Najstarszy brawiarz krakowski BKapKr 33 ma tylko czytania, znana jako "Lectionss brsviores". Były to następująca czytania:
I nokturn: Prz 5, 9-11; Koh 7. 2-3; 12. 1-7.
II nokturn: Iz 26, 19; Oz 13, 14-15; On 12, 2-3.
III nokturn: 1 Kor 15, 22-23; 15, 51-52; 1 Tea 5, 2-5.
W polskich brswiarzach przedtrydenckich taki zestaw czytań pod
tytułem: “Lactionss minorss" posiada jeszcze drukowane Breviarium
Plocense z r. 1520. Czytania te według L.Kału2yńskisgo (üfficium
Defunctorum Romanum. Genesis st evolutio eius uti oficii votivi
superadditi. Buenos Aires 1972 s.87) oraz J.Hosynck (Zur Geschichte de Officium Defunctorum. “Katholik" 73: 1893 s.343) były często
odmawians w XIII wieku. H.Rsifenberg (Stundengsbst und Breviers in
Bistum Mainz seit der romischsn Epoche. Müneter 1964 s.94) znalazł
je równiez w inkunabule nr 950 z diecezji mogunckiej.
77
I nokturn: Credo, quod Rademptor
Qui Lazsrum
Domino, qusndo veneris
II nokturn: (dawniej): Heu mihi
(dziś): Memento msi
Ne recorderis
Heu mihi
Peccantem me
Na recorderis
III nokturn: Rsdsmptor enimarum
Peccantem me
Libera ms, Domino. de viis
Dne eecundum
Libera me, Domino, ds morte
Libera ma,
Dne de morte.
78 Redemptor animarum omnium christianorum mitte Archangelum ssnctum
Michaelem, ut ille dignetur eee eripsre de regionibus tsnebrarum
et perducat ass in sinum Abrahae in lucem sempiternem. - Por. Offertorium ze mszy Requiem z okresu przedtrydenckiego - A.Labudda:
Msza za zmarłych. RBL 27: 1974 nr 1-2 8.33.
79
Exultabunt (Ps 50, 10) - Ps 50 Miserere
Exaudi (Ps 64,1) - Ps 64 Te decet hymnus

Me suscepit (Ps 62,8) - Ps 62 Deus meus
A porta inferi - Cent. Ezsch. (Iz 38, 10-20) Ego dixi
Omnis spiritus (Ps 150, 6) - Ps 148-150 Laudate
V. Audivi vocsm de coelo dicentem mihi.
R. Besti mortui, qui in Domino moriuntur.
Ant. ad Benedictue: Ego sum (J 11, 25-26).
BO
81

BrevCrac 1514, 1538.
_
BkapKr 3 1 Greduał wiślicki z przełomu XIII-XIV w..Por._H.Grabowski: Graduał wiślicki z przełomu XIII-XIV w. Opracowania liturgiczno-muzyczne Ordinerium Missae. Kraków 1952 (maszynopis). - H.
Fsicht: Muzyka liturgiczne s.22-23.
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goaz przed wydaniem potrydenckiogo Missale Romanum (1570), posiadaja
podwójne formularza za zmarłych: Requiem i Si enim crodimuaas. Przy
pogrzobach królewskich poaługiwano się prawdopodobnie jednym 1 drugim
formularzom.
W starszych rękopismionnych i niektórych drukowanych-mszałach
krakowskich formularz Requiem nosi tytuł “In dia dapositionis"B4, e
Si enim cradimus w tych samych księgach przepisany jest na rocznicę:
"In ennivorsario alicuius“. Pod koniec XV w. i ws wszystkich drukowanych mszałach krakowskich formularz Si enim crsdimua występuje na
pierwszym miejscu, przed Requiem, 1 niekiedy zatytułowany jest: "In
dopositione alicuius defuncti"85. Na szczególną uwagę zasługuje mszał
8KapKr 4 z lat 1493-1501, używany w kaplicy Jagiellońskiej i Gradualo
króla Jane Dlbrachta (1492-1501) - BKopKr 43. Obie to księgi mają formularz Si enim na pierwszym miejscu, a W mszalo BKapKr 4 rubryke przepisuje go na dzień pogrzebu: "In die depositionis“. W Grsduele Olbrachta formularz Si enim nosi ogólny tytuł: “üfficium pro dsfunotis".
i.

82 Missole pro itinorantibus socundum cursum Ecclesiae Cethodrelis
Cracovienis. Crecovies 1545.
83 Introit: Requiem eoternem
//Si enim credimus
Lekcja:
Nolumue (1 Tes 4, 13-18)
Mszał Krak. 1509 podaje ponadto:
Vir fortissimuo (2 Mach 12, 43-46)

oriocur (Iz 58, io-11)

Audivi vocem (Ap 14, 13)

Ecce mysrerium (1 Kor 15, 51-57)

Facta est super ma manue (Ezech 37, 17)
Graduały: Requiem... V. Absolvo /f Si ambulsm... V. Virgo
Requiem... V. In mamoria
Requiem... V. Animae oorum
Trektusy: Do profundis žPs 129, 1-4) // Sicut cervus (Ps 41. 2-4),
Eweng:
Dixit Martha J 11. 21-27
›
Mszał Krak. 1509 wylicza jeszcze:

sieur sn1m Perez (J 5, 21-25)

Dffert.:
Dodatki:

Amen, amen dico vobis vsnit nora (U 5, 25-29)
Ego sum panie vivus (0 6, 51-55)
Domino Josu Christ... // 0 pie Deus...
V. Hosties st proces
V. Ne tradas bestiis...
V. Domino Joou Christo
Hosties... Requiem aeternem
1° Redemptor animerum omnium...
2° ... ut mereantur ultra eine fine in requie sempitorna
geudore.

30 In spiritu humilitetis
Communio: Lux aotorne
// Tuam Deus doposcimus
Ab occultis meis // Animas do corporo

Amen dico vobis quidquid orantes
Pro quorum Corpus ... pro quorum
Sanguis Christi sumitur...

Absolve Domino enimas

Por. A. Labudde: Liturgia Dnia Zedusznego s.382-246; Tenże:
ze zmarłych. RBL 27: 1974 nr 1-2 s.29-41.

84 skepkr 1, 2. 3. 7 oraz druki; 1509, 1525, 1545.
85 ekapkr 4. s,.s oraz drukiz 1484, 1492, za 1500.
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i z literę "S" związana jest piekna miniatureaö, natomiast formularz
Requiem, znajdujący się na drugim miejscu, pozbawiony jest takiej
ozdoby. Obie księgi zdaje się wskazywać na to. że w środkowym okresie
panowania Jagiellonów, formularz Si enim był w większym poważaniu niż
Requeim i nim chyba w tym czasie poeługiwano się przy pogrzebach królewekich87.
Jest rzecze charakterystyczne, że liturgia pogrzebowe nie wyróżnia króla specjalna modlitwę. Nigdzie. ani w mszałach polskich ani w
agendach takiej modlitwy nie znaleziono. Jest to o tyle zastanawiające, że poszczególne grupy duchowieństwa (biskupi. opaci. kapłani) maja osobne modlitwy. niekiedy nawet kilka do wyboru. Prawdopodobnie na
pogrzebach królewskich posługiwano się modlitwa ogólne "pro famulo".
jeśli zmarłym był król lub “pro famula" w wypadku pogrzebu królowej.
Na taka właśnie ewentualność zdaje się wskazywać rękopis krakowski
BKapKr 223 z XV w.. zawierający Officium de eancta Cruce. pochodzący
z tak zwanej kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze wawelskiej, ufundowanej przez Kazimierza Jagiellończyka i jego żonę Elzbietę Rekuszankę w
latach 1467-147788. Do obowiązków mansjonerzy tej kaplicy (ich prebendę zatwierdził biskup krakowski Jan Rzeszowski dnia 7 października
1477 r.) należało: cpdzienne śpiewanie oficjum i mszy św. o Krzyzu;
celebrecja przez kazdego z ośmiu prebendarzy dwu mszy w tygodniu: o
odpuszczenie grzechów za zmarłych oraz odprawienie uroczystych anniwersarzy za króla (7 lipca) i za królowę (20 eierpnia)89. Wspomniany
rękopis na ostatniej stronie (35v) zawiera trzy modlitwy: "Pro defuncto femu1o"9o. przy której na marginesie dopieano współczesna ręką
1-1.-...;.-.í1...,_.-_

85 zob. 11. 11.
87 Niemal wszystkie mezały krakowskie wyznaczają go jako główny for-

1

88

89

mularz na Dzień Zeduezny. Por. A. Labudde: Liturgia Dnia Zadueznego 8.339 przyp.231. W najstarszym polskim mezele pochodzącym z
Gniezna. z około 1300 r. (BKepGn 147) formularz ten jest zatytułowany: Pro praeeenti funere tempore pescheli“. Podobnie w najnowszym
Missale Romanum z 1970 r.. a więc po 700 latach, ten sam formularz,
rozpoczynający się od nieco zmienionych słów: Sicut Jesus mortuue
est reeurrexit... zamiast dawnych: Si enim credimus. quod Jesus
mortuue est et reeurrexit... również ma rubrykę: "In exequie tempore paschali".
L.Łętoweki: Katedra krakowska na Wawelu. Kraków 1859 8.4. - T.Wojciechoweki: Kościół katedralny w Krakowie. Kraków 1900 8.107. - Ketalog Zabytków Sztuki w Polsce. T.4. Miasto Kraków. Cz.1 Wawel

(tekst). oprac. a.szeb1øwsk1 1 in. warszawa 1965 8.77-79.

L.Łętoweki. jw. 8.4-5. 10, 25, 90. - J.D.Kopeć CP: Męka Pańska w
religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad paeyjnymi
motywami i tekstami liturgicznymi. Warszawa 1975 8.205.
90
Pro defuncto fsmulo:
Oratio. 1. Inclina Domino aurem tuam ad proces noetree, quibus mieericordiam tuam eupplicee deprecamur: ut enimem famuli
tui N. (Cezimiri), quam de hoc eeeculo migrere iueeieti.
in pacie ac lucie regione conetituee, et eenctorum iubeae eeee coneortem.
Cd. przyp. na etr.165
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imię króla fundatore "Cezimir"; "Pro famu1e“g1. również z imieniem
"Elizabeth" na marginesie oraz "io anniveresrio“92. gdzie imię króla
występuje w tekście modlitwy. Brak specjalne; modlitwy ze królagă nasuwa przypuszczenia. że podobnie jak to miało miejsce w przedstawieniach “Tańce śmierci", kroi po ewoim zgonie zrównany jest ze wszystkimi śmiertelnikami.
Reasumując można powiedzieć, że zaprezentowany tu cercmooiał i
liturgia uroczystego pogrzebu królewskiego nie wyczerpuje Droblematyki pogrzebów królewskich. Niektóre zagadnienia. jak na przykład miejsce pochowenie królów, mauzolea i sarkofagi królewskie oraz ich wymowa
liturgiczne i eschstologiczne zoetały zaledwie zasygnelizowane. Problem pogrzebów królewskich godny jest z pewnością osobnej monografii.
Chcielibyśmy jedynie zwrócić uwagę na pewne cechę obyczejowości kończęcego się średniowiecza oraz okresu renesensu i baroku zwiazane z
pogrzebem królewskie. widać coraz większe przesunięcie akcenżu na okazałość zewnętrzną. Pierwsze ślady zewnętrznej pompy daję się zauweß
żyć już na pogrzebie Kazimierza wielkiego. ale w pełni dochodzi ona
do głosu w dobie Jagiellonów i królów elekcyjnych. Pogrzeb, podobnie
jak inne uroczystości królewskie. staje się coraz bardziej widowiskiem i to starannie wyreżyserowanym. "theatrum profanum i theatrum ea~
crum". gdzie warstwy świeckie 1 religijne wzajemnie się przenikeje94.
wnetrze świątyni pogrzebowej. specjalnie na tę okazje przybrane, przekształca się w scenę. a liturgia nabiera na poły teatralnego charakteru. charakteru mieteriom. Większe uwagę zwraca się na okazałość ob"
rzędu, niż na jego treść religijnęgs.
Nie udało sie niestety jednoznacznie odtworzyć liturgii pogrzebu
królewskiego. Nie popełni się jednak chyba większego błędu jeśli się
Cd. przyp. ze str. 166

-

2. Deus veniae largitor.
3. Fidelium.

91 Pro famulez Queeeumue Domino. pro tue pietete miserere enimae famulae tuae N. (Elizabeth) et a contagiie nortalitetie exutem in
aeternae ealvationie partem restitue.
92 In annivarsario: Deue indulgentiarum, Domino, da enimae famuli tui
Cazimiri cuiue anniverserium depositionis diem commemoramus. refrigerii eedem. quietie beatitudinem. et luminis claritstem. Per Dominum nostrum āeeum Chrietum filium.
93 J.Merk, który poczynając od najstarszych Sakramentarzy do wydania
Mszsłu Piusa V (1570) podaje liczne tytuły formularzy mszy za
zmarłych, nie zanotował zadnego formularze za króla. Por. 3.Merk:
Die meesliturgische Totenehrung in der rëmiechen Kirche. Stuttgart
1926 e.137-152.
94 Por. M.Rożek: Uroczystości w barkowym Krakowie s.12. 177; J.Huizinga: Jesień średniowieczne I 111; A.Gieyeztor: Spektakl i liturgia
- polska koronacje królewska. W: Kultura elitarne a kultura masowa
w Polsce późnego średniowiecze. Red. B.Geremek. wrocław 1978
S 09-230

95 Por. J.Byetroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce I 333; A.Brückner:
Różnowiercy 8.8-9.
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stwierdzi, że liturgia pogrzebu królewskiego, nie odbiegała zaeadni~
czo od liturgii jaka mozemy odczytać n oparciu o zachowane kodeksy
liturgiczne z katedry wawelskiej.
Warto przy tym podkreślić jedna z bardzo polskich cech uroczystych
pogrzebów: tradyojonelizm ceremoniału i liturgiigö. Uroczystości po
śmierci cara Aleksandra I w 1826 r. i uroczystości z okazji złożenia
do odnowionego grobu szczątków Kazimierza Wielkiego W r. 1869 odbyły
się jeszcze według wzorów z XVI, a nawet XIV wieku.

2›-1-2- Bas ':§°błłfh s ,fŁJ<¿P.-Ł rst
3.1.2.1.jšewnętrznefuroczystościäpogršsbowa
wiadomości na temat pogrzebów biskupich sę na ogół skępe.
Kronikarze odnotowuje najczęściej sucho sam fakt pogrzebu, nie wdajac
się w szersze opisy. Zaledwie parę pogrzebów biskupich doczekało się
kilkuwierszowego opisu.
Do takich należy pogrzeb biskupa krakowskiego Zawiszy z Kurozwęg,
zmarłego 12 stycznia 1382 roku. Janko z Czarnkowa. znany ze swej nie-chęci do biskupa Zawiszy, tak pisze: "Nabożeństwo na jego pogrzebie
odbyło się nie po biskupiemu, nie po księżęcemu, nie po królewsku ani
też po casarsku, lecz jakimś dziwnym obyczajem (“sed e×cessivae").
według którego kazał odprawić je brat jego Krzesław, kasztelan sandomierski, w przepychu koles i koni, świeckim obyczajem (“consuetudine
laicali“), ubliżajęcym stanowi duchownemu". Odwołujęc się do okoliczności, w jakich zginęł biskup, kronikarz, by pognębić rywala, opisuje
dalej: “Pierwszej nocy po jego pogrzebie zdarzyło się coś nadzwyczajnego, mianowicie słudzy kościelni, którzy nie spali, strzegęc w zakrystii skarbu kościelnego, posłyszeli tętent koni biegajęcych tam i
na powrót po posadzce kościelnej i głosy wołejęce jeden do drugiego:
"pojadżmy na ope“, tj. "jedźmy na rozpustę". Tętent ten 1 głosy tak
przeraziły sługi owe, że ani wołać, ani mówić nie mogli, i od tego
czasu Jakby ogłuszeni zapadli w ciężka chorobę, tak, że dotad nie ma
nadziei na utrzymanie ich przy ±yciu"97. Długosz wspomina, że biskup
Zawisza został pochowany na sposób wojskowy, “militari more". Przy
okazji dowiadujemy się po raz pierwszy o wprowadzeniu koni do kościo~
ła na pogrzebie. Zwyczaj ten piętnuje Długosz wprowadzając za Jankiem
z Czarnkowa na scenę widziadła nocne, jako wyraz niezadowolenia ze
strony Bogaga.
96 Podkreśla to również J.A.Chrościcki: Pompa funabris 8.87, 260.
97 Kronika Janka z Czarnkowa. W: Wybór kronik średniowiecznych 8.146;

MPM 11 712.
sa „ Januarii mensis

duodecima die Zavischius Cracoviensis episcopue
(...) moritur et in ecclesie Cracoviensi in Corporis Christi capella saoelitur. Petra autem suo Dobeelao castsllano Cracoviensi et

Cd. przyp. na
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Pomnik wdzięczności, w postaci krótkiego przekazu o śmierci i po
grzebie, wystawił Długosz kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu, biskupowi krakowskiemu, sekretsrzowi wialkiemu koronnemu i podkanclerzomu koronnemu, a swojemu wielkiemu mecenasowi, zmarłemu 1 kwietnia
1455 r., w wielki Wtorek w Sandomierzu, w momencie "kiedy w kościele
czytano Ewangelię o Męce Zbawiciela. Wyzionęł tego szlachetnego ducha,
który wszelakę potęga tego świata, targnęcę się dumnie przeciw wierze,
prawom Kościoła i sprawiedliwości, pogardzać umiał, s który z aniołami unióeł się do gwieżdzistych przybytków nieba (...) Ciało jego z
Sandomierze sprowadzone do Krakowa i w środę po świętach Wielkanocy.
to jest dnia dziewiętego kwietnia, pochowano w kościele katedralnym,
w samym środku chóru, w trumnie miedzianej, które sobie za zycia zrobić rozkazał. Tak wspaniałym zaś, a słusznie należącym się od duchowisńetwa i ludu uczczony był pogrzebem, ze nie chowano by z większą
czcię i okazałościę zwłok papieskich, cesarskich albo królewskich.
Zawieszone na jego grobowcu trzy kapelusze czerwone oznaczają, że od
trzech papieżów, Eugeniusza III, Feliksa V i Mikołaja V, po trzykroć
mianowany był świętego Kościoła rzymskiego kardynałem, czego nie znajdujemy przykładu nigdzie w dawnych kronikachgg. 0 pogrzebie tym pisze
również Kallimach w "Żywocie Kardynała Zbigniewa", wspominając o znakach, która zwiastowały nadchodzęca śmierćioo.
Z drugiej połowy XV wieku mamy jeszcze jedna wzmiankę: krótki 0»
pis procesji pogrzebowej w czasie pogrzebu Jana Gruszczyńskiego
(+1473). Jan Gruszczyński najpierw kanclerz koronny, potem kolejno
biskup włocławski, krakowski i w końcu arcybiskup gnieźnieński, zmarł
dość nieoczekiwanie w Krakowie, dokąd wezwał go na obrady król Kazimierz üagielończyk, ówczesny kanclerz Benedykt zatroszczył się o przy-u-u-u'u_-u-u-ø--'uwa-1--niq;

Cd. przyp. ze str.166
Krzeslao germano caetellano Sandomiriensi ordinsntibus,_mi1itari
more pompa sui funeris, equis purpura velatis cadavsr praecedentibus, et tandem ecclesiam introductis, acta est. Propter quod
nocte subsequsnti a sanctuariis, vigilias in ecclesia Cracoviensi
observantibus, atrepitus velut equorum per ecclesiam discurrentium
at vociferatio daemonum audita est, ut monstreret Dominus, pompam
funebralem, mundeno more introductam, in pontificum destandam fe»
rs". - Historia Polonica III 398.
99
Długosz: Roczniki. Księga dwunasta„ W: wybór kronik średniowiecznych 8.250-251.
100 "Mortuus est autem Calsndis Aprilis Sandomiriae (...) Signa mortis praecesserant: sedes cathedralis Cracoviae illis diebus de
coelo leviter tacta et collapsue eper ex pontificali mitra in die
palmarum quando solennia sacra peragebat triduo antequam moreretur. Corpus Cracoviam illatum, ubi tanta frequantia et moerore
omnium ordinum funus fraquentatum, ut neque a pluribus naque maiori luctu publici omnium parentie exsequiaa proeequi potuerint. In
quibus tantum impensum est, ut omnium funerum ad hanc uaque diem
pompam axcesserint. Conditum est ante aram auguetiorem in ecclesie maiori sub lamina orichalci, quas confusam ipsius umbram potius, quam lineamenta aervat". - Phil. Callimach Vita et mores
e
Sbignei Cardinalis. MPH VI 255-256.
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gotowanie obrzędów pogrzebowych. Gruszczyńaki zmarł w piatek o paź»
dziernika. Msza pogrzebowe odbyła się w Krakowie wczesnym rankiem w
najbliższa niedzielę, a następnie proceeja - złożona z duchowieńetwa
krakowskiego, diecezjalnego i zakonnego, rektora uniwersytetu z gronsm profesorów i żaków oraz biskupa krakowskiego i włocłewskiego i opata z klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze oraz samego króla z orszakiem - odprowadziła ciało zmarłego aż do kościoła św. Floriana, akęd
przewieziono je do Gnieznalol.
Uroczystości pogrzebowe biskupa poznańskiego Jane Lubrańskiego,
zmarłego nagle 22 maja 1520 r. w mieście Buk koło Poznania trwały po
przewiezieniu ciała do Poznania dwa dni. właściwy pogrzeb odbył się w
niedzielę 3 czerwca, w uroczystość Trójcy św. Następnego dnia odprawiono uroczyste egzekwie z wigiliami, kazaniem i trzema mszemi z udziałem kleru całego miasta wraz z członkami założonej przez zmarłego
biskupa Akademiiioz.
W swoisty sposób zadbał o swój pogrzeb prymas Jan Łaski (+1531).
Odbył on w młodych latach pielgrzymkę do Rzymu i Ziemi Świętej, skąd
przywiózł sobie ziemię, aby być pochowanym "in campo terra sancte“103.
na

101 "Johannes Crusvynski (Cruszczyński). Benedictus (...) mortem publicst, ad pompam sepulture peragendam psnnos, cereos et alia decorande comparat et dominico, tunc sequenti, missarum exequiis in
cathedrali Cracoviensi mana paractis omnium ecclasiarum et regularium clerus processionsliter ecclesie cathedralis processionem
antecedit, singulis iuxta suum atatum ac rectors studii cum omnibus episcopis, necnon Michaela sancts Crucis Montis Calvi abbate,
pontificalibus indutis, nominato rege cum comitatu suo sequente,
archiepiscopo in curru vecto, usque ad scclesiam sancti Floriani
comitatur, et domum ad ecclesiam Gneznensem sepeliendus continue
vehitur". MPH III 400.
102 "Die Dominica festi s. Trinitatis (...) funsris prefeti Rmi dni

Epi Lubransky cum debita honorificentia pro conditions humans clero omnium eccleeiarum et fraternitatibus omnibus circa civitatem
Poznan. existsntibus convocatis processionaliter in ecclesiam delati iuxta currum cum IV equis euntem, tandem sepulture eiusdem
iuxta columnam in sinistra parts ecclesie ante ciborium peracta
est, cuiquidem sepulture interfuerunt vener. dni Andreas Criczsky
prepositus (...) prelati et canonici suprascripti unacum dnie

Martino Rambyeski decano et Stanislao Gorsczsky canonico Poznan.

(...) clerus totus omnium ecclesiarum et conventuum ac omnes fraternitates, ubi vigilie mortuorum solito more cantate sunt cum
tribus missis, quarum duas prelati duo et tertiam Rdus peter dna
Albertus Epus Enensis et suffraganeus Poznan. cantaverunt oretio
vero pro sermone per vener. virum dnum Thomam Bedrman de Poznania

s. Thaologie professorem pronuntiata est ad populum". - Acta Capituli Poznaniensis. Ed. B.Ulanowski. T.1 Kraków 1894 8.211-213
nr 1083. 1085, 1087.
103

"Et sepultus est Gnezne in campo terre sancte, quam sua opera et
impensis ex Jerosolimis et ex urbe Romana secum transportavit et
ibidem sparsit, ac ibidem in tumulum positus cum insigni pompa
funerali et exequiis ac aliis cerimoniis circa talia fieri solitis
anno, quo supra (1531), die vero quinta mensis Julii "que sret
ferie quarta post festum Visitationis Marie pro×ima": - Acta capitulorum Gnesnensis. Ed. B.Ulenowski. T.2. Kraków 1902 8.388 nr
811.
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Szerszy opis pogrzebu biskupa krakowskiego Piotra Szyszkowskiego
(+1591) znajdujemy w WKronica mieazczanina krakowskiego z lat 15751595“104. wrócimy do niego później przy omawianiu pogrzebu Jana Szyszkowskisgo, kasztelana zarnowskisgo, bratanka biskupa, z którym został
wspólnie pochowany.
Miejscem pochowania biskupa od początków chrześcijaństwa w Polsce
była katedra. Najstarsza przekazy rocznikarskis mówię o tym ogólnikowo, nie precyzujęc bliżej samego miejsca w katedrze. Póniejszs zapiski dokładniej określają miejsce grobu, którym bardzo często był środek kościoła "in medio ecclesiae" lub chór “in medio chori", a poczynajac od XIV w. boczna kaplica, niejednokrotnie przez samego biskupa
w tym celu ufundowana. By tradycji tej stało się zadość wieziono ciało arcybiskupa Jana Gruszczyńskisgo z Krakowa do Gniezna, a ciało
kardynała Jana Alberta wazy, biskupa krakowskiego sprowadzone aż z
Italii, gdzie zmarł 29 grudnia 1634 r. w Padwie, do Krakowa, gdzie
został ostatecznie z wielka pompę pochowany 6 kwietnia 1635 r. w katedrze na Wawelulos.
Te nieliczne stosunkowo i fragmentaryczne opisy nie są podstawę
do jakichś szerszych uogólnień. Należałoby szukać dalszych źródeł i
przede wszystkim przenalizować pod tym kętem zachowane testamenty.
wykracza to jednak poza ramy niniejszego studium.
Wydaje się, że wcześniejsze pogrzeby odbywały się skromniej. Stanisław Łubieński (1573-1640), kanclerz królewski i biskup płocki, piszęc o jednym ze swoich poprzedników na stolicy biskupiej, który
zmarł w Pułtusku 21 czerwca 1334 r., a już 24 czerwca został pochowany
w katedrze płockisj, czyni taka uwagę: "Ex quo scire licst, illa tempestate, ambitiosas et sumptuosas sepulturarum curas nondum in Polonia locum habuisse"106. Zadanie skromnego pogrzebu w swoich testamentach przsdstawiali wysocy dostojnicy kościelni arcybiskupstwa gnieźnieńskiego XVIII stulecia: Stanisław Lipski (1709), Aleksander Kałudzki (1729), Franciszek Kraszkowski (1731), Bonawentura Turski (1749),
Maciej Mostowski (1758), Piotr Rokossowski (1764) i Leon Morawski
(1777)107. Stanowiło to wyraz nie tyle postawy kościelnej, co patrio-

tycznej, która kazała w okresie ogólnej rozrzutności podkreślić potrzebę opamiętania i skromności. Pogrzsby biskupów z okresu renesansu
i baroku tylko w wyjątkowych sytuacjach odbywały się w skromniejszej
104 wyd. H.Barycz, Kraków 1930 s.90-93.
105 Grób jego znajduje się w podziemiach kaplicy Zygmuntowskiej. Por.
M.Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie 8.64.
106

Por. Stanisław Łubieński: Series vitae Episcoporum Plocensium s.

107

Por. J.A.Chrościcki: Pompa funebris s.65. Testamenty te znajduję

104, 144.
się w Archiwum Kapitulnym w Gnieźnie pod sygnatura: Varia G. 4 1

G. 5.
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oprawie zewnętrznej. Takim wyjatkiem był pogrzeb biskupa krakowskiego
Piotra Gembickiege (+1657), w epladrewenym dwuletnie okupacją szwedzkę Krakowieíoe. Inne odbywały się z wielką pempę.Widać to na przykładzie długiego okreeu czasu, jaki niejednokrotnie dzielił śmierć biskupa od pogrzebu, a który to czas przeznaczsne na przygotowania do
pogrzebulog. Przerwa ts była wielka niedegodnościa dla zarządu diecezję. Żywione bowiem przekonanie, ze jak długo zmarły biskup ordynariusz nie został pochowany, tak długo zyje i nie można wybrać następcy. Stęd też dosyć wcześnie zaczęły podnosić się głosy, za maksymalnym skróceniem tego czasu. Statut Kapituły gnieźnieńskiej z r. 1493
na przykład ogranicza czas między śmiercią a pogrzebem do 10 dni, po
których, jeśli arcybiskup jeszcze nie został pochowany, można przystępić do wyboru nowegollo. Synod prowincjalny odbyty w Piotrkowie w
1539 r. pod przewodem abpa Jana Letalskiege (1537-1540) postanawia,
by pogrzeby zmarłych biskupów celem szybkiego zabezpieczenia majątku
stolicy biskupiej miały miejsce w ciagu 8-15 dni od daty śmierciill.
Ten sam przepis powtarza synod pietrkowski z 1542 r. za abpa Piotra
Gamrata (1541-1545) dopuezczajęc jednak wyjętek, jeśli zgon biskupa
nastąpił poza diecezjęílz. Postanowienie to jednak widocznie niezbyt
było respektewane, skoro przypomina je w swoim zbierze prawa partykularnege ponownie arcybiskup Stanisław Karnkeweki w 1579 rekulís.
wielu biskupów doczekała się pięknych, bogatych i artystycznie wykonanych grebowców. Tak na przykład tumbę dla buskupa włecławskisge 1
zarazem kanclerza królewskiego Piotra z Bnina (+1493) oraz płytę nsgrebnę dla arcybiskupa gnieźniańskiego Zbigniewa Oleśnickiego (+1493)
sperzędził Wit Stwosz114.

Najstarsze zachowane statuty kapituły katedralnej krakowskiej z
lat 1328-1378 mówię e obewięzku udziału wszystkich członków kapituły
..í-1-na.-.__-nu±_

108

Per. H.E.Wyczawski: Biskup Piotr Gembicki (1585-1657). Kraków
1957 s.348-349. M.Rożek: Uroczystości w barekewym Krakowie s.

109

Dla przykładu: abp Mikołaj Kurowski + 7 IX 1411 - pech. 20 IX; Mikołaj Traba + 4 XII 1422 - pech. 28 XII; Maciej Drzewiecki + 22
VIII 1535 - pech. 29 IX; Andrzej Krzycki + 10 V 1537 - pech. 9 VII
- biskup płocki Hieronim Cielecki zmarły 15 kwietnia 1627 pochowany został 17 msja: por. S.Chedyński: EKeś- XX 137. Pogrzeb.
"Item placuit dnie prefatis, quod fieret statutum de sepulture defuncti Archiepi, ita, quod in X dies excluse mertis sepelietur,
quod si non sepeliretur extunc dni habebunt facultatem eligendi
Archiepum". - Acta Capituli Gneznensi. Ed. B.Ulanowski. T.1. Kra-

1

110

ków 1894 e.543 nr 2397.
111

I Subera: Synody prowincjalne arcybiskupów gnieżnieńskich s.111.
112 Temże 8.118.

113 Temże 8.141-143.
114 Per. P.Skubiszewski: Rzeźba negrobna wita Stwosza. Warszawa 1957
5.57-76.
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1 wikariuezy w pogrzebie zmarłego kanonika, o pochowaniu go w godnym
miejscu i o obowiązku odprawienia za niego trzech mszy świętychíis.
To ostatnie zobowiązanie, mianowicie pamięć modlitewna o zmarłym
konfratrze w postaci odmawianie wigilii za zmarłych czy edprawiania
mszy za niego, należy do najstarszych postanowień kapituł katedralnych oraz synodów diecezjalnych i prowincjalnych. Synod prowincjelny
w Kaliszu z 1357 r. za arcybiskupa Jarosława Bogerii Sketnickiego
uchwala statut następującej treści: Po otrzymaniu wiadomości o zgonis
członka kapituły obowięzkiem prałatów i kanoników jest odprawienie
pewnej ilości Mszy św. z wigiliami. Jeżeli zmarłym był erdynariusz,
każdy prałat winien odprawić 6 Mszy św. z wigiliami, a kanonik 3 Msze
św. z wigiliami. W wypadku śmierci niższego prałata lub kanonika, prałaci odprawiaję 3 Msze św. a ksnenicy po 1 Mszy św. z wigiliamillö.
To samo postanowienie powtarzają statuty eynedalne Mikołaja Traby z
1420 r., powołując się w uzasadnieniu głównie na "cenfraternitas“, jaka tworzę prałaci i kanenicy katedralni117. Biskup włecławski H.Rezdrażewski w swoich ordynacjach czyli dekrocie refermacyjnym z listopada 1593 r. oraz w relacji o stanie diecezji przesłanej do Rzymu w art.
7: "Cum vero sancts et salubris sit oretio pre defunctie“ - określa
te modły jako zwyczaj polskille. Istotnie nakaz ten często przewija
i|n

115 "Praeterea quocisnscunque aliquem de fratribus nestris migrare
centigerit sb hoc luce statuimus et confirmamus, quod omnes canonici qui in civitate Cracoviensi tunc fuerint, una cum vicariis
emnibus assint sinceriter eius funeri, et in demo defuncti, vel
in ecclesie nestra, decantent eidem vigilias novem lectionum et
missem defuncterum ac deponat (sic) cum consuetis orationibus cerpus fraternum in lece debito sepulture, ac pestmodum quilibet frater ubicumqua fuerit constitutus pro anime defuncti per ee vel
per alium tras missas teneatur legere infra mensem sub excommunicacionis pana, quam negligentem incurrere volumus ipso facto". SPPP IV 138.
116

I.Subera: Synody prewincjalne arcybiskupów gnieźnieńskich 8.75.
117 “Quia ecclesiarum oathedralium prelati et canonici confratres in
Christe sx apprebata consuetudine nuncupantur et idee ut ex confraternitate huiusmodi aliquis fructus proveniat animabus, statuimus. ut postquam prelatus vel cenenicus cathedralis ecclesie obierit, superstites prelati et canonici, cum primo obitus dofuncti
ad serum noticiam pervenerit, quivis prelatus pro anime principelis prelati, id est, archiepiscopi vel episcopi sex missas cum
totidem vigiliis, pre anime vero equalis prelati dofuncti tres
missas cum totidem vigiliis per se vel per alium teneatur, canonicus vero pre anime principalis prelati, id est archiepiscopi vel
episcopi tras missas cum tetidem vigiliis, pro anime vero inferioris prelati vel canonici unam missam cum vigiliis similiter
par se vel per alium, quamc to cemode poterit, virtute fraternitatis et statuti huiusmodi dicere sint astricti, in quo ipserum consciencias eneramus". - Statuty wieluńske-kaliskie Mikołaja Tręby

z r. 1420. wyd. Ks. J.Fijałek i A.Vetulani, Kraków 1915-1920-1951.
118 Statuty Kapituły Katedralnej włocławskiej, z materiałów przysposobienych przez X Prałeta Stan. Chodyńskiego wydał i bibliografia
ustawodawstwa kapitulnege w Polsce peprzedzi X.0r Jan Fijałek.
Kraków 1915 5.228.

`
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się w różnej postaci wśród postanowień kapitulnych i eynedalnychllg.
Na temat pogrzebu zwykłego kapłana nie znajdujemy w źródłach prawie żadnych danych. Jedna z nielicznych notek jest zakaz zawijania
zmarłego kapłana w obrusy ołtarzowe, w statutach synodalnych biskupa
Wacława dla diecezji wrocławskiej z r. 1406120, 0pis elewacji zwłok
bł. Jana z Dukli (+1484), jaka miała miejsce w 1521 r., daje nam wyobrażenie o sposobie chowania mnicha. Z relacji tej wynika, że grzebano mnichów bez trumny, wprost w ziemi i to nawet warstwami, gdyż pod
ciałem błegosławienego spoczywało ciało innego zakonnika121. Wystawny
pogrzeb zapewnił sobie już za życia ks. proboszcz Caspar Podkoński w
testamencie sporzędzonym w 1731 roku: "trumna gotowa, pochować w albie
i ernacie, dla 13 ubogich dziadów kupić sukne za 200 zł i uszyć im
płaszcze, krawcom na szycie 20 zł. Na stypę 500 zł. Za msze obecnym
kapłanom po 2 zł. (...) 4 duże świece koło katafalku, ołtarz lampiona-

119 Statuty Kapituły Katedralnej Krakowskiej z let 1328-1378 przewidywały w trzeci dzień kapituły po południu wigilie za zmarłych, a
następnego dnia mszę za zmarłych. - SPPP EV 138; Arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki wydał nowa ordynację dla Kapituły w 1354 r.

120

121

w myśl której, dla pomnożenia chwały Bożej. codziennie miały się
odbywać wigilie za zmarłych, między none a nieszperami, z wyjętkiem świat uroczystych, oraz codziennie odprawieć mszę za zmarłych, śpiewana przez wikariuszów, z dodatkiem kolekt za królów,
arcybiskupów, rodziców i dobroczyńców kościoła. Por. J.Korytkewski: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od
r. 1000 aż do roku 1821. T.1. Poznań 1888 s.598; Synod diecezji
płeckiej z 1392 (tekst z 1423) przewidywał również na zakończenie
Kapituły wigilie i mszę za zmarłych członków Kapituły 1 wszystkich
wiernych. Sawicki Cenc VI 205.
"Qui mortuum clericum involvit in palla eltaris, decem annis et
quinque mensibus peniteat, diaconus vero trieniq et dimidio siye
sex mensibus". Sawicki Cone X 381.
"Danum frater Johanna de Comorowo, tunc previnciae minister existens, visitans locum Leopoliensem circa annum demini 1522, timens,
ne psrderentur reliquiae ac costs corporis beati patris. quia in
terra simpliciter tumulatum erat et quia alter frater ibidem subter patris erat prius sepultus aliquot ennis, ne fratres post deciperentur vel dubitarent, quod vel que corpus vel roli uiae beati patris sint quia adhuc tunc erant fratres presentes (qui) sum
sepelient, fecit tumulum aperire suum et eycero terra extra ecclesiam, sed pulveres, qui erant circum corpus beati pstrie, fecit
intro muratum tunc sepulcrum imponere, ossibus alterius fratris,
ibidem sepulti, sub fundamente murati sepulcri remanentibus. Lotis
igitur in vino, exicatis costis beati patrie, in archem quercinam
imposuit, quam locavit intra murum elevatum supra terram et est
clauea desupsr lapide magno. sed ostiollum remanssrunt versus altare magnum, clausum tamen tenui muro, ut leviter possit extrahi
vel tempore guerre ac incursiene inimicorum Cristi vel ignis et
conservari in tuto lece et ibidem carte invenietur ecripta, quo
anno et quare lots et elevate sunt de terra". - Memeriale ordinis
Fratrum Minorum a fr. Joanne de Cemorowo compilatum. MPH V 248249. - Ślady pochówku mnicha bez trumny możemy jeszcze zobaczyć w
podziemiach kościoła 00. Reformatów w Krakowie.
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mi, świecami ozdobić na 100 zł"122. Zapis ten jednak pochodzi już z
XVIII stulecia.
Również zmarłym kapłanom synody zepewniały pamięć w modlitwielzs.
Podobnie celem pogłębienia zycia wewnętrznego oraz przygotowania się
do dobrej śmierci i zapewnienia sobie modlitwy po śmierci, księża łęczyli się w bractwa i konfreternie kapłańskie124. Świadczy to o wyczuleniu ówczesnego duchowieństwa na sprawy ostateczne oraz o chęci zabezpieczenia sobie pomocy modlitewnej po śmierci.
3.1.2.2.

Najstarszym obrzędem pogrzebu biskupa na terenie Polski jest
przedstawiony w rozdziale drugim obrzęd pogrzebowy - "Ordo in agenda
mortuorum" - Sakramentarza Tynieckiego. Kodeks tyniecki jest bowiem
księgę o charakterze pontyfikslnym i wśród formularzy mszy za zmarłych
na pierwszym miejscu wymienie "Pro defuncto episcopo lzs.
Odmienny od zawartego w Sakramentarzu Tynieckim obrzęd pogrzebowy
podaję księgi liturgiczne od Agendy biskupa wrocławskiego Henryka I z
Wisrzbna (1302-1319) poczynajaclzö, a na Agendzie płockisj z 1554 r.
kończąc. Jest to obrzęd. podobnie jak "Ordo" Sakramentarza Tynieckiego. bardzo rozbudowany. Stosowane go prawdopodobnie przy okazji róznych pogrzebów, gdyz niemal do końca XV stulecia był to jedyny obrzęd. jaki znajdował się w wielu polskich księgach liturgicznych zerówno diecazjalnych jak 1 zakonnych. Za względu na szczególnie uroczysty charakter tego obrzędu omawiamy go właśnie na tym miejscu.
Agenda wrocławska biskupa Henryka I jest najstarsze zachowana polska księgą rytualnę zawierającą liturgię katedralną. wśród licznych
obrzędów podaje ona na stronach 140-171 szeroko rozbudowany 1 dokładnie rubrykami opisany obrzęd pogrzebu. Jakkolwiek agenda ta ani wsród
.nn-n-'n:p|i|-|-1_-í-

122 S.Maley¿ Testament proboszcza cieledzkiego ks. G.Podkońskiego z

1731.
iedomości Archidiecezjalne warszawskie". 1961 nr 3-4
8.106.
123 Synod przemyski z 1636 (Sawicki Como VIII 226): poznański z 1642
0w.Fęka: Synody diecezjalny poznański 1642. Warszawa 1971 8.221):
chełmski z 1694 (Sawicki Conc IX 152) nakazuje odprawienis trzech
mszy za zmarłego kapłana z tego samego dekanatu. Synod łucki z
1621 (Sawicki Conc III 109) zaleca odprawienie jednej mszy świętej za każdego zmarłego kapłana z diecezji.
124
Por. K.Górski: 0d religijności do mietyki s.12 przyp. 15. Górski
powołuje się głównie na prace G.Materna: Priesterbruderschaften
in Ermland. "Pastoralblat für Ermland". 14: 1882 8.81-85, 97-101:
Statuty i przywileje bractwa kapłanów dakanatu zatorskiego 13781525. Wyd. St.Kuraé. "Polonia Sacra". 7: 1955 z.4 s.251-275: B.
Kumar: Statuty bractwa kapłańskiego pilzneńskiego przy kościele
św. Jana Chrzciciela. ABMK 5: 1962 8.385-392.
125
Sakramentarz Tyniecki fol. 340.
125 BKapWr 152;.Przedruk: A.Franz: Das Rituala des Biachofs Heinrich
I von Breslau. Freiburg i. Br. 1912.

I

1-nu-nn.-;fu-nn-11;*

-'Ż_,;ff

f"fëfý„„„__ 1 W

Ź"

I-_

Ł

urfn Jllff"

ffýí T T

"ý ý

f"

~ f -1"""

ź

:'
Xi

I;

„

,

:zm

canonicas horas, decanus at 811-

Finitis autem aanctorun nominibua no: incipiatur ab omnibua
L responsumz

docin grndus. Si autem oxpletis

rit, dicant aoptam psalmoa panitencialaa, quibus finitia, ai in
proximo obierit, prout estimara
possunt clerici, adiungant quin-

Oramus. Omnipotena aampiterne
dous, consaruator aninarun (...)
Finita latania. 81 adhuc uixe-

ęirigaleyson. Christaeloyson

qui, quos ipsa iusaerit. aant.
AoQYptia ca P tivitato ad te rover- ' Coteri quoque complentes çiciua
opua inceptum aequuntur 11108.
tonti Iocuu rofrigarii luciaque
porpenuae boatitudinis largiri
~ Qui autam primi ad aoriantam
uenerint. atatim~incipiant lata_dignoria, te roganus.
nian-

roganua additur pro ao qui defungitur; Ut huic_fratri nostro do

bant fratras vel catori quique
fidelea et canendi sunt VII peenitantiaetpaalmi id eat duc Domine
una in furora tuo et duo Donina exaudi, Beati quorum at De profundis
ot Miseraro nei dous atque aganda
eat laatania prout parmiserit rantio tenporis at aacundun quod in
causa agreaauri potorit vel aeatinari. In fine autem postquam
dicitur in Iaotania: Ut ad guadia
aoterna nos porducera degneris, et

diøsolutione corporis sui viaa

\

Ê
Ê
¿

¬

I

F

pulsato signq in acclesia, ubicum-I
que clerici fuerint, accurant
Ę
omnas ad morientem decentes: Cfedoz
in daum bis uel ter, tam alte, ut 1
poasint audiri. Et si nox est, ac-1
cendantur candele in uia, per quam
itur ad infirnum, relictis custodibus in uia, si nacesse fuerit.
Sacrista autem prius deferat decano sto1am,at manuale, qui etiam 1
mittat at deferat crucem et aquan ¬
benedictam. Si uero clnrici in
oratorio fuarint ad missam uel ad \

_

propinquauarit, crebris lotibus

_

fuerit laborare, convenire atude-

„zz

Cum infirmus aliquis morti ad-

_

Gun anime in agone Qui axitus
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in Incipiunt orationes aganda
(übsequium-circa moriantas)
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3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce od XIV do XVII wieku (1631)

Ÿsubuonite eancti dei

'

ł
›-

A porte inferi

I
quo finito dicat eacerdoe hanc
orationen eive commemoretionem
pro'ao:
Or. Tibi domino commendemus enimem Tibi domino commendamus enimam
Alia. Hieericordiam tuem domine
F Mieericordiem tuam domino
Si autem quidem eupervixerit, *LT
cenantur alii peelmi vel egatur
laetanie uequequc anime vinculo
¿torrenae_corruptionie abeolvetur. I
-In cuiua agreseu dicetur:
H A. Suscipiat te Chriatua
A. Suecipiat te Chrietus
Pe. In oxitu
Pe. In oxitu

Subvunite aancti dei

F
Ĺ \\

his omnibua nondum obierit, descedant, relinquentee ibi crucem at
equem benedictam et eliquoe clericos, qui psalmos dicent. Qui cum
certo eigno uiderint hominem in
proximo moriturum, iterum pulaata
cempana conuocent clericoe. Mox
ut homo obierit, incipiat R.:

Tř

l

T

A porta inferi

L

I

f\

Ę*
Ü.

"\
T

J-I

Domino, exaudi oracionem
Dominue uobieoum

Or. Omnipotene aenpiterno Deua,
Sequitur'oratio: Omnipotene sempiterne Deus, qui humano corpori ~ T
qui bumeno corpori
Y
Item A. Chorus angolorum
Sequitur A. Chorus angelorum
Pe. Uiiaxi qucniua
Pe. Dilexi quoniem
usque Ad dominum cum tribuJ
uequa Ad douinum cum tribulal
rar
larer
Sequitur ofatio: Diri vulneris
(Or.) Diri vulnerie
„Tunc roget pro eo orare episcopue: Pater nostor
Et ne noe
Et ne noe
'
Requiem eeternem done ei domino
I
Anima ejua in bonie demorebitur
` Non intree in iudicium cum aruo
Et non intres in Judicium

i

ł

'
*

17*__±~

Domino exaudi orationeu mean

A porta infori

Non introa in iudicim

Pater noatar
Et ne noo

Or. Diri vulneria

lýof
F

|

F

A. Suscipiat ta Chrietus
Pe. In oxitu uequa Pe. Dilexi
quoniam
3
Or. Omnipotone aempitorne Deus,
qui humano corpori
A. Chorua angelorun
Ps. Dilexi āuoniam
uaqua A dominum cum tribulare fi

Ÿ0r. Tibi domino commondamua anfmam
ÍA1ia. Mieericordiam tuam domino

i e

Tsubvenite eancti dei
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Tune levetur corpus defuncti

Or. Partem beetae resurrectionie
Or. Deus cui soli conpetit

"I-:__

in Incipiunt
°rat1°"°s aganda
mortuorum

z xx w.. (Paris en la: 2290)

nu--1
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(wz-Kup 152)
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(Obsequium circe morientee)

O
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__|-Luc-ti

1
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1

{
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Í

Item coumeuoretio nortuorum

(a<n<ap 25)
li

ş

„et in medio posito, congregatie

I

_
A _ip_

Deinde dicetur hoc oretio:
şüoninus vobiacum
`Suscipe quaesunua donine animal
\famu1i
I
`
Ad eccleeiem deferendo funue
Iincipiatur:
|Libera me domino

`

Ą pn__

š

„eee interniserent. Si autem horee O
Fdicere non hebent, incipiant peel¿terium. Inuoluto itaque corpore

łcompleto dicent horee euas, qui

;bus vel tribue in eecreto lauetur,
}quod, dum sint clerici, seoreum
fdefuncto ordineti, prout locue
ą
łpermiserit, fecient plenariam pro ^
Äeo coñmendetionieiofficium. Quo
I

ltur. et si neceeee fuerit, a duo- .aqua benedicta exietentibue.

Poetee ei opue fuerit levetur
funus sequeetratum at eacerdos cua

pthuribulum deferet; prouideet
,ninietris cereie ac turibulo eint
Tdecenus, queliter corpus inuolue- parati tunc nihiloainue ibidem cum

“
Interim cum comnendatio dici-_
łtur, mittet eecerdoe unun, qui

+4;-af;

Ä

E'

'

c.d. Tabeli 2
_ ______,. .- __¬

¬Or. Pertem beate resurrectionis
Or. Pertem beata reeurrectionie
TA1ie cell. Deus cui soli competit ¶Or. Deus cui soli coupetit
M
Or. Fideliuu deus onniun conditor

~
T
+

„

41

„fretribue, intermittetur pselmopdie, finito autem pealmo, quem
zinceperent. Tunc decanue uel hebşdomederius resumat etolem et asOretio post levationem corpo- Upergene corpue eque benedicte et
ris. entequem de demo efferatur:
íthurificens dicet:
Suecipe domine enimen eervi tui
¿Dominue uobiscum
L
_¿Or. Suecipā`domine enimem eerui
T
tui
I
5 I (Officium eepulture)
Tunc cum responeo;
d
Qicta orecione cantor incilpiet R.
J Subvenite sancti dei
iLibera me domine

I

F

un-_n-1

._
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3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce od XIV do XVII wieku (1631)

fuerit ecclesiee, canitur:

-

¿Kyriee1eyson. Ohrieteeleyeon.

mode. Dicetur
Ps. De profundie

absoluendus est, ebsoluetur hoc

ctun cum incenso. Et ei defunctue

1:4 1;_ l|-_=|._r.Inf-,»in-q:;4

et oracione: Inclins domino eurem Doninus vobiscum
ponatur crux et cerei circe dafun-łür. Inclins domino aureu

et qui equem benedicteo portantet
cetsre, stent ad caput defuncti eo
ordine, quo uenerunt, et decsnue
post eos. Finito R. et dicto e
decano V.
E
A porta inferi
A porta infari

Ícleeien deponent corpue in uedio

canue cum stole; ultimo defunctus Tadrum. Dain e sacerdos dioet:
e quetuor uiris deferatur, post
eequetur populus. venientee in ec-

nan, postes crux sequetur; post
lo et aqua benedicte. In nedio eccrucen inoedant clerici eo ordine. clesiee funue ponatur ed ceput
quo etant in choro. poet omnes de- crux circunāuaque csrei pro qu-

«
rb
I

Ę

Tvisum

_retur eb omnibus quibue feurit

Ĺ

Si teli hore obiarit, ut pro eo
miesa celebreri possit in oonuen.tu, eadem die sepelietur. Sin

cipient.

in-peelterio, ubi dinissrsnt, in-

intermittontur, peslmodism diligenter content et oxpletie horis

Êin eliis diebus euie temporibus

ĄŃĽ¬
+4 5_-_l uq

í

\

\
1
T

5
'»

_n1_-.‹±-_;.-»_

Ê-=Í_ l'n_I'- níýe-

Ĺ

\\

T

_I_
__ _

Is

-1,. ;<4
-.±- fr:-_

*

cuu suo vereo. Vadent oanes procee-

sionaliter itaqus ultino funus pog-

ordine, ut aque-benedicta antece- tetur prius eacerdoteu preoedentidat, deinde thuribulun. deinde lu- bus isnediete cruce cereie thuribu-

inferent corpus in acclesieu :eli

et tunc osnpene-puleantur, secque

Kyrieel.
Peter noster
*Et ne nos
A porte inferi
Dominus vobiscun
Or. Abeolve domino sninem fsnuli
Deinde miesa dicetur pro deIn ecclesio autem requieecit
T
Finite orecione clerici inciloorpus defuncti quoedusque pro
łpient pseltsrium in illo loco, ubi functo.
Leius enins mieso cenatur et offe- fprius obmiserent; horee sues sicut

Ps. Mieerere msi deus
1
Cun A. Requiem aeternem

H

T

I

I

T

Y
'

T

i

cum aliie responsis defunctorus

deportatur st cum edpropinquatue
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TOr. Deus cui omnis vivunt

TNon intres
Sequitur R. Subvenite
Et ter - Kyrie eleieon

eae etat secerdos iuxts feretrum
et dicet hano oretionem:

Post celebretionsm denique mis-

,_ .

__;_

`l1:Ü_Í-ýý-L-'Í

*

Íí

Í

_

-

R. Subvenite
Requiem sets.

teleyson.

1°V°°"'

A

Kirie-

rio. Post-Kyrie
Or. Deus cui omnia vivunt

eeperget funus st thurificet oicqu O
primo, secundo et tertio Response-

Dum autem canitur R. secerdos

el. Kyrio o .

Non intree

Inceptum R. ohorus prosequitur;
Kirieleyson. Chris- Subvenite Kłrie eleison. Christe

'(Or.) Deus epud quem moriencia
lomnie vivunt
1

Item comaemoratio aortuorum

(krxsp 25)

zqr-„.T1L2„'-un«a-u~¬.g;=~u-oTn.euf-m
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1
Í
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T
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T

'T
T

T
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c.d. Tabeli

uel ebdomadarius et qui crucem,
ri vero eecerdotes emioti etolis
lumen et thuribulus et equem be- tlibeiioe menu tenentee dicent henc
nedictem ferunt, ordinentur ad ce- orationem sub eilentio:

put dsfuncti. Tunc eine Dominus
uobiscum et eine Oremue dicat;
-Non intres

I

*Inni-lt!

Agenda krakowska z XV H.

llII__'Ż _'

bui. Peractis ergo oenibus decenue|nediocri sequentem oretionem cete-

F

ł

_

Cum efferendue est defunctue edT AQue finita minietri etent ed ce
eepeliendum, debent campane pulen-Íput defuncti dyecono et subdyecono
ri et stole eecerdotibua distri- Tmadius autem escerdos legens voce

cum prima uigilia traneacte fuerit, puleentur metutini st tunc
eent dormitum, qui uigileuerint.
Quo finito uigilet einister chorus dicendo pealterium.

dicsnt matutinoe; quibue dictis,

Flie uigilet dexter chorus. et circe finam, cum siedem uisum fuerit,

Tin.nocte hoc modo: In přima uigi-

autsm. in craetino.reseryetur, et
*tunc ciroa sum sgantur Ĺuigilie

44.1;-mil

Í

_T._ _.__

Å

(übsequiumlcirca morientee)

____'_7“

1" I”°1pif:āręĘ:: :"°s ag°"d°
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(vu-Kap 152)
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3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce od XIV do XVII wieku (1631)

porte inferi

Aperite mihi portee

I

Tchrum.

_

:Ps. CXVII Ocnfitemini domino
Et deportetur usque ed sepul

T

;__

¬8nt.

!Et się olevetur de ecclosie cum

Í

i(Or.) Incline domino eurem

1:1
_:$7__íl__
nq í

Et ne nos
Requiem eeternem

Iterum or.: Fec quesumus domino
Tune roget pro eo orere:

(R.) Antequem neecerer
Et iterum Kyrie eleieon

Pro episcopo oratio:
Deus qui inter epoetolicos

nuż-1%
4-n-Łu_ia-|.=_±:un~*:l n -np

Tet dextersm. sinieter ed sini,
strem. uel fiat sicut leci et ten-S
Ĺporie oportunitee permieerit. Dic-,

Tee ed ceput foeee, conuentus uero
Tordinst se, ut dexter chorue etet

eequstur
TP8. Confitemini
T
Et tunc cenpene pulsentur. initerim eliqui remeneant, qui eccle
siem custodient. Cum eutes ed tuTmulum peruenerint, decenue uel
ßobdomederius et ministri ordinent

_,I

T

A. Aperite mihi portes

A. Aperite oihi portee eine note, TPs. Confiteuini domino
et conuentus mrogrediene pro-

`uiri prouideentur, gui tollent
corpus. Tunc center incipiet en'tiphonemz

Expleto itaque officio clerici
Tunc funus efferetur ed sepulo
iso ordine. quo stent in chore,
Šrus et ministri cum secerdote diexeent, precedente thurifererio,
centur eundo peeleoe preebiterie
-lunine. aqua benedicta; deindeT
*eliie et ceterie oenibus iuvenue
feequetur crux. decanue ultimue est sequentibue.
post conuentus. Sed et quetuor

_-1

5

Doninus vobiecun

fOr. Omnipotens eemp. deus cui
numquem

T

jDr. Inclina dosine eurem
V

A porte inferi

Et ne nos

Püomine exeudi
“Dominus uobiscum

TA perte inferi

51-I?':*

Deinde eocerdos hortetur ut orsnt
pro eo: Pater noster

Oretione finits roget esoerdos
orere ero eo, elte dicens: Peter
nostsr
O
D

;Et ne nos
4,

R. Antequem HBSOOFBB- (A9 CFBC1517).
Kyrie el. Christa el. Kyrie el.
Or. Fac quaeeumus domino

R. Memento. R. Antequem neeceree.
Kirieleyson. Christeleyeon. Kirieleyson.
(Or.) Pac quesupus domino
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Item commemoratio mortuorum

(T<n<ap 25)

Í

I

\_ _I: |_

dicet peelmum:

A

I A. De tarra plesmasti mo

iPs. Domino probasti

A. Do torfe plosmaeti le

Or. Deus apud quom aortuorum
spiritue
Sequitur antiphona:

kPa. Memento domino David

I

A. Hec requies moe
Hic ponatur in foveam dicendo
peelmum:
LA. Hoc roquios mee
Ps. Memento domino David
L
Or. Deus apud quem mortuorum spi- 'Or. Deus apud quem mortuorum epiritue
ritua
I
Finite orationo sacerdos super
Cooperto funero eecerdos dicat
corpus terram proiciat et poetoa I henc antiphonemo

fossam od euecipiondum corpus. st
`duo remoneant ad doponendum.
Pe. Memento

łportouorunt corpus, deecendent in

(Or.) Deus qui fundesti terram
Dicto orstiong eeāerdos aoper- I
Postea asperget funus, deinde
at corpue aqua one icta, postea ^ foeea thurificetur:
ęossam. Duo autem ox hiie qui
~

Benedictio sopulchri=

Š

!

-nu_.n-_ągz-e_n'_¬-w.-_f.-q. wn'

f_'-¬1a_:-_fl|:-¬-loA__|u'_fI:|uh.L_-ur~e::e_
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c.d. Tabeli 2
Agenda krakowska z XV n.

1

nes eine procibus.
(Or.) Pio rocordationis affectu
Pe. Quomadmodum
Po. Quemedmodum
An. Ingredior in locum teberneculi A. Ingredier in locum teberneculi
Or. Obeooramus mieericordiam tuam p Or. Omnipotens etorne deus qui
hominee
(AgCrac 1517: Obsecramuo misericordiem)

trie rospondentibus, dicet oratio-

officieno peregens, eolie minie-

Aperito sichi. Intorim eacordos

to psalmo oubiungitur antiphoma

_Å

(Obsaquium circa morientoe)

(wf-Kap 152)*

I

*Sequitur A.; Hooc roquieo mee

ír174A

444;-f

Ps. Quemadaodum dooioorat
TOr. Obsocraaus aieoricordiam tuem

Ĺåoquitur A. Ingrodiar in locum

¿0r. Pisa rocordationie affoctu

Türationos ent_oopulchrua:

'Š

mortuorum

in Incipiunt orationes ogonda

T

T
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1

Tor pale vol foesorio proiciat

Tomoritetis quidem est

Oobitum humani corporie

TŁA.) Clementiseime
In fine antiphone, dum dici-

;ju_Ľ
z-lis;r4rí_ H= -4:

ifp-44':-ąr._4__r__lniuiq

*

L_¬¬

1|'41-_f-'hlvn“_5|4'L_5nu-4''T1 -

R. Clementisoimo
Domino mieorere super peooetu 'F'üi

Temeritatia quidem eat

suppliootion)

Pe. Mieororo moi doue

Finita oretione cantor inci-

íFe. Misarere nei deuo

ipiat

T

_4_:.r-4;._ JT-T-Tw

ęavu_naę a-

!

4'-|l-|Tq,=;_:|Tr.

TÍ
T

Deus in cuius miserstiono
Oratione finito redeent od chorum
dicen
Pe. Miserere msi dous

Satiefaoiet

T Tunc regat ero eo oraro escor- jtur Domino mieerero omnee flectant
doe et dicit capitule eingula ut \gonue. Finito entiphone dicet oeoupra
Mcordoe eite uoce:
Š
et Portem beatae resurrectionis
A porta inferi
A porte inferi
Requiem aeternam
Cum autem vontum fuerit ed illudz
Erue domino enimam eiua
Domino miserere eunor peceetore
T
Dominus uobiecum
tunc omnes eíovatie monibue genua
floštant. Sequitur oretio:
r. Satiefeciet

Debitum humeni corporis

Temoritatia quidem est

F

T
*

¿\

l:4_-.¿4_~I:14_r_'-vl_n_
-ş4u_'4s1-qi4íaue'-

'T
:T

T

L

T

:_ ': nT. _-1-L

lzy

tes. Secerdotes varo cum ministrie
inceptum psalmum proeoquentee eliquum tumulum ... orocedont:
M
Pe. Domino proboeti me
U

huc parati occedant funus tumulen-

terrem super funus doinde elii ed-

Pe. Domino probesti me
*A. De tarra pleemeeti me
Et ponitur in eepulchro corpus
Poetea elongat se eacordoo e
defuncti
`fosse ordinstie anto sum cruco il
lumine, thuriřerario, aqua bene nl
dicte et conoumont cotere, que
reotant. Interia homines couperiant oorpue, cetori oacerdotee,
q Oretioneo post eopultum corqui menueiie remont, in silentio 1
pue:
dicent oraoionee bini et bini.
Or. Oremus fratres ceriseimi
Or. Oremus fratree cerieeimi
V(Ur.) Oromue fretreo cariesimi
(AgCrec i51?: Si nondum corpue
Deus qui iuotie eupplicatioDeus uite detor
Deus qui hunanerum animerum T fuorit humetum secerdoe dicat oranibus
Deus Vitae dator
Deus qui iuetis eupplicationos euquentes: Debitum
Deus vitea dotor
Doue qui numanerum animarum
tionibue
Deus qui iuetis
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¬at clerici ipsum prosequondo reI
De1nde¦ Pater nostar
uertantur od cccleaiam eo ordine, ~
In mamoria aatcrna
;quo uenerant, et 81 nocoase fue1
Domino exaudi
}r1t, aubiungatur
å
Ps. Do profundio
Š
;vol Pa. Deus misoraatur
J
!(Or.) Absolve domino animam
Dr. Absolva Domino animam
qßenedictio dei pa+tris ot filii + \
;et spiritus sanc+ti descondat su- Š
*per hunc locum at super hoc corípua. Amon.
TTunc reuertentea and ecclosiam can
„tent hoc R. S1 bono suscapimus
1

(wz-Kap 152)* o
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Ps. Daua mieoreatur cum Gloria pa-I
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tor. ot ne nos. Salvoa nos fac
aeruoa tuoa at ancillas tuas.
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*
Deus meus sparantes in ta.M1tte\
Ę
nobia Domino auxilio do sancto.j
1
Et do Syon tuşra nos. Adiuva
‹
nos deus aa1utar1s`noster. Et
propter. Esto nobis dom1ne.Do- Å¿
I
minus uobiacum. Oramus.
r
y
Omnipotens sampiterne deus U81 1
r
“alla oratioz Protector in ta spa- `
rantium.
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.
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celebransów obrzędu pogrzebowego ani wśród modlitw za zmarłych nigdy
bezpośrednio nie wymienia biskupa, to nie ulega wątpliwości. ze chodzi tu o obrzod typu pontyfikalnego. Najpierw dlatego. ze przedstawia
on rzeczywista liturgię katedry wrocławskiej, o czym świadczy sam
autor agendy127. jak również wymieniony w modlitwie Satisfaciat, pod
koniec obrzędu pogrzebowego, patron katedry św. San Chrzcioiel. Po
drugie, jak zobaczymy niżej. obrzęd Agendy Henryka I wzoruje się na
karolińskim rycie pogrzebowym z kościoła św. Dionizego pod Paryżem z
IX W.

(“Kar”). który W rubrykach jako celebransów na przemian wymie-

nia biskupa i kapłanalzß.
åpróbujmy przyjrzeć się bliżej obrzędowi pogrzebowemu Agendy Henryka I na tle karolińskiego obrzędu pogrzebowego oraz w zestawieniu z
obrzędem rękopiśmiennej agendy z Krakowa z XV w.

(BKapKr 25), drugiej

w kolejności starszeństwa diecezjalnej księgi rytualnej W Polsce, zawierającej uroczysty obrzęd pogrzebowy (Tabela 2).

.&'1e_ł_13e.
.9.b¿:ë§_=1.1'fJ'i92ł2':'ßki
A.Frenz. który opublikował tekst agendy Henryka I opatrujac go
szerokim wstępem 1 komentarzem. zastanawiając się nad źródłami egendy
wrocławskiej. zauważył między innymi w litanii do wszystkich Św. obecność świętych pochodzenia francuskiegolzg. Przemawiałoby to za wpływami francuskimi w tej agendzie. Otóż potwierdzeniem wpływów francuskich
wydaje się być również cały obrzęd pogrzebowy. Obrzęd ten jak wynika
z zestawienie teketów, jeet niemal dosłownym odtwarzaniem obrzędu poe
grzebowego typu karolińakiego. Dochodzę wprawdzie pewne nowe eiementy.
co po pięciu wiekach istnienia tego obrzędu wcale nie dziwi, zasadni'

cza jednak treść i układ obrzędu pozostaje niezmienione.
Niektóre spośrod nowych elementów wprowadzonych przez Henryka I
do karolińskiego obrzędu pogrzebowego zdaję się wskazywać na wpływy
cyaterskie, o których również_wepomina A.Franz13O. Najbardziej w1docz~
ne staja się te wpływy na przykładzie rubryk. zmodulowanych i posze~
rzonych w stosunku do pierwowzoru. Za źródłami cysterskimi agenda Henryka I zaleca uderzenie w specjalny dzwon (gang) wzywajacy do konajacego "orebrie ictibus pulsato signo in acclesie“, odmawianie w drodze
í

127 "Hunc Henricus ago. qui principis ordine dego. Librum mente pie
tibi confero. uirgo Maria" « wstęp do Agendy.
128 Por. E.Martåne: Da antiquis Ecclesiaa ritibus II 385-386; H.Frank:

»Der Triarer Beerdigungsritus 8.285-290; Tanie: Der älteste Ordo
dafunctorum s.382»387.
129 Franz: Rituale des Biaohofs Heinrich I 8.78-79.
130 Tamże.
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do chorego Credo, pozostawienie etróżów dla etrzszenie świątyni, zawijanie ciała zmarłego "corpue involvatur", czuwanie przy zmarłym i pochowanie go. o ile to możliwe. jeszcze tego samego dnie. Ryt poświęcenia grobu "Benedictio eepulcri“ modlitwę Deus qui fundasti terram,
antyfona Clementisaime oraz modlitwa Satisfaciat znajduje się równiez
w XIII-wiecznej agendzie cysterekiej z Lubiaża131. Zwyczajem charakterystycznym dla agendy Henryka I jest błogosławienie grobu i ciała
zmarłego potrójnym znakiem krzyża na zakończenie ceremonii przy grobie. a przed powrotem procesji do kościołalsg. Obrzęd pogrzebowy najstarszej agendy wrocławskiej, w stosunku do obrzędu kerolińskiego.
jest ponadto poszerzony o responsorium Si bona suscepimus wraz z psalmem Deus misereatur śpiewanym w drodze powrotnej z cmentarza do kościołaíās oraz o modlitwy odmawiane do wyboru: Omnipotens sempiterne
Deus, te humiliter deprecamur134 względnie Protector in te speran131
132

Buwr IQ 178.
"Benedictio dei pa+tris et fi+1ii et spiritus sanc+ti descendat
super hunc locum et super hoc corpus. Amen". Pozostałe agendy wrocławskie już jej nie posiadaja. Znajdują się one natomiast w Agendzie z Ołomuńca z 1498. Dwie agendy z Zagania: Buwr ID 11 i Oct 65
maja benedykcję w formie modlitwy: "Rogamue te sancte peter omnipotens eterne deus ut benedicers (et aanctificare digneris hoc
sepulchrum et loculum in eo collocatum, ut sit remedium salu are
in eo quiescenti et redemptio animae eius atque tutele et munimen
contra saeva iacula inimici. Per.“) - tekst za: L.Ru1and: Geschichte der Leichenfeier s.294. we wszystkich natomiast księgach wrocławskich, od agendy Henryka I poczynając. znajduje się podobnebłogosławienie grobów i ciał_spoczywajacych na cmentarzu w czasie
procesji Dnia āadusznego na zakończenie każdej stacji:

133

"Benedictio

pa*tris omnipotentis et fi+lii et spi*r1tus sancti descendat super
hunc locum et.super hec corpora. Amen" - Por. A.Labudda: Dzień
Zaduszny s.359-362.
Responeorium: "Si bona suscepimus ds menu domini, mala autem quare
non sustineamus. Dominus dedit, dominus ebstulit, sicut domino
placuit ita factum est. sit nomen domini benedictum. V. Nudus
egressue sum de utero matris mea. nudus revertar illuc. Dominus".

- Tekst za: A.Ko1berg: Agenda communis 8.97. Na tym samym miejscu
umieszcza to responsorium już XII wieczny rytuał z St.Florian._

Por. Franz: Rituale von St.Florian 8.97. Tekst tego responeorium
wzięty jest z Księgi Jobs 2, 10 i 1.21.
134

Modlitwa "Omnipotens sempiterne deus, te humiliter dsprecamur“ podana jest tylko w incypicie. Nie udało się jednoznacznie odtworzyć

jej tekstu. Być może była to modlitwa podobna do tej, jaka posiada Pontificale abpa Jana Rzeszowskiego na poświęcen1e_mieszkania
(Senedictio nova domus):
"Te deum patrem omnipotentem supliciter exoramus pro hac domo

seu habitaculo, et pro domu huius habitatoribus ac rebus eorum,
ut eam bene+dicere et sancti+ficere digneris et ut sint promtuaria
eorum plena eructantia ex hoc in illud, et tribue eis quaesumus
domine de rore celi abudantiam et ds pingvedine terre vita sub-

stantiam, et desideri voti eorum ad effectum tue miseraciones perducas, ad introitum ergo nostrum bene+dicere et sencti+ficare
dignare domino hanc domum, sicut benedicere dignatus es domum

Abrahae Isaac et Iacob et intra parietes domus istius, angeli tue
lucis inhabitent eamque et eius habitatores custodiant. Per". Por. Z.0bertyński: Pontificale abpa Jana Rzeszowskiego 8.328.
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-185tiuslās na zakończenie całego obrządu. Cały ryt końcowy. poczynając
od reeponeorium Si bona auscepiaue, odnoei.eię nie do zmarłych, a do
żywych, "pro ealuta vivorua", jak mówi rubryka.
Agenda biskupa Henryka I była w zasadzie wzorem dla późniejszych
agend wrocławskich. Gdy jednak chodzi o obrzęd pogrzebowy następują
pewne odchylenia od tej zaeady. Najbardziej zbliżony obrzęd pogrzebowy do obrzsdu z egendy Henryka I posiada rękopiśmienne agenda z kościoła św. Jakuba w Nysie z 1493 r.136J Brak jednak w tym obrzędzie
wszystkiego. co poprzedza mszę pogrzebowe. Rozpoczyna się on bezpośrednio od ceremonii po mszy św.: "Cum efferendus est defunctus...".
Agenda z kocioła bożogrobców w Nysie z 1432 r.137 tylko pod względem
tekstów liturgiczrych pokrywa się z agendą Henryka I, natomiast rubryki są znacznie krótsze i bardziej zbliżone do rubryk z obrzędu karolińskiego ("Kar“). Inna agenda z kościoła św. Jakuba w Nysie z XV
_w.13B oraz dwie drukowane agendy wrocławskie z 1499 i 1510, choć zasadniczo nie wprowadzają nowych tekstów. to jednak układem i wielkimi
skrótami wykazują znaczne odchylenia od starej tradycji wrocławskisj139. Od agendy Henryka I różni się również rękopis z XIV w. pochodzący z dawnego księgozbioru kościoła św. Bernardyna140. Rękopis ten
czasowo najbliższy agendzie Henryka I niezupełnie pokrywa się z jej
treścią. Posiada on bardzo skąpe rubryki 1 swoisty, nie spotykany w,
innych księgach, schematycznie zestawiony układ śpiewów i mod1itw141.

Qëfës kf ßerßkiu
Najstarsza agsnda zawierająca wawelksą liturgię pogrzebową pochodzi dopiero z XV wieku. Znajduje się ona w Bibliotece Kapitulnej w
Krakowie na Wawelu, wśród rękopisów liturgicznych, oznaczona sygnaturą BKapKr 25. Na obrzęd pogrzebowy tej księgi zwróciliśmy już uwagę
przy omawianiu liturgii pogrzebu królewskiego. Podobnie jak obrzęd
egendy Henryka I z Wrocławia, jest on pochodzenia karolińskiego. Łatwo
to stwierdzić, porównując zestawione wyzej teksty. Agenda krakowska
@¿

135 "Protector in ts sperantium et subditorum tibi msncium custos habitantibus in hac domo famulis tuis propicius adesss dignare: veniat super sos sparate a te benedictionis ubertas, et pietatis
tue supleti muneribus, in tua gratis et in tuo nomini leti sempsr
exultent. Per." - Tekst za: Franz: Rituale des Bischofs Heinrich
I s.84. Modlitwa ta pochodzi z sakramentarzs gelazjańskiego, z
drugiej mszy wchodzących do nowego domu(0ratio intrantibus in domo
siue benedictio). Sacramsntarium Gelasianum nr 1548.
136
BKapWr 3n.
137 Buwr I0ct 64.
138 Buwr IQ 207.
139
Omówimy je na innym miejscu. przy przedstawieniu prostego pogrzebu parafialnego.
140

BUWr B 1933.

141

Zob. aneks 3.
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wśród modlitw po mszy św. pogrzebowaj specjalnie wyróżnia modlitwę za
biskupa. Rubryki obrzędu pogrzebowego tej agendy w porównaniu do agendy Henryka I są znacznie okrojone. Opuszczony został również wstęp do
właściwego obrzędu pogrzebowego. podający zazwyczaj commendatio animae oraz szczegółowe wskazówki co do dalszego postępowania wobec zmarłego. Brak także niektórych śpiewśw i modlitw. Opuszczenia te mogły
być jednak spowodowane nieuegą kopiety, gdyż znajdują się one na
właściwym miejscu w drukowenej dla Krakowa agendzie z 1517 r.142
W stosunku do obrzędu ksrolińskiago, oprócz wspomnianej wyzej modlitwy
za biskupa. agenda BKapKr 25 podaje jako poszerzenie obrządu antyfonę
Clementissime z modlitwą Satisfaciet oraz drugą modlitwę Deus in cuius
miseratione.

Wydaje się, ze również druga rękopiśmienna agenda krakowska z XV
w. (BKapKr 24) posiadała obrzęd pogrzebowy pochodzenia karolińskiego.
Wskazuje na to fragment zachowanej rubryki wstępnej. identycznej niemal ze wstępem do obrzędu karolińskiego143. Wskutek częstego używanie
kartki zawierające właściwy obrzęd pogrzebowy uległy zniszczeniu.
Poza wrocławiem 1 Krakowem nie zachowała się w Polsce żadna inne
diecezjelna agenda rękopiśmienna z karolińskim obrzędem pogrzebowym.
Zawierają go natomiast drukowane egendy Gniezna, Płocka i Warmii oraz
rękopiśmienne agendy dominikanów. norbertanów i kanoników regularnych
św. Augustyna z Żagania.
Ob rzęd gniešliengki

Diecezja gnieżnieńska posiada całą generację drukowanych agsnd:
1503, 1512, 1549, 1578. Obrzęd pogrzebowy typu karolińskiego, a więc
pontyfikelnego mają trzy pierwsze spośród nich144. Agenda biskupa St.
Karnkowskiego z 1578 r. posiada. stosowany W niektórych agendach już
od końca XV w.. znacznie skrócony obrzęd pogrzebowy. Gdy chodzi o uro-

czysty pogrzeb biskupa czy kapłana. odsyła ona do ksiąg ketedralnych145. Charakter ksiąg katedralnych zdaję się posiadać właśnie trzy
_Ÿ--|_.›-u-nu--.-.Z-nn-nn-1.

142 Drukowana agenda krakowska z 1514 r. zawiera bardziej uproszczony
obrzęd pogrzebowy, który zostanie omówiony w następnym paragrafie
traktującym o pogrzebie zwyczajnym.
143 şakramegtarz zźât. Denis
A enda Krakowska BKapKr Ę4W
"Cum anime in agonewšüiýexitus

'“äLm autem"in agone sui exitus

dissolutione corporis sui Visa
fuerit laborare, convenire stu-

anime dysolutaque Visa fuerit
laborere conveniant fratres et

debant fratres vel ceteri fideles..."

cateri fide1es...".

Na uwagę zasługuje przedstawiony dalej w agendzie krakowskiej dialog kapłana z chorym, a zwłaszcza zachowany rachunek sumienia.
144 Tekst zob. aneks 4.
*45 "Conductus maior hic non notatur, quoniam ipsius usus est tantum
occlesiis Cathedralibus et collegiatis, quem praefiatae ecclesiae
in suis Caeremonialibus descriptum habent". AgGn 1578 s.150. Zob.
aneks 23.
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pierwsze drukowane agendy, przynajmniej gdy chodzi o obrzęd pogrzebowy. Obrzęd ten bardzo nieznacznie tylko odbiega od swego pierwowzoru
czyli od obrzędu karolińskiego. Jako trzecie responsorium po mszy św.
przed modlitwą Incline agendy gnieżnieńekie wprowadzają Libera me Domine de morte. Po skończonych ceremoniach w kościele następuje nejpierw znana modlitwa na poświęcenie grobu: Deus qui fundasti terram
et creasti coelos. a dopiero potem dalsze śpiewy i modlitwy. Zamiast
psalmu Miserere nad grobem. agendy gnieżnieńekie umieszczają pealm De
profundia. W drodze powrotnej od grobu do kościoła śpiewa się responeorium Clementissime lub Si bona suscepimus. Po powrocie z cmentarza
do chóru śpiewa się za żywych członków brectw "pro fretribus et sororibus congregetionie cum Gloria patri“ opuszczony przy grobie psalm
Miserere oraz odmawia modlitwy Satisfaciat i Famulos ac famulas, które kończą cały obrzęd146.

°*!I`řÊEł P ł_°°'<ł
Dla diecezji płockiej zachowała się tylko jedna agenda z 1554
r.147 Jest to, poza Agsndę biskupa Henryka I z Wrocławia, gdy chodzi
o keroliński obrzęd pogrzebowy od momentu ukończenia mszy św.. niewątpliwie najbogatsza agenda diecezjelna. Zawiera ona liturgię katedralną. co podkreśla sem tytuł obrzędu: Wâonductus maior mortuorum
iuxta rubricam Ecclesiae cethedralis Plooensis"148. W samym obrzędzie
podane są modlitwy za zmarłego biskupa i kapłana. Jako trzecie responsorium po mszy św., a przed modlitwą Inclina, śpiewa się Ne recorderis peccata. Na cmentarzu po pierwszej modlitwie Pie recordationis
effectu następuje responsorium Qui Lezarum. a dopiero potem antyfona
Ingrediar z Psalmem Quemadmodum. Podobnie po modlitwie Dbsecramus
jest najpierw responsorium Ne derelinquas ma domine. a potem antyfona
Hec requies z psalmem Memento domine David. W czasie śpiewania tego
146 "Famulos ac famulas tuas quaesumus Domino tua semper protectione
custodi, ut libera tibi mente deserviant, et te protegente a malis omnibus sint securi. Per." - Źródła tej modlitwy nie udało
się ustalić.

_

147 Ks. J.Micha1ak w okresie międzywojennym miał w ręku dwutomowę XIV _

wieczną księgę liturgiczne, którą ze względu na liczne rubryki nazwał "Drdinarium Plocense". Pewne fragmenty tej księgi opublikował
w "Miesięczniku Pasterskim Płockim". 20: 1925 ss.12-17, 49-52,
100-104, 140-144, 182-186, 223-228, 262-264, 293-296. Opisując (8.

12) miniaturę z dnia 15 sierpnia przedstawiającą Zaśnięcie NMP
("0rdinarium" T.2 s.189), mówi, że obok Matki Bożej stali "Apostołowie z książaczkami. podobnie jak kapłani na pogrzebie" i na potwierdzenie takiej interpretacji prz tacza wstęp do obrzędu pogrzebowego z "Ordinarium" (T.2 s.287Ŝ: "Cum deferendus est defunctus ad sepeliendum debat ebdomadarius (...) stolas cum libellis
processionum distribuere sacerdotibus". wydaje się, że obrzęd pogrzebowy z agendy płockiej z 1554 r. opiera się na obrzędzie z
"ürdinerium Plocense".
148 Tekst zob. aneks 5.
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psalmu składa się ciało zmarłego do grobu. Jeśli zmarłym był duchowrw . “si fuerit clericus". po skończeniu psalmu śpiewa się antyfonę:
Domine suscipe me. Spośród wszystkich zachowanych polskich agend jedynie właśnie agenda płocka zamieszcza tę antyfonę149. Poza Płockiem
śpiewana tę antyfonę jeszcze około 1500 r. we Włocławku podczas pogrzebu prałata i kanonika, i to w czasie podniesienia, trzymając uniesione trumnę za zmarłymíso. St.Chodyński pisze, że we Włocławku w cza-

środowych mszy za zmarłego biskupa, wikeriusze "podczas podniesienia śpiewali zawsze antyfonę Suscipe me cum psalmo et oratione za biskupa"151. Pod koniec ceremonii na cmentarzu śpiewana w Płocku antyf
nę Clementissime z modlitwę Satisfaciat oraz responrorium Si bona aus
cepimus z modlitwę Deus in cuius miserationa. W drodze powrotnej do
kościoła śpiewana pselm Miserere z antyfona Na reminiscaris domino.
Po skończeniu tego psalmu na pogrzebie duchownego śpiewana ponadto
antyfonę Media vita in-morte sumus 152 . Na tym samym miejscu co Agenda
S18

149

Nie znamy pełnego brzmienia tej entyfony. Ilekroć jest wzmiankowana podany jest tylko Jej incipit. Tak już jest w Rituale von St
Florian z XII w. (Franz s.13). gdzie śpiewana jest w czasie procesji na cmentarz w połączeniu z psalmem Confitaminiz Wantiphona.
Domino, suscipe me. Item Antiphona. Aperite mihi portas... Ps.
Confitemini". W Sakramantarzu z Fuldy, po złożeniu ciała do grobu
i po modlitwie: Dramus Fratres karisaimi śpiewa się następująca
antyfonę: "Suscipe domine animam eius in regnum tuum“ z psalmem
69 (Domino) deus in adiutorium. Por. Sacramentarium Fuldense s
305. - W liturgii zakonnej znana jest antyfona: “Suecipe me. Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas ma ab exspectatione moe". Jest ona śpiewana w czasie obrzędów składania
ślubów zakonnych. Por. Caeremoniale Societatie Verbi Divini. Steyl
1931 s.82.

150

151
152

'

"Et tandem infre elevationem Corporis Christi quatuor ex praelatis
vel canonicis accedant ed feretrum, illudqua levantes cantabunt:
Domino suscipe ect." - Statuty Kapituły Katedralnaj włocławskiej.
wyd. 3.FiJałek. Kraków 1915 s.28.
St.Chodyński: Organy, śpiew i muzyka w kociele katedralnym włocławekim. Włocławek 1902 8.109, 148.
Wwedia vita in morte sumue. quem querimua adjutorem nisi ta domine, qui pro peccatis noetrie Justa iraecerie. eancte deus, sancte
fortis„ sancte et misericors ealvator. amare morti ne tradaa nos".
- Tekst cyt. za: A.Ko1berg: A enda comaunis e.97. Był to, Jak pisze H.Feicht (Studia nad muzyāa polskiego średniowiecza. Kraków
1975 s.291-292) bardzo popularny śpiew w średniowieczu. będący
może pozostałością liturgii gelikańekiej. T.Miezga odnalazł go w
Antyfonarzu kieleckim z 1372 r.. jako antyfonę do kantyku Symeona
Nunc dimittis w komplecie CAntyfonarz kielecki z 1372. Lublin
1959 - maszynopie). Antyfona Media vita znajduje-się równiez w
Anti honarium Fratrum Minorum z przełomu XV/XVI w. MNKrCzart
3608Ŝ oraz w Agendzie warmińskisj z 1578. gdzie podauwa się Ja
ludowi do śpiewanie (po niemiecku) na zako czenie obrzędów-pogrzebowych. - Według Rituale z Moguncåi z ok. 1400 śpiewana tę antyfonę po powrocie do chóru na zako czenia procesji w środę Popielcowe. Por. Reifenberg: Sakremente I 572 przyp. 3833. Podobnie podaje Rituale z Bambergu z 1587. Tamże a.678 przyp. 3871. - Drukowana agenda z Augsburga z 1487. zamieszcza Je w obrzędzie zatytuCd. przyp. na etr.189
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płocka z 1554 r. zaleca jaj śpiewanie Rituala z St.Florianí53. Ponadto Agenda płocke podaje szereg modlitw odmawianyoh pod koniec pogrzebu, między innymi modlitwę odmawiane w czasie zarazy: “Si est pestilentia aut mortalitae hominum tunc addatur haac oratio: Deus qui culpa offenderis...“ oraz antyfonę Salve Regina z modlitwę: Porrige sie
domine dexteram tuam. Cały obrzęd zamykają Ojcze nasz i Zdrowaś Maria.
Agenda płocka z 1554 r. jest chronologicznie ostatnią drukowana
agenda polską zawierająca pontyfikalny obrzęd pogrzebowy typu karolińskiego.

`.ŜÊfžiŠ_!EĹEłŠâEł
Obrzęd pogrzebowy typu karolińekiego znany był również na poczatku XVI w. w diecezji warmińekiej. Zawierają go agendy z 1505 r.154
oraz z 1512 i 1520 r.155 Obrzęd pogrzebowy tych agand pokrywa się
zasadniczo z obrzçdem karolińskim. Ddchylenia sę niewielkie. Nowy
jest jedynie bardzo rozbudowany ryt zakończenialsö.

éssadx feksfma
Karolińeki obrzęd zawieraja również procesjonały dominikańskie z
Wrocławia z XIV i XV w.157 oraz agenda norbertanów z klasztoru św.
Wincentego we Wrocławiu z poczatku XIV w.158 Procesjoneły dominikanskie zamiast modlitwy Incline po responeorium Antaquam nascerer podaję: "Si vero episcopus fuerit oratio: Deus qui inter apostolicosz..."

Księgi te nie podaję specjalnej modlitwy na poświęcenie grobu, chociaż modlitwę tę _ Deus qui fundasti terram - zawiera agenda norber1-go-nu-_ne

153
154
155

156
157

Cd. przyp. ze str.188
łowanym: “Exaqu1ae~solennee praelatorum canonicorum et laicorum
egregriorum" w tym samym miejscu co Agenda płocka. Por. J.A.
Hoeynck: Geschichte der Lirurgie des Bistums Augaburg s.156. Reifenberg (Sakramente II 264-280) cytuje szereg przykładów stosowania tej antyfony jeszcze w okresie potrydenckim.
Franz: Rituale von St.Florian a.97.
Egzemplarz tej agendy znajduje się w Bibliotece Kapitulnej we
Wrocławiu pod sygnatura: VIII 135 Qu.
Agendy z 1512 1 1520 r. zaginęły. Tekst ich znamy dzięki przedrukowagiu ich przez A.Kolberga. Por. A.Kolberg: Agenda communis.
Die alteete Agenda in dar Diäzeee Ermlend und Deutechordensstaate
Preuseen nach den ereten Druckeusgaben von 1512 und 1520. Brauneberg 103. - Kolberg nie znał agendy z 1505 r.
Zob. A.Kolberg: Agenda communis 8.91-99.
BUWr IQ 204, 230 i ID 40. - Wydaje się, ze proceajonały IQ 204 i
230. choć czas ich powstania określa się różnie (IQ 230 - W.Waltar XIV/XV w.. e W.Schenk XIV w.. a IQ 204 - 2 poł. XV w.). pochodzę z jednej ręki. z tego samego skryptorium. Wskazuje na to:
charakter pisma, identyczna treść obrzędu pogrzebowego, ten eam
format obu kodekaów 1 tej samej grubości pergami oraz kolor inkauetu. Również katalog-Göbera (T.×V 176 i T.×V 148) ustala czas
obu kodekaów na 2 poł. XV w.

156 BUW? IQ 205.
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tańska. Ponadto norbartańska agenda w czasie Officium defunctorum,
wkomponowanym w obrzęd pogrzebowy. Po niaszporach na pierwszym miejscu wymienia modlitwy: "Pro papa vel epiecopo nuper defuncto et in
anniversariis: Deus qui inter apostolicos": następnie: "Pro sacerdote: Praesta quassumus omnipotens deus ut anima...".
Obrzęd karoliński znajduje się ponadto w agendach kanoników regularnych św. Augustyna z Żaganiaísg. Zamiast poświęcajęcej grób modlitwy Deus qui fundasti terram mają one modlitwę Sanctificetur illud
habitaculum. Agendy I0ct 85 1 ID 11 kończą ceremonia przy grobie błogosławieństwem grobu i zmarłego, jednakże odmienną formułą niż czyni
to agenda Henryka Ilöo.
Powtórzeniem obrzędu karolińskiego jest również obrzęd pogrzebowy
znajdujący się w inkunabule agendy z Ołomuńca z 1498 r. zatytułowany

"Commendatio animae". Od modlitwy Non intres po mszy św. do końca pod
względem treści agenda ołomuniecka pokrywa się zupełnie z agendą Henryka I z Wrocławia, chociaż posiada znacznie krótsze rubryki.
Porównania tekstów liturgicznych obrzędu pogrzebowago stosowanego
przy pogrzebie biskupa w Polsce wykazało, że poczynając od agendy biskupa wrocławskiego Henryka I z początku XIV w., a na agendzie płockiej z 1554 r. skończywszy, karoliński obrzęd pogrzebowy znajdujemy
we wszystkich niemal najstarszych polskich agendach diecezjalnychiöl.
Jest to również obrzęd dominikanów i norbertanów z Wrocławia oraz kanoników regularnych reguły św. Augustyna z Żagania. Były oczywiście
nieznaczne różnice tekstowe w poszczególnych kodeksach. Każdy bowiem
rękopis średniowieczny czy nawet wczesny druk jest dla siebie samoistną i odrębną całością. Ogólnie jednak biorąc teksty liturgiczne obrzędu pogrzebowego znajdującego się w naszych księgach nie odbiegają od
swego pierwowzoru karolińskiago z IX w. W agendach polskich doszły
tylko modlitwy na poświęcenie grobu oraz modlitwy 1 śpiewy, częściowo
także za żywych, wykonywane już po powrocie od grobu do kościoła. Niektóre agendy wyróżniają się szczególnymi rytami. I tak agenda wrocławska biskupa Henryka I posiada specjalne błogosławieństwo grobu i ciała zmarłego potrójnym znakiem krzyża, Agenda płocka z 1554 r. wyróżnia się antyfoną Domine suscipe me, śpiewaną przy spuszczeniu do grobu ciała zmarłego duchownego. Ta sama agenda oraz warmińska Agenda
communis zalecają w drodze powrotnej z cmentarza do kościoła śpiew Ma159 BUWr Iqct 65, ID 9. 11. Zob. aneks 24. .
160 Por. s.269 przyp.2.
161 Wrocław - BKapWr 152, 3n; Kraków - BKaKr 24, 25 druk 1517; Gniazno - druki 1503, 1512, 1549; Warmia - druki 1512, 1520; Płock druk 1554. Wyjątek stanowi tu Agenda "wileńska" z 1499, które ma
uproszczony obrzęd. Obrzęd karoliński znajduje się równiez w sąaisdującej z Wrocławiem diecezji ołomunieckiej - AgOlom 1498.
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dia vita in morte sumus. Niektóre kodeksy przytaczaja modlitwę za biskupalñz, inne pozwalaja jedynie domyślać się jej użycia.
Postawmy obecnie pytanie. w jaki sposób obrzęd pogrzebowy znany
jako karoliński ("Kar“) znalazł się w polskich księgach liturgicznych
i jakimi drogami przenikał do Polski? według H.Franka163 duża zależność od W<ar“ wykazuje Sakramentarz z Fuldy z X w.164, a przede wszystkim tak zwany Rzymsko-germański pontyfikał z Moguncji z ok. 950
r.165 oraz Pdhtyfikał rzymski z XII w.166 Wydawca warmińskiej Agendy
communis A.Kolberg167 zauważył także wielką zbieżność tego obrzędu z
obrzędem z kodeksu opata Ratolda z Korbei z ok. 980 r.168 Bardzo
zbliżone do obrzędu z agend warmińskich, a zatem do "Kar" sa według
A.Kolberga również obrzędy z kodeksów: z klasztoru benedyktyńskiego z
Floriacen (F1sury)16g. z klasztoru św. Wiktora w Paryżu170, z Salzburga171 oraz z Pontificale ecclesiae Apamiensis (Apamée) w Syrii172.
Obrzęd ten znajduje się równiez w Pontyfikale arcybiskupa Jana Rzeszowskiego, pochodzącym z przełomu XII/XIII w. z Apulii173. W Polsce
obrzęd "Kar" znajduje się w księgach liturgicznych kilku zakonów: norbartanów, dominikanów i kanonikę regularnych reguły św. Augustyna. Na
dominikanów i kanoników regularnych św. Augustyna, a poprzez nich na
krzyżaków wskazuje również A.Kolberg174. Wszystko to świadczy o powszechnym stosowaniu tego obrzędu. Dróg zatem przenikania do Polski
mogło być wiele. Do diecezji płockiej i wrocławskiej obrzęd karoliński mogli wprowadzić bracia Aleksander (1129-1156) i Walter (1149-

l

152 Np. skapkr 25. suwr 1Q 204, 205, 230, Io 40; Agrløc 1554,
153 H.Frank: Der älteste Ordo Dafunctorum 8.382-387.
164 Sacramentarium Fuldanse sasculi ×.Hrg. G.Richter und A.Schönfal165 M.Andrieu: Les Ordines Romani IV 524.
166 Tsnzez Le Ponrifical romain du ×1I° siăele.
167
168
169
170
171
272

173

wz Le Penrificel ro-

main au moyen-age I 279-285 (C. LI B).
Agenda communis s.91-93 przyp. 2._
PL 78, 468-470.
E.Martåne: De antiquie Eccleaiae ritibus III 596.
Tamżs s.609.
Tamże 8.616.
Tamze s.637; Pontyfikał z Apaaëe (Paaiers-Syria, patriarchat łaciński W Antiochii) jest kopię jakiegoś pontyfikału rzymskiego z
końca XII w. Por. M.Andrisu: Le Pontifical d Apamåa. "Revus Benedictine".-1936 a.321-348; C.Vogel: Introduction aux sources de
1 hiatoira du culte chretien au moyan age. Spoleto 1966 8.205.207.
Por. Z.Obertyński: Pontificale arcybiskupa luo skiego Jana RzeĘāgwskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Lwów 1930 8.281-

174 Agenda communis a.9i przyp.2.
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- 192 1169). Pochodzili oni z Malonne w diecezji Leon175. gdzie prawdopodobnie tym właśnie obrzędem poaługiwano się, gdyż na tym terenie był szeroko rozpowezachniony. W samym Paryżu studiowali Wincenty Kadłubek
(ok. 1150-1223) i Iwo Odroważ (? - 1229), którzy póżniej zasiadali na
stolicy biakupiej w Krakowie. Przywieźli oni ze soba nie tylko wysokie wykształcenie. ale również rękopisy prawnicze i fi1ozoficzno-teologiczne176. wsród tych ostatnich mogły być również rękopisy liturgiczne z karolińakim obrzędem pogrzebowym. wreszcie obrzęd ten mógł dotrzeć do Polski za pośrednictwem Pontyfikełu rzymskiego. choć polskie
pontyfikały. na co wskazaliśmy już wyżej177. nie posiadaja żadnego
obrzędu pogrzebowego.
Sobór trydancki ujednolicił w zasadzie obrzędy pogrzebowe. Jednakże dla dostojników kościelnych. głowy państwa i patrona kościoła Pontificale Romanum wydane w dobie potrydsnckiej (1595) nadal przewiduje
szczególnie uroczysta absolucję po mszy św. Składa się ona z pięciu
responsoriów i tyluż modlitw178. które niekiedy nosze nazwę Castrum

so1°r±s179.
Gdy chodzi o formularz mszalny, na pogrzebie biskupów podobnie
jak na pogrzebie królów posługiwano się prawdopodobn1e_zarówno formularzem Requiem, jak i Si enim credimus. Jeśli jednak przy formularzu
Requiem nigdzie wyraźnie nie zaznaczono. że należy go używać na pogrzebie biskupa. to w przypadku formularza Si enim credimus, niemal
wszystkie mszały wrocławskie wyznaczają go na tę okoliczność nadając
175 w.Semkowicz: Rocznik tak zwany Świętokrzyski dawny. "Rozprawy AU,
wydz. hist. filoz." 28: 1910 seria 2 s.259-260; A.Vetulani: sredniowisczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury prawniczej.
KTKP I 398-399.
176
Por. A.Vetulani. tamże; M.Rachowicz: Początki 1 rozwój kultury
scholastycznej. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T.1.
Średniowiecze. Lublin 197% 8.17-91. zwłaszcza 8.35-62.
177
Zob. 8.236 przyp.1.
178
"De officio quod post Missam sollemnem pro defunctis agitur. In
exequiis S.R.E.Cardinalis. seu Metropolitani. aut Episcopi proprii, seu Imperatoris. Regis. vel Ducie magni, aut Domini loci,
finita Missa. Ordinantur in loco. ubi absolutiones fieri debebunt,
in medio. unum faldistorium pro illo. qui celabravit, st in quatuor angulis quatuor scabella, videlicet, in quolibet angulo unum
scabellum. Subdiaconus accipit crucem procesaionalem. unus Acolitus accipit thuribulum cum igne (...) Omnibus sic ordinatis. surget celebrans detecto capite, omnibus similiter surgentibus, et
incipiet in tono lectionis. absolute orationem: Non intres. R.
Subvenite, Kyrie, Pater noster, Or. Deus cui omnia vivunt; R. Qui
Lazarum, Or. Fac. quaesumus Domine: R. Domine quando veneris, Or.
Inclina; R. Na rocorderis. Or. Absolve quaesumus Domine; R. Libera me, Domine. de morte, Or. Absolve, qusesumus Domino. Requiem

aeternam. Requiescant in pace". - Pontificale Romanum. Romae
1595 p.681-692.
179 Cantionale ecclesiasticum. Caput VIII: "Conductus qui Castrum doloris dicitur. Quināue absolutionas in sollemnioribus exsequiis

faciendae"; A.Labud a: Castrum doloris. ER II 1362.
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mu tytuł: "Pro spiscopo". "In depesitione episoopi"1aO. Cały szereg
mezełów. zwłaszcza krakowskich do r. 1500, włanie formularz Si enim
credimus opetruje tytułem: "In depositione alicuius defuncti“18?.
Mszał poznański z 1524 r. przy formularzu Si ania credimus z tytułem
"Pro dafunctis“ ma przed traktuaem specjalną uwagę: "Pro praelatis
Trectue: Commovisti..."182.
W Polsce dość długo utrzymał się dawny zwyczaj składanie ofiar
przez duchownychíes w czasie mszy pogrzabowej odprawianej za zmarłego biskupa. Także prałaci według własnego uznania właczali się do pochodu ofiarnego składając ofiary184. Natomiast w czasie mszy roczniza

18° suwr IF seo. 384, zas, M 1120, R 3057; akapwr 142; skup kr 8;

Misswrat 1483. 1499. 1505. 1519.
8KapGn 147. 194. 93; BKapKr 4. 5. 6; Missßrac 1484. 1492. 1500;
Misswarm 1587.
182
Mszał gnieżnieński z ok. 1300 (8KapGn 147) zatytułował formularz
Si enim credimus: "Pro praessnti funere paschali tempore".
W środku formularza jest uwaga: "Pro paschatis tractus:
Commovisti. Domino. terram et conturbasti sam.
V. Sana contritionas eius. quia meta est.
V. Ut fugiant a facie arcus: ut liberentur electi tui".
Wiersze te wzięte są=z psalmu 59. 4.'6 i w Mszale trydenckim używane były jako traktus w czasie niedzieli Sześćdziesiątnicy. Poza
tymi księgami występuje ten traktus jeszcze wa mszy Si enim credimus: w mszale używanym w Gnienie z ok. 1394 (BKapGn 150); w rękopisie z Ołomuńca z XV w. (8KapKr 518); w drukowanym mszale praskim z 1489. Drukowany mszał magdeburski z 1480 jako rubrykę wstępną przy formularzu Requiem (drugiego nie posiada) podaje: "In anniversario Ottonis at in anniversario et in translatione Editas
imperatricie et in commemorationo animarum et in prasenti funeris
archiapiscopi cantabitur Tractus: Commovisti...".
163 Należy podkreślić. ze nie było obowiązku składania ofiar przez duchownych. W Ordo Romanus VI z X w. czytamy: "Episcopus accipiat
oblationes a duobus prssbyteria et diaconibus. et ab omnibus clericis. quas non tam Patrum instituta jubent. quam proprium arbitrium immolare suadst“ - Andrieu OR II 359; PL 78. 993, Johannes
Beleth pisze na ten temat: "Clerici enim non offerunt nisi in
exequiis mortuorum et in nova celebratione sacerdotis. Nam inhumanum videretur. si 11 offerre tenentur. qui ex oblationibus vivunt" - Divinorum officiorum explicatio c. 41 - PL 202. 59. Durandue w Rationale divinorum officiorum IV 30. 36 dodaje po mszy pogrzabowej i prymicyjnej "et in quibusdam praecipuis sollemnitatibus". Natomiast do grupy zwolenionych od składania ofiar wg niego
należą również "monachi'. Zwyczaj składania ofiar przez klar.
zwłaszcza w Postaci chleba i wina. odnotowuje Iwo z Chartres
181

(+1117) - PL 182, 550; orde miesa z sasz - PL 78. 248. Rowniez w

klasztorach zakonnicy zanosili do ołtarza ofiary w postaci chleba
i wina. które im wręczał szafarz - por. Konstytucja Wilhelma z
Hirsau (+1091) - PL 150, 1011. 1014. 1083. Por. Jungmann MS II
16. 19.
184
Tak było dla przykładu we Włocławku. Kodyfikecja biskupa Krzesława z Kurozwęk z r. 1500: "Et si tunc missam fieri contingat pro
anime defuncti (praelati vel canonici). ibunt iuxta consuetudinem
secundum piam cuiuslibet voluntatem ad offerendum“. Por. Statuty
Kapituły Katedralnej Włocławskisj. wyd. J.Fijałek, Kraków 1915
s.29.
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-194cowej oraz podczas mszy za zmarłych prałatów odprawianej po zakończeniu Kapituły Generalnej składanie ofiar było obowiązkowelas.

-P@s:z2Q¬kagłens
Do wydania Agendy gniażnieńskiej z 1578 r. również pogrzeb kapłana odbywał się według omówionago obrzędu karolińskiego. Jeszcze Agenda płocka z 1554 r. zaraz po modlitwie za biskupa umieszcza specjalną
modlitwę za kapłana: "Si fuerit saoerdos dicatur haec oratio: Praesta
quaesumue domino. ut animam famuli tui sacerdotia...“
Od Agendy gnieźnieńskiej z 1578 r.. które wzoruje się na Agendzie
warmińskiej z tego samego roku. mamy do czynienia z obrzędsm. który
wprawdzie z tytułu jeszcze jest uroczysty “Conductus funeris selennior". ale w treści jest już mocno zredukowany w stosunku do obrzędu
karolińskiego. Pełny obrzęd typu karolińskiego zachowane odtąd jedynie dla katedr i kolegiatíaß. "Conductus funeris solennior" Agendy

gnieżnieńskiej rezerwuje dla kapłana tę samą modlitwę co Agenda płocka z 1554 r.

Agenda H.Powodowskiego z r. 1591 ma specjalny obrzęd pogrzebu kapłana: "Conductus sacerdotis vel clerici defuncti". który zaleca odmówienie modlitwy: Oremus fratres charissimi pro spiritu fratris nostri jeszcze przed modlitwa Non intres. a pod koniec obrzędu pogrzebowego przewiduje następujące modlitwy za zmarłego kapłana: Praesta
quaesumus. domino. ut anime famuli tui sacerdotis oraz Deus cui proprium est misereri187.
Rytuał Piotrkowski z 1631 r. idzie już zupełnie za Rituale Romanum z 1614 r.. które jedynie w modlitwie: Deus cui proprium est misereri odmawianej po responsorium Libera ma domino de morts przewiduje

wstawkę: "pro anime famuli tui sacerdotis“.
Rituale Romanum w uwagach wstępnych do obrzędu pogrzebowego dokładnie przepisuje strój. W jaki do trumny maję być ubrani: kapłan.
1ş

l85 "Statuimus. quod ultima die capituli utriusque generalis post ves
peras omnes praelatos et canonicos debent vigiliae defunctorum
decantari. at die sequenti missa defunctorum. Quibus domini interesse debeant personaliter et in miesa semel tantum offerre. quan

tum possibilitas sinet sub poena medii grossi; quae quidem obsecratio fiat pro omnibus episcopis. praelatis. canonicis et benefactoribus. qui de hoc saeculo trensierunt. ut in pace requies-

cant aeterna". Tamże 8.36-37. Podobne zarządzenia dla katedry poznańskiej wydał już w r. 1403 biskup Wojciech Jastrzębiec. zaznaczając, żeby "składać ofertę na ołtarzu podczas uroczystej mszy
żałobnej wtedy spiewanej W chórze na rzecz wikariuszów i to pod
grozę ekskomuniki. Prałaci mają wtedy ofiarować po dwa grosze. kanonicy po jednym". Tamże, Wstęp s.CLXII.
186 "Conductus maior hic non annotatur. quoniam ipsius usus est tantum in ecclesiiş Cathedralibus et collegiatis. quem praefatae ecclesiae in suis caeremonialibus descriptus habent". AgGn 1578

s.150.
187 Por. aneks 6.
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diakon. subdiekon i klerycy niższych święceń. Jest tam równiez mowa o
ustawieniu trumny kapłana głowę do ołtarza oraz o tym. by groby kapłanów oraz innych duchownych znalazły się na cmentarzu na bardziej.wyeksponowenym miejscu. w miarę możności oddzielone od grobów laików.
Podkreślmy jeszcze piękny zwyczaj płocki, który na pogrzebie duchownego "si fuerit clericus". w momencie spuszczenia trumny do grobu
nakazuje śpiewać antyfonę: Domino suecipe me. a w drodze powrotnej z
"
188 . norcmentarza do kościoła antyfonę
Media vita. Agendy cyetersów"
bertanówlag i dominikanówlgo zastrzegają śpiew Clementissime tylko
swoim współbraciom. warmińska Agenda communis oraz agendy gnieżnieńskie z 1503. 1512, 1549 z kolei przed Clementissims maja rubrykę: "Pro
fratribus et sororibus congregationis".
Missale Cracovienee z ok. 1450 r. ma przy formularzu mszy za zmarł mortuo" 191 .
łych Si enim credimus uwagę: "Pro sacerdote

3- 1 - 33.1I3I1I

.P99 rz 9P±Ł ='-"¿'=ła°UEY -.*29s'=!_?.Y<=h_g'1_is°_=_āë29:
Pamela f »math '{1.2

Tradycja odprawiania wystawnych pogrzebów przez magnaterię,
szlachtę i bogatych mieszczan była zapewne stara. Brak jednak opisów
tych uroczystości sprzed XVI stulecia. W zachowanych natomiast opisach pogrzebów-z XVI i XVII w. nigdzie nie przedstawiono obrazu jedynie kościelnych obrzędów pogrzebowych. Elementy zewnętrznego obchodu
pogrzebowego pomieszane sę tu z treściami religijnymi. W chrześcijańskiej kulturze średniowiecza nie było zasadniczo rozdziału między tym
co świeckie. a tym co religijne, między sacrum i profanum. Polska kultura wczesnego i pełnego renesansu i tkwiła jeszcze mocno korzeniami

w chrześcijańskiej kulturze średniowiecznej. Stąd świeckie opisy pegrzebu tego okresu zawieraja wiele elementów z liturgii pogrzebu, a
do czynności liturgicznych wkradaję się składniki czysto świeckiego
obchodu pogrzebowego. Ilustracja tych zjawisk sę niżej zestawione
opisy.
Najwięcej opisów pogrzebu dotyczy pogrzebów magnackichlgz. Jeden
z najwcześniejszych pochodzi z Kroniki Macieja Miechowity, drukowanej w Krakowie w 1521 r. Dotyczy on pogrzebu Filipa Kallimacha, przyjaciela króla Olbrachta 1 jednego z pierwszych humanistów w Polsce,
zmarłego w 1496 r. Kronikarz wśród uczestników pogrzebu Kallimacha
-_I-1-sum-u--|'_|-_n11

188 ssempl 156/204.
189
190
191
192

BUWF IQ 205.
BUWF IQ 204,

230, ID 40.

BJ 4247.

Szereg przykładów cytuje: w.Łoziński (Życie polskie w dawnych wiekach s.213-220); Z.Kuchowicz (Obyczaje staropolskie 8.206-210);

J.A.Chrościcki (Pompa funebris. passim).
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wymienia ulubionego jego ucznia, e późniejszego prymasa Polski Macieja Drzewieckiego, 14 biskupów, Rektora wszechnicy krakowskiej wraz z
profesorami wszystkich wydziałów, kler krakowski, mnóstwo magnatów,
1500 żaków i tłumy ludzi. Miejscem wiecznego spoczynku Kallimacha
stał¬8ię kościół ojców dominikanów, a epitafium dla niego wykonał Wit
Stworzlgs.
I
Stanisław Orzechowski (+1566) biograf Jana Tarnowskiego. kasztalana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnago zmarłego w 1561 r.. pisze o pogrzebie tego sławnego męża między innymi: “Po kazaniu u ołtarza podawano znaki, tak rycerskie, jako i chrześcijańskie tego pana
umarłego. P.Wojnicki syn jego niósł szczyt świecami oblepiony, p. wda
Sendon(miarski) synowiec niósł kapalin (szyszek) świscami oblepiony,
p. Jan Rzewuski niósł miecz świecami oblepiony, p. Jan Sieniawski, wojswodzic Ruski herbowych panów z Tarnowa, niósł i łamał drzewo gienealogiczne. Potem Brzostowski kiryśnik z konia spadł z srogim 1 ogromnym trzaskiem"194. Orzechowski daje również interpretację tej ceremonii. “Zapalona świeca ma oznaczać świecę, które zmarły otrzymał z rąk
kapłana na chrzcie św. i nie zgaeił jej płomienia ani niewiadę ani
kacerstwem; cała zbroje służy jako dowód, ze w stanie rycerskim był
dobrym i cnotliwym rycerzem: w końcu drzewce kopii, szczyt orsz.Qoń
sę dowodem, że tych rzeczy przeciwko nisprzyjacielowi wiernie i mężnie uzywał“195.
*
Kronikarz krakowski relacjonuje przebieg dwóch pogrzebów, które
miały miejsce w dniach od 5-7 maja 1591196. Jednym ze zmarłych był
Jan Myszkowski, kasztelan żarnoweki, który "był umarł w Krakowie przed
biskupem krakowskim, stryjem swoim Piotrem Myszkowskim na niedziel
trzy dnia... marca", drugim był wspomniany biskup krakowski Piotr Myszkowski197. wyprowadzenie ciała Jana Myszkowskiego nastąpiło 5 maja.
Autor podkreśla niezwykłość tej ceremonii: "Ten pogrzeb b ł w niedzielę o godz. 22 przed wieczorem, nowym sposobem, a takich pogrzebów w
Polsce niebywałychíga. wyszły wszystkie procasye ze wszystkich kościo193 Por. Mathias de Miechovie: Chronica. Cracoviae 1521 r. CCCLVIII:
H.Zeissbsrg: Dziejopisarstwo polskie wieków średnich. T.2. Warszawa 1877 s.263-240: L.Lepezy: Pomnik Kallimacha. PKr 20: 1926 s.
134-163; P.Skubiszewski: Epitafium Kellimacha. W: Rzeźba nagrobna
Wita Stwosza. Warszawa 1956 s.77-91.
194 Stanisław Orzechowski: Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, kasztalana krakowskiego, hatmane wielkiego koronnego. Z rękopisu, druk w
warszawie 1773. Cyt. za: T.Lipińeki: Dawne obrzędy pogrzebowe wodzów polskich. "Biblioteka Warszawska". T.1/13: 1844 s.204.
195 Tamże.
196 Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595. wyd. H.Barycz.
Kraków 1930 s.90-93.
197 Por. wyzej pogrzeb biskupa.
196
Zwyczał wieczornych pogrzebów był znany w XVII stuleciu w Pradze.
Oto ja karmelitanka z Krakowa opisuje pogrzeb S.Konetancj1 OsiecCd. przyp. na str.i97
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łów, zakonnicy. Ciało wyprowadzono z ulice ś. Floryana. z tej kamieni-

ce, kędy umarł. Za procesyę szli w kapach z świecami kręconymi ubogich 150. Mar 16 z cechow pod rozmaitemi złotcgłowy, 2 czarnym

aksa-

mitem. Ci w kapach, co je dwaj nieśli, każdy z nich, a przed każdemi
marami dwaj nieśli lans świece (z) wosku żółtego w kapach. Za niemi

koni wiedziono 19 pod rozmaitemi kitajkami. Każdego konia wiedli dwaj
słudzy w kaptursch. Konie były bardzo cudne, wszystkie poboczami spętane, bo były szalone. Potem jechał kiryśnik i giermek z kopiję, z
tarcza. Osoba psńska w szatach nieboszczykowskich, na koniu bardzo
cudnym. Dopiero szła proceoya zamkowa, kanonicy, każdy majac woskowa
świecę w ręku biała. Białych świec przed ciałem i około ciała 80 jarzęcego wosku. Szli przed ciałem słudzy jego śpiewacy w kapach, peelmy bardzo żsłośnie śpiewając. Ciało wiozło sześć koni pod czarnym
aksamitem, herby malowane na koniach, a drugie na hatłasie bardzo
cudnie heftowans, które były na tem wozie kędy ciało. Za ciałem szedł
pen marszałek Radziwiłł (Olbracht), dwór króla Jego Moi, panowie Myszkowscy, ks. biskup łucki Bernard Maciejewski, pan Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, a starosta krakowski. a innych panów wielkość.
Gdy ciało do ś. Trojce kościoła przywiezione. zgotowano majestat
(castrum doloris), po rzymska przyprawiony, czarnym suknem obity od
wierzchu do dołu. Było opus bardzo wielkie. Na tym lamp 266, które
gorzały (...) Około ciała cała noc pssłterz bardzo cudnie i żałośnie
śpiewano“199.
W ten sam sposób wyprowadzono następnego dnia biskupa Piotra Myszkowskiego. “Dnia 6 miesiaca maja, co było w poniedziałek, dwa dni
przed ś. Stanisławem, był pogrzeb ks. biskupa krakowskiego Piotra
Myszkowskiego, tym sposobem późno wieczorem, jako 1 pana żarnowskie-

go, o godzinie 22". Pochód żałobny na pogrzebie biskupa był nieco
mniej liczny niż dnia poprzedniego. "Gdy ciało do kościoła ś. Trojce
przywiezione, pod tenże majestat podle ciała pana żarnowskiego postswili, kazdy z osobna pod swem ochędostwem leżał. Na biskupie była in_-I-11m1.-|._.i_,..,

Cd. przyp. zesstr.196
kiej zmarłej 1 lutego 1656 r. W Pradze w czasie ucieczki przed

Szwedami: "według zwyczaju postawiono ciało w chorze. A jako się
w mieście ogłosiło o jej śmierci, cały dzień jako na odpust ludzie chodzili, aby ję widzieli. A że w tamtych krajach zwyczajnie,

że się pogrzeby w nocy odprawuję tegoż dnia około ósmej albo dziewiętej godziny w nocy przyszli ojcowie (karmelici) po ciało i wielu ludzi świeckich na on pogrzeb (...) I zaczęli śpiewać ojcowie:

Ego sum resurrectio et vita, a wziawszy ciało zanieśli sami na
dół do wozu, jako tam zwyczaj. I wieziono ciało, a z świocami i

wielką gromadę ludu prowadzono do kościoła ojców naszych, a wszy-

stkie dzwony prawie godzinę dzwonię. Taki tam zwyczaj, co jest
rzecz bardzo pobudzajęca do Boga i modlitwy za zmarłych, którym

wszystkim niech będzie Pan miłościw. Amen". - Zob. O. Paweł Sczaniecki; Z Gręboszowe w świat. Życie i śmierć karmelitanki S. Konstancji Osieckiej z Gręboszowa. "Przewodnik Katolicki". 27: II
1972.

199 Kronika mieszczanina krakowskiego s.90-93.
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fuła biała srabrogłowa, kurwatura (pastorał) położona i tak cała noc
psałterz był od śpiewaków śpiewany".

"Nazajutrz we wtorków dzień, co było 7 miesiaca maja, król Jego
Mć Zygmunt Trzeci był proszony na pogrzeb i na żałomezę do ś. Trójce,
gdzie wielkość panów, tak duchownych, jako i świeckich, któla Jego
Mci do Ś. Trojce prowadzili. Zaraz kazanie było wsród kościoła. Kazał
ociec Jacek młody lektor, tych senatorów obydwu zmarłych konfassor
(spowiednik), Po kazaniu prowadzili króla Jego Mci do kuru. Mszę śpie-

wali króla Jego Moi muzykowie, a mszę miał biskup kamieniecki N. (Stanisław) Gomolińeki. Gdy było po mszej, ks. biskup łucki Bernat Maciejowski królowi Jego Moi i wszystkim dziękował od panów Myszkowskich,
że te ostatnia posługę tak zacnym senatorom uczynili. Po mszej król
Jego Mć na zamek pojechał. W tym łamano drzewce. majac świeczek na

chełmie. pełno woskowych, na czele (czoło)_także u konia. Po tych ceremoniach mniszy w komżach będąc, wzięli z onego majestatu ciało pana
zarnowskiego Myszkowskiago do kaplice i do dołu zasklepionago pochowali. Tymże sposobem szli po ciało ks. biskupa. Tamże je też w tym
sklepie podla niego postawili. A panowie Myszkowscy przyszedłszy nad
dołam chełm, miecz, tarczę o grób uderzyli. Tak odprawiona pogrzeb
tych dwu senatorów. Siła ludzi tego pana śmierci tak młodego pana
żarnowieckiego żałowali, każdy mu dając dobre słowo, co im daj P. Boże wieczna radość“2O0.

Szczególnie głośny był pogrzeb Stanisława Koniacpolskiago, również kaeztelana krakowskiego i hatmana wielkiego koronnego. dnia 31

kwietnia 1646 w Brodaoh. Obecny na tym pogrzebie Stanisław Albrecht
Radziwiłł opisał go w swoich "Pamiętnikach“2O1. Pamiętnikarz był

świadkiem, jak koń poniósł kruszacego kopię Komorowskiego, który to
koń “zestraszony wielu o szwank przyprawił. a wszystkich strachu na-

bawił, jak zwykle w takich razach bywało"202. Nie omieszkał też- Raít

ąnzzuín-

'

200 Tamże.

201 Stanisław Albrycht Radziwiłł: Pamiętniki. wydane z rękopismu przez
Edwarda Raczyńskiego. T.1-2. Poznań 1839, tu: T.2 s.198. Ostatnio
ukazało się nowe wydanie Pamiętników pt. Memoriale rerum gestarum
in Polonia 1632-1656. Oprac. Adam Przyboś i Roman Zalewski. T.1-5
wrocław 1968-1975 ĆT.5 Indeksy). Por. też: Opis pogrzebu hetmana
Stanisława Koniecpolskiego mrßrodach 1646 r. Diarjusz St. Oświęcima. Scriptoree Rerum Polonicarum XVIII 126-128. W: Teksty żródłowe do nauki historyji w szkole średniej. Kraków 1923. Zeszyt 36
S029-300

202

Zwyczaj wprowadzania konia do świątyni był krytykowany i nawet
zakazywany. Ks. Jan Stanisław Fołtyński mówi: "Qui usus non videtur esse ecclesiis competens. cum plerumque aqui pavimentum eccle-

siae deturpent, ac sacra dehonestent: praestet hic ritus extra,
quam intra ecclesiam fieri observandue" (verax hemerodromus animas Christi fidelium ad caeleste dirigens capitolium. Cracoviae
1676 s.130). wcześniej. bo już w XVI w. biskup Maciejewski zabronił na pogrzebach panów wprowadzać konie do kościoła. łamać kopie,
z koni w gwałtownym pędzie spadać, pozostawiając zwyczaje pieszym
Cd. przyp. na str.199
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dziwiłł dodać, że "ten pogrzeb więcej niż oto tysięcy kosztował". Na
innym miejscu pisze tenże autor, że na pogrzebie Katarzyny Zamoyskiej,

z domu księżniczki Ostrogskiej, w 1642 r., było 6 biskupów, a wyobrażenie o ilości zaproszonych gości może
dla potrzeb kuchni bito 100 wołówzos.

świadczyć fakt, że codziennie
'

Paradne pogrzeby urzadzali magnaci w dobie saskiej204. W całej
Polsce zasłynął pełen monarszej pompy czterodniowy pogrzeb Józefa Potockiego, hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego, który odbył się w 1751 r. w Stanisławowie. W pogrzebie tym brało udział

10 biskupów i sufraganów, 60 kanoników. 1275 księży łacińskich i 430
unickich i greckich. Z 120 spiżowych armat dziedzicznych dając przez
6 dni ognia, wystrzelano 4700 kamieni prochuzos. Działo się to jużjednak w dobie upadku narodowego.
Pogrzeby magnackie naśladowała również szlachta. Nawet najbiedniejszy szlachcic starał się pochować najbliższa osobę z największa
wystawnościę, często nawet ponad możliwości swego stanu. Inni z pobudek religijnych zarówno spośród magnaterii jak i prostych sżlachciców,
kazali się chować bardzo skromnie. I tak Stanisław Żółkiewski (+1620),
hetman wielki korony i kanclerz wielki koronny poleca żonie, aby go
chowana "bez pompy, bez owych koni i kirysów“. Podobnie Marcin Krasicki, wbjewoda podolski, budowniczy wspaniałego renesanaowego zamku w
Krasiczynie na przełomie XVI/XVII w. “rozkazuje i prosi wielce" w
swoim testamencie, “aby ciało jego w tej, w której teraz jest koszuli,
włożywszy nań habit karmelitański, było jak najprędzej ułożona w trumnę, którego pogrzeb u oo. karmelitów bosych przeznacza, który pogrzeb

eine omni luxu, szkap nie wodzęc-ani niepotrzebnych ceremonii nie czyniac, przystojnie odprawić"206. Aleksander z Rytwian Zborowski
(+1637), fundator szpitala dla starych żołnierzy ws Lwowie, który
Cd.przyp. ze str.198
i poza kościołem. Tego samego
ski: Cmentarze polskie i ciał
kruszenia kopii na pogrzebach
ty przetrwał jednak do połowy
staropolskie s.208.
203 Stanisław Albrycht Radziwiłł:

domagały się synody. Por. S. Chodyńgrzebania. Glogar I 250. - Zwyczaj
hetmanów i słuzęcej w wojsku szlachXVIII w. Por. Z.Kuchowiczz Obyczaje
Memoriale rerum gestarum in Poionia.

T.3 8.113-115.

204 Relacje z dwóch pogrzebów: Stanisława Denhoffa, wojewody połockiago i hetmana pelnego litewskiego u księży misjonarzy w warszawie
6 lutego 1730 oraz księcia Michała Kazimierza Radziwiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego w dniach 14-18 maja 1763 w Nieświeżu u jezuitów podaje Tymoteusz Lipiński: Dawne
obrzędy pogrzebowe wodzów polskich. "Biblioteka warszawska". T.
L/13: 1844 5.204-208.
205 (Paweł Giżycki). Dyaryusz Czterodniowego pogrzebu (...) Józefa
Potockiego (...) w Stanisławowie (...) w kościele kollegiackim.

Anno 1751 expsdyowanego. Por. Z.Gloger: Pogrzeby królów i inne.
W: Gloger IV 58.
,
206 W.Łoziński: Zycie polskie w dawnych wiekach s.215-219.
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przed śmiercią rozdał cały swój majątek, zażądał dla siebie najskrom-

niejszego pogrzebu: "Schować moje ciało nigdzie indzis, jeno tam, kędym sobie nagotował (obok ławki, w której się modlił), bez żadnych
caremonij, bez trumny, tylko w delurce w kapciach w kilim obwinąwszy
biały"207.

w.Łoziński na podstawie przejrzanych testamentów z I połowy XVII
w. na Rusi Czerwonej odnotował nawet jako pewien rys obyczajowy fakt,
że podczas gdy magnackis pogrzeby odbywały się z niesłychaną pompą,
szlachta, i to nawet zamożniejsza, kazała się grzebać skromnie. Z jednej jednak rzeczy żaden szlachcic, zwłaszcza żołnierz nie rezygnował,
a mianowicie z zawieszenia nad grobem chorągwizos.
Szlachcic Piotr Karwowski prosi o to z naciskiem w swoim testamencie: “chorągiew czerwoną kitajkową z napisem przystojnym pilnie
proszę, aby małżonka moja miła dała zawiesić nade mną". Jan Zaporski

prosi żonę, aby go pogrzebała "bez wszelkich rzeczy niepotrzebnych,
i aby go nie konia do grobu wiozły, ale żebracy nieśli“. Bardzo jed-

nak usilnie prosi, aby nad grobem jego zawieszono chorągiewzog.
Chorągwie,

"labara funcbria", były bardzo powszechne. Zastępowały

one epitafia. podawały nazwisko, herb i datę śmierci, s czasem mieścił się na nich portret zmarłegozío. Z czasem jednak i ten zwyczaj
stał się powodem zbytku. Zawieszano nad grobem chorągwie z najdroższych materiałów. haftowane

złotem, malowane, obszywane bogatymi ga-

lonami, a nawet koronkami. Czapkę, które wiańczyła rohatynę z chorągwią, strojono w kity z bardzo kosztownych wówczas atrusich piór 1 dlatego padały wkrótce ofiara żołnierskicj chciwości.

ulubionym przez wojskowa szlachtą miejscem zawieszania takich chorągwi po poległych w boju towarzyszach był kościół bernardynów we Lwo-

wie, Po powrocie z wojny moskiewskiej w

1613 r. pietyzm rycerski

uczcił pamięć tych, którzy nie wrócili z pola bitew, zawieszeniem w

tym kościele kilkudziesięciu takich labara funebria. Cały los żałobnych chorągwi zwieezał się z środkowego stropu kościoła. Niestety,
potomni nie uazanowali tych zabytków rycarskiego obyczaju. Nie dochował się z nich ani jedanzíl.
ç-.-'nu-u-na-un--_'wu-_.

ŻO7 Tenże: Prawem i lowem I 153-154.

208 tamże 8.155-158.
209 Tomże,

210 J.St.Byetroñ: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 110, 113-114:
W.Łozińeki: Zycie Polski w dawnych wiekach s.219.
211 Š.Łoziński: Prawem i lewem I 156. Jedną chyba z niezlicznie za-

chowanych chorągwi nagrobnych można jeszcze dziś oglądać w kościele gotyckim z XIV w. w nowym Mieście Lubawskim. Jest to chorągiew
nagrobna 3.P.Działyńskiago, wojewody chełmińskiego i starosty bratiańskiogo z XVII w. - Por. M.Puciata: Chorągiew nagrobna Jana
Pawła üziałyńskiego.-“Ochrona Zabytków". R.8: 1954 nr 4 s.25iCd. przyp. na str.201
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Chorągiew nagrobna miała znaczenie eymboliczne. Tak jak Chrystus
Zmertwychwstały od XVI W. trzyma w ręku czerwona chorągiew 2 krzyżem
proporce jako symbol wiecznego życia nad śmiercią, tak samo, najczęściej czerwone. choręgwie symbolizuje wiara w zmartwychwstanie na sad
ostatedznyziz.
Tredycjonalizm obchodów pogrzebowych w Polsce pozwala na przytoczenie oceny pogrzebu szlacheckiego, widzianego oczyma cudzoziemca z
końca XVII stulecia: "Pogrzeby w Polsce nie mniej kosztuja jak wesela, przynajmniej kosztuja jak wesele, przynajmniej pomiędzy szlachta.
Mozniejei składani bywają w trumny, okryte obszernym całunem z czarnego aksamitu, z czerwonym atłaaowym krzyżem pośrodku, najcelniejsi domownicy zmarłego trzymają końce całunu: trumnę stawiają na wozie,
ciagnionym przez 6 koni, okrytych czarnemi kapami: przodem ida xieża,
mnichy i mnóstwo ludzi, z gorejacymi pochodniami W ręku. Trzej ludzie
przystępują konno: jeden z nich trzyma szable. drugi kopję, trzeci
oszczep zmarłego. Zbliżywszy się do kościoła, rozpędzaja konie 1 po
skończonym nabożeństwie wbiegłazy do kościoła, krusza tę oręż o trum-

nę. Po pogrzebie wracają do domu_n1eboezczyka, gdzie zestawiono już
stypę dla krewnych, przyjaciół i xięży, towarzyszących obrzędowi i
szukaja pociechy, zalewajęc się trunkiem. Co do żałoby, kobiety wyższego stanu nosze suknie czarne z grubej przędzy i płótno grube jak
pakłak: im kobieta jest zamozniejsza tym grubezej używa żałoby i grubszego płótna. Szczególny przy tym zwyczaj. jeżeli nieboszczyk zmarł
bezżeńcem, krewni jego idą za ciałem W żałobie barwy czerwonej; a
jeżeli miał żonę, a umarł bezdzletnym, jeden z domowników poprzedza

orszak pogrzebowy. wyobrażajac nieboszczyka ne koniu, ubrany w nsj
chlubniejsze odzież. jaka po nim została"213.
Siedemnestowieczna, barokowe pompa funebris kazała ponadto szlachcie i mieszczanom do programu pogrzebowego włączyć liczne mowy. Qbszerne zbiory tych mów, wydawane niekiedy wielokrotnie, poświadczaja
ten charakterystyczny rys ówczesnej obyczajowości214.
Cd. przyp. ze str.200
-262; Ks. A.Mańkonski: Choragwie nagrobna w kościołach ziem pckrzyżackich. Pelplin 1933; G.Chmarzyński: Choręgwie pogrzebne na

Pomorzu i ich geneza artystyczna. “Zabytki Towarzystwa naukowego
Toruńskiego“. T.9:_1932w1933 2.1-4 8.36-37.
212 Leonard Lepszy: Studia nad kultura i sztukę W kościele oo. domini-

kanów w Krakowie. RKr 20: 1926 e.97~1i6. Lepszy widział w skarbcu
klasztornym oo. dominikanów chorągiew z 1636 r. ~ Por. też: T.Do.

_

browoleki: Uwagi o nagrobku Władysława Jagiełły. “Rocznik Histo-

rii Sztuki". T.1. Kraków 1956 8.23, gdzie jest mowa o Baranku z
proporcem na tumbie Jagiełły, jako symbolu zmartwychwstania.

213 Obraz Polski pod koniec XVII wieku. Ze Zbioru podróży. ogłoszonych

w Hadze 1705 r. Spolszczył 1 objaśnił xawery Godebski. Lwów 1869
3421-""'23o

214 Przykładowo można wymienić: Kasjan Sakowicz: Problemata albo pyta-

nie o przyrodzeniu człowieczym ... do których przydano sa przedmaCd. przyp. na str.202
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Pogrzeby bogatych mieszczan odbywały się na wzór ezłacheckich, z
tą tylko różnicą, ze zamiast wojskowych z pocztami sztandarowymi,
szły cechy i bractwa ze swymi chorągwiamizis. Gdy zbliżał się koniec
chorego zamawiane “msze za konających". Po smierci następowała toaleta i ubierania w specjalne przygotowane szaty, z których najdroższe
była specjalna koszula pośmiertnazlö. Komnata, w której wystawione
zmarłego, wybijano kirem, dekorowano tarczami herbowymi cechu. Katafalk zdobiły świece i kwiaty. Pieczę nad zwłokami trzymali ubodzy,_
którzy obowiązani byli odmawiać modły za duszę zmarłego. Trumnę odwiedzali tłumnie znajomi, a najbliższa rodzina przygotowywała pogrzeb i
szyła żałobne szaty. Ksiądz śpiewał w domu żałoby paałtarz, w kościele zas dzwoniono i rozdawano jałmużnę217.
Eksportacja zwłok z domu do kościoła odbywała się w asyście duchowieńatwa, bractw, krewnych, znajomych, towarzyszy cechowych, całych
rzesz ubogich, którzy-ściągali na pogrzeb szukając jałmużny. Oto przykład pochodu pogrzebowego zamożnej mieszczki gdańskiej, który wyszedł
spod pióra Francuza w pierwszej połowie XVII wieku: "Po śniadaniu
przyglądałem się wystawnemu pogrzebowi jakiejś matrony: Naprzód idą w
sukniach codziennych uczniowie ze swymi nauczycielami, chłopcy biedni
i niższego pochodzenia idą ostatni i śpiewają. Następnie ośmiu mężów
zacniejszych niesie na ramionach mary, a w rękach wieńce ze srebrnych
ł¿

Cd. przyp. ze str.201
wy aktom weselnym i pogrzebowym służące. Kraków 1620; Przemowy
weselne i pogrzebne z wielką pilnością są złożone i każdemu politykowi bardzo potrzebne i pożyteczne. 4 wydania w latach 16251630 u Antoniego wosińekiego w Krakowie; Marcin Filipowski (?):
Spiżarnia aktów rozmaitych, których się przy zaletach, weselach,
bankiatach, pogrzebach i tym podobnych inszych zabawach świeckich
odprswować zwykły. 15 wydań w latach 1632-1680. Z mów pogrzebowych
znajdują się w ostatnim zbiorze: Mowy przy aktach pogrzebowych:
panny, młodzieńca, żołnierza, małżonka, małżonki, wdowca, wdowy,
respons na mowę pogrzebową od strony wezwanych.
215 Por. J.Pachoński: Zmierzch sławetnych. Z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku. Kraków 1956 8.383-386.

216 Z.Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s.206. - Matrony polskie XVI 1
XVII wieku najczęściej polecały chować się w hebitach zakonnych.
Oblekano je także w powłóczyste poważne szaty, w jakich widujemy
ich posągi na monumentach nagrobnych. Tylko młode dziewice 1 niewiasty zmarłe w kwiecie wieku strojono bogato na katafalku. 217

Por. W.Łoziński: Życia polskie w dawnych wiekach s.219.
Por. Z.Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s.206-207; Stanisław Tomkiewicz (Pogrzeb zamożnego misszczanina krakowskiego w XVII wieku.
Rkr 1: 1898 s.75-89) na podstawie zachowanych testamentów podaje,
że wśród jałmużn wymienia się między innymi pieniądza dawane ubo-

gim na łsźnię - kąpiel, golenia i strzyżenie. - Por. H.Raifenberg:
Totengottesdienst und soziale Sorge für die Notleidsndan. "Archiv
für Mittelrheinische Kirchengeschichte". 21: 1909 s.73-81; Agenda
Moguncka ca 1400 zawiera specjalną modlitwę poświęcającą chleb,
który rozdawano ubogim na pogrzebie. Tenżs: Sakramente I 445. Por. też: H.Jedin: Was kostete im Jahre 1488 ein Begräbnis? "Arohiv fur Schlesische Kirchengeachichte“. 4: 1939 s.288-290.
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i złotych nici. takie, jakie my umieszczamy na słupach nagrobków. Potem ide dwaj starsi synowie, ze nimi młodsi, bez kspeluszy i w długich płaezczech. Na końcu idzie msłzonek, który fsłdem płaszcza twarz
zskryws, a towarzysze mu krewni, wszyscy w żsłobnych aukniech. Naatęp
nie krocza pstrycjusze i urzędnicy w długich żałobnych suknisoh.
W długim odstępie idę potem niewiasty. nsssmprzód córki, każda wsparts ns niewieście służebnej. 2 obliczem osłonionym welonem tak. że zobaczyć ich nie można. Za nimi inne niewiasty parami, w ezetach czar»

nych. co szczególnie głębokie czyni wrażenie; bardzo wiele z nich bowiem odznacza się doskonałą postawa i wielką w twarzy i ruchach godnością. Dziewczęta aa wykluczone z takich ceremonii. Potem jest w
kościele kazanie i śpiewy"218.
Szczególne rolę na pogrzebie odgrywały bractwo i cechy. Cele
bractw były wie1erekie219, Jednakże wszystkie pośrednio czy nawet bez
pośrednio były związane z posługe przy pogrzebie 1 troską o zmarłych
po pogrzebie przez zamawianie i fundowenie licznych mszy i modlitw ze
zmerłychzzo. 0 udziale brsctw w pogrzebach jeszcze w XVIII stuleciu
J.K1towicz pisze: “O brsctwech to jeszcze mam przydać, iż te miały
prócz nabożeństwa szczególnego każdemu brectwu z osobne służącego
Jedne powinność powszechną, to jest, iż zmarłym breciom i eiostrom
zesłużonym ssystowali do pogrzebu ze świecami i choregwismi darmo.
zaś tym, którzy nie byli w brectwie albo, choć byli, nie mieli w nim
zasług, asystowali ze rekwizicyje i zepłate“221.
Cechy, korporacje o charakterze gospodsrczoedewooyjnym„ które zeczęły się organizować W Poleca w drugiej połowie XZII wieku222, miały
szereg własnych zwyczsJów'pogrzebowych. Na przykład w Krakowie przy
trumnie rzeźnika szło asysta mistrzów z dwuręcznymi mieczemi piechoty
_¿

218

K.0gier: Dziennik podróży do Polski i635~1636. T.1. Oprac. W:

Czspliński. Gdańsk 1950 s.303. - Nie wykluozone, że opis ten dotyczy pogrzebu protestanckiego.
219 wylicza je kanon 30 synodu z âordeaux z r. 1255. Por. $.Kumor:

Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w
okresie przedrozbiorowym. KTKP I 530-545. tu: s. 505-506:
H.Ssmsonowicz: Złota jesień polskiego średniowiecza„ Warszawa
1971 8.179-180; J.Kłoczowski: Wspólnoty chrześcijańskie 8.237-263

H.Zsrsmske: Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Wrocław 1977 s.
139-153.
220 Ms prz kłed Bractwo pogrzebowe ew. ßarbery, powstałe we Wrocławiu
w 2 poł. XV w. przy kościele ew. Barbary oraz Bractwo pogrzebowe

św. Barbary założone 4 grudnia 1684 r. przy kościele św. Doroty w

tymże Wrocławiu. Por, K.Matwijowski; Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu. wrocław 1969 s.íO3~109; H.Zeremeke

żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowo pogrzeby w Krakowie w XIV-

pierwszej połowie XVI w. “Kwartalnik Historyczny". 1: 1974 z.4 8.
733-749.
221

3.Kitowicz: Opis obyczajów ze panowania Augusta III. Wrocław 1950

222

B.Kumor, jw. 8.507-508.

s.38.
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symbol przyznany im ze zasługi położono w walce za Szwedami; kotlarze
zarzucali "płaszcz św. 3adwigi"223. Udział członków cechów i bractw w
pogrzebie był obowiązkowy. Nie wywiazywanie się ze swych zobowiązań
wobec zmarłych członków bractw czy cechów było karane224.

Po pogrzebach urzadzano huczne stypy. Szymon Stsrowolski (+1656)
przekazał nam taki obrazek: “widziałem wiele razy (...) pogrzeby
krwią oblane, z których po obiedzie wysyłane zaraz za umarłym drugiego zabitsgo do nieba, aby oznajmił. co za ludzie na stypie byli"225.
Synody kościelne kilkakrotnie zabierały głos w tej sprawie nawołujęc

do umiaru i zalecajac, by pieniadze wydane na ten cel raczej rozdeć
ubogimzzö.
3.1.3.2.¿0bĹzedy liturgiczgeý

'

Obrzęd pogrzebowy Agendy gnieżnieńskiej z 1578 r. zatytuło-

wany: “Conductus funeris eolennior" poprzedza taka oto uwaga: “Conductus maior hic non annotatur, quoniam ipsius usus est tantum in ecclesiis Cathedrelibus et collegiatis. quem praefetae ecclesiae in suis
227 . Rubryka ta odsyła do omówioneCaeremonialibus descriptum hebent"

go wyżej obrzędu pogrzebowego typu karolińskiego. Był to obrzęd bardzo długi. Tymczasem ludzie kończecego się średniowiecza 1 odrodzenie
stali się mniej cierpliwi i ta ich niecierpliwosć znalazła odbicie w
tekstach liturgicznych, które wykazuje tendencje do skróceń. Prawdopodobnie już w pełnym średniowieczu podczas zwykłych pogrzebów para-¿_,

223 Z.Kuchowicz: Obyczaje stsropolskie 8.206; A.Chmiel: Rzeżnicy krekowscy. Kraków 1930 s.216-218.
224
Por. Ststuty 1 przywileje cechów bydgoskich z lat 1430-1770. wyd.
T.Esman, Z.Guldon. Bydgoszcz 1963 s.7, 17. 33; H.Zsremsks: Bractwa
w sredniowiecznym Krakowie 8.140-141.

_

225 Szymon Starowolski: Reformacja obyczajów polskich. wyd. K.J.Turowski. Kraków 1859 8.78; Z.Kuchowicz. jw. 8.210.
226
Synod prowincjslny z 1628 postanawia: “Persuadeant autem (psrochi)
heeredibus, st smicis defunctorum (...) ut sumptus funerum facient moderstos, expendedaequeş potius pauperum fami, vel sacrificiis pro anime defuncti procursndis, quam erigendis pomposa cenotaphiis. aut conviviis laute eppsrsndie". - Acta et constitutionas synodi gnesnensis provinciaa s. 1628 fol. H. 3. Por. W.Rubin:
Lud w polskim ustswodawstwio synodalnym do rozbiorów Polski. W:
Sacrum Poloniae Millenium. T.2. Rzym 1955 s.146. - Wcześniejsze

synooy (gnieżnieńeki 140?-11 1 1512 - saw1zk± cene v 58, 105-108;

wrocławski 1410 - Sawicki Como X 386) upominaję raczej
by w czasie styp się nie upijsli i nie brali udziału w
nych. urzędzanych z racji pogrzebów, zabawach. - Synod
jeszcze w 1738 upomina: “Evenit saepissime inter rudis

kapłanów.
zakazapoznański
condicio-

nie homines. quod in prandiis et conviviie funerslium loco suffra-

gii animae demortui scandals et offensee divinae ex ebristste pertrantur. agrestes quoque exinde dspsupersntur: proinde ejusmodi
prendia et commesstionas uti offensas divinee occessionam inhibemus". Decretales et consitutiones T.2. 8.215.
227 Agenda cssremonielis s.150.
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„ zgş „
fialnych dobiereno tylko pewne teksty opuezczejęo pozoetałe223„ Jednakże niemal wszystkie zachowane-agendy rękopiemienne podaje nieodmiennie dawny, pełny obrzęd typu karolińekiegozzg. Zeeadniozo dopiero
wraz z pojawieniem się pierwszych drukowanych agend mamy do czynienia
z obrzędemi ekróconymi. Se to obrzędy dwojakiogo typu. Jeden, noszący
na ogół tytuł "Conductue minor" jest obrzędem bardzo krótkim. Był on
stosowany w zwykłych pogrzebach perefialnych, na co wskazuje rozwinięcie tytułu w niektórych agendach: "Conductue minor qui canitur in
eccleeiie parochialibus in exequiie circa feretrum"23D. Eejmiemy eię
nim niżej. Drugi zatytułowany jest "Conductue funerie eo1ennior"231
względnie “Conductue maior"232. Tytuły wskazuje na to, że chodzi o
obrzęd uroczyety, porównanie go jednak z dawnym obrzędem karolińekim
przekonuje, że mamy przed sobą obrzęd znacznie zredukowany. Jakimá
ogniwem pomiędzy “Bonductue maior" w wydaniu karolińekim, a “üonductue
maior" z Agendy Powodowekiego z 1591 r. jest “Ordo eepulturae mortuoß
run" z Agendy "wileńskiej" z 1499 r. Ordo agendy ”wi1eńekieJ“ noei
również ślady okróceń, w porównaniu jednak z obrzędem z Agendy Powodowekiego względnie z Agenda warmińsko z 1578 i gnieźnieńeką 2 i5?8 r.,
które zasadniczo ze soba eię pokrywają, jest ono jeszcze stosunkowo
długie233. Do obrzędu powyższych agend (warmińekiej, gnieźnieńekiej i
Powodowekiego) zbliżony jest również obrzęd z Agendy poznańskiej z
1533 r.234 Odmienny natomiast obrzęd choć rownież ekrócony, posiadają piarweze drukowane dla diecezji wrocławskiej agendy z 1499 i

1510 r.235.
Tekety "ßonductue funerie eolennior” ea stosunkowo krótkie„ üzęść
agend w ogóle nie podaje, Jakich tekstów należy używać w czaoie prze-

228 A.Franz w komentarzu do Rytuału z St.F1orien z XII w. pisze. ze
w licznych średniowiecznych księgach liturgicznych przy modlitwach
obrzędu pogrzebowego dopieano na marginesie "non" albo “vecet".
W jednym kodeksie monachijekim jest nawet teka uwaga: “Circe defunctum eecularem teneatur eupradictue ordo eecundum tempue~ef
eecundum qualitetem deuotionie. que ad eum heberi debat. pleniue
uel br iue. Quod privatue eliquie fuerit, Reeponeoria mutabuntur
ietie ā:eeponeoriie)= Poet orationem "Non intres" R.Subuenite.
Antequem naecerer. Qui lazerum. Qui uenturue ee. Memento. Et non

reuertatur ocdlue“. Por. Franz: Rituale von St. Florian e.i?i.

229 Pierwsze agendy polekie. które zawierają ekrócone obrzędy pogrze-

bowe to: Agwret z XV w. - BUWr IQ 207 oraz dwie agendy cyeterekie

z XV W. - BUWr IQ 210,-I0ct 66.

-

23° Agcree 1517, Agaloc 1554.
231 Agwerm 1578, Agßn 1578.

232 Agrev 1591, Agwra: z xvn ve. ‹- akapwr iso.
233 Zob. eneke 7.
234 Zob. eneke B.

235 Zob. aneke 9.
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niesienia zmarłego z domu do kościoła236. W tychże agandsoh obrzęd
rozpoczyna się z chwilę zakończenia mszy pogrzebowej. Pozostałe agendy w samym "Conductus solennior“ czy “Conductue maior" równiez nie mają rytu przeniesienia 1 odeyłaję do “Conductus minor"237. I tak Agenda warmińska z 1578 r. dla tej części obrzędu pogrzebowego przewiduje
śpiew rasponsorium Abeolve Domino, a w miarę przedłużajacej się drogi.
również responsorium Libera me Domino. Agenda gnieźnieńska 1578 prze-

pieuje z kolei: Libera me Domino, Credo quod Redemptor lub inne rasponsorium z oficjum za zmarłych. Podobnie Agenda Powodowskiego w czasie procesji z domu zmarłego do kościoła zaleca responsorium Libera
me Domino lub inne reeponsoria "ex officio Romano", niektóre spośród

psalmów pokutnych do wyboru. względnie sekwencje Dies irae. chyba że _
miała być śpiewana w czasie mszy św. Ponadto zarówno Agenda warmińsko
1578, Jak Agenda gnieźnieńska 1578 na wypadek pogrzebu dziecka lub
dziewicy rezerwuję responsoria: Chrieti virgo dilectiseima238 albo Si
bona suecepismus239.
Część obrzędu przewidziana po mszy św. we wszystkich agendach,
podobnie jak to miało miejsce w rycie karolińskim, rozpoczyna się bez
żadnego wstępu od modlitwy Non intres240. Następuje z kolei trzy responsoria. Po odśpiewaniu dwóch pierwszych, w czasie Pater noeter
skrapia się i okadza ciało zmarłego. Po tych czynnościach kapłan na
przemian z chorałem śpiewa szereg wersetów zakończonych modlitwa.
Pierwszym responsorium jest Credo quod Rsdemptor lub "si placet" Subvenite241, a pierwsza modlitwa: Deus cui omnia vivunt242. Drugim neaponsorium jest Qui Lazarum lub Antequam nascerer243 z modlitwę Fac

235 Agw11eńeka 1499; Agwrar 1499. 1510; Agaeen 1533.
237 “Funere conducto (ut eupra dictum) proceesionaliter ad 1ocum.sepulturae in ecc1eeiam...“ - Agwarm 1578; "Reliqua perficiuntur ut
supra in minori conducto - AgPov 1591, Agwrat z XVII w. - BKapWr
13n.
2
38 Nie mamy całego tekstu tego reeponsorium. Dwukrotnie podane ea
tylko incypity. Poza księgami liturgicznymi mamy znacznie wcześniejsza wzmiankę o tym śpiewie. W 1491 Jadwiga Jaykowska z wielunia nie chciała kantorowi Simonowi wypłacić przewidzianych 2 groszy za ten śpiew, gdyż tak twierdziła, nie umiał śpiewac. Por.
B.U1anowski: Acta capitulorum II 416 nr 858.
239
Por. wyżej s.269 przyp. 3.
240 wyjątek stanowią tu agendy wrocławskie 1499 i 1510, które maja w
tym miejscu pealm De profundis.
241 AgGn 1578, AgPov 1591. Agendy: warmińsko 15?8 i wrocławskie 1499,
1510 maja tylko Subvenite.

242 Agwrar 1499, 1510; Agwarm 1578; Agcn 1578; Agpov 1591. Agenda "wi1eńska“ 1499 ma dwie modlitwy: Deus iudicem oraz Deus cui proprium est mieereri. AgPoen 1533 podaje modlitwę: Deus cui non pereunt moriendo corpora.

243 Agwrar 1499. 1510; Agwarm 1578; Agon 1578 - jako drugą mozliwość
AgPos 1533 ma w tym miejscu reeponsorium Ne recorderis.
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quesumus Domine244. Trzecim w ku cu responsorium jest Libera me Domi-

ne de morte, po którym następuje jedna245 lub kilka modlitw246. Agenda Powodowskisgo nie posiada żadnej modlitwy w tym miejscu. za to
odsyła nas do "Conductus minor".
Na tym kończy się "Conductus funeris solennior". Ceremonia nad

grobem; jakie odnajdujemy w "Conductus minor", do którego odsyłaję
nas agendy: Gnieźnieńska z 1578 i Powodowskiago z 1591 r. to pokropienie ciała zmarłego po złożeniu do grobu247 oraz rzucanie ziemi na
trumnę ze słowami: De terra plasmasti (formasti - AgPov 1591) ma Domineåáé Na zakończenie całego obrzędu śpiewa się antyfonę Salvs Regi-

na

.
Powstaje pytanie, dla kogo był przeznaczony "Conductus funeris eolennior“?_ Rubryki przedstawionych wyżej sgend nie zawieraja żadnych
informacji na ten.temat. Pomocne może tu być opracowanie liturgii die-

cezji augsburakiej przez J.A.Hoeynck. Z informacji tego autora wynika.
że obrzęd pogrzebu w pierwszej agendzie drukowanej dla diecezji augsburskiej w 1487 r.. podobny do obrzędu naszych agend, nosi tytuł, kto»
ry w jakimś sensie może być odpowiedzią na postawione wyżej pytanie:

"Exequie solennes praelatorum canonicorum et laicorum egregiorum"249.
właśnie ze względu na owych "egregiorum" omówiliśmy go w tym miejscuzso. Ponadto chcieliśmy wskazać na pewnę charakterystyczna cechę
tamtych czasów. mianowicie na fakt, że liturgia pogrzebowe posiadała
pewne stopnie. klasy. Inne była range oraz innymi tekstami posługiwano się na pogrzebach “znakomitych laików", a innymi, znacznie uboższymi, jak zobaczymy niżej. przy prostych, zwykłych pogrzebach parafialnych. Wprawdzie stale podkreślano, że wszyscy mają prawo do godnago pogrzebu 1 że nie powinno się robić różnic ze względu na osobę,
a zwłaszcza ze względu na opłatę za pogrzeb. jednak praktyka nie
zawsze pokrywała się z teorię.
Postulat ułożenia jednolitego obrzędu pogrzebowsgo dla wszystkich
wiernych, z wyjatkiem prałatów Kościoła 1 głów państwa, został zreaß
244 Agwil 1499 umieszcza w tym miejscu dwie modlitwy: Deus qui universorum es conditor i Deus cui omnis morientia vivunt.
24 5 AgPosn 1533: Tibi Domino commandamus animam.
246 Zob. aneks: Agwarm 1578, AgGn 1578(aneksy 25 1 23).
247 AgPoen 1533 każe odmawiać kepłanowi przy tym słowa antyfony: Haeo
requias mea.
248 AgPosn 1533 kończy obrzęd pogrzebania modlitwami: Partam beatae
resureotionis oraz Deus in cuius miserationa. a nadto konkluzję:
Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum requieecant in
pace.
249
3.A.Hoeynck: Liturgia des Bistums Augsburg s.i56.
250
Niektóre z polskich agend, zgodnie z pierwsza częścią tytułu agendy augsburekiej "Exequie eolennes canonicorum". umieszczaja w tym
obrzędzie również modlitwę za zmarłego kapłana. Por. Agendy wrocławskie i499_i 1510 oraz Agvarm 1578 i AgGn 1578.
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lizowany w dobie potrydenckiej. Rituala Romanum z 1614 P. zawiera tylko jedno Ordo axequiarum. Ordo to przejął polski Rytuał Piotrowski z
1631 r.. zachowując. zgodnie z tradycję polakęzsl. tylko jeden szczegół własny. Podczas gdy Rituale Romanum przewiduje odmówienie Officium mortuorum dopiero po przeniesieniu zmarłego do kościoła bezpośrednio przed mszę św.. to Rytuał Piotrowski widzi mozliwość odprawienia Officium defunctorua jeszcze w domu zmarłegozsz. Obrzęd pogrzebowy zamieszczony w Rituala Romanum przebiega następujęco. W domu zmarłego åpiewa się pealm De profundia z antyfenę Si iniquitatee253 i w
drodze do kościoła psalm Miaerers z antyfonę Exultabunt, a w razie
większych odległości psalmy gradualna lub inne wzięte z Officium mortuorum. Po dojściu do kścioła należy powtórzyć antyfonę Exultabunt i
dołączyć zaraz responsorium Subvanite. Po mszy św. przewidziana jest
modlitwa Non intres a po odpiawaniu antyfony Libera me modlitwa Deus
cui proprium est mieereri254. W czasie procesji na cmentarz śpiewa
się responsorium In paradisumzss. Po dojścia do grobu kapłan odmawia
modlitwę poświęcajęc miejsca wiecznego spoczynku: Deus, cuius miserationa animae fidelium requieacunt. Z kolei Rituala zaleca śpiew kantyku Bensdictue z antyfonę Ego sum oraz Ojcze nasz. wersety i modlitwę
Fsc quaesumus Domino, po której konkluzja: Anima eiua et animae omnium
fidelium defunctorum par missricordiam Dei raquisscent in pace - kończy cały obrzęd pogrzebowy.

='›'2- _čestë tbt ='¬n'<===J"Y
Historiografis średniowieczne, podobnie jak starożytna, podkreśleła rolę wybitnych jednostek w dziejach i nimi głównie się zajmowała256. Była to więc historia królów il wodzów. papiszy i bis251 Por. AgGn 1578: “Et cum in locum dsfuncti perventum fuerit, vigilias defunctorum canuntur“: AgPov 1591; “Et ibi. ei fuerint requisiti, Vigiliae defunctorum, vel serum partem, iuxta officium Romanamu absolvunt".
252 RitRom 1614: "Depoeito feretro in medio Ecclesiae (...) statim,
nisi quid impediet, ut infra monebitur, dicatur Officium Mortudrum, cum tribus Nocturnis et Laudibus"; RitPetr 1631: "Parochus
(...) ad domum defuncti una cum eliis procedat et ibi si fuerit

requisitum Officium Defunctorum absolvit, vel totum vel ex rationebili causa ssltsm Nocturnum cum Laudibus et aliis Orstionibue".
253 Tenis psalm oraz antyfonę przepisuje już AgCyst z XV w. - BUWr IQ
210 oraz Agwrat 1499, 1510.
254

W wypadku Pogrzebu kapłana Rituale Romanum z 1614 każe w tej modlitwie umieścić wstawkę: "pro anime femuli tui secerdotis“.
255 W naszzch księgach przedtrydsnckich responeorium In paradisum
wzmian owane jest jedynie w Agwrat z XIV w. - BUWr B 1933 oraz
Agendzie "wileńskiej“ z 1499 r.
256
O.Topolski: Metodologia historii. Warszawa 1968 8.51-57.
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kupów 257 . Stąd zycie prostego człowieka znalazło się poza nawiasem
szerszego zainteresowania historyków tego okresu. Odnosi się to równiez do jego pogrzebu i spraw z tym zwiazanych. Wzmianki na ten temat
sa nieliczne i fragmentaryczne, tak za z trudem jedynie można w oparciu o nie odtworzyć przebieg prostego pogrzebu parafialnego. Renesans
wypracował nowe metody badań historycznych i poszerzył przedmiot zainteresowań historykazse, jednakże gdy chodzi o interesujący nas teIB8 Í sytuacja nie uległa zasadniczo zmianie. Zainteresowania życiem
prostego człowieka pozostało nadal niewielkie. ukazanie zatem wszystkich przejawów parafialnego pogrzebu jest niemozliwe, pokazać jednak
chcemy przynajmniej niektóre. Podstawę nasza będę syntezy kultury
staropolskiaj, ustawodawstwo kościelne i przede wszystkim księgi liturgiczne.
Znawca kultury staropolskiej Z.Kuchowicz stwierdza w oparciu o zachowane testsmenty chłopakie z XVI i XVII w., ze ludność wiejska przy.więzywała wielką wagę do pogrzebu. W tsstamsntach tych często można
259
spotkać polecenie odprawienia "pogrzebu przystojnego"
. Obecnie
chcemy przyjrzeć się niektórym przejawem "przystojnego" pogrzebu.
Z kolei zajmiemy się obrzędem liturgicznym prostego pogrzebu, jaki
można znaleźć w polskich agendach od końca XV w. do wykonania Rytuału
Piotrkowskiego w 1631 r. Tenze Rytuał przytacza obrzęd, który uznał
za tradycyjnie polski "ex usu Provinciae huius“ i umieścił go obok
te-

257 Klasycznym przykładem takiego przedstawienia historii jest dzieło

Marcina Polska z Opewy (+1278) zatytułowane: "Chronica summorum
pontificum imperatorumque". - Podobnie ujmował swoja historię,

chociaz w bardziej krytyczny sposób od poprzsdników, J.Długosz.
Uzaeadniajęc cel swoāej pracy pisze: “Te więc, między innymi, racja znęciła mnie i s łoniła, abym zarzuciwszy wszystkie inne sprawy ludzkie, poświęcił wszystkie moje wysiłki, zabiegi, praca i
czuwania kolejnemu w jawieniu znakomitych czynów naszych bohaterów, stłumiwezy boješń i nieśmiełość i abym, nie zadawelajęc się
powtarzanism tego, co stare i cudze, postspił naprzód i dał zręb
historii nowej, chociaż stylem suchym i słabym: aby w przyszłości
królowie i książęta, i ci, którzy przedstawili pisarze roczników,
własnego ducha, myśli swoje-i postępki kształtoweli według cnót
ludzi znakomitych". - Długosz: Roczniki. Księga pierwsza s.69.

258 Topolski. jm: 8.58-82.
259

Z.Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s.201. Jeszcze na przełomie naszego stulecia zamożniejsi chłopi małopolscy, jak podaje W.Witos
ÜMoje wspomnienia. Paryż 1964 s.150). "targowali się" o pogrzeby
2 “wilismi 1 ze dzwonkami“ oraz z asysta księdza, zaś "ubogich
nie wnoszone nigdy do kościoła. lecz przed drzwiami ksiadz ich
pokropił święconę wodą za drobna opłatę, a jeśli nie miał je kto
uiścić, to zwykle odmawiał tego pokropienia, z czego było we wsi
duzo i głośnego szemrania“. Ten ostatni fakt stał się podstawę pogardliwego powiedzenia "grzsbia go jak dziada", którego obawiali
się szanujący się gospodarze. Por. E.Ciupak: Katolicyzm ludowy w
Polsce. Studia socjologiczne. Warszawa 1973 8.64. Znalazło to również odbicie w literaturze. Por. Wł.Reymont: Chłopi.
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rzymskiego Exequiarum ordo z 1614 r. Obraz i dzieje tego obrzędu
przedstawimy w końcowym punkcie.

3-2-1' Ifeāßr 'L“_e§=Y°5_°.~1'LYĹ±=_°.s.'z°_1z
Jednym z elementów "przystojnego" pogrzebu była trumna. Już
przy omawisniu najstarszych śladów chrześcijańskiego pogrzebu w Polsce zaznaczono, że trumna nie od razu znalazła się w powszechnym użyciu. Równisż w późniejszym okresie nie wszystkich chowano w trumnach.
Osobom specjalnie się wyróżnisjęcym budowano grobowca. Spośród ludności wiejskiej tylko bogatszych chłopów grzebeno w trumnach zbitych

z desek lub też wydrężonychun pniu drzewszßo. Innych chowano w ziemi
zazwyczaj na grobowej desce, które w postaci przysłowie przetrwała do
naszych czasów. Trumny pojawiają się liczniej w XIV-XV wieku. Oednekże i w tym czasie trumna nie jest czymś powszechnym. Znawcy obyczajów
staropolskich, Z.Kuchowicz i J.St.Bystroń podkrslsję, że jeszcze w
XVI-XVIII w. ubogich oraz żebraków, dziadów szpitalnych, nędzerzy
wiejskich chowano bez trumien, owijajęc ich zwłoki w całunyzöí.
Do udziału w pogrzebie poczuwsła się cała społeczność wiejska.
Pochodzęcy z 1639 r. wilkierz (ustawa wiejska) dla wsi wsrmińskiej
Gietrzwałd postanawia: "Gdy gospodarz albo gospodyni umrze każdy gospodarz, iesli nie sam powinięn na pogrzeb posyłać, isdno zdomu swego,
wyięwszy czasu powietrza morowego. Kto niepoełuszny będzie, odłoży do
gminu 5 sz. d. Także też gdy dziećię goepodarskie umrze, czynić ma
pod tę winę. Przytym gdzie wieś iest bez koećioła ma każdy gospodarz
isć albo na konia wsisdszy iachsć za umarłęm aż do kierchowa albo
czmentarza: Gdzie tego nie uczyni ma odłożyć winy I librę wosku kościołowi"262.
260 Por. Z.Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s.202; J.St.Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 104. Zmarłych pochowanych w wydrężonych kłodach drewnianych znaleziono w Gdańsku w warstwach ziemi
z XII-XIV w. W takich samych trumnach - kłodach leżeli słowiańscy
książęta odkopsni przed wojnę w Dawidgródku na Polesiu. Por. P.Jasisnica: Świt słowisńskisgo jutra. Warszawa 1952 s.315. Własna
trumna była przedmiotem dumy i nie wszystkich było na nie stać.

Por. A.F1scher: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s.155-163. Toteż jeszcze cesarz Józef II (1780-1790) chciał w Galicji wprowadzić urzędowe trumnę, które miała służyć do eksportacji zmarłych.

Por. J.St.Bystron: Dzieje obyczajów II 104.

261 Ilustracja ubogiego pogrzebu jest inicjał "R" (Requiem) w mszale

gnieżnieńskim z ok. 1460 (8KapGn 143), gdzie zmarły spoczywa nago
na drewnianej ławie okryty jedynie kapę (zob. il. 12). Pogrzeb
nędzarze przedstawia sztych pochodzący z końca XVII w. (Zob. il.
14). Podobnie chowano prawdopodobnie ubogich żaków zmarłych w

szpitalu sw. Ducha w Krakowie. Ciało studenta powierzono grabarzowi szpitalnemu, który owinęwszy je słomę, sam zanosił je do grobu,

gdyż trumna stanowiła zbyt wielki wydatek. Por. J.Ptaśnik: Życie
żaków krakowskich. Warszawa 1957 8.113-114.

262

Polskie ustawy wiejskie XV¬×VIII wieku. Wyd. S.Kutrzeba i A.Mań-

kowski. "Archiwum Komisji Prawniszej“. T.11. Kraków 1938 s.129:
Por. tez: Z.Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s.201-202.
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Tak było na wsi. W parafiach miejskich do uświetnisnis obchodówpogrzebowych, podobnie jak na pogrzebach uroozystych, przyczyniali
się towarzysze cechowi i członkowie bractwa, do którego zmarły lub
ktoś z jego rodziny należałgßs. W pogrzebach brali równiez udział
uczniowie szkół parafia1nych264. występowali oni przede wszystkim jako śpiewacyzös. O śpiswaniu przez uczniów Salve Regina wspomina rubryka Agendy poznańskiej z 1533 r.265 Noaili oni również świece 1 choręgwie267. J.Ptaśnik, na podstawie zachowanych dokumentów stwierdza.
że w skrajnych wypadkach najmowali się studenci do grzebania zmarłych
nawet jako grabarzezöa.
O to. by biedni mieli sui generis "przystojny“ pogrzeb, troszczyw
ły się przede wszystkim ustawy kościelna. Statut synodu diecezjalnego
z Wrocławia biskupa Konrada (1414-1447) z r. 1446 nakazuje proboszczem; by pogrzeby biednych urzędzeli równie pieczołowicie, jak pogrzeby bogatych i osób wysoko postewionychzög. Na podstawie rozporządzeń
synodu warmińskiego z r. 1610 nawet biedni. po których nic lub bardzo
mało pozostało, maja być chowani z odpowiednimi oeremoniami. z procesję i śpiewem i to w dooatku darmo270. Takie same zalecenia odnajdujee
ßi

263 Por. wyzej 8-.zoo-301.

1

264 Synod chełmski z 1624 r. W 1624 r. w oparciu o Raformationes ge~
nerales M.Szyszkowskiego z 1621 postanawia: “Pauperum autem sepulturae consulendo eosdem curatos monamus. ut. quoties aliquam pero
sonam intra parochies illorum inopem mori contigerit, tam pulsus
campanarum curetur, quam procassiones gratis par echolares (quos
ad id praesenti constitutione obligatos omnino osse volumus) ps~
ra antur iuxta ordinationem in Reformationibus generalibus (Caput
42% dioecesis Cracovienais ea de re fectam". Sawicki Cone IX 169.
255 Por. wyżej. ~ O obowiązku śpiewania przez uczniów szkoły katedralnaj W Krakowie w czasie nabożeństw i uroczystonci kościelnych mówiło już zarządzenie biskupa Grota (1327-1347). natomiast statut
biskupa Bodzanty (1348-1366) zapewnia scholsrzom z dochodów za doroczne nabożeństwo żałobna, śpiewajęcym wigilio i msze, 8 groszy.
Por. A.Karbowiak: Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach
średnich. T.1. Petersburg 1898 s.137; A.3e1ioz: Życie codzienne w
średniowiecznym Krakowie 8.123; H.Zaremska: Bractwa w średniowiecznym Krakowie 8.146.
266
'Content scolares Salve Regina".
267 Por. G.Bauch: Geschichte des Breslsuer Schulwesens vor der Rofor~
_
mation. Breslau 1909 s.?8~79.
268 Przytacza on postanowienie Kapituły Krakowskiej z r. 1480 w tej
kwestii: "Scholsrzom zamkowym, którzy choręgwie w czasie procesji
noszę i umarłym groby w kościele katedralnym przygotowuję i kopia.
należy się za każdego umarłogo po Q,5 grzywny”. - 3.Ptaśnik: Ży~
cie żaków krakowskich. Warszawa 1957 8.78; por. też 8.45. 80. Również inne posługi W czasie pogrzebu były okazja dla uczniów do zas

robienia paru groszy.
259 "Atque quod singuli sacerdotes eoclesiem parochialium (...) ita
sollicite officium in funeribus pauperum celebrent (...) sicut
faciunt circa divites et sublimes”. Sawicki Conc X 448.
270 W iserabiles personae, quibus mortuis aut nihil superest, aut ita
parum ut sea impensa humari non possint, gratis omnino ot debita
Cd. przyp. na str.212
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my również w innych diecezjech 271 . Powtarzeja się one jeszcze w usta»
wach eynodalnyoh z XVIII stulecie'?7?`. Częste ich powtarzanie swiadczy
jednak o tym. ze zalecenia szły jedne droge, a życie płynęła innym
tOl"B|TI.

Szczególnie wiele miejsca poświęcają syncdy sprawie opłat pogrzebowych. według w.Wójcika opłaty względnie ofiary z okazji pogrzebów
maja w Polsce najstarsza tradycję, gdy chodzi o tak zwane prawe stuły
(iura sto1ee)273. Na potwierdzanie tego cytuje dyplom biskupa kujews

skiego Michała z 29 czerwca 1229 r.. wystawionych dla dominikanów w Gdańsku, w którym biskup zapewnia im niektóre ko274
rzyści z odprawianych przez nich pogrzebów
. Od najstarszych
zachowanych ustaw synodalnych275 aż po druga połowę XVIII wieI-iii-uíníuu

-

Cd. przyp. ze str.211
cum solemmitate processionaliter cum crucs et cantu sepeliantur".
J.Harzheim: Concilie Germenie. T.9. Colonia 17?5 8.153; por. W.

271
272

Rubin: Lud w polskim ustawodawstwie synodalnym 8.145.
Synod chełmski z 1624 - Sawicki Conc IX 169; synod przemyski z
1641 - Sawicki Conc VIII 261.
Synod poznański z r. 1720 nakazuje nie tylko odprawienie pogrzebu
biednym "cum omni epparatu", ale ponadto zarządza odprewienie mszy
świętej:

"Si quis tem pauper invenietur, ut nihil ad sepulturam

auam conferre possit anime omni charitate juvanda erit, omnia
proinde gratis expediantur, deducatur corpus ejus omni apparatu,
fiat Missa et conductus, et nullum cedaver sepeliatur quod prius
non fuerit expositum in ecclesie tempore Missae". - Decretales et
Constitutiones II 200.
273

W.wójcik: "Prawa parafialne" według polskiego ustawodewstwa partykularnego do 1564 r. RTK 3: 1957 2.2 s.186~188.

274

"... Nostra donetione et exemptione ad nullam partem de sepultura

(całość opłat pogrzebowych) sint obligati, tamen pro bono pacis.
si voluerint et sie placuerit, hoc decleramus et definimus. ut de
epoliis (przedmioty po zmarłym) tantum defunctorum, non de offertorio (ofiara dla kościoła), tertiem spoliorum coferant, sis vero.
quo missam defuncto. ai ad eorum eccleaiam portetus fuerit, non

275

celebraverint, si fumus secuti non fuerint. si vocati et petiti
ac confessionem. ad dandem eucharistiam et extremam inunctionem
venire neglexerint, ipso facto hec eadem portio sie dgnegetur".
Preussisches Urkundebuch. Herausgeg. v. R.Phi1ippi. Konigsberg
I-II 1909 8.581; por. W.Wójcik: 'Prawe parafialne" s.186.
“...Verum quie aliqui sacerdotes ex simplicitate sive iuris ignorancie. quidam ex avaricie vicio. quod fers omnium oculos excesaVit, dum eukaristiam, oleum infirmorum et baptisme parvuorum,
crisme, oleum sacrum. sepulturam aut alia secramenta ecclesiastice suis subditis administrant, preciue extorquent ab ipsis. pro
sui erroris et reatus defensione longam illius leci consuatudinem
pretendentes nec edvertentes. quod diuturnitaa temporis peccatum
non diminuit sed augmentat. nos inherentes concilio Thuronensi.
quod huiusmodi consuetudinem maxime detsstatur. na pro huiusmodi
aut aliquibus saceramentis conferendia alique de cataro munera
quantumsunque modice per sacerdotes vel prslatos a suis aubditie
tamquam dsbitum exigatur, sub pena trium mercarum sinodali approbacione huius eacri concilii districtissime prohibamua, niei huiusmodi munera sponte et caritativa a Christi fidelibus offeranst
tur; volumue tamen. ut laici utriusqus eoxus per apiaoopoa aut officialas eorum ad conauetudinas laudabiles. pis dayotions fidelium
Cd. przyp. na etr.213
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synodalnych. Świadczy to o małej skuteczności uchwał. W obawie przed
zarzutem symonii synody z jednej strony zabrenieja pobieranie jakichkolwiek opłat za sprawowanie sakramentów, pogrzebu czy innych sakramentaliów. z drugiej strony te same synody nie zebrenieję. a raczej
zachęcają lub nawet żądają egzekwowania zwyczajowo przyjętych ofiar.
wynikające stąd trudności i nissneski starano się niekiedy rozwiązać,
ale bez większego powodzenia, przy pomocy ustalonego pobieranie take
pogrzsbowych277. Do dzis problem ten nie został ostatecznie rozwiazaíżn

Cd. przyp. ze etr.2i2
introductes. servendes per ceneurem ecclesiesticsm compellantur".
Stetuty M.Traby 1420 s.90. - "Item pro sepulturis et eliis secremsntis nichil exigatis, sed post sepulturam et alia secramenta.
si quid de consuetudins laudabili fusrit erigsndum exigatis". Najdawnisjsze stetuty arch. gnisźnisńskisj. oprsc. W.Abrahem, Kraków
1920 e.52. - "Pro sacramsntis Ecclesies aut pro sspulture ecclesiastica ante collationem ns aliquid exigent nec in pactum. ut
stiem post eliquid sis eolvatur. deducent. post collationem autem
serum ccnsuetidinsm bonem antiquitus obaervstsm iuxta canonices
sanctiones non deserent". Stetuty synodelns biskupa Jens Konarskiego z r. 1509. Sawicki Conc I 49. - Podobne postanowienia podaję: Statut Floriana Mokrskiego biskupa krakowskiego z 1372 r.
SPPP IV 49; Synody archidiecezji gnisźnisńskiej z 1456 i 1512 r.
Sawicki Conc V 61 i 115.
276
Późniejsze postanowienie synodelne na ten temat omewiaję: W.Rubinz
Lud w polskim uetewodewstwis synodelnym do rozbiorów Polski. "Secrum Poloniae Millenium". T.2 Rzym 1955 8.144-146. oraz S.Litak:
Struktura i funkcje parafii w Polsce XVI-XVIII w. W: Kościół w
Polsce. T.2 Kraków 1969 e.261-264.
277
Szssnastowiscznę tsksę pogrzebowe cytuje 3.I.Kraszswaki: Wilno
1840 T.1 8.392 przyp. 48:
"Jeśli ciało na smyntarz przez samych psrafian prowadzone
było groszy
4
3;
przez księży: plsbane osobiście, od ubogiego najmniej
ę
groszy
6;
od bo etego najmniej groszy
12;
bez p sbane. jeśliby sięza sami ciało prowadzili e ten
nie miał żadnej ważnej przeszkody do usprawiedliwienia swej
niebytności, od ubogiego groszy
4;
od bogatego najwyzej groszy
B;
od cdspiewania wililij tak dla bogatego. jak dla ubogiego
bez różnicy groszy
12;
od cdśpiewania Sslvs
1;
od kcnduktu (e psaltsrio) zgodzić się może plsban do woli
przyjmując tylko do grzebania perefian a nikogo z obcych
nieboszczyków“.
1
J.S.Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 98-99 cytuje list cyrkularny biskupa krakowskiego Lipskiego z 1740,
w którym biskup pisze. że “zważając wielkość wszczynajęcych
się kłótni między plsbanami i ich perafiansmi". ustala
następujące należności:
“Ze procesję zełobnę. które wyjdzie ze kościół
gr 10
Gdy z domu zmarły prowadzony będzie z też procesję
gr 20
Ze wigilię trzech nckturnów z lsudeeemi każdemu księdzu
ópiewajęcemu
zł 1
Gdy zaś jeden nokturn śpiswany będzie. każdemu księdzu
śpiewejęcsmu
gr 15
ze mszę św. śpiewana
zł 3
Cd. przyp. na str.214
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278

ny i nieraz, jak w przeszłości
, staje się on kamieniem obrazy czy
nawet powodem odejścia od Kościoła.
Prostemu obrzędowi pogrzebowemu, podobnie jak uroczystym pogrze-

bom, twarzyszyły dzwony. Po raz pierwszy odzywały się w chwili konenia. Mówię o tym najstarsze agendy, od Agendy Henryka I poczynająo279. Również śmierć perafianina oznejmiono biciem w
dzwony kościelne. Chodziło o to, by zarówno kapłanów 280 , jak i wier11:-;±n±__..i,

Cd. przyp. ze str.213
Służącym w dalmatykach
Za kondukt przy chowahiu ciała, między wszystkich księży
na podział
Od miejsce chowania na cmentarzu
Od podzwonnego ma być zachowany dawny zwyczaj, mając
wzgląd na liczbę dzwonów i wielkość dzwonienia, połowę
przychodu z podzwonnego ma się odkładać na potrzeby
kościoła
Od sukna na ketafelku przykrytego
Od świec zapalonych podczas mszy żałobnej i konduktu palących się od keżdej rachować się ma

278

gr 15
zł
zł

1
2

gr

6

gr

6

Następuje dalsze wyliczenia. Zaznaczone jednak, ze "prawdziwie ubogim" należy oddawać ostatnią przysługę darmo.
J.Długosz (Liber bsnsficiorum III 163) podaje, że proboszcz Kłobucka Marcin Kuczabe żądał jako opłaty za pogrzeb każdego perefienina krowy lub wcłu - "ut quilibet parochianus (...) bovem aut
vsccam deret ecclesiae pro aepultura" - ze co zweno go Cielątkism.
Zwyczaj ten przerwała dopiero wielka epidemia w 1454 r., które
spowodowała śmierć tylu parefien, ze krów zabrakło. Podobny zwyczaj w XVII w. piętnuje poeta Wacław Potocki (1621-1696) w swoich
"Moraliach":

"Umrze li człek ubogi, w chałupie o to mniej,
Dzissięćkroć rzewniej płacze, skoro pogrzeb wspomni.
Samże ksiądz na śmiertelnej pościeli przy chorem
Pisarzem testamentu, sam egzskutorsm;
_
Choć więcej nie zostało, tylko jedna krowa,
Niech dzieci głodem pomrą, na kościół połowa".
w.Potooki: Od umarłego dań. W: J.Dürr-Bruski: Arienis polscy w
świetle własnej poezji. Zarys ideologii i wybór wierszy. Warszawa
1948 8.117.
279 "Cum infirmus aliquis morti adpropinqususrit penitus, crebris

ictibus pulseto signo in ecclesia, ubicumqus clerici fuerint eccurrent omnss ed morisntem". Agenda Henryka I s.35. - Przepis ten
powtarza agenda wrocławska za rytuałem z St.Florian z XII w. Por. Franz: Rituale von St.Florian s.97. Znajduje się on również
w XIIIwiecznsj egendzie cysterskiej z Lubiąza BUWr IQ 178) oraz
w cystsrakim Liber usuum z Lądu z XIII w. (ArPz Ms 26). Podobna
rubrykę podaje również agenda norbertenów z Wrocławia z 1320/30:
“Qui cum csrto signo viderit hominem in proximo moriturum, iterum
pulsata campane convocsnt clericoe” (BUWr IQ 205). - Dalekim echem
tego zwyczaju średniowiecznego jest specjalny dzwon za konejących
umieszczony na zewnętrznej fasadzis budynku klesztornežo 00. Reformatów w Krakowie. H.Wyczswski (Księgi mszalns jako ródło historyczne, ABMK VII 66) wspomina o podobnych dzwonach w Krakowie u
Dominikanów, Bsrnardynów, Marii Panny i św. Floriana.
280 "Sacsrdos vsro audits morte perrochianorum suorum eos ststim ebsolvers debat dicendo pselmum De profundis cum debita collecte
Incline si vir fuerit vel cum collecte Queeeumus domino si mulier
fuerit". Manuela parochialium secerdotum. Meinz 1483. - W tym duchu wypowiada się również biskąp Bernard Maciejewski: Nültimum ceCd. przyp. na etr.215
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nychżaí pobudzić do modlitwy za zmarłych. Dzwony towarzyszyły w cza282
sie kazania. Dzwoniono zatem na rozpoczęcie obrzędu pogrzebowego 284
283
w czasie procesji do kościoła
i do miejsca wiecznego spoczynku
285
oraz na zakończenie ceremonii podczas śpiewania Salve Regina
.
Najstarsze wzmianka o dzwonieniu w czasie egzskwii pogrzebowych
.
286
pochodzi z końca XIII w. Znajdujsmy ją w żywocie sw. Kingi
. Pierwdzwony
pojawiły
się
w
Polsce
razem
z
chrześcijaństgām.
Świadczy
826
o tym fakt wywiezienie dzwonów przez Czechów w r. 1038
.
Każde dzwonienie wzywające na wspólne nabożeństwo miało być przypomnienism modlitwy za zmarłych. Mówi o tym pierwsza polska ustawa
kościelna, uchwelona na synodzis prowincjalnym przez Jakuba świnkę
Cd. przyp. ze str.214
ritatis officium impendendae populo parochis funus est atque oretio pro defunctis. Quamobrem cum primum obiiese aliquem ex iis
cognoverint, psalmum Missrere aut De profundis pro anime illius
orent. recordenturque eiua in miesa. quem primam hebebunt". Epistola pestorelis ad parochos mart. 16. - Podobnie biskup wileński
Benedykt Wojne postanawia: "Sanctum et salubre sase, cum ex facto
Machabaei concluditur orere pro defunctis, eacrificia offers, ut
e peccatis solventur; its etiam sx entiquissima Ecclesiae observetione et sanctorum Patrum pis consustudine corpore fidelium cum
honors sspelienda esse didicimus. Queproptsr parochi cum prium
aliqusm sx sua parochie vita psrfunctum cognoverint, pro illius
anime selute orationes eliquas vel unum psalmum De profundis pie
recitent". Constitutiones synodorum Dioecssis Vilnensis per III.
Bsnedictum Woyna 1613 Cap. XIV art.1.
281 "Defuncto aliquo preemittuntur duo pulsus campenarum, quibus populus ed orsndum pro anime defuncti e×citatur“. Agvarm 1578; podobnie AgGn 1578; AhPov 1591.
282 "Dicta oracions (Suscipe) cantor inoipiat R. Libera me, Domine,
et tunc campene pulsentur, sicque inferent corpus in ecclesiem".
Agenda Henryka I s.39.
283 "Constituto tempore, quo corpus ad Ecclesiam deferendum est, convocstur clerue et alii (...) ac datis certis campanae signis, eo
modo st ritu quo in loco fieri solet (...) ordinatur proceseio".
RR 1614 s.162-163; RitPstric 1631. W opisie pogrzebu zakonnicy
polskiej zmarłej w Pradze w 1656 r. czytamy: "I wieziono ciało,
a z świecami i wielką gromedą ludu prowadzono do kościoła ojców
naszych, a wszystkie dzwony prawie godzinę dzwonię. Taki tam zwyczej, co jest rzecz bardzo pobudzająca do Boga i modlitwy za umarłych, których wszystkim niech będzie Pan miłościw. Amen". P.Sczaniecki OSB: Z Gręboszowe k/Tarnowa. “Przewodnik Katolicki” 27 II
284 "Cum efferendus est defunctus ad sspeliendum, debent cempane pul-

seri". Agenda Henryka I 8.40; podobnie BKapWr 3 n; Agendy dominikańskie z Wrocławia: BUWr IQ 230, 204, ID 40.
285 "Postremo antiphone Salve-regina (...) Interea fit tsrtius campsnerum pułeus". Agvarm 1578.
I
286 Kanonik wiślicki Krystian (Cristemus) miał widzenie podczas modlitwy, w czasie którego oglądał śmierć Kingi. Po sprawdzeniu tej

wiadomości przez umyślnego gońca: "primo puleantur cempane et exequia debits cslebritets per omnee (cenonicos) aguntur". Vita sanotse Kyngae ducissee Crecoviensis. MPH IV 731.
287 Kosmos wśród zrabowenych skarbów wymienia “olbrzymie dzwony"

("immsnsee oampanes"). Kosmos II 5 s.218.
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w r. 1285, nakezujaca używać głosu dzwonu jako zachęty do udziału wa
mszy św. 288 . Dzwoniono też w rocznicę śmierci 289
. . Następnie. zgodnie
z zelaceniem papieża Grzegorza XIII (1572-1585), wezwano wiernych na
synodzie prowincjalnym w 1621 r. do codziennej modlitwy za zmarłych.
Każdego dnia o zmierzchu lub po zachodzie słońca ne głos dzwonu należało odmówić za zmarłych "Ojcze nasz". kilka "Zdrowaś“ i psalm "Z głębokości". niezależnie od modlitwy "Anioł Pański"29o. Nakaz ten powtarzają następne eynody prowincjalnezgí oraz aynod diecezjalny odbyty w
r. 1624 292 . Synod prowincjalny warszawski z r. 1634. aby podtrzymać
zwyczaj trzykrotnego uderzenia w dzwon, mającego wzywać do wieczornej
modlitwy ze zmarłych, udzielił za odmówienie tej modlitwy 40-dniowego
odpustuzgö. Dzisiaj nie ma już specjalnego dzwonu wzywajacago codziennie do modlitwy za zmarłych, jednakże dzwonienie z okazji śmierci i w
czasie pogrzebu zachowało się nadal, zwłaszcza w perafiach wiejskich
i w mniejszych miastach294.
Gdy chodzi o kazanie. "Pastoralne" biskupa B.Maciejowsk1ego zaleca ogólnie, by mowa pogrzebowe nie tyle była panegirykiem ne cześć
zmarłego. co pobudzała żywych do poprawy życia 1 do rozważań o śmier
ci295. Synod włocławski z r. 1641 upomine kapłanów, by również podczas pogrzebu biednych głosili krótkie kazanie ze szczególnym zwróceniem uwagi na rzeczy ostateczne, na jakiś chwalebny czyn zmarłego oraz
na podziękowanie uczestnikom pogrzebu i polecenie duszy zmarłego ich
modłom

296

.

Pogrzeby uroczyste kończyły się na ogół w samym kościele. Ostatnie prccesja była procesja do grobu, który zazwyczaj znajdował się
288

"Ante devotionem campana pulsetur, ut homines concurrant ac deinde ut orent pro domino papa et omni gradu ecclesie, pro regibus et
principibus cunctoque populo christiano, pro pace et pro bono statu terre et cunctie quae sunt universorum et eingulorum casibus

profutura specialiter autem pro benefactoribus et patronis ac singulariter pro vivis et defunctis ibi sepultia". R.Hube: Antiquissimae conetitutiones Synodales Provinciee Gneenensis. Petropoli
1856 8.167.
289

290
291
292

Dnia 30 września 1379 fundetor ołtarza zastrzega sobie, iż w rocz-

nicę jego śmierci winny być odprawiona za spokój jego duszy msze
św.: "solemniter (...) pulsatis omnibus Ecclesiae campanis". Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej. T.2. Kraków 1883 8.72.
I.Subera: Synody prowincjelne 8.167.
Odbyte w warszawie w 1634 i 1643. Por. I.8ubera: Synody prowincjalne 8.176. 180.
Sawicki Conc IX 168.

293

I.Subera: Synody Prowincjalne s.176.

294

Por. A.Fischor: Zwyczaje pogrzebowe 8.145-149.
"Conciones funebres sic instituantur ut non tam mortuorum celebrentur in iis encomia. quam vivi ad mcditationem mortis et emandationem Vitae inducantur". Epistola pestorelis. Art. 16.
Z.Chodyński: Statuta synodslia dioecesis Wladislaviensis et Pome-

295

296

reniee. Varsaviae 1890 8.231:

"habeatur item brevissimus sermo".
1
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w świątyni. Netcaieet zwykłych perefian chowano poza kościołem. na
cmentarzu przykośoislnym. Cmentarz aredniowieczny różnił się od dzisiejezego. Dziś tylko niektóre cmentarze wiejskie. orgenicznie jak
gdyby związane z kociołea. daje wyobrażenie o średniowiecznych omentarzech. choć i tu różnice se wielkie. Obecne cmentarze crzykościelne

ee rzeczywiście miejscami ciszy, spokoju. zadumy. Wprawdzie i dziś
zdarza się, że ezpslsrsm utworzonym przez groby_rodzice niosą dziecko
do chrztu, orszsk weselny kroczy do ołtarza. s procesjs rezurekoyjna
idące ts same trasa obwieezcze nie tylko żywym. ale i zmarłym prawdę
o ostatecznym zmartwychwstaniu wszystkich. Lecz w średniowieczu nie
wyczsrpywełs sę jeszcze na tym funkcja cmentarze. Parafialny kościół
i związany z nim cmentarz. zarówno na wsi jak i w mieście. były w
średniowieczu w samym centrum osiedla. Do cmentarze bezpośrednio przylegały mieszkania. Zywi i zmarli jak gdyby nie rozstawali się z soba,
Ne cmentarzach przykościelnych odbywały się liczne imprezy. Tu głoszeno niekiedy kazania. Tu po wiekach cdradzeł sie najpierw w postaci
drematów liturgicznych. s potem małych utworów scenicznych. starożytny teatr. Na niektórych cmentarzach mieściły się wywodzące się z tradycji nadreńskiej sceny z Ogrójca. od których nawet pewna część cmentarza zwana była "Getsemane". Tak było na przykład w Krakowie przy
kościele marieckim297. Cmentarze były często jedynymi miejscami, oprócz szpitali i laprosoriów. gdzie w nocy świsciło się światło “latarnie zmarłych”,zechęcajace z jednej strony do modlitwy za zmarłych, ("lu× perputue luceat eis"). e z drugiej służąca. w świadomości
prostych ludzi. jako środek do odpędzania duchów zmarłych. Tu w końcu
mieciły się kostnice. nierzadko z melowidłami "tańca śmierci", gdzie
gromadzone kości, wykonywane w czasie przygotowywanie nowych grobówzga.
Na cmentarzach spotykali się po nabożeństwach ludzie, celem załatwienie bieżących interesów. W dni świateczne cmentarza przypominały
wrzeskliwe targowisko. w dni powszednie natomiast, zwłaszcza w małych
osisdlech, wyglądały one niekiedy jak podwórza gospodarskie. gdzie suszyła się bielizna, waleły się śmieci. a wśród grobów wypasało się
bydłozgg. Dlatego od najstarszych synodów temat cmentarza często pow-

raceł w programie-obrad eynodelnych. Synody przypominały o tym, że
cmentarz powinien być poświęcony przez biskupa i ogrodzony. a za znieweżenie cmentarza. codobnis jak ze znieważanie kościoła. spedełe na
winnego skekomunike. e miejsca zniweżone wymagało rekoncylie-

297 Ogrójec krakowski znajduje się obecnie przy wejściu głównym do
kościoła św. Barbary.

298 Por. włsd. Łuszczkiewicz: Stare cmentarze krakwekie i ich zabyt-

ki eztuki i obyczaju kościelnego. RK 1: 1898 s-9-36; A.Je1icz: Zycie codzienne w średniowiecznym Krakowie e.71-72.

299 o.sz.eyztr‹› = czuje obyczajów w dawnej ramce 11 115-116.
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cji3°o. Sprawy ogrodzenia 1 porzadku na cmentarzu niejednakrotnis były poruszane. również na późniejszych aynodach, co samo mówi za sie`
bie 301 .
Synod w Łęczycy Jakuba świnki z 1285 r. obiecuje pamięć modlitewna tym, którzy zostanę pochowsni na cmentarzu przykościelnym3o2, a arcybiskup M.Tręba jeszcze w 1420 r. nadaje 40 dni odpuetu tym, którzy
zostana pochowani na cmentarzu parafialnym303. W diecezjach wschodnich, gdzie chrześcijaństwo zakorzsniło się znacznie póżniej, podobne
ustawy pojawiaja się odpowiednio dłużej304.
Do całości uroczystości pogrzebowej również u ludności prostej
należała stypa. Starano się urzadzać ję jak najwystawniej. Dbałoóć o
etypy wynikała z pradawnych zwyczajów pogrzebowych. głównie z pogańskiej wiary w pośmiertny żywot duszy. która opuściwszy ciało krąży pośród gości obecnych na uczcie pogrzebowej. Toteż w czasie atypy pito
cały czas na cześć zmarłego i rzucano pod stół kaski z każdej potrawy. Zdarzało się. że uczestnicy stypy upijsli się. stad synody zabraniały księżom brać udział w tych ucztschsos lub przynajmniej zachować
ii:-11-1-p_n-p-p

300 Por. Pierwszy aynod archid. gniażnisńskiej z r. 1407-1411. Sawic-

ki Conc V 268; Statuty M.Trąby 8.69. 88. Uroczysty ryt powięcenia i rekoncyliacji cmentarza posiadaja polskie pontyfikały:
Strzempińskiago. Fryderyka Jagielleńczyka, Erazma Ciołka.
301 Kwestię ogrodzenia cmentarza poruszają synody archidiecezji gnieźnieńskiaj: 1512, 1602. Sawicki Conc V 107, 265. 270. synody płockie: 1589. 1593. Sawicki Conc VI 20. 350; Ordo visitationis z
pocz. XV w., z czasów powtórnych rządów biskupa Jane Kropidły
(1402~1421). zawiera pytanie: "Item si cimiteria sint distincta
per fossata vel circumsepta ut sacrum a non sacro poasit discerni?" - por. St.Librowski: wizytacje disc. Włocławekiej. ABMK 10:
1965 s.200. - O sporzędzeniu bramy cmentarnej oraz drewnianej lub
żelaznej kraty z podkopem, by zwierzęta nie mogły dostać się na
cmentarz, mówi synod chełmiński z r. 1483 - por. A.Mańkowski:

Constitutiones synodales necnon ordinationes Dioecesis Culmensis.
Pare I. A. saec. XV usque ad XVII. "Fontss _ Towarzystwo Naukowe
w Toruniu". Toruń 24: 1929 8.57. Synod włocławski z r. 1568 zabranie na cmentarzach paść bydło i wypuszczać trzodę - por. X.S.'
Ch(odyński): Cmentarz. Gloger I 248-251; eynod warmiński z 1610
oraz kijowski z 1762 zabraniają rozwisszania na cmentarzach pościeli. wystawiania i mycia naczyń kuchennych 1 browsrnych. przesiewenia i suszenia zboża. jazdy konnej i odbywania targów. Tamże.
302
I.Subara: Synody Prowincjalne 8.58.
303

Statuty M.Trąby Z 1420 8.58.

304

Synod diecezji żmudzkiej z 1636 r. udziela wieśniakom pochowanym
w obecności duchownego na cmentarzu przykościelnym 40 dni odpustu.
Por. J.St.Bystrcń: Kultura ludowa. Warszawa 1939 8.165; e synod
wilsński jeszcze w 1744 r. za pochowanie w polu lub w lesie wzbranie winnemu takiego pogrzebu na przscięg trzech miesięcy wstępu do

305

Synod wrocławski z czasów biskupa Wacława (1382-1417) z r. 1410
stanowił: "Item statuimus st mandamus hortamurqus per viscera missricordie Jssu Christi. quatenus omnes clerici a tabsrnarum visitatione (...) abstineant. conviviaqus et comeseacicnes in serum

kościoła. X.Z.Ch(odyńsk1): Cmentarze polskie. EKośc III 424.

convocacionibus et animarum commemoracionibus (quas stipas vccant)
non faciant". Sawicki Conc X 386.

3.2. Pogrzeb zwyczajny

umiar w piciu3°6. Wieśniacy z okazji pogrzebu często rujnowali swe gospodarstwa. dlatego też synody nawcływały do rozsądku i umiaru. zwłaszcza w urządzaniu styp3c7. a póżniej nawet formalnie ich zakazywałysoa. Zupełnie ich jednak nigdy nie zdołano wyrugowaćsog. W czasie
stypy śpiewana dawne pieśni. Przykładem może tu być popularna piosenka-o Maćku:
~
”Umarł. Maciek, umarł. już leży na desce.
Gdyby mu zagrano. zetsńczyłby jeszcze"3Ĺ0.
Bardzo skromnie wyglądał pogrzeb w czasach zarazy. Zmarłych chowano wówczas na ogół na specjalnych cmentarzach poza miastem. a wywożono ich na wozie przykrytym suknem, przy czym konie musiały mieć uczepions dzwoneczki eygnalizujace. co cięgnę. by przechodnie mogli usunęć się na bokşíl. W celu grzebania najuboższych oraz zmarłych w czasie epidsmii wilsński kaznodzieja. ks. Jan üachnowicz (15B8~1688}.
zorganizował bractwa imienia Nikodema i Jćzeřs z Arymatsi przy kcáciale pod tym samym wezwaniem w Wilnieslz. Temu samemu celowi służyły
zakładane w różnych miastach Bractwa Ratunku Dusz Czyśćccwych313.
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Analogicznie do stosunkowo skromnych zewnętrznych obchodów pogrzebowych biednej ludności również liturgia tych pogrzebów jest na3Dü Synod gnieżnieński arcybiskupa Mikołaja Kurcwskiegc (i402«í411) z

lat 140?-1411 podaje: 'Item ut invitati ad agapas id est ed stipas complete prandio et greciarum accions, ut moris est, tras aut
quatusr haustus facient et non ultra st ants veaperas ad domen
proprias revertantur sub cena synodali". Sawicki Cone V 258. ~ To
şamb zalecenia powtarza arcybiskup Jan Łaski (1810-1531) na synodzie w Łęczycy w 1512 r. Tania s.105.
307 "Persuadeant (scil. parochi) haeredibus. et amicia dsřunctorum
"(...), ut sumotus funerum faciant modsreticr, expendsdaeąue; potius peuperum fani, vel eacrificiis pro anime defuncti procurandia. qusm erigsndia pompcss csnotaphiis, aut conviviis laute apperandis“. Acta et Constitutiones synodi gnesnensis prcvinciae 1628
fol. H 3.
308 "Evenit saepiaeime inter rudis condiciones homines. quod in prandiis st conviviis funeralium locc eufřragii animae, dsmortui scan»
dala et offensae divinse ex ebrictate psrpetrantur. agrestes que»
que exinde éepauperantur; proinds ejusmodi prsndia st commesationas uti offensae divinae ocoasionem inhibemus (...)". Synod poznański z 1738. üecretales et Constitutiones (zbiór Żórawskiego.

wyd. choeyński 1 Likcwski) II 215.

309

Por. A.Fiscñer: Zwyczaje sogrzebcwe ludu polskiego e.3?6-377.

310

Por. Z.Kuchowicz: Obyczaje staropolskis e.2C2-203; 3-St.8ystroń:

311

A.3elicz: Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie. Warszawa

Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 117-118.
312
313

1966 s.75.
w.Armcn: Jan Jachnowicz. PS8 X 259-270; M.Kosman: Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów 8.204.
_
T.Chodzidło: Kościół i kultura ludowa. KTKP III 126.
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der uboga. Teksty liturgiczne zwykłego, prostego perař eleego obrzędu
pogrzsbowego se heroes krótkie. Enajdujemy je w 13 agendach pole~
kich314. ee ono roznie zatytułowane, Jednakże niemal wszystkie nagłówki mówię, ze chodzi o jakiś obrzęd umniejszony ("minor"), skrócony ("brsvis", "brevior“), pospolity (“communis"), odprewiany w kościołach parafialnych "qui in ecclesiis parochialibus canitur circa faratrum"315. wspomniana już wyżej agenda z diecezji augeburekiej z
ide? r. zatytułoweła podobny obrzęd: "Sepultura simplex laicorum st
p1ebejorum"316. Przeznaczenie zatem tego obrzędu jest wyraźnie określone.

Kiedy w agendach czytamy: “Conductue minor qui in ecclesiis parcchialibus canitur", mimo woli staje nam przed oczyma daleko od środowisk kulturalnych położone parafie, w których rozwinięcie liturgii pogrzebowe] choćby ze względu na brak odpowiednio przygotowanych ludzi
było niemożliwe. Szczególnie skromne były pogrzeby nedzarzy, tak miej»
skich jak 1 wiejskich, zmarłych w zupełnym opuszczeniu, których Jedynie konieczność zmuszała do poohowania, a miłosierdzia chrześcijańskie
kazało nad ich grobem odmówić krótka modlitwe31?.
Najstarszy zachowany opis uproszczonego pogrzebu spotykamy w Liber
usuum cystersów z Lądu z XIII w. Chodzi tu o omówiony już pogrzeb gościa zmarłego na terenie klasztoru. chowansgo za znacznie skromniajsze
oprawa zewnętrzne niż w przypadku Pøgrzebu mniohasia. Na ślad uproszczenia uroczystego rytu w odniesieniu do pogrzebu niszakonników natrafiamy w księgach norbertańskich 1 dominikańskich z XVI w. Agenda
norbertańska z 132Q/30 pod koniec obrzędu zawiera taką oto rubrykę:
“Nota quod in sepultura mortucrum qui non fuerint fratres non canta»
tur antiphona Clementiseims nec VII pse1mi_1eguntur. sed dieta coll.
Deus in cuius cantatur in reditu Responsorium Libera me.Domine...“319
Podobne rurbrykę zawierają równiez księgi dominikańskie z Wrocławia z
XIV 1 XV w.320.
U'-'11-_"'|'_u|'l-nl-uínnnuunn

314 Są to: dwie agendy cysterskie z XV w. - Büwr IQ_210, I0ct 66;
cztery wrocławskie: BUWr IQ 207, Bkapwr 13n. druki: 1499, 1510;
dwie krakowskie: druki 1514, 1517: AgP1oc 1554; Agvarn 1578; AgGn
1578; AgPov 1591: RitPetr 1631. Pełne teksty tych obrzędów zob. w
anaksach 10-21.
315
"Conductue dofunctorum" - BUWr IOct 66; "Ordo exequiarue brevis“
~ Büwr IQ 210; "Conductum" - BUWr IQ 2U7;_“Saquitur conductue qui
in scclesiie perothialibus canitur in exequiia eirca feretrun" Agwret 1499. 1510: AgCrac i517ş AgP1ic 1554; “Conductus eortuorue"
- Agürao 1514; "Conductus funeris communie" - AgPov-1591: "Conductua funebris minor" - NrKap iān.
316
3.n.Hoeynck: Liturgia des Bistuma Augeburg a.156.
317
Ilustracje takiego pogrzebu jest załączone w aneksie reprodukcja
sztychu z 1693 r. Zob. il. 14.
318 Por. wyżej liturgia pogrzebu u cystersów c.171+175.
319 BUWF IQ 205.
320 Proceaeionale OP: BUWr IQ 204, 230. ID 40.
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Skrócony obrzęd pogrzebowy formalnie wypracowsny pojawia się dopiero w niektórych sgendach XV-wiecznych, a powszechny staje się w
księgach XVI stulecia. Wyględał on zasadniczo następujące:
_
Non intres
Rssp.: Credo quod Rsdemptor
Or.:
Deus apud qusm omnia vivunt
Resp.: Qui Lazarum
Dr.:
Fsc quaesumus Domino
Rasp.: Libera ma Domino de morte321.
Od czasu drukowanych Agend wrocławskich z 1499 i 1510 r. oraz
krakowskich z 1514 i 1517 r. do programu pogrzebu psrsfialnego na stałe weszła antyfona Salve Regina.
ł
Ddmienny od powyższego schematu obrzęd proponuje Agenda warmińsko
z 1578322. Rozpoczyna się on responsorium Absolvs Domins śpiewsnym w
domu zmarłego. W drodze do kościoła śpiewa się responsorium Libera me
_Domine, a w wypadku pogrzebu dziecka lub dziswicyz Christi Virgo dilsctissims lub Si bona suscepimus. Na cmentarzu pokrspis się bez słów
ciało zmarłego złożone do grobu. a następnie rzuca ziemię ze słowami:
De terra plssmasti (formasti) me. Antyfona Salve Regina 1 w tym ujęciu kończy obrzęd323. Ten sam obrzęd z nowym uszersgowaniem responseriów znajdujemy również w Agsndzis gnisżnieńskiej z 1578 r.324 W tym
obrzędzie nie ma ani jednej modlitwy. Modlitwę: Omnipotens sempiterne
Deus qui humano corpori odmawianę nad grobsm wprowadza dopiero do tego schematu Agenda Powodowskiego z 1591 r.325. Od agendy warmińskiej
z 1578 r. "Conductus minor" jest opatrzony wyczsrpujęcymi rubrykami.
3.2.3. Pogrzeb fpolskif w Rytusle Piotrkowskim;
W 1614 r. ukazało się w Rzymie Rituals Romanum. Była to ostatnie księga liiurgiczna opracowana i wydana według wskazań Soboru trydenckiago. Proces potrydsnckiej odnowy liturgicznsj został z wydaniem
tej księgi własciwie zakończony. Chodziło teraz jedynie o pełną jej
realizację w poszczególnych krajach.
¿

321 euwr roc: ee, :to 207; Agcrac 1514 - per. anel-rasy 111. 12, 15. Agen322
323

324

325

dy wrocłswskia 1499, 1510, krakowska 1517, płocka 1554 po pierwszym rssponsorium mają modlitwę: Fac quassumus. a po drugim Fideliue.
Zob. aneks 18.
W razie licznisjszej grupy uczestników pogrzebu agenda ta zaleca
śpiew: Media vita w języku niemieckim: Mittsn (ihn lsbsn sein dopisano ręka).
Zobacz aneks 19. Na pierwszym miejscu znajduja się tu rssponsorium
Libera ms Domino, s potem Credo quod Rsdsmptor lub dalsze "sx vigiliis mortuorum".
Zob. aneks 20. Taki sam schemat zawiera rękopiśmisnne agenda z

XVII w. - Bkspwr 13n. Zob. aneks 13.
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W oparciu o Rituale Romanum przygotowano i wydano w 1631 r. rytuał
polski. zwany od miejsca jego zatwierdzenia na synodzie piotrkowskim
- Rituale Petricovienee. Była to księga, która miała ostatecznie zakończyć proces romanizacji liturgii w Polsce. Tymczasem, podobnie jak
to było z przyjęciem potrydenckiegc Mszału rzymskiego (157O)326, i w
tym wypadku tradycjonalizm polski nie od razu został przezwyciężony.
W.Wrona wylicza aż 45 różnic między Rytuałem rzymskim. a Rytuałem
Piotrkowekim327. Odnoszę się one również do obrzędu pogrzebowego.
Rytuał Piotrkowski w zasadzie przyjęł rzymskie Ordo exequiarum z
1614 r.. gdyż było ono bardziej dostosowane do aktualnych wymogów
duszpasterskich. Jedyna zmianę wprowadzona do rzymskiego "Ordo exequiarum" przez Rytuał Piotrkowski było odmówienie, zgodnie z tradycja
polska, Officium defunctorum w domu zmarłego. bezpośrednio przed wyprowadzeniam zmarłego do kościoła, zamiast w kościele.
Poza "Ordo exequiarum" z Rytuału rzymskiego, Rytuał Piotrkowski
przytacza Jeszcze: "Ordo exequiarum bravior ex usu Provinciae huius“.
Skrócony obrzęd polski przewidywał w domu zmarłego odśpiewenie responsorium Libera ma Domine. Z kolei już nad grobem śpiewana responsorium
Qui Lazsrum, a po Ojcze nasz i wezwaniach odmewiano modlitwę Omnipotens sempiterne Deus, qui humano corpori. Po opuszczeniu trumny do
grobu kapłan ekrapiał grób wodę święconę i rzuoajac_grudkę ziemi mówił: De terra formasti me Domino et carne induisti me, resuscita me
in novissimo die, Redemptor meus, Domino. W czasie zasypywania mogiły
śpiewano Salve Reginasza.
Sobór trydencki pozwalał wprawdzie na zachowanie zwyczajów liturgicznych, które mogły się wykazać przynajmniej dwuchsatletnią tradycja. ale przytoczony przez Rytuał Piotrkowski skrócony obrzęd pogrzebowy znany był w Polsce zaledwie od 40 lat. występuje on po raz pierwszy dopiero w Agendzie Powodowskiego z 1591 r.329 Okazuje się zatem,
że "usus Provinciae huius“ nie był zbyt dawny. "Ordo exequiarum brevior" stał się jednak długowieczny. Przetrwał z niewielka zmianę33°
11-

326

Por. P.Sczaniecki: Służba Boża II 127-148.

327 W.Wrona OFM: Dzieje rytuełu piotrkowskiego. "Polonia Sacra". 4:
tu:

80351-3530

328 Pełny tekst obrzędu zob. aneks 21.
329 Podobny obrzęd. z dodaniem jedynie w domu zmarłego pealmu De pro»

fundis z antyfonę Si iniquitates, znajdujemy w agendzie cysterskiej BUWr IQ 210 - por. aneks 10. Czas powstania tej agendy został
określony na XV w. wydaje się jednak, że jest one przynajmniej o
jeden wiek młodsza.
330 W "Ordo exequiarum brevior" z Funebrale wydanym przez_ Księdza
`
Wacława Gieburowskiego w Katowicach w 1937 r. (s.26-28) odnotowujemy następujące zmiany. Obrzęd w kościele rozpoczyna modlitwa
Non intres. następnie śpiewa się Libera me Domino. a po odpowiednich wersetsch przychodzi modlitwa: Omnipotens sempiterne Deus,
qui humano corpori. wypada responsorium Qui Lazarum. Reszta pozostaje bez zmian.

3.3. Pogrzeb nadzwyczajny - dziecka
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do naszych dni czyli do 1963 r.. kiedy to w Collectio Rituum został
zastąpiony przez “Ritue brsvissimua eepeliendi adultoe"331, znacznie
w stosunku do "Ordo exequiarum brevior“ z Rytuału Piotrkowskiego rozbudowanym.

3.3- .P°s'=°ë„ #=sxsë2J"x
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Niedawno J.Selij pisał: "Dotychczas brak monografii na temat
obrzędów pogrzebowych ochrzczonych niemowląt w liturgii rzymsk±ej"332.
Nieco dalej tenże autor dodaje. że nawet wprowadzony przez Pawła VI w
r. 1969 nowy obrzęd pogrzebowy "nie wywołał żadnych poważniejszych
publikacji na temat pogrzebu w ogóle. e tym bardziej pogrzebu dzieci"333. Niniejsze wywody chca być skromną próbą uzupełnienia tej luki.
przynajmniej w odniesieniu do dziejów liturgii pogrzebu dzieci w Polsce.
Najwcześniejezy obrzęd pogrzebu dzieci zdaniem H.R.Philipeau znajdujemy u św. Efrema Syryjczyka (+373)334. W liturgii rzymskiej obrzęd
pogrzebu dziecka pojawił się dopiero pod koniec średniowieczeszs. Mo331 Por. Collectio Rituum. Katowice 1963 8.388-397.
332 J.Salij: Modlitwa za świętych w liturgii rzymskiej a.249.
333 Tamze. - Do miana "poważniejszych publikacji" nie mogę pretendo-

wać artykuły: C.Brega: L Ordo e×eequiarum“ per i bambini. EL 84:
1970 8.160-168: A.Turck: Notes sur les funăraillee d enfante non
baptises. LMD 101: 1970 s.113-118: A.M.Roguet: Meeee per le eeequi dei bembini. “Rivista Liturgica". 58: 1971 s.408-414 - będąc
åedynie praktycznym komentarzem co nowego obrzędu pogrzebowego
zieci.
334 H.R.Phi1ipeau: Textes et Rubriques des Agenda mortuorum.„ALW 4:
1955 s.71. - Efrem Syryjczyk ułożył 85 madraezy śGrabgesange) o
zmarłych, które wasz y do liturgii pogrzebowej. mierc dzieci opieweją madrasze od 36-44. Por. H.Mó11ers: Jenseitsglaube und
Totenkult in altchristlichen Syrien, nach den Schriften unter dem
Namen Afrems des Syrere. Marburg 1965- e.158; Aesemeni: Aphraemi
Syri Opera. T.3. Editio Romana 1743 8.225-359.
335 Brak obrzędu żogrzebü dziecka we wcześniejszym średniowieczu zda-

je się wynika- z tego, że średniowiecze mało albo w ogóle nie intereeowało się dzieckiem. 3.Huizinge (Jesień średniowiecze I 273)
pisze, ze akcenty z życia dziecka w literaturze późnego średniowiecza występują niezmiernie rzadko. "Nie było dla nich miejsca w
namaezczonej powadze wielkiego stylu. Właściwie ani literatura
leicka. ani kocielne nie znają dziecka". Podobnie wypowiada się
J.Le Goff (kultura średniowiecznej Europy e.287-288): "Kiedy ogląda się dzieła sztuki odnosi się wrażenie, że ich (dzieci) wcale
nie b ło". Dziecko w sztuce średniowiecza jest miniatura dorosłego człowieka. “Dopiero Pod koniec średniowiecze rozpowszechnia się
temat ikonograficzny zabarwiony nowzm zainteresowaniem się dla
postaci dziecka. zainteresowaniem. tóre zresztą w tych czasach
wysokiej ámiertelnoeci dziecięcej jest przede wszystkim niepokoCd. przyp. na etr.224
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numentelny zbiór M.Andrieu "Les Drdinee Romani du haut Moyen¬Age*336
nie zawiera żadnego przykładu na ten temat, a wśród dziewiętnaetu rytów pogrzebowych opublikowanych przez E.Mertene w "De entiquis Ecclesiae ritibue", znajduje się zaledwie jeden obrzęd pogrzebu dziecka.
zaczerpnięty z liturgii ambrozjańskiej337.
W liturgii rzymskiej "Officium sepulturae parvulorum chriatianorum" pojawia się po raz pierwszy w Pontificale seu Sacerdotale Romanum (Romae 1497) autorstwa dominiksnins Alberto Castellano (+ ok.
1522). Po Castellano obrzęd pogrzebu opracował kardynał J.A.Santori
(Rituale Sacramento um Romanum. Romae 1584), który stał się podstawą
dla "Ordo eepeliendi parvulos" z Rituale Romanum z 1614 rokussa.
7
Liturgiczny obrzęd pogrzebowy przeznaczony był jedynie dla dziecka ochrzczonego. Dodatkowe trudności stwarzał pogrzeb dziecka nieochrzczonegc. Obowiązywsł przepis aż do naszych czasów: "Ad sepulturam eccleeiasticam non sunt admittendi qui eine baptismo decesserint“
(CIC 1239 Š 1). Rituale Romanum z 1614 r. wylicza wszystkich, którym

należy odmówić kościelnego pogrzebu, wśród nich: "Infantibus mortuis
absque Baptismo". Uzasadnienie także było proste: “Cum non sint membra (Ecclesiae) incorporata, ac propteres in loco sacrc sepeliri non
...-i_ą.n-:Ż-in-niu»

Cd. przyp. ze str.223
jem: Temat rzezi niewiniątek, w kulcie znajdujący odbicie w popularności święta Świętych Młodzianków" (tamże). Ogromna śmiertel-

ność niemowląt powodowała, że niezbyt opłakiwano ich stratę. “Wyglada na to, ze w średniowieczu śmierć niemowlęcia 1 małego dziecla przyjmowane spokojnie" - pisze Szymon Yudkin: Śmierć a dzieci
W: Arnold Toynbee i inni: Człowiek wobec śmierci. Warszawa 1973
s.74. Na pocieszenie przytaczano znane powszechnie opowiadanie ludowe, w którym umarła dziecko przychodzi do swej matki prosząc ję,
by dłużej nie płakała, gdyż jego śmiertelna koszulka musi wreszcie wyschnąć CJ.Huizinga. jW.).
Żywsze zainteresowanie się dzieckiem nastąpiło dopiero w okresie
renesansu. Znalazło to w Polsce odbicie między innymi w nagrobkach
dziecięcych, zupełnie u nas nieznanych w średniowieczu. Por. 3.Kcłakowska: Renesansowe nagrobki dziecięce w Polsce w XVI i pierwszej oołowy XVII wieku. "Studia Renesansowa". T.i. Wrocław 1956
s.23i-256. Przykładem zainteresowania się renesansu dzieckiem w
literaturze polskiej jest Jen Kochanowski (1530-1584). Przepiękne,
pełne bólu 1 liryki jego "Treny na śmierć córki Orazuli“ sę pierwszym w naszej literaturze wprowadzeniem dziecka na scenę i to

właśnie, co nas tu szczególnie interesuje, w związku z jego śmiercią. Por. Jan Kochanowski: Treny. wyd. T.Ulewicz. Kraków 1950 s.

39 (Nota od wydawcy).
336 M.Andrieu: Les Ordinee Romani du haut Mayen-Age. T.1-5. Louvain
1931s196l.
337

E.Martane: De antiquis Ecclesiae ritibus. Antverpiae 1763 (pierwa
sze wydanie w latach 1699-1702) T.2 8.407. - Nie wiadomo jednak z

jakiego czasu pochodzi obrzęd ambrczjański. Rituale Ambrosianum
ukazało się w druku w 1589 r. (Tekst tego obrzędu zob. w aneksie
22). - W "De antiquis monachorum ritibus" E.Martčne'a Gnntverpiae
1764 T.4 8.253-279) nie znajdujemy żadnego obrzędu pogrzebu
dziecka.
338 Por. C.Braga: L'“0rdo exsequiarum" per i bambini 8.161-162; P.H.
Oy: Der T06 des Christen. W: Martimort: Handbuch II 167.
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debeent"339. Problem miał charakter przede wszystkim doktrynelny340.

Dziecko nie ochrzczone nie jest członkiem Kościoła 1 Kościół nie na
wobec niego zadnych zobowiązań. Powstały jednak koaplikacje duszpasterskie i ludzkie. Prób rozwiazania tego zagadnienia w przeszłości było jednak niewiele. Jedna z nich było stanowisko kardynała Kajstana
(+1534), który uważał, że brak chrztu dziecka można uzupełnić wiara i
modlitwa rodziców. Jadnakże.augsstie Kajatana nie spotkały się ze
zrozunieniaa341. Ostatnio kwestia zbawienia dzieci schodzscych z tego
świata przed użyciem rozumu a bez sakramentu chrztu jest żywo dyskutowana. I choć Kościół nie wydał jeszcze w tej kwestii żadnego orze
czenia, to Jednak opinia teologów jest dość zgodna. że Bóg ma środki
zbawienia, o których my nie wiemy342.
V Te same trudności odnośnie do pogrzebu dzieci nieochrzczonych
istniały w kociołach protestanckich. W praktyce pogrzeb w tym wypadku uzależniano od życzenia rodziców i zgody poszczególnych gmin343.
W uzasadnieniu teologicznym protestanci podaje fakt, że dziecko zrodzone z ochrzczonych rodziców od samego poczatku znajduje się w zasięgu działania łaski Jezusa Chrystusa. Powołuja się przy tym na 1 list
św. Pawła do Koryntian 7.14: “Uówięca się bowiem maz niewierzęcy
dzięki swej żonie. podobnie świętość osiągnie niewierzaca zona przez
"brata". W przeciwnym wypadku dzieci wasze byłyby nieczyste, teraz
zaś są święte. W ten sposób problem.nis zostaje do końca rpzwięzeny,
í

339 Rituale Frisingenss z 1743 roku podaje: "Quamvis parvulorum eine
baptismo defunctorum curam Ecclesia Dei non habet. cum non sint
membra incorporata. ac propterea in loco sacro sepeliri non debeant (...) sunt temen separatis (propo sed extra coemetorium)
bene clausis attamen non benedictie, eine precibus et omni solemnitate ecclesiastica. privatim, et in silentio eepeliendi". Cyt.
za: C.Braga: L'"0rdo exsequiarum" per i bambini 8.165.
340 Por. Ch.V.Hêris: La salut des enfanta morts sans baptem. LMD 40:
1947 nr 10 8.89-105; Ch.Journet: La volontå divine salvifique sur
les petits enfants. Bruges 1958; W.Granat: Problem zbawienia dziaci nieochrzczonych_odchodzacych z tego świata przed użyciem rozumu. W: Dogmatyka katolicka. T.7. Cz.2. Lublin 1966 s.119-133. Ostatnio ukazała się nowa publikacja na temat losu dzieci nie
ochrzczonych, której treści już nie uwzględniono w tej pracy. Por.
F.Wawrzyniak: Zbawienie wieczne nie ochrzczonych małych dzieci.
.
Poznań 1979.
341 W komentarzu do "Sumy teolo icznej“ św. Tomasza (III q. 68a 2.11)
Kajetan pisał: "Sad tunc deşiciente parvulis proprio salutis auxilio. parentum fides pro parvulo sole sufficiebat. Ergo nunc
quando parvulo deest proprium salutis remedium, quod eat baptisma,
sola parentis fides. parvulum Deo offerens, sufficit ad salutem
parvuli". Przy wydaniu Komentarze przez Piusa V w 1570 r. papież
nakazał opuścić te zdania. Znalazły się one ponownie w Komentarzu
dopiero w wydaniu przygotowanym przez Leona XIII. Por. B.Bürki:
Im Herrn entschlafsn s.282 przyp. 42; J.B.Umberg: Kajetans Lehre
von der Kindarersatztaufe auf dem Trienter Konzil. “Zeitschrift
fur Katolische Theologie". 39: 1915 s.452-464.
342 Por. W.Granat, jw.
343 Por. B.Bürki: Im Herrn entschlafen s.282-283.
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ale wiara ludu i praktyka duszpasterska wyprzedza rozstrzygnięcie
teologiczne.
wiara ludu i praktyka duezpasterska legły również u podstaw najnowszego Ordo exssquiarum z 1969 r., które pogrzeb dziecka niaochrzczonego uzależnia od pozwolenia biskupiego344. Pozwolenie to wprawdzie obwarowane jest licznymi warunkami, jest jednak możliwe do osiagnięcia.
Zupełnę nowością naszych czasów jest msza: “In exsequiis pervuli
nondum baptizati"345. Jest ona jednak logiczną konsekwencja normy liturgicznej, które pozwala na odprawienie kościelnego pogrzebu dziecka,
które ani z własnej winy, ani z winy rodziców nie zostało ochrzczone.
Jak na tym tle przedstawia się sprawa pogrzebu dziecka w naszej
przeszłości?
wydaje się, że pierwsza wzmianka o pogrzebie dziecka w polskich
oficjalnych źródłach kościelnych jest statut biskupa Wojciecha Jastrzębca z 1423 roku. Jest w nim mowa o praktyce odprawienia mszy z
okazji śmierci dzieci "nia na odpuszczenie winy, lecz dla okazania.
że należę do jedności Ciała Mistycznego“346. Statut Jastrzębca odbiega od całej tradycji średniowiecznej. Nie znajduje też oddżwięku w
dalszych ustawach synodalnych ani w księgach liturgicznych.
Najstarsza księga liturgiczne z terenu polskiego. w której odnaleziono obrzęd pogrzebu dzieci, jest Agenda z klasztoru cysterskiego
w Lubięzu347. Pochodzi ona z końce XV wieku348. Obrzęd pogrzebu dziecka Agendy lubięskiej pokrywa się zupełnie z takim obrzędem w Rituale
Romanum 1614, co najlepiej ilustruje zestawienie tekstów obu tych
ksiąg. Oba obrzędy opierają się na wspólnym źródle, jakim jest obrzęd
pogrzebu dziecka opracowany przez Alberto Castellano, chociaż ten
ostatni kończy obrzęd modlitwą Deus qui corda fidelium lub Concede
1105349.

.

Różnica między Agenda cystsrskę z Lubięża a Rytuałsm rzymskim z
1614 polega jedynie na tym, że ten ostatni na samym wstępie do pogrzebu dzieci zawiera dodatkowę uwagę. by dla ochrzczonych niemowląt
i'unu_±nn.n--..-_.-.___.e-1.

344 "Si quis parvulus, quem parentes baptizari volebant, ante Baptismum mortuus fuerit, Drdinarius loci, adiunctis pastoralibus consideratis, permittere potest ut exsequiae celabrantur". OE B2.

345 niezale Romanum 1970 s.8a5~886.
346 "Nec ambiget quispiam de ritu ecclasie. quo parvulis transeuntibus miesa celebratur, qui non iuvantur quoad remissionem culpa,
cum statim celum conscendunt, sed id facimus ad ostendendum parvulos ad unitatem corporis mystici pertinere". SPPP IV 67.
347
348

BUW? IQ 210 k. 25-32.

Por. Katalog Gäbera XV 154. Ustalenie daty powstania budzi pewne

wątpliwości, między innymi własnie ze względu na obrzęd pogrzebu
dzieci. Por. też s.331 przyp.2.
349 Por. C.Braga: L'"0rdo e×sequiarum“ per i bombini 8.161.
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admonendi sunt Paro-¿
ł chi,In utprimis
juxta vetustam et lauda- i
bilem Ecclesiarum consuetudinem, Ÿ
pervulorum corpuecule non aepe- v
liantur in communibus et promiecuis coemateriorum et Ecclasiarumm
sepulturisz sed ut pro illis in y
I
Parochialibus Ecclasiis, aut il- `
H
larum cemeteriis, quatenus commo-¿
de fieri goteet, apecielea et se-~
paratos a aliis loculoe et sepulturas hebeant aeu fieri ou.I
rent, in quibus non aapelientur, f
nisi qui baptizati fuerint infan-Ĺ
I
pueri qui ante ennoa di-'
\ tes, vel
acretionie obierunt.
In funera parvulorum ut plu- Ż
rimum non pulsantur campanae:
¿
quod si pulsentur, non eono lugubri, sed potius festivo pulaari debent.
Ordo sapeliandi parvulos.
i
Drdo eepeliendi parvulos
P
\
In funere parvulorum ut pluri- L
mum non pulsatur campanam. Si
tamem in sono feetivo potius pulaari debent.
Cum infans vel puer baptizatue I
Cum igitur infans vel puer
Ą
dafunctus fuerit ante ueum ratio- baptizetus defunctus fuerit ante y
nis induitur iuxta aetatem et im- ueum rationis, induitur juxta
ponitur ei oorona de floribus aeu aetatem, et imponitur ei corona Ę
herbus aromaticia et odoriferis
1 de floribue, aeu de herbie ero- ;
in eignum intsgritatis cernis et
msticia at odoriferis, in signum ¿
virginitatie. Parochus auperpelintegritatis carnis et virginite-ş
liceo indutus et stole alba et
tie; et Perochus superpelliceo et?
alii de clero si adsint praaceden- stole alba indutus, et slii de
ts cruce absque hasta accedunt ad Clero, si adsint, praecedente
domum defuncti cum clerico aspar- Cruce, quas eine hasta defertur,
eorium deferente, aecerdos aspar- aocedunt ad domum defuncti cum
|
git corpus, deinde dicet antipho- Clsrico asperaorium deferente.
y
nam:
\ Secerdos aspergit corpus, deinde `

I

,

H

dicitz

Ant. Sit nomem Domini benedictum, sx hoc nunc et usque in sasculum.
Ę
Ps. 112 Laudate pueri Dominum

M

1

Ant. Sit noman Domini.

Ps. 112 Laudate pueri Dominum.
Dum portatur ad Ecclesiam, dica-y
tur Psalmua. Beati immaculati et
si tempus superest, dici potast I
Psalmua Laudete Dominum ds cos- §
lis cum aliis duobua sequentibuaf
et in fine Gloria Patri.
\
Cum autem pervenerint ad eccleCum autem pervenerint ad Ec- _
sia 1dicatur antiphona:
clasiam dicatur:
Í
Dum portatur ad ecclaaiam dicaturzl
Ps. 118 Beati immaculati in via
*
et si tsmpus superest, dici potast
Ps. 148 Laudate-Dominum de coalis cum aliis duobus eequentibus.
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c.d. Tabeli 3
Rit
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Ant. Hio eccipiet benedictionem
a Domino, et mieericordiam

R

1614

Ant. Hic accipiat

e Deo aalutari auc, quie
haec aet generatio queersntium Dominum.
Ps. 2! Domini est terra.

Pa. 23 Doaini eat tarra.

Poetea dicetur:
Kyrie eleiaon, Chrieta al., Kyrie
0

"1

n.'"“-..Ŝ¦ąřI±Ŝ”ŠÍÍÜa1ā;-7..

Poataa dicitur:
Kyria eleieon, Chriete al.,
Kyrie el

I

O

Pater noatar
Secrets taaen at interia corpus

Pater noster - aeoreto.
Interia corpus aapergit.

eapergit

Et na nos inducaa in tentatio-

Et ne noa

nan.
Sad libera noc e malo.

V. Me autem propter innocentiem
auscepisti.
R. Et confirmasti ma in con
spectu tuo in aeternum.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum apiritu tuo.
Oremus.
Dmnipotans et mitiesime Deus...

-'

V. Ma autem proptar innooentiam auacepisti.
R. Et confirmasti ma in conspectu tuo in eeternum.
V. Dominua vobiecum.
R. Et cum apiritu tuo.
Oramus.
Dmnipotens et aitisaime Deus,

n
-I
\

qui omnibua parvulis ranatis

fonte baptiamatis dun migrant s
saeculo, eine ullia aorum maritis
vitam illico largiria aatarnsm,

sicut aninae hujus parvuli hodie

te faciase: fac nos,
1 credimue
quassumus Domino. par interesa-

4

aionem Beata Marina eampar virginie, et omniun Sanctorum tuoI rum, hic purifioatis tibi menti-

bua fenulari, et in Paradiso cum

\

Dum portatur ad tumulum, etai
etiem non portatur dicitur antiphone:
Ant. Juvenea et virginas, senea cue iunioribua laudent nomen Domini.
Ps. 148 Leudate Dominum de
cø

a

bestia pervulis perenniter eocie
rte'

"

Dum portatur ad tumulum, et
I etiamei tunc non portetur, dicitur:
Å f.

ÜUVBOCQ.

174`F“4

r

Pa. 148 Laudate Dominum de

5

Kyrie eleiaon, Chriete el..

coelis.
Kyrie elsieon, Chriate el.,
Kyria 01.

Kyrio Il.

Pater noeter.

Peter noster.
44-L_

I

V

I

Et na nos.

R. Sad libera nos a malo.

V. Et na nos inducae in tantuŁ
1

tionem.

R. Sad libera nas e male.
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ßituele Romanum 1614

Agenda lubieaka z-XV w.

De ezaaiuiia parvulorua
Ä--`Ül.

V. Sinite pervuloe venire ad
ne.

.

V. Sinite parvuloa venire ad na

R. Teliun eat enia rennua

R. Taliuc eat ania regnua eeelorua.

V, Doeinue vobiacua.
R. Et cum epiritu tuo.

V. Dominue vobiscua.
R. Et cum epiritu tuo.

Oretio:

Oremue.

coelorua

Danipotane eampitarna Deus pu-

ritatie amator ...

Denipotens aampiterne Deus,
aanctaa puritatie amator, qui

animem hujue parvuli ad coelorue
regnum hodie niaericorditer voca-

re dignatus as, digneris etiaa
=
Domine its nobiacum mieericorditer agere; ut meritis tuee senctisaiae paasionie et interesesiona beatae Marisa ssnper Virginia, et omnium Sanctorum tuorum,
in eodem regno nos cum omnibus
Sanctis st elactie tuis sempsr
facias congaudere. Qui vivis.

Dainde eacerdos corpus aeper-

git et thurificst et similiter et

tumulum, postea sspelietur,

Cum autem e eepultura rever-

tentur in eccleaiem dicatur antiphona:

Deinda Sacerdos corpus aspargat Aqua benedicte, et thurificat, similiter at tumulum, postse
aepeliatur.
1
Cum autem a sapultura rever-

tantur in Ecclesiae, dicaturz

Ant. Benedicite Dominum omnes
electi eiua, agite dies
laetitiee et confitamini

Ant. Banedicita.

Pa. Canticum trium puerorum
(Dan 3)

Canticum trium puerorum. Dan

1111.

Deinde ante altara dicit eaCerdoe:

*"71 '

Deinde ante altere dicit Sacerdos:

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum epiritu tuo.

Oratio:

ÜFOHUS.

Deus qui miro ordine ...

7 7

SI

'

'íiż 'PUIG WH' ' ;I "|-110177-|Iu|'_7_7'7 7-7

Deus, qui miro ordine Angelorue miniateria hominumque dispensas: concede propitius: ut I
quibua tibi ministrentibua in
coslo semper aseietitur. ab his
in terre vita noatra muniatur.
Per Chrietum Dominum nostrum.
R. Amen.

rŻ_p-ln a.żpiuq_.-=_Ł'aną.,;-4|n-I
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i dzieci zmarłych przed użyciem rozumu wyznaczyć "iuxte vatuatam et
laudabilem coneuetudinem“ specjalne miejsce na powięconym cmentarzu
(patrz tabela 3).
W rubryce wstępnej obu egend jest mowa o przybraniu dziecka w koronę z kwiatów lub pachnących ziół na znak niewinności. Rubryka newięzuje tu do etarochrześcijańekiej tradycji, opartej na zwyczajach
żydowskich (J 19,39-40), według której zmarłych obsypywano wonnymi
ziołami350. Korony na głowach zmarłych dziewic, jako mająca zwiazek
z kultem pogeńekim były w pierwotnym Kościele zakazans351, jednak już
Grzegorz z Nysy (+399) nie widzi w tym zwyczaju niczego zdrożnegossz.
Kapłan w czasie pogrzebu dziecka ubrany jest w komżę i białą etułę,
podczas gdy w obrzędzie ambrozjańskim przewiduje się etułę fioletowa.

Dzwony w zasadzie milcza, jeśli jednak dzwonię, to na sposób uroczysty.
`
Następna księgę liturgiczne zajmująca się pogrzebem dziecka jest
drukowana Agenda płocka z 1554 r. wprawdzie nie posiada ona żadnych
tekstów liturgicznych, ale zawiera bardzo interesujace "informationee“ na temat eepulture pervulorum353. Autora tych informetiones nurtowełe mocno sprawe pogrzebu dzieci nieochrzczonych354. Wprawdzie domaga się chrztu dla dzieci, które maja zezneć kościelnego pogrzebu,.
ale traktuje rzecz jak na owa czasy bardzo wielkodusznie. Otóż, w razie konieczności, chrztu może udzielić położna lub jakakolwiek oeobaą
nawet jeśli ta osoba będzie pcganin lub żyd, i nawet jeśli to robię
winni-u-_'í_

zqo Por. Tertulien: De resurectione mortuorum 27,5 (CChr, Series latina 2,9.6); Prudentius: Cathemerinon 15-51 (PL 59,880).
351 Por. Minucius Felix: Octavius 38 (PL 3,356): "Sana, quod caput
non coronamus ignoecite ş...) nec mortuoe coronemus". Podobnie
Tertulian: De corona 10 CChr, Series latine 2,1053).
352 Grzegorz z Nyesy: Życie Makryna (PG 45.999)353 Agenda Plocensie 1554 p.19: "De eepultura pervulorum (informatio
nas). Infantes qui tempore neceseitatis per obstetrices, vel
alias personas quaecumque, etiam per peganos et Judeoe baptizantur, licet etiam ex ignorantie, timore, vel aimplicitate et non
ex contemptu, nec voluntate aliquid obmitti vel eddi ccntingat,
eecclesiastica eepultura carrera non debent. Pie enim creditur,
quod Christus Jesus eummus sacerdos omnem defectum suplet. Iuxta
aententiem beeti Ambrosii: Et si fidss totiue Trinitatis in corde
teneetur et tantum persons nominatur, plenum est aacramentum. Ubi
vero etudiose, aut ex mala voluntate nmmiseio verborum intervenerit, vioiaretur baptiemus. Infantes etiam illi qui tempore partus
in alique parte corperie. vel in membro aliquc in utero materno
apparente beptizantur: eive cum metra moritur. eepultura Ecclesiaetica carere non debat. Quemvis enim iuxte doctrinem aanctorum csnonum homo beptizeri debet et non_pars hominie, hoc intelligendum
est extra neceasitatem, quia divine misericnrdia non eat erctenda
ut aupra dictum est. Similiter infans ille qui ad Ecclesiam defertur, et in via moritur, ecclasiaetica cerere non debat aepultura, quie in fide et intentione patrimorum beptieatua: Et Ecclesia
sic communiter tenet et observet“.
354 Agendę tę na zlecenie biskupa A.Noekowskiego opracował W.Zambrzueki.
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w lęku, byleby ze złej woli nie chcieli czegoś opuścić lub dodać do
formuły chrztu, co uczyniłoby ja niewazne. Dzieci w ten sposób
ochrzczone maja prawo do kościelnego pogrzebu. Również dzieci
ochrzczone w czasie porodu tylko na części ciała, wydobyte z łona
zmarłej położnicy lub zmarło razem z matkę nie należy pozbawiać pogrzebu kościelnego, "quia divine misericordia non est erctanda“. Autor
odchodzi tu od stanowiska prawniczego, powołując się na sytuację gra-

niczna i na_miłosierdzie Boże.
W kilkadziesiat let póżniej zwycięży znowu litera prawa. Agenda
H.Powodowskiego z 1591 r. w uwagach na temat: "Sepultura ecclesiastica quibus denegatur“ pod nr 13 podaje: "Corporibus excuteratis vel divisis". W tym samym duchu wypowiada się Epistola pestorelis ad parochos Bernardi Macieiowski z 1607 r. w artykule 16: "Prohibendi autem
et arcendi sunt ab ecclesiastica sepulture: (...) parvuli abortivi:
parvuli eine baptismo mortui". Rozporządzenie to powtórzył synod przemyski z 1621 r. Wśród innych ustaw synod podaje: “Casus, to jest przypadki, w których kanony bronię zmarłym pogrzebu chrześcijańskiego",
gdzie między innymi czytamy::"Gdyby dziecię umarła bez chrztu abo je
z żywota macierzyńskiego wypruto"355. W świetle tych postanowień widać, że autor Agendy płockiej stosował znacznie łagodniejsza formę.
W końcu Agenda ta przedstawia przypadek, kiedy dziecko umiera w drodze do kościoła, dokąd rodzice udawali się z nim po chrzest. I takiemu dziecku przysługuje pogrzeb kościelny, ponieważ decydującym momentem jest w tym przypadku dobra wpls rodziców. Ale późniejsze Praktyka
i pod tym względem była surowsza. Rituale Romanum z 1614 r, a za nim
Rytuał Piotrkowski z 1631 r. podaje bez żadnego komentarze w rubryce:
"Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam" wśród innych przypedków¬ "Infantibus mortuis abaque Baptismo"356. Dzieciom starszym
Agenda płocka zapewnia ponadto swobodny wybór miejsca pogrzebu357.
Agendy: Warmińsko z 1578 r. i Gnieźnieńska z tego samego roku nie
posiadają specjalnego obrzędu pogrzebu dzieci. Jedynie w rubryce do
"Conductue funeris communis" znajdujemy taka uwagę 0 dzieciach: "Si
vero defunctus sit infans, aut adultue sed Virgo, cantatur Response355

Sawicki Cone VHII 206.
Jeszcze niedawno lękliwi duszpasterze mieli wątpliwości, czy
chrzest tylko z wody, udzielany przez nieurzędowego szafarza, uprawnia do pogrzebu kościelnego oraz czy można nieochrzczone dziecko, zmarła-w czasie porodu, pochować razem z matka, zmarłą śmiercią macierzyńską w czasie tego samego porodu. Por. S.Wójcik: pogrzeb koåcielny niemowląt, "Homo Dei". 29: 1960 nr 1 s.114-118.
357
W “Rubrica et ennotetiones de sepultura" autor agendy pisze: "Notandum eat primo, quod slsctio eepulturae ecclesiaaticae unicuique
tam masculo foemine libers est de iure, its quod cum filius pubes
non emancipatus a patria potestate, eine patria licentia et contra
paternam voluntatem potast eligere sepulturam ubi vslit". AgPloc

556

1554 s.109-110.
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rium (w drodze do koecioła)::”Ghristi vingo dilactissimaü vel Responsorium: “Si bene euecepzmua“ cum versu “Mudus egreasus sum de utero
natrie meae, nudus revertar illuc". Repetitur: “Dominus dedit"358. j
Z drukowanych agend tekst liturgiczny obrzędu pogrzebu dzieci zewiara dopiero Agenda H.Powodowskiago z 1591 r.359. Stało się to zatem
stosunkowo późno, zważywszy na fakt, że już od stu mniej więcej lat
znany był na Śląsku obrzęd pogrzebu dzieci. Ale w innych krajach pod
tym względem nie było lepiajsöo. "Conductus parvulorum baptizatorum"
zawarty w Agendzie Powodowskiego, w porównaniu do “Ordo eepeliendi
parvulorum“ z Agendy Dubiaekiej jest znacznie knótszy361. Zawiera tylko jedna modlitwę odmawiana nad grobem: "Omnipotens et mitiss me
Deus". Rubryki nic nie mówia o przybraniu dziecka w koronę.z kwiatów,

35” Agvsrm 1578 Ii 181: Agcnssn 1978 11 149.
359 Obrzęd pogrzebu dziecka z Agendy Powodowskiego na poczatku XVII
stulecia qrzepieał własnor cznie, opuszczajac niewielki fragment,
proboszcz parafii Krzyków ędawnisj powiat Namysłów). Rękopis ten
znajduje się w Bibliotece Kapitulnej wa Wrocławiu pod sygnatura
13n.
360 Na terenie diecezji augsburskiej "Ordo eepeliendi psrvulos in
Christo baptizatoe“ pojawia się również dopiero w Rituale_z
1580 r. Por. J.A.Hoeynck: Geschichte der kirchlichen Liturgia des
Bistums Augsburg e.158. Diecezja bambersks otrzymuje obrzęd pogrzebu dz ecka dopiero w 1587, moguncka w 1599, a würzburska w
1671 roku. Por. H.Reifenberg: Sakramente, Sakramentalien und Rhtualian I 465-470.
361
Oto tekst Agendy Powodowskiego:
Conductus parvulorum baptizatorum. Pusri baptizati, qui in usu
rationis decssserunt, eepeliendi sunt modo supra dicto. In quibue
autem usum rationis more praeuenit, eorum exequiee, laudes potius
āiuinas, at solatia parantum quam precae et suffragia continere
ebent.
Sacerdos igitur veniens cum solita procesaione, espergat corpusculum vel eiua urnam aqua benedicta: et si commodum est thurificet. Deinde dicat alternatim cum choro vel minietris:
'
Ps. 120 Levdvi oculos meos... Gloria Patri...
Postea effertur parvulus cantando sequens Responsorium:
Non timebis anime, quia Ghristus passus est. Per cuius psssionem
nas redempti sumue. V. Dominus custodiat te ab omni malo:
custodiat animam tuam Dominus. Per cuius.
_
Quod si non sufficit, addatur Responsorium: Si bona suscepismus, cum suo versu et repetitione, vel Ps. 121 Laetetus sum, 125
In convertendo.
Circa eepulchrum dicatur ut supra alternstim Ps. 116 Laudate
Dominum... Gloria Patri...

Quo finito, sacerdos cum reliquis genufluxus, ubi commodum
erit, dicit:
3
.~
V. Kyrie eleyson
R. Chriete eleyson, Kyrie eleyson.
V. Pater noster
'
V. Et ne nos.
R. Sed libera
V. Me autem propter innocentiam suscepisti.
R. Et confirmasti ma in conspectu tuo in alterum.
Tunc surgendo. Oremus: Omnipctans et mitissime Deus...
Immisso in sepulchrum corpusculo et aqua bensdicta espereo
finitur per Antiphonam: Salve Regina.
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o dzwonach bijących uroczyście, czy o stroju kapłana. Jsat natomiast

uwaga, za agzskwis ts stanowić mają *laudss potius divinas et solatia
parantua, quam prscas st auffrsgia“. Rubryki niejasne określają. czy
proceaja rusza bezpośrednio z domu na cmentarz czy z kościoła. Ani don
ani kościół nie są tu wzmiankowsne. Dopiero następny akt liturgiczny
ma ściśle określona miejsce, ”circa sspulchrum". Agenda Powodowskiago
zawiera nieznane innym obrządoa pogrzebu dziecka responsorium: “Non
tisebis anime”, śpiewana w czasie procesji. Na zakończenie obrzędu
zaleca sntyfonę: “Salva Regina".

Obrzęd pogrzebu dziecka przejął H.Powodowski prawdopodobnie z Sacerdotala Romanum wydanym w Wenecji w 1989 r.362. Agenda Powodowskiego miała kilka wydań i praktycznie do wydania Rytuału Piotrkowskiego
w 1631 r., a zatem przez 40 lat służyła polskim duszpasterzom. Rytuał
Piotrkowski przejął obrzęd pogrzebu dziecka z Rituale Romanum 1614
i odtąd rytem tym posługiwano się do ostatnich dnisös. Niewielkie
zmiany w postaci dodatkowych wezwań modlitewnych (przy jednoczesnym

opuszczeniu modlitw przspisanych w drodze z cmentarze do kościoła)
oraz tłumaczenie tekstów liturgicznych na język polski wprowadził dopiero rytuał polski z 1963 roku364.
Obrzęd pogrzebu dzieci zasadniczo wzoruje się na obrzędzie pogrzebu dorosłych (procesja z domu do kościoła. ceremonia w kościele i
przy grobie). Teksty liturgiczne wyrażają nadzieję, ze dzieci
ochrzczone. zmarła przed używaniem rozumu. osiągają zaraz po śmierci
życia wieczne365. Dlatego średniowieczne liturgia rzymska nie przewidywała własnej mszy za zmarła dzieci366. Również Rituale Romanum 1614

362 Por. St.Dziwisz: Agenda Powodowskiego z roku 1591. Studium historyczno-liturgiczne. Kraków 1967 s.64-71.
363 Jedyną niewielką nowością, jaką w ciągu ostatnich trzech stuleci
wprowadzono do polskiego rytuału w obrzędzie pogrzebu dziecka,
było umieszczenie na zakończenie ceremonii przy grobie hymnu maryjnego::Ave maria stella. Por. Funebrale opracowane przez W.Gieburowskiego (Poznań 1937) s.155-171. - Od 1 listopada 1978 r. w
Polsce obowiązuje nowy obrzęd pogrzebowy opracowany w oparciu o
rzymskie Ordo exeequiarum z 1969 r. i dostosowany do zwyczajów
polskich diecezji.
364 Por. Collectio rituum. Katowice 1963 8.404-438.
365 Por. Modlitwy: "Omnipotens et mitissima Deus" oraz "Omnipotens
sempitarne Deus, sanctae puritatis amator".
366 Niewydane Rituale kard. J.A.Sartorio z 1584 r. (Por. V. von Löwenberg: Des Rituale des Kard. J.A.Santorius. Monaco 1937: A.Bugnini:
Sacramentario ECatt X 1558-1569) w Prsemonitiones przewiduje jedynie taką mozliwość:

"Poterunt celebrari Missae sive de die, sive

de sanctissima Trinitate, sive da Spiritu Sencto, sive etiam de
Angelie. sive pro gratiarum actione, iuxta celebrantis, aeu celebrari facientis devotionem: licet eliqui canseant Missam pro omnibus pro aliia defunçtis non pro illo parvulo celebrari posse".
Cyt. ze: C.8raga: L "Ordo exsequiarum" per i bambini 8.161.
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milczy na ten-temat. wprowadziły ją dopiero czasy nowsze367, a w pełni doceniło jej wartość najnowsze Missale Romanum z 1970 rokusßa.
W źródłach pozaliturgicznych prawie nie ma wzmiansk o pogrzebach
dzieci. O niektórych zwyczajsch pogrzebowych odnoszących się do dzieci byłe mowa z okazji pogrzebu dzieci królewskich. Z.Kuchowicz podaje
jedynie, ze niektóre cechy krakowskie miały dla dzieci i dziewic jedwabne całuny niebieskie na znak "Iz Bóg powołał do swojej chwały iatotę niewinnę“369.
Reasumując można powiedzieć. że "Ordo eepeliendi psrvulorum“ pojawia się w liturgii rzymskiej stosunkowo późno, bo dopiero u schyłku
średniowiecza. Obrzęd pogrzebu dziecka Jest wyrazem wiary, że dziecko
ochrzczone, zmarła przed użyciem rozumu natychmiast osiąga zbawienie.
Dlatego niepotrzebna była meza ze zmarła dziecko. Modlitwy obrzędu
pogrzebowego maja charakter pochwalny, a nie wstswienniczy. Praktykowano również pogrzeb dziecka nieochrzczonego, ale żródła nie podaję
tekstów.

2'-=-2- 2'¿sL=2_'=_P.9_ł.'?H='.±.s=›L
Nagłe śmierć zawsze wywoływała wielkie poruszanie wśród pozostałych przy życiu. Osoby zmarła gwałtowne śmiercią. zwłaszcza jeśli
jeśli były to osoby w młodym wieku, w przekonaniu ludu stawały się upiorami37O. Do osób zmarłych nagle, których lud się obawia, zalicza
się takze połoznice371. Zapatrywanie to uzasadnione jest tym, ze matka umierajęc pozostawia dziecko. które ją przyciąga i skłania do odwiedzenia domu. Śmierć w połogu w przekonaniu ludu nie zrywa więzów
zmarłej z dzieckiem, gdyz dusze matki i dziecka stanowią jedną nierozdzielnę całość372. Do przekonania. że zmarła położnica staje się
upiorem (wampirem), dołacza się jeszcze ten moment. że uważa się ją
367 W niektórych kościołach lokalnych zaczęła się pojawiać w ostatnich wiekach w mszałach msza: "In exequiis parvulorum nuper baptizetorum". której teksty były tak ułożone. by uśmierzyć ból rodziców po stracie dziecka. W minionym stuleciu (1879) Kongregacja
Rytów zaaprobowała praktykę odprawiania mszy za zmarła niemowlęta.
Por. P.M.Gy: Der Tod des Chrieten. W: Martimort: Handbuch II 167.
368 Missale Romanum 1970 8.883-886. - Por. A.M.Roguet: Messe per la
eeequi dei Bambini."Rivista Liturgica“.58: 1971 s.408-414; A.Labudda: Msza za zmarłych. RBL 27: 1974 nr 1-2 s.435-437.
369 Z.Kuohonowicz: Obyczaje staropolskie s.206; por. też: A.Chmisl:
Rzeźnicy krakowscy. Kraków 1930 s.216-218.
370 Por. A.Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego 8.354-365.
371 Por. J.St.Bystroń: Słowiańskie obrzędy rodzinne. Kraków 1916 s.
372 Por. H.Biegeleisen: Matka i dziecko w obrzędsch, wierzeniech i

zwyczajach ludu polskiego. Lwów 1927 s.97; St.C1szewski: Dusza
matki i dusza niemowlęcia. Petersburg 1904 s.i-6; Fischer: Zwyczaje pogrzebowe s.365.
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za nieczystą. Od dawna niemal u wszystkich ludów kobieta po porodzie
uchodzi za istotą nieczyste 373 . Kiedys ludzie nie uaiejąc sobie wytłumaczyć procesów fizjologicznych. jakie dokonują się w organizmie
kobiety w czasie sanstruacji. ciąży i porodu, uważali pojawiające się
w tych momentach krew za nieczystą. W lęku i nieświadomoóci przypisywano tej krwi tajemnicze i szkodliwa własności. Nawet wielcy prawodawcy religijni: Mojżesz, Zaratustra, Konfucjusz i Mahomet uważali kobietą w okresie miesiączkowania, ciąży i połogu za nieczystą i wykluczali ją od służby bożej, składania ofiar, obrzędów religijnych, miejsc
świętych, gdyż zanieczyszcza przedmiot kultu374. W określonym czasie
po porodzie przepisywano specjalny obrzęd oczyszczenia. Znajdujemy go
między innymi w prawie i obrządowoáci żydowskiej375. Prawu temu poddał sią również Chrystus376. Echa starotestamentalnego przeświadczsnia o nieczystości kobiety po porodzie można jeszcze odszukać w greckim obrzędzie wywodu377, chociaż tradycja chrześcijańska, wyrażona
głównie przez św. Grzegorza Wielkiego (+604), reprezentuje odmienny
pogląd na te sprawy. W odpowiedzi na zapytania biskupa Canterbury
Augustyna, Grzegorz stwierdza, że niewiastę po porodzie nie obciąża
żaden grzech i może one bez przeszkód wejść do kościoła, by podziękować za szczęśliwy poród378. Również obrzędy błogosławienia kobiety,
które od XI w. pojawiają sią na Zachodzie nie mają charakteru pokutnego. lecz radosnego dziąkozynienia i prośby379. Przystąpienie do wywodu określa Rituale Romanum 1614 jako “pie ac laudabilis consuetudo" 380 .
Obok tej zdrowej tradycji Kościoła szła jednak równolegle tradycja oparta na legalizmie żydowskim, wierzeniach pogańskich i gnostyc373 Por. H.Biegeleisen: Matka i dziecko s.88.
374
375

376

377
378
379

380

Tamże s.96.
Według Księgi Kapłańskiej 12,1-8 każda kobieta w 40 dni po urodzeniułchłopca i w 80 dni po urodzeniu dziewczynki, powinna była
przyjsc do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Obrzęd
odbywał się w bramie Nikanora zwanej Ozdobną. Kapłan udzielał
błogosławieństwa i oczyszczał matkę skrapiając ją krwią ofiarnyeh
zwierząt.
Łk 2,22: "Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić
Panu".
Por. Eisenhofer: Handbuch II 421: 3.Goar: Euchologion sive Rituale
graecorum. Venezia 1730 (przedruk 1960) 8.267.
List XI 56. Por. Św. Grzegorz Wielki. Listy. Tłum. J.Czuj. T.4.
Warszawa 1955 s.129.
Franz: Die Bensdictionen II 213-229. - Juz w Żywocie ów. Ottona
Bamberskiego czytamy: "mulieras post partum ad ecclesiam veniant
et benedictionem s secerdote ut moe est, accipiant". Św. Ottona
Biskupa Bamberskiego żywot z Prüfenig. wyd. Jan Wikarjak. Wstęp i
komentarz K.Liman. MPHn VII Cz.1. Warszawa 1966 s.53.
Rituale Romanum Tit. VII c.3.
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kim manicheizmie, która nadal utrzymywała, że śmierć w połegu powodu»
je, ze kobieta odchodzi z tego świata w stanie nieczystymsel. Pogladowi temu hołdowoli niektórzy teolodzy. Dla przykładu Jan Beleth (XII
w.) i Sicard (+1215) zabranieję wnoeić zmarła połoznice do kościoła w
obawie przed jego zbeszczeszczeniem i zanieczyszczeniemsaz. Z takiego
nastawienia powstał obrzęd wywodu zmarłej położnicy, który stał się
konieczny dla odbycia normalnego pogrzebu.
Kiedy i gdzie powstał ten obrzęd trudno ustalić. A.Franz podaje
najstarsze przykłady z poczatku XVI stulecia383, natomiast A.D0ld364
i H.Reifenberg385 nie przytaczaja żadnych tekstów. W Polsce obrzęd
ten występuje w kilku drukowanych agendach, od tak zwanej Agendy "wileńskiej" z 1499 r. poczynając, a na Agendzie gnieżnieńekiej z 1578 r.
kończac386 (patrz tabela 4).
Charakter tego obrzędu jest pokutny, co podkreślają psalmy pokutne: Ps. 50 Miserere lub Ps. 129 De profundia. Również modlitwy mówia
o odpuszczeniu win “da dignum fructum poenitentiae", o ponownym wprowadzeniu do Kościoła “ingredere in ecclesiam Dei eine omni impedimento Sathanae" i o przywróceniu zbawienia "salvationie partem restitue“.
Obrzęd oczyszczenia (wywodu) zmarłej kobiety jako niegodne nadużycia "prave abusio" odrzucił dopiero H.Powodowski w swej Agendzie z
1591 r.387 Od niego też dowiadujemy się, że do wywodu przynoezono
sama zmarła, jak to podają Agendy: warmińsko i gnieźnieńska z 1578 r.,
albo w zastępstwie zmarłej do wywodu stawała inne żyjące niewiaeta.
Stosowanie tego obrzędu zabronił również ayood warmińeki z 1610 r..
który nazywa go zabobonem "superstitio abominabilia“3B8. Z zakazu syq

381 Por. P.Browe: Beiträge zur Sexualethik des Mittelaltere. Breslau
S0

0

382

"Wöchnerinnen und Ermordete brgchte man nicht in die Kirche, demit dieaelbe nicht polluiert wurde". Zob. L.Ru1and: Geschichte
der Leichenfeier e.171-172.
383
Rituale aus Lammespringe 1502, Schweriner Agenda 1521, Agenda von
Minden 1522. Por. Franz: Die Benediktionen II 241-245.
384

Por. A.Dold: Die Konstanzer Ritualiontexte.

385

Por. H.Reifanberg: Sakramente, Sakramentalien und Ritualien.

386

Agwil 1499, Agrloc 1554, Agvarm 1578, Agcnesn 1578.

387

'

"Introductionem puerperae, sive ipeius mortuae, sive alteriua vivae pro illa, veluti prava abuaione alicubi inductam et alias, si
quae extra universalem doctrinam inveetee sunt, privatas caeremonias, ab isto ordinario et approbato ueu exterminamus". AgPov
1591 (egzemplarz z 1605 r. 8.64).
388
“Deniqae conauetudinem illam vel potius superetitionem abominabilem, que puerperae in partu mortuae et postmodum ante illationem
in eccleaiam reconciliatae opera mulierum per portem specialiter
ad id ordinatam ter circum altare feruntur ac tandem aliis vanitatibus non paucis expeditis extra ecclesiam prope parietes sub
stillicidiis ex tecto decidentium in litra eepeliuntur, tamquam
vanum et superstitiosum abrogantes praesenti interdicimus neve pa`
Cd. przyp. na atr.239
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2:59 nodu warmińakiego wynika ponadto, że zmarła wnoszone do kościoła przez
specjalna w tym celu ustawiona bramę, obnoezao ja następnie trzykrotnie wokół ołtarza, a w końcu grzabiao na zewnatrz kościoła w pobliżu
muru, w miejscu, gdzie z rynien lała się woda.
Ślady tego obrzędu przetrwały bardzo długo. W latach dwudziestych
naszego stulecia H.Biageleisen pisze, ze "Kaszubi nadłabiańscy obnosza zmarła przy porodzie kobietę wokół ołtarza, podobnie jak to czynie Êggołoznicą przy wywodzie“389. Podobnie było na innyoh terenach

.
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Pogrzeb kościelny przysługuje zasadniczo tylko ochrzczonym,
nieochrzczeni nie maja do niego prawa. wyjątek stanowią katechumeni,
którzy bez własnej winy zmarli przed przyjęciem chrztu áw.391 Pogrzeb
jest nagrodę za prawdziwie chrześcijańskie życie. Pozbawienie natomiast pogrzebu jest kara. Wymierza się ja za pewne przestępstwa. Jest
to kara publiczna, stad i wykroczenia, za które zostaje wymiarzona,
powinny być publiczne, to znaczy takie, o których powszechnie wiadomo, albo które zderzyły się w takich okolicznościach, iż nie da się
tego ukryć392. Dlatego odmowę pogrzebu uważa się za środek wychowawczy w tym sensie, by wezyscy usiłowali tak żyć, by sobie na niego zasłuzyć. W pewnych szczególnych przypadkach odmowa pogrzebu, zwłaszcza
w przeszłości, mogła się stać narzędziem nacisku czy nawet zemsty ze
strony nie bardzo urobionych duszpasterzy.
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. wylicza sześć grup osób, któ-

rym należy odmówić kościelnego pogrzebu, chyba ze przed śmiercią dali
oznaki skrubhyägs. Na pierwszym miejscu wymienieni sa ci, którzy seam-ia-1|

389
390

391
392
393

Cd. przyp. ze atr.238
rochi sub poena synodali in postsrum fieri permittant serio inhibemus". Constitutiones synodales Varmienses. J.Harzheim: Concilia
Germaniae. Bd 9. Colonia 1775 e.153.
H.Biegeleieen: Matka i dziecko s.97.
Walter von Arx ze Szwajcarii, który przygotowuje pracę habilitocyjna na temat błogoeławienia niewisst po porodzie podaje, ze
jeszcze w agsndach z XVIII i XIX wieku znajduja się uwagi, by
zmarłym połoznicom nie udzielać tego błogosławieństwa: nie należy
również w miaisoe zmarłej przyprowadzeć do kościoła innej kobiety
dla otrzymania tego błogosławieństwa. Por. Walter von Arx: Die
Segnung der-Murter nach der Geburt. Geschichte und Badeutung.
"Concilium“. 14: 1979 s.105-110.
CIC ken. 1239 § 1-3.
4
Tamze kon. 2197.
"Eccleeiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signs: 1° Notorii apostatae a chrietiana fide,
aut sectee haereticae vel echiamsticae aut sectee masonicae aliisve siusdem generis eocietatibue notorie addicti; 2° Excommunicati
Cd. przyp. na str.24O

3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce od XIV do XVII wieku (1631)

„ gag M
mych siebie stawiaję poza nawiao wspólnoty kościelnej marsz jawna odstępstwo od wiaryt Ł kolei Kodeks wymienie wszystkich, których Kościół
pozbawia chrześcijańskiego pogrzebu i wszystkich przywilejów z tym
zwiazanych. I tu wymienieni są przede wszystkim wyłęozeni ze społeczności kościelnej na skutek ekskomuniki czy interdyktu osobistego. Następnie odmawia się prawa do pogrzebu kościelnego samobójcom, tym
którzy zginęli w pojedynkach, którzy polecili po śmierci spalić swe
ciało oraz wszystkim notorycznym i publicznym grzesznikom.
Kanon 1240 § 1 Kodeksu Prawe Kanonicznego stał się w obecnej dobie praktycznie niezastosowalny. Formalnie został odwołany przepis o
karze pozbawienia pogrzebu ze wolę spalenia własnego ciała po śmierC1394.
Pojedynki zdarzają się obecnie raczej rzadko, a samobójców
Cd. przyp. ze str.239
vel interdicti post sententiam condemnatorism vel daclaretoriam;

3° Qui se ipei occiderint deliberato coneilio; 4° Mortui in duallo aut ex vulnere inde relatoş 5° Qui mandaverint corpus cremationa tradi; 6° Alii peccatores publici et manifesti". Ken. 1240 5 1.
- Por. F.8ęczkowicz: Prawo kanoniczne. T.2. Opole 1958 s.408-412.
- Znacznie szczegółowsze wyliczenie grup, którym należy odmówić
kościelnego pogrzebu, znajdziemy w naszym ustawodawstwie przedkodeksowym. Sprawa odmowy pogrzebu jest tam częstym tematem. Generalnie rzecz traktuję po raz pierwszy statuty synodu płockiego
biskupa Jakuba Korz wi Syrokomli z 1398 r. Por. Sawicki Conc VI
240-241: zestawienia takie podaje również statuty Mikołaja Traby
z 1420 r. Por. Statuty synodalne wieluńsko-kalis ie Mikołaja Tręby z 1420 r. wyd. J.Fijałek, A.Vetulani. Kraków 1951 s.62-63; Synody przemyskie z 1415 i 1621 - por. Sawicki Conc VIII 141, 206:
synod chełmski z 1694 - por. Sawicki Conc IX 207. Kwestię tę obszernie porusza takze “pestora1ne" S.naciejowskiego z 1607 r. Na
temat: “Quibus non licat dare ecclesiasticem sepulturam“ piszę we
wstępach do obrzędu pogrzebowego egendy: płocka z 1554, Powodowskiego z 1591 oraz Rituale Romanum 1614, Rytuał Piotrkowski 1631
1 jego kolejne wydania. Inne synody wymieniają poszczególne powody dla których należy odmówić kościelnego pogrzebu. Sę one na ogół odbiciem aktualnych trudności. I tak na przykład najstarsze,
z doby rozbicia dzielnicowego, broniąc jedności Kościoła (co równało się wówczas w pewnym sensie z intagralnościę państwowa) oraz
autorytetu jego przedstawicieli rzucały klętwę lub interdykt na
tych, “którzy czynie schizmę“ (synod łęczycki 1285 - por. I.Subera: Synody Prowincjelno s.61) lub podnoszę rękę na osobę biskupa
Csynod łęczycki 1257, wrocławski 1294 - por. Sawicki Conc X 328329, 336-337) lub majątek kościelny, względnie nie uiszczaj dziesięcin (synod wrocławski 1279 - por. Sawicki Conc X 331-332%.
Pełny zestaw wszystkich możliwych akskomunik podaje synod wrocławski biskupa Wacława z 1406 r. - por. Sawicki Cone X 365-378. 3.
Sawicki wskazuje na pewne wpływy francuskie w opracowaniu tych
statutów, podobnie jak to mogło mieć miejsce przy redagowania stos
tutów biskupa Tomasza z 1256 r. W tym celu umieścił w Dodatku do
statutów wrocławskich: Statuta synodalie ecclasiae Nsmausensis
(Nimss, płdn. Francja) z 1252 r. Por. Sawicki Conc X 52-55, 109.
504-541.
394 Ordo exsequiarum 1696 w uwagach wstępnych nr 15 podaje: "Iis qui
elegerint proprii cadaveris crematotionem ritus exsequiarum conce-

dendi sunt, nisi constet ipsos talem electionam fecisse rationibus ductos christianae vitae odversis, iuxta, ea quae statuta
sunt per Instructionem Sacrae Congregationis S.0fficii die 8 maii
1693. De cadaverum crematione nn. 2-3. A. A. S. 56: 1964 p. 822""823" 0
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- 241 broni współczesna medycyna i peychologia395. W zasadzie Kościół dzisiaj znezygnował równiez z rzucania klętw i interdyktów. Stad grupa
tych, którym nalezy odmówić kościelnego pogrzebu ogranicza się do
apostatów i publicznych grzeszników. Ale i tu sprawa nie jest oczywista. Na skutek bowiem poszerzenia pojęcia członkowstwa Kościoła w po-

soborowej eklezjologiisgö, apoetazje poza skrajnymi wypadkami jest
trudna do udowodnisnia. Podobnie na się rzecz, gdy chodzi o notorycznych grzeszników. Nigdy nie wiadomo. czy w chwili śmierci nie okazali
skruchy. choć w sposób może mało widoczny dla otoczenia. Dlatego też
na wstępie do nowego Ordo exsequiarum z i969 r. kwestia odmowy pogrzebu zoetała pominięta milczsnism, choć projekt przewidywał podanie zasad komu odmówić pogrzebu katolickiego3g7. Nalezy chyba zatem ograniczyć odmawianie kościelnego pogrzebu do przypadków naprawdę bezspornych. Gdy za tym przemawiają racje duszpasterskie, na które ogólnie
powołuje się rzymskie Ordo exequiarum. trzeba wybrać skromniejszy wariant pogrzebu, gdyz jest to pewnego rodzaju wyraz słusznej dezaprobaty wobec postępowania tych, którzy nie utrzymali więzi z Kościołem.
Jak z powyższego wynika problem odmowy pogrzebu ekskomunikowanemu
ma charakter raczej historyczny i od tej strony chcemy na niego spojrzeć.
Ekekomuhika39e nie nadużywana była w średnioieczu potężna bronię
w ręku Kościoła. Zmuszała do uległości nawet najbardziej opornych.
Uginali się pod nia najmożniejsi. Przysłowiowę stała się “Canossa"
cesarza Henryka IV. Ścigała nie tylko żywych, ale dotykała równiez
zmarłych. Ekskomunikowanemu za życia odmawiano nie tylko udziału w
dobrach duchowych Kościoła, ale w pewnych okresach excommunicatus vitandus nie miał prawa do jakiejkolwiek pomocy ze strony społeczności,
w której żył. Dla zmarłego w ekskomunice nie było miejsca na poświęconym cmentarzu, a przekroczenie tego zakazu powodowało zbeszczeszczanie miejsca świętego. Jakim był cmentarz. względnie kościół i pociągało to za aobę konieczność rekoncyliacji399. Zmarły w ekskomunice nie
złą-.ne-gn-na

-

395 Por. T.Szwagrzyk: Samobójstwo i pogrzeb kościelny. RBL 14: 1961
nr 5 8.232-242. Por. też: Instrukcja liturgiczno-duszpasterska
Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych. Warszawa 1973
nr 13.
396
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumsn gentium nr 13.
397 Por. R.Michałek: Nowe obrzędy pogrzebu i zwiazane z nimi problemy
prawno-liturgiczne. RBL 27: 1974 nr 1-2 8.14-28.
398 Ekskomunika jest cenzura, która ochrzczonsgo w klucza ze współuczestnictwa_z wiernymi (a communione fidaliumš 1 sprowadza prawem
określone skutki. które są nierozdzielne. Por. CIC kan. 2257 § 1;
F.Bączkowicz: Prawo kościelne. T.3 s.435. Jedn m ze skutków ekskomuniki jest odmowa pogrzebu kościelnego. Por. kan. 1240 § 1 nr 2.
Ekskomunika nazywa się także klętwę (anathema), zwłaszcza jeżeli
się ją wymiarze z pewnymi formalnościami czyli obrzędami podanymi
w Pontyfikale rzymskim. Por. kan. 2257 § 2.
399 Por. CIO kan. 1172-1175; F.Bęczkowicz. Prawo ksnoniczne. T.2 s.
359-361.
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miał prawa do nabożeństwa pogrzebowsgo4°°. Aby odzyskać to prawo, mu-

siał najpierw uzyskać zwolnienie z cenzury. I stąd zrodził się, trochę już dla nas niezrozumieły. obrzęd.absolucji z ekskomuniki po
śmierci.
By przybliżyć sobie zrozumienie tego rytu, przyjrzyjmy się wpierw
liturgii absolucji ekekomunikowanego żyjącego.

S-3 -=-"- 1' .9'=›_r=.e2. .e'=.§'=1ł'¿°J.Ł_=_'l=.=f'.'=.2.ß.2'."¿ł.'z':.=.2°_s9.
Obrzęd absolucji z ekskomuniki wywodzi się z uroczystego ob-

rzędu pojednania grzeszników. jaki od starożytności chrześcijańskiej
miał miejsce w Kościele w Wielki Czwartek, zwłaszcza w Rzymie i Mediolanie. W Hiszpanii rozgrzeszenia publicznych grzaszników dokonywa-

na w ,wielki P1ąrek4°1.
W liturgii mozarabskiej obrzęd pojednania przebiegał w następujący sposób. W piątek Wielkiego Tygodnie w czasie nony, w godzinie konsnia Chrystusa na krzyżu, biskup wygłaszał kazania, po którym odmawiano psalm Miserera. Po kazdym wierszu psalmu następowało wezwanie słowami dobrego łotra: "Domino, msmento msi, cum veneris in regnum tuum“
(Łk 23,42), s po skończonym psalmie rozlegała się po stokroć przez
wiernych powtarzane aklamacja: "Indulgentia“, które była równocześnie
odpowiedzią na wezwanie litanijne4O2.
Liturgia rzymska w mniejszym stopniu uwzględniała czynny udział
wiernych w obrzędzie pojednania grzeszników. W imieniu pokutujących
występował diakon, prosząc biskupa o przyjęcie grzeszników do-jednoś-í-'11-u-ll'_-'lllí'

4°° wykładnia prawnicza wygląda w sposób następujący. Tylko człowiek
żyjący posiada osobowośc prawną. Istnieje jedna_ pojęcie prawa
subiektywnego dla pewnych rzeczy, które mogą byc spełnione dopiero po śmierci podmiotu np. prswo do grobowca rodzinnego. Podobnie
jest z prawem do pogrzebu kościelnego. Prawo wiernych do pogrzebu
kościelnego jest osobiste, ale również natury publicznej. Ekskomunikowany traci je jeszcze za zycia. Kościół zatem jest wolny, to
znaczy nie-jest obowiązany do udzielenia pogrzebu ościelnego, z
czego jednak nie wynika. że Kościół ma obowiązek odmówienia pogrzebu. Zdarzają się zatem wypadki, że Kościół tym, którzy utracili swe prawo do grobu kościelnego udziela go jednak z powodu
specjalnych wchodzących w grę racji. Jeżeli zaś nie udziela pcgrzebu, to dlatego, że nie jest do tego zobowiązany, a ponadto
może powodować się równiez motywami pobocznymi, ja np. by odstraszyć żyjących od popełnienia pewnych przestępstw albo też ze
względu na sprawiedliwość społeczną. Por. A.Petrani: Pozbawienie
pogrzebu kościelnego. "Ateneum Kapłańskie". 39: 1947 T.47 s.61-65.
401
Martimort: Handbuch II 106-110 (literatura). _
402 Por. M.Fêrotin: Le Liber ordinum en usage dans l'êglise wisigothique-mozarabe d'Espagne. Paris 1904 s.200-202; Martimort: Handbuch
II

107.

I
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ci wiernych. Po kazaniu biskup nakładał ręce na grzeszników4o3, prosząc Boga o odpuezczenie im grzechów4O4.
Ws wczesnym średniowieczu obrzęd pojednania grzeszników stał się
bardziej symboliczny i spektakularny. Biskup wychodził naprzeciw grzesznikom przed-bramę kościoła i ująwszy pierwszego z nich ze rękę wprowadzał wszystkich do kościoła. W tym czasie śpieweno psalmy pokutne4O5. Z kolei biskup odmawiał modlitwę z absolucją i w ten sposób
przywracał grzeszników do wspólnoty wiernych.
Ryty wypędzania pokutników Űw środę Popielcową) i pojednania
grzeszników (w Wielki Czwartek), jakie pod koniec XV w. znalazły się
w Pontificele Romanum, a które do dziś się w nim znajdują, mają swe
źródło w liturgii nadreńskiej z X w.4O6. Na nich to głównie wzoruje
się ryt absolucji ekekomunikowanego.
"Ordo excommunicandi et absolvendi" znajduje się od 1596 r. w III
części Pontificele Romanum4O7. Interesuje nas w tym wypadku sem obrzęd
ebsolucji. Ma on bardzo uroczysty charakter. Biskup ubrany w humerał,'
albę, stułę i kapę koloru fioletowego, w prostej mitrze siedzi na faldistorium (krzesło składane bez oparcia) przed główna bramą kościoła.
Ubiegający się o absolucję ekskomunikowany klęczy przed nim pochylony
z odkrytą głową 1, jeśli jest nim mężczyzna, również z obnazonymi do
koszuli plecami. Biskup najpierw przyjmuje od pokutujęcego przysięgę
wierności, a następnie odmawiając psalm Miserere chłoszcze go rózgę
względnie sznurem. Z kolei po wezwaniech modlitewnych odmawia trzy
oracje, z których jedne ma charakter absolucji, po czym ujmuje zwolnionego.z ekskomuniki za rękę i wprowadza go do kościoła mówiąc: “Reduco te in gremium sanctae matris Ecclesiae".
Podobnie, choć w skromniejszej oprawie zewnętrznej, przebiega
absolucje ekskomunikowsnego dokonywana przez zwykłego kapłana. W tym
przypadku cały obrzęd odbywa się w kościele, a absolucji udziela kana

403 Gest nałożenia rąk zaniknął po Soborze trydenckim, który między
penitentem a kapłanem kazał umieścić kratę, tak że kapłan w czasie odmawiania słów absolucji trzyma jedynie uniesioną rękę "dextera versus poenitentem elovata" (Rituale Romanum. Tit. IV - De
sa ramento poenitentiae), żegnając na zakończenie obrzędu pokutŃ1

404

ae

Modlitwa "Deus misericors, Deus clemens" odmawiana w czasie tego
obrzędu jest obecnie jedną z modlitw w “Ordo commendationis animae" (Rituale Romanum. Tit. vI_cap. 7 nr 4). Jest to bardzo stara
modlitwa. Znajduje się Już w Sakramentarzu gelazjańskim, wśród
modlitw pod tytułem: "Reconciliatio paenitentis ad mortem". Secrementarium Gelasianum nr 364. 367.

405 obecnie uzywany ich zeszaw (6, 31.937, 50. 101. 129, 142) ukształc

tował się w czasach Karola wielkiego. Por. Mertimort: Hendbuch

II 109.

406 Tamże przyp. 19.
407 Por. Andrieu PR III 609,8.

3. Obrzędy pogrzebowe w Polsce od XIV do XVII wieku (1631)
.. 244

płan nie we własnym imieniu, jak to na ogół czynił biskup, ale w
imieniu papieża, biskupa względnie przełożonego wyższego zakonu wyjętego, którzy mu tej władzy użyczyli408.
3.3.3.2. ±f3rma_seEeliendi ezcommuni5atum_mpĹtuum_dum_deb3t_abş2}!iĽ
Obrzęd absolucji ekskomunikowanego zmarłego powstał w oparciu o ryt absolucji ekskomunikowanego żyjącego. Genezy tego obrzędu
nie udało się bliżej ustalić. Wydaje się, że opiera się on na tych
samych przesłankach teologicznych, które dopuszczały “absolutio super
tumulum" na zakończenie obrzędów pogrzebowych w kościele. "Absolutio
super tumulum" pojawiła się na początku XI w.409. wydaje się, że
"Absolutio super tumulum" i absolucja zmarłego ekskomunikowanego są
owocem ówczesnej, niesprecyzowanej teologii pokuty.
Najstarsze polską księgą liturgiczną, w jakiej odnotowano "Absolutio super mortuum e×communicatum“ jest tak zwana Agenda "wileńska" z
1499 r.41o Forma absolucji tu podana jest bardzo prosta. Składa się,
jak przy zwolnieniu z cenzury żywego penitenta, z psalmu Miserere,
Ojcze nasz i Zdrowaś, kilku wezwań i trzech modlitw411. Z pozostałych
polskich agend obrzęd absolucji zmarłego zawierają jeszcze: Agenda
płocka z 1554, Agenda warmińsko i gnieżnieńska z 1578 r. pod tytułem:
“Forma sepeliendi excommunicatum mortuum dum debat absolvi". Agendy
te posiadają, choć nie dosłownie, te same rubryki412 oraz identyczne
n-1;;-że--_-nie

4O8 Formę takiej absolucji (in poriculo mortis) opisuję statuty synodalne z Nimes (płdn. Francja) z 1252 r.: “Et recepto iursmento ab
ipso infirmo vel excommunicsto, quod stabit mandatis ecclesis, et
absolvat sum occulte sacerdos dicendo psalmos Miserera vel Deus
misereatur etc. Kirieleyson. Pater noster, Salvum fac servum tuum
Domino, Exaudi, Dominus vobiscum, Oremus, Deus cui proprium est
misereri semper st parcere. suscipe deprecationem nostrsm et famulum tuum, quem delictorum et excommunicationis cathena constringit, miserecio tue pietatis absolvat, per Christum ect. et postea
dicat: Auctoritate, que fungor, absolvo te ab omni vinculo excommunicacionis et specialiter a sentencia excommunicacionis, qua ligatus eras pro tali facto et precipio tibi, quod decetsro talia
vel similia non committas". Sawicki Conc X 539.
409 Por. Martimort: Handbuch II 166-167.
410 Dla przykładu diecezja moguncke 1 würzburska otrzymują ten obrzęd
dopiero wraz z egendą z 1671, a bamberska z agendą z 1724 roku.
Por. Reinfenberg: Sakramente, Sakramentalien und Ritualien II
614-646.
411

`

Oto teksty Agendy “wileńskiej": “Primo sacerdos dicat ps Miserere
et post quemlibet versum psrcutiat mortuum virga quam tenet in
manibus. Deinde dicat Pater noster, Ave, Et ne nos, Salvum fac
servum, Mitte ei auxilium. Nichil proficiat, Domins exaudi, Dominus vobiscum. Oremus. Deus cui proprium est miserari (...)_Or.
Prosta quaesumus Domino famulo tuo (...) Or. Deus qui besto Petra
apostolo tuo (...)".
412
Agenda płocka ma taką rubrykę wstępną:
"Si talia est sepultus in cimiterio, tunc non exhumebitur. Si au.tsm est sepultus extra cimiterium tunc sxhumabitur et corpue vel
Cd. przyp. na etri245
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teksty modlitwne413. W porównaniu z Agendą "wileńską" zamiast wezwań
po pselmia mają Traktus, a po wspólnej z tą agendę modlitwie: "Deus
cui proprium est misereri", prezentują odmienną formę absolucji.
Wszystkie te agendy zawierają rubrykę, która powiada. że w czasie odmawianie psalmu Miserere należy chłostać: zmarłego (jeśli jeszcze nie
został pochowany), trumnę (w wypadku ekshumacji), względnie grób (jeśli zmarłego pogrzebano na poświęconym miejscu).
1 Od Rytuału Piotrkowskiego aż do naszych dni posługiwano się w
Polsce rytem rzymskim: "Ritus absolvendi excommunicatum jam mortuum",
wydanym w tej formie po raz pierwszy w Rituele Romanum z 1614 r.414.
Obrzęd rzymski odbiega nieco od dotychczas nam znanych. Z dawnego rytu pozostał jedynie psalm Miserera. Forma absolucji jest skrócona415.
nie-Łee-u-_Å

Cd. przyp. ze str.244
7 sepulchrum verbsrabitur, ut fit circe vivos". Rubryka pozostałych
dwóch egsnd jest nieco obszerniejsza: "Si talia est sepultus in
coemiterio, vel in ecclesia, tunc non exhumabitur. Si autem est
sepultus extra coemiterium vel ecclesiam tunc exhumabitur, et corpus vel sapulchrum baculo seu virga verberabitur. Et primo sacerdos hebsns comissionem a superiore ad absolvendum dicat (...)".
413
Modlitwy we wszystkich tych agendach są identyczne:
"Pe, Miserare
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Pater noster, Ave Maria
Et ns nos
Tractus dicitur:
Domino non sscundum peccata nostra facias nobis,
neque sscundum inquitates retribuas nobis.
V. Domine ne memineris iniquitatum nostrarum.
Cito anticipent nos misericordie tue:
quia pauperes faoti sumus nimis.
V. Adiuva nos Deus salutaris noster,
st proptsr gloriam nominis tui, Domine, libare
nos. et propitius esto peccatis nostris.
V. Peccavimus Domino cum patribus nostris.
R. Iniusts egimus iniquitatem fecimus.
Oremus: Deus cui proprium est misereri (...).
Tandem dicat formam absolutionis:
Dominus noster Jesus Christus per suam misericordiam dignetur
te absolvere et ego autoritate eiusdem a superiori meo mihi
commiasa ebsolvo ta a sententiis excommunicationum, quae incidisti propter inobedientism senctae matris Ecclesiae, et restituo te eiusdsm sancts matri et communioni fidelium. In nomine
Pa+trie et Fi+lii at Spi+ritus sancti. Amen.
Et postea in loco sancto sspsliatur cum pulsu et solemnitate:
Et valet talia abeolutio, ut eiusmodi sspsliatur in loco sacro.
Val si est sepultus in loco sacro, ut non exhumetur, sad ut oretur pro eo in Ecclesia at campsllantur haeredes ipsius axcommunicati ad feciendum laesis pro ipso facient elsemosynas, orationes
at isiunie et alie suffragia".
414 Por. Rituale Romanum z r. 1952 Tit. IV Caput IV, s.159.
415

“Auctoritate mihi concesse, ago te absolvo a vinculo sxcommunicationis. quam incurristi (vel incurrisse declaratus ss) propter

tele fectum, et rsstituo te communioni fidelium, in nomine Patris.

et Filii + et Spiritus Ssncti. Amen".
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Nowością jest psalm De profundia i modlitwa końcowa416. Zachował się
jednak gest chłosty w czasie odmawiania Miserere.
Wprawdzie cały obrzęd z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się
pewnym nieporozumieniem, a gest biczowanie czystym formalizmem, ale
w średniowieczu gest się liczył, gest był bardzo ważny. "Kultura
średniowiecza jest kulturę gestu", pisze J. le Goff417. Geetami posługiwano się w życiu codziennym (liczone na palcach. umowom i przysięgom towarzysza gesty), w życiu społecznym (wesel wkładał ręce w
dłonie seniora), ale na1bogatsze_były gesty liturgiczne418. Chłosta.
biczowanie były jednym z geetów pokutnych, czytelnym i zrozumiałym
dla wszystkich. Biczowanie było również kara 1 to kara niekiedy bardzo okrutna. Stosowane ja już w starożytności (poddany jej został sam
Chrystus Pan. e św. Paweł nawet kilkakrotnie). W wiekach średnich
chłosta publiczna na ogół uchodziła za lekką kare i była często stosowane. zwłaszcza w miastach. Knonikarz Gall w formie żartobliwej pisze o Bolesławie Chrobrym, że brał tych, którzy mu się sprzeniewierzyli do łaźni i tam wychłostawszy ich osobiście, ponownie przywracał do
łaeki419. W życiu zakonnym biczowanie było jedna z form ascezy. Istniały nawet sekty biczowników, które w pełnym średniowieczu przemierzeły Europę siejęc zgrozę 1 przerażenie42°. Dlatego też rozumiemy.
że liturgia nie mogła zrezygnować z tego gestu. I choć nas dziś razi
te forma, nie powinna dziwić. Oparła sie bowiem czesowi i wystepuje
jeszcze w Rituale Romanum z 1952 roku.
Po absolucji zmarły miał prawo do normalnego pogrzebu z biciem
dzwonów i pochowanien na poświęconym miejscu. Według polskich agend
sprzed 1631 r. najbliższa rodzina i spadkobiercy mieli jednak obowiązek wypełnić wszystkie zobowiazenia wynikające z faktu absolucji w
postaci jałmużn, modłów, poetów i restytucji421.
Nowe Ordo exsequiarum z 1969 r. nie zawiera już obrzedu absolucji
ekskomunikowanego zmarłego422. Obrzed ten chyba bezpowrotnie przeszedł
do historii. Zrodziła go epoka. które lubowałe się-w skrajnoóciach,
416 "De quaesumus, Domino. anieae femuli tui. quem excommunicationis
eententie constrinxerat, refrigerii sedem, auietie beatitudinem,
et euperni luminie cleritatem. Per Christum .
e
417 Kultura średniowiecznej Europy 8.350-351.
418

Por. F.Sczaniecki: Gest modlitewny w późnym średniowieczu. W'

Kultura elitarna e kultura masowe w Polsce późnego średniowiecza,
Pod red. B.Geremke. Wrocław 1978 8.41-52.
419

8.11 I 13 8.36.

9

420 Por. H.Wbjtyske: Biczownicy. EK II 517-520.

421 Agrioc 1554. Agvm. 1578, Agca 1578. Por. 8.363/4 pr-zyp.:'›.
422 Niektóre diecezje niemieckie (Moguncja. Würzburg, Beeberg, Wbrm)
zrezygnował: z tego obrzçdu już w ciagu XVIII i XIX w. Por. Reinfenberg: Se raeente..Sakramentelien und Ritualien II 644-646.

3.3. Pogrzeb nadzwyczajny - ekskomunikowanego

~ ze? w której “sacra“ i "profana"} to co święte i to co świeckie, mieszały
się ze soba, dla której równie ważnym i oczekiwanym wydarzeniem byłe
egzekucja co ułaskawienie skazanca. potępisnie zła i grzesznika. jak
-również rozgrzeszenie i przywrócenie do łaski, epoka, które władzę
swoja chciała rozciagnać nawet poza grób4äš.
Nowe posoborowe prawodewstwo ogólnokościelna nie zostało jeszcze
w pełni ukonstytuowane. Wydaje się jednak, że ani w teologii. ani w
-ustawodawstwis kościelnym, ani we współczesnym zracjonalizowanym świe
cie nie znajdzie się dla tego obrzędu więcej miejsce.

“23 Por. J.Huizinga= Jesień średniowiecza, passim, zwłaszcza rozdział
pierwszy zatytułowany: Dynamika zycia.

zA|<oŃczsN1e
Cześć dla zmarłych jest zjawiskiem ogólnoludzkim. Niemal równocześnie z odkryciem pierwszych śladów istnienia człowieka odkryto śla
dy troski i czci wobec zmarłego w postaci celowego pochówka.
Pierwszy grób wziemny pochodzi z paleolitu (ok. 50 tys. lat przed
Chr.). Odtąd nieprzerwanie można spotkać się z mniej lub więcej rozbudowanym obrządkiem pogrzebowym. Odnosi się to również do ziem pol-

skich. Nejstarszy grób na naszych ziemiach, znaleziony w poblizu
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.).
P
Bogaty obrządek pogrzebowy stwierdza się u prasłowiańskiej ludnoś
ci 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 chrześcijańBŜWE.

Religioznawcy stwierdzają istnienie u Prasłowian wiary w życie
pozagrobowe. Zewnętrzną oznaką tej wiary była troska o dopełnienie
wszelkich posług wobec zmarłego. Stąd na urządzenie pogrzebu wydawane
znaczną część majątku zmarłego. Ciałopalenie zaś miało być wyrazem
wiary w niematerialne duszę.
Nie znamy formalnej, sławnej strony pogeńskiego obrządku pogrzebowego. Nie dochowały 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 ugrumtowało tę
wiarę, dając jej nową podstawę i motywację. Troska o zmarłych również
została pogłębiona przez przykład pogrzebu Chrystusa oraz wzbogacona
przez nowe elementy w postaci modlitw i mszy za zmarłych. Chrześcijan
stwo zdecydowanie odrzuciło pogański zwyczaj palenia ciał zmarłych i
chowania ich na niepoświęconych miejscach, w lasach i na polach.
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Chrześcijeńeki obrzęd pogrzebowy przynosi nie tylko nowe formy 1
treści, ale 1 nowy, dla większości niezrezumiały. język łaciński. Oddziaływenie chrześcijaństwa na_obyczaj pogrzebowy było jednak bardzo

silne. Juz w X atuleciu przezwycięzone zasadniczo zwyczaj ciełepslenie. W tym samym czasie pojawiaja się pierwsze chrześcijańskie cmentarze.
Z początków XI wieku mamy pierwszy opis kościelnego pogrzebu,
znajdujący się w Zywocie Pięciu Braci Męczenników. Z tego samego wieku pochodzą pierwsze prywatna modlitwy za zmarłych, ułożone przez cór
kę króla Mieszka II Gertrudę. Świadczą one o przyswojeniu ducha chrze
ścijańakiego przez ówczesnych Polaków.
Z drugiej połowy XI stulecia pochodzi najstarsza zachowana w Pola
ce księga kościelna zawierająca liturgiczny obrzęd pogrzebu. Jest nią
Sekramentarz Tyniecki przywieziony przez benedyktynów z okolic Kolonii nad Renem. Bardzo rozbudowane “Ordo in agenda mortuorum“ tego Sakramentarza jest świadectwem bogactwa tekstów liturgicznych odnoszących się do pogrzebu.
t
Z XII stulecie przetrwały pierwsze ikonograficzne przedstawienia
chrześcijańskiego pogrzebu. Niemal cały obrzęd pogrzebowy tamtych
czasów można odczytać z kilku scen Drzwi Gniażnieńskich przedstawiających śmierć i pogrzabanie św. Wojciecha. Postać rycerza z nagrobka
w Tumie pod Łęczyca, którego dusza w postaci dziecka unosi się do
nieba. płyte nagrobna z kościoła w Wiślicy, krzyża proceeyjne wykuts
na nagrobkach, symbolizujące pechód zmarłego do nieba - są dalszym
dowodem przenikania kultury i teologii chrześcijańskiej do szerszych
kręgów ówczesnego społeczeństwa polskiego.
Nie wszystkie elementy pogańskiego obyczeju pogrzebowego zostały
od razu przszwyciążons. Niektóre z nich (dary grobowe, "zabijanie"
trupa czyli wampiryzm, nadmierne wyrażanie żałoby) trwały jeszcze
przez dłuższy czas, tworząc swoisty synkretyzm religijny. Pogłąbienie
ducha chrześcijańskiego na tym odcinku było dziełem następnych stuleci. Dokonywało się ono drogą nauczania kościelnego oraz na drodze administracyjnej, przy pomocy ustaw kościelnych, nad których wykonaniem
czuwał również czynnik świecki.
Z chwilą przybycia do Polski w XII wieku cystersów znalazł się
na naszym terenie zakonny obrzęd pogrzebu. Obejmuje on jak gdyby
trzy fazy pogrzebu. Zaraz po skonaniu następuje "commendatio animae",
polecenie duszy zmarłego Bogu, połączone z przygotowaniem zmarłego do
pochowania, następnie odbywa sie czuwanie czyli modlitwy przy zmarłym
i wreszcie 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 równiez obrzęd pogrzebu nie-mniche. który
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zarówno co do uczestników pogrzebu. jak i co do tekstów pogrzebowych

jest uproszczona postacie obrzęou pogrzebu mnicha.
g
Dopiero z poczatku XIV stulecia zachowała się diecezjalna księga
liturgiczne zawierająca obrzęd pogrzebu. Jest nie Agenda biekupa.wrocławakiego Henryka I (1302-1319). Obrzęd pcgrzebowy tej agendy, zbliżony do obrzędu znajdującego się w księgach cysterskich. odnajdujemy
również w XV-wiecznej agendzie z Krakowa (BKapKr 25) oraz w drukowanej agendzie płockisj z 1554 r., a w wersji skróconej w agendach pozostałych diecezji. Jest to obrzęd wywodzący się z tradycji karolinskiej. Pochodzi z IX-wiecznego Sakramentarza z St.Denia pod Paryżem.
Podobnie jak obrzęd Sakramentarza Tynieckiego. jest on bardzo długi i
rozbudowany. Realizacje liturgii pogrzebowej w takiej formie była mozliwe tylko w środowiskach dobrze do tego przygotowanych. z liczna
służbę liturgiczne, a więc w katedrze biskupiej lub w klasztorze. To-też w agendach z XV wieku obserwujemy tendencje do skracania liturgicznego obrzędu pogrzebowego. Jeśli bowiem w “Ordo in aganda mortuo-_
rum" Sakramentarza z Tyńce mamy aż 29 modlitw, to skrócona obrzędy_
("Ordo exeequiarum brevia". "Conductus funebris minor") ograniczają
się często do jednej modlitwy. Wydaje się, że taka redukcja obrzędu
pogrzabowego nastąpiła już znacznie wcześniej. Mogło się to stać w
połowie XIV stulecia, kiedy czarna śmierć dziesiatkowała ludzi 1 duszpasterza nie byli w stanie odprawiać nad każdym zmarłym długich modłów. Czy tak było w istocie, trudno. z braku ksiąg liturgicznych z I
tego okresu na naszym terenie, dowieść.
Pod koniec XV w. następuje większa zróżnicowanie obrzędów pogrzebowych. Pozwoliło to na wyróżnienie w niniejszej rozprawie pogrzebu
uroczystego i prostego oraz pogrzebu dziecka, położnicy i ekakomunikowanego.
I
Obrzęd pogrzebu dziecka, jaki jawi się pod koniec XV w. w polskich
księgach liturgicznych, jest odbiciem ogólniejszych ówczesnych pradów. cechujęcych się w dobie humanizmu i renesansu między innymi większym zainteresowaniem się losem dziecka, które niemal nie było dostrzegane w poprzednim okresie. W tym bowiem czasie pojawia się motyw
dziecka w sztuce 1 literaturze.
Ubrzędy pogrzebu położnicy i akskomunikowanego sa typowym tworem
kończęcego się średniowiecza. świadczacym o pewnej dewiacji teologicznej. Sa one owocem pewnej surowości moralnej wobec grzeszników, charakterystycznej dla okresu, który stworzył obraz Chrystusa ukrzyżowanego 1 obrazy tańca śmierci. Obrzędy pogrzebu położnicy oficjalnie
wykreślono z agend pod koniec XVI W., natomiast obrzęd rekoncyliacji
ekskomunikowanego zmarłego przetrwał, przynajmniej w Rituale Romanum,
do 1952 roku.

Co stanowi specyfikę liturgii polskiego pogrzebu?

Zakończenie
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Ke. Czesław Skowron stwierdził przed kilku laty, że charaktsrysty
czną cechą polskich pogrzebów uroozyatych (np. królewskich) jest potrójny pochód ofierniczy w czasie Mszy św. pogrzebowej: na Kyrie, pod
czas Offertorium i na Agnue Dei» Wydaje się, że zwyczajem polskim, od
notowanym w agendzie płookiej z 1554 r. jes; śpiewanie w chwili składania ciała duchownego do grobu antyfony: Domino suecips me. Tę samą
antyfonę ok. r. 1500 śpiewana w katedrze włocłswskiej podczas mszy św
ze zmarłego prałate lub kanonika i to w czasie podniesienia, trzymając równocześnie unieaioną trumnę ze zmarłym. Biskup włocławski Rozdrażewakis w relacjach o stanie diecezji do Rzymu w r. 1593 określił
jako “zwyczaj polski" zachowany w najstarszych ustawach kapitulnych z
pierwszej połowy XIV w. obowiązek ciążący na duchownych, mianowicie
branie udziału w pogrzebie współbrata, pochowanie go na godnym miejscu i odprawienia przez członków kapituły pewnej ilości mszy św.
W r. 1631 ukazał się Rytuał Piotrkowski opracowany w oparciu o
Rituale Romanum z 1614 r. Miał on stanowić zakończenie procesu romani
zacji liturgii w Polsce w dobie potrydenckiaj. Rytuał Piotrkowski
przyjął w zasadzie rzymskie Ordo exequiarum z 1614 rs, jednakże obok
44 innych odchyleń od Rituale Romanum zachował równiez "Ordo exsquiarum bravior ex usu Provinciae huius". Ponadto w samym rzymskim Ordo
exaquiarum przyjętym przez Rytuał Piotrkowski, zgodnie z tradycją
polską zalecono cdprawienie Officium defunctorum w domu zmarłego zamiast w kościele..
W obrzędach pogrzebowych polskich agend nie stwierdzono rodzimej
twórczości w postaci nowych tekstów liturgicznych. Przyjęto gotowe
wzorca z Zachodu, głównie z kręgu karolińskiego. Niemniej obecność
tych obrzędów w polskich księgach liturgicznych jest świadectwem, że
Polska nie pozostawała na marginesie spraw ogólnokościelnych, ale korzystając z bogatej ekarbnicy Kościoła, sama się ubogacała i szybko
stanęła w jednym rzędzie z chrześcijańskim Zachodem.
Czy zamierzenia niniejszej pracy postawione wa wstępie zostały
osiągnięte?
ę
Rozprawa niniejsza jest pierwszą próbą syntetycznego ujęcia problematyki pogrzebowej w aspekcie liturgicznym i to na najstarszym odcinku naszej przsszłości. Jak wszelkie tego rodzaju przedsięwzięcia
jest to próba z konieczności niedoskonała. Brak bowiem w naszej literaturze prac przyczynkarskich na tak ujęty temat, które mogłyby ułatwić zadanie. Jeśli nawet niektóre prace dotykały problemu pogrzebu,
to czyniły to zawsze w oderwaniu od źródeł liturgicznych. Stąd wyczer
pujące przedstawienie tego zagadnienia napotykało wielkie trudności.
Jako osiągnięcie obecnej rozprawy -można chyba uznać odnalezienie i
przedstawienie w formie aneksu wszystkich przedtrydenckich tekstów
liturgicznych odnoszących się do pogrzebu i częściową ich analizą
przedstawioną w toku pracy.
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Dużo jednak pozoetaJe-jeszcze do zrobienia. Przede wczşetkia nale»
żałoby obecnie, po zaprezentowanie tekstów liturgicznych dawnych obrzędów pogrzebowych, zajęć się ich treścią teologiczne. Można by również przeprowadzić studium porównawcze z tekstami liturgicznymi innych
obrzadków chrześcijańskich. wypadałoby przeanalizować i to wieloaspektowo zachowane średniowieczne i późniejsze kazania pogrzebowe. Nieopracowane se również takie zagadnienia, jak stara i wciąż żywa tradycja polska modlitwy za zmarłych i do dusz czyećcowych, fundacyjne i
poniedziałkowe msze za zmarłych, polska pieśń pogrzebowe, pogrzebowe
liturgia domowa. Poruszone w trakcie pracy niektóre z tych zagadnień,
jako uzupełnienie i naświetlania obrzędów liturgicznych. ukazały Jedydynie niedoetateczność opracowań w tym zakresie i potrzebę dalszych
badań.
'
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MUDLITWY ZA ZHARŁYCH
MANUSCRITUH GERTUĽHE:
FILIAE HESCONI3 ll REGI5 PÜLONIAE

Cure Valeriani Meysztowicz - aditum, “Antemura1e“
Roman 1955 8. 105-157
44.
(F. 15r)

"...at quorun anniversarius obitus vel triceaimus hodierna die celebratur. Ot quorun memoria in hoc seculo obita est, et animabus omnium

fidaliun dofunctorum. Libera eos ab onni ira, indignatione tua. ab
åtorna danpnationa. et da principibua tenebrarum. ac locie penarum,

at porduc aaa ad gaudia paradisi: Domżne Deus no8ter"1.
45.

(F. 15v ~ 15v)
A118.
Ad to, Domino, misera et peccaxrix confugio, et tibi pie flecto
ganua nas pro animabus famularumifamularumque tuarum, et pro univerais fidelibus dafunctis: atque ego supnlex exoro pro anima famuli tui
N. cuiua diom octavum, trigesimum, atque anniversariuu commemoramus;
ut universe peccata. et negligantias, ei dimittere digneris; qui propriun, sanctumque sanguinem pro eo in cruce Fudisti, eum iubeas liberara da punalibua locie, atque collocara inter pausantium spiritum

agnina.

V

Ut aninan fanulorum famularuuque tuarum ab omnibus peccatis absolvoro dignaris. Ter.
Ut nas a vinculis inferni et 8 principibus tenebrarum absolvere
dignoria to roganus. audi nos.
V

1 Brak poprzodnioj karty. stąd modlitwa nie ma początku.
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Ut dolioto iuvontutio ot ignorontios oorum no rominiocorio to rogomuo audi noo.
D
Ut omnia poocoto quo cornio fragilitoto ot doloctociono contraxorunt indulgoro dignorio.
Ut oio vultum tuum dooidorobiloa pium oc placobilom dignantor
(oatondoo - in mo omiooum).
D
Soncto Maria porpotuo virgo intorcodo pro oniuabuo omniun fidolium dofunctorum od Dominum Doum nootrum.

46.
(F. 15v)
Domino Douo. qui oodoa super thronoo chorubim ot roopicio obyoooo
ot facio torrom tromoro; qui pluio oupor iuotoo ot iniuotoa; qui doducio od portao mortio ot roducioş to Domino doprocamuo pro oninobuo
omnium illorum, quorum hodio momorian colobramuo, ut oboolvos ooo do
vinculio quibuo olligati sunt ot porducos ooo in roquiom otornom.
Por Chriotum Dominum nootrun.
Ut onimo fonuli tui N. propicioro dignorio to rogomuo.
Ut oum tormonta nortio ot flonmoo inforni ottingoro non poruittoo,
to procomur audi noo.
Ut oi roquiom otornom ot viton porpotuom donaro dignorio, to rogoouo.

Ut oninaa fomulorum famuloruoquo in pacio ac lucio rogiono conotituoro dignorio. to prooonur.
Ut romiooionoo pocootoruu quau oonpor optovorunt to largionto
noroantur porciporo. to procaaur.
D
Ut oio partom ot sociototom in rogno tuo cum oanotio ot oloctio
tuio donaro dignorio. to proconur.
D
Ut oio cum fidolibuo ot oanctio tuio boati nunorio portionoo donoro dignorio. to rogo audi mo. Ut oaa_intor ogmino oonctorun tuorun
oollocaro dignorio, to rogomuo. Ut onimabuo fomulorun tuorum proopiciaro dignorio; ut omnia dolioto illorun propitiuo ouforro dignorio.

92.

(F. 232v)
Oratio od oanctun Miohoolon pro fidolibuo dofunctio.
Sancto Michael ot oonoo soncti Dni intorcodito pro ąniggbug
onnium fidolium dofunctorun, ot ao poocotrioon pro oio oronton oxoudiro dignoritio.
D
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93.

(F. zsav)
A118.
Chrioto Fili Doi mioororo onimå fomuli tui Adê ot onimå fomulê
tuå Evå, ot animabuo famulorum fomulorumquo tuorum, ot nootrå congrogationio frotroo ot oororoo. ot omnium parontum nootrorum. omniunquo
hic ot ubiquo in Christo quioocontium ot mihi indignå fomulå tuå Gortrudå ot qui bono mihi fooorint proptor nonon tuum. ot pro quibuo
iuooo aut dobito oun. oivo ipoo docrovi ororo.

A n o k o

2

onoo zu AGĘNDA noofuoaunz
Sakronontarz Tyniocki. XI w.
A. Subvonito
V. Suocipiat ooo Chriotuo
A. Chorus ongolorum
Po. In oxitu
Diloxi
Drotio:
(1). Pio rocordationio offoctu frotros coriooini. ooomomorationom
faoinuo cori nootri quon dominuo do tooptotionibuo huiuo ooculi odaunpoit, oboocrontoo niooricordion Doi nootri, ut ipoo oi tribuoro
dignotur plocidon ot quiotom monoionom, ot romittot oi omnoo lubrico
toooritotio offonoao, ut concoooo vonio plono indulgontipo, quicquid
in hoc oooculo propriuo ottulit orror totun inoffabili piototo ac bonignitoto ouo doloot. Por. Quod ipoo proootoro dignotur qui cum potro
ot opiritu oancto vivit ot rognot Douo. por omnia ooooulo ooooulorum.
Amon.
(2). Tu nobio. Donino, ouxilium proootoro_dignorio. tu opom foroo
tu niooricordion lorgiorioş opiritun otioo fanuli tui ill. ot cori
nootri vinculio corporalibuo liborotun in poco aanctoruo tuorum reci-

pioo, ut hic 1ooun”poono1on ot gohonnę ignom flonmooquo tortori in
rogiono vivanciuo ovodat to oiooronio. Qui vivio.
(3). Suocipo Domino oninon fonuli tui

illiuo quom do orgootulo

huiuo oaoculi vocoro dignotuo oo. ot libora con do principibuo tonobrorun

ot

do

locio

poonoruo,

ut

obooluto

oaniua

viniuculo pod

2 W przopioywaniu tekstu z rękopisu oparto aio na instrukcji nydonniczej A.Ho11fo: Projekt inatrukcłå wydawniczej dla pisanych źródeł
historycznych do połowy XVI w.
155-181.

tudio Zr6dłoznoIcza*. iz 1957 o.
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cotorum,quiotio oc lucio ootornaa boaoitudino porfruotur, at intor
oanotoa ot oloctoo sudo in rosurrootionio glorio, roauooitari noroatur. Por.

(4). No introo in iudiciua cuo aorvo tuo Domino quoniao nulluo
apud to iuotificabitur holo. nioi por to omniun poccatorua tribuatur
romiooio. non orgo oua quooououo tua iudiciolio oontantia praoot.
quom tibi vera supplicotio fidoi christiono connondot, ood grotia tua
oibi succurronte morootur ovadoro iudicun ultionio. qui dua vivorot
inoignatua oot signaculo oanotę trinitotio. Por.
_
(5). Fac quaooumuo Domino nano oua soruo tuo dofuncto aiooricordiom ut factorum auorun in poonis non rocipiat vicom. qui tuoo in votis tonuit voluntatom. ut sicut hic ou vora fidoo iunxit fidoliun
tumis, ita oum illic tua oioorotio-oociot angolicio chorio. Por.

(6). Inclina Domino auroa tuoo [(c. d. brak) ad procoo nootroa
quibus misoricordiom tuao ouplicoo doproconur. ut aniaao fanuli tui

illiua quad do hoc saoculo oigroro iuooioti, in pocio oc lucio rogiono constituao, ot oonctorun tuofuā iuboas ooao conoorton. Por.]

(7). Aboolvo Domino aniooa fouli Ĺ(c. d. brak) tui illiuo. ab
omni vinculo dolictoruo. ut in roourroctionis gloria. intor oanctoo
tuos roouscitatuo roopirot. Pon]
(B). Annuo nobis Domino ut anioao [(c. d. brak) fanuli tui illiuo.

f ßißßi

ßß qü m ß mýor o9t§vit. ooroatur porciporo poccotorun. Por.]

Et no noo.
In momoria aotorna.
No tradas.
No intrcs in iudiciuo.
Roquiom ootornom.
Orotio:
(9). Deus cui omnia vivunt. ot cui non porount moriondo corporo
nostro sed mutantur in aoliuo. to oupplicos doprocamur ut ouocipi
iuboas aninam famuli tui illiuo por nonuo sanctorum ongoloruu tuorum.
doducondam in sinum aoici tui patriorchę Abrahę, roouooitandamquo in
novissimo magni iudicii die. ot quicquid vitiorum diabolo fallonto
contraxit, tu piua ot niooricors obluo indulgondo. Por.
(10). Douo vitę dator ot huoanoru corporum roparator. qui to o
pocoatoribuo oxoraro voluioti, oxaudi prooooa quas opocioli dovotiono
pro anima famuli tui tibi lacrioobilitor fundimuo, ut libororo ooo ab
inferorum cruciatibua. ot collooaro intor agmina oanctorum tuorum
dignoris, vosto quoquo colasti ot stala inmortalitatis indui, ot pora
disi amoonitato confovori iuboao. Par.

(11). Deus qui humanoruo anioorul ootornus amator os. animam foouli tui illiuo quam duo vera in oorporo manorot tonuit fidos, ab onni
cruciatu infororum roddo oxtorroo, ut oogrogata ab infornalibus cloustrio, sonotorum moroatur odunari conoortiis. Por.
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A. torro formdati mo
Po. Dominuo rogit ao
A. Tu iuooioti nooci mo Domino
Po. Quonodmodua
A. Audivi vocom
Po. Diloxi quoniam
Orotio:
A
_
(12). Fidalium Doua onnium conditor [(c. d. brak) ot Rodamptor,
onimarum řomulorun fomulorumquo tuarua rooiooionon cunctorum tribuo
poccatorum, ut indulgontiom quam oompor optavorunt, piio oupplicacionibuo conooquantur. Por.]
(13). Omnipotono oonpitornao Douo. cui numquom [(c. d. brak) aino
spo miooricordiao aupplicatur, propitiaro anime famuli tui illiuo.
ut qui do hoc vita tui nominia confoooiono dacoasit, oanctorum tuorum
numoro facias adgragaro. Por.]
1
(14). Dmnipotontis Doi mioaricordiam. kariooimi doprocomur, cuiua
iudicio naocimur ot finimur. ut apiritum fratris-nootri illius, quom
Domini piotao do incolatu huius ooculi tronairo praooipit. roquioa
aatorna ouocipiat ot cum in boota roourroctione ropraooontat ot in
oinum Abrahş collocaro dignotur. Por.
A. Subvonita oancti Doi.
V. Suacipiat oam Chriatua.
Kyrio - tor
'0ratio:
(15). Doum iudioium univorsitatio, Doum coolostium ot tarrostrium
ot infornorum doprocomur fratoa pro opiritu cori nootri illius. ut
oum Dominuo in roquiom collocaro dignotur ot in parto boatę rosurroctionis roouscitot. Par.
R. Antoquam nascoror
V. Comisaa.
Kyrio
Orotio:
(16). Doua, qui univorsorum oo croator ot conditor quiqua tuorum
os boatitudo sanctorum, praoata nobis potantibus. ut spiritum fratris
nootri illius a corporio noxibuo abaolutum in boata rosurroctiono facias praaaontari. Por Ihooum Chriatum.
Pater nostor
Et na nos.
Requiem aotornam.
Oratio:
(17). Partom beata roauroctionis [(c. d. brak) obtinoat vitamquo
aotarnam haboro moroatur in caolia por to Chriato Doau. Salvator mundi,- qui vivis] .
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(18). To Domino. sancto peter. omnipotone ootorno Deco ouppliciter
doprocamur pro opiritu famuli tui illiuo. quom ab originibuo huiuo
oaoculi ad to accoroiro iuooiati. dignoria, Domino, daro ai locum lucidum, locum refrigorii ot quiotio. Licoat oi tranairo portaa infororum ot in luco oancta. quom olim Abrahao promiaiati ot oomini aiua
nullam laaoionom oontiat opiritua oius, sad cum magnua dioo illo rosurroctionio ac romunorationie advonorit, roauacitoro oum dignoris,
Domino. una cum sanctio ot oloctis tuio; dolooo oi dolicta otquo poccata uoquo ad in noviseimum quadrnntom tecumquo immortalitatia ot rognum consoquatur aatornum. Por auavitatom.
(19). Diri vulnorio novitato porculsi. Ĺ(c. d..brak) ot qucdammodo cordibuo oauciati misoricordiam tuam, mundi Rodomptor,`f1evi1ibuo
vocibus inploramus, ut cari nostri illiuo animam ad to datorem proprium rovortontam blando lonitorquo ouocipias. ot ai quas illa ex hoc
carnali commomorationo maculas. tu Douo. inoleta bonitato clomantor
doleas. pio indulgoas, obliviono in porpotuum tradas. otquo hanc candom laudoo tibi cum cotaris roddituram ot od corpuo quandoquac roverauram sanctorum tuorum cootibuo adgregaro praocipias. Par.]
A. Quia poouit.
V
Po. Jubilato Doo omnia torra

Dratio:
(20). Rademptio animarum Deus aotarnitatom concode dofunctis noque evacuari passionie triumphum mundi morto paciaria: gui cum.
A. Do terra formaoti mo.

Ps. Domino probasti me.
Dratio:

(21). Obsocramus misoricordiam tuam aotornao omnipotono Deus qui
hominem ad imaginom tuam croaro dignatua oo, ut opiritum at animam famuli tui illius. quom hodiorna die robua humanis aximi, et ad to accorsiri iuseisti, blando ot misoricorditor suscipias, non

od.

domi-

nentur umbrę mortis, nec regat cum chaos ot caligo tonobrarum, sed
axutus omnium criminum labo. in sinu Abrahae collocatus, locum lucis
ot refrigorii so adoptum eose gaudeat, et cum diea iudicii advonerit,

cum aanctis ot olectis tuis. oum roauscitari iuboaa. Per. Po. Domino
oxaudi orationom meam.

Oratio:
(22). Deus apud quom mortuorum apiritus vivunt. et in quo olecto-

rum anime dcposito carnia onero plona folicitata lętantur, praosta
supplicantibus nobis ut anima řamuli tui illiuo quę temporali per corpus luminis huius caruit visu, aetornę lucis solatio potiatur, non

cum tormontum mortis attigat. non dolor horrondę visionis afficiat,
non pacnalis timor oxcruciet, non reorum proximo catona conotringit,
sed concessa sibi_dclictorum omnium vonia optatę quiotis consoquatur

gaudia ropromissa. Por.
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quoa Dominuo do laquoo huius saoculi liborare dignatus eat, cuius corpuoculuo hodio oopulturę troditur, ut oum piotae Domini in sinum Abrahoo ot Iooac ot Iocob collocaro dignotur, ut cum dioo iudicii advonorit. intor eanctoe ot olectos ouoe oum in Porto doxtora collocatum roouocitari fociot, praostonto Domino.
(24). Deus qui iustis supplicationibus sompor praoeto os. qui pie
vota digneris intuori, da famulo tuo illo cuiuo dopositioni hodio officia humanitatis oxhibemus, cum sonctis otquo fidolibue tuis beeti
munoris portionom. Par.
(25). Dobitum humani corporis sopeliondi officium fidolium moro
complentes. Doum cui omnia vivunt fidolitor doprecomur ut hoc corpus
cari nostri illius a nobia in infirmatote sopultum, in ordino sanctorum suorum reeuscitot. et oiue opiritum sanctis od fidelibus edgregari iubeat, cum quibus inonarrabili gloria et peronni folicitato porfuri meroatur, praostanto.
(26). Temoritatis quidom ost Domino. ut homo hominom, mortalis
mortolem. cinis cinarem, tibi Domino Doo nostro audeat commendaro.
sed quia terra euecipit terram, ot pulvis convertitur in pulverem,
donoc omnia caro in suam rodigatur originom, indo tuam Deus piissimo
Pater lacrimabilitor quaosumus piotatem ut huius famuli tui illius
animam quom do huius mundi vorogino conulonta ducis ad patriam, Abrahae amici tui sinu rocipias, ot rofrigerii rore porfundas, sit ab
aostuantis gohonnae truci incendio segregataa, et boatę requiei to
donate coniunctas. et si quę sunt Domino dignę cruciatibus culpę, tu
oas gratios mitissima lenitate indulgo. noc poccati recipiet vicem,
sad indulgentiao tuao pism aontiat bonitatem. Cumquo finito mundi termino oupernum inluxorit cunctis regnum, omnium sanctorum cootibue

edgrogatus. cum oloctis resurgat in porto doxtorae coronandus. Per.
(27). Tibi Domino commendemus animam famuli tui illius. ut defunctos sęculo tibi vivat, ot si que per fragilitatem mundanę_convorsationis peccata admisit. tu venia misericordissimę pietatis abstorgo.
Por.

Pater noster.
Ps. Miserero moi Deus.
Oratio:
(28). Deus, apud quom omnia morientia vivunt et cui non perount

moriendo corpcra nostra. sed mutantur in melius: to supplicos deprecamur, ut suscipi iubcas animam famuli tui illi per manus sanctorum
angolorum tuorum deducendam in sinum omici tui patriarche Abrahe re-

suscitandamque if1 novissima magne iudicii die et quicquid vitiorum
de regione mortali diabolo fallente tibi controrium contraxit, tu
pius et misericors ablue indulgendo. Per.
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(29). Commandamus tibi, Domino. animam fratris noatri illiusş prę
cantos. propter quom ad terras tua pietato discenderaa. patriarcharum
tuorum sinibua insinuare non rennuas miserere. Ĺmigranti in tuo nomine do hac inatabili et tam incerta sempitornam.i1lam vitam ac leticiam

in caelastibus praesta. Salvator mundi: qui cum Patre vivis Dominotor
et regnas Deus in unitate Spiritus Sancti in secu1a]. qui regnas in
saeculorum. Amen.

A n 8 k s
SUPER MORTUOS

Buwr B 1933 Agenda Wratislaviensis, XIV w.
Non intres
R. Subvenite
Kyrie elaison, Christe 81., Kyrie el.
Or. Deus cui omnia vivunt
R. Antequam
Kyrie alaison. Christe el.. Kyrie el.
Or. Fac quaasumus hanc
R. Memento
Kyrio el.. Chriate el., Kyria al.
Or. Deus qui iustis supplicationibus
Hic deferatur funus do eeclasia.
(R.) In paradysum angoli deducant to
Ps. Ad to Domino levavi
Or. Pisa racordationis

R. (A.) Aperue m±h± porras
Ps. Confitemini
Or. Obsdcramus
Hic mittatur corpus in sepuicrum.
R. (A.) Ingrediar
Ps. Quemadmodum
Or. Deus apud quom
Hic claudatur sepulcrum.
R. (A.) Do terra plasmasti ma
P8. Domino probasti ma
Or. Oremus dilectissimi fratres
Hic cooperiatur terra.
R. GA.) Hoc roquias moa
Pa. Memento Domino David
Or. Deus vito dator
R. (A.) Tu iussisti

3
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Pe. Te decet Deus ymnue
Or. Deus qui humenerum animarum
R. (A.) Requiem
Po. Mieerere
Or. Temeritetis quidem
R. Libero mo Domino de morte
Or. Debitum
Peter noeter
A porte
Non intree
Domino exaudi
Dominue vobiocum

Or. Si bono auecepimus
Po. Deus mieeroetur noetri
Kyrie el.. Chriete el.. Kyrie el.
Peter noster
Salvoe feo oervoe et encillee
Mitto oio euxiliua
Et do Syon
Domino oxeudi
Doninue vobiocum
Ot. Tibi Domino commondemue enimem
Alia or. Incline Domino
Item Tibi Domino comnendemue animam (ut oupre)
Omnipotene oempiterne Deus pietatie affoctu
Deue ento cuiue conepectum dofortur
Deuo qui (in) eltie hebitee

n e k
CONDUCTUS QUI CANITUR CIRCA FERETRUM
Agendy gniożniońekiot 1503. 1512. 1549
Seeerdoe incipiet absolute oretionem
Non intree
Que finite canitur eequeno reeponeorium
R. Sunvonito
Kyrie. Peter noeter
Dominuo vobiocum
Or. Deus cui omnia vivunt
Que finite oentetur eoquene reeponooriun
R. Antequon noeceror
Kyrie, Pater nooter
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Dominuo vobiacum

Or. Foc quaoeumus
Doinde cantotur rooponeorium
R. Libera mo Domino de morto
Quo finito dicatur
Kyrio. Pater nostor
A porta
Ne tradas
Roquioscant in pace. Amen.
Domino exaudi
Dominus voviscum
Or. Inclina Domino aurom
Absolve quaesumus Domino animam
Finita orationo corpus portatur ad tumulum et eacordos circa dicat
hanc orationom:
Benodicfio sopulcrit

Deus qui fundaeti torrom
Ps. Confitomini Domino
A. Aporito mihi portas
Or. Pio recordationia
Ps. Quemadmodum
A. Ingrodiar
Or. Obaecramuo misoricordiam
Deinde thurificentur corpus ot sopulcrum ot aqua bonodicte aepergantur ot doponatur in illud dicaturquo poalmua.
Po. Memento Domino David
A. Haec roquios mea
Dr. Deus apud quom mortuorum
Hic proiciatur terra oupor oum tribuo vicibus._
Ps. Domino probasti mo

A. Do terra plaemosti me
Or. Oremus fratros charisoimi
Douo vito dator

Deus qui iuotia oupplioationibuo
Temeritatia
Dobitum

Pa. Do profundio
Kyrie. Pater noator
A porta
Requiem
Dominuo vobiocum
Or. Deus qui oo univeroorum conditor
Abeolve quaesumuo Domino animam
Doue in cuiuo mieerationo
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Fidelium
Patrem beato roeurrectionis
(W AgGn 1512 - brak)
Amino oius
In reditu ad ecclesiam ei sepultura fuorit in cimiterio cantotur responsorium

R.'Clemontissimo
vel istud reoponsorium
R. Si bono suscopimus
Et cum porvonorit od chorum content psolmum Miseroro cum Gloria Patri

pro fratribus ot sororibus congrogationum, quo finito dicitur
Kyrie, Pater noator
Salvoo foc
Dominus vobiocum
Or. Satisfaciat
Famulos ot famulas tuas to queosumus Domino tua sempor protectione custodi, ut libora monta desorvient, ot to protogente a malis.omni
bus sint socuri. Per Dominum.

A n o k s
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CONDUCTUS MAIOR MORTUORUM
IUXTA RUBRICAM ECCLESIE CATHEDRALIS PLOCENSIS

Agenda Ploconsis, 1554
Cum deforendus est dofunctue ad sopeliondum, Sacerdos cum Diacono
ot eubdiacono induti albie cum stolis et manipulis ordinent se ad ca~
put defuncti ut sacerdos sit in medio oorum, alii voro duo stont od
pedes vorois od ee vultibus mutuo, quorum unus oquam benedictom elius
thuribulum teneet. caeteri vero oocerdotee otont hincinde cum libellie. Sacordos dicat voce mediocri honc orationem sine Dominus vobiscum ot eine Oromus.
Non intros
I
Finite orotione content
R. Subvenite oancti Dei
Et dum cantatur reeponoorium sacordos aspergot corpus defuncti aqua
bonedicto ot thurificet illud. et idem in quolibot Responoorio observetur. Finito Rooponeorio sacordos dicat:
Kyrio eleieon, Chriate el., Kyrie el.
Peter noster
Et ne noo
A porta infori
Dominuo vobiscum
Or. Doua cui omnia vivunt
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R. Antequom noocorer

Kyrio el., Christe el., Kyrie ol.
Pater nooter
A porta inferi
Dominus vobiscum
Or. fec quaesumuo
R. Ne recorderio poccato
Kyrie el.. Christo el.. Kyrie el.
Peter nostor
A porta inferi
Dominus vobiacum
Or. Inclina quaoaumus
Si fuerit fomina dicatur hoc oratio:
Quaosumue Domino pro tua piotate
Bonodictio oepulchri:
Deus qui fundasti terram
Sad si fuerit Episcopus dicetur haec oratio:
Deus qui intor apoetolicos sacordotos
Si voro fuerit Secordoo dicatur haec Orotio:
Praesta quaesumus Domino, ut anime famuli tui sacerdotie Finito
orationo pro quocumque sit, Sacerdos incipiat honc Antiphonam alta
voce:
A. Aporito mihi
Ps. Confitomini
Finito pselmo rosumatur Aperito. statimquo interea dum canitur Psalmus omnos egrediantur ad locum sopulturo hoc modo: primo aqua benedicta,.deinde thuriforarius. postea cerofororii, doindo chorua procodontibus minoribus more consueto, ultimo quatuor deforontes corpus. Dum
autem corpus ad tumulum portatur pulsontur campanao. Et cum od tumu- lum porvonerit sacordos cum ministris ordinot se ad caput fossae. Cho~
rue vero ad podos funoris doindo sacordos officium poragons dicat
hanc orationem. Oromus:
Or. Pie recordationis affectu
R. Qui Lazarum
Finito Responsorio innovotur Antiphono:

A. Ingrodiar in locum
Ps» Quomadmodum
Or. Oboocramus misoricordiam tuam
R. No dorolinquas mo Domino Peter
Infre Rosponsorium asporgatur aqua benedicta corpus et fovoa ot thurificetur utrumque. deinde Socerdos incipiat:
V
A. Haoc roquies moe
Ps. Memento Domino David
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Infro psolouo ponotur corpue defuncti in fosoom, post poolou resuoo-

tur Antiphono Hooe roquioo.
Bi fuorit cloricuo contotur Antiphono:
A. Dooino ouocipo mo
Et tondom socordoo dicot honc orotionooz
Or. Douo opud quoo oortuoruo

Finita orotieno Socordoo proiiciono torroo oupor corpus dsfuncti inei
pit Antiphonoo:
A. Do tsrro plsooooti oo
Po. Dooino probosti oo
Cotori oporion: corpus huoo. post psolouo roouootur sntiphono
Do torro doindo Orotio:
Droous frotroo choriooioi
Dobituo huooni
Deus vito dotor
Douo qui huoonoruo oniooruo

Douo qui iustio oupplicotionibuo
Tomoritotio quidoo
Socordoe olts voce incipiot ot prosoquotur:

A. Olomentiosioo
Finita sntiphono Socerdos subiungot versum:
A porta infori
Dominus vobiscum

Or. Sotiofsciot
Finito orstiono cantetur Responeorium eine versu:
R. Si bono euocepious
Quo finito dicotur:
Or. Deus in cuiue mioerotiono
Finita oratione Socordoe incipiet:
A. No reoinioceris Domino
Ps. 50 misorore moi
Infro psolmum omnes revertantur od chorum od lece aus. Finita psalmo

csntotur ontiphona No rooiniocoris. Si fuorit clericue csntsturz
A. Modio vito cum vorsibue.
Socordoe autem cum ministrie stone ento graduo eltaris incipiet:

Kyrio el., Christo el., Kyrio el.
Pstertnoster
Ave Maria
Et ne noo V
Domino non aocundum peccota nootro faciee nobis
Domino oxaudi orationem meam

Dominus vobiscum
Or. Omnipotens sempiterne Deus to humiliter imploramus
Si est postilentia out mortolitse hominum tunc oddatur heoo oratio:
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vel ista Prsotondo Domino femulis ot fomulobus tuis
Or. Deus qui iuotis supplicotionibus sompor praeeto es
Ps. 129 Do profundis
Kyrio. Potor, Avo
A porta
Roquiom ootorneo
Domino oxoudi
Dominus vobiecuo
Or. Douo qui os univeroorum conditor

Aboolvo quoosuous Domino onioom foouli tui
Douo qui nobis potrom et motron
Fidolium Deus omnium
Partoo beetao roourroctionie
Pootoo conitur entiphone

A. Sslve Regina misoricordiee
Ore pro eio
A
Or. Porrigo eis Domino dextorom tuem, ut per intercessionoo secrotiosimee Dei genotricio virginis_Morioo, ouxilium eis supornao virtutia imponde. Por.
Orotio submisso voce:

Deus in cuius nieerstione snimoe fidoliuo roquioocunt
Anime sius et animoe omnium fidoliuo dsfunctoruo por misoricordiam

Dei requioecent in poco. Amen.
Finsliter dicotur: Peter noetor. Ave Maria.
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CONDUCTUS MAIOR

Agenda Ponodowskiogo. 1591
Corpore dofuncti od Ecclesiam perlato. et loco coopetenti conetituto. fiant uns vol plures Miosee: quibus finitis. officiane dopooito
casula. sccopto libro Agendae: oinistri vero ei edeunt cum thuribulo et eoporsorio praecodentes. voniunt od feretrum. Ad cuiue
caput officians, ministri autem od pedos versus officiontem converei¦
reliquus vero secerdotum (si adest) vol centoruo choruo a lateribus
siotantur. Tunc officiono otsndo incipit:
Non intros
Doinde conitur Reoponsoriuo:
R. Credo quod Rodomptor mous vivit
S1 vero in vigiliio ento docantetum est. eubetituatur sequene
Rcsponsorium:
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R. Subvenite
Quo finito, floxie gonibua versus oltoro. vol Oriontom, dicot¦
V. Kyrio

`

R. Christo. Kyrio. Potor nootor
V. Et no nos inducoe in tentetioneo.
R. Sed liboro noo o oolo
A porta infori.

Erue Domino enioos ooruo.
Roquioocont in poco.
R
Amon.
Domino oxoudi orotionoo moon.

Et olooor oous od to voniat.
Deindo surgondo. Oromuo:

Or. Douo. cui oonio vivunt
Postoa chorus canit Rosponooriuo:

R. Qui Lozoruo cuo suo vorsu.
Duo finito, dicitur: Kyrio oloyoon ot roliqua ut oupro.

Or. Foo queoouous Dooino
Post hoc Sacordos forotruo oepergit aqua benodicto et thuribulo

ontao bsnedicto in quatuor angulis ferotri. incipiondo e capite. incenoet ad moduo crucie. Et offortur od tuouluo dofunctuo. choro interio cononto Rooponooriuo:
V
R. Libero no Domino, reliqua perficiuntur ut supra in minori conducto.
Ouando outoo oimul pluroo eopoliuntur, ut fit tempore postis. oddatur olio Orotio. ut soquitur: Deus. vito vivontium. speo moriontülooo

CONDUCTUS MAIOR

Rituolo Wratiolavienso XVII W.. WrKap 13n.
Corpus dofuncti ad occleeiem prolato ot in loco constituto, fiat
Sacrum quo finito officions dopoeito casula indutus pluviali nigro
vsdit od feretrum cum oinistribua doferentibus aopersorium et thuribulum cum quibus od caput dafuncti consiotens dicit:
Non intres
A
Deindo cenitur Reoponoorium:
R. Credo quod Redemptor_
_
Si in vigiliis contstum est, aubstituatur eaquono Responsorium:
R. Subvenito
Interea praolstus primo circuit feretrum ospergit aqua benedicta et
inconset. quo finito dicat flexis gonibusz
Kyrie el., Christe el.. Kyrie eloison
Pater noster
Ave Maria
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Et no nos
A porte infsri.
Requiescant in pace.

Domino oxaudi.
Dominus vobiscum.
Or. Deus cui omnia vivunt
Postea chorus canit Rosponaorium:
R. Qui Lazorum

Intoroo sacordos socundo circuit feretrum, aspargit et inconsot.
Quo finito:
Kyrie el.. Chriete el., Kyrie el.. ot roliqua ut supra.
Or. Foo quaesumuo domino
Aspergat sacerdoo aqua bonedicte et thuribulc incensot in modum crucis et sic sffsrstur ad tumulum defunctus choro intorim contents:
Libera me domino
Roliqua perficions ut supre in minori conductu.

A n o k s
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ORDO SEPULTURE MORTUORUM

Agenda "vilnensis", 1499
Hic nototur Ordo sepulture mortuorum quando doregatur. Tunc prosbitor albo ot stole indutua stone circo ferotrum et idom funus prosbitor procodat od has sequentoa colloctos st logat dicondo
Droous:
Non intres
Or. Pie roccrdationie
R. Credo quod Redomptor
Or. Douo iudicom
Douo cui proprium est oisorori
R. Qui Lazarum
Or. Deus qui univeraorum ee conditor
Deus cui omnia morientio vivunt
R. Libero oo Domino do morto

Hic efforatur funus do occlesio od eopulcrum cum hoc
psslmo
D
A. In poradisum
Ps. Ad to Domino lovavi
Kyrio el.. Christo dl.. Kyrie el.
Or. Obsocrsmus misericordiam
V
Prssbitor monet sotantos ut oront pro oo et dicont
,ster noster, Ave Maria

antiphone ot
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Et ne nos

Requiem aeternam
In memoria aeternam
Domino oxaudi
Or. Inclina
_
Hic aperiotur sepulcrum et turificetur et asporgotur
A. Apperite mihi
Ps. Confitemini Domino
Or. Deus apud quom
Hic inferetur ad sepulcrum.
Or. Oromus fratres carissimi
Soquitur senctificatio sepulcri:
Sancti + ficotur istud habitaculum
Soquitur nunc Oratio super corpus:
Or. Proste quosumus omnipotono etorne Deus
Hic autem aspergatur corpus et sopulcrum ot inponatur corpus ad
foveam:
A. Hec requios moe
I
Ps. Memento Domino David

Or. Dobitum
Or. Temoritatis
Or. Domino suscipo mo ut cum frotribue meis sim cum quibus venies vi
vitasti me. Apori michi ianuam vito ot perduc mo ad convivium epu
larum tuarum. Tu es enim Christus Filius Dei vivi qui praecepto
Patris mundum ealvasti tibi gratias referimus.
Per infinita oecula soculorum. Amen.

A n e k s
ORDO SEPELIENDI HORTUORUH QUI VULGO DICITUR CONDUCTUS

Agenda poznańska. 1533 8.103-105
Non intreo

I

R. Credo quod Redemptor

Kyrie eloison, Chriote el.. Kyris el.
Pater noster Ave
Et ne nos
A porte inferi
Credo videre
In momorio
Domino exaudi
Dominuo vobiscum
Or. Deus cui non porount moriondo corpora

8
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R. Ne recorderis
Kyrio Pater (ut prius)
Or. Fac quaesumus Domino hanc cum fideli tuo
R. Libera ma Domino do morte
Kyrie Pater (ut prius)
Or. Tibi Domino commendamus animom
Requiescant in pace.
Content scolores Salvo regina.
Et presbiter aqua benedicta aspergat sopulcrum et corpus dofuncti dicens: Hoc requios mea._
Postea cum pala proiciet tribus vicibus torram super corpus dofuncti
in sopulcrum dicens:
Do terra plesmasti me,
Kyrio el.. Christo el.. Kyrio el.
Pater noster
Et no noo
A porta

Ne intros
Requiem

Domino exaudi
Dominus vobiecum
Or. Partem

Deus in cuius miseratione
Conclusio: Anima eius et anime omnium fidolium dofunotorum roquiescont
in pace. Amon.

A n e k o
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COMMENDATIO ANIME IN AGONE SUI EXITUS A CORPORE

gAgondyĆwrocłowekie: 1499. 1510
Conveniant frotros ceterisque fidelos et primo of offuerit tompus
dicont semptom psslmi cum latanie. Deindo socerdos dicat Responoorium:
Subvenite
Or. Tibi Domino commendomus
Misoricordiam tuam Domino
Si aliquid suporvixerit dicont:
Po. Douo, Deus mous rospice in me
Ad to Domino levavi

In to Domino sporovi
Et cum iam videtur infirmus ogonizaro dicatur hoc Orotio:
Or. Proficiecere anime christiana
Douo miooricore, Deus clomene
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Commando te omniponti Deo
Suacipe Domino anime (...) in locum sperando tibi salvationis.
Amen.

Libera Domino mnimam (Libero... Libera...)
Commondomus tibi Domino onimsm
Delicta iuventutis ot ignorentias eius
Omnipotens sempiterne Deus qui humono corpori
Cum iam infirmus oxpirovit socerdoo moneat ostontes od orandum dicons

Oromus devote pro anime
Kyrie el.. Christe el., Kyrio el.
Pater nostor
Requiem otornam
Ne trodos
Non intres
Domino oxaudi
Dominus vobiscum
Or. Suacipe Domino animam sorvi tui
Tibi Domino commendamus
Partem beotao rosurroctionis
Deus cui soli compotit
Dominus vobiocum
Requiescant in pace. Amen.
A
Cum defuctus est efferendus od sepulturom eocerdos cum stantibus
dicat:
Ps. Do profundüs in fine Requiem.
Soquitur:
Or. Abaolve Domino animas oorum
Kyrio el.. Christo el.. Kyrie el.
Peter nostor

A parts
Domino exoudi
Dominus vobiscum
Oromus.
Dicotur collecta pro defuncto cum coll. Fidelium sub uno Per dominum.
Dominue'vobiscum
Requiescant in Paco.
q
Aspergitur funue aqua benedicta ot fertur od sepeliendum.
Pro sacordote cell.: Prosta quaesumuo Domino ut anime
Coll. pro famulo: Omnipotens sompiterno Deus cui numquom
Pro famula: Quaeeumus Domino pro tua piotate
C01 gonorolist Fidelium.
Ad eepeliendum mortuum: primo sscordos aspergat funue in tumulum posi
tum. Deindo proiciatur torram super funue trina vice dicons:
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De terre pleemesti ma (et) carne induieti me. Redemptor meue in
novieaime die reauecita me.
Conductue minor
Non intree
R. Subvenite
Kyrie el.. Chriete el.. Kyrie el.
Peter noeter
Dominue vobiecum

Or. Deue apud quem morientia omnia vivunt
R. Antequam nascerer
Kyrie
I
Pater noster
Dominue vobiecum
Or. Fac queeeumue
Sacerdos dicat alta voce:
Or. Inclina Domine eurem tuem
Benedictio aepulcri: Deus qui fundaeti terram
Dominue vobiecum.
Requiescant in pace. Amen.

A n e k e
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ORDO EXEQUIARUM BREVIS
Agenda cysterska XV W.. BUWr., IQ 210 k. 23-34

Parochus antequam cadaver efferetur demo illud aapergit aqua bene
dicta et dicit Antiphonam:
A. Si iniquitetes

Ps. De profundis
Deindo effertur et cantatur Responeorium:
R. Libera ma Domine de morte

vel in vulgari Sepultura aut exequiia simplicibue germanicus cantus.
Cum autem ad ecclesiam vel coemiterium delatus fuerit, sacerdote ad
caput feretri penes eepulchrum stante canitur:
(R.) Qui Lazarum
Quo řinito dicit tono consueto et lugubri versus:
Kyrie

Pater noster
A porta

Requiescant in pace
Domine exaudi
Dominus vobiscum

'
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Surgit et dioitz
Or. Omnipotena eempiterne Deus qui humano
Deindo defuncto in tumulum demieeo, Saoerdoa aepergat illum aqua benedicta et perum terran iniioiat dioene:
V
De terra formaeti me i
Postrano dum perficitur aepulture canitur per chorun antiphona:
Salve Regina
vel germanicue cantua.

A n e k s
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IN CONDUCTU MORIENTIS

Agenda cyetereka XV W.. Buwr IOct 66 k. 27-35v
dioatur Credo in Deum bie vel ter expresse quando moriene poterit
audire. Poat hoo atatim incipiat letaniam per totum ut habatur supra
de unotione cum versus ibidem positie. quibua finitie sequitur Oremue:
Or. Omnipotene sempiterne Deus coneervator animarun
Da quaasumua Domino huic famulo tuo
Proficiscere anime chrietiana
Commando te omnipotenti Deo
In egreeeu anime ei adeet sacerdos dicat:
Suscipiat te Chriatue
Pe. In exitu
Or. Deue cui compotit medicinam preetare
Or. Suacipe Domino enimam famuli
Soquitur benediotio eepulchri:
Or. Deue qui fundaeti terram
Cum funue in eepulchrum poeitum fuerit aepergatur aqua benedicta et
eacerdos proiciat terram trina vice in sepulcro dicendo:
De terra plaemasti ma
Soquitur oonductus defunctorum
R.
Or.
R.
Or.
R.

Non intres
'
Credo quod Redemptor
Deus apud quem morientia omnia vivunt
Qui Lazarum
Fac quaeaumue Domino
Libera me Domine de morte
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CONDUCTUM
A
Agenda wrocławska XV W.. BUWr IQ 207, k. 15-16v.

R.

Non intres
Credo quod Redemptor
Kyrie

Pater nostor
Et ne nos
A porta
Credo videre
In memoria
Ne tradas bestiis
Domine exaudi
Dominus vobiscum
Or. Deus cui omnia vivunt
R. Qui Lazarum
Kyrie
Pater nostor
A porta

Credo videre
In memoria aeterna
Requiem aeternam done eis Domine
Requiescant in pace. Amen.
Domino exaudi

Doainus vobiscum
Dr. Fac cum servo tuo defuncto quaesumus
Inclina eurem tuam ad preces nostras
vel istam pro famulaz
Quaesumus Domine pro tua pietate
(R.) Libera-me Domino de morte

A n e k s
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CONDUCTUS FUNEBRIS MINOR

Agenda wrocławska XVII W.. WrKap 13n s.91-96
Defuncto aliquo. sacerdos superpelliceo et stole lugubri inductus
et comitatu instrumentorum ordinata cum cruce procassiona ad corpus

dofuncti in silentio accedit. Ibi defunctus aspsrgitur aqua benedic~
ta, procedente processione cum cantu:
R.

Libera me Domino de viis

Aneksy

Cun fuerit porventue od eepulchrun cenitur:
R. Qui Lezaruu
Quo finito geneflexus dicet:
Kyril

Pater noeter
Ave Marie
Et ne nos
A porte
Requiescant in pace. Amen.
Domino exeudi

Dominue vobiscum
Deindo aspargendo prosequitur:
Or. Dmnipotens sempiterne Deus qui humano corpori
Defuncto in sepulchrum demisso sacerdos aspergit illum aqua benedicta
et parum terra inciendo dicat:
De terra formesti me Domino et carne induisti me.
resuecita me in novissimo die Redemptor meue Domino.
In fine dum perficitur sepultura. canitur:
Salve Regina.

A n e k s
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SEQUITUR CONDUCTUS QUI IN ECCLESIIS PAROTHIALIBUS CANITUR

IN Exsequiis CIRCA FERETRUM
Agendy wrocławskie: 1499. 1510

R.

Et primo eine Dominus vobiscum et eine Oremus dicitur hec oretio:
Non intres
-Credo quod Redemptor
Kyrie

Pater noster
A porte

Credo videre
Domine exaudi
Dominus vobiscum
Dr. Fac quaesumus Domino
R. Qui Larazum
Kyrie

Pater nostor

A porta
Credo videre

Domine exaudi
Dominus vobiscum
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Or. Fidelium
R. Libera me Domino de morte
Postea si placet canitur:

-

Salve Regina
cum aliis antiphonie.

A n e k
CONDUCTUS MORTUORUM
Agenda krakowska. 1514
Non intres
Credo quod Redemptor
Kyrie el., Christe al., Kyrio el.
Pater nostor, Ave Maria
Et ne nos
A
A porta
Credo videre
In memoria aeterna
Domino exaudi
Or. Deus cui omnia vivunt
R. Qui Lezarum
R.

Kyrie

Pater nostor, Ave Maria
Et ne nos
A portaOr. Fac queesumus Domino
R. Libera me Domino
Salve Regina

A n e k
SEQUITUR CONDUCTUS QUI IN ECOLESIIS PARACHIÅLIBUB CANITUR
IN EXEQUIIS CIRCA FERETRUH

Agenda krakowska 1517
primo eine oremue dic hoc:
Dominue vobiscum
Non intres
Credo
quod Redemptor
R.
Kyrie el.. Christe el., Kyrie el.

Et

PBÍBI' l'l08 ÊBI”
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A porta

Credo videre
Domino exaudi
Dominus vobiscum
Dr. Fae quaesumus
R. Qui Lazarum
Kyrie
Peter nostor
A porta
Credo videre
Domino exeudi
Dominus vobiscum
ofe

Fídßliu

l

-

R. Libera me Domino de morte
Poetea ei placet cenitur Antiphone¦
Salve Regina
cum aliis antiphonis.

A n e k s
CONDUCTUS MINOR

17

_

QUIN CANITUR IN ECCLESIIS PAROCHIALIBUS IN EXEQUIIS CIRCA FERETRUM

Agenda płocka. 1554 e. 128v-129

A
R.

Non inrres
Credo quod Redemptor
Kyrio
Pater nostor

A porte
Credo videre
Domino exaudi
Dr. Fac queeeumue Domino
R. Qui Lazerum
Kyrie
Pater nostor
A porta
Credo videre
Domino exeudi
Dominus vobiscum

Or. Fidelium A
R.

Libera ma Domino de morte

Salva Regina
V.

Ore pro eis (tylko incipit)
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Or. Deus qui nobis petrem et metrem
Alia Oratio: Porrige eis Domino dexteram pietatis tuae
At animas omnium fidelium defunctorum pro quibus orere tenomur
requiescant in sancta pace. Amen.
Pater nostor
Ave Maria
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CONDUCTUS FUNERIS CUMUNIS

Agenda warmińsko 1578, cz. II e. 161-162
Defuncto aliquo. praomittuntur duo pulsue campanarum. quibus populus ed orondum pro anime dofuncti excitatur. Postoo destineta ad
hoc hora. rector Ecclesiae vel Sacerdos superpillitio ot stolla indutus. ac clerus ordinata processione. cum cruce praocodento. ad offerendum mortuum in silentio vadunt. Et cum od funue perventum fuerit,
Sacordos ipsum paululum detectum. aqua benedicta asperget.
Deindo funue ad sepulturam deducendo, Responsorium:
R. Absolve Domino
canetur: quod si non sufficit, eddi poterit Rosponsorium:
R. Libera me Domino.
Si voro defunctus sit infans. aut virgo cantetur Responsorium¦
R. Christi virgo dilectissima
vel Responsorium:
R. Si bona suscepimus
cum versu: Nudus egressuo sum do utero matrie moe, nudus roverter
illuc.
Repetitur: Dominus dedit.
A
._
Depositum autem funue in tumulum, Secerdos itorum aqua benedicta
aspergat, et deinde terram primus tor iniiciat dicens:
De torra plaemasti mo Domino et carno induieti me.
reoucite me in novissimo die. Redemptor meus Domino.
Postremo Antiphona:
D
A. Salvo Regina.
et in fine addatur:
Ut sibi auxilio circa Christum Dominum eese dignsris per aevum.
Intorroe fit tertius campanarum pulaus. Porro in frequsnti funoro.
ei rectori videatur. potorit intonari Iaicis:
Hitten (hier ihn Leben sein - dopieeno ręką; chodzi chyba o śpiew:
Media vita w wydaniu ludowym)
'“
v
y
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CONDUCTUS FUNERIS CUMUNIS

Agenda gnieźnieńska 1578. cz.II 8.149

Defuncto aliquo praemittitur pulsus campanarum, quibus populus ad
orandum pro anime dofuncti excitatur. Postee destinata ad hoc hora.
rector Ecclesiae vol Sacerdos superpeliceo et stolla indutus. ac clerus ordinate processione cum crucc praecedente ad doducendum funus in
eilentio vadunt; et cum in locum dofuncti pervontum fuerit, vigiliae
defunctorum canuntur.
Quibus finitis. defunctus aqua benedicta aspergetur. Mox redeundo ac
funue ad sepulturam deducendo. canitur Responsorium:
R. Libera me Domino.
Quod si non sufficore videtur propter distantiam longiquiorem. prasmittitur Responsorium:
R. Credo quod Redemptor mous
et eliud ex vigiliis mortuorum. quod placuorit.
Si vero defunctus sit infans. aut adultus sed Virgo. cantetur
Rospon.:
R. Christi virgo dilectissimo vel Responsorium:
R. Si bono suscopimus oum versu Nudus egressus sum de utero matris
meae. nudus rovortar illuc. Repetitur: Dominus dedit.
Quod si curatoribus funoris placuerit. canitur conductus solennior circa ferotrum. Depositum autem funue in tumulum, sacordos iterum benedicta aqua aspergat, et doinde torram primus tor iniiciat
dicene:
Do tsrra plasmasti me Domino et carne induisti me.
resuscita me in novissimo die. Redemptor meus Domino.
Postremo_conitur Antiphona: Salve Regina.
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CDNDUCTUS FUNERIS MINOR ET CDMHUNIS
Agenda Powodowekiego. 1591 s.16D
Dofuncto aliquo. qui non habsat impedimentum eopulture Ecclesiasticae. ut inferiue dicstur: ente omnia preeoedat camponarum eolitus
pulsus. quo populus ad orendum pro anime dofuncti excitetur. Postea
tomporo assignato (quod metutinum esse convonit, propter Missas pro
defuncto dicendae) rector Eocleeieo. vel alius Sacerdos. euperpilicio
et lugubri stole indutus. et comitetu eeoundum facultstes funoris in-

structus. ordineta cum crucs processione. od corpus dofuncti in silen
tio sccedunt. Et ibi si fuerint requieti. Vigiliae dsfunctorum, vel

Aneksy
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esrua portem. iuxts officiun Romanum ebeolvunt. Quibus finitin. seper
gitur dofunctus aqua benedicta. ot affertur procedents processiono
cum csntu Rssponeorii:
R. Libera me Domino.
_
Quo ei dietantio loci non sufficitur. addantur alia Roeponeoria sx
officio Romano. vel aliqui ex Psolmia Poonitentialibue sd libitum.
vel oequentia Dies irae etc. nisi in Missa fuerit decentande.

Com perventum fuerit ad sepulchrum, Sacordoto od ceput. feretro
autem ad latue sepulchri. reliquie vero circo idom sepulchrum conetitutie. vel corpus dofuncti. cenitur Responeorium:
R. Qui Lazarum
cum versu et Requiem oeternam... Quo finito. Sacerdos cum sliis. si
commode potsrit genuflexus. dicit tono consueto lugubri:
V. Kyrie eleyson
L
R. Christe eleyson. Kyrie eleyson. Pater nostor
Et na nos
A potra
Requiescant in pace
Domino exaudi
Dominus vobiscum
Deindo assurgendo prosequitur: Orsmus:
Dr. Dmnipotons sempiterno Deus qui humano oorpori
Deindo defuncto in tumulum demisso, Sacerdos eapergit illum aqua
benedicta et parum terrao iniiciendo dicat:
Do terra formasti mo Domino. et carno induisti me:
resuscita me in novissimo die. rodemptor meus Domino.
Postremo. dum perficitur sspultura. uanitur por chorum Antiphona:
Salve Regina.
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ORDO EXEQUIARUH BREVIOR EX USU PROVINCIAE HUIUS

Rytuał Piotrkowski. 1631
Cum corpus dofuncti domo offertur canatur Responsorium:
R. Libera mo Domino.

Cum autem ad occlesiam vel caemeterium dolatum fuerit. sacerdoto ad
caput feretri. pones sopulchrum stante, canitur Responsorium:

R. Qui Lozarum
cum versu ot Requiem aeternam. Quo finito Sacerdos cum aliis. si commodo poterit. geneflexus. dioit tono consueto, lugubri:
Kyrie

Pater nostor

'
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Et no nos
A porta
Requiescant in pace.
Domino exaudi
D
Dominus vobiscum
Deindo assurgendo prosequitur Dremus:
Dr. Dmnipotens sempiterne Deus. qui humano corpori
Deindo defuncto in tumulum demieeo. sacordos asporgat illum aqua benedicta et parum torrae iniiciendo, dicat:
De terra formasti me Domino et carne induisti me.
reeuecita me in noviseimo die. Redemptor meus. Domino.
Postremo dum perficitur eepultura. canitur per chorum Antiphona:
Salve Regina.
-
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DRDO AD SEPELIENDDŚ INFANTES INFRA SEPTENIUM
(Ex Rituali Ambrosiano. druk 1589 r.)
E. Martene: Do antiquie Ecclesiao ritibue. T.2 Antverpiae 1763 s.4D7
Parochua vel alius sacordos. dato prius campanae signo ad instar
selutationis Angelicae. sd clerum populumque convocandum, omissis
ictibus pro defunctis usitatis. stole violacea indutus et candellis
accensis in domo dofuncti dicit:
V. Dominus voviscum
R. Et cum spiritu tuo
Dratio: Dmnipotens et mitissime Deus. qui omnibus parvulis renstis
fonte baptismatis dum migrent a saeculo, eine ullis eorum meritis vitam illico largiris aeternam. sicut animas hujus parvuli hodio credimus te fecisse: fac nos. quaosumus Domino.
per intercoeeionem beatae Marisa eemper virginis ot omnium
Sanctorum tuorum. hic purificatis tibi mentibus famulari. et
in Paradiso cum beatis parvulis perenniter socieri. Por
Christum Dominum noetrum. R. Amen.
Ant. Hic accipiet benedictionem.
Pe. 23 Domini est terra...
Incoepto psalmo. aspergitur tor cedaver. Eundo od occlesiam dicuntur antiphonae sequentse:
Do terra creasti me
Dextera tua Domino
Cum Christus apparuerit
Domino mitte engelum toum
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Si via longior fuerit dicitur psalmue Beati immaculeti in mia cum
sequonti ot in fine Gloria Petri.
In occlesis colloceto cadavere, dicitur sequone antiphona dupla:
Rodemptor meus vivit
`Ps. Laudato pueri Dominum
Incoepto psalmo. iterum espsrgatur cadavor¦
V. Dominus vobiecum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oratio: Praoete, quaesumue. omnipotens Deus. ut anime hujus pueri vel
puollae ab angelio lucis susceptam in praoparota habitacula
deduci faciae beatorum. Per.
His peractie. defertur cedever od sepulturam dicendo sntiphonam
et psalmum sequentem:
D
Ant. Juvenes
Pe. Laudate Deum in sanctie... post repetitur ant. Duvonea.
V. Dominue vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Oratio: Omnipotens eompiterne Deus. senctae puritetis amator. qui
animem hujus parvuli od coelorum regnum hodio misericorditer
vocaro dignatus es. digneris etiam Domino ite nobiecum misericorditer agere; ut moritis tuae sanctissime paseionis et
intercessione beotee Mariae semper Virginis._et omnium Soncto
rum tuorum, in eodem regno nos cum omnibus Sanctis et oloctis
tuis semper faciae conguadero. Qui vivis et.regnae cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus. per omnia saecula sooculorum. R. Amen
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CONDUCTUS FUNERIS SDLENNIOR

Agenda gnieźnieńska. 1578. s.150-153
Conductus maior hic non annotatur. quoniam ipsiue usus est tantum
in ecclesiis Cathedralibus et collegiatis. quom praefatae ecclesiae
in suis Caeremonialibus descriptum habent.

Funere conducto ad locum sepulture in Ecclesiam. circe feretrum
incipit Sacerdos absolute Orationem:
Non intres
Deindo canitur Responsorium:

R. Credo quod redemptor (incipit)
vel hoc. si placet
R. Subvenite (pełny tekst z nutami)
åaccrdosz Kyrieeleyson.
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Chorus: Christoeloyeon. Kyriooloyeon. Pater nostor secrote.
Sacordoe clora voce:
Et no nos etc.
Chorus: Sad libera.
V. A porta inferi
V
R. Erue Domino animam oiue
Deindo iterum Sacerdoe orot Dretionem eequontem:
Or. Deus cui omnia vivunt
Soquitur Reoponeorium:
R. Qui Lazenum (incypit)
vel istud
R. Antoquam nescsrer (pełny tekst z nutami)
Sacordos: Kyriooleyson.
Chorus: Chrietesloyeon. Kyrieeleyson. Pater nostor oecreto.
Sacerdos clere voce:
Et no nos inducse.
Chorus: Sed libore.
V. A porta infori.
R. Erue Domino anime eius.
Deindo secordos oret.
Or. Fac. quaeeumue Domino. hanc cum famulo tuo
Postremo canitur Rosponsorium:
R. Libera mo Domino.
Deindo Kyrieeloyson.
Chorus: Chrieteoloyaon. Kyrieoleyeon. Pater nostor. eecroto.
Sacerdos clare voce: Et no nos inducaa in tontetionem.
Roep. Sed libora.
Vore. A porto infori.
Resp. Erue Domino enimam eius.
Credo vidoro bono Domini.
In terre vivontium.
Na trades Domino bostiis animas confitentos tibi.
Et animas pauporum tuorum ne obliviocaris in finem.
Requiem eetornom done eis Domino.
Et lux porpetuo.
Domino exaudi orationom meam.
Et clamor.
Oratio pro eacerdoto: Praesta quaesumus Domino. ut anime famuli tui
sacerdotis
Pro famulo: Absolve. quaoeumus Domino. animam famuli tui. ut dofunctue
Pro famula: Quaesumus Domino, pro tua pietate miaeroro animae
Collocta generalis: Fidolium Deus omnium

Aneksy
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INCIPIT COMENDATIO ANIME

BUWr
BUWr
8UWr
BUWr

ID 9 Agenda cen. reg. o. Auguetini. 1384 r.. Żagań
IOct 64 Agenda Wratislaviensis. 1432 r.
IDct 65 Agenda con. reg. e. Auguetini. XV W.. Zagań
ID 11 Agenda con. reg. s. Augustini. 1512 r.. Żagań
Teksty tych agend pokrywają się niemal W zupełności

Cum anime in ogono oxitue diseolucionem eui conviea fuerit labororo convoniro etudeant fratree ceteriquo fideles ot cantantee VII
paalmi cum latania prout temporie exigit ratio eocundum quod anime
egrossura egroeeum perspici potsrit ot finitis his omnibus incipiat
sacordos responoorium:
Subvenite
Or. Tibi Domino commondamus animem
Or. Mieoricordiam'tuam

Si autem aliquis supervixerit canuntur alii pselmi vel legatur lotania uequequo anime corpore torrene corruptionis absolvatur in cuius
ogroseu dicitur hoc oretio:
Proficiscere
A. Suscipiat to Christus
Ps. In exitu
(Or. Omnipotens sempiterne Deus qui humeno corpore - BUWr I0ct 65)
A. Chorus
°a. Dilexi
Kyrie el.. Chriete el., Kyrie el.
In memorie
Anima oiue in bonis demorebitur
Non introe
Domino axeudi
Doeinus vobiecum
Or. Diri vulnerie
Tunc oecerdoe circumstentes pro eo (regat) orars dicene:
Dromus pro anime fratrie nostri
Kyrie sl.. Christs el.. Kyrie el.
Deindo clerici quom csteri dicont:
Pater nostor
Ne tradse
A porta
Domino sxsudi
Dominus vobiecum
(Or. Suacipe Domino animal fsnuli tui N. quom do ergsstulo - IDot 65)
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Or. Deus cui eoli competit
Or. Partem beete
Tunc levatur corpus defuncti et portatur in řeretro, antequam de domo
efferatur dicet eacerdoe hanc orationem:
Suacipe Ooeine enimem famuli tui N. ut aupra
Tunc portetur corpus ad eccleeiam centando responeorium:
Libera me Oomine de morte
cum eliie reeponeoriie ai remote fuerit.
Intrantes eccleeiem aliquid conveniene dicetur et sie requiescant corpus in ecclesie ueque vigilie et miesa defuncterum canentur.
Celebreta miesa eacerdoe accedet et iuxta feretrum stans dicat hanc
collectam:
Non intree
R. Subvenite sancti Dei
Kyrie el., Chriete el., Kyrie el.
Pater noster
Or. ueue cui omnia vivunt
-R. Antequen naecerer
Or. Fac queesumua hanc cum eervo
R. Libera ma Domine do morte
Kyrie el., Chriete el.. Kyrie el.
Peter nostor
Tunc roget eecerdos circumetentee ut orent pro eo Peter noeter
In memoria
A portu
Requiem
Or. Inclina Donine eurem tuam
Pe. Miserere. De profundis
Kyrie el., Chriete el.. Kyrie 01.
Peter noater
O
Non intree
(W egendach ID 9 i 11 brak
Requiem
tych modlitw)
Dominue vobiecun
Or. Partem ut aupre
0011. Abeolve
C011. Deus in cuiua miaeretione
Hic fertur corpus ed aepulcrum cum entiphone:
A. Aperite
Pe. Confitemini
Circe eepulcrum dicetur oretio:
Or. Pie recordetionia effectu

A. Ingredere in locun ßheberneculi
Pe. Queeedeodue
Or. Obeecreaue

›
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A. 'Qui poeuit animam
Ps. Oubilats Deo omnis tsrrs
Or. Deus apud quom mortuorum
Benedictio sepulcri:
Sanctificetur illud hsbitsculum
Oratio super oqrpüs:
Prssta qusssumus omnipotens Deus ut absternis ab hoc corpore
Tunc aspergatur corpus aqua benedicta st sopulcrum thurificstur et
corpus ponatur in sspulcro:
A. Hsc requies msa
Ps. Memento Domino David
Or. Oremus fratrss kerissini pro epiritu
Deus qui iustis supplicationibus
Deus vite detor
Tunc secsrdoe primo socipiene ds terrs st proiciat super nortuorun in
modo crucis dicsns:
A. Ds terra plesmssti ma
Ps. Domine probasti
(Et tunc sspaliatur corpus - ID ii)
Or. Deus qui humaneruu enimerum
Deus qui iuatis eupplicstionibus
A. Tu iusisti nssci ma
Ps. Doeine'e×audi orstionsm seem
Or. Temeritatis
Debitun (W ID 9 - brak)

Ps. Hisarere. De profundie
Kyrie el., Chriate el.. Kyris al.
Tunc sacsrdoe roget orsre pro eo et dioet:
Pater noster
Non intres
A ports
Requiem
Doeine exeudi
Or. Parten
r

(Abzølvs - Io 9 1 11. mz: ss)
Deus in cuiue eiseretione
(Benadictio super sepulcrue - ID 11- IOot 65)
Rogeeue te eancte Pater onnipotens eterne Deus ut benedicere
R. Si bona eueoepieue
Tunc ebeuntee et venientee in eccleeiae dicent:
Pe. Deus eiserestur noetri (Gloria Petri)
Kyrie el.. Chriete el., Kyrie el.
Peter noeter
Selvoe fec
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Hitte sis
Esto nobis
(w ID 9 « brak)
Domino non sscundum
Oomins sxsudi
Or. Omnipotens ssmpitsrns Deus ts humiliter daprscsmur
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EXEQUIARM ORDO

Rytuał Piotrkowski, 1631
Constituto tempore. quo corpus sd Ecclssism deferendum est. convocatur Clsrus. st alii. qui funsri intsrssss dsbent, st in Parochialsm, vel in sliam Ecclesism. iuxta loci consustudinem, ordine convsnisnt, sc datis -srtis cempanas signis. eo modo et ritu, quo in so
loco fieri eolst, Parochue inductus supsrpelliceo st stole nigre. vel
stism pluviali siusdsm coloris, Clsrico prsfsrsnts crucem st alio
squam bsnsdictam, ad domum defuncti uno cum eliis procedst et ibi si
fuerit rsquisitum. Officium defunotorum absolvit. vel totum vel sx rationsbili causa seltsm primum Nocturnum cum Lsudibus, st aliis Orationibus. Distribuuntur postsa cersi st accsndsntur intortitia. mox ordinstur processio prsecsdsntibus lsicorum confreternitstibus.si edeint,
tum sequitur Clsrus Regularis et Sscularis per Ordinsm, biniqus prooedunt, prsslate crucs. dsvote Psalmos, ut infrs dscentantss. Psrocho
praecedsnte feretrum cum luminibus. indo sequuntur alii funue comitentes, st pro Dsfuncto dum vits deprecsntes cum silentio.
Perochus vbro antequam cadever effsrstur. illud espsrgit squs.bensdicta. mox dicit Antiphonsm:
A. Si iniquitstes cum Psalmo:
Ps. Do profundis in fine Requiem estsrnam done si Domine st lux perpetue luceat ai.
Rspetit Antiphonam: Si iniquitatea.
Deindo cadaver sffertur. Parochusqus da domo procedens. statim
gravi voce intonst Antiphonam:
A. Exultabunt Domino st Csntorss inchosnt Psalmum:
Pe. Mieerere msi Deus elternatim prosequente. ac si longitudo itineris
poetuleverit, dicuntur Pealmi Graduales Ad Dominum cum tribularar clamevi vel alii Peelmi ex Officio mortuorue. et in fine cuiueque Psslmi
dicitur Requiem eetsrnem qui Psslmi devote. dietincts, graviqua voce
reciteri debsnt ueque ad Ecclesiem.
Ad ingressum Ecclesiae repetitur Antiphona: Exultabunt Domino.
Deinde Eccleeiae ingreeei, cantent Reeponeoriue Centore iecipiente.
et Clero alternatim reepondente. videlicet:
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R. Subvenite
Depoeite ferstre in medie Eccleeiee, its ut dofuncti pedse, ei
fuerit leicus sint vereue eltere meiue, ei vero fuerit Secerdes. ut
dictum est ceput sit vereum ipsum altere; celebretur Missa pre defuncte.Finita Missa, Sacerdes depoeita Oeeule eeu plenete et menipulo,
eccipit pluviels nigri coloris et Subdieconus eccipit crucem et accedit ed feretrum. et se eietit ad ceput dofuncti. cum cruce. medius
inter duoe Acolytes seu cereferariee cum cendelabrie et cendelis ec-

ceneie, et omnes alii de Clero veniunt erdinetem in gredu eue, cum
cendelis accensis et etant in circuitu feretri, tum eequitur Sacerdes
cum Diecone et sssistente. eliisque minietrie et fects reverentis eltari, sietit se contra crucem sd psdea dofuncti. retro astentibus ei
e sinietris duobus Acolythis. uno cum thuribulo et meniculs incensi.
eltere cum vase equee benedictae et esperserie et Acolytho ssu Clsrice tenente librum. absolute dicit eequentem Oretionem:
Non intraa
Deindo Canteres incipiente. Clerus circumetsns centet sequens Responeerium:
I
R. Libera me Domine de merta
Dum cantatur praadictum Reepeneorium. Sacerdos seu ministrsnte secipit incensum de manicule et ponit in thuribulum. Finito Responsorio
Center cum primo chore dicit:
Kyrie eleisen
Et secundus Chorus respendet:
Christe eleison, Kyrie elsison.
Hex Secerdos dicit slts voce:
Pater nester
et sscrste dicitur sb emnibus st ipse interim accipit e Diecono vel
Acolytho sspsreorium squse benedictes st facta profunds inclinatione
Cruci. quae est sx adverso, Discene ssu ministre genuflectente et
fimbrias pluvielis sublevente circuiens fsretrum (si tranait snte Sscramentum genuflectit) espergit corpus dofuncti. eccipit thuribulum
st eedem mode circuit feretrum et corpus incenset. ut espsrserat, pestee reddito thuribulo ei a que recsperet. stens in lece sue. Acolytho
seu elio ministre tenente librum apertum ente se, dicit:
Et ne nos
A porta inferi
Requieecet in pace
Domino axaudi erationsm mesm
Deminue vobiacum
Or. Deus cui proprium est missreri
Finita Oretione, corpus defertur ad sepulchrum. ei tunc deferendum

sit, et dum pertetur, Clerici content Antiphonamt
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A. In paredieue
Due autem pervenerit od eepulchrum. ei non.et benedictom, Seeerdos
illud benedicit, dicene henc orstionem:
Or. Deus. cuiue mieeretione animas fidelium
Dieta oretione Secerdoe aqua benedicta eepergat, doinde inoeneet corpus defuncti et eepulchrum.
v
Si Corpus ed sepulchrum non deferetur. imieeo Responsorio
In peradieum et benedictione eepulchri, si iam eet benedictom, pressquetur officiue ut infre. quod numquem omittitur et intonet Antiphenem:
A. Ego sum
Et dicitur Denticum: Bensdictue
Poetea eacerdoe dicit: Kyrie eleison, Chriete elsieon, Kyrie eleieon
Peter noster
Interim corpus aepergit:
Et ne nos
A porte
Requieecet in.pece
Domino exeudi
Dominus vobiscum
Or. Pac. quaesumua Domino
Requiem eeternem
Rsquieecet in pace. Amen.
Anime eius et enimee omnium fidelium defunctorum per misericordiem Dei requiescsnt in pace.
Deindo e sepulturs in Eccleeism vel in Secristiem reverentes, dicont
eine centu Antiphonem: Si iniquitstee cum Pselmo De profundis.
Si vero ob rationsbilem ceussm, videlicet ob temporis engustiem
vel eliorum funerum instantem necessitetem Officium Mortuorum cum tribus Nocturnis et Laudibus dioi non poteet, dicentur esltem primum
Nocturnum cum Lsudibue, msxime ubi eiusmodi viget coneuetudo, incipiendo ab Invitetorio: Regem cui omnia vivunt.
Et postea omnis elia dicsntur, quee preescripte sunt dicende poet
Officium Mortuorum et Miseem.
Qued si etiem ee fuerit temporis sngustie vel slis urgene necseeites. ut unum Nocturnum cum Laudibus dioi non poeeit, sliee preedicte
precee et Suffregie. numquem omittantur.
Missa vero, ei hors fuerit oongruens, ritu pro Dsfunctis ut in die
obitus. preesente corpere non omittetur. nisi obetet megns disi sollemnites. aut eliqus neceseites eliter suadest st post Miscem fiat ut
eupre.
`
-

wYkAz żRóoeŁ 1 oenncownń
1. Rgkopiey liturgiczne
ArPz - Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
Ms 26 Liber usuum ordinis_Cistsrcieneis. 1 poł. XII w., Led (wyd. PL

186. 1472-1481).
ArBerKr - Archiwum Bernerdynów w Krakowie
Rkps 46/ RL Proceesionale, 2 poł. XVI w., z konwentu bernardynów w
Sokelu.
BCyetMog - Biblioteka Opactwo Cystersów w Mogile
Rkpe 633 Agenda eeu benedictionals cisterciense 1566 r.
BO - Biblioteka Jagiellońska. Kraków
Rkpe 2057 Pontificsle biskupów krakowskich, XI w. (wyd. Z.Obertyński)
2331 Agenda Orecoviensis, pocz. XVI w.. z kolegiety ów. Floriana
Akc. 99/57 Agenda Lwowska, w Jęz. polskim. 1564 r.
BKspGn - Biblioteka Kepitulna w Archiwum Archidiscszjelnym w Gnieźnie
Me 147 Misssle Gnesnsnse. ok. 1300 r.
" 149 Missale plenerium ("Secramenterium Gnesnense") z Nieder¬A1teich. XI-XII w.. używ. w katedrze gnieżnieńskiej, 1287 r.,
dopiski (wyd. K.Bisgański, J.Woronczak).
" 152 Pontificale abpa Jsna.Rzeszowskiego. XIII w. (wyd. Z.Dbertyń8k1)e

BKspKr - Biblioteka Kepitulns w Archiwum Archidiecezjelnym w Krakowie
Rkps
Il

1 Missele Crecoviense, ek. 1410 r.
2 Misssle Cracoviense. 1410-1320 r.

"

3

Mieeale Crecoviense. 1323-1450 r.

Il

4

H

5

Missale Cracovienee. 1493-1501. z.kap1icy Jagiellońskiej, wyk
Stanisław Samostrzslnik.
Missale Crecoviense. 1475-1487 r.. kalendarz wrocławski, wł.
Wojciecha z Pniew. ken. św. Floriana.
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Rkpe

Il
ll
ll
Ii

Missale Cracovienss. 1485-1490 r., wyk. Den Złetkowski.
Hieeele Crecouiense. 2 poł. XV w.. wyk. we Wrocławiu.
Missele 'wretielaviense. ok. 1421 r.. uzyw. w Beszowsj.
Hiesale Cracoviense. po 1475 r.
10 Mieeale "secundum ordinem Pragensis ecclesie”, XV w.. uzyw. w
katedrze krakowskiej (?)
11 Pontificale ("Caeremonis1e et Pontificale"). XIV w.. z Pragi.
używ. w katedrze krakowskiej.
_
12 Pontificale bps Zbigniewa Oleónickiego. ek. 1455 r.
6
7
8
9

13 Pontificele bps Tomasza Strzempińskiego. 1455-1460 r.
14 Pontificale kard. Fryderyka Dagiellończyks. 1492-1493 r.
23 Benedictienale spiscoporum. przed 1110 r.. z Ratysbony. używ.
W

H

24

katedrze krakowskiej.

Agenda. xv w.. używ. w Krakowie.

I!

25 Agenda. XV w.. uzyw. w Krakowie.

II

26 Brevierium Crecevienae, przed 1394 r., kelend. preski.

H

27 Breviarium Cracoviense. 1390-1400 r.

ll

30 Breviariun (viaticum) Cracovienee. 1443 r.
43 Grsduale króla Jana Olbrschta, 1506 r.

ll
li

56 Cantienele seu processionela. XVI w.. używ.. w Krakowie.

58 Agenda ("Centione1s et rituele“) Crecovieneie. 1469 r.
" 233 Dfficium de s. Cruce. 2 poł. XV w.
ll

BKapWr - Biblioteka Kepitulne w Archiwum Archidiecezjalnye
we Wrocławiu
Rkps 147
ll

148

ll

149

Il

438

Pontificele Romanum, 1435 r.
Drdinarius pontificalis, XV w.
Ordinarius pontificalis entiquue ("Bensdictionale"), XIXII W.

ll

.

Pentificale, ok. 1439 r.
IIIa 13a Modus sgendi in ecclesia wrstislsvienei wt quod est ds
officio sacristianorum. ok. 1386-1505 r„ (kopie ks. M.Unterlauffe z ok. 1910 r.). z katedry wrocławskiej (wyd. F.
Schubert).
d. Biblioteka Kolegisty św. Jakuba w Nysie

3n Agenda, 1493 r.
13n Rituale Sacramsntorum et sliarum Ecclesiee caeremoniarum, XVII

w., wł. ks. Tobiasza Ignacego Kuttige. Krzyków k. Nemysłowe.
58n Agenda. XV w.

BN - Biblioteka Narodowa, Warszawa
Rkpe Zam.
ll

ll

8 Sekramsntarz tyniecki, XI w.
109 Collactarium et Ordo Cracoviensis; po 1497 r.
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Rkps Baw.

5 Pontyřikeł hslioki (zw. Andrzeja Boryszewskiego). ok.

1400 r.
BSemPl - Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinia
Rkps 156/204

Processionals Gisterciense. XIII w.. (Pelplin?)
BUW? ~ Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Rkps IF 380
381
382

IQ 173
178

Pontificale et benedictionsle. 2 poł. XIV w.
Pontificale Cisterciense. 1542 r.. Henryków.
Pontifieale Cisterciense. 1555 r.. Lubiąż.
Liber ordinie ecclesiae Wratislaviensis. 2 poł. XV w.
Liber capitulsris at collectsrium rituale Cistercienss,
XIII-XV w.. Lubiąż.

184
ll

201

ll

204

Il

205
206

1|

Il

207

fi

210

ll

211

Il

255

H

230

ii

8 1933

li

I0ct "64

ll

65

il

66

ll

67

1|

68

1|
1|

ID

9
10

W

11

I!

12
40

ll

Liber ordinerius fratrum Proediceterum, 2 poł. XV w.. z
klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu.
Missele (et benedictionale) Cistsrciense. 1533 r.. Lubisz
Liber processionalis fratrum Prasdicatorum. XIV-XV w., 2
klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu.
Processionele Praemonstratsnse et Agenda. 1320-1330 r.
Liber capitularis et collectarius. Rituale Cisterciense.
1 poł. XV W.. Lubiąż.
Agenda Wratislaviensis. XIV w.. Nysa.
Agenda (ritusleš Cistercisnsis, XV w.. Lubiąż.
Agenda can. reg. s. Augustini. poł. XV w.. Żagań.
Agenda cen. reg. s. Augustini. 1494-1504 r.. Żagań.
Proceesionale fratrum Prsedicatorum, XIV w.. z klasztoru
sw. wojciechs we Wrocławiu.
Agenda Wratislaviensis, XIV w., z ksiegczbioru kościoła
św. Bernerdyna we Wrocławiu.
Agenda Wratislaviensis, 1432 r.. Nysa.
Agenda can. reg. e. Augustini. 1 poł. XV w.. Żagań.
Agenda Cistercieneie. XV w.. Lubiąż.
Agenda Cieterciensia, 1509-1519 r.. Henryków.
Agenda et Missale can. reg. s. Augustini. 2 poł. XV w..
Żagań.
Agenda can. reg. s. Augustini. 1384. Zagań.
Agenda can. reg. s..Augustini. 2 poł. XIV w.. Żagań,
(niektóre teksty po niem.).
Agenda cen. reg. 8. Augustini. 1512 r.. Żagań.
Agenda et Missele. 1 poł. XV w.
Processionale (“Oantue preoeeeionua“) fretrum Preedicate-

rue 2 poł. XV w.. Ząbkowice śląskie.
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Rkpa 1212
“ 3608
“ 3789

Pontificala bpa płockiego Erazma Ciołka. 1501 r.
Antiphonarium fratrun Minorum. XV/XVI w.. Kraków.
Agenda ("Co11actarium at ritua1a") Ciatarcianais, 1406 r..
Mogika.
2. Żfodła drukowana
2.1. Kaiggł lişurgiczna
2 0 1 0 1 -0

AgM0gunt ca 1492

Agenda Moguntinanaia. Straaaburg, Jo. Prüaa ca

Agülom

1498

Agenda Olomuoanais. Nürnbarg. Ga. Stucha 23 XI

AgV11n

1499

Agenda. aiva Exaaquiala divinorum aacramantorum.
par vanarabilam virum 0. Martinun canonicum Vilnanaia dyocaaia adita. Gdańak, Conr. Baumgartan

Agwrat

1499

Agenda Wratialavianaia. (Straasburg), Frid. Ruch

1484

Miaaala Cracovianae. Mainz. Petr. Schåffar 10 XI

1492. 4°. (189 64).
1498. 4°. (IBP as).

10 v1 1499. 4°. (182 83).
dz oumbazh 1499. 4°. (192 86).
Miaaßrac

1484. 2°. (IBP 3769).
Miaacrac poł

1494

Miaaala Cracovienae. Nürnbarg. Ga. Stuoha pro Jo.

Haller (pos: 1493). 2°. (192 3772).

24-2- 9999011
AgCrao

1514

Agenda latino at vulgari aarmona Polonico at A10-

man1cø 111un1na±a. Krakow. J.Ha11er 1514. 8° (E
x11 70, w 207, P01. typ. Iv 107, 00 19).
AgCrac ca

1517

Agenda aacundum rubricam acclaaia Cathadralia Cra
covianaia. Kraków. J.Ha11ar ca 1517. 4° (E XII

Agßnaan

1503

Agenda aiva obaaquiale secundum rubricam Ecclaaia
Matropolitana Gnaananaia. Laipzig, Melchior Lot-

Agßnesn

1512

Agenda aiva obaaquiala sacundum rubricam Ecclesia
Matropolitana Gnoananaia. Kraków. 3.Ha11ar 13 III

AgGnesn

1549

Agenda aiva obaoquiala aacundum rubricam Ecclesia
Matropolitana Gnaananaia. Kraków. S.Scharffanbar-

70, P01. typ. Iv 151. 80 20).
rar 1503. 4° (E x11 70).

1512. 4° (E x11 70, W 2083).
ger 1549. 4° (w 2252, E xx: 70, FG 4, 90 21).
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AgGnean

1578

Agendorum eccloeiaaticorum Liber in uaum Provinciae Gneanensia conaoriptua. Köln, M.Ch01inue

Ag01om

1586

Agenda eecundum ritum Eoolaeiee Cathedralie Olomucenaie. Kraków. off. Lazeri pare I-II 1585/6. 20

1578. 2° (E x11 73/4, ap 22).
I

AgP1oc

(E x11 72, w 2755, eo 23).
1554

Agenda eocleaiae Cathedralis Ploceneie. Kraków,

M.scharffenberger 1554. 4° (2 xx: 70/1. W 148, eo
24).
A
Agrezn

1533

Agenda aecundum cureum et rubricam ecoleeie Cathedralie Poananianeia ad ritum Metropolitane Gneeneneis quem notuit vicinius reducta. Leipzig, M.

AgPov

1591

Agenda eeu ritue caeremoniarum ecoleeiasticarum
ad uniformem eccleaierum per univereae provinoiae
Regni Poloniae ueum, officio Romano oonfornati.
Ex decreto eynodi Provincialie Patricovienaia
danuo conecripti et editi studio et opera R.D.Hie
ronimi Povodovii archipreabyteri et cenonici Craoovienaie. Kraków. off. Lazeri 1591. 2° wyd. A

Agvarm

1505

Agenda aive benediotionale coenune agendorum cuilibet paatori neceaeariuu.-Leipzig, H.Lotter 1505

Letter 1533. 4° (E x11 70, w 2155, P0 5. eo 25).

(E x11 72 1 ××v 185, W 2887, Fe 3. eo 15).

4° (Egz. ekapwr 135 Q0).
Agvarm 1512. 1520
Agvarn

1578

Ag rał

1510

AntP01

1600

“Agenda oommunis“ - wyd. A.Ko1berg (zob. niżej:
Źródła opublikowane).
Agenda caeremonialie ad uaum Dioecaaie Vereienaie
ecoomodata. Opue aliarun quoque Dioooeoeoo Parochie et Sacerdotibue perutile. Kşln. M.Cho1inue

1578. 2° (E x11 71. eo 22).
Liber agendorum rubrice dioeoeeis Wratislaviensis
enendatue. Straeaburg, J.Pr§ae 1510. 4° (BUP 3).
Antiphonariun iuxta ritum Bravierii Romani ex
decreto eaorocahcti Concilii Tridentini raetituti
et Pii V Pontificie maxinioiueau editi. ad unifornee eocleeiarun per univereae Regni Poloniae

provinciaa ueun

eongestun. aoconodatun. auctori-

tate et concenau Rev. D0. Archiepieoopi Gneenensie et provlnoialium Regni Poloniae apiacoporua
editum. Kraków. A.Petricoviue 1600 (E XII 171 po-

daga tylko wyd. 2 z r. 1545).
8revCrac

1507/8

Liber horarum canonicarun aecundun veraa rubricae
aive notulan eooleaie Craoovienaia. Kraków. J.
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Haller 1502/8. 20 (B0h8r 2184. W 2354, E XXI 257/

8, P01. typ. Iv 24, 80 237).
8revCrac

1514

Diurnale eecundum uaum eccleaiaa Cracovieneie
magna cum diligentia raviaum et fidei studio anan-

00=00. kraków, a.H0110r 1514. 8° (e0h8r 2188. 8
xv 241, P01. typ. Iv 108. 80 824).
8revCrac

1538

Breviarium eecundum ritum insignis Ecclesia Cracovienaia noviter emendatum. Venezia, P.Lieohten8-

x010 vIII 1538. 8° (a0h8r 2189. w 2198, 5 x111,
337, 80 238).
y
BrevPloc

1520

L1oer horarum canonicarum ecclesie Plocenais.

Krakow. a.H0110r 28 II 1950. 2° (a0h8r 2591,,a
xIII 338 1 xvI1I 288/7).
Miesßrac P

1503

Miaeale Cracovienee noviter impressum. Nörnberg.

0. s±00h07 000: 1503. 2° (wa 332/4, w 3180, E ×xII
428, 80 1583).
Miasßrac

1509

Miaaale Cracovienaa. Kraków, J.Ha1ler 27 X 1509.

4° (wa 338, w 2058, 5 xxI1 429 1 xx 2, P01. typ.

Iv 81, PK 931. H0r. 138, 80 1584).
MieaCrac

1525

Miesalo pro itinerantibua aecundum curaun ecclesie Cathedralia Cracovieneie. Kraków 3.Ha1ler

1525. 4° (w 88, E xx1I 431. P01. typ. Iv 219. PK
934. 8Pw 227, 80 1588).
MiaaCrac

1545

Miaaale pro itinarantibue eecundum oureum ecoleaie
Cathedralie Cracovieneie. Kraków. M. Scharffen-

b0rg 1545. 4° (wa 345, w 123, 5 xxII 432, PK 937,
Dax 51. 8Pw 228, BIP 197, ao 1589).
RitP0l

1631

Rituale aacramentorum ac aliarum eccleeiae caaremoniarum ex decreto Synodi Provincialie Patricovienaia ad uniformem Eccleeierum Regni Poloniae
uaum recene editum. Kraków. off. A.Petricovii

1831. 2° (E ×xvI 310).
2.2. Inne inkungbogx i atarogruki 1
Manuale paroohialium aacerdotum. (Mainz, Petr. Schöffer ca 1490). 4°

(IeP 3579). A
Maciejewski 8.: Epiatole paetoralia Maoieioviana... ex eandato E.R.0.
Stanialai Szenbek edite. Varaoviae 1720.
Pontifioale Romanum. Clementie VIII. Pont. Maxa iuaou reetitutum
atque-editum. Apud Iaoobun Lunpn. Roman 1595.
do .

1 Uwaga; Opia inkunabułów został sporządzony według IBP a etarodruków według materiałów Centralnego katalogu atarodruków Biblioteki
Narodowej w lhrazawie.
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Szyazkcweki M.: Refornationea Generalne ad claruu et populun dioeceeia
Cracovianeia pertinentea. Cracowiae 1621.
3. Źródła opublikowane
3.1. Liturgiczna
Andrieu OR I Andrieu M.: Lea Ordinea Romani du haut noyen-aga. T.1-5.
Louvain 1931-1957.
Andriau PR 1 Andrieu M.: Le Pontifical Romain au moyen-age. T.1-4.
Rona 1938-1941.
Barrå H.. Daehueee J.: A la recherche du Mieeel d'Alcuin. EL 82: 1968
8.3-44.
Bruylante I Lee.0raieon du Mieeel Roeain. Texte et hiatoire. Ed. P.
Bruylante. Vol. 1-2. Louvain 1952 (przedruk 1965).
Chevelier 8 Repartorium hycnologicum. Cataloqua dee chante. hymnee.
proeee. eequancee. tropee en uaaga dana 1'egliaa latino depuia
lee originea Juequ'a noe Joure. Ed. U.Cheva1iar. T.1-6. Louvain
1892-1921.
Collectio rituum I Collectio rituum continens excerpta e Rituali Romano eccleeiie Poloniae edaptato. Katowice 1963.
Deehuaae J.: Lea Meeeee d'Alcuin. ALW 14: 1972 8.7-41.
Dold A.: Die Konatanzer Rituelientexta in ihrar Entiwcklung von 1482-

1721. Münater 10. w. 1923.
Eizenhöfar L.: Totenpräfationen aue einem altchriatlichen Gedicht.

ALw 1: 1950 0.102-108.
Franz: Rituala des Biechofe Heinrich I = Franz A.: Das Rituala des
Biechofs Heinrich I von Breslau. Fraiburg i. Br. 1912.
Franz: Rituala von St. Florian 8 Franz A.: Das Rituala von St. Florian aua dem zwölften Jahrhundert. Fraiburg i. Br. 1904.

Funebrale 8 Funebrale. Zawiera obrzędy pogrzebowe, Officium defunctorum. Mezo żałobnę, Proceeję na Dzień Zaduezny. Oprac. W. Gieburowski. Katowice 1937.

Martene E.: Da antiquia Ecclesiae ritibue. T.1-4. Antverpiaa 217361738.

Miaeale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnansis Me 149. Ed. K.Biegańaki. J.
Woronczak. Antiquitetea Musicae in Polonia. V01. XI-XII. Warszawa

1970-1972.

I

Niechaj M.: Oratio pro defunctis in Ecclesia Ruesa Orthodoxa. Lublin
1933.
Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece

Kapitulnej w Gnieźnie. wyd. Z.0bertyń8ki. Lwów 1923.
Pontificale Romano-Germanicum = Vogel C.. Elze R.: Le Pontificale R0mano-Garmanique du-dixieme eiåcle. T.1-2. Romae. Cittå del Vaticano 1963.
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Raiƒonberg 8 Raifenberg H.: Sakraeente. Sakranentalien und Rituelien
in Biatun Mainz. Unter besonderer Berücksichtigung der Diözeeen

würzburg und aambarg. T011band I 010 1871. T011b0nd II 001: 1871.

A00h0na0rff. Münsrer 1. w. 1971-1972.
Sacraoentarium Fuldanse 8 Sacramentarium Fuldensa saaculi X. Hreg. G.
Richter, A.Sch3nfelder. Fulda 1912. 4
Sacramentarium Gelaeianue 8 Liber Secramantorum Romanae Aecclesiae
ordini anni circuli (Cod. Vat. Reg. lat. 318 - Paris B.N. 7193.
41/56). Secrementarium)Galaeisnum. L.C.Mohlbarg, L.Eizenhëfer. P.
Siffrin. Roma 1960.
Sacramantariuo Gregorianu. 8 Deshueea J.: Le Sacramentaire Grsgorien.
See principalee formee_d'apprås le plus anciens manuacrite. Vol.
1. Le Sacramentaire. Le supplåment d'Aniane (SpAn). Fribourg
Suisse 1971.
Sacramentarium Leonianum 8 Mohlberg L¿C.. Eizenhöfar L.. Siffrin P.:
Sacramentarium Veronese (Sacramentarium Leonianum). Romeo 1956.
3.2.

I n n a

Antiquiaa. conat. prov. Gnesn. 8 Antiquiesimae conetitutionea synodalee provinoiae Gnesnensie. Ed. R.Huba. Petropoli 1856.
Conatitutiones Culm 8 Conatitutionea aynodales necnon ordinationes
dioecosis Culmeneie. Ed. A.Mańkowski. Torunii 1929.
Conatitutionae eynodalee Varmiensas. Sambiansee, Pomasanienses. Culmeneee necnon provincialee Rigeneee. Ed. F.Hipler. Brunsbergae

1899.

4

4

Długosz 3.: Hiatoriae Polonicae libri XII. (Opera omnia T.10-14). Kra
ków 1873-1878: nowe wyd. Annales aeu cronicae incliti Ragni_Poloniae. Warszawa 1964 - tłum. polskie: Roczniki czyli Kroniki sławnego Króleetwa Polskiego. Red. 1 wstęp J.Dębroweki. komentarz K.
Pieradzka i B.Modeleka8Strzelecka. tłum. S.Gewęda i in. Warszawa
1961.
Dziennik przeprowadzania króla Zygmunta III i królowej Konstancji do
Krakowa oraz pogrzebu ich tamże r. 1633. Wýd. A.Grab0wski. W:
Djczyete spominki. T.1. Kraków 1845 8.69.
Gall 8 Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Przekład R.Grodeckiego, zrewidowany przez M.Plezię. Wyd.4. Wrocław 1975.
Der Hedwig-Codex von 1353. Sammlung Ludwig. Hrag. W.Braunfe1s. Bd.1.
Faksimile der vollständigen Handachrift. Bd 2. Texte und Kommentare mit Beiträge von W.Braunfela. J.Kresa, K.Kratzsch und P.Morav. Berlin 1972.

Helmod = Helmolda kronika Słowian. Tłum.`J.Matuszeweki. Wstęp 1 komen
tarze 3.8trzelozyk. Warszawa 1974.
Horodot 8 Herodot: Dzieje. Tłum. S.Hammer. Warszawa 1974.
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Kedłubak 8 Mistrza Wincentego kronika polske. Tłum. K.Abgarowioz i B.
Kërbia. Wstęp i koaentarze B.Kürbia. Warszawa 1974.
Kitowicz 0.: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Oprac. R.Pol1ak
Wrocław 1950.
Kosaaa 8 Kosmasa kronika Czechów. Tłua.. wstęp i koasntarze. oprac.
M.Wbjoiachoweka. Warszawa 1968.
2
Kronika aiaszczanina 8 Kronika aieazczanina krakowskiego z lat 15751595. wyd. H.8arycz. Kraków 1930.
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LA LITURGIE ses FUNERAILLES EN PoL0oNE
ausQu'À LA Pus|.1cATION ou RITUEL os PIOTRKOW (1631)
Etude historico-liturgique
Råsumå
A 1'heure actuelle se manifestent deux tendances dans 1'approche
du_problåme de la mort et da ce qui lui est liå. D'une part. on peut
remarquer une tendance qui consiste å masquer la pråsence de la mort.
L'e×position du dåfunt dans sa maison, la prière de la famille et des
voisins aupres du cercueil, la veillåe faite par les plus proches, la
procession funåraire depuis la maison du dåfunt au cimetière å travers
les rues des bourgs et des villes. tout cela disparaît de la vie publique contemporaine. En même temps. dans la vie privåe la mort devient un sujet tabou dont on ne parle pas. D'autre part, on assiste å
la manifestation d'un très grand intåråt pour le probleme de la mort.
On n'a Jamais autant parlå ni åcrit sur la mort que durant les trente
dernieres ennåes. La littårature ayant pour thème la mort sa divaloppe å vue d'oeilt En France a åtå fondåe la Sociåtå Thanatologique. et
eâme l'Acadåaie de la Hbrt. La mystere de la sort a ågalemant åtå
1'obJet des råflexions du concile de Vatican II. C'est pourquoi on
qualifie notre temps de “Renaissance de la mort".
Le thème de la mort n'est Jamais paseå sous silence, car il est
exiatentiellement liå eu sort de l'homee. Il fut cependant un temps
ou la problåmatique de la sort åtait particulièrement å la mode. Dans
le culture chråtienne occidentale ce fut le ces de tout le Moyen Age,
surtout vers la fin.
Cette åtude e pour objet la liturgie des funårailles en Pologne å
cette åpoque et å 1'åpoque de la Renaissance et du dåbut du baroque.
L'ocoaeion de traiter ce thème est fournie avent tout par son
actualitå qu'impoeent les changements qui interviennent dans la liturgie en notre påriode postconciliaire. et donc aussi dans le liturgie
des funåraillee. Il faut faire appel å l'hietoira. si on veut compren-

dre notre åpoque. Il est de_aoda actuellement de rechercher les racines non seulement en gînåelogie et en sociologie. mais aussi dans la
culture comprise au sens large. C'sst le propos de cette åtude de mon-
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trer notre ancienne culture religieuse d'aprés un exemple pris dans
un secteur restreint, notamment l'enterrement chrétien.
Les sources auxquelles on fait appel sont essentiellement constituées par les livres liturgiques de l'époque qui précède le Rituel de
Piotrków (1631) se trouvant dans les recueils polonais; on a prêté
une attention particulière aux livres de caractére rituel: agendas.
ordinaires. livres des processions, livres pontificaux. On a également consulté les sources liturgiques extérieurs au territoire polonais pour établir des comparaisons. L'image de léenterrement tirés
des sources liturgiques est complétée par les données puiséee aux
sources extraliturgiques. On a particulièrement exploité la législation ecclésiastique concernant la liturgie des funérailles. En outne.
on a consulté les chroniques polonaises, les plus anciennes biographies des saints el certains mémoires des 16e et 17e ss. Les représentations iconographiques de 1'enterrement, p.ex. 1'enterrement de
et Adelbert sur le Portail de Gniezno du XIIe s.. sont une autre
source d'importance. On s'est aussi servi des résultats obtenus sur
l'snterrement en Pologne par des disciplines comme l'archéologis.
l'athnographie et l'art.
Quant au temps. les sources imposent les dates limites de cette
étude. Le seuil inférieur est imposé par le plus ancien livre liturgique contenant le rituel des funérailles, c.å.d. le Sacramentaire de
Tyniec. datant des années 1070-1080. Le seuil supérieur est constitué
par le Rituel de Piotrków, édité en 1631 sur la base du Rituale Romanum de Paul V en 1614. En effet le Rituel de Piotrków parachéve en
principe le processus de romaniaation de la liturgie en Pologne. Pour
la compréhension des changments apportés par la liturgie chrétienne
dans le domaine des coutumes funéraires, on présente dans un premier
chapitre le rite paîen des funérailles å partir des documents écrits
et des résultats des recherches archéologiques, et remontant parfois
å la préhistoire de le Pologne. Par contre, en d'autres endroits,
pour montrer la permanence de certains rites et coutumes, on e dépassé l'année 1631.
L'exposé comporte troie_chepitres.
Le chapitre I est une réponse å la question: de quelle maniére
e'est effectuée 1'adoption de l'enterrement chrétien en Pologne; en
d'autres mots, comment le rite paies de l'enterremsnt existant dans
le psys eu moment du baptême de la Pologne e progressivement pris de
caractére chrétien. Le chapitre est composé å partir des résultats
obtenue par les recherches archéologiques et par l'analyse des sources écrites extraliturgiques.
C'est un truieme que de constater que le culte des morts est un
phénomène universel. Mais nous ne nous rendons pas toujours compte
du fait que les premiérqs traces de sollicitude et de respect des
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morte furent découvertes sous la forme d'enterrement intentionnel
presque en même temps que la découverte des plus anciennes traces de
l'exietence de l'homme. La premiére tombe dans le sol date du psléolifhiqü (env. 50 000 ane ev.3.C.). A partir de ce moment on peut rencontrer un rite funéraire plus ou moine développé. Ceci concerne également le territoire de la Pologne. La plus ancienne tombe en Pologne,
trouvée ê Jenislawice. prés de Skierniewice. provient de l'époque mésolithique (env. 6 000 ans av. J.C.). Le premier cimetiêre sur notre
territoire apparaît durant le néolithique (env. 3 000 ans av. 3.0.).
Un riche cérémonial funéraire est constaté chez les anciens Slawes de
la culture de Lusace et de calle, plus jeune. de la Poméranie. A cette époque, le cérémonial d'enterrement du squelette fur remplacé par
le céréminial crématoire qui. å son tour. s'ast maintenu chez les tribus polonaises jusqu'au baptême de la Pologne. Les spécialistes des
questions religieuses constatent que les anciens Slaves croyaient å
la vie d'outre-tombe. La marque extérieure de cette foi se trouva
dans l'accomplissement de toutes sortes de devoirs envers le défunt.
Quant å l'incinération. elle devait exprimer leur foi en l'immorta1ité de l'ême.
6
Le christianisme reçu par les tribus polonaises affermit cette
foi en lui donnant un nouveau fondement et une nouvelle motivation.
Le souci des défunts a également été approfondi par l'exempls de la
mise au tombeau du Christ et enrichi de nouveaux éléments sous la
forme de prières et de messe pour les défunts. Le christianisme e
énergiquement rejeté la coutume païenne d'incinérer les dépouilles et
de les enterrer dans des lieux non bénits, dans les forêts et dans
les champs. La réaction du christianisme sur ce point fut très forte.

Déja au Xe s. a disparu en principe l'habitude d'incinérer les corps.
A la même époque apparaissent les premiers cimetières chrétiens.
~
En principe le deuxiéme chapitre se base déjå sur des sources liturgiques. Cependant, étant donné que les sources de cette époque
sont relativement modestes, certains éléments des funérailles chrétiennes sont présentés å la lumière de sources comme les chroniques.
les vies de saints et les illustrations iconographiques. Il s'agit de
démontrer d'ou et de quelle époque proviennent les plus anciennes cérémonies (jusqu'au déclin du XIIIe s.) conservées en Pologne et aussi
jusqu'å quel point la liturgie des funérailles d'alors a eu une répercussion dans la littérature, l'art et la piété; en somme, quelle
était son influence sur la mentalité des gens de l'épcque.
Le plus ancien livre ecclésiastique conservé en Pologne qui contienne le rite des funérailles provient de la deuxiéme partie du XXe
s. C'est le Sacramentaire de Tyniec, datant de 1070-80. L'"0rdo in
agenda mortuorum" de ce Rituel est fait sur le modèle de l'ancien rituel romain et provient des milieux de Cologne. Ce qui confirme une
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nouvelle fois que le livre entier provient précisément de la région
de Cologne en Rhénanie. Outre le le Sacramentaire de Tyniec, nous
trouvons encore le rituel des funérailles dans les manuscrits cisterciens de l'époque allant jusqu'è la fin du XIIIe s. Ce dernier est un
rituel de caractère franchement monastique.
Nous pouvons trouver dans les sources extraliturgiques, aussi bien
acripturaires qu'iconographiques, des éléments de la liturgie des funérailles de cette époque. La plus ancienne description des funérailles ecclésiastiques se trouve dans la "Vie'des Cinq Frères martyrs"
écrits par et Bruno (+i0O9) au seuil du XIe s. Sont originaires du
même siècle les premières prières privées pour les défunts composées
par Gertrude. la fille de Hieszko II. Ces prières et la description
des funérailles témoignent que 1'esprit chrétien a été assimilé par
les Polonais de ce temps. Du XIIe s, proviennent les représentations
plastiques des funérailles sur le Portail de Gniezno. Les scènes figurent sur ce Portail et les croix de procession sculptées sur les tombes symbolisant le marche du défunt vers le ciel sont une nouvelle
preuve de la pénétration de la culture et de la théologie chrétiennes
dans de vastes cercles de la société polonaise du Moyen Age.
Le troisième chapitre analyse les formes des funérailles trouvées
dans les agendas depuis le début du XIVe s. jusqu'en 1631. La richesse de ces formes est è la base de la distinction des funérailles solennelles (pour le prince régnant, pour le clergé), ordinaires (pour
les pauvres de la ville et de la campagne) et extraordinaires (pour
les enfants, les femmes acccuchées. les excommuniés).
C'est une forme très archaïque des rites funéraires que présente
le cérémonial que nous trouvons dans l'agenda de l'évêque de Wroclaw
Henri I (1302-1319), dans l'agenda de Cracovie du XVe s. (Bibliothèque du Chapitre 25), dans l'agenda de Plock de 1554, et, en version '
abrégée, dans les agendas des autres diocèses et dans ceux des chanoines réguliers de st Augustin, des Norbertins et des Dominicaine.
Ce rite dérive de la tradition carolingienne. Il provient du Sacramantaire de St Denis près de Paris, daté du IXe s. De même que le
Sacramentaire de Tyniec, il est très long et très développé. La célébration de la liturgie funéraire sous cette forme n'était possible
que dans des centres bien préparés, groupant de nombreux officiants
et donc dans la cathédrale ou dans un monastère. C'est pourquoi nous
observons dans les agendas du XVe s. une tendance è abréger le rite.
En effet, alors que nous avons dans l'"0rdo in agenda mortuorum" du
S

Sacramentaire de Tyniec jusqu'a 29 prières et 23 dans le céremonial

carolingien, les rituels abrégés ("0rdo exsequiarum brevis", "Conductus funebris minor") n'en ont souvent qu'une seule. Il semble que cette réduction du rite funéraire se produisit bien antérieurement. Ce

ccusit avoir lieu au milieu du XIVe s., quand la mort noire décimait
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les fidèles et les pasteurs n'étaient plus en état de réciter de longues prières sur les norte.
Vers la fin du XVe s. intervient une nouvelle différenciation des

rites funéraires. A cette époque apparaissent lee rites de leenterrement de l'enfant, de la femme accouchée et de l'exconmunié.
Le rite de l'enterrement de l'enfant est le reflet généralisé de
courants contemporains, qui au tempes de l'humanisme et de ls Renaissance ss caractérisent entre autres par un plus grand intérêt pour le
sort de l'enfant, presque imperceptible auparavant. C'est è cette époque en effet qu'appsraIt le sujet de l'enfant dans l'art et dans la
littérature (monuments et épitaphee de style Renaissance, Thrènes de
J.Kochanowski).
*Les rites de l'enterrement de la femme accouchée et de lêexcommunié sont une autre création typique de la fin du Moyen Age, témoignant
d'une certaine déviation théologique. Ils sont le fruit de la sévérité morale envsrs les pécheurs, sévérité caractéristique de l'époqua
qui a créé l'image du Christ souffrant et des danses macabres. Le rituel de l'entsrrement de la femme accouchéé a officiellement disparu
des agendas vers la fin du XVIe e. Quant au rituel de la réconciliation du mort excommunié, il a été maintenu dans le Rituel Romain jusqu'è l'édition de 1952.
l
Peut-en parler de la spécificité de la liturgie de l'enterrsmant
polonais?
La caractéristique des funérailles polonaises des rois est le
triple défilé des offrandes pendant la messe d'snterrmant, au Kyrie,
è léûffsrtoirs et è l'Agnus Dei."
Il semble que c'est une coutume polonaise confirmée par léagenda
de Plock de 1554 que de chanter l'antienne "0omine, sucipe me", au
moment de la descente du corps dans la tombe. La même antisnne étant
chntée vers 1500 è la cathédrale de Wloclawek pendant la messe pef
'
0 0
un prélat ou prélat ou un chanoine défunts, chantée pendant l elévation, alors qu'on tenait élevé le cercueil avec les dépouilles aortelles.
En 1631 parait le Rituel de Piotrków. élaboré d'après le Rituels
Romanum de 1614. Il devait parachever le processus de romanisation de
la liturgie è l'époque poettridentine. En principe le Rituel de
Piotrków a adopté l'0rdo exsequiarum romain de 1614. Cependant, è
part 44 ces oè il s'écarte du Rituels Ronanum, il a en outre conservé "l'0rdo exsequiarum brevior ex usu Provinciae huius". En outre.
dans l'0rdo exsequiarum adopté par le Rituel de Piotrków, on a conseillé. conformément è la tradition polonaise, de célébrer 1'0fficium
defunctorum å la maison du défunt plutôt qu'è l'église.
Dans les rites funéraires polonais des agendas on ne constate pas
de création indigène sous forme de nouveaux textes liturgiques. En
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principe on e edoptå les modeles occidentaux, surtout ceux de Celogne
et les modeles carslingiens. Nëenaoine la pråsence de ces rites dens
les livres liturgiques polonais tåmoigne du fait la Pologne n'est pas
reståe en large des courants de l'Eglise universelle. mais que. profitent du riche tråsor de l'Eglise. elle s'enrichisssit elle-eine pour
se trouver rapidement au mine niveau que le christianisme occidental.
Cette ëtude est la premiere tentative de synthese de la problematique funårsire sous l'espect liturgique st ceci dans le secteur le
plus ancien de notre pesså. Comme toutes les entreprises de ce genre,
c'est une tentative nåceessirement imparfaite. Il manque en effet
dens notre littåreture de travaux qui puissent faciliter une entreprise concernant le theme ainsi défini. Car. même si certaines åtudes
ont touché au problême de l'snterreeent. elles le faisaient sans tsnir compte des sources liturgiques. C'est pourquoi une prêsentetion
exhaustive a imposå d'ånormes difficultås. On peut coneidårer que la
dåcouverte et la pråsentetion sous forme d'anne×e de tous les textes
liturgiques entåtridentins concernent les funåreilles et leur analyse
même partielle est un råsultst eppråciable de cette étude.
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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 szkole podstawowej zgłosił się w 1951 roku do niższego seminarium księży 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 następnym roku na zaproszenie ojca
prowincjała udał się do nowicjatu w Pieniężnie.
Tam odbył studia filozoficzno-teologiczne i w 1963
roku przyjął święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu
świadectwa maturalnego w Warszawie w 1964 roku
i odbyciu stażu kapłańskiego w Bytomiu na Śląsku
w 1965 roku rozpoczął studia specjalistyczne na
Katolickim Uniwersytecie 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 Seminarium
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 seminarium w 1995 roku. Z chwilą powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 1999 roku otrzymał na Wydziale Teologii nominację na adiunkta tejże uczelni w zakresie liturgiki. Pracę tę kontynuował aż do przejścia na emeryturę w 2002 roku. Oprócz dwóch publikacji: Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce
(1973) i Liturgii pogrzebu w Polsce (1983) jest autorem ok. 20 artykułów z pokrewnych dziedzin. Wielokrotnie brał udział w konferencjach tanatologicznych pt. Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka
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 beatyfikacyjnych męczenników-werbistów z czasów II
wojny światowej. Z tej dziedziny opublikował książkę Błogosławiony brat Grzegorz
Bolesław Frąckowiak SVD (1911–1943) misjonarz 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.

