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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 Ka-
tolickiago Uninoroytstu Lubalakiogo. a obecnie kontynuonanyoi taoza w
Instytucie Taologii Paatorolnoj logły obydwa powody. W piorwazaj fa-
zia motywao podjętych badań było Sacrum Polonica Millenium. W drugiej
Sobór II Watykański. który W Konstytucji o Liturgii rzucił hasło odno-
wy liturgicznoj. jcdnakza w oparciu o badania historyczna. W ton spo-
sób 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. Sło-
wo "liturgia" można rozumieć nąoko. jodynia jako sprawowania przy po-
mocy 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 hiatorycz-
nago. Tokio właśnie rozumienie liturgii przyjął autor jako zasadę pc-
szukiwań 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 za-
chowania 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
najproatßłlj foriy.



Przedmowa
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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 problema-
tyki liturgii pogrzebu w dawnej Polsce, na co wielokrotnie wskazano w
trakcie procy. sprawia. że rozprawa może zainteresować nie tylko wąs-
kie 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 pomo-
cy 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 prob-
lem badawczy. ale życzliwie i niestrudzcnie ssystował przy jego pre-
cyzowaniu 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 miejs-
cu pragnęłbym okazać Przełozonym Zgromadzenia Księży werbistów, któ-
rzy umozliwili mi podjęcie i przeprowadzenie badań, jak równiez Kole-
gom z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Seminarium Misyjnego w
Pieniężnie, których fachowe pomoc i brsterska życzliwość stworzyła
odpowiedni klimat do zredagowania pracy. Przychylność Dyrekcji i Pra-
cowników licznych Zbiorów Kościelnych i Państwowych przy udostępnie-
niu matorisłu źródłowego i fachowość ich uwag w zakresie jego wyko-
rzystsni skłania mnie do wyrażenia im szczsrych słów poważanie i
wdzięczności.

Słowa szczególnego zobowiązania należę się Komisji Badań nad His-
torię Teologii w Polsce działającej przy Akademii Teologii Katolic-
kiej 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 daw-
nej 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 roś-
nie z kazdym dniem. Wystarczy wymienić niektóre pozycje w języku pol-
skim3. 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.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: Roz-
myślania o przemijeniu. Warszawa 1973. ~ śmierć i umierania. Postę-
powanie z człowiekiem umierajęcym. Red. L.Pearaon. Warszawa 1973. -
A.Toynbee i in.: Człowiek wobec śmierci. Warszawa 1973. - M.A.Krą-
piec: Człowiek n perspektywie śmieeci. wz Ja-Człowiek. Zarys antro-
pologii 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.Do-
lezel-Nowicka. Warszawa 1979. - Sens choroby, sens śmierci. sens
zycia. Opracowanie redakcyjne i wstęp H.Bortnowska. Kraków 1978
(druk 1980).

3



Wstęp

mia Śmierc14. Tajemnica śmierci była również przedmiotem rozważań So-
boru 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 kul-
turze chrześcijańskiego Zachodu takim okresem było niemal całe śred-
niowiecze. a zwłaszcza jego fazy końcowe. Związane to było z głębo-
kimi wstrząsami o charakterze egzystencjonalnym (czarne śmierć), eko-
nomicznym 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 śmier-
ci, obrazy rozkłsdających się ciał, sceny wskrzeszania Łazarza)9,
 ±'-1

4 Por. G.Haeffner: Leben angesichts des Todes. Philosophische Vorü-
berlegungen. “Internationale Katholische Zeitschrift - "Communio" -
Ćverlag). 4: 1975 nr 6 8.494-501. Autor pisze m.in. właśnie o "Ge-
sellschaft 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 Polycar-
pi 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 kan-
clerz paryskiej Sorbony. który w r. 1408 napisał: "Opus tripartitum
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

8 _

Kunst des heilsamen Lebans und Sterbens. Koln-Graz 1957. wśród auto-
rów "Sztuk umierania" występują także polskie nazwiska, jak Jakub
z Psradyza czy Mateusz z Krakowa. Por. Cz.Pirozyńska: Łacińska Roz-
mowa Mistrze Polikarpa ze śmiercią s.104 przyp. 128. - Utwór "Vado
mori“ jest jednym z typowych przykładów średniowiecznej satyry spo-
łecznej, 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 Literac-
ki". 22-23: 1925-1926 8.56-103 oraz Cz.P1rożyńska. jw. - Charakter
sat ry społecznej ma również “Skarga umierającego". Por. J.Woron-
cząz: Skarga umierającego. Najstarsza przekazy i wzory obce. "Pa-
miętnik 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.Ro-
senfeld: Der Mittalaltsrliche Totentanz. Köln 1954. - Z polskiej

Cd. przyp. na str. 7



1. CHRYSTIANIZACJA OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO W POLSCE
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Okres bezpośrednio poprzsdzajęcy przyjęcie chrześcijaństwa w

Polsce w niewielkim tylko stopniu został przebadany przez naukę. Uwa-
ga 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 kis-
runku badanie ośrodków psństwowości pochodzących z okresu od X do po-
łowy XIII wieku. Jest to poniekąd zrozumiałe. wieże się bowiem z wiel-
kim jubileuszem tysiąclecia państwowości polskiejz. Stąd dość dobrze
poznaliśmy ten okres. Stosunkowo dobrze znamy również. na podstawie
wykopalisk, pradziejs naszych ziem3. Znacznie mniej natomiast poświę-
cono uwagi czasom bezpośrednio poprzedzającym okres integracji ziem
polskich. A szkoda. gdyz był to okres bardzo ważny. wtedy bowiem so-
konywały się przemiany polityczne i społeczne, które doprowadziły do
utworzenia naszego państwa. tworzyły się podwaliny naszej kultury za-
równo materialnej jak 1 duchowej. wtedy też przybrały ostateczny
kształt zwyczaje. obrzędy i wierzenia. z którymi u progu naszej pań-
stwowości 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 szero-
ko 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 korze-
nie kultury polskiej tkwią w przeszłości ełowiańskiej. Por. A.Giey-
sztor: Ideowe wartości kultury polskiej wieku X-KI. Przyjęcia chrze-
ścijańetwa. “Kwartalnik Historyczny". 67: 1960 e.922-938; Tenże:

s Cd. przyp. na etr. 24



1. Chrystianizacja obrządku pogrzebowego w Polsce

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 wczesnośred-
niowieczne jest obrzedek pogrzebowy. Znalezione w wielkich ilościach
groby wraz z ich zawartością stanowią ponadto bogate źródło informa-
cji 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 zasta-
nowić 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 zło-
żone jest geneza obrzędów towarzyszących tej koniecznościs. Wynikeje

'ilu- 

Cd. przyp. ze str. 23
Przemiany ideologiczns w państwie pierwszych Piastów, a wprowadze-
nie 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
ologowie. 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 po-
morskiej. Wrocław 1969, zwłaszcza 8.923. T.Melinowski-oparł się W
swych rozwazaniech o genezę obrządku pogrzebowego na dziale angiel-
skiego 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.211-
213: J.A.Chrościcki: Pompa funobris. Warszawa 1974 s.12-13; M.Ce-
belska: Zagadnienie obrządku ciałopelnego. “wiadomości Archeolgicz-
no". 7.36: 1964 s.18-44; Także: Cmentarzyeko kultury łużyakiej W

Sprawę ta zajmuje się zarówno etnologowie, etnografowie jak i arche-

kucmierkach w powiecie częstochowskim a zagadnienie początków i roz-
powszechnienia się zwyczaju palenia zmarłych. “Przegląd Archeologi-
czny". 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.Ca-
balske obok wyżej wspomnianej pracy G.Montandona posługuje się
ostatnimi wynikami z tej dziedziny ns polu etnogreficznym przedsta-
wionymi w dzielo Urszuli Schlenther (Brandbestattung und Seelen-
glauben. Berlin 1960). Poza tym kwestię ta poruszają wszystkie pra-
ce naszych archeologów traktujnce o obrządku pogrzebowym, z czoło-
wymi przedstawicielami tej dziedziny z J.Kostrzewskim. K.Jeżdżew--
skim, W.Henselem, M.Ged1om. J.Szydłowskim na czole.



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, ha-
giograficznych oraz przedstawień plastycznych. W oparciu o te dane bę-
dziemy usiłowali odtworzyć przebieg najstarszych chrześcijańskich, li-
turgicznych obrzędów pogrzebowych w Polsce. `

2.1. Obrzędy pogrzebowe Sakramentarza Tynieckiego
1311*' 11|-'cz.1 _ _ ' _ -___ f f f -Żffff l_ ____L4||.L »-41 ñë-_

2.1.1.'āakramentarz tynłeckł

W okresie-wczesnopiastowskim księgi liturgiczne docierały do
Polski z zewnatrz razem z misjonarzami. Stanowisły one również wypo-
sazenie zakonników przybywajęcych do naszego krajul. Bensdyktyni włos-
cy, 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 szwab-
skę 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:Piśmien-
nictwo 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 tro-
nie 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 o-
kolicznościech.w połowie ubiegłego etulecieö. Stąd niewiele pewnego
można powiedzieć o liturgii pogrzebu tego okresu. Zachoweł się wpraw-
dzie 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 po-
mocnicze. gdyż podaje niepełny obraz obrzędów pogrzebowych i w dodat-
ku bez tekstów liturgicznychß.

Najstarsze zachowana w Polsce księgę liturgiczne zawierająca teks-
ty obrzędu pogrzebowego jest Sekramentarz Tynisckig. wszystkie sakra-
mentarze tworzę trzy zasadnicze rodziny: Leonianumío. Gelasianum11
oraz grupę sakramenterzy gregoriańskiechlz. Księgi te w zasadzie za-
wieraja jedynie modlitwy prezydialne. odmawiane przez samego kapłana.
głównie mszalne (kolekta. sekreta. prefacja. kanon. pokomunia). Sa-
kramentarz leonianski zachował się w postaci niekompletnej - brak ka-

Cd, przyp. ze str.80
ten został wykonany w klasztorze benedyktyńskim w Rsichenau na Je-
ziorze Bodeńskim. - Por. P.Sczeniacki: Służba Boża I 15-33; wł.
Semkowicz: Paleogrefie 8.303-305, ryc.92.
Por. D.Borawska: Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach
trzydziestych XI wieku. Warszawa 1964. passim.

5 Czesi wywieżli z Polski relikwie św. Wojciecha. Pięciu Braci Mę-
czenników 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.
W czasie sporzędzanie reprodukcji miniatury i odpisu dedykacji
znajdował się w kościele św. Jadwigi w Berlinie. - Por. Semkowicz:
Paleografia s.303.
Por. Żywot pięciu Braci Męczenników. W: Piśmiennictwo s.14-15,
221-232.
Dokładniejszę analizę tego opisu zajmiemy się niżej.
'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.
Sęcramentarium Veronense (Leonienum). wyd. L.-C.Moh1oerg, L.Eizen-
hofer i P.Siffrin. w serii: Rerum Ecclesiasticarum Documents, Fon-
tes 1. Romae 1956.

11 Liber secramentorum Romanse Aeclesiae ordinis anni circuli (Sacre-
menterium Galasienum). wyd. L.-C.Moh1berg, I.Eizenh3fer i P.Sif-
frin. w serii: Rerum Ecclesiasticarum Documents. Fontes 4. Romae
1960 - por. PL 74, 1049-1145; A.Chavasse: Le Secramentaire Gala-
sien. Vat. Login 316). Paris-Tournai 1958.
H.A.wi1son: The Gregorien Secramentary under Charles the Great.
London 1915; Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aechener Ure-
xemplar. 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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7

8
9
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12



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

Okres kończącego się średniowiecze i renesansu różni się od okre-
su wczesnośredniowiecznego kilku zesadniczymi cechami. Przede wszyst-
kim mamy do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją polityczną. społe-
czną i ekonomiczną. Z początkiem XIV stulecia kończy się w Polsce o-
kres rozbicia dzielnicowego, a zaczyna czas silnego. zintegrowanego
państwa za panowania ostatnich Piastów oraz Polski mocarstwowej za pa-
nowania Jagiellonów. Pod koniec XIV w. do Korony poprzez unię perso-
nalne zostsją przyłączone tereny Litwy i Żmudzi, dotąd zasadniczo po-
gańskie. 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 o-
byczajowe. wszystko to wpływa i znajduje swoje odbicie również w
działalności Kościoła.

Uformowena pod koniec poprzedniego okresu instytucja parafii wkra-
cza obecnie w fazę normalnej działalności duszpasterskiej. Zycie pa-
rafialne przejawiające się w liturgii. w sprawowaniu sakramentów i sa-
kramentaliów wraz ze wzrostem ilości parafii oraz liczby duohowieństwa
świeckiego i zakonnego nie napotyka większych trudności. Pewne niedo-
statki i niedociągnięcia widać jedynie na terenach świeżo nawróconej
Litwy i Zmudzi.

Dla śledzenia liturgii pogrzebu obecnego okresu mamy znacznie wię-
cej żródeł liturgicznych i pozaliturgicznych niż w okresie poprzednim.
Źródła liturgiczne są nie tylko ilościowe znacznie bogatsze, przedsta-
wiają 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 zawiera-
ją ponadto obrzęd pogrzebu zwyczejnego perefislnego. a niektóre jesz-
cze 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,



3.1. Pogrzeb uroczysty - króla i księcia
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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 zawierała-
by obrzędy pogrzebowe.

Poza księgami liturgicznymi coraz więcej elementów liturgii po-
grzebu znajdujemy w ustswāch synodalnych, zarówno prowincjslnych jak
i diecezjalnych. Wiąże się to z rozwojem tych instytucji i coraz żyw-
szą 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 działal-
ności duszpasterskiej. Poza tymi dwoma zasedniczymi typami źródeł bę-
dziemy - 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 te-
matów, składających się na treść niniejszego rozdziału. Zgodnie z ty-
tułsmi poszczególnych obrzędów omówi się kolejno: pogrzeb uroczysty
(Conductus maior), pogrzeb zwyczajny (Conductus minor) oraz pogrzeb
nadzwyczajny, mianowicie: pogrzeb dziecka, pogrzeb położnicy i po-
grzeb ekskomunikowanego.

3.1.1Pcgrzebjuroczysty_

W księgach liturgicznych pod tytułem “Conductus maior" znajdujemy
tylko jeden obrzęd pogrzebowy. Na podstawie jednak źródeł pozalitur-
gicznych 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 po-
grzeby 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 o-

1 B.MacieJowski: Epistols pastorelis Macieioviene ex mandsto E.R.D.
Stanialai Szembek editam Versoviae 1720. O autorze zob. J.Ozięgelew-
ski, 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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Cześć dla zmarłych jest zjawiskiem ogólnoludzkim. Niemal równo-
cześnie 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 roz-
budowanym 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 neoli-
cie (ok. 3 tys. lat przed Chr.). P

Bogaty obrządek pogrzebowy stwierdza się u prasłowiańskiej ludnoś
ci kultury łużyckiej i młodszej od niej kultury pomorskiej. Dotych-
czasowy pochówek szkieletowy został w czasie trwania tych dwóch kul-
tur zastąpiony ciałopalnym obrządkiem pogrzebowym, który z kolei
przetrwał na ziemiach polskich aż do momentu przyjęcia chrześcijań-
BŜWE.

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 pogrze-
bowego. 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. Od-
działywenie chrześcijaństwa na_obyczaj pogrzebowy było jednak bardzo
silne. Juz w X atuleciu przezwycięzone zasadniczo zwyczaj ciełepsle-
nie. W tym samym czasie pojawiaja się pierwsze chrześcijańskie cmen-
tarze.

Z początków XI wieku mamy pierwszy opis kościelnego pogrzebu,
znajdujący się w Zywocie Pięciu Braci Męczenników. Z tego samego wie-
ku 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 Kolo-
nii nad Renem. Bardzo rozbudowane “Ordo in agenda mortuorum“ tego Sa-
kramentarza jest świadectwem bogactwa tekstów liturgicznych odnoszą-
cych 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 przedstawia-
jących 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 stule-
ci. Dokonywało się ono drogą nauczania kościelnego oraz na drodze ad-
ministracyjnej, 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. Księ-
gi cysterskie przewidują równiez obrzęd pogrzebu nie-mniche. który



A N E K S 1

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 cele-
bratur. 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 univer-
ais 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 pro-
priun, sanctumque sanguinem pro eo in cruce Fudisti, eum iubeas libe-
rara da punalibua locie, atque collocara inter pausantium spiritum
agnina. V

Ut aninan fanulorum famularuuque tuarum ab omnibus peccatis absol-
voro 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 ro-
gomuo audi noo. D

Ut omnia poocoto quo cornio fragilitoto ot doloctociono contraxo-
runt indulgoro dignorio.

Ut oio vultum tuum dooidorobiloa pium oc placobilom dignantor
(oatondoo - in mo omiooum). D

Soncto Maria porpotuo virgo intorcodo pro oniuabuo omniun fido-
lium 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 do-
ducio 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 ro-

goouo.
Ut oninaa fomulorum famuloruoquo in pacio ac lucio rogiono con-

otituoro 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 do-

noro dignorio. to rogo audi mo. Ut oaa_intor ogmino oonctorun tuorun
oollocaro dignorio, to rogomuo. Ut onimabuo fomulorun tuorum proopi-
ciaro 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 oxoudi-
ro dignoritio. D
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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 komuni-
styczne w 1952 roku kontynuował naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Sobieskiego w Wejherowie. Już w na-
stępnym roku na zaproszenie ojca prowincjała udał się do 
nowicjatu w Pieniężnie. Tam odbył studia filozoficzno-teo-
logiczne i w 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po uzy-

skaniu świadectwa maturalnego w Warszawie w 1964 roku i odbyciu stażu kapłań-
skiego w Bytomiu na Śląsku w 1965 roku rozpoczął studia specjalistyczne na Kato-
lickim 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 Pie-
niężnie. 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 ro-
ku. Z chwilą powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 1999 roku otrzy-
mał 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 Wrocław-
skie Towarzystwo Naukowe pod egidą profesora Jacka Kolbuszewskiego (1997–
2012). Od 1996 roku jest dyrektorem Archiwum Polskiej Prowincji Księży Werbi-
stów w Pieniężnie. Trzykrotnie był biegłym historykiem w procesach beatyfikacyj-
nych męczenników-werbistów z czasów II wojny światowej. Z tej dziedziny opubli-
kował książkę Błogosławiony brat Grzegorz Bolesław Frąckowiak SVD (1911–
1943) misjonarz werbista (Verbinum, Warszawa 1999) oraz liczne mniejsze przy-
czynki. 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 czasopi-
smach. 
 




