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

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

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

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

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

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

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

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

Pieniężno, Dzień Zaduszny 1980. 
Autor 

DO WYDANIA DRUGIEGO 

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

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

Pieniężno, 2014  
Autor 

Przedmowa



 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 B. Moeller (jw. s. 40) określa te wszystkie przejawy słowami: „Heilsbedürftigkeit und Existenz-
not”. Por. K. Górski: Uwagi o „Rozmyślaniach dominikańskich” na tle prądów religijnych XV i po-
czątków XVI wieku. W: Średniowiecze. Studia o kulturze, T. 2. Wrocław 1965 s. 317.  
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kach średnich. Wybitny współczesny badacz liturgii pogrzebowej H. P. Philippeau stwierdził 
w latach pięćdziesiątych naszego stulecie, że od czasów Edmunda Martène’a, a więc prawie 
od trzystu lat, nikt nie zajął się liturgią pogrzebu14. Podobne opinię w odniesieniu do aktual-
nej sytuacji wyraził niedawno J. Salij, stwierdzając, „że nawet wprowadzony przez Pawła VI 
w r. 1969 nowy ryt pogrzebowy nie wywołał żadnych poważniejszych publikacji na temat 
pogrzebu”15. Jest to tym dziwniejsze, że rozwiązanie tego problemu jest nakazem chwili, 
gdyż Sobór II Watykański polecił nie tylko przepracować istniejący od 1614 r. obrzęd po-
grzebu w nowym duchu i zgodnie z wymaganiami poszczególnych regionów16, ale uczynić 
to także na podstawie wszechstronnych badań, również z punktu widzenia historycznego17. 

Obok czynnika kościelnego wynikami badań nad liturgią pogrzebu w dawnej Polsce zain-
teresowani są specjaliści wielu dyscyplin naukowych. 

Religioznawcy zajmujący się religią pogańskich Słowian rozpoczynają swoje poszukiwa-
nia od badań nad obrządkiem pogrzebowym dawnych mieszkańców naszych ziem. Przypusz-
czają bowiem, że forma pochówku doprowadzi ich do poznania religii ludzi zachowujących 
taki lub inny obrządek pogrzebowy. Obrządek pogrzebowy ujawnia bowiem wierzenia escha-
tologiczne18. Uważają oni również, że znajomość liturgii Kościoła może stanowić pomost do 
śledzenia i zrozumienia przemian, jakie dokonały się w tej dziedzinie u progu naszej pań-
stwowości19. 

Najbardziej zainteresowani poznaniem dawnych przepisów i obrzędów liturgicznych od-
noszących się do pogrzebu są archeolodzy. Stwierdzają oni: „By móc odnaleźć ślady po-
szczególnych rytów w materiałach wykopaliskowych, należałoby wyjść z pozycji dogłębnej 
znajomości chrześcijańskiej liturgii pogrzebowej w dobie wczesnego i pełnego średniowiecza 
(...). Nieodzowną pomocą dla archeologa byłoby zaś wydanie (wraz z krytycznymi komenta-
rzami) kompletnego zbioru przekazów pisanych, dotyczących praktyk sepulkralnych, zawar-
tych w różnego typu nakazach i postanowieniach Kościoła oraz władców świeckich, zacho-
wanych w kazaniach, ustawach, opisach wizytacji, podróży itd.”20. 

                         
14 N. R. Philippeau: Origine et évolution des rites funéraires. W: Le Mystère de la mort et sa cele-

bration. Paris 1951 s. 186.  
15 J. Salij: Modlitwa za świętych w liturgii rzymskiej. W: Studia teologicznodogmatyczne. T. l. War-

szawa 1974 s. 249.  
16 „Obrzęd pogrzebowy powinien jaśniej wyrażać paschalny charakter śmierci chrześcijanina i le-

piej odpowiadać warunkom i tradycjom poszczególnych regionów, również co do barwy liturgicznej”. 
Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 81.  

17 „Aby zachować zdrową tradycję, a jednocześnie otworzyć drogę do uprawnionego postępu, re-
formę poszczególnych części liturgii powinny zawsze poprzedzić dokładne studia teologiczne, histo-
ryczne 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 pogłębieniu studiów nad recepcją wprowadzanej przez Kościół liturgii pogrzebowej na szerokich 

obszarach Europy, a przede wszystkim przez różne etniczne grupy ludzkie (szczególnie słowiańskie, bałtyc-
kie i germańskie), spodziewać się można, iż realne będzie oddzielenie przynajmniej niektórych wątków 
wierzeniowych zdecydowanie nowych, chrześcijańskich od innych, związanych z przedchrześcijańską 
obrzędowością pogrzebową. Wówczas ukazać się mogą bardziej konkretne zarysy pewnych dziedzin kultu 
zmarłych i pogańskiej magii sepulkralnej Słowian”. H. Zoll-Adamikowa: Małopolskie cmentarzyska z X-XII 
w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”. 15: 
1967 nr l s. 161.  

20 Por. H. Zoll-Adamikowa: Małopolskie cmentarzysko z X-XII w. a kwestia recepcji chrześcijań-
stwa w Małopolsce  s. 161.  
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Mediewiści również nie od dziś dostrzegają wielkie braki w badaniach nad polskim śre-
dniowieczem i domagają się włączenia w zakres badań wielu różnych dyscyplin. Liturgia 
oraz życie religijne należą do dziedzin szczególnie uprzywilejowanych w życiu człowieka 
średniowiecznego. Z jednej strony tak mocno przenikają całą jego działalność, że stanowią 
integralną część składową jego życia, z drugiej zaś poznanie tych elementów stanowi dalszy 
krok do zrozumienia jego mentalności21. Wszechstronne poznanie liturgii kościelnego oby-
czaju pogrzebowego tego okresu może być niemałym przyczynkiem w tej dziedzinie. 

Co dokonano w dziedzinie badań nad liturgią pogrzebu za granicą i w Polsce, jaki jest 
aktualny stan badań? 

Przez długi czas jedyną szerszą rozprawą na temat dziejów pogrzebu katolickiego była 
praca Ludwika Rulanda z początku naszego stulecia22. Ta ceniona w swoim czasie publika-
cja, z dodatkiem znanych wówczas pogrzebowych tekstów liturgicznych w formie Appendix 
liturgicus, mocno się już zdezaktualizowała. Z kolei wydana w 1951 r. w Paryżu, w serii 
Lex orandi (nr 12), praca zbiorowa autorów francuskich, stanowiąca pokłosie sympozjum 
liturgicznego na temat obrzędów pogrzebowych, ma przede wszystkim charakter pastoralny. 
Dzieje pogrzebu czy poszczególnych obrzędów pogrzebowych stanowią tu raczej tło niż za-
sadniczą treść referatów. Sprawę źródeł liturgii pogrzebowej i zawartych w nich tekstów 
potraktowano również marginesowo, ograniczając się najwyżej do omówienia rubryk lub 
modlitw23. Duszpasterski charakter posiada ponadto kilka innych prac tego typu24. Historię 
pogrzebu szerzej uwzględnia praca kalwińskiego pastora ze Szwajcarii Bruna Bürkiego25. 
Pierwsza część tej pracy mówi o chrześcijańskiej śmierci i jej liturgii, druga omawia dzieje 
pogrzebu. Jest to najnowsze opracowanie liturgii pogrzebu w aspekcie historycznym od sta-
rożytności chrześcijańskiej do początków reformacji. W przypisach przytoczone są najważ-
niejsze teksty liturgiczne z najstarszych sakramentarzy. Rozprawa ta jest interesująca i z tego 
względu, że przedstawia w krótkim zarysie protestancką liturgię pogrzebową. 

Poza wymienionymi pracami o charakterze ogólniejszym istnieje szereg opracowań mo-
nograficznych, dotyczących takich szczegółowych zagadnień z liturgii pogrzebu, jak pogrzeb 
w starożytności chrześcijańskiej26, trewirski obrzęd pogrzebowy27, pogrzeb króla28, zakonne 
                         

21 „W liturgii koncentrowało się według pojęć wczesnego średniowiecza niejako całe życie religij-
ne społeczeństwa. Liturgia stanowiła nie tylko zasadniczą płaszczyznę spotkania człowieka z Bogiem 
oraz główną podstawę rozważań doktrynalnych i przeżyć mistycznych. Miała ona określać rytm, prze-
bieg i kierunek całego życia zbiorowego. Była pojmowana jako zwornik ładu społecznego z ładem 
kosmicznym, jako siła wprowadzająca «sacrum» w porządek prawno-państwowy i sprawy codzienne 
ludzi”. Cz. Deptuła: Ideowy sens wykształcenia władców polskich w X-XII wieku. „Summarium. Spra-
wozdania Tow. Nauk KUL” nr 1(21) za rok 1973. Lublin 1975 s. 195.  

22 L. Ruland: Die Geschichte der kirchlichen Leichenfeier. Regensburg 1901.  
23 Le mystère de la mort et sa célébration. Vanves 27-29 avril 1949. Paris 1951.  
24 Na przykład: Th. Maertens, L. Heuschen: Doctrine et pastorale de la liturgie de la mort. 

(Paroisse et liturgie. Collection de pastorale liturgique nr 28). Bruges 1957. – Liturgie des défunts. 
(Praca zbiorowa w serii Assamblees du Seignier nr 96). Paris 1967. – R. Daille, C. Duchesneau, J. Du, 
J. Pouts: Célébration chrétienne de la mort. Lyon 1972. – M. Pisarzak: Pascha chrześcijanina. Teolo-
gia i liturgia śmierci. Kraków 1970 (skrypt powielany).  

25 B. Bürki: Im Herrn entschlafen. Eine historisch pastoraltheologische Studie zur Liturgie des 
Sterbens und des Begräbnisses. Heidelberg 1969.  

26 Th. Klauser: Die Cathedra im Totenkult der heidnischen und christlichen Antike. Liturgiege-
schichtliche Forschungen und christlichen Antike. Liturgiegeschichtliche Forschungen 9. Münster i. W. 
1927. – E. Freistedt: Altchristliche Totengedächtnistage und ihre Beziehung zum Jenseitsglauben und 
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zwyczaje pogrzebowe29, geneza poszczególnych tekstów pogrzebowych30 czy wreszcie litur-
gie pogrzebu innych kościołów chrześcijańskich31. Brak jednak monografii liturgii pogrzebu, 
która by w całościowym zarysie przedstawiła rozwój obrzędów i tekstów pogrzebowych 
w Kościele rzymskim32. Podobnie jak archeologia, mediewistyka, etnografia i historia sztuki 
zainteresowane są badaniami nad liturgią pogrzebu, tak badacz dawnej liturgii pogrzebu mo-
że wiele  skorzystać z wyników prac wymienionych dyscyplin naukowych. 

Największymi osiągnięciami może się poszczycić powojenna archeologia. Badaniami 
objęto bardzo szeroki okres, poczynając od dziejów prehistorycznych, a kończąc na czasach 
Polski piastowskiej. Na temat obrządku pogrzebowego w poszczególnych fazach rozwo-
jowych i na różnych terenach opublikowano wiele prac szczegółowych. Powstało już również 
szereg opracowań o charakterze syntetycznym, które nas szczególnie interesują. Dotyczą 
one obrządku pogrzebowego prasłowiańskiej ludności kultury łużyckiej33 i kultury pomor-

                                                                      
Totenkult der Antike. Münster i. W. 1928. –  A. Rush: Death and Burial in Christian Antiquity. 
Washington 1941. –  J. E. Fischer: Studien zum Todesgedanken in der alten Kirche. Die Beurtei-
lung des natürlichen Todes in der kirchlichen Literatur der ersten drei Jahrhunderte. München 1954. – 
M. Mucioli: Le esequie cristiane nella Chiesa dei primi tre secoli. Bologna 1969.  

27 H. Frank: Geschichte der Trierer Beerdigungsritus. ALW 4: 1956 s. 279-315.  
28 E. H. Kantorowicz: The King’s Two Bodies. Princeton 1957. – R. E. Giésey: The Royal Funeral 

Ceremony in Renaissance France. Genève 1960. 
29 L. Gougaud: Anciennes coutumes claustroles. La mort du moine. „Archives de la France Mo-

nastique. Revue Mabillon”. 19: 1929 s.281-302. – H. R. Philippeau: La liturgie dominicaine des 
malades, des mourants et des morts. „Archives d’Histoire Dominicaine”. 1946 s. 38-52.  

30 B. Capelle: L’antienne „In paradisum”. „Las Questions Liturgiques”. 8: 1923 s. 161-176. – D. Merk: 
Die messliturgische Totenehrung in der römischen Kirche. Stuttgart 1929. – H. R. Philippeau: 
Introductio à l’ètude des rites funeraires et de la liturgie des morts. LMD: 1945 s. 37-62. – Tenże: 
Textes et rubriques des Agenda mortuorum. ALW 4: 1955 s. 2-72. – Tenże: Pour un souhaitable 
ressourcement et complement du Rituel de l’agonie et des funérailles. EL 71: 1957 s. 369-407. – H. Frank: 
Römische Herkunft der karolingischen Beerdigungsantiphonen. „Revue de Sciences Religieuses”. 
Mélanges en l’honneur de Msgr Andrieu. Strassburg 1956 s. 1961-1971. – Tenże: Der älteste erhalte-
ne Ordo defunctorum der römischen Liturgie und sein Fortleben in Totenagenden des frühen Mittelal-
ters. ALW 1962 s. 360-415. – L. Kałużyński: Officium defunctorum Romanum. Buenos Aires 1972. 

31 M. Niechaj: Oratio liturgica pro defunctis in ecclesia Russa orthodoxa. Lublin 1933. – O. Diez: 
Eine Begräbnisliturgie der lutherischen Kirche. Bekannende Kirche 61. München 1938. –  K. Kirchoff: 
In paradisum. Totenhymnen der byzantinischen Kirche. Münster i. W. 1940. – J. v. Gardner: Das Be-
gräbnis nach dem Ritus der östlichcn Kirche. „Heiliger Dienst”. 1950 s. 20-27, 61-64. – B. Jordahn: 
Das kirchliche Begräbnis. Grundlegung und Gestaltung. Veröffentlichungen der Evangelischen Ge-
sellschaft für Liturgieforschung 3. Göttingen 1949. – F. Schulz: Die evangelischen Begräbnisgebete 
des 16. und 17. Jahrhunderts. Forschungen zur evangelischen Gebetsliteratur. „Jahrbuch für Liturgik 
und Hymnologie”. 1966 s. 1-44. – W. Macomber: Die Totenliturgie in der chaldäischen Kirche. „Con-
cilium”. 32: 1968 s. 37-42. – O. Pinell: Theologie de la vie et de mort dans le rite hispanique. 
Tamże s. 29-35.  

32 W skromnym wymiarze rolę taką spełniają opracowania podręcznikowe. Por. L. Eisenhofer: 
Handbuch der katholischen Liturgik. T. 2. Freiburg im Breisgau 21933 s.434-446. – M. Righetti: 
Manuale di storia liturgice. T. 2. Milano 1969 s. 471-516. – P. M. Gy: Der Tod des Christen. W: Mar-
timort: Handbuch der Liturgiewissenschaft. T. 2. Leipzig 1967 s. 155-168.  

33 T. Malinowski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce. „Przegląd Archeolo-
giczny”. T. 14. R. 36: 1961 s. 5-124.  
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skiej34, Bałtów zachodnich u schyłku starożytności35, wczesnośredniowiecznych Mazow-
szan36, Małopolan37 i Ślązaków38.  Istnieje  również pierwsza próba syntetycznego przedsta-
wienia obrządku pogrzebowego w Polsce wczesnośredniowiecznej39 oraz próba określenia 
wpływu chrześcijaństwa na obrządek pogański na terenie Małopolski w X–XII wieku40. 

Na podstawie zachowanych źródeł pisanych, zwłaszcza podróżników i historyków arab-
skich, przedchrześcijański obrządek pogrzebowy u Słowian odtworzył T. Lewicki41. O mogi-
łach i cmentarzyskach na Pomorzu w XII–XVI wieku na podstawie źródeł skrypturystycz-
nych pisze R. Kiersnowski42. 

Bogata jest również literatura etnograficzna na temat zwyczajów pogrzebowych ludu pol-
skiego. Najbardziej syntetycznym ujęciem tego zagadnienia od ponad 50 lat pozostają prace 
A. Fischera43. Wiele cennego materiału zawierają ponadto syntezy etnograficzne takich auto-
rów, jak Z. Gloger, J. S. Bystroń. Wł. Łoziński, K. Moszyński, Z. Kuchowicz, oraz monogra-
fie poszczególnych regionów O. Kolberga. 

Cenną monografię z zakresu historii sztuki, obrazującą od strony dekoracji i oprawy ze-
wnętrznej przepych i ostentacyjność pogrzebów magnackich w okresie baroku, przedsta-
wił J. A. Chrościcki44. 

                         
34 Tenże: Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej. Wrocław 1969. – J. L. Łuka: Obrzą-

dek pogrzebowy i wierzenia u plemion kultury wschodniopomorskiej. „Pomerania Antiqua”. T. 2: 
1968 s. 33-73; T. 3: 1971 s. 21-100.  

35 J. Jaskanis: Obrządek pogrzebowy zachodnich Bałtów u schyłku starożytności (I-V w. n.e.). Wro-
cław 1974.  

36 L. Rauhut: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w obudowie kamiennej na Mazow-
szu i Podlasiu. „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”. T. l: 1971 s. 435-656.  

37 H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. l. Źró-
dła. Cz. 2. Analiza. Wrocław 1966-1971.  

38 K. Wachowski: Cmentarzyska doby wczasnopiastowskiej na Śląsku. Wrocław 1975.  
39 M. Miśkiewicz: Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkie-

letowych w Polsce. „Materiały Wczesnośredniowieczne”. T. 6: 1969 s. 241-303.  
40 H. Zoll-Adamikowa: Małopolskie cmentarzyska z X-XII w. a kwestia recepcji chrześci-

jaństwa w Małopolsce. „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”. 15: 1967 nr l s. 41-54. – O kwe-
stiach zazębiania się pogaństwa i chrześcijaństwa na przykładzie obrządku pogrzebowego traktują 
również prace J. Kostrzewskiego: Obrządek ciałopalny u plemion polskich i Słowian północno-
zachodnich. Warszawa 1960 oraz Wpływ chrześcijaństwa na obyczaje i kulturę materialną i duchową 
w Polsce średniowiecznej. W: Księga Tysiąclecia Katolicyzmu w Polsce. T. l. Lublin 1969 s. 97-109. – 
W tej sprawie wypowiada się również W. Dziewulski w pracy: Postępy chrystianizacji i proces likwi-
dacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław 1964.  

41 T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arab-
skich głównie z IX-X wieku. „Archeologia”. 5: 1955 s. 122-154. – Tenże: Wczesnośredniowieczni pi-
sarze arabscy o obrzędach pogrzebowych pogańskich Słowian. „Z otchłani wieków”, 32: 1966 z. 4 
s. 221-230. – Tenże: Świat słowiański w oczach pisarzy arabskich. „Slavia Antiqua”. 2: 1949 s. 347-
-381. – Tenże: Pisarze arabscy z IX-XII w. o wierzeniach religijnych wczesnośredniowiecznych Sło-
wian. „Łódzkie Studia Etnograficzne”. T. 9: 1967 s. 333-343.  

42 R. Kiersnowski: Mogiły i cmentarzyska pomorskie w przekazach źródeł pisanych z wieku XII-
-XIV. „Materiały Zachodniopomorskie”. T. l (za rok 1955): 1957 s. 109-142.  

43 A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921. – Tenże: Święto umarłych. Lwów 
1923.  

44 J. A. Chrościski: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.  
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Istnieje też kilka prób przedstawienia pogrzebów królewskich. Są to jednak prace o cha-
rakterze historycznym. Chodzi w nich raczej o zaprezentowanie bogatego ceremoniału 
niż o analizę liturgiczną45. 

Problematykę pogrzebu w Polsce z kościelnego punktu widzenia poruszają artykuły braci 
Chodyńskich w Encyklopedii Kościelnej sprzed około stu lat. Mają one jednak charakter bar-
dziej historyczno-prawny niż liturgiczny46. Jedyną wzmiankę o liturgii pogrzebu w dawnej 
Polsce na podstawie XIV-wiecznej księgi liturgicznej zamieścił w swoim podręczniku litur-
giki w 1939 r. ks. Józef Michalak47. Od tamtej pory upłynęło już sporo czasu, jednakże nasza 
wiedza na temat historii liturgii pogrzebu w Polsce zasadniczo nie posunęła się naprzód. 
Praktycznie rzecz biorąc, liturgiczny aspekt dawnego polskiego pogrzebu katolickiego, a zwłasz-
cza zagadnienie tekstów liturgicznych używanych niegdyś w czasie tej ceremonii, nie posiada 
u nas do dziś swojej literatury48. Zarówno rozproszenie źródeł liturgicznych po licznych bi-
bliotekach i archiwach, jak i trud wertowania starych kodeksów odstraszały niejednego bada-
cza. I tym chyba należy tłumaczyć brak wypowiedzi naukowych na ten interesujący i aktual-
ny temat. Wypiski na temat liturgii pogrzebu w dawnej Polsce gromadził ks. Jan Fijałek49, 
nie zdążył ich jednak opracować. 

Zarówno brak opracowań dawnej liturgii pogrzebu w Polsce, jak i aktualność problemu ze 
względu na wprowadzenie odnowionych obrzędów pogrzebu50, wydaje się dostatecznym 

                         
45 Por. Z. Gloger: Pogrzeby królewskie i inne. W: Gloger IV  53-58. – W. Bogatyński: Królewskie 

pogrzeby w Polsce. „Kurier Literacko-Naukowy”. 6: 1929 nr 44 s. 1-2. – J. Gołąb: Pogrzeb króla 
Zygmunta Starego. Kraków 1916. – J. Buszko: Uroczystości Kazimierzowskie na Wawelu w roku 
1869. Kraków 1970. - E. Śnieżyńska-Stolot: Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV 
wieku. W: Sztuka i ideologia XIV wieku. Pod red. P. Skubiszewskiego. Warszawa 1975 s. 89-100. – M. Ro-
żek: Uroczystości w barokowym Krakowie. Kraków 1976. – Tenże: Groby królewskie w Krakowie. 
Kraków 1977. 

46 X. Z(enon) Ch(odyński): Cmentarze w Polsce. EKośc III (1874) 423-437 oraz X. S(tanisław) 
Ch(odyński): Pogrzeb. EKośc XX (1894) 121-141. 

47 „W naszym kraju zachował się zwyczaj, notowany w 14 wieku, że kapłan posypuje trumnę zie-
mią mówiąc przy tym. Z ziemi utworzyłeś mnie, Panie, i w ciałoś mnie przyoblókł, wzbudź mnie 
w dniu ostatecznym. Odkupicielu mój, Panie”. – J. Michalak: Zarys liturgiki. Płock 1939 s. 133.  

48 Zbliżona do tej problematyki jest praca A. Labuddy: Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce do wy-
dania Rytuału Piotrkowskiego (l63l) w świetle ksiąg liturgicznych. Studium historyczno-liturgiczne. W: 
Studia z dziejów liturgii w Polsce. T. l. Lublin 1973 s. 301-385.  

49 Por. Teki ks. Jana Fijałka 5014-5017 w Bibliotece PAN w Krakowie.  
50 W związku z wprowadzeniem nowego Ordo exsequiarum stosunkowo dużo pisze się na temat 

odnowionej liturgii pogrzebu. Por. artykuły w: EL 84: 1970. – LMD 101: 1970. – „Rivista Liturgica”. 
58: 1971. – Omówieniu nowego Ordo poświęcono kilka artykułów (F. Greniuk: Odnowa liturgii po-
grzebowej. W: Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki dla studentów KUL. Lublin 1970 s. 219-
-232. – A. Labudda: Nowe Ordo exsequiarum. AtK 64: 1972 nr 380 s. 427-443. – S. Szamota: Odno-
wiony ryt chrześcijańskiego pogrzebu. RBL 25: 1972 s. 249-252) oraz Sympozjum duszpastersko-
-liturgiczne w Krościenku n/ Dunajcem w 1973 r. (pokłosie 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 na KUL 
(M. Jastrzębski: Liturgia pogrzebu według Ordo Exaequiarum z 1969 r. Lublin 3975. – A. Hanich: 
Paschalny charakter obrzędów pogrzebowych nowego Ordo Exaequiarum. Lublin 1976. – E. Guza-
kiewicz: Wydarzenie eschatyczne: Przyjście Chrystusa na sąd i zmartwychwstanie umarłych w „Ordo 
Exaequiarum” z 1969 r. Lublin 1977. – P. Nitecki: Dar życia wiecznego według nowego „Ordo 
Exsequiarum”. Lublin 1977). Tematem kilku prac dyplomowych powstałych na KUL są aktualne para-
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motywem i uzasadnieniem monograficznego opracowania tego zagadnienia. Jest to zamie-
rzeniem niniejszej rozprawy. 

Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią zasadniczo księgi liturgiczne z okresu przed 
wydaniem Rytuału Piotrkowskiego (1631), znajdujące się w zbiorach polskich, przy czym 
szczególne uwagę zwrócono na księgi o charakterze rytualnym: agendy, ordynaria, procesjo-
nały, pontyfikały. Spośród mszałów i brewiarzy wybrano tylko te, które były niezbędne dla 
zaprezentowania pogrzebowych formularzy mszalnych i brewiarzowego oficjum za zmar-
łych. W sumie przejrzano 118 ksiąg liturgicznych, w tym wszystkie rękopiśmienne (36) i dru-
kowane (20) agendy znajdujące się w zbiorach polskich51. 

Pierwszą księgę liturgiczną w Polsce, która zawiera obrzęd pogrzebu, jest Sakramentarz 
tyniecki, pochodzący z Nadrenii 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, stąd istnieje trudność, czy należy ją 
zaszeregować do ksiąg zakonnych czy diecezjalnych. Najstarszą diecezjalną księgą litur-
giczną posiadającą obrzęd pogrzebu jest Agenda biskupa wrocławskiego Henryka I z Wierz-
bna (1302–1319)54. Przerwę między Sakramentarzem tynieckim a Agendą Henryka I wypeł-
niają księgi cysterskie55. 

Pytanie, jakimi tekstami obrzędu pogrzebowego posługiwano się w międzyczasie w die-
cezjach polskich, na długo chyba jeszcze pozostanie bez odpowiedzi. Kartki z tekstami tego 
obrzędu były bowiem bardziej niż inne narażone na zniszczenie. Częste ich używanie, i to 
w okolicznościach szczególnie niesprzyjających, na wietrze i w słocie, powodowało, że 
szybko zamieniały się w strzępy i albo same wypadały z ksiąg, albo trzeba je było z nich 
usunąć. Stąd tekstów obrzędu pogrzebowego zachowało się stosunkowo mniej od innych. 
Ślady tych zniszczeń możemy śledzić w późniejszych księgach56. 

Od początku XIV stulecia do momentu ukazania się pierwszych agend drukowanych 
w 1499 r.57 rękopiśmienne agendy z obrzędem pogrzebowym zachowały się jedynie dla die-
cezji wrocławskiej58 i krakowskiej59. J. Michalak miał jeszcze w okresie międzywojennym 
                                                                      
fialne zwyczaje pogrzebowe (J. Flak: Aktualne zwyczaje związane z pogrzebem katolickim w parafii 
Szpikotosy. Lublin 1973. – J. Łagód: Aktualne zwyczaje związane z pogrzebem katolickim w parafii 
Janów Lubelski. Lublin 1973. – H. Ormiński: Zwyczaje i praktyki religijne związane z pogrzebem 
w rejonie kaszubskim na przykładzie parafii Strzelno. Lublin 1974).  

51 Niepublikowany katalog rękopiśmiennych agend polskich jest w posiadaniu ks. Wojciecha Da-
nielskiego w Lublinie. Za udostępnienie mi tego katalogu składam serdeczne podziękowanie. Ze-
stawianie drukowanych agend polskich zobacz: W. Urban: Agendy katolickie polskie. EK I 172-174. – 
W. Nowak: Agenda biskupa Marcina Kromera w dziele ujednolicenia liturgii sakramentów w Polsce 
po soborze trydenckim. „Studia Warmińskie”, 12: 1975 s. 30-32.  

52 BN BOZ 8.  
53 Brak monografii na temat Sakramentarza tynieckiego oraz pełnego, krytycznego wydania jego 

tekstów.  
54 BKap Wr 152. – Wyd. A. Franz: Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau. Freiburg i. Br. 1912.  
55 Agenda z Lubiąża – BUWr  IQ 178. – Liber usuum z Lądu – ArPz Ms 26. – Processionale 

z Pelplina (brak początku obrządku pogrzebowego) – SSemPl 156/204.  
56 Na przykład w Agendzie krakowskiej z XV w. – BKapKr 24. 
57 W r. 1499 ukazały się dwie agendy: „wileńska” i wrocławska.  
58 BUWr B 1933, IOct 64, IQ 207; BKapWr 3n, 13n.  
59 BKapKr 25. – Cantionale z 1498 (BKapKr) zawiera jedynie brewiarzowe Officium Defuncto-

rum.  
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w ręku dwutomową, XIV-wieczną Agendę płocką, którą ze względu na liczne rubryki nazwał 
Ordinarium Plocense60. Z notatek jego wynika, że w drugim tomie Ordinarium, poczynając 
od strony 287, znajdował się również obrzęd pogrzebowy61. Niestety, agenda ta zaginęła 
w czasie ostatniej wojny. 

Z zakonnych ksiąg rękopiśmiennych, zawierających obrzęd pogrzebowy, mamy, poczyna-
jąc od początków XIV w., jeszcze cztery kodeksy dominikańskie62, trzy kanoników regular-
nych św. Augustyna z Żagania63, jedną norbertańską64 i cztery cysterskie65. 

Z drukowanych agend polskich zachowały się następujące: dla diecezji wileńskiej z r. 1499 
i 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. Powodowskie-
go z 1591 oraz oparty na Rituale Romanum z 1614 r. Rytuał piotrkowski z r. 1631, który z nie-
wielkimi zmianami obowiązywał do ostatnich dni. Z terenu metropolii lwowskiej oraz z die-
cezji kamieńskiej, lubuskiej i włocławskiej nie zachowała się ani jedna księga, która 
zawierałaby obrzęd pogrzebu67. 

Spośród 17 rękopiśmiennych pontyfikałów znajdujących się w bibliotekach polskich tylko 
jeden, tak zwany Pontyfikał arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego, zawiera obrzęd 
pogrzebowy68. Jest to księga pochodząca z Apulii w południowych Włoszech z XIII w., po-
zostająca (w odniesieniu do liturgii pogrzebu) bez wpływu na inne pontyfikaty polskie. Inne 
pontyfikały, krakowskie69: biskupa Zbigniewa Oleśnickiego sprzed 144770, biskupa Tomasza 
Strzempińskiego z 1455/6071, kardynała Fryderyka Jagiellończyka z 149472, biskupa Piotra 

                         
60 Niektóre fragmenty J. Michalak opublikował w „Miesięczniku Pasterskim Płockim”. 20: 1925 

s. 12-18; 49-52; 100-104; 182-186; 223-228; 262-264; 293-296. 
61 Tamże s. 12. Michalak zacytował tylko fragment wstępu do obrzędu pogrzebowego.  
62 BUWr IQ 184, 204, 230, ID 40. 
63 BUWr IOct 65, ID 9, 11. 
64 BUWr IQ 205. 
65 BUWr IQ 206, 21O, IOct 07; MNKrCzart 3789. 
66 Agendy warmińskie 1512 i 1520 zachowały się w odpisie. Por. A. Kolberg: Agenda communis. 

Die „älteste Agende in der Diözese Ermland und im Deutschordenstaate Preussen nach den ersten 
Druckausgaben von 1512 und 1520. Braunsberg 1903.  

67 Tak zwana Agenda lwowska z 1564 r. (BJ 99/57) nie posiada obrzędu pogrzebu. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że agendy drukowane, zwłaszcza o charakterze ogólnopolskim, były również używane w me-
tropolii lwowskiej, o czym wyraźnie wzmiankuje zarówno tytuł Agendy H. Powodowskiego z 1591 r. 
„Agenda seu Ritus Sacramentorum Ecclesiasticorum ad uniformem Ecclesiarum per universas Provin-
cias Regni Poloniae usum”, jak i zamieszczona wstępnie odezwa arcybiskupa gnieźnieńskiego Karn-
kowskiego skierowana do arcybiskupa lwowskiego i wszystkich biskupów, opatów i całego kleru: 
„Illustrissimis R, mis R, dis ac Venerabilibus D. D. Archiepiscopo Leopolien. Episcopis, Praelatis, 
Abbatibus, Canonicis, Parochialium Ecclesiarum Rectoribus, ac universo Clero Provincie nostrae, 
salutem in Domino”. 

68 BKapGn 152. Wyd. Z. Obertyński: Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego 
w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Lwów 1930.  

69 Por. Z. Obertyński: Pontyfikały krakowskie XV wieku. Questiones selectae, „Prawo Kanoniczne”. 
4: 1961 s. 335-414.  

70 BKapKr  12. 
71 BKapKr  13. 
72 BKapKr  14. 
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Tomickiego z I poł. XVI w.73, oraz płocki biskupa Erazma Ciołka z l50174, zawierają z za-
kresu liturgii zmarłych jedynie obrzędy poświęcenia i rekoncyliacji cmentarza. Pozostałe nie 
posiadają żadnych obrzędów związanych z pogrzebem. 

Dla porównań sięgnięto również do źródeł liturgicznych spoza terenu polskiego. Posłużo-
no się tu drukowanymi agendami z Ołomuńca z 1478 i 1586 r. oraz opracowaniem agend 
z Augsburga75, Trewiru76, Konstancji77, Moguncji, Würzburga i Bambergu78. 

Źródła liturgiczne przez długi czas niedoceniane okazują się obecnie kopalnią wiedzy nie 
tylko dla liturgistów, ale także dla historyków sztuki, kultury, muzykologów, paleografów, 
badaczy zaczątków dramatu itd. Szczególnie jednak zajmuje się nimi utworzone w 1953 r. na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Seminarium Historii Kościoła w Średniowieczu pod 
kierownictwem ks. prof. dra Mariana Rechowicza, a kontynuowane obecnie jako Seminarium 
Historii Liturgii kierowane przez ks. doc. dra Wacława Schenka, tworząc sui generis „lubel-
ską szkołę historii liturgii”79. Wypracowana w tej szkole metoda badań źródeł liturgicznych, 
polegająca na gruntownej analizie tekstowej opartej na znajomości proweniencji poszczegól-
nych ksiąg, określonych przez współtwórców szkoły lubelskiej, mianowicie O. Wojtkow-
skiego, W. Schenka, W. Danielskiego80, została zastosowana w niniejszej pracy. 

Obraz uzyskany na podstawie źródeł liturgicznych został uzupełniony danymi zaczerpnię-
tymi ze źródeł pozaliturgicznych. Wykorzystano przede wszystkim ustawodawstwo kościelne 
odnoszące się do liturgii pogrzebu81. Oprócz zbiorów prawa kościelnego w Polsce przejrzano 
również kroniki polskie, najstarsze hagiografie oraz niektóre pamiętniki z XVI i XVII wieku. 
Szczególnym rodzajem źródeł okazały się najstarsze ikonograficzne przedstawienia pogrze-
bu, na przykład pogrzebu św. Wojciecha na Drzwiach Gnieźnieńskich. Obraz bowiem na 
równi z piśmiennictwem jest środkiem wyrazu i dokumentem kultury82. 

Charakter pracy zdeterminowany został ponadto przez generalny postulat 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 hi-
storia liturgii, znajomości, a przynajmniej uwzględnienia wyników badań dyscyplin pokrew-
nych. Nauka historyczna zyskuje bowiem coraz bardziej charakter interdyscyplinarny. Nie 
można pisać historii, nawet wąsko wybranych zagadnień, w oderwaniu od całokształtu dzie-
                         

73 BKapKr  16. 
74 MNKrCzart 1212.  
75 J. A. Hoeynck: Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bistums Augsburg. Augsburg 1889.  
76 H. Frank: Geschichte des Trierer Beerdigungsritus. ALW 4: 1956 s. 279-315.  
77 A. Dold: Die Konstanzer Ritualiontexte in ihrer Entwicklung von 1481-1721. Münster 1923. 
78 H. Reifenberg: Sakramente, Sakramentalien und Ritualien im Bistum Mainz seit dem Spätmittel-

alter. Unter besonderer Berücksichtigung der Diözesen Wurzburg und Bamberg. Bd. 1-2. Münster 
1971-1972. 

79 Por. Wykaz prac magisterskich, licencjackich i doktorskich z dziejów liturgii w Polsce wykona-
nych na Seminarium Historii Kościoła w średniowieczu i Seminarium Historii Liturgii na KUL. W: 
Studia z dziejów liturgii w Polsce. T. l. Lublin 1973 s. 387-389; T. 2. Lublin 1976 s. 623-630. 

80 Tamże. 
81 Częściowo materiał ten był już przedmiotem badań historyków prawa kościelnego w Polsce. Por. 

H. Bieńkowski: Kościół nabożeństwa pogrzebowego w prawie kanonicznym. Lublin 1963 (praca dok-
torska w Bibliotece KUL). – Wł. Rubin: Lud w polskim ustawodawstwie synodalnym do rozbiorów 
Polski. W: Sacrum Poloniae Millenium. T. 2. Rzym 1955 s. 144-146. – W. Wójcik: „Prawa parafial-
ne” według polskiego ustawodawstwa partykularnego 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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jów i wielorakich uwarunkowań politycznych, społecznych i ekonomicznych, gdyż nowocze-
sne podejście do historii domaga się spojrzenia poszerzonego o te problemy, spojrzenia i uję-
cia integralnego83. Dlatego też starano się na początku każdego rozdziału krótko scharaktery-
zować daną epokę. Korzystano również z wyników badań nad pogrzebem w Polsce takich 
dyscyplin, jak archeologia, etnografia, sztuka. Pełne uwzględnienie wyników wszystkich 
wymienionych dyscyplin było niemożliwe, gdyż przekroczyłoby ramy zakreślone dla niniej-
szej pracy, dlatego też pewne zagadnienia zostały zaledwie zasygnalizowane ze wskazaniem 
na dalsze możliwości badawcze. 

Zakres czasowy niniejszego studium określa jego podstawa źródłowa. Dolną granicę wy-
znacza najstarsza księga liturgiczna zawierająca obrzęd pogrzebu czyli Sakramentarz tyniecki 
z lat 1070–1080. Górną zaś – wydany w r. 1631, na podstawie potrydenckiego Rituale Ro-
manum 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 obrzą-
dek pogrzebowy na podstawie przekazów pisanych i wyników badań wykopaliskowych, co-
fając się niekiedy do prahistorii Polski. Z kolei na innych miejscach dla wykazania trwałości 
pewnych obrzędów czy zwyczajów przekroczono granicę 1631 roku. 

Zasięg terytorialny prowadzonych tu badań wyznaczają te same księgi liturgiczne. Pocho-
dzą one zasadniczo z tych diecezji, które mieszczą się w granicach metropolii gnieźnień-
skiej85, a zwłaszcza diecezji gnieźnieńskiej, krakowskiej, wrocławskiej, płockiej, poznańskiej 
i wileńskiej. W świetle zachowanych agend warmińskich starano się ukazać liturgię pogrzebu 
również na terenie tej diecezji. Z innych diecezji polskich brak źródeł liturgicznych zawiera-
jących obrzęd pogrzebu. Jednakże wyniki badań mogą być rozszerzone na całość ziem histo-
rycznie polskich, gdyż diecezje ościenne w stosunku do metropolii gnieźnieńskiej, mimo 
ewentualnych różnic lokalnych, korzystały, zwłaszcza od momentu wynalezienia druku, z ksiąg 
wydawanych dla jej potrzeb. 

Układ pracy podyktowany został stanem badań nad liturgią 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 obrządek pogrzebowy, istniejący na ziemiach Polski w chwili chrztu, stopniowo 
przyjmuje charakter chrześcijański. Opracowany został on głównie na podstawie wyników 
badań archeologicznych i analizy pozaliturgicznych źródeł pisanych. W ten sposób przedsta-
wiono pogański obrządek pogrzebowy dawnych mieszkańców naszych ziem oraz wynikającą 
z tego obrządku eschatologię pogańską. Następnie omówiono zabiegi misjonarzy i admini-
stracji kościelnej zmierzające do wprowadzenia chrześcijańskiego pogrzebu. Świadectwem 

                         
83 Por. D. Olszewski: Wybrane zagadnienia z metodologii historii. ABMK T. 32. Lublin 1976 

s. 281-288. Olszewski opiera swoje wywody na trzytomowym dziele historyków francuskich: Faire de 
l’histoire. Pod red. J. Le Goff i P. Nora. Paris 1974 (T. l. Nouveaux problemes; T. 2. Nouvelles appro-
ches; T. 3. Nouveaux objets). 

84 Por. W. Schenk: Z dziejów liturgii w Polsce. KTKP I 148. 
85 Por. B. Kumor: Granice metropolii gnieźnieńskiej i jej sufraganii w okresie przedrozbiorowym. 

RTK 13: 1966 z. 4 s. 5-75. – Tenże: Granice metropolii i diecezji polskich (966-1939). ABMK 18: 
1969 s. 293-352; 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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tych usiłowań są cmentarze przykościelne. Tradycje pogańskie nie od razu jednak zostały 
przezwyciężone, o czym w późniejszym okresie świadczą pewne formy zachowań utrwalone 
w przekazach 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 źródłowa dla tego okresu jest stosunkowo skromna (Sakramentarz ty-
niecki, rękopisy cysterskie), pewne elementy chrześcijańskiego pogrzebu przedstawiono 
w świetle źródeł pozaliturgicznych, takich jak kroniki, żywoty świętych, ilustracje ikonogra-
ficzne. Chodzi w nim o pokazanie nie tylko liturgii pogrzebu w dobie wczesnopiastowskiej, 
ale jej oddziaływania na życie, czego przejawem jest ówczesna literatura, sztuka, pobożność. 

Trzeci z kolei rozdział przedstawia liturgię pogrzebu w Polsce od XIV w. do wydania Ry-
tuału piotrkowskiego w r. 1631. W odróżnieniu od poprzednich obecny rozdział posiada 
znacznie bogatszą podstawę źródłową. Większość zachowanych agend polskich pochodzi 
właśnie z XV i XVI w. W księgach tych znajdujemy również duże zróżnicowanie obrzędów 
pogrzebowych. Obrzędy te stały się okazją do wyróżnienia pogrzebów uroczystych (ukaza-
nych na przykładzie pogrzebu panującego, duchownego i wyższej warstwy ówczesnego spo-
łeczeństwa polskiego), zwyczajnych (biedoty miejskiej  i wiejskiej) oraz pogrzebów nadzwy-
czajnych (dziecka, położnicy, ekskomunikowanego). 

W zakończeniu pracy przedstawiono wyniki badań oraz wskazano na dalsze możliwości 
badawcze. 

Wstęp
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MGHEp – Epistolae 

MMAe – „Musica medii aevi”. Kraków 1965– 

Miss – Missale 

MPH – Monumenta Poloniae historica I–VI. Wyd. A. Bielowski. I–V Lwów 
1864–1888, VI Kraków 1893. I–VI Warszawa 1960–19612. 

MPHn – Monumenta Poloniae historica – Pomniki dziejowe Polski. Seria nowa. 
Kraków 1946– 

OE – Ordo exsequiarum. Editio typica. Typis Polyglotis Vaticanis 1969. 

PG – Patrologia graeca I–CLXI. Wyd. J. P. Migne. Paris 1857–1866. 

PL – Patrologia latina I–CCXVII (l-IV indices). Wyd. J. P. Migne. Paris 
1878–1890. 

PPP – Początki Państwa Polskiego. Księga tysiąclecia I–II. Red. K. Tymieniec-
ki. Poznań 1962. 

PSB – Polski słownik biograficzny. Wyd. Polska Akademia Umiejętności (od 
1957 PAN). Kraków 1935– 

QLP – „Les Questions Liturgicques et Pariossieles”. Louvain 1910– 

RBL – „Ruch Biblijny i Liturgiczny”. Kraków 1948– 

RKr – „Rocznik Krakowski”. Kraków 1898– 

RR – Rituale Romanum 

SPPP – Starodawne prawa polskiego pomniki I–IV. Wyd. U. Heyzmann. Cra-
coviae 1856–1873. 

SSS – Słownik starożytności słowiańskich I–VI. Wrocław 1961– 

TP – „Tygodnik Powszechny”. Kraków 1945– 
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1. CHRYSTIANIZACJA OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO 
W POLSCE 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1. Geneza i formy obrządku pogrzebowego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

turalnymi miejscami pochówek. „Utrzymywano, że ludzie paleolitu chowali często swoich zmarłych 
w grotach; sto lat poszukiwań wskazuje, że słuszne jest tylko twierdzenie odwrotne”. Groty wykorzy-
stywano raczej jako mieszkanie. Pochówki w grocie są zatem przypadkowe. Zachowały się jednak, 
ponieważ groty, jako środowiska neutralne pod względem chemicznym i mniej narażone na erozję, 
stwarzały dogodne warunki do przetrwania szczątków ludzkich”. 
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wygotowanie15. Mówimy wtedy o tak zwanym wtórnym pogrzebie. Ma on również miejsce 
wówczas, kiedy pogrzeb związany jest z kanibalizmem16. Pogrzeb wtórny zachodzi także 
często w czasie obrządku ciałopalnego, kiedy po wygaśnięciu stosu zbiera się przepalone 
kości lub popiół i składa w urnie lub bezpośrednio w grobie. Bywa jednak i tak, że samo 
miejsce ciałopalenia zamienia się w grobowiec, kiedy mianowicie przepalony stos obsypuje 
się ziemią w postaci kurhanu. 

Miejsce pochówku rozpoznajemy na ogół przez odkrycie kopca-kurhanu usypanego z zie-
mi lub ułożonego z kamieni obsypanych ziemią. Niekiedy grobowiec przybierał postać ko-
mory naziemnej, utworzonej za pomocą olbrzymich głazów w postaci dolmenu. Często grób 
zaznaczano kręgiem z kamieni, stosem gałęzi lub rogów renifera, pojedynczym kamieniem 
(stela) lub innym znakiem wykonanym z drzewa. Najbardziej monumentalny charakter przy-
brały grobowce w starożytnym Egipcie, gdzie budowano je w formie piramid. 

W grobach odnajdujemy dary grobowe w postaci przedmiotów codziennego użytku, 
ozdób oraz pokarmów. Noszą one niekiedy ślady celowego zniszczenia. Zamiast rzeczywi-
stych przedmiotów, których zmarły używał za życia, można w grobach napotkać dary zastęp-
cze, symboliczne lub po prostu, jak to ma między innymi miejsce w piramidach egipskich, 
wyobrażenie darów w postaci rysunków. W składaniu darów ofiarnych posuwano się nieraz 
tak daleko, że zabijano i chowano razem ze zmarłym jego ulubione zwierzęta, a nawet naj-
bliższe osoby. W grobach lub w pobliżu grobów można znaleźć ślady uczt pogrzebowych17. 

1.1.2. Obrządek pogrzebowy na obszarze Polski 

Pierwszy grób na terenie Polski znaleziono w Janisławicach, woj. skierniewickie. Pocho-
dzi on ze środkowej epoki kamiennej, mezolitu, z lat 6000–4500 przed Chr.18. Grób ma cha-
rakter szkieletowy. Zmarłym był mężczyzna lat około 40, a pochowany został w pozycji sie-
dzącej, z twarzą zwróconą ku zachodowi, z nieznacznym odchyleniem na południe. W gro-
bie 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 Janisławicach jest jedynym odnalezionym dotychczas na terenie Polski 
grobem z epoki mezolitycznej19. 

Z wczesnego okresu młodszej epoki kamienia, neolitu (4200–3500), znamy zaledwie parę 
stanowisk archeologicznych pochodzących z kultury ceramiki wstęgowej, na których odkryto 

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: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej s. 108-110; K. Birket-
-Smith: Ścieżki kultury s. 431-432. 

17 Por.  Pradzieje Polski, passim. 
18 Pierwszy człowiek na ziemiach Polski pojawił się prawdopodobnie w czasie wielkiego intergla-

cjału, ok. 300 000 lat temu. Najstarsze ślady bytności człowieka na naszych ziemiach znaleziono w do-
linie Prądnika, wcinającej się w jurajską Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, w tak zwanej Jaskini 
Ciemnej. Pochodzą one z końca zlodowacenia Riss, ok. 110 000 lat temu. Najdawniejsze znalezisko 
kości ludzkich pochodzi z tej samej doliny Prądnika, z tak zwanej Jaskini Maszyckiej. – Por. Pradzieje 
s. 22-23; Hensel: Polska starożytna s. 11-17; Z. Kapica, A. Wierciński: Analiza antropologiczna ludz-
kich szczątków kostnych z Jaskini Maszyckiej, pow. Olkusz, z okresu magdaleńskiego epoki paleolitu 
młodszego. „Archeologia Polski”. 11: 1966 z. 2 s. 313-354. 

19 Pradzieje s. 52; W. Hensel: Polska starożytna s. 34-35. 
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po kilka jednostkowych grobów szkieletowych ze szkieletami skurczonymi, ułożonymi na 
boku oraz jeden grób zbiorowy. W grobie tym znajdował się mężczyzna, dwie kobiety i dwo-
je 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 ciałopalnym20. 

Okres środkowego neolitu (3500–2500) obejmuje kilka następujących po sobie kultur. 
Kultura ceramiki kreskowo-kłutej grzebie swoich zmarłych najczęściej w obrębie osad, w po-
zycji skurczonej, z kilkoma naczyniami oraz siekierkami i dłutkami kamiennymi. Zdarzają 
się też groby ciałopalne21. Z tego okresu pochodzi pierwszy odkryty na ziemiach Polski 
cmentarz w Brześciu Kujawskim. Jego użytkownikami byli przybysze z południa, przedsta-
wiciele tak zwanej kultury lendzielskiej. Na obszarze niespełna 2 ha odsłonięto 51 domostw, 
około 700 jam, ponad 20 palenisk i 55 grobów. Znaleziska te są świadectwem powstania 
nowych, nie znanych we wcześniejszych epokach instytucji: osady i cmentarza. Zmarli zło-
żeni byli w prostokątnych jamach grobowych, na boku, z podkurczonymi kolanami i rękami 
zgiętymi w łokciach na wysokości klatki piersiowej, w naturalnej, swobodnej pozycji. Zwłoki 
mężczyzn spoczywały najczęściej na prawym, a kobiet na lewym boku. Nieraz wiązano im 
ręce lub nogi, co miało uniemożliwić zmarłym powrót na ziemię i szkodzenie żywym. Wy-
posażenia grobów stanowią przedmioty codziennego użytku oraz ozdoby22. Zupełnie wyjąt-
kowo trafiają się też w obrębie tej grupy groby ciałopalne23. Następna kultura, pucharów 
lejkowatych, wykształciła się na teranie obecnej Danii i północnych Niemiec. Wpływami 
swymi sięgała od Holandii do Wołynia i od południowej Szwecji do Moraw. W jej kształto-
waniu brały udział również nasze ziemie. Zmarłych chowano w pozycji wyprostowanej na 
wznak. Wyjątkowo tylko palono ich na stosie, a pozostałe kości składano w popielnicach, 
obsypanych niekiedy resztkami stosu lub wprost w ziemi. Z kulturą pucharów lejkowatych 
związane jest pojawienie się megalitów – olbrzymich grobowców zbudowanych z kamie-
ni i nasypów ziemnych, często przy zastosowaniu dużych konstrukcji drewnianych. Nie li-
cząc kilku potężnych kurhanów wczesnośredniowiecznych z okolic Krakowa, są to najbar-
dziej monumentalne budowle grobowe wzniesione w przeciągu całych pradziejów Polski. 
W grobach tych odkryto pozostałości stypy pogrzebowej oraz ślady kanibalizmu. Centralny-
mi postaciami pochowanymi w tych grobowcach są mężczyźni24. W trakcie trwania następ-
nej kultury, amfor kulistych, megality zanikają i ograniczają się do powszechnie znanych 
form płaskich grobów skrzynkowych, do grobów z obwarowaniem kamiennym lub bez 

20 Obrządek ten stanie się powszechny około dwóch tysięcy lat później. 
21 Pradzieje s. 72. 
22 L. Gabałówna: Ze studiów nad grupą brzesko-kujawską kultury lendzielskiej. Łódź 1966, passim. 
23 Pradzieje s. 78; W. Hensel, jw. s. 66. 
24 Grobowce te dochodzą do 130 m długości, 15 m szerokości i 3 m wysokości. Idea grobów mega-

litycznych zrodziła się w basenie Morza Śródziemnego i wzdłuż wybrzeży Atlantyku i Morza Północ-
nego dotarła do naszych ziem północno-zachodnich, sięgając na wschód aż do Kujaw. Pojawienie się 
ogromnych grobowców było najprawdopodobniej przejawem rozprzestrzenienia się określonego ze-
społu wierzeń, których istoty zapewne nigdy do końca nie poznamy. Budowa każdego z wielkich gro-
bowców była przedsięwzięciem niełatwym. Dla podołania mu nie wystarczały same tylko bodźce 
natury religijnej. Musiało istnieć społeczeństwo zdolne do podjęcia ogromnego trudu fizycznego, a prze-
de wszystkim organizacyjnego. Ślady uprawy roli i hodowli zwierząt domowych oznaczają wzrost 
społecznego znaczenia mężczyzn. Oni też są centralnymi postaciami w tych grobowcach. – Por. Pra-
dzieje s. 80-90; W. Hensel: Polska starożytna s. 94. 
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wszelkiej osłony. Często wśród wykopalisk kultury amfor kulistych spotyka się groby zbio-
rowe, które według K. Jażdżewskiego25 zawierają zwłoki tak zwanego głównego zmarłego 
oraz szczątki osób złożonych wraz z nim do grobu po umyślnym zabiciu i mających mu to-
warzyszyć w życiu pozagrobowym. 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 zwło-
ki 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 kanibalizmu26. 

W ostatnim, późnym okresie neolitu (2500–1700) coraz częściej spotykamy się z obrząd-
kiem ciałopalnym, dominującą jednak formą jest nadal pochówek szkieletowy. Jest to czas 
trwania kultury ceramiki sznurowej27. W formach obrządku pogrzebowego tej kultury wy-
raźnie zaznaczą się elementy pochodzenia wschodniego: przede wszystkim zwyczaj chowa-
nia zmarłych w tak zwanych grobach niszowych. Zmarli leżeli na boku, z silnie podkurczo-
nymi nogami i zgiętymi rękami, niekiedy skrępowani sznurem lub obficie obsypani ochrą28. 
Groby wyposażone były w znaczną ilość naczyń oraz liczne przedmioty codziennego użytku. 

Stwierdzono również ślady styp pogrzebowych oraz obecność kości zwierzęcych obok 
szkieletu człowieka. 

Epoka brązu (1700–650) przebiega pod znakiem integracji plemion i stabilizacji kulturo-
wej. Na pograniczu I i II okresu brązu (ok. 1450) wytwarzają się na naszych ziemiach trzy 
wielkie kultury: przedłużycka, trzciniecka i prabałtycka, które, jak sama nazwa jednej z nich 
wskazuje, bezpośrednio poprzedzają kulturę łużycką, uważaną za kulturę prasłowiańską29. 
Kultury poprzedzające kulturę łużycką chowają swoich zmarłych przeważnie niespalonych w po-
zycji skurczonej, w grobach płaskich i pod kurhanami, niekiedy dochodzącymi do dużych 
rozmiarów. Coraz częściej jednak w tym okresie spotykamy się z grobami ciałopalnymi30. 

Najistotniejszym wydarzeniem środkowego okresu epoki brązu (1200–1000) jest powsta-
nie kultury łużyckiej, nazwanej tak od pierwszego związanego z nią znaleziska na Łużycach. 
Ma ona szczególne znaczenie dla prahistorii Polski, jest to bowiem kultura, która trwała naj-
dłużej i rozciągała się na obszarze całego kraju31. Charakteryzuje ją powszechne stosowanie 

25 Pradzieje s. 91-93. 
26 Por. W. Hensel: Polska starożytna s. 100-102. 
27 Nazwę swą wzięła od typowego dla niej zdobienia glinianych naczyń odciskami sznura. Jest to 

najrozleglejsza kultura, sięgająca od Uralu do Renu i od Skandynawii po Bałkany. – Por. Pradzieje 
s. 94-105, 144; W. Hensel, jw. s. 106-108, 119-125.

28 Ochra jest surowcem używanym do malowideł ściennych. Uważana jest również za barwnik 
używany do kolorowania grobów,  do malowania ciał żyjących, do symbolizowania ogólnie biorąc 
krwi, a co za tym idzie – życia, a przede wszystkim życia zmarłych. – Por. A. Leroi-Gourhan: Religie 
prehistoryczne s. 57-59. 

29 W. Hensel: Polska starożytna s. 166. 
30 Pradzieje s. 120-142; Hensel. jw. s. 156, 160. – Ślady palenia zmarłych, często jeszcze nieliczne 

w porównaniu z przeważającym obrządkiem szkieletowym, znamy również z tego okresu z terenów 
pozapolskich: Niemiec (H. L. Jansen: Zur Frage der Leichenverbrennung bei den Urgermanen. „Man-
nus”. T. 25: 1936 s. 457-462), Czechosłowacji (J. Filip: Pradzieje Czechosłowacji. Poznań 1951 s. 118-
-120, 150-151) i Europy Środkowej (tamże). 

31 Wiąże się z nią zagadnienie początków Prasłowian. – Por. K. Jażdżewski: Praojczyzna Słowian. 
W: Starożytności słowiańskie. T. 4 cz. l s. 301-305; W. Hensel: Polska starożytna s. 166.  
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przez cały czas jej istnienia obrządku ciałopalnego, co stanowi jedną z zasadniczych jej ce-
ch32. 

Obrządek szkieletowy nie znikł jednak zupełnie33. Przyczyny współistnienia w niektórych 
grupach kultury łużyckiej podwójnego – ciałopalnego i szkieletowego – obrządku pogrzebo-
wego nie zostały dotychczas w pełni wyjaśnione34. Cmentarzyska kultury łużyckiej z biegiem 
czasu stają się coraz większe i w okresie halsztackim (650–400) 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. Obok czystych grobów popielnicowych, któ-
rych jest większość, spotykamy na środkowym Śląsku i w Wielkopolsce zachodniej groby z ur-
nami obsypanymi szczątkami stosu oraz groby bezpopielnicowe z całą zawartością stosu. 
Niekiedy czyste kości wysypywano pomiędzy przystawki względnie układano je anatomicz-
nie. Znane są również groby podwójne i tak zwane groby rodzinne35. Na cmentarzyskach 
łużyckich nierzadko spotykamy się ze śladami ognisk, styp, pożywienia wkładanego do 
grobu oraz z kamiennym obwarowaniem grobu, obstawą kamienną (na północ od linii Wi-
sła–Warta) czy drewnianą konstrukcją36. Na cmentarzysku w Częstochowie-Rakowie stwier-
dzono rzędowy układ grobów wzdłuż osi północ–południe37. 

Kultura łużycka zanika we wczesnym okresie lateńskim (cały okres lateński trwał od oko-
ło 400 przed Chr. do początków naszej ery). Lud, który ją wytworzył, nie zginął jednak ani 
nie wyemigrował – trwał na miejscu, przekształcając jedynie swą kulturę38. Razem z ludno-

32 T. Malinowski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej, passim. 
33 M. Gedl, zajmujący się tą kwestią, pisze: „Obok wszechwładnie 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, a nawet na niektórych cmentarzyskach w owym 
czasie przeważają liczebnie groby szkieletowe nad ciałopalnymi. – M. Gedl: Szkieletowy obrządek 
pogrzebowy w kulturze łużyckiej. Kraków 1964 s. 147. 

34 W. Hensel przedstawia następującą interpretację: „Ciałopalenie reprezentuje tradycje lokalne 
związane z zasiedziałą tu od dawna ludnością kultury łużyckiej. Grzebanie zmarłych niespalonych 
stanowi odbicie wpływów idących z południa. Podpisany sądzi, że można iść dalej w rozumowaniu, to 
jest iż zwyczaj przyniesiony został z południa u schyłku epoki brązu z częścią ludności obcej, która 
stosunkowo rychło została zasymilowana przez ludność miejscową. Byli to zaś przybysze pochodzenia 
zapewne iliryjsko-wenetyjskiego, wywodzący się ze środowiska o wysoko rozwijającej się wtedy 
kulturze. Przeniknęli oni obszar Polski zapewne w poszukiwaniu niektórych surowców, w tym zapew-
ne i soli, która odgrywała kiedyś ogromną rolę w wymianie międzynarodowej”. Zob. Cmentarzysko 
kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie. Oprac. zbior. pod red. W. Błaszczyka „Rocznik Muzeum 
w Częstochowie”. T. 1. Częstochowa 1965 s. 11. 

35 T. Malinowski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej s. 63-64; Pradzieje s. 200. 
36 T. Malinowski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej s. 21. 
37 W. Błaszczyk: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie-Rakowie s. 178. 
38 J. Kostrzewski (Pradzieje s. 146) tak o tym pisze: „Na podstawie przetrwania charakterystycz-

nych rysów obrządku pogrzebowego oraz stwierdzenia rozlicznych form przejściowych w kulturze 
materialnej możemy śledzić wyraźnie ciągłość zaludnienia od chwili pojawienia się kultury łużyckiej, 
a nawet przedłużyckiej, aż do wczesnego średniowiecza. Co ciekawsze, terytorium zajęte przez kulturę 
łużycką w okresie największego jej zasięgu pokrywa się w znacznej części z obszarem zajętym przez 
Słowian Zachodnich”.  
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ścią łużycką przetrwał również obrządek ciałopalny. Kontynuują go dwie kolejne duże grupy 
kulturowe: kultura pomorska i kultura wenedzka. 

Kultura pomorska39 odznacza się specyficznym, niezmiernie efektownym, rytuałem po-
grzebowym40. W przeciągu całego okresu jej trwania i na całym obszarze jej występowania 
zmarłych palono na stosie i chowano w popielnicach. Do powszechnych zwyczajów w rejo-
nie Pomorza należą ponadto: stosowanie grobów skrzynkowych, w których umieszcza się od 
1 do 30 urn, oraz używanie urn twarzowych i nakrywanie tychże pokrywami41. Do rzadziej 
stosowanych zwyczajów należą: sypanie kurhanów nad grobami, używanie popielnic dom-
kowych, odwracanie kloszy do góry dnem i składanie do grobów uzbrojenia. 

Kultura wenedzka42 charakteryzuje się tym, że oprócz trwającego wciąż zwyczaju palenia 
ciał zmarłych stosuje groby jamowe, często bez popielnic, stąd znana jest również pod nazwą 

39 Przyjmuje się, że kultura pomorska rozwinęła się z jednej z grup kultury łużyckiej, mianowicie 
z grupy pomorskiej. Terenem macierzystym tej kultury było Pomorze, a ściślej jego część zamknięta 
między dolną Wisłą a środkową Notecią i Parsętą. Początki tej kultury, według ostatnich ustaleń, przy-
padają na lata po 550 przed Chr., a trwa ona ponad 300 lat. Z terenu macierzystego ok. 400 rozprze-
strzenia 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 zasa-
dzie ekspansji politycznej, lecz w wyniku przekształceń kulturalnych. Por. W. Hensel: Polska Staro-
żytna s. 273-309. – Z określeniem nazwy tej kultury istnieją pewne trudności. J. Kostrzewski (Pradzie-
je s. 219) oraz L. J. Łuka (Słownik starożytności słowiańskich T. 2 Cz. 2 s. 563-566) lansują termin 
„kultura wschodniopomorska”. T. Malinowski (Obrządek pogrzebowy ludności pomorskiej. Wrocław 
1969), a wcześniej W. Antoniewicz (Religie dawnych Słowian. W: Religie świata. Warszawa 1957 
s. 332) opowiadają się za terminem „kultura pomorska”. Ostatnio W. Hensel (Kierunki ekspansji ar-
cheologicznej kultury „pomorskiej” – wejherowsko-krotoszyńskiej. W: Archeologia i prahistoria. 
Wrocław 1971) zaproponował nową nazwę dla tej kultury, a mianowicie „archeologiczna kultura wej-
herowsko-krotoszyńska”. Tenże autor w wydanej w 1973 r. pozycji: Polska starożytna s. 271-272, 
mimo krytyki ze strony T. Malinowskiego, nadal opowiada się 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 i we wczesnym średniowieczu. Wrocław 1973] posługuje się 
nadal określeniem „kultura wschodniopomorska”; B. Gediga [Śladami religii Prasłowian. Wrocław 
1976] pozostaje przy określeniu „kultura pomorska”; pod tytułem Obrządek pogrzebowy ludności 
kultury pomorskiej ukazała się obszerna monografia T. Malinowskiego), opowiadamy się za bardziej 
znaną wersją: „kultura pomorska”. – Ze względu na specyficzny obrządek pogrzebowy kultura pomor-
ska znana jest również jako kultura urn twarzowych, kultura grobów skrzynkowych, kultura grobów 
podkoszowych, chociaż J. Kostrzewski (Pradzieje s. 234-236) tę ostatnią uważa za oddzielną 
grupę, a T. Malinowski (Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej s. 10) sądzi, że jest ona 
wytworem tej samej grupy, to znaczy kultury pomorskiej. Opinię T. Malinowskiego podtrzymuje rów-
nież W. Hensel (Polska starożytna s. 309-319). 

40 Por. T. Malinowski: Obrządek pogrzebowy ludności kultury pomorskiej, passim. 
41 Nazwa „urna twarzowa” pochodzi stąd, że popielnice często są zdobione wizerunkami twarzy 

ludzkiej. Ponadto brzuśce popielnic pokrywa niekiedy ornament przedstawiający ozdoby stroju i ele-
menty uzbrojenia, a nawet całe sceny figuralne, ryty narracyjne. – Pochodzenie urn twarzowych tłu-
maczy się wpływami etruskimi na ludność kultury pomorskiej. Por. L. J. Łuka. Wierzenia pogań-
skie, s. 69-70. 

42 Kultura wenendzka wykształciła się w wyniku przemieszania się elementów kultury łużyckiej 
z  kulturą pomorską 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. Obejmowała ona, oprócz ziem północno-
wschodnich, gdzie trwała kultura bałtycka, oraz małych wysepek celtyckich na południu (w okresie 
przed naszą erą), wszystkie ziemie polskie. Por. Pradzieje s. 242-254, 259-260, 272-280, 287-295; 
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kultury grobów jamowych. Rozróżnia się dwie grupy tej kultury: północną, zwaną oksywską 
(Oksywie, dzielnica Gdyni), oraz południową, zwaną jako kultura przeworska. Różnica w wy-
posażeniu grobów grupy przeworskiej i oksywskiej zaznacza się od początków naszej ery i po-
lega na tym, że w tej ostatniej nie dawano do grobu uzbrojenia, z wyjątków ostróg. 

W okresie rzymskim w ramach kultury wenedzkiej spotykamy się ze znamiennym zjawi-
skiem tak zwanych grobów książęcych43. Są to groby szkieletowe wyróżniające się olbrzy-
mimi kurhanami, pod którymi spoczywały szkielety męskie z bogatym wyposażeniem po-
chodzącym z importu. Groby te są odzwierciedleniem wpływów idących z południa. 
Większość uczonych jest zdania, że są one wyrazem tworzącego się rozwarstwienia społecz-
nego i że chodzi tu o groby władców plemiennych44. 

Ciałopalny obrządek pogrzebowy dotrwał na naszych ziemiach aż do okresu piastowskie-
go45. Jednakże w okresie od zaniku wpływów rzymskich aż do początków naszego państwa 
zachowało się bardzo niewiele grobów czy cmentarzysk ciałopalnych. Tłumaczyć należy to 
tym, że były to przeważnie niedbałe, płytkie, bezkurhanowe groby, które na skutek orki czy 
prac ziemnych zniknęły później bezpowrotnie46.  

1.1.3. Źródła pisane 

Obrządek pogrzebowy naszych praojców, jaki poznaliśmy na podstawie danych archeolo-
gicznych, staje się bardziej zrozumiały w świetle źródeł pisanych. Oba bowiem typy źródeł 
wzajemnie się uzupełniają i tłumaczą. Katalog 12 wczesnośredniowiecznych tekstów, odno-
szących się do obrzędów i zwyczajów pogrzebowych Słowian czy Polaków z okresu przed 
przyjęciem chrześcijaństwa, przedstawiła ostatnio H. Zoll-Adamikowa47. Wydaje się rzeczą 
celową omówienie ich tutaj, by na ich tle lepiej zrozumieć, co nowego w tę dziedzinę życia 
ludzkiego wniosło chrześcijaństwo. 

Najstarsze źródła skrypturystyczne, jakie autorzy odnoszą do zwyczajów Prasłowian – 
„Łużyczan”, pochodzą od historyka greckiego Herodota z Halikarnasu (ok. 480 – ok. 425 
przed Chr.). Fragmenty, w których Herodot mówi o zwyczajach Traków, można według 
ogólnej opinii odnieść również do ludności kultury łużyckiej, która od północy sąsiadowała 
z tym ludem, i dlatego uważa się, że pewne zwyczaje były obu tym ludom wspólne, co zresz-

W. Hensel: Polska starożytna s. 373-540. – W. Hensel (Polska starożytna s. 373) uważa, że nazwa 
„kultura wenedzka” jest najmniej odpowiednia, nie proponuje jednak nowej. 

43 Pradzieje s. 264; W. Hensel: Polska starożytna s. 427-430. 
44 A. Kietlińska (Problem tak zwanych grobów książęcych we wczesnym okresie rzymskim. „Wia-

domości Archeologiczne”. T. 25: 1959-1960 s. 98-118) wysunęła hipotezę, że mogą to być groby 
celtyckich druidów-kapłanów. Do tej hipotezy skłania się również J. Rosen-Przeworska (Religia Cel-
tów s. 179). 

45 J. Kostrzewski: Obrządek ciałopalny u plemion polskich i Słowian północno-zachodnich. War-
szawa 1960, passim. 

46 O niektórych cmentarzyskach czy grobach z tego okresu zachowała się jednak pamięć wśród lu-
du, który z pokolenia na pokolenie przekazywał sobie wspomnienie o grobach na przykład Kraku-
sa i Wandy czy też pewnych miejscach, nazywając je „żalami” lub „żalnikami”. W tych właśnie miej-
scach w naszych czasach odkryto cmentarzysko nawet z kultury łużyckiej. Por. Religia pogańskich 
Słowian. Kielce 1968 s. 94. 

47 H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Pol-
ski. Cz. l. Źródła. Wrocław 1975 s. 282-284. 
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tą potwierdzają wykopaliska oraz późniejsze, wczesnośredniowieczne, opisy pisarzy i po-
dróżników arabskich48. Herodot kilkakrotnie wspomina o zwyczajach pogrzebowych Tra-
ków. Pisze on: „Z noworodkami i zmarłymi tak postępują: dookoła noworodka siadają krew-
ni i opłakują 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 żyje w zupełnej błogości”49. Na innym miejscu Herodot podaje: 
„Każdy ma wiele żon; gdy któryś z nich umrze, powstaje wielki spór między nimi, a i przy-
jaciele biorą 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 ją razem z mężem. Pozostałe 
małżonki uważają się za bardzo nieszczęśliwe, bo jest to dla nich największą hańbą”50. Gro-
by wyróżniające się bogactwem wyposażenia nasuwały przypuszczenie, że uroczystości 
pogrzebowe związane z tymi pochówkami odznaczały się większym splendorem. Przypusz-
czenie to znajduje potwierdzenie znowu w tekstach Herodota: „Pogrzeby bogaczów tak się 
odbywają: przez trzy dni wystawia się zwłoki, zarzyna wszelakie bydlęta ofiarne i ucztuje, 
opłakawszy wprzód zmarłego; potem zwłoki pali się lub grzebie. Po usypaniu mogiły urzą-
dzają wszelkiego rodzaju igrzyska, w których największe nagrody wyznacza się za pojedy-
nek, stosownie do jego znaczenia”51. 

Najliczniejsze i najpełniejsze źródła pisane, odnoszące się do obrzędów i zwyczajów po-
grzebowych pogańskich Słowian, znajdujemy u pisarzy i podróżników arabskich z IX i X w. 
Dokładną analizę tych źródeł zebraną w trzech grupach przedstawił T. Lewicki52. 

1. Grupa pierwsza obejmuje przekazy związane z Relacją anonimową, pochodząca od
nieznanego autora z drugiej połowy IX w.53 Autor Relacji odróżnia Słowian (zapewne głów-
nie zachodnich) od Rusów, prawdopodobnie Słowian wschodnich. Poświęca też obydwom 
grupom osobne opisy. Pogrzeb Słowian wygląda następująco: „Jeśli ktoś z nich (tj. ze Sło-
wian) umrze, palą go w ogniu. Kobiety zaś ich, jeśli ktoś im umrze, krają sobie ręce i twarz 
nożem. Na drugi dzień po spaleniu tego zmarłego udają się ku niemu (tj. na miejsce spalenia 
zwłok); i zbierają z owego miejsca popiół, wkładają do urny i umieszczają na pagórku (tj. na 
mogile). Zbiera się tam rodzina zmarłego, jędzą i piją, a potem oddalają się. Jeżeli zmarły 
miał trzy żony, a jedna z nich twierdzi, że ona (właśnie) najbardziej go kocha, przynosi ona w po-
bliże zmarłego dwie belki i ustawia je pionowo w ziemi. Następnie kładzie na ich szczycie 
w poprzek inną belkę i przywiązuje pośrodku niej sznur, którego jeden koniec jest uwiązany 

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. 
51 Dzieje V 7 s. 7. 
52 Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich głównie 

z IX-X wieku. „Archeologia”. R. 5: 1955 s. 122-154. Tenże: Świat słowiański w oczach pisarzy arab-
skich. „Slavia Antiqua”. 2: 1949 s. 347-381. Tenże: Wczesnośredniowieczni pisarze arabscy o obrzę-
dach pogrzebowych pogańskich Słowian. „Z otchłani wieków”. R. 32: 1966 z. 4 s. 221-230; Tenże: 
Pisarze arabscy IX-XIII w. o wierzeniach religijnych wczesnośredniowiecznych Słowian. „Łódzkie 
Studia Etnograficzne”. T. 9: 1967 s. 333-343. Zachodzące w pracach Lewickiego nazwiska arabskie 
będziemy stosowali w pisowni uproszczonej, bez znaków diakrytycznych. 

53 Relacja anonimowa powstała w latach 870-894. Zachowała się w kilku odpisach. Najstarszy 
przekaz znajduje się w Księdze kosztownych klejnotów, encyklopedii Ibn Rosteha (Ibn Rusta), Persa 
piszącego po arabsku w latach 903-913. T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 123-126. 
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do jej szyi; podczas tego stoi ona na stołku. Kiedy to uczyni, wyrywa się spod niej ten stołek, 
tak że pozostaje zawieszona, dopóki się nie udusi i nie umrze. Kiedy (zaś) umrze, wrzucają ją 
do ognia, gdzie się spala (...). Przy spaleniu zmarłego głośno się radują, utrzymując, iż cieszą 
się z powodu zmiłowania nad nim boga”54. Zachowały się też dwa zwięzłe streszczenia tego 
opisu. Pierwszy z nich zawiera zasadniczą treść, mówi mianowicie o paleniu zmarłych: „Palą 
oni (tj. Słowianie) swych zmarłych. Kiedy umrze jakiś mężczyzna, żona jego, jeśli go kocha, 
zabija się sama”. Drugie podaje fakt ciałopalenia oraz uzasadnienie tego obyczaju: „Palą oni 
swych zmarłych, ponieważ czczą ogień”55. 

Na podstawie Relacji anonimowej powstał również w X w. opis znanego podróżnika arab-
skiego 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 obwiązuje sobie nim szyję. Potem wyrywają spod niej stołek, 
a ona pozostaje zawieszona drgając, aż skona, po czym zostaje spalona i łączy się ze swym 
mężem”56. 

Opis pogrzebu dostojnika ruskiego według Relacji anonimowej wygląda w sposób nastę-
pujący: „Kiedy umiera ktoś z nich (tj. ruskich) znacznych (mężów), kopią dlań grób na podo-
bieństwo obszernego domu. Umieszczają go w nim, a wraz z nim (umieszczają) jego odzież 
oraz złote bransolety, które nosił (za życia), jako też dużo jadła, naczynia z napojami, a rów-
nież pieniądze. Kładą też żywcem do grobu jego umiłowaną żonę. Następnie zakrywa się 
otwór grobu, a (żona zmarłego) tam umiera”57. 

2. Druga grupa źródeł arabskich to przekazy oparte na opowiadaniach Ibn Fadlana, posła
arabskiego do króla Bułgarów kamskich, czyli nadwołżańskich (okolice dzisiejszego Kaza-
nia), 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 Rusa58. Ponieważ opisy te są zbyt obszerne i bezpośrednio nie dotyczą 
naszych ziem, nie będziemy ich tu przytaczać. Korzystać z nich będziemy dla porównania 
przy analizie innych tekstów. 

3. Trzecią grupę wyliczoną przez Łowickiego stanowią opisy zwyczajów pogrzebowych
Słowian, zachowane w dziele wybitnego historyka arabskiego al-Masudiego z X w. (zmarł 
w Egipcie w r. 956) pt. Złote Łąki. Al-Masudi oddzielnie opisuje zwyczaje Słowian wschod-
nich i Rusów, oddzielnie również pisze  o Słowianach zachodnich. Opis zwyczajów pogrze-
bowych Słowian wschodnich i Rusów w przekładzie polskim brzmi: „Słowianie i Rusowie 
(...) palą swych zmarłych wraz z ich wierzchowcami, sprzętami i ozdobami. Kiedy umrze 
(jakiś) mężczyzna, palona jest wraz z nim żywcem jego żona: skoro (jednak) umrze (jakaś) 
kobieta, to męża (jej) się nie pali. Kiedy ktoś z nich umrze w bezżennym stanie, żeni się go 
po śmierci. Kobiety (słowiańskie) gorąco pragną być spalone, aby móc wejść z ich duszami 
(tj. z duszami swych mężów) do raju. Postępowanie to zbliżone jest do postępowania  Hindu-
sów”59. Swoją relację o Słowianach zachodnich autor arabski – zdaniem Lewickiego – oparł 

54 Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 125-126.  
55 Tamże. 
56 Tamże s. 126; W. Hensel: Polska starożytna s. 254. 
57 Lewicki, jw. s. 130. 
58 Lewicki przytacza opis pogrzebu Rusa w dwóch przekazach: Jaquta XII w. oraz Amina Raziego 

z XVI w. – Por. dz. cyt. s. 134-137. 
59 Lewicki: Obrzędy s. 150. 
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na informacjach jakiegoś Słowianina, być może wieleckiego pochodzenia. Zwyczaje pogrze-
bowe Słowian zachodnich, których nazywa Serbami (S /a/rbin)60, opisuje tak: „Są oni ludem 
otaczanym u Słowian szacunkiem z powodu przyczyn, których wyjaśnienie byłoby za ob-
szerne (...) Ludzie z (plemienia), które wymieniliśmy, znanego Sarbin, palą siebie w ogniu, 
gdy im umrze król lub wódz, i palą (również) jego (wariant: swoje) wierzchowce. Postępo-
wanie ich (w tym względzie) podobne jest do postępowania Hindusów”61. 

Źródła arabskie znajdują potwierdzenie i dopełnienie w relacjach pochodzących od histo-
ryków innych narodowości. 

Jedna z pierwszych, dokładniejszych charakterystyk Słowian, pochodzi od historyka bi-
zantyjskiego Pseudo-Maurycego, żyjącego na przełomie VI/VII w. W swojej Taktyce pisze 
on między innymi: „Plemiona Sklawinów i Antów (...) żyją cnotliwie, także ich niewiasty, 
ponad wszelką ludzką miarę, tak iż wiele z nich śmierć męża za własny koniec uważa i do-
browolnie same się duszą, nie mając wdowieństwa za życia”62. 

O Słowianach nadłabskich zachowała się relacja misjonarza tamtych terenów, św. Bonifa-
cego (+754), który w liście 73, pisanym w r. 745/6 do króla angielskiego Elthibalda, podaje: 
„Winedowie (...) z taką gorliwością przestrzegają wzajemnej miłości małżonków, że kobieta, 
kiedy mąż jej umrze, nie chce dłużej żyć. I z uznaniem spotyka się u nich taka niewiasta, 
która własnoręcznie sobie śmierć zadaje i na jednym spłonie stosie ze swoim mężem”63. 

Pogańskie zwyczaje pogrzebowe niektórych plemion wschodniosłowiańskich podaje Po-
wieść minionych lat: „I Radymicze, i Wiatycze, i Siewierzanie jednaki obyczaj mieli (...), 
i jeśli kto umierał, to czynili nad nim tryznę, a potem czynili stos wielki i wkładali na ten stos 
umarłego i spalali, a potem zabrawszy kości, wkładali je w małe naczynia i stawiali na słupie 
przy drogach, jak czynią Wiatycze i dziś. Ten sam obyczaj uprawiali Krywicze i inni poga-
nie, nie znający zakonu bożego, jeno sami sobie tworzący zakon”64. 

W końcu przechodzimy do przekazu, który nas najbardziej interesuje, gdyż dotyczy bez-
pośrednio obyczajów Polaków. Jest to tekst pochodzący z Kroniki biskupa z Merseburga, 
Thietmara (+1018), zanotowany pod datą 1018 roku: „Za czasów pogańskich jego ojca (tj. 
Bolesława) po pogrzebie każdego męża, którego palono na stosie, obcinano głowę jego żonie 
i w ten sposób dzieliła ona jego los po śmierci”65. 

60 Jest kwestią sporną, kogo należy rozumieć przez tych Serbów: Serbów łużyckich czy bałkań-
skich? J. Kostrzewski (Obrządek ciałopalny u plemion polskich s. 5) jest zdania, że chodzi tu raczej 
o Serbów bałkańskich, choć bliżej nie uzasadnia swego sądu. Natomiast T. Lewicki uważa, że nie
może tu chodzić o Serbów bałkańskich, gdyż ci w chwili powstania dzieła al-Masudiego byli już od 
dawna chrześcijanami, ani o Serbów łużyckich, którzy w początkach X wieku byli plemieniem dość 
słabym i rozdrobnionym, a przecież historyk arabski pisze, że chodzi o „lud otaczany szacunkiem”. Na 
podstawie dalszych analiz,  zwłaszcza Opisu Germanii króla Alfreda Wielkiego z końca IX w. oraz De 
administrando imperio c. 31-34 pisarza bizantyjskiego Konstantego Porfirogenety, współczesnego al-
-Masudiemu, który mianem Serbów Białych określa wszystkich Słowian północno-zachodnich, Le-
wicki dochodzi do przekonania, że według wszelkiego prawdopodobieństwa przez miano Sarbin nale-
ży rozumieć Polaków. – Lewicki: Obrzędy s. 151-152. 

61 Lewicki, jw. s. 151. 
62 M. Plezia: Greckie i łacińskie źródła I s. 91. 
63 Tamże s. 136. 
64 Powieść minionych lat s. 219. 
65 Kronika Thietmara. Tłum. M. Z. Jedlicki. Poznań 1953 s. 582-583. 
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Tekst Thietmara przyjmowany jest z niedowierzaniem. W latach trzydziestych naszego 
stulecia A. Brückner66 pisał: „Wykopaliska nie uprawniają wskazówek źródeł historycznych 
o paleniu żon; nie znaleziono dotąd żadnego niewątpliwego przykładu”. W trzydzieści lat 
później w tym samym stylu wypowiada się J. Kostrzewski: „Badania archeologiczne nie po-
twierdzają wprawdzie informacji Thietmara o zwyczaju grzebania w okresie pogańskim wraz 
ze zmarłym także jego żony, bo ilość grobów podwójnych z wczesnego średniowiecza można 
wyliczyć na palcach jednej ręki, jednakże skądinąd wiemy, że położenie kobiet w okresie 
pogańskim nie było godne pozazdroszczenia”67. Ostatnio w tej kwestii dla wcześniejszych 
okresów wypowiedział się W. Hensel w ten sposób: „Gdy chodzi o zabijanie lub samobój-
stwo młodszej żony czy niewolnicy w związku ze śmiercią męża czy pana, wydaje się, że 
przyszłe badania, jak o tym świadczy analiza niektórych cmentarzysk, wydatnie zmodyfikują 
panujący dawniej w literaturze przedmiotu pogląd o niemal wyłącznym jednostkowym cho-
waniu zmarłych przez ludność kultury łużyckiej68. W odniesieniu do okresu rzymskiego ten-
że autor pisze: „Już na podstawie grobów szkieletowych jasne było, że podczas obrzędu 
pogrzebowego przedstawiciela góry plemiennej zabijano nieraz jedną z jego żon lub niewol-
nicę. Nowsze badania przepalonych kości, znajdowanych w grobach ciałopalnych, dowiodły, 
że obyczaj ten miał dosyć powszechny charakter, choć nie praktykowano go przy pochów-
kach wszystkich mężczyzn”69. 

Wydaje się, że ostatnie zdanie W. Hensla odnieść można również do czasów wczesnośre-
dniowiecznych. O tym, że tylko przy pogrzebie króla lub wodza spala się również jego żonę, 
pisze, jak wiemy, historyk arabski al-Masudi70. I może w tym sensie zdanie Thietmara o pa-
leniu żon będzie usprawiedliwione. Poza tym trzeba stwierdzić, że jeszcze wciąż w niedosta-
teczny sposób przeprowadzana jest analiza antropologiczna przepalonych kości71, stąd w przy-
szłości może się okazać, że zarzut Thietmara byt słuszny, ale w odniesieniu do przypadków 
szczególnych, że zabijanie żon po śmierci mężów nie było praktyką ogólnie stosowane. 

Na podstawie zachowanych tekstów można ustalić niektóre elementy wspólne w zwycza-
jach pogrzebowych Słowian:   

                         
66 Dzieje kultury. T. l s. 120. 
67 J. Kostrzewski: Wpływ chrześcijaństwa na obyczaje oraz kulturę materialną i duchową w Polsce 

średniowiecznej. KTKP III 101. 
68 W. Hensel: Polska starożytna s. 251. 
69 Tamże s. 431. 
70 Al-Masudi w swej relacji powołuje się na zwyczaje pogrzebowe Hindusów. Otóż w Indiach sta-

rożytnych istniało tabu wdów. Uważano, że raz poślubiona kobieta miała towarzyszyć mężowi w tym i przy-
szłym życiu. Wierność wdów sięgająca poza grób była w Indiach prawem i obowiązkiem. Wierzono, 
że kobieta, która żyła z innym mężczyzną po śmierci swego męża, nie mogła po swojej śmierci połą-
czyć się ze swoim byłem mężem. Wdowa, jeśli nie towarzyszyła mężowi od razu przez samobójstwo 
na stosie („sati”), musiała dożywać swych dni prowadząc życie ascetyczne, a więc spać na gołej ziemi, 
jeść raz dziennie, nie używać przypraw. Powinna była golić głowę, nie nosić biżuterii, nie używać 
kosmetyków ani pachnideł. Wymagano od niej życia bogobojnego, poświęconego modlitwom. Była 
też do śmierci złowróżbną. Tabu wdowy było w Indiach starożytnych pilnie przestrzegane, a wynikało 
bezpośrednio z wiary w magiczne powiązanie z życiem małżonka i silnie rozwiniętym kultem zmar-
łych. Zob. H. Wałkówska: Kułt zmarłych w Indiach starożytnych s. 79-81. 

71 Por. W. Hensel: Polska starożytna s. 298, 308, 319. 431; J. Jaskanis: Obrządek pogrzebowy za-
chodnich Bałtów s. 236. 
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1. Wszystkie przytoczone opisy, oprócz pogrzebu Rusa w Relacji anonimowej, są zgodne
w jednym szczególe – wszystkie mianowicie mówią o paleniu przez Słowian ciała
zmarłego.

2. Prawie wszystkie źródła pisane wspominają o dobrowolnej śmierci wdowy i spaleniu
jej ciała razem ze zwłokami męża72. Szczegół ten pomija Powieść minionych lat oraz
al-Masudi w opisie pogrzebu u plemienia Sarbin. Al-Masudi podaje jednak charaktery-
styczne zdanie: „Postępowanie ich jest podobne do postępowania Hindusów”. Autor,
porównując zwyczaje pogrzebowe plemienia Sarbin do zwyczajów hinduskich, musiał
mieć na myśli tak zwane „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 anonimowa w sposób
realistyczny opisuje jej samobójstwo przez powieszenie. Ibn Fadlan jeszcze dokładniej
mówi o uduszeniu przez krewnych i równoczesnym przebiciu nożem przez babę, zwa-
ną „aniołem śmierci”74. Pozostałe przekazy są bardzo lakoniczne. Ps.-Maurycy: „do-
browolnie same się duszą”; Bonifacy: „(kobieta) własnoręcznie sobie śmierć zadaje”,
natomiast Thietmar pisze, że po śmierci męża „obcinano 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 zwy-
czaj zabijania i grzebania wraz z mężem żon istniał nie tylko u pogańskich Słowian75.

4. Zmarłego na ostatnią drogę wyposażano we wszystko, co mogłoby mu się przydać
w życiu pozagrobowym. Według Ibn Fadlana pogrzeb Rusa miał charakter dwustop-
niowy. Zaraz po śmierci składano zmarłego w skromnym tylko odzieniu (koszula po-
śmiertna) na okres dziesięciu dni do zimnej komory, dodając mu napój z wina, owoce
i lutnię. W tym czasie trwały przygotowania do właściwego pogrzebu. W dniu pogrze-
bu nieboszczyk był ubierany w bardzo kosztowny strój, na który przeznaczono jedną
trzecią majątku zmarłego. Następnie sadzano go76 na specjalnie przygotowanym sie-
dzeniu w szałasie, który umieszczano na dużej łodzi77. W tej pozycji zmarły stawał się
jak gdyby uczestnikiem własnego pogrzebu78. Jako wyposażenie zmarłego w opisie

72 Natomiast Relacja anonimowa, opisująca szkieletowy obrządek przy pogrzebie Rusa, mówi o po-
chowaniu wraz z mężem jego żony żywcem. 

73 Lewicki: Obrzędy s. 152; H. Wałkówska: Kult zmarłych w Indiach starożytnych. Studia z etno-
grafii Indii. Wrocław 1973, passim. 

74 Lewicki: Obrzędy s. 150-151. 
75 Był to zwyczaj znany również u starych Litwinów, Prusów, Germanów, Gallów, Traków i Gre-

ków. Praktykowany był też u Finów, u niektórych ludów turko-mongolskich i północno-irańskich 
Scytów. – Por. Lewicki, jw. s. 120. 

76 Zwyczaj sadzania zmarłego znany jest również ze średniowiecznego ceremoniału pogrzebowego 
papieży. – Por. Ruland: Geschichte der Leichenfeier s. 187. Według niepotwierdzonej tradycji śre-
dniowiecznej, 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. 
Thietmar: Kronika s. 210. W tej samej pozycji znaleziono w Janisławicach zmarłego w najstarszym 
grobie na naszych ziemiach. 

77 Zadecydowała chyba o tym bliskość Wołgi. O zwyczaju chowania w łodzi mówi również Po-
wieść minionych lat (s. 251), opisując zemstę Olgi nad Drewlanami, którzy w bitwie zabili jej męża 
Igora. Pochówek w łodzi stosowali często Wikingowie. – Por. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe s. 166. 

78 Znacznie później, w okresie baroku, obecność zmarłego na własnym pogrzebie podkreślają por-
trety trumienne. 
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pogrzebu Rusa Relacja anonimowa wymienia: jadło, napoje,  pieniądze. Al-Masudi mó-
wi ogólnie o sprzęcie i ozdobach. Natomiast Ibn Fadlan szczegółowo wylicza wszyst-
kie elementy wyposażenia zmarłego, a wśród nich jednego psa79,  2 konie80, 2 krowy81, 
koguta i kurę82. Najważniejszą część wyposażenia stanowi żona lub niewolnica zmar-
łego. 

5. Ostatnim aktem obrzędu pogrzebowego według Relacji anonimowej jest zebranie po-
piołów do urny i umieszczenie ich na „pagórku”83. Według opowiadania Ibn Fadlana
sypano mogiłę bezpośrednio na resztkach stosu84. Ibn Fadlan kończy opis pogrzebu
Rusa wzmianką, że w środek okrągłego „pagórka (kurhanu) zatknęli duży kawałek
drzewa hadhink (hadink) i napisali na nim imię (tego zmarłego) człeka i imię króla
Rusów, a potem oddalili się”85.

6. Relacja anonimowa w opisie zwyczajów pogrzebowych Słowian zachodnich przedsta-
wia oznaki żałoby po zmarłym. Kobiety słowiańskie, pozostające w bliskim stosunku
do zmarłego, na znak żałoby kaleczyły sobie ręce i twarz. Zwyczaj ten, jak zobaczymy,
długo jeszcze można śledzić w średniowieczu.

7. Relacja anonimowa zwraca ponadto uwagę na radość towarzyszącą uczestnikom po-
grzebu: „przy spalaniu zmarłego głośno się radują”. Szczegół ten znajdujemy też w in-
nych źródłach. Bardzo szeroko na ten temat rozpisuje się Ibn Fadlan86. Powieść minio-
nych lat mówi o tryznie: „I jeśli kto umierał, to czynili nad nim tryznę”87.

79 Pies zostaje pochowany razem ze swym panem jako były towarzysz łowów (tak było na pogrze-
bie książąt litewskich Olgierda i Kiejstuta, których spalono razem z ptakami i psami łowczymi. – Fi-
scher: Zwyczaje ludowe s. 170) lub jako przewodnik i obrońca od złych mocy (taką postać przybiera 
u Słowian południowych i wschodnich. – Moszyński: Kultura ludowa II 1 s. 563). Szczątki psa od-
krywano zarówno na terenie Słowiańszczyzny, jak i poza nią, szczególnie u ludów wschodnich. – Por. 
Lewicki: Obrzędy s. 144-145; Hensel: Polska starożytna s. 426. 

80 O 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 stano-
wi jednak niekiedy wyposażenie zmarłego u Bałtów (północno-wschodnie tereny województw: suwal-
skiego, olsztyńskiego i elbląskiego. Por. Pradzieje s. 182; J. Jaskanis: Obrządek pogrzebowy u Bałtów 
wschodnich s. 242-252), Finów i Scytów (por. Lewicki: Obrzędy s. 146). – Pod wpływem tych ostat-
nich spotykamy częściej konia w pochówkach Słowian wschodnich, co potwierdzają właśnie źródła 
arabskie. – Hensel: Polska starożytna s. 422. 

81 Kości krowy spotyka się jeszcze w średniowiecznych grobach ruskich. Prawdopodobnie chodzi-
ło o zaopatrzenie zmarłego w pokarm. Krowy i woły, jak wiemy, odgrywały jednak u ludów indoeuro-
pejskich, między innymi u starożytnych Greków i Rzymian, rolę zwierząt ofiarnych. – Por. Lewicki, 
jw. s. 146. 

82 Kogut i kura zarówno na terenie Słowiańszczyzny, jak i u ludów Azji związane są z obrzędem 
weselnym i pogrzebowym. Występują one w wierzeniach jako symbol sił witalnych, zmartwychwsta-
nia po śmierci, jako ochrona przed złymi mocami, ale również w pewnych okolicznościach jako zwia-
stuny nieszczęścia i śmierci. Kogut odgrywa ważną rolę jako zwierzę ofiarne. – Por. J. Gajek: Kogut 
w wierzeniach ludowych. Lwów 1934; Lewicki: Obrzędy s. 139. 

83 Lewicki (Obrzędy s. 129) sądzi, że przez to określenie nałoży rozumieć mogiłę lub kurhan. 
84 Tamże. W ten sam sposób lub w płytkich jamach chowano najczęściej zmarłych w okresie 

przedpiastowskim w Polsce. – Por. Pradzieje s. 343. 
85 Lewicki: Obrzędy s. 137. – Stawianie takiego znaku potwierdza etnografia. – Por. A. Fischer: 

Zwyczaje pogrzebowe s. 344-345. Znak na mogile w okresie chrześcijańskim przybierze postać krzyża. 
86 Na samą ucztę, a właściwie na nabid (napój wyskokowy, miód płynny) z racji pogrzebu Rusa 

przeznacza się jedną trzecią część majątku zmarłego. Ponadto cały pogrzeb ma charakter wesela. Por. 
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8. W opisie pogrzebu Słowian zachodnich „Relacja anonimowa” wspomina ponadto
o tym, że w rocznicę śmierci najbliższa rodzina zmarłego zbiera się nad grobem, by
jadłem i napojem uczcić jego pamięć88.

Zgromadzony tu materiał opisowy nie jest łatwy do interpretacji. Niektóre pytania, po-
wstające w związku z tekstami, długo z pewnością jeszcze pozostaną bez odpowiedzi. Nie 
wiemy na przykład, kto przewodził pogańskiemu obrządkowi pogrzebowemu. U Rusów, 
w opisie Ibn Fadlana, widzimy krzątającą się starą kobietę, zwaną „aniołem śmierci”. Ma się 
jednak wrażenie, że zajmuje się ona jedynie bezpośrednią posługą przy zwłokach, ubierając 
je i przygotowując do spalania. Ona również bierze udział w zabijaniu niewolnicy. Trudno 
jednak orzec, czy ona jest właściwą przewodniczką całego obrzędu, jako kapłanka-ofiarnica, 
czy też to wszystko wykonuje jedynie na zlecenie najbliższego krewnego, który na zakoń-
czenie podpala stos. Nie wiemy również, jakich tekstów rytualnych używano w czasie tego 
obrzędu. Ibn Fadlan wspomina jedynie o pozdrowieniach, jakie niewolnica w imieniu krew-
nych ma przekazać zmarłemu, oraz o pieśni pożegnalnej śpiewanej przez niewolnicę, której 
słów jednak nie znamy. 

1.1.4. Eschatologia pogańskich „Polaków” 

Prowadzone na szeroką skalę w Polsce badania archeologiczne pozwoliły prześledzić 
zmiany zachodzące w obrządku pogrzebowym od epoki kamiennej po wczesne średniowie-
cze. Religioznawców nurtuje jednak pytanie, w jakim stopniu przeobrażenia te są odbiciem 
przemian zachodzących w wierzeniach dawnej ludności Polski. Panuje bowiem zgodna opi-
nia, że zmiany rytuału pogrzebowego, dokonujące się na przestrzeni wieków, powodowane 
były między innymi powstawaniem nowych systemów religijnych. Istnieją mocne powiąza-
nia między wierzeniami religijnymi i obrządkiem pogrzebowym. Wierzenia w jakimś stopniu 
warunkują obrządek pogrzebowy, a poznanie obrządku prowadzi do poznania wierzeń religij-

Lewicki: Obrzędy s. 134-137. Już wcześniej Teofanes, historyk grecki (+ ok. 817), w Chronologii pod 
rokiem 592, opisując wyprawę Priskosa, przywódcy wojsk cesarza Maurycjusza (582-602) do Sklawi-
nów, podaje taki szczegół. Przy pomocy pewnego Gepida udało się Priskosowi podejść w nocy króla 
barbarzyńców (Sklawinów) 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 pijaństwa na pogrzebie Ibn Fadlan potwierdza w ten sposób: „oddają się oni (Ruso-
wie) bez miary nabidowi (piją go) nocą 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 tryznie następowała „strawa”, czyli uczta, od XV w. zwana „stypą”. 
Obyczaj urządzania strawy przyjęli od Słowian Hunowie, używając nawet słowiańskiej nazwy „stra-
wa”. – Jordanis, historyk łaciński z VI w., w Historii gockiej XLVIII, opisując pogrzeb Atylli, podaje: 
„Skoro opłakano go takimi pieśniami żałobnymi urządzili nad jego grobem ogromną i uroczystą ucztę, 
którą sami nazywają «strawa» i łącząc rzeczy przeciwne dopełniali żałoby pogrzebowej pomieszanej 
z radością”. – Por. Plezia: Greckie i łacińskie źródła I 63. 

88 Lewicki: Obrzędy s. 130 (za: L. Niederle: Slovanskè starozitnoste. Oddil kulturni. Zivot starých 
Slovanu. Dilu I, svazek 1. Praha 1911 s. 290-291) stwierdza, że takie święta rodzinne, w odróżnieniu 
od świąt ogólnych za zmarłych, które urządzano kilka razy w roku, obchodzono poza rocznicą również 
na drugi, trzeci, szósty, siódmy, dziewiąty, dwudziesty i czterdziesty dzień, a także pół roku po śmier-
ci. 
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nych ludzi stosujących taki czy inny obrządek. Niestety nie przeprowadzono dotychczas 
w Polsce systematycznych badań nad tym zagadnieniem89. Obecne rozważania są próbą upo-
rządkowania dotychczasowych ustaleń w tej dziedzinie, osiągniętych zarówno w toku badań 
archeologicznych, jak i na podstawie analizy tekstów wczesnośredniowiecznych. Zebranie 
tych wyników wydaje się celowe z tego względu, że pozwalają one śledzić przebieg zderze-
nia dawnych wierzeń pogańskich z nową religią chrześcijańską. 

Już na tym miejscu wypada zauważyć, że pochówki ludzkie od najdawniejszych czasów 
świadczą o wierze w ludzką nieśmiertelność. Jedną z najstarszych warstw pogańskich wierzeń 
eschatologicznych jest lęk przed zmarłymi. Następnie rozwija się wiara w nieśmiertelność du-
szy i występują nawet radosne elementy w obrządkach pogrzebowych. Życie pozagrobowe uwa-
ża się za dalszy ciąg życia ziemskiego, dlatego wyposaża się zmarłego we wszystko, co mu jest 
potrzebne do takiego życia. Przywiązanie do zmarłych przeradza się w ich kult. 

1.1.4.1. Wiara w ludzką nieśmiertelność  

Najwcześniejsze pochówki ludzkie pochodzą ze środkowego paleolitu (ok. 50 000 lat 
przed Chr.)90. Co na podstawie tych pochówków możemy wywnioskować o wierzeniach 
uczestników tamtych pogrzebów? Interpretacja religijna tego zjawiska nie jest jednoznaczna. 
A. Leroi-Gourhan, zajmujący skrajnie pesymistyczne stanowisko w odniesieniu do religii 
paleolitu, stwierdza, że na ten temat nic pewnego powiedzieć nie można: „religia tego okresu, 
podobnie jak jej wyznawcy jest tylko szkieletem”91. Inni autorzy sądzą, że pochówki na miej-
scu obozowiska są wyrazem odczuwanej więzi między członkami wspólnoty i może jakichś 
wyobrażeń o życiu pozagrobowym92, że grzebanie zmarłych jest wyrazem aktywności reli-
gijnej93,   że jest afirmacją wiary w ludzką nieśmiertelność94, że w ułożeniu zmarłego podob-
nym do tego, jaki człowiek przybiera w czasie snu lub w łonie matki, można dopatrywać się 
śladów magii rezurekcyjnej – takie ułożenie ciała miałoby zmarłemu zapewnić nowe naro-
dzenie95. 

Podobną treść religijną wiąże się z najstarszym znalezionym w Polsce grobem w Janisła-
wicach, pochodzącym ze środkowej epoki kamiennej96. Zaobserwowane ślady zabiegów 

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 wcze-
snym średniowieczu. Wrocław s. 60-71. – Niektórzy religioznawcy źródła religii upatrują w fakcie 
śmierci (por. M. Cabalska: Zagadnienie obrządku pogrzebowego s. 18), a  kult grzebalny, kult zmar-
łych uważają za pierwotną formę religii (S. A. Tokariew: Pierwotne formy religii i ich rozwój. War-
szawa 1969 s. 143-190. – W. Szafrański: Zwyczaje, obrzędy i symbole religijne. Warszawa 1974 
s. 356). Natomiast R. Otto (Świętość. Warszawa 1968 s. 153) sądzi, że kult zmarłych, kult dusz,
mity i czary mają niewiele wspólnego z religią w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. We wszystkich 
tych zjawiskach przewija się jednak wyczuwalny, łatwo uchwytny element numinotyczny (numen-
-bóstwo) i dlatego stanowią one przedsionek religii. 

90 Por. wyżej s. 30. 
91 Por. A. Leroi-Gourhan: Religie prehistoryczne. Warszewa 1966 s. 55. 
92 Por. W. Chmielewski: Pradzieje Polski s. 29. 
93 Por. J. Z. Young: Zarys wiedzy o człowieku. Warszawa 1978 s. 569-572. 
94 B. Malinowski: Szkice z teorii kultury s. 171.  
95 B. Gediga: Śladami religii Prasłowian. Wrocław 1976 s. 51. 
96 Por. wyżej s. 32. 
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obrzędowych (dużo narzędzi, resztki pokarmu, stępione groty myśliwskie) są najstarszymi na 
ziemiach Polski przejawami pojęć i praktyk dotyczących pośmiertnych losów człowieka. Z ta-
kiego sposobu pochowania zmarłego wnosi się, że idea życia pozagrobowego, pojmowanego 
jako przedłużenie życia naturalnego, była żywa97. Pozycja siedząca zmarłego zmierzała 
prawdopodobnie do utrzymania wrażenia, że życie w zmarłym nie wygasło98. 

W megalitach kultury pucharów lejkowatych z młodszej epoki kamiennej widzi się jakieś 
nawiązanie do mieszkań żywych i interpretuje się je następująco: „Zarówno kamień, jak i mo-
tyw jaskini odgrywają istotną rolę w wielu religiach pierwotnych. W wypadku grobowców 
megalitycznych ich znaczenie sprowadzałoby się do zapewnienia zmarłym ponownego po-
wrotu do życia – zmartwychwstania. Rozpowszechnione jest bowiem przeświadczenie o zna-
czeniu kamienia jako nosiciela płodnego życia oraz symbolu trwałości. Podobnie jaskinia 
uchodziła za symbol życiodajnego łona”99. Resztki kości zwierzęcych, rozbitych na-
czyń i ślady ognisk znajdowane w pobliżu tych grobowców mają wskazywać na stypy po-
grzebowe lub inne uroczystości ku czci zmarłych związane z ucztą100. Niektóre groby tej 
kultury mają charakter cząstkowy. Zawierają niepełne szkielety, co nie wyklucza, zdaniem 
archeologów, możliwości rytualnego kanibalizmu. U podłoża ostatniego zwyczaju mogła 
leżeć chęć zapewnienia zmarłemu ponownego od 101rodzenia . 

1.1.4.2. Lęk przed zmarłymi  

Spotykane u schyłku neolitu i na początku epoki brązu stosunkowo liczne ślady krępowa-
nia zmarłego sznurami i inne zabiegi mające uniemożliwić mu powrót do grona żywych (ob-
cinanie kończyn i wkładanie ich pod głowę, obkładanie klatki piersiowej ciężkimi głazami) 
wskazują 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 przychylność102. 

1.1.4.3. Wiara w nieśmiertelność duszy. Elementy radosne  
w obrządku pogrzebowym  

W epoce brązu razem z kulturą łużycką pojawia się na naszych ziemiach ciałopalny ob-
rządek pogrzebowy. Wyświetleniem genezy tego obrządku w obrębie kultury łużyckiej zajęła 
się M. Cabalska103. Początków ciałopalenia, jej zdaniem, należy szukać w III tysiącleciu 

97 Por.  Pradzieje  s. 52-54. – T. Węgrzynowicz, J. Miśkiewicz: Wędrówki po wykopaliskach. War-
szawa 1972 s. 50-55. 

98 Por. Birket-Smith: Ścieżki  kultury s. 365. 
99 B. Gediga: Religia Prasłowian s. 38. 
100 Tamże s. 52. 
101 Tamże s. 69-70. 
102 B. Gediga: Religia Prasłowian s. 69-70. 
103 Por.  M. Cabalska: Zagadnienie obrządku ciałopalnego. „Wiadomości Archeologiczne”. T. 30: 

1964 s. 18-44; Taże: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kuśmierkach w powiecie częstochowskim a za-
gadnienie początków rozpowszechnienia się zwyczaju palenia zmarłych. „Przegląd Archeologiczny”. 
T. 18, R. 41/42: 1966-1967 s. 122-150; Taże: Ze studiów nad obrządkiem ciałopalnym w Europie 
przedhistorycznej. „Zeszyty Naukowe UJ 149”. Prace Archeologiczne. Zeszyt 8. Kraków 1967 s. 39-60; 
Taże: Ze studiów nad religią pogańskich Słowian. „Materiały Archeologiczne” 14: 1973 s. 103-131. – 
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przed Chr. w kulturach Sumerii i Akkadu. W tamtejszych kręgach świątynnych w powiązaniu 
z kultem ognia rozwinęła się wiara w nieśmiertelność duszy. Po śmierci dusza zmarłego 
oczyszczona przez ogień osiąga nieśmiertelność104. Z przednioazjatyckiego centrum w Me-
zopotamii przedostaje się ciałopalenie do Indii, gdzie powstaje nowy ośrodek tego obrząd-
ku105. Prawdopodobnie z tego samego centrum mezopotamskiego wzdłuż szlaków handlo-
wych w początkach epoki brązu przechodzi zwyczaj palenia zmarłych i do Europy. Na 
naszych ziemiach przyjął się niemal niepodzielnie w prasłowiańskiej kulturze łużyckiej i trwał 
nieprzerwanie do chwili przyjęcia przez Polskę chrztu106. 

Podstawą przyjęcia obrządku ciałopalnego przez ludność kultury łużyckiej jest poświad-
czony przez archeologię u Prasłowian kult ognia i słońca. Ogień posiada siłę oczyszczająca 
i odradzającą. Podobnie jak w uprawie żarowej ogień zapewniał ponowne odrodzenie się 
roślin, tak w kulcie zmarłych ogień przez swoje właściwości oczyszczające 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 
ognia108. Kult słońca w kulturze łużyckiej poświadczają liczne schematyczne symbole solar-
ne, jak trykwetry, swastyki, skośne krzyże czy motywy gwiaździste. 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 przewodnikiem109, a wschód słońca nowe życie. Wschody i zachody 
słońca mogły zatem stanowić rękojmię zmartwychwstania110. Symbolem bóstwa solarnego 
jest również ptak. Wśród przedstawień zoomorficznych, znalezionych w grobach kultury łu-
życkiej, ptaki stanowią najliczniejszą grupę. W symbolice 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 łużyckiej i zwią-
zana z nim wiara w niezniszczalną, nieśmiertelną duszę, która w wyniku spalenia ciało zmar-
łego zostaje uwolniona i ulatuje do krainy zmarłych, czynią symbolikę ptaka jako nosiciela 
duszy wysoce prawdopodobną. Taka tradycja przetrwała również w kulturze Słowian112. 

Autorka opiera się przede wszystkim na następujących pracach: C. Schuchhardt: Die Anfänge der 
Leichenverbrennung. Berlin 1920; T. Voigt: Zur Problematik der spätneolithischen Brandbe-
stattungen in Mitteleuropa. „Jahrschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte”. 47: 1963 s. 181-232; 
U. Schlenther: Brandbesttatung und Seelenglauben. Berlin 1960. – Por. też: B. Gediga: Religia Pra-
słowian kultury łużyckiej. W: Śladami religii Prasłowian s. 77-183. 

104 M. Cabalska: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kuśmierkach; Taże: Głos w dyskusji. W: Religia 
pogańskich Słowian s. 114. 

105 Hinduizm i buddyzm zakładają wyłączność ciałopalenia dla swych wyznawców. W Indiach 
zwyczaj palenia zmarłych przetrwał najdłużej, bo aż do czasów nam współczesnych, i stąd promie-
niował jeszcze wtedy, kiedy europejskie ludy zupełnie go zarzuciły. Por. H. Wałkówska: Kult zmar-
łych w Indiach starożytnych. Wrocław 1973 s. 32-52. 

106 J. Kostrzewski: Obrządek ciałopalny u plemion polskich, passim.  
107 B. Gediga: Religia Prasłowian s. 154. 
108 Por. Pradzieje s. 94, 141. 200. – L. J. Łuka: Wierzenia pogańskie s. 41-43, 62-63. 
109 B. Gediga: Religia Prasłowian s. 115. 
110 Tamże s. 115-122, 139. 
111 Wyobrażenie duszy pod postacią ptaka stało się powszechne u Słowian. Por. T. Seweryn: Dusza 

w wyobrażeniu Słowian. SSS I s. 407-408 
112 Por. Gediga: Religia Prasłowian s. 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 następstwo 
wpływów etruskich. W kulturze etruskiej popielnice takie interpretuje się jako modele spi-
chlerzy ziarna. Domki te zatem mogą w kulturze pomorskiej stanowić ślad czczonego przez 
Etrusków żeńskiego bóstwa chtonicznego (związanego ze światem umarłych), bóstwa ziarna 
Phersipnai, greckiej Persefony. Spichlerze, jako pojemniki na ziarna, miałyby zapewnić pro-
chom zmarłego, które w nich złożono, los podobny do losu ziarna złożonego do ziemi113. 
Również popielnice twarzowe interpretuje się jako wyobrażenia bóstwa śmierci i zmar-
twychwstania, choć nie jest to jedyne tłumaczenie114. 

W kulturze grobów jamowych, zwanej również kulturę wenedzką, którą uważa się za 
wczesnosłowiańską, panującą formą obrządku pogrzebowego było w dalszym ciągu ciałopa-
lenie. Szczątki zmarłego składało się jednak nie do popielnicy, lecz bezpośrednio do jamy 
grobowej. Nadal żywa była również wiara w dalszą egzystencję dusz zmarłych. Odnajdy-
wane przedmioty w grobach noszą ślady celowego złamania i uszkodzenia. Materiały etnolo-
giczne świadczą, że postępowanie takie stanowi potwierdzenie prawa własności zmarłego do 
przedmiotów, których używał za życia. W dalszym ciągu utrzymuje się również kult słońca 
i ognia115. 

U Słowian, oprócz danych archeologicznych, kult ognia poświadczają również źródła pi-
sane. Jeden z najstarszych i najpełniejszych przekazów na ten temat pochodzi z VI w. od 
Prokopiusza z Cezarei Palestyńskiej (+562), który w Historii wojen z czasów cesarza Justy-
niana Wielkiego (527–565) pisze, 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 i ognia pod imieniem Swarożyc czcili Słowianie nadodrzańscy: Kuci-
cy i Redarowie, i Rusini117. 

113 Motyw ziarna jako symbolu ponownych narodzin do nowego życia jest bardzo stary i najwcze-
śniej ukształtował się wśród rolniczych plemion na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak ziarno wrzucone 
do ziemi kiełkuje i rodzi roślinę oraz nowe ziarna, również prochy zmarłego złożone do ziemi mają 
przejść proces ponownych narodzin. Stąd rola ziarna i bóstw zbóż oraz żywotnych sił ziarna w obrząd-
ku pogrzebowym. Por. B. Gediga, jw. s. 223-224; M. Eliade: Traktat o historii religii. Warszawa. 1966 
s. 354.

114 B. Gediga, jw. s. 228. – W. Antoniewicz, który opowiada się za materialnym pojmowaniem du-
szy przez Prasłowian, widzi w drzwiczkach w popielnicach domkowych oraz w przewierconych 
oczach w urnach twarzowych kultury pomorskiej rzeczywiste drzwi i okna, przez które dusza może 
przedostać się na zewnętrz. Por. W. Antoniewicz: Religia dawnych Słowian. W: Religie świata s. 332. 

115 B. Gediga, jw. s. 262-270; por. też: J. Wielowiejski: Życie codzienne na ziemiach polskich w okre-
sie wpływów rzymskich (I-V w.). Warszawa 1975 s. 221-228, 246-250. 

116 M. Plezia: Greckie i łacińskie źródła I 69. – Nieco dalej Prokopiusz pisze, że ci sami Sklawi-
nowie „o przeznaczeniu nic nie wiedzą, oni nie przyznają mu żadnej roli w życiu ludzkim”. Tamże. 
– W tym samym duchu odnośnie do pogańskich Polaków wypowia się później Thietmar, twierdząc,
że w ich mniemaniu „wraz że śmiercią cielesną wszystko się kończy”. 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 chrześcijańskimi i pogańskimi. 

117 Swarożyc, zdaniem A. Brücknera (Mitologia słowiańska. Kraków 1918 s. 49-50), to pieszczo-
tliwa forma od Swaróg. Kult Swarożyca w Polsce potwierdzają nazwy miejscowe, szczególnie Swaro-
żyn między Starogardem Gdańskim a Tczewem (A. Brückner: Mitologia polska, Warszawa 1924 
s. 29). Por. też: L. Moszyński: Swarożyc (Swaróg). SSS V 494-495; S. Urbańczyk: Religia pogańskich
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Związek kultu ognia z ciałopaleniem u Słowian podkreślają przede wszystkim źródła 
arabskie. Najkrótsze uzasadnienie obrządku ciałopalnego odnajdujemy w bardzo zwięzłym 
streszczeniu Relacji anonimowej, podanym przez al-Marwaziego: „Palą oni (tj. Słowianie) 
swych zmarłych, ponieważ czczą ogień”118. Ibn Fadlan, który był świadkiem ciałopalnego 
pogrzebu Rusa, otrzymał takie wyjaśnienie tego zwyczaju: „Wy Arabowie jesteście głupcami 
(...) 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. Po-
dobnie brzmi opis pogrzebu tegoż autora w przekazie Amina Raziego: „Jeśli w tej chwili 
powstanie (taki) wiatr, który rozdąwszy ogień rozniesie popiół, to ten mąż (tj. zmarły) przy-
należy do raju. A jeżeli (to się) nie (stanie), to oni (tj. Rusowie) nie uważają tego zmarłego za 
przyjętego do pałacu szczęśliwości (tj. nieba) i sądzą, że należy on do nieszczęsnych”120. 
W obu przekazach podkreślona jest, oprócz ognia, specjalna interwencja boga w postaci wia-
tru121. Sam ogień nie zbawia. Warunkiem osiągnięcia szczęśliwości jest wiatr, który unosi 
duszę uwolnioną od wszelkiej materii do „pałacu szczęśliwości”, do „raju”122. 

Interwencja boga w czasie spalania zmarłego stanowi źródło radości dla uczestników po-
grzebu. W Relacji anonimowej w przekazie ibn Rostecha bowiem czytamy: „Przy spalaniu 
zmarłego głośno się radują, utrzymując, iż cieszą się z powodu zmiłowania się nad nim bo-
ga”123. Podobnie na podstawie Relacji anonimowej w przekazie al-Bekriego pisze Ibrahim 

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 
chrześcijańskiemu władcy Bolesławowi Chrobremu: „Czy godzi się prześladować lud chrześci-
jański, a żyć w przyjaźni z pogańskimi? Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Jakie porównanie światła 
z ciemnością? W jaki sposób mogą zgodzić się diabeł Swarożyc oraz wódz świętych, wasz i nasz Mau-
rycy?” Zob. Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego s. 255. O kulcie Swarożyca u Redarów w Ra-
dogoszczy pisze Thietmar. Por. Kronika Thietmara VI 23(l7) s. 344-349. – Kult ognia i Swarożyca na 
Rusi potępia XII-wieczny kaznodzieja, zwany Chrystolubem: „Ogniu się modlą, zowiąc go Swaroży-
cem”. Por. A. Brückner: Mitologia słowiańska s. 50; Powieść minionych lat s. 423 przyp. 5. 

118 T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 126. 
119 Tamże s. 136. 
120 Tamże s. 137. 
121 Do dnia dzisiejszego powiew wiatru oznacza w przekonaniu ludu słowiańskiego zjawienie się 

jakiejś istoty duchowej czy demonicznej. Wierzenie to szczegółowo rozpatruje K. Moszyński: Kultura 
Ludowa. T. 2 Cz. I. Warszawa 1967 s. 472. K. Moszyński pisze na ten temat w sposób następujący: 
„W świetle porównawczych danych etnologii nie może podlegać żadnemu wątpieniu, iż ów silny wiatr 
zrywający się w chwili śmierci czy też po śmierci samobójcy, czarownika itp. jest właśnie duszą-
tchnieniem opuszczającą ciało. W najbliższym nawet sąsiedztwie Słowian przechowały się ślady ta-
kiego wierzenia. Estowie nazywają wiatr, wiejący podczas czyjejś śmierci, h i n g e t u u l,  to znaczy 
duszny wiatr (hing – dusza, tuul – wiatr)”. K. Moszyński. jw. s. 480. – Podobnie S. Urbańczyk (Religia 
pogańskich Słowian s. 39) pisze, że u Słowian dusza jest identyfikowana z oddechem. – U Chińczy-
ków, Buriatów w Azji Płn., u niektórych plemion indyjskich Ameryki Płn., u Azteków i niektórych 
plemion Indian Ameryki Płdn., u Dayaków z Oceanii rolę środka transportu duszy do nieba spełnia 
dym. Por. M. Cabalska: Zagadnienie obrządku ciałopalnego s. 27, 29, 34-35 oraz U. Schlenther: 
Brandbestattung und Seelenglauben s. 73, 88, 162-164. 

122 Wyraz „raj” (arabskie „dżenna”), zdaniem S. Urbańczyka (Wierzenia plemion prapolskich 
s. 148), może być pochodzenia irańskiego. Podobnie sądzi T. Lewicki (Obrzędy pogrzebowe s. 148).

123 T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 125. 
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ibn Jakub: „Oni (tj. Słowianie) głośno objawiają swą radość i cieszą się przy spalaniu zmar-
łego, i twierdzą, że ich radość i głośne oznaki wesela (pochodzą) stąd, że pan jego zmiłował 
się nad nim”124. 

Ogień zatem uwalnia duszę zmarłego od więzów ciała. Ogień jest środkiem osiągnięcia 
zbawienia. Ogień również uwalnia od piekła125. Wreszcie ogień zabezpiecza żywych przed 
możliwym powrotem zmarłego126. Ten ostatni motyw, zdaniem wielu autorów, był niemniej 
silny niż poprzednie127. Dlatego też ciałopalenie utrzymało się u nas i na całej Słowiańsz-
czyźnie tak długo. Skuteczną walkę wypowiedział mu dopiero Kościół, który, głosząc 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 odnoszą się do pogrzebu mężczyzny i jego lo-
su po śmierci. Natomiast niezbyt jasny jest pośmiertny los kobiety słowiańskiej. Śmierć 
kobiety (żony lub niewolnicy) równoczesna ze śmiercią mężczyzny, zwłaszcza w opisie 
pogrzebu Rusa skreślonym przez Ibn Fadlana, może być rozumiana jako ofiara złożona 
zmarłemu względnie jako jego wyposażenie pośmiertne128. Ponadto konkretnie opisany 
obrządek nosi wszelkie cechy obrzędu pośmiertnego wesela, znanego nie tylko u Rusów, 
ale i później u Polaków129. O Rusach historyk arabski al-Masudi powiada wprost: „Kiedy 
ktoś z nich umrze, żeni się go po śmierci”130. Tenże autor zwraca uwagę na jeszcze jeden 
charakterystyczny moment: „Kobiety (słowiańskie) gorąco pragną 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. Wierzenie to, zdaniem 
Lewickiego, jest bardzo charakterystyczne dla pojęć religijno-moralnych pogańskich Sło-
wian. Stanowi ono również dodatkowy klucz do zrozumienia obyczaju palenia żony razem 
z mężem131.  

124 MPH n I 53. Por. T. Lewicki, jw. s. 126. 
125 Pojęcie piekła u Słowian, zdaniem S. Urbańczyka (Wierzenia plemion prapolskich s. 148), jest 

pochodzenia chrześcijańskiego. – T. Lewicki (Obrzędy pogrzebowe s. 153) wnioskuje jednak na pod-
stawie zapisków historyka arabskiego, opisującego pogrzeb naddunajskich Bułgarów z okresu przed 
przyjęciem chrześcijaństwa, że przynajmniej w pewnej części Słowian istniało jeszcze przed przyję-
ciem chrześcijaństwa obok pojęcia raju również pojęcie piekła. Al-Masudi przytacza bowiem takie 
uzasadnienie ciałopalenia podane przez Bułgarów: „Palimy ich na tym świecie, ale (za to) nie będą oni 
płonąć na drugim świecie”. 

126 Według pojęć antyku palenie ciała umożliwia z jednej strony szybsze przedostanie się duszy w za-
światy, z drugiej strony nie może już szkodzić, gdyż bez ciała zmarły nie może wracać na ziemię. Na-
tomiast jak długo ciało istnieje, dusza stara się doń wrócić. Według tradycji żydowskiej (midrasz) 
i religii parsów dusza przez trzy dni krąży koło grobu z zamiarem powrotu do ciała. Por. E. Freistedt: 
Altchristliche Totengedächtnistage und ihre Beziehung zum Jenseitsglauben und Totenkultus der Anti-
ke. Münster i. W. 1928 s.54-58. W Polsce, w Kieleckiem, również istnieje przekonanie, że dusza zmar-
łego dopóty przebywa w pobliżu ciała, dopóki ciało nie zostanie złożone na cmentarzu. Por. M. Ko-
walczyk: Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów. Łódź 1968 s. 36. 

127 Por. M. Cabalska: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kuśmierkach s. 146; J. Kostrzewski: Pra-
dzieje Polski s.144; S. Urbańczyk: Religia pogańskich Słowian s. 39, 99; T. Malinowski: Obrządek 
pogrzebowy ludności kultury łużyckiej s. 80; B. Malinowski: Szkice z teorii kultury s. 424. 

128 Por. T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 137. 
129 A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe s. 296-300. 
130 T. Lewicki: jw. s. 150-151. 
131 Por. wyżej s. 51. 
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1.1.4.4. Życie pozagrobowe dalszym ciągiem życia ziemskiego 

Według wierzeń pogańskich Słowian życie pozagrobowe jest w jakimś sensie dalszym 
ciągiem życia ziemskiego, dlatego trzeba zmarłego zaopatrzyć we wszystko, co będzie mu 
potrzebne do nowego bytowania. W grobach szkieletowych wczesnośredniowiecznych Sło-
wian, oprócz znanych nam darów składających się z pokarmu i przedmiotów codziennego 
użytku, pojawia się nowy element, uwarunkowany zresztą nie tylko wierzeniami, ale i rozwo-
jem społeczno-gospodarczym, mianowicie moneta. Monety są wkładane zmarłemu do ręki 
albo do jamy ustnej132. Pieniądz można rozumieć jako opłatę za przewóz duszy przez rzekę 
płynącą na granicy świata133 lub jako dar zastępczy, symbolizujący cały ruchomy majątek, 
jaki niegdyś zmarłemu dawano do grobu. Ogólnie można powiedzieć, że wszystkie dary 
wkładane do grobu są wyrazem przywiązania do zmarłego i równocześnie lęku przed nim. 
Chodziło bowiem o zaspokojenie w miarę możności wszelkich życzeń zmarłego, by nie tęsk-
nił za powrotem do życia ziemskiego, a przede wszystkim, by jako upiór (wampir) nie upo-
minał się o swoje prawa. Ponadto ofiary dawane do grobu, wszystkie zabiegi i praktyki ma-
giczne stanowią ubezpieczenie dla samej duszy zmarłego, chroniąc ją od wrogich sił134. 

1.1.4.5. Kult zmarłych 

Podkreślmy jeszcze, że wiara w życie pozagrobowe była dla pogańskich Słowian podło-
żem kultu zmarłych przodków135. „Inne jakieś duchy”, o których pisał Prokopiusz136, to bó-
stwa pośledniejszego gatunku, zwane często demonami. Dwa rodzaje demonów stały bardzo 
blisko człowieka, a mianowicie bóstwa domowe (ubożęta) i zmarli przodkowie137. 

Liczne były też święta rodzinne i ogólne ku czci zmarłych. Relacja anonimowa wspomina 
o połączonych z piciem miodu uroczystościach rodzinnych, które urządzano na grobie zmar-
łego w rocznicę jego zgonu138. Święta takie urządzano 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 zgonu139. Święta ogólne ku czci zmarłych odbywały się kilka razy do roku. Obcho-
dzono je wiosną i jesienią, a także w obu porach zrównania dnia z nocą140. Współżycie ży-

132 J. Kostrzewski: Kultura prapolska s. 360. Według A. Fischera (Zwyczaje pogrzebowe s. 174) 
zwyczaj ten na Mazowszu utrzymał się do pierwszych lat XX wieku. 

133 Wierzenia znane ze starożytnej Grecji: bóg podziemi, Charon, przewozi dusze za drobną opłatą 
na drugi brzeg rzeki Styksu. Por. J. Parandowski: Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. 
Wyd. 6. Warszawa 1953 s. 143, 147. 

134 T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 141; S. Urbańczyk. Religia pogańskich Słowian. SSS IV 
489. 

135 Por. T. Seweryn: Manizm. SSS III 161. 
136 Por. s. 65 przyp. 2.  
137 Por.  T. Wróblewski: Demony. SSS I 335-338.  
138 Por.  T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 130.  
139 Tamże. Por. wyżej s. 56 przypis 2. 
140 Por.  W. Klinger: Doroczne święta ludowe a tradycje grecko-rzymskie. Kraków 1931 s. 10-20, 

38-45, 55-74; S. Pigoń: Wołyńskie przewody – Wiosenne święto zmarłych. W: Drzewiej 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. 
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wych z umarłymi przenikało większość obrzędów rodzinnych, odgrywało ważną rolę w życiu 
duchowym Słowian i stanowiło cenny element więzi społecznej. 

Imię bóstwa chtonicznego pogańskich Polaków wymienia po raz pierwszy J. Długosz: 
„Plutona nazywali Niją, uważając go za boga podziemi i stróża i opiekuna dusz, gdy ciało 
opuszcza. Do niego modlili się o to, aby wprowadzeni byli po śmierci do lepszych siedzib 
w podziemiach. (Duszom) tym wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, do 
której pielgrzymowano ze wszystkich stron”141. 

J. Długosz oparł swoje wywody na mitologii rzymskiej („interpretatio Romana”) i dlatego 
A. Brückner nie uznał ich wiarogodności142. S. Urbańczyk jednak opowiada się za autentycz-
nością Nyi, sadząc jedynie, że nie można mu przypisywać wszystkich właściwości Plutona, 
ale trzeba się w nim dopatrywać demona niższego rzędu143. K. Górski przyjmuje, że Nyja jest 
bóstwem rodzaju żeńskiego. Zgodnie z tym co pisze J. Długosz, ślady kultu bogini Nyi w po-
staci kości i rogów zwierzęcych znaleziono pod fundamentami najstarszej świątyni w Gnieź-
nie poświęconej Matce Bożej144. 

1.2. PRZYJĘCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POGRZEBU 

Chrzest Mieszka I (962–992) i jego najbliższego otoczenia oznaczał, że religia chrześci-
jańska stała się religią państwową. Na to jednak, aby stała się religią całego ówczesnego spo-
łeczeństwa, aby przyjęty został obyczaj chrześcijański, potrzebny był czas i szeroko zakrojo-
na akcja misyjna. 

Kroniki nie odnotowały, w jaki sposób akcja ta przebiegała w naszym kraju. Znamy jed-
nak ówczesną praktykę misyjną, wiemy jakimi metodami posługiwano się w misjonowaniu 
krajów sąsiednich. Zachowały się też, zwłaszcza dla Węgier i Czech, XI-wieczne przepi-
sy i zalecenia odnoszące się do życia chrześcijańskiego. W świetle tych danych będziemy 
usiłowali odtworzyć przebieg dzieła chrystianizacji naszego kraju. Nie chodzi nam o przed-
stawienie całokształtu działalności chrystianizacyjnej, ale o próbę pokazania tej akcji na 
przykładzie rytuału pogrzebowego. W kolejnych punktach będziemy mówili o staraniach 
misjonarzy i administracji kościelnej o wprowadzenie chrześcijańskiego obrzędu pogrzebo-
wego oraz o wynikach tych usiłowań na podstawie rezultatów badań archeologicznych. 

141 J. Długosz: Roczniki. Księga pierwsza s. 165-166. 
142 A. Brückner: Mitologia polska. Warszawa 1924 s. 9-22, 126-134. 
143 Nyja ma realne podstawy zarówno w tradycji ustnej, jak i pisanej. Zachodzi zarówno u Jakuba 

Parkosza: De ortographia polonica (ok. 1445), jak i w etymologii, gdyż rdzeń „ny-” występuje w cza-
sowniku „nyć” – „niknąć, umierać”, a jego oboczność „naw” pojawia się w nazwie demonów, naw, 
nawie, nawka (na przykład w języku staroruskim i bułgarskim), które to demony wywodzą się od dusz 
ludzi przedwcześnie lub tragicznie zmarłych. Takie objaśnienie jest prawdopodobne, całkowitej pew-
ności jednak nie mamy. Por. S. Urbańczyk: Długoszowe bóstwa. SSS I 347-348; Tenże: Religia po-
gańskich Słowian s. 6-9, 45-46; M. Rudnicki: Bóstwo lechickie Nyja. „Slavia Occidentalis”. 8: 1925 
s. 454.

144 „Na miejscu kultu bogini śmierci szerzył się kult Maryji, która została wzięta do nieba. Trzeba 
stwierdzić, że w dziejach misji jest to zjawisko wyjątkowe, gdyż zwykle kult mariański jest oddzielony 
od kultu Boga, by nie wprowadzać zamętu pojęć i nie ułatwiać powrotu do wielobóstwa. W Polsce 
widocznie uważano, że nie ma obawy pomieszania pojęć”. – K. Górski: Od religijności do mistyki 
s. 15. 
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Ramy czasowe niniejszych dociekań obejmować będą okres od najwcześniejszych, ale 
wyraźnych, śladów pogrzebu chrześcijańskiego do momentu, kiedy w zasadzie, dzięki roz-
budowanej sieci administracyjnej, diecezjalnej i parafialnej, możemy mówić o przyjęciu no-
wego obyczaju w Polsce. Ze szczególną zatem uwagą przyjrzymy się okresowi między 
połową X a końcem XIII stulecia. 

1.2.1. Starania misjonarzy o wprowadzenie chrześcijańskiego pogrzebu 

Wczesne średniowiecze znało co najmniej dwa modele misjonowania145. Twórcą pierw-
szego był św. Augustyn (+430), autor traktatu De catechizandis rudibus146. Wymagał on 
przed chrztem nie tylko gruntownego poznania prawd wiary, ale również przyjęcia moralno-
ści chrześcijańskiej147. Model misyjny św. Augustyna przedstawiał się zatem następująco: 
poznanie wiary, przyjęcie chrześcijańskich zasad moralnych, chrzest. W odróżnieniu od nie-
go Alkuin (+804) stawiał nieco łagodniejsze warunki przygotowania do chrztu: „Primo fides 
docenda est, et sic baptismi parcipienda sunt sacramenta, deinde evangelica praecepta traden-
da”148. Przyjmuje on schemat: nauczanie prawd wiary; chrzest, nauka moralności. Takie po-
stępowanie było niewątpliwie pewnym ustępstwem na rzecz prymitywnej akcji misyjnej. 
Podyktowane jednak było niskim stanem życia kulturalnego i religijnego ludów misjonowa-
nych. 

Od początku istniało w Kościele katolickim przeświadczenie, iż w nawracaniu nie można 
stosować przymusu, gdyż wszelki gwałt religijny zwracałby się przeciw samej religii. Tego 
samego zdania było również wczesne średniowiecze, o czym świadczy postawa Alkuina, 
który pisał: „Fides (...) sicut ait Augustinus res est voluntaria non necessaria. Adtrahi poterit 
homo in fidem non cogi (...) Unde et praedicatores paganorum populum pacificis verbis et 
prudentibus, fidem docere debent”149. Typową dla takiego stanowiska postawę reprezen-
tują w nawracaniu pogan Iroszkoci oraz św. Bonifacy (+754). Zaprzeczeniem tej zasady było 
postępowanie Karola Wielkiego (+814), który siłą przymuszał do nawrócenia Sasów150. 

Wpływ Alkuina był olbrzymi. Kiedy po pokonaniu Awarów zaistniał problem misji w pod-
bitym narodzie, a także wśród południowych Słowian, zwłaszcza Chorwatów, zaproszono do 

145 Por. Ks. M. Rechowicz: Chrzest Polski a katolicka teologia misyjna we wczesnym średniowie-
czu. RBL 19: 1966 nr s. 67-74; Tenże: Myśl teologiczna w Polsce od czasu założenia wydziału teolo-
gicznego w Krakowie. ZNKUL 9: 1966 nr 1-2 s. 85-98; Tenże: Początki i rozwój kultury scholastycz-
nej. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. T. l. Średniowiecze. Lublin 1974 s. 19-26. Tam również 
dalsza bibliografia. 

146 PL 40, 309-348; Tłum. polskie Ks. Wł. Budzika: Pisma katechetyczne. Warszawa 1952 s. 1-60. 
147 S. Augustinus: De fide et operibus. Tłum. Wł. Budzik, jw. s. 171-227. Św. Augustyn opierał się 

na wskazaniach Tradycji Kościoła, zwłaszcza na pismach katechetycznych Tertuliana (+ po 220) i św. 
Hipolita (+235). Por. W. Schenk: Liturgia chrztu. W: Liturgia sakramentów Świętych. Cz. l. Lublin 
1962 s. 22-35. 

148 Alkuin do skarbnika królewskiego Megenfrida. W: Bibliotheca rerum Germanicarum. Ed. Ph. 
Jaffe. Bd. 6. Monumenta Alcuiniana. Ed. W. Wattenbach, E. Dümmler. Berolini 1873 s. 320. Por. 
M. Rechowicz: Początki i rozwój kultury scholastycznej s. 23. 

149 Tamże. 
150 Por. H. D. Kahl: Compellere intrare oraz Zum Geist der deutschen Slavenmission. W: Heiden-

mission und Kreuzzugesgedanke in der deutschen Ostpolitik des Mittelalters. Hrsg. H. Beuman. Darm-
stadt 1963, passim. 

- 45 -

1.2. Przyjęcie chrześcijańskiego pogrzebu



obozu Franków nad Dunajem latem 796 r. patriarchę Akwilei Paulina II (+802) oraz biskupa 
Salzburga i Passawy Arno (+82l). Sporządzony przez Paulina II protokół tego spotkania 
przyjmuje w całości schemat Alkuina151. Paulin II, podobnie jak Alkuin, podkreśla, że „na-
uka nie powinna być gwałtowna, przerażająca ludzi strachem, lecz łagodna, głoszona ze sło-
dyczą” oraz że „nie wolno nikogo do chrztu ciągnąć przymusem, wbrew woli, ostrzem mie-
cza, ale trzeba ludzi zachęcać głosząc naukę o chwale wiecznej lub o karze potępienia”152. Te 
same wytyczne nieco później podał papież Mikołaj I (858–867) odnośnie do akcji chrystiani-
zacyjnej w Bułgarii. W swoich słynnych Responsa ad consulta Bulgarorum z r. 866 papież 
między innymi podaje, że misjonarze winni pielęgnować i po nawróceniu wszystkie zwycza-
je miejscowej ludności, jeśli te nie są „grzeszne” (Odpowiedź 49)153. 

Program nauczania misyjnego zalecony przez św. Augustyna w De catechizandis rudibus 
był również programem misyjnym wczesnego średniowiecza, na co wskazuje Protokół Pau-
lina II z 796 r. Obejmował on podstawowe prawdy chrześcijańskie, a więc naukę o nieśmier-
telności duszy, o sądzie, nagrodzie i karze, o dobru, za które Bóg nagradza, i złu, za które 
karze, o Trójcy św., o Zbawicielu i Jego męce, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, o są-
dzie ostatecznym”154. 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 dni155. 

Jak w świetle tej teorii misji przebiegała akcja misyjna na terenie Polski? 
Wydaje się, że przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego najbliższą drużynę było aktem do-

browolnym. Z pewnością wielką rolę odegrała tu perswazja Dobrawy156. Natomiast nic nie 
wiemy o metodach stosowanych wobec ludności Mieszkowego księstwa. Że nie była to me-
toda przymusu, 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 wyłącznie na perswazji. Jak dalece 
przyjęcie chrztu było aktem dobrowolnego wyboru widać choćby w tym, że w obu wypad-
kach po męczeńskiej śmierci misjonarzy Bolesław Chrobry (992–1025) nie podjął żadnej 
wojskowej akcji odwetowej. 

Ilustracją metod pracy misyjnej na terenie Polski mogą być ponadto wyprawy misyjne św. 
Ottona z Bambergu (+1139) w latach dwudziestych XII stulecia pod patronatem Bolesława 
Krzywoustego (1102–1138) na Pomorzu Zachodnim. Wprawdzie Otto odrzucił ze względów 
czysto psychologicznych zasadę ewangeliczną „neque peram, neque calceamenta” i otoczył 
się świetnym orszakiem, ale przymusu żadnego nie stosował. Działalność św. Ottona przebie-
gała według schematu wypracowanego przez Alkuina i niemal w szczegółach pokrywała się ze 

151 Protokół Paulina II. W: Monumenta Alcuiniana s. 311-318. 
152 „(Doctrina) suadebilis (...) et praemio vitae aeternae; teribilis de inferni supplicio non de gladio 

cruenti mucrone, nec coacti aut inviti trahantur ad baptismi lavacrum sed quos Spiritus Sancti gratia 
perfuderit et ex desiderio animae suae expetierint salutem”. Tamże s. 315. – Cyt. za: M. Rechowicz: 
Początki i rozwój kultury scholastycznej s. 24 przyp. 18. 

153 Zob. MGH Epist. VI 568-600. Por. B. Kumor: Historia Kościoła w Polsce. T. l. Poznań 1974 
s. 36-37.

154 List Alkuina do Karola Wielkiego w sprawie nawracania Hunów. W: Monumenta Alcuiniana 
s. 310.

155 Protokół Paulina II. Tamże s. 315. 
156 Pomijamy tu wieloaspektową motywację aktu chrztu Polski, gdyż zagadnienie to wychodzi poza 

ramy niniejszej pracy. 
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wskazówkami zamieszczonymi w Protokole Paulina II157. Chrztu udzielał św. Otto już po kil-
ku dniach ogólnego przygotowania, zakończonego trzydniowym postem158. Właściwe po-
uczenie o zasadach życia chrześcijańskiego następowało dopiero po chrzcie. Wyraźnie 
wskazuje na to świadectwo Ebbona (+1163), żywotopisarza św. Ottona159.  Pisze on bowiem, że 
Otto najpierw wybudował i poświęcił Pomorzanom kościoły, „et deinde iuxta sanctorum patrum 
instituta haec eos servare docuit...”. I tu następuje wykład podstawowych zasad moralności 
i obowiązków chrześcijańskich, a wśród nich zalecenia wzywania kapłana do umierającego, 
zakaz grzebania ochrzczonych zmarłych wśród pogan w lasach lub na polu i jednocześnie na-
kaz chowania ich na poświęconych cmentarzach, i w końcu zakaz rzucania gałęzi na groby160. 

Wśród zasad życia chrześcijańskiego podanych przez Ottona z Bambergu dla Pomorzan 
wiele miejsca zajmuje sprawa pogrzebu. Ci, którzy przyjęli chrzest, nie mieli komunikować 
się z poganami nie tylko za życia, ale i po śmierci. Dlatego ochrzczonych należało pochować 
zgodnie z przyjętym zwyczajem chrześcijańskim na cmentarzu, na miejscu poświęconym, 
a nie razem z poganami na polu czy w lesie. Nowo nawróceni mieli również odstąpić od po-
gańskiego zwyczaju rzucania gałęzi, patyków, chrustu na groby161. Jeśli pierwsze zalecenie 
zostało stosunkowo szybko wprowadzone w życie, o czym świadczą odkrywane cmentarzy-
ska przykościelne pochodzące jeszcze z X wieku162, to zakaz rzucania gałęzi na mogiły nie 
musiał być z całą surowością egzekwowany, skoro przetrwał niemal do naszych dni163. 

Nie jest wykluczone, że podobnie wyglądała akcja misyjna w czasach Mieszka I. Misjona-
rze przybywali przecież do nas z Południa, gdzie styl misjonowania, wypracowany w czasach 
Alkuina (+804) i Mikołaja I (+867), był powszechnie znany. 

Poza czysto praktycznym, prawniczym, rozwiązaniem kwestii pogrzebu, chrześcijaństwo 
musiało mieć nie byle jaką siłę atrakcyjną. Siła ta tkwiła między innymi w jego eschatologii. 
Zdawali sobie z tego sprawę we wczesnym średniowieczu teoretycy misji, dlatego program 
nauczania Awarów, ustanowiony przez Alkuina, zawierał tyle momentów eschatologicznych. 
Podobnie Protokół Paulina II, bazujący na programie Alkuina, przewidywał, że „nie wolno 

157 Por. M. Rachowicz: Początki i rozwój kultury scholastycznej s. 25. 
158 Herbordi dialogus de vita s. Ottonis episcopi Babenbergensis II 15. MPHn VII 3 s. 88. 
159 Ebbonis vita Ottonis Babenbergensis. MPHn VII 2 s. 74-75. 
160 Oto interesujący nas zakaz Ottona: „Ne sepeliant mortuos christianos inter paganos in silvis aut 

in campis, sed in cimiteriis, sicut mos est omnium christianorum; ne fustes ad sepulchre eorum po-
nant”. MPHn. VII 2 s. 74-75. – Jest rzeczą charakterystyczną, że w odniesieniu do terenów słowiań-
skich nie zachowały się postanowienia zabraniające ciałopalenia. Widocznie uważano to za sprawę 
oczywistą. Z najbliższych nam chronologicznie i geograficznie analogii przytoczyć można postano-
wienia Karola Wielkiego dla Saksonii (Kapitularze Paderbońskie) z końca VIII w., które groziły 
śmiercią za kremację zmarłych: „Si quis corpus defuncti hominis secundum ritum paganorum consumi 
fecerit et ossa eius ad cinerem redierit, capite punietur”. Capitulatio de partibus Saxoniae - 7. MGH 
Leges. Sectio II Capitularia regum Francorum. I.69. 

161 Zob. Ebbonis vita s. Ottonis episcopis Babenbergensis II 12. MPHn VII 2 s.74-75; S. Ottonis 
episcopis Babenbergensis vita Priefligensis II 21. MPHn l s. 52. Por. też: T. Lewicki: Obrzędy pogrze-
bowe s. 149; R. Kiersnowski: Mogiły i cmentarzyska pomorskie w przekazach źródeł pisanych w w. 
XII-XIV. „Materiały Zachodnio-Pomorskie”. 1: 1955 s. 112. 

162 Por. H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Małopolskie. Cz. 2. Analiza 
s. 139-142.

163 Por. Z. Chodyński:  Cmentarze polskie i ciał grzebanie. Gloger I 248; A. Fischer:  Zwyczaje po-
grzebowe ludu polskiego s. 359-364; J. S. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. T. 2. Warszawa 
1960 s. 117. 
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nikogo do chrztu ciągnąć przymusem, ale trzeba ludzi zachęcać głosząc naukę o chwale wiecz-
nej lub o karze potępienia”. Chociaż słowiańska eschatologia znała wiarę w życie pozagrobowe 
i dla dogmatu o życiu wiecznym nie trzeba było, zdaniem J. Kostrzewskiego, nikogo przeko-
nywać164, to jednak pogański świat pozagrobowy budził niekiedy lęk i niepewność, o czym 
świadczą liczne zabiegi magiczne, mające zapewnić zmarłym szczęśliwość, a żywych uchronić 
przed szkodliwym działaniem zmarłych165. Natomiast wiara chrześcijańska nie tylko dawała 
obietnicę życia wiecznego po śmierci, ale objaśniała również rzeczywistość ziemską, obiecując 
kompensację wszelkich ludzkich niedomagań i oczekiwań w życiu pozagrobowym166. 

W czasie działalności misyjnej w odniesieniu do kultów pogańskich zastanych na naszych 
ziemiach zastosowano zaleconą przez papieża Mikołaja I akomodację. W ten sposób miejsce 
pogańskiego kultu bogini zmarłych Nyi w Gnieźnie zamieniono na ośrodek kultu maryjnego. 
Na fundamencie pogańskiej świątyni bogini śmierci stanęła chrześcijańska katedra poświę-
cona Matce Życia – Matce Bożej Wniebowziętej167. Jest to przykład przekształcenia miejsca 
kultu pogańskiego na sanktuarium chrześcijańskie168. 

Podobnie chrystianizowano pogańskie święta zmarłych. Święto wiosenne, obchodzone 
pierwotnie jako święto zmarłych około 21 marca, przeniesiono później na chrześcijańskie 
święto Zmarłychwstania Pańskiego169. Jesienne zaduszki, znane u dawnych Słowian, zastą-
pione zostały w XII w. w Polsce chrześcijańskim Dniem Zadusznym170. Inne doroczne święta 
zmarłych zastąpiono później przez dni kwartalne, w czasie których odprawiano Msze św. 
oraz odbywano od XVI w., podobnie jak w Dzień Zaduszny, procesje na cmentarz171. 

Tak więc wysiłek misyjny Kościoła w Polsce w pierwszych stuleciach doprowadził nie 
tylko do uchrześcijanienia samego obrządku pogrzebowego, ale również pojęć eschatolo-
gicznych, kultu bogini zmarłych i świąt ku czci zmarłych. 

1.2.2. Uchwały synodalne dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu 

Teoria i praktyka misyjna wykazały, że wśród podstawowych zaleceń, odnoszących się do 
życia chrześcijańskiego, znajdował się również nakaz kościelnego pogrzebu. Stąd nic dziw-
nego, że problem ten zajmuje stosunkowo wiele miejsca we wczesnośredniowiecznym usta-
wodawstwie kościelnym. W Polsce z pierwszych dwóch stuleci po przyjęciu chrześcijaństwa 

164 J. Kostrzewski: Kultura prapolska. Poznań 1943 s. 394. 
165 Por. W. Antoniewicz: O religii dawnych Słowian. „Światowid”. 20: 1948/49 s. 334; W. Szafrań-

ski: Religia dawnych Słowian. W: Zarys dziejów religii. Warszawa 1964 s. 489. 
166 Por. A. Gieysztor: Ideowe wartości kultury polskiej w X-XI w. Przyjęcie chrześcijaństwa. 

„Kwartalnik Historyczny”. 67: 1960 s. 931-932; Tenże: Przemiany ideologiczne w państwie pierw-
szych Piastów, a wprowadzenia chrześcijaństwa. PPP II 164-165; Wł. Dziewulski: Postępy chrystiani-
zacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław 1964 s. 59-62. 

167 Por. K. Górski: Dzieje życia wewnętrznego w Polsce. KTKP I 323; Tenże: Od religijności do 
mistyki s. 15. 

168 Podobnie na Łyścu, dawnym miejscu kultu pogańskiego, powstał benedyktyński klasztor św. 
Trójcy, od XIV w. znany pod wezwaniem św. Krzyża. Por. J. Gąssowski: Ośrodek kultu pogańskiego 
na Łysej Górze. W: Religia pogańskich Słowian. Kielce 1968 s. 47-60. 

169 J. Kostrzewski: Wpływ chrześcijaństwa na obyczaje oraz kulturę materialną i duchową w Pol-
sce średniowiecznej. KTKP III 100. 

170 Por. A. Labudda: Liturgia Dnia Zadusznego w Polsce s. 315. 
171 Tamże s. 366, 369. 
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nie zachowały się odnośne ustawy. Materiału porównawczego dostarczają kraje sąsiednie, 
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 wigilie 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 opłat za pogrzeb173. 

W odniesieniu do Czech Kosmas, kronikarz z przełomu XI/XII w. (+1125), przekazał 
fragmenty podobnego jak na Węgrzech ustawodawstwa księcia Brzetysława I (1035–1055), 
które ten książę miał ogłosić w 1039 r. na grobie św. Wojciecha w Gnieźnie, w czasie najaz-
du na Polskę. Artykuł 7 tych dekretów brzmi: „Ci, którzy na polach lub w lasach grzebią 
swoich zmarłych, zuchwalcy w tej rzeczy płacą wołu archidiakonowi i trzysta monet do skar-
bu księcia; zmarłego jednak ponownie oddadzą ziemi na cmentarzu wiernych”174. 

Brzetysław II (1092–1100) na samym początku swoich rządów (w 1092 r.) wydał bardzo 
surowy edykt, dotyczący zwalczania przeżytków pogańskich w Czechach, gdzie między in-
nymi czytamy: „Także pogrzeby, które odbywały się w lasach i na polach, korowody, które 
odprawiali podług pogańskiego zwyczaju, na dwóch i trzech rozstajnych drogach, jakby dla 
spokoju dusz. Także i bezbożne igry, które wyprawiali nad swoimi zmarłymi, tańcząc z na-
łożonymi na twarz maskami i wywołując cienie zmarłych. Te okropności i inne świętokrad-
cze wymysły dobry książę wyplenił, aby się więcej nie działy wśród ludu Bożego”175. 

W Polsce najprawdopodobniej obowiązywało ustawodawstwo analogiczne do istniejącego 
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 niedawne czasy, kiedy to jeszcze stosowano obrządek ciałopalny: „Za czasów 
pogańskich jego ojca (tj. Bolesława) po pogrzebie każdego męża, którego palono na stosie, 

172 „XXV. De negligencia fidelium cadaverum. Si quia dominicum diem non servaverit et dies 
festos non feriaverit aut quatuor tempora et vigilias non ieiunaverit, aut mortuos suos ad ecclesiam non 
sepellierit, XII dies in pane et aqua peniteat in cippo”. – Zob. Liber decretorum I. A szent István, szent 
László és Kalmán Korabeli dörvények és zsinati katározatok forrásais. Wyd. L. Závodszky. Budapeszt 
1904 s. 162. – Por. E. Wiśniowski: Z nowszych badań nad organizacją Kościoła na Węgrzech i w Szwe-
cji. „Prawo Kanoniczne”. 8: 1967 nr 2 s. 50 przyp. 25. 

173 „XLIV. Nullus de baptismo vel sepultura precium exigat”. L. Závodszky jw. s. 202. – Por. 
H. Wiśniowski jw. s. 50 przyp. 27. 

174 Kosmas II 4 s. 214. „Qui in agris sive in silvis suos sepelliunt mortuos, huius rei praesumptores 
archidiacono bovem et 300 in fiscum ducis solvant nummos: mortuum tamen in poliandra fidelium 
humu condant denuo”. – Cosmae Chronica Boemorum. Liber II 4. MGH Scriptores IX. Hannoverae 
1851, ed. G. H. Pertz s. 69. – Długosz pod rokiem 1038 pisze o najeździe Brzetysława czeskiego oraz 
o tym, że w czasie rabowania katedry gnieźnieńskiej najeźdźcy oślepli na kilka dni, przy czym biskup
ich, Sewerus, wytłumaczył im, „że odrętwienie i ślepota nie były karą za chęć złupienia katedry gnieź-
nieńskiej, lecz za dawne występki i zbrodnie Czechów przeciwko wierze katolickiej, za niedozwolone 
małżeństwa, zabójstwa, cudzołóstwa, pijaństwa, orgie, gwałcenie dni świętych pracami służebnymi, za 
życie wszeteczne, grzebanie zmarłych nie na poświęconych miejscach, a zaniedbywanie świą-
tyń i cmentarzy, grabienie kościołów, uciskanie biednych i niesprawiedliwe sądy. Dla oczyszcze-
nia z tego biskup praski Sewerus nakazuje księciu i Czechom post trzydniowy”. J. Długosz: Kroniki. 
Księga druga s. 390. 

175 Kosmas III l s. 313-314. – Por. G. Labuda: Dekrety Brzetysława I oraz Brzetysława II. W: 
SSS I 334-335. 
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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 mi-
mo własnych słabości starał się o przestrzeganie prawa kościelnego: „Uważ, czytelniku, 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 
kanony i badać, w jaki sposób należy naprawić grzechy, po czym w myśl zawartych tam 
przepisów starał się odpokutować zbrodnie, których się dopuścił”177. W poczuciu odpowie-
dzialności za zbawienie swoich poddanych Bolesław Chrobry z całą surowością, a nawet 
brutalnością zmuszał ich do zachowywania przyjętych na chrzcie zobowiązań178. 

W uchwałach synodalnych z XII w. nie zachował się żaden przepis o charakterze misyjno-
chrystianizacyjnym. Natomiast z tego czasu mamy wzmianki o udzieleniu kościołom w Pol-
sce „liberam sepulturam”. „Ius sepulturae”, podobnie jak „ius baptismi”, należało do praw 
parafialnych, natomiast zasada „liberae sepulturae” gwarantowała wiernym swobodny wybór 
miejsca pogrzebu. Oczywiście zarówno proboszczowie, jak i episkopat niejednokrotnie zgła-
szali zastrzeżenia co do tej zasady, usprawiedliwiając swoje wystąpienia nadużyciami ze 
strony zwłaszcza zakonów179. Pod koniec XII stulecia na zjeździe w Łęczycy w 1180 r. bi-
skupi pod kara klątwy zabronili zarówno książętom, jak i innym możnowładcom zabierania 
ruchomego majątku po zmarłym biskupie, czyli stosowania tak zwanego „ius spolii”180. 

Trzynastowieczne synody wielokrotnie wypowiadają się w kwestiach związanych z po-
grzebem. Synod prowincjalny w Sieradzu z r. 1233 grozi karą ekskomuniki za znieważenie 
cmentarza181, a ponadto ten sam synod, a także synod legacki odbyty w r. 1248 we Wro-
cławiu, nakazują grodzenie cmentarzy182. Synod prowincjalny, który odbył się w Łęczycy 
w r. 1285 pod przewodem arcybiskupa Jakuba Świnki (1283–1314), stanowi, by celem sil-
niejszego związania wiernych z kościołem parafialnym i cmentarzem proboszczowie w nie-
dziele i święta po kazaniu polecali modlitwom dusze dobrodziejów kościoła. Dzień ich zgonu 
należało wpisać do osobnej księgi i na tablicach w pobliżu grobu, a w rocznicę śmierci od-
prawić za nich nabożeństwo183. Ponadto nakazuje grodzenie cmentarzy, „ut non sacrum dino-
scatur a sacro”184. Tenże synod zastosował odmowę pogrzebu – obok odmowy pontyfikalii, 
beneficjów i zapomóg – jako sankcję przeciwko tym, którzy by chcieli odłączyć się od pro-
wincji gnieźnieńskiej185. Na przykładzie tego postanowienia możemy odnotować charaktery-
styczne zjawisko. W XI–XII w. chowanie zmarłych w poświęconym miejscu było nakazem, 

176 Thietmar VIII 3 s. 582-583. 
177 Thietmar VI 93(56) s. 448-449. 
178 Thietmar VIII 2-3 s. 580-585. 
179 Por. W. Wójcik: „Prawa parafialne” według polskiego ustawodawstwa partykularnego do 1564 

roku. RTK 3: 1957 z. 2 s. 216-226. – Statuty legata Filipa z 1279 r., ogłoszone na synodzie w Budzie, 
groziły ekskomuniką tym, którzy by skłaniali wiernych do wyboru innego miejsce pochówku aniżeli 
przy własnym kościele parafialnym lub tam, gdzie chowano ich przodków. R. Hube: Antiquissimae 
Constitutiones s. 132-133. 

180 Por. W. Wójcik, jw. s. 460-461; J. Bardach: Historia państwa i prawa Polski. T. 1. Warszawa 
1957 s. 236. 

181 SPPP I 344-345 (§ 4); I. Subera: Synody prowincjalne s. 48. 
182 SPPP I 356 (§ 25). 
183 SPPP I 383-384 (§ 4); I. Subera: Synody prowincjalne s. 57-63. 
184 SPPP I 384 (§ 13). 
185 SPPP I 385 (§ 18). 
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obwarowanym w dodatku sankcjami. Obecnie pogrzeb kościelny jest nagrodą za dobre życie, 
a odmowa pogrzebu staje się formą nacisku i przymusu podobną do tej, jaką u progu chrze-
ścijaństwa w Polsce była kara za pochowanie według obyczaju pogańskiego – „na polach lub 
w lasach”. Stanowi to dowód, że w XIII w. nastąpiło już pewne przesilenie na korzyść nor-
malnej praktyki kościelnej. 

W następnych wiekach chrześcijański obrzęd pogrzebowy jest ogólnie stosowany. Synody 
interesuje cześć dla świętego miejsca, jakim jest cmentarz, modlitwy wstawiennicze za zmar-
łych, odmowa pogrzebu w przypadkach ciężkich wykroczeń przeciw wierze lub moralności, 
sprawa kompetencji do pogrzebu i należności za pogrzeb i inne zagadnienia. Do niektórych 
ustaw powrócimy jeszcze w toku pracy. 

 
1.2.3. Rezultaty akcji chrystianizacyjnej w świetle wykopalisk 
 
Na pytania, czy i na ile został ostatecznie przezwyciężony pogański obrządek ciałopalny 

oraz jak wyglądała chrystianizacja obrządku pogrzebowego w Polsce pierwszych Piastów, 
odpowiedzieć mogą, z braku dostatecznych źródeł pisanych, w dużej mierze wyniki badań 
archeologicznych. W okresie powojennym, w związku z obchodami tysiąclecia Państwa Pol-
skiego 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 syntetycznym186. 

Reprezentatywne dla naszych rozważań są przede wszystkim wyniki badań z terenu Ma-
łopolski zebrane przez H. Zoll-Adamikową, zwłaszcza że autorka w podsumowaniu swych 
obserwacji wychodzi poza obszar Małopolski, dając  próbę sumarycznego ujęcia  rozwoju 
wczesnośredniowiecznych obrzędów pogrzebowych dla całej Polski187. 

Zdaniem H. Zoll-Adamikowej pierwsze cmentarze szkieletowe pojawiają się w Małopol-
sce pod koniec X w. Z uwagi na brak precyzyjnych wyznaczników chronologicznych nie da 
się z całą dokładnością określić, w którym dziesięcioleciu to się stało. Nie można jednak tego 
momentu przesuwać zanadto wstecz ku połowie X wieku188. Co więcej, wydaje się, iż poja-
                         

186 W. Dziewulski: Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudal-
nej. Wrocław 1964; W. Hensel: U źródeł Polski średniowiecznej. Wrocław 1974; J. Kostrzewski: 
Wpływ chrześcijaństwa na obyczaje i kulturę materialną i duchową w Polsce średniowiecznej. KTKP I 
97-109; Z. Kurnatowska-Hilczer: Dorzecze górnej i środkowej Odry od VI do początków XI wieku. 
Wrocław 1967; M. Miśkiewicz: Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzy-
skach szkieletowych w Polsce. „Materiały Wczesnośredniowieczne”. 6: 1969 s. 241-301; Z. Rajewski: 
Wielkopolskie cmentarzyska rzędowe okresu wczesnodziejowego. „Przegląd Archeologiczny”. T. 4: 
1937-1939 s. 28-85; L. Rauhut: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Ma-
zowszu i Podlasiu. „Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne”. 1: 1971 s. 435-656; K. Wachow-
ski: Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku. Wrocław 1975; H. Zoll-Adamikowa: Mało-
polskie cmentarzyska z X-XII w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce. KHKM 15: 1967 
nr 1 s. 41-54; Taże: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski. Cz. l. 
Źródła. Cz. 2. Analiza. Wrocław 1975-1979; A. Żaki: Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecz-
nej. Wrocław 1974. 

187 H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 2. Ana-
liza s. 146-155. 

188 Ma to niewątpliwie pewną wymowę dla kwestii początków i proweniencji chrześcijaństwa na 
terenie Małopolski. Jeśli bowiem przyjmiemy koncepcję K. Buczek (Zagadnienie wiarygodności rege-
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wienie 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 chrześcijańskiej189. Podobną opinię w odniesieniu do Śląska 
wyraża K. Wachowski190, który pojawienie się konstrukcji kamiennych na cmentarzyskach 
Śląska pod koniec X w. łączy z chrystianizacją tego terenu. W tym samym duchu wypowiada 
się również L. Rauhat, który uważa, że początki grobów szkieletowych w obudowach ka-
miennych na Mazowszu należy łączyć z oddziaływaniem chrześcijaństwa191. 

Celem jaśniejszego przedstawienia poruszonej problematyki H. Zoll-Adamikowa prze-
prowadza klasyfikację typologiczną i chronologiczną dla małopolskich cmentarzysk szkiele-
towych192. Pod względem typologicznym zarysowują się dwie kategorie cmentarzysk: przy-
kościelne i nieprzykościelne. Przez cmentarzyska przykościelne rozumie autorka wszelkie 
obiekty sepulkralne położone nie tylko w obrębie bądź w najbliższym otoczeniu świątyni 
chrześcijańskiej, ale również takie, które usytuowane w nieznacznym oddaleniu od budowli 
sakralnej noszą jednak wszelkie cechy cmentarzysk przykościelnych. Drugim terminem zo-
stał określony zespół obiektów sepulkralnych, w pobliżu których nie stwierdzono kościoła, a które 
ponadto różnią się cechami pochówku od tych, jakie stwierdza się w kategorii pochówku na 
cmentarzyskach przykościelnych.  

Cmentarzyska przykościelne określają następujące cechy: 

1. Rygorystycznie przestrzegana zasada układania zmarłych, również kapłanów, wzdłuż
osi wschód-zachód w ten sposób, że twarzą zwróceni są ku wschodowi193.

stu Dagome iudex. „Studia Źródłoznawcze”. 10: 1965 s. 130-132), według której Małopolska została 
przyłączona do państwa Piastów w latach 978-980, to 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 szkieletowy. 
Ponieważ z uwagi na prawie bezsporne świadectwa źródeł pisanych nie można zaprzeczyć przynajmniej 
przynależności Krakowa do Czech, należy przyjąć, że panowanie czeskie i ewentualnie wielkomorawskie 
było tylko nominalne i polegało na uznaniu zwierzchnictwa i płaceniu trybutu, bez rzeczywistego włą-
czenia do sąsiedniego organizmu państwowego, a tym samym i kościelnego. – Por. H. Zoll-Adamikowa: 
Małopolskie cmentarzyska z X-XII w. a kwestia recepcji chrześcijaństwa w Małopolsce s. 41-54; Taże: 
Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 2. Analiza s. 139-142. 

189 Autorka uważa, że nie można zgodzić się z próbą interpretowania genezy tego zjawiska jako 
wyniku „postępującego procesu feudalizacji bazy społeczno-ekonomicznej”, jaką podaje J. Gąssowski 
(O roli cmentarzy jako źródeł do badania struktury społecznej ludności. „Archeologia Polski”. 1: 1957 
s. 28). Podobnie jej zdaniem za niedostateczne należy uznać wytłumaczenie tego zjawiska przez
W. Hensla (U źródeł Polski średniowiecznej s. 233-234), który twierdzi, że „nacisk obrządku szkiele-
towego” powodowany był przykładem stosowania takiego rytuału przez Hunów i Awarów, kupców 
arabskich i żydowskich, czy wreszcie chrześcijaństwa i Zachodu. 

190 Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku s. 28. 
191 L. Rauhut: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podla-

siu s. 460. 
192 Pierwszą próbą przeprowadzenia takiej klasyfikacji był cytowany wyżej artykuł H. Zoll-

-Adamikowej z 1967 r. s. 43-49. Zmodyfikowaną zarówno pod względem typologicznym, jak i chro-
nologicznym wersję tej klasyfikacji przedstawiła autorka w drugiej części rozprawy. Wczesnośred-
niowieczne cmentarzyska szkieletowe w Małopolsce z 1971 r. s. 122-127, 139-145. 

193 Układanie zmarłych wzdłuż osi wschód-zachód pojawia się około poł. I tysiąclecia naszej ery, 
kiedy to dość powszechnie porzucony zostaje dotychczasowy układ na osi północ-południe, i to nie 
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2. Występowanie architektury sepulkralnej sensu stricto, a więc różnych kamiennych lub 
ceglanych grobowców, sarkofagów, płyt nagrobkowych usytuowanych bądź na ze-
wnątrz świątyni, bądź częściej w jej wnętrzu i kryjących zazwyczaj zwłoki znamieni-
tych dostojników świeckich i duchownych194. 

3. Dość istotną cechą charakteryzującą nekropole przykościelne jest ubogi i nieobfity in-
wentarz zabytków wkładanych do grobu, a także znaczny odsetek pochówków bez 

                                                                      
tylko przez ludy przyjmujące chrześcijaństwo lub znajdujące się w strefie silnych oddziaływań jego 
liturgii pogrzebowej, lecz także w rejonach dalekich od wpływów Kościoła, np. w kulturach bałtyc-
kich. Niewątpliwie jest to jakaś tendencja ogólna, ponadplemienna i interregionalna, która, odpowiada-
jąc duchowi chrześcijańskiego rytuału pogrzebowego, niekoniecznie miała w nim swe źródło. Z uwagi 
na to, że orientowanie szkieletów wzdłuż osi wschód-zachód pojawia się u nas wraz z obrządkiem 
szkieletowym wprowadzonym przez Kościół w X w. i że nie możemy śledzić starszych przedchrześ-
cijańskich praktyk w tym względzie (pochówek ciałopalny), uznaje się często przestrzeganie układu 
wschód-zachód za wyraz chrystianizacji zwyczajów grzebalnych. A przecież w ramach tej generalnej 
zasady istnieją dwa warianty układu zwłok: głową ku wschodowi bądź głową ku zachodowi. Przepisy 
Kościoła wskazują wyraźnie, że tylko ten drugi sposób był właściwym położeniem zmarłego chrześ-
cijanina. Prócz różnych wzmianek autorów starożytnych o skierowaniu twarzy ku wschodowi w mo-
mencie śmierci i przy pogrzebie (por. F. J. Dölger. Sol Salutis. Gebet und Gesang im christlichen Al-
tertum. Münster i. W. 1925 s. 258-272), najwymowniejsze wskazówki w kwestii układu ciała w grobie 
podaje W. Durandus (+1296): „Debet autem quis sic sepeliri, ut capite ad occidentem posito, pedes 
dirigat ad orientem, in quo quasi ipse positione orat, et innuit, quod promptus est, ut de occasu festinet 
ad ortum, de mundo ad saeculum”. Rationale divinorum officiorum VII 35 § 39. Por. H. Zoll-
-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Małopolsce s. 39; A. Miśkiewicz: 
Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce 
s. 263-265. 

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. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska słowiańskie z innych 
obszarów dostarczyły przykładów różnego zastosowania drewna w grobie: w formie podkładki pod 
zwłoki (deski-żerdzie) lub tylko pod głowę; w formie okładziny zwłok od góry w postaci szalowania 
ścian bocznych lub wreszcie w kształcie trumien, czyli skrzyń drewnianych. Wydaje się, że na cmenta-
rzyskach małopolskich w przytłaczającej większości przypadków mamy do czynienia tylko z niepeł-
nym wyłożeniem jamy drewnem, natomiast ze śladami trumny liczyć się można tylko w nielicznych 
przypadkach. Rozmiary trumien dostosowane były ściśle do wzrostu zmarłego. Większą częstotliwość 
występowania trumien stwierdzono na cmentarzyskach przykościelnych. Stwierdza się pewną zbież-
ność między chowaniem w trumnie i wyposażeniem grobów, zwłaszcza w monety. Trumny sensu 
stricto pojawiają się masowo w pełnym średniowieczu, chyba dopiero od XIII czy nawet XIV w. (Por. 
M. Miśkiewicz: Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkieleto-
wych w Polsce s. 263-264). Stąd argument W. Dziewulskiego (Postępy chrystianizacji i proces likwi-
dacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej s. 166-167), jakoby w „Wielkopolsce obyczajowość 
chrześcijańska utrwalała się bardzo powoli”, ponieważ jeszcze w XII i XIII w. większość nieboszczy-
ków na cmentarzu w Strzelnie została pogrzebana bez trumny, jest bezzasadny. Grupa ludności po-
chowana w trumnach: 1° musiała to być społeczność, stykająca się bliżej, bardziej na co dzień, niż 
mieszkańcy peryferycznie położonych wsi, z kościelnym rytuałom pogrzebowym, który może nie tyle 
propagował, ile przyjmował za właściwe pochówki znaczniejszych osobistości w skrzyniach kamien-
nych (sarkofagach) lub drewnianych (trumnach); 2° mogło to stawać się symbolem wyróżnienia spo-
łecznego; musiała to być grupa bogatsza, o czym świadczą liczne monety znajdowane w tych grobach. 
Por. H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Małopolsce. Cz. 2 
s. 29-30. 
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żadnego wyposażenia195. Nieurozmaicony zestaw występujących zabytków ogranicza 
się wyłącznie do części ubioru, ozdób, noży, monet; osobną grupę stanowią naczynia 
liturgiczne, paramenty i oznaki władzy kościelnej – pastorały i pierścienie – wkładane 
do grobu niektórym przedstawicielom wyższych warstw duchowieństwa196. Poza gro-
bami kapłanów nie spotkano dotąd w Małopolsce zabytków związanych z kultem 
chrześcijańskim, na przykład krzyżyków. 

Cmentarzyska nieprzykościelne określają takie cechy:  

1. Najbardziej istotnym znakiem jest odstępowanie od układania zmarłych wzdłuż osi
wschód-zachód197.

2. Dalszym kryterium rozpoznawczym cmentarzysk nieprzykościelnych jest częste wystę-
powanie wyposażenia zmarłego (w ponad 50% wszystkich pochówków) w przedmioty
codziennego użytku: broń, narzędzie sensu largo, naczynia różnego typu, pozostałości
pokarmu itp. Utylitarny charakter tych zabytków znamionuje animistyczne pojmowa-
nie życia pozagrobowego.

3. Występowanie śladów praktyk wymierzonych przeciwko szkodliwej działalności wam-
pirów198 oraz wkładanie do grobów rzeczy posiadających magiczne właściwości, np.
amulety-wisiorki z zębów zwierzęcych lub z płytek kościanych, zwykle ornamentowa-
nych, woreczki, kaptorgi, kawałki belemnitów i być może inne przedmioty, które się
nie zachowały.

4. Ostatnim wreszcie elementem, pozwalającym wyróżnić cmentarzyska nieprzykościelne,
jest sypanie kurhanu nad pochówkiem lub wkopywanie grobów szkieletowych w star-
sze, wczesnośredniowieczne lub starożytne, mogiły. Istotne jest, że zwyczaj ten w ana-
lizowanym tu okresie stosowany był chyba tylko w pewnych regionach Małopolski, to
jest na Lubelszczyźnie i być może na Podkarpaciu.

195 Do podobnego wniosku w odniesieniu do Śląska doszedł K. Wachowski: Cmentarzyska doby 
wczesnopiastowskiej na Śląsku s. 34-60, 71., 

196 Na przykład groby opatów tynieckich i biskupa krakowskiego Maura. Por. H. Zoll-Adamikowa, 
jw. Cz. l. s. 71-72, 116-129; A. Bochnak: Grób biskupa Maura w krypcie św. Leonarda na Wawelu. 
RKr 30: 1938 s. 239-240. 

197 Część zmarłych mężczyzn pochowana jest głową ku wschodowi, z nogami ku zachodowi. 
198 Praktyki przeciwwampiryczne, świadczące o dokonywaniu zabiegów chroniących żywych przed 

szkodliwą działalnością pewnych zmarłych, to: układanie ciała na brzuchu, krępowanie więzami, 
przywalanie głowy, piersi lub nóg kamieniami, zamykanie otworu ustnego kamieniem lub gliną, przy-
bijanie tułowia bądź głowy żelaznym kolcem, grotem strzały, cierniem lub drewnianym kołkiem, ob-
cinanie członków, palenie zwłok, wtórne otwieranie grobu. Dodatkowym argumentem występowania 
wampiryzmu lub raczej zabiegów przeciw wampirom będzie jeszcze fakt usytuowania grobu na krań-
cach lub poza obrębem cmentarza oraz zupełny brak wyposażenia. – Por. H. Zoll-Adamikowa: Wcze-
snośredniowieczne cmentarzyska Małopolski. Cz. 2. Analiza s. 50-52; tam również dalsza literatura, 
zwłaszcza z terenu Czechosłowacji, gdzie problem ten przedstawiła: Z. Krumphanazlowá: K’otázce, 
vampyrismu na slovanských pohrebistich. „Památky Archeologické”. Praha. R. 52: 1961 C. 2 s. 544-
-549; Taże: Zvlásnosti ritu na slovanských pohrebistich w Cechách. „Vznik a Pocatký Slovanu”. Pra-
ha. T. 5: 1964 s. 177-215; B. Szöke: Spuren des Heidentums in den frühmittelalterlichen Gräbfeldern 
Ungarns. „Studia Slavica”. T. 2: 1956 s. 133nn. 
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Jak już stwierdzono wyżej, koniec X, a ściślej przełom X i XI w. otwiera nowy okres w pra-
ktykach sepulkralnych, charakteryzujący się stosowaniem rytuału szkieletowego. Według 
H. Zoll-Adamikowej199 można podzielić go pod względem chronologicznym na dwa etapy.  

1. Pierwszy od XI do 1 poł. XII w., który cechowałby się występowaniem cmentarzysk 
nieprzykościelnych i przykościelnych. W pewnych regionach Małopolski, a mianowi-
cie na Lubelszczyźnie i ewentualnie także w Krakowskiem oraz w części Rzeszowsz-
czyzny, na cmentarzyskach nieprzykościelnych stosowano w tej fazie pochówki szkie-
letowe, kurhanowe; pewne przesłanki wskazywałyby na możliwość kontynuowania tu 
jeszcze rytuału ciałopalnego. Z wyjątkiem pochówków kurhanowych inne cmentarzy-
ska szkieletowe, zarówno przykościelne, jak i nieprzykościelne, sytuowane były na 
nowych miejscach, nie użytkowanych wcześniej (to znaczy w dobie ciałopalenia) na 
cele pogrzebowe.  

2. Drugi etap, zwany parafialnym, rozpoczyna się zasadniczo od połowy XII w. i trwa 
właściwie do chwili obecnej. W 1 poł. XII w., a nawet już w końcu XI w., zostaje po-
rzucona znaczna część cmentarzysk nieprzykościelnych. Barierę połowy XII w. 
przekraczają tylko dwa nieprzykościelne cmentarzyska małopolskie spośród 49 pew-
nych i 15 domniemanych cmentarzysk szkieletowych. 

Tak więc nie koniec XII w. czy połowa XIII w. zamyka okres występowania nieprzyko-
ścielnych cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, jak przyjmowano dotychczas. Dzieje się 
to wcześniej, gdzieś w granicach 1 poł. XII w.200. 

Wyjaśnienia tego zjawiska autorka szuka na dwóch płaszczyznach. Jednym z czynników 
tych przemian musiały być przeobrażenia w dotychczasowej sytuacji Kościoła. Musiała po-
wstać znacznie gęstsza sieć budowli sakralnych, co zresztą znajduje potwierdzenie w źró-
dłach zarówno pisanych, jak i archeologicznych. Jednakże samo wzniesienie nowych świątyń 
nie wystarczyłoby do zmiany praktyk pogrzebowych u szerokich warstw społeczeństwa. Mu-
siała również nastąpić powszechna intensyfikacja działalności duszpasterskiej, związana z do-
skonalszymi formami oddziaływania duchowieństwa, zapewne poprzez stworzenie niedużych 
komórek organizacyjnych, czyli przede wszystkim parafii. Przypuszczenie autorki znajduje 
potwierdzenie w ostatnich dociekaniach nad organizacją parafii201. Równocześnie źródła 
nekropoliczne, a przede wszystkim data porzucenia cmentarzy nieprzykościelnych, stanowią 
wartościowy argument na poparcie koncepcji sugerujących wcześniejsze początki faktycz-
nych parafii w Polsce202. 

Innym wytłumaczeniem zjawiska porzucenia cmentarzysk o charakterze nieprzykościelnym 
może być zaakceptowanie przez ogół mieszkańców nowych treści religijnych. Jeśli cmentarzyska 
                         

199 Wczesnośredniowieczne  cmentarzyska szkieletowe Małopolski. Cz. 2 s. 142-144. 
200 Do podobnych wniosków dla Mazowsza i Podlasia dochodzi L. Rauhut (Wczesnośredniowiecz-

ne cmentarzyska w obudowie kamiennej na Mazowszu i Podlasiu s. 460), a dla Śląska K. Wachowski 
(Cmentarzyska doby wczesnopiastowskiej na Śląsku s. 71), a dla całej Polski M . Miśkiewicz (Wcze-
snośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach szkieletowych w Polsce s. 262). 

201 Por. E. Wiśniowski: Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów Reformacji. W: Kościół 
w Polsce. T. l. Kraków 1966 s. 335-272, zwłaszcza s. 237-243. 

202 Por. B. Kumor: Początki organizacji parafialnej na ziemiach polskich. RTK 5: 1958 z. 4 s. 103-
-115; 8: 1961 s. 115-123; Tenże: Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Małopolsce południowej do 
końca XVI w. „Prawo Kanoniczne” 5: 1902 z. 3-4 s. 175-231; 6: 19G3 z. 1-4 s. 491-534; E. Wiśniow-
ski, jw. 
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nieprzykościelne przemawiają tylko za zewnętrznym przyjęciem obrzędu chrześcijańskiego, 
a w istotnych treściach wewnętrznych był on dalej obrządkiem pogańskim (świadczy o tym 
wyposażenie grobów w przedmioty magiczne i ślady zabiegów antywampirycznych), to cmen-
tarzyska przykościelne są wyrazem wewnętrznej akceptacji treści chrześcijańskich. 

Kończąc swe rozważania o przemianach zachodzących na wczesnośredniowiecznych cmenta-
rzyskach Małopolski, H. Zoll-Adamikowa daje, na podstawie dotychczasowych wyników badań 
wykopaliskowych, krótki zarys rozwoju praktyk sepulkralnych również na obszarach innych ziem 
polskich. Rozwój ten nie był jednolity. Dlatego autorka wyodrębnia dwie strefy:  

1. strefę oddziaływania tak zwanego Kościoła misyjnego (Pomorze Zachodnie i Środko-
we, Podlasie, Lubelszczyznę, Podkarpacie i Górne Łużyce);

2. strefę oddziaływania tak zwanego Kościoła państwowego, obejmującą pozostałą część
ziem polskich, wśród których szeregiem cech sepulkralnych wyróżnia się Mazowsze.

Otóż pierwsza strefa charakteryzuje się niemal na całym wymienionym obszarze do końca 
XII w. obrządkiem birytualnym, to znaczy koegzystencją kremacji i inhumacji zwłok. Nato-
miast w drugiej strefie many do czynienia od przełomu X/XI w. wyłącznie z obrządkiem 
szkieletowym, chociaż do połowy XII w. na niektórych obszarach występują obok cmenta-
rzysk typu przykościelnego również cmentarzyska typu nieprzykościelnego203. Nie są to usta-
lenia ostateczne i być może w świetle dalszych badań wykopaliskowych trzeba będzie tu 
poczynić pewne modyfikacje. Dają one jednak wyobrażenia o tym, w jaki sposób przebiegało 
uchrześcijanienie obrządku pogrzebowego w Polsce wczesnośredniowiecznej. 

Podsumowując, można powiedzieć, że archeologia zdaje się potwierdzać tezę o wczesnym 
(l poł. XII w.) tworzeniu organizacji parafialnej na terenie Polski i pośrednio dowodzi, że 
pogaństwo zostało w tym czasie zasadniczo przezwyciężone. Gdy chodzi o obrządek pogrze-
bowy, dociekania niniejsze możemy uzupełnić refleksją M. Miśkiewicz, która pisze: „W tym 
czasie zmienił się też charakter zjawiska śmierci i związane z nim obrzędy, które z aktu spo-
łecznego przechodzą w akt liturgiczny. Prowadziło to w konsekwencji do zerwania tradycji 
pogańskiej zakorzenionej w społeczeństwie. Zmarły przestawał służyć grupie w dziedzinie 
cementowania więzów rodowych, terytorialnych, uczuciowych i obyczajowych i stawał się 
ogniwem łączącym poprzez Kościół pozostałą rodzinę z Bogiem”204. 

1.3. ŻYWOTNOŚĆ POGAŃSKICH ZWYCZAJÓW POGRZEBOWYCH 

Z przyjęciem chrześcijaństwa nie od razu zostały odrzucone wszystkie wierzenia czy ob-
rzędy pogańskie, niektóre z nich trwały jeszcze długo. Stało się tak, gdyż liczba misjonarzy 
była zbyt szczupła, by swym działaniem objąć całe społeczeństwo. Nie od razu też można 
było zapewnić nowo nawróconym stałą opiekę duszpasterską. Brak było rodzimych kapła-
nów, brakowało świątyń. Wiadomo również, że w usuwaniu pogaństwa nie zawsze postępo-
wano konsekwentnie205. W końcu niektóre wierzenia zostały przez nową religię zasymilowa-

203 Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Małopolski. Cz. 2 s. 147-155. 
204 M. Miśkiewicz: Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy na płaskich cmentarzyskach 

szkieletowych w Polsce s. 263. 
205 Jeszcze w 1017 r. odprawiał się kult pogański na Ślęży, chociaż w tym samym czasie mieszkań-

cy pobliskiej Niemczy wystawili krzyż przeciw poganom (Lucicom), najętym przez cesarza Henry-
ka II do walki z Bolesławem Chrobrym. Zob. Thietmar VII 59-60 s. 554-555. 
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ne, inne trwały nadal na jej marginesie, tworząc swoisty synkretyzm religijny, określany jako 
„dwój wiara”. 

Najbardziej widoczny stał się ten synkretyzm właśnie na przykładzie zwyczajów pogrze-
bowych. O innych przejawach „dwój wiary”, nie mających związku z pogrzebem, dowiadu-
jemy się znacznie później na podstawie młodszych źródeł pisanych czy badań etnograficz-
nych. Natomiast w odniesieniu do pogrzebu dysponujemy o wiele wcześniejszymi źródłami 
pisanymi, a przede wszystkim wynikami badań archeologicznych, które pozwalą z dość dużą 
dokładnością ustalić czas trwania oraz przejawy stosowania zwyczajów niezgodnych z chrze-
ścijańskim pogrzebem. 

1.3.1. „Superstitiosae consuetudines” 

Polskie oficjalne źródła kościelne stosunkowo późno zwracają uwagę na pogańskie prak-
tyki pogrzebowe. Po raz pierwszy zakaz stosowania bliżej nieokreślonych zwyczajów pogań-
skich z okazji pogrzebu znajdujemy w statutach synodalnych biskupa poznańskiego Andrzeja 
Łaskarza z około 1400 r.: „Item supersticiosae consuetudines, que consueverunt fieri circa 
funere, prohibeatis”206. Jeśli jednak jeszcze na przełomie XIV i XV w. trzeba było wydać 
w tej sprawie specjalną ustawę, to znaczy, że pewne elementy pogańskich zwyczajów po-
grzebowych długo współistniały z chrześcijańskimi obrzędami pogrzebowymi. Na tym miej-
scu przedstawimy tylko niektóre.  

1.3.1.1. Ciałopalenie 

Oczywistym dowodem tego, że chrześcijaństwo nie od razu dotarło do wszystkich regio-
nów 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 tam, gdzie oddziaływanie Kościoła było słabsze, na przykład na Mazowszu (biskupstwo 
płockie powstało dopiero w 1075 r.), albo na południowo-wschodnich krańcach diecezji kra-
kowskiej, zbyt oddalonych od Krakowa, by wpływ Kościoła mógł być dostatecznie silny, czy 
wreszcie na Pomorzu Zachodnim, gdzie po rychłym upadku biskupstwa kołobrzeskiego wła-
ściwa akcja misyjna miała miejsce dopiero w pierwszej połowie XII stulecia. 

Potwierdzeniem przetrwania obrządku ciałopalnego nawet na dworze królewskim aż pod 
koniec XI wieku miałby być, według niektórych autorów, pogrzeb tragicznie zmarłego kró-
lewicza Mieszka (+1089), syna Bolesława Śmiałego (1058–1079)208. Podstawę do takiego 
twierdzenia dało łacińskie wyrażenie Galla o pochowaniu królewicza Mieszka „in urna”209. 
Po raz pierwszy na to określenie, mające być dowodem ciałopalnego obrządku pogrzebowe-

206 Sawicki Conc VII 157; Tenże: Najdawniejsze statuty poznańskie z rękopisu BOZ 63. „Studia 
Źródłoznawcze”. 1: 1957 s. 202; Por. też: Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej 
oraz statuty z rękopisu Ossol. 1627. Oprac. W. Abraham. Kraków 1920 s. 51. 

207 Por. H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie 
Polski. Cz. l. Źródła. Cz. 2. Analiza. Wrocław 1975-1979, passim. 

208 „Powiadają mianowicie, że jacyś wrogowie (Mieszka) z obawy, by krzywdy ojca nie pomścił, 
trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca”. Gall I 29 s. 59. 

209 „Cum in urna puer plorandus conderetur...” Gall I 29. – MPH II 56. 

- 57 -

1.3. Żywotność pogańskich zwyczajów pogrzebowych



- 58 -

go, 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, podkreśla-
jąc możliwość ciałopalnego pochówka ze względów apotropeicznych (ochronnych). Zda-
niem Hensla nagła śmierć „wprost narzucała ciałopalny rodzaj pochówka, co byłoby również 
na rękę zabobonnym sprawcom skrytobójstwa”212. Odmienne stanowisko w tej sprawie zaj-
mują historycy kultury, przede wszystkim L. Kalinowski, który udowodnił, że w źródłach 
pisanych odnoszących się do sztuki pierwszego tysiąclecia na Zachodzie, skąd pochodzi 
pierwszy polski dziejopisarz, terminem „urna” oznaczano sarkofag213. Również aktualne tłu-
maczenie Kroniki Galla oddaje łaciński termin „urna” przez „sarkofag”214. Ponadto z kontek-
stu wynika, że pogrzeb ten nie mógł mieć pogańskiego charakteru, gdyż jest w nim mowa 
o liturgicznych egzekwiach odprawianych przez biskupów215, a trudno sobie wyobrazić i wy-
tłumaczyć obecność tych ostatnich na pogrzebie, na którym uprawiałoby się pogańskie zwy-
czaje. Stąd wydaje się, że interpretacja terminu Galla „in urna” w duchu pogańskiego ob-
rządku ciałopalnego nie ma w tym przypadku racji bytu. 

1.3.1.2. Stypa 

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 pogrzebowa znana była pod nazwa „strawa”. Pisze o niej Jordanes, historyk łaciń-
ski z VI w.216, w Historii gockiej (rozdział XLVIII) z okazji pogrzebu wodza Hunów Attyli: 
„Skoro opłakano go takimi pieśniami żałobnymi, urządzili nad jego grobem ogromną i uro-
czystą ucztę, którą sami nazywają «strawa» i łącząc rzeczy przeciwne dopełniali żałoby po-
grzebowej z radością”217. U niektórych plemion ruskich (Krywiczan, Radymiczów, Siewie-
rzan, Wiatyczów) uczta pogrzebowa połączona była z igrzyskami i nazywała się „tryzna” – 
„czynili nad zmarłym tryznę”. Powieść minionych lat kilkakrotnie wspomina o tryznie218. 
Starosłowiańskie wyrażenie „strawa” zostaje w późniejszym średniowieczu na terenie pol-
skim zastąpione przez „stypę”. Zdaniem A. Brücknera219 nazwa ta jest zapożyczeniem z łaci-
ny średniowiecznej. Kiedy to nastąpiło, dokładnie nie wiadomo. Łaciński wyraz „stipa” wy-

210 Por. W. Antoniewicz: Archeologia Polski. Warszawa 1928 s. 240. 
211 Zob. J. Adamus: Ideologia feudalna w Polsce w wieku X-XII. „Studia 
Wczesnośredniowieczne”. 4: 1958 s. 130 przyp. 76. 
212 W. Hensel: U źródeł Polski średniowiecznej s. 235-256, tu: 244. 
213 Na przykład epitafium S. Richardii: „In fronte sepulchri – Aurea coelestum thesaurum contigit 

urna – Cultorem Dominum nomine Ricarium”. L. Kalinowski: Treści ideowe sztuki przedromańskiej. 
„Studia Źródłoznawcze”. 10: 1965 s. 1-32, tu: 27. – Dla Kalinowskiego jest tylko sprawą otwartą, jak 
wyglądał polski sarkofag. 

214 „... W sarkofagu składano szczątki nieodżałowanego chłopca”. Gall I 29 s. 59. 
215 „Na koniec biedna matka, gdy w sarkofagu składano szczątki nieodżałowanego chłopca, przez 

godzinę leżała jakby umarła, bez tchu i bez życia, i dopiero po egzekwiach biskupi ocucili ją wachla-
rzami i zimną wodą”. Tamże. 

216 Zob. M . Plezia: Jordanes. SSS II 340-341. 
217 Nazwę  „strawa” Hunowie przejęli od Słowian. Zob. Plezia: Greckie i łacińskie źródła I 63. 
218 Por. Powieść minionych lat s. 219, 251, 259. 
219 Por. A. Brückner:  Encyklopedia staropolska. T. 2.  Warszawa 1939 s. 563. 
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stępuje w postanowieniach synodu archidiecezji gnieźnieńskiej z 1407–1411 r.220 Wydaje się 
jednak, że był w użyciu znacznie wcześniej. 

Że uczta pogrzebowa nie miała chrześcijańskiego charakteru, wynika z zajętej wobec niej 
postawy średniowiecznych kronikarzy. Powieść minionych lat po przedstawieniu „obyczajów 
i praw ojców swoich”, wśród których wylicza również tryznę, daje taką jej ocenę: „ten sam 
obyczaj uprawiali Krywicze i inni poganie, nie znający zakonu, jeno sami sobie zakon two-
rzący”221. Dlatego księżna Olga (+969), która zmarła jako chrześcijanka, prosiła, by na jej 
pogrzebie nie urządzać tryzny: „Nakazała zaś Olga nie sprawiać tryzny nad sobą, miała bo-
wiem prezbitera, ten pochował błogosławioną Olgę”222. 

Z igrzyskami urządzanymi z okazji pogrzebu jako z przejawem pogańskim walczył książę 
czeski Brzetysław II (+1100). Wspomina o tym kronikarz praski Kosmas (+1125): „Tak-
że i bezbożne igry, które wyprawiali nad swoimi zmarłymi, tańcząc z nałożonymi na twarz 
maskami i wywołując cienie umarłych, te okropności i inne świętokradcze wymysły dobry 
książę wyplenił, aby się więcej nie działy wśród ludu Bożego”223. Również Mistrz Wincenty 
Kadłubek (+1223) z dezaprobatą wyraża się o „funebres superstitiones” i uczcie urządzonej 
z okazji symulowanego pogrzebu króla Pompiliusza, mitycznego poprzednika Piasta224. 

W starożytności Kościół zastąpił ucztę pogrzebową Ucztą eucharystyczną225. Na naszym 
terenie Kościół nie był w stanie usunąć stypy i dlatego nawoływał jedynie do umiaru. Synod 
archidiecezji gnieźnieńskiej z lat 1407–1411 upomina kapłanów, by zaproszeni na stypę za-
chowali umiar w piciu226. Sprawa stypy, zwłaszcza nadmiernych wydatków z nią związa-
nych, będzie powracała jeszcze niejednokrotnie w uchwałach synodalnych227, niemniej sam 
zwyczaj uczty pogrzebowej, choć w znacznie skromniejszej formie, przetrwał do naszych 
dni228, zwłaszcza że była ona często pojmowana jako rodzaj jałmużny dla biednych, a więc 
jako jeden ze środków niesienia pomocy zmarłym229.  

 
1.3.1.3. Kult zmarłych  
 
Innym wyrazem pozostałości pogańskich jest kult zmarłych, mniej lub bardziej wyraźnie 

dający się uchwycić jeszcze w XV stuleciu. Ze śladami zwalczania tego kultu spotykamy się 
w piętnastowiecznych kazaniach oraz statutach synodalnych. 

                         
220 „Item invitati ad agapas id est stipas completo prandio et graciarum accione, ut moris est, tres 

aut quatuor haustus faciant et non ultra et ante vesperas ad domos proprias revertantur sub pena syno-
dali”. Sawicki Conc V 258. 

221 Powieść minionych lat s. 219.  
222 Tamże s.259. 
223 Kosmas III l s. 314. 
224 „Post funebres itaque superstitiones, quas etiam hodie in funeribus exercet gentilitas, lautissimis 

epularum excipiuntur deliciis”. Kadłubek I 19 MPH II 268. 
225 Por. P. Berger: Totengedächtnis. LThK X 271. 
226 Zob. s. 103 przyp. 4. 
227 Sprawą nadmiernych wydatków z okazji stypy poruszają synody: gnieźnieński z 1628 i poznań-

ski z 1738 r. Por. W. Rubin: Lud w polskim ustawodawstwie synodalnym do rozbiorów Polski. „Sa-
crum Poloniae Millenium”. T. 2. Rzym 1955 s. 146. 

228 Por. A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 375-393. 
229 Por. Ruland: Geschichte der kirchlichen Leichenfeier s. 49-50. 
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H. Biegeleisen przytacza za anonimowym kaznodzieją z pierwszej połowy XV w. prze-
sąd, 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 mieszkania231. A. Brückner z kolei cytuje frag-
ment innego kazania anonimowego kaznodziei z XV w., który wyrzuca słuchaczom, że 
w Wielki Czwartek po wieczerzy nie obmywają naczyń, aby demony domowe oraz dusze 
zmarłych mogły się z resztek jedzenia pożywić232. Zwyczaj pozostawiania resztek pokarmów 
na noc dla zmarłych kilka razy do roku (wiosna, jesień), a dla demonów (ubożąt) w każdy 
czwartek, poświadczają także inne źródła233. Kaznodzieja Michał z Janowca n/Wisłą (+1497) 
żąda, by zakazać wiernym palenia ogni ku czci zmarłych w Wielką Środę, gdyż zabobonem 
jest, jego zdaniem, wierzyć, że zmarli przychodzą grzać się przy tym ogniu234.  

Można przyjąć, że kazania średniowieczne zawierają znacznie więcej podobnych wypo-
wiedzi. Z braku jednak pełnej ich dokumentacji i edycji dotarcie do nich jest znacznie utrud-
nione235. 

Statuty synodu poznańskiego z ok. 1420 r., odbytego pod przewodem biskupa Andrzeja 
Łaskarza, zakazują topienia w czwartą niedzielę Wielkiego Postu („in dominica Letare”) 
kukły symbolizującej śmierć, uważając ten zwyczaj za pozostałość pogańskiego wiosennego 
święta zmarłych236, oraz wzywania imion bożków pogańskich, między innymi Nyi237. Zaka-
zów tego typu na terenie Korony w późniejszym czasie już się nie spotyka.  

 
                         

230 Por. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 225-231. 
231 Por. H. Biegeleisen: U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą. Lwów 1929 s. 345. 
232 „Nonnulli sunt qui non lavant scultellas post cenam feria quinta magna et feriali ad pascendum 

animas vel alias quo dicuntur vbosche, stulti credentes, spiritus corporalibus indigere cum scriptum est 
Spiritus carnem et ossa non habet. Aliqui remittunt remanencias ex industria in scultellis post cenam 
quasi ad nutriendum animas vel quoddam demonium quod vocatur vbosche, sed hoc ridiculo plenum 
est, quia putant sepe stulti et vani, hoc ipsum quod remanserunt a dicto vbosche comedi quod fovent 
propter fortunium, sed tum frequenter veniens catulus ipsis ne scientibus illas reliquias devorant”. 
A. Brückner: Kazania średniowieczne. Cz. 2. Kraków 1895 s. 29. – „Aut demonibus sacrificia offerunt 
que dicuntur vboschye, remanentes seu derelinquentes eis residuitates ciborum quinta feria post cenam 
et cetera”. Tamże s. 25. 

233 Por. A. Brückner: Kazania średniowieczne s. 5-6.  
234 „Ne crement focos, grumathky, ardentes in commemorationem animarum suorum cariorum... 

item dicunt... quod anime ad illum ignem veniant et se calefaciant”. A. Brückner: Kazania średnio-
wieczne s. 6. – A. Fischer (Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 359-360) uważa, że palenie „gru-
madek” zmarłym ma związek z rzucaniem na grób – zwłaszcza zmarłego śmiercią tragiczną i pocho-
wanego na rozstaju dróg – gałęzi, chrustu, słomy lub siana, o czym była mowa wyżej. Powstałe 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, offeren (do) quandam ymaginem, quam mortem vocant et in lutum postea proiciunt, quia 
non carent huiusmodi facta scrupulo superstitionis”. Sawicki Conc VII 156; Tenże: Najdawniejsze 
statuty diecezji poznańskiej z rękopisu BOZ 63 s.201. – Zwyczaj topienia kukły (Marzanny), symbolu 
ustępującej zimy, praktykowany jest w formie szczątkowej w Opolskiem i Lubelskiem do dziś. Por. 
K. Renik: Święta po polsku. Wielki Post. TP 32: 1977 nr (1516). 

237 „Item prohibeatis plausus at cantalenas in quibus invocatur nomina ydolorum lado y leli, yasa, 
Nya, que consueverunt fieri tempore festi Penthecostes”. J. Sawicki: Najdawniejsze statuty poznańskie 
z rękopisu BOZ 63 s. 201. 
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1.3.1.4. Pozostałości pogańskie na Litwie i Żmudzi  

Ze zrozumiałych względów znacznie dłużej utrzymały się zwyczaje pogańskie na przyłą-
czonych do Korony w r. 1335 Litwie i Żmudzi238. Wprawdzie Litwa już w XIII w. znalazła 
się pod silnym promieniowaniem chrześcijaństwa idącego z Polski, a potem również od 
Krzyżaków, a w latach pięćdziesiątych tego stulecia doszło nawet do chrztu króla Mendoga 
i utworzenia diecezji litewskiej, ale śmierć króla Mendoga w 1363 r. i konflikty z Krzyżaka-
mi spowodowały nawrót do pogaństwa. Nowy rozdział w dziejach chrystianizacji Litwy 
i Żmudzi otwiera chrzest i małżeństwo Władysława Jagiełły z Jadwigą w 1386 r. W r. 1388 
następuje ponowna erekcja biskupstwa wileńskiego, a w r. 1417 własną diecezję otrzymuje 
Żmudź239. Nowa administracja kościelna nie była jednak w stanie w szybkim tempie usunąć 
pozostałości pogańskich, gdyż brakowało jej personelu. 

Obrządek ciałopalny panował na Litwie do właściwego chrztu Litwy za Jagiełły. Jeszcze 
ojciec Jagiełły, książę Olgierd (+1377), i stryj jego, książę Kiejstut (+1382), zostali po śmier-
ci według starego obyczaju spaleni na stosie z całym pośmiertnym bogatym wyposażeniem, 
a także wraz z końmi, psami i ptakami łowczymi240. Śmierć ostatniego księcia litewskiego, 
Witolda (+1430), uczczono najpierw starym zwyczajem przez składanie hołdu zmarłemu 
i opłakiwanie go przez kilka dni rano, w południe i wieczorem, a potem dopiero urządzono 
mu pogrzeb chrześcijański241. 

W 1587 r. biskup Żmudzi Melchior Giedroyć, Litwin z pochodzenia, przedstawiając gene-
rałowi jezuitów smutny stan swojej diecezji, pisze między innymi, że wierni jego „ofiarują 
obiady duszom zmarłych”242. Biskup wileński Benedykt Woyna na synodzie odbytym w Wil-
nie w r. 1602 surowo zakazuje przynosić na cmentarze i spożywać na grobach pokarmy i na-
poje, gdyż zdarzało się, że wskutek pijaństwa dochodziło tam nawet do rozlewu krwi243. Sy-
nod diecezji żmudzkiej z r. 1636 postanawia nie pozwalać ludności wiejskiej na grzebanie 
zmarłych w mogiłach wiejskich bez udziału kapłana, a tym, którzy będę na pogrzeb swych 
bliskich wzywali kapłana, synod udziela 40 dni odpustu244. W Obrazie Polski z końca XVII 
wieku, ukazanym przez anonimowego podróżnika z zachodniej Europy, czytamy: „Przy po-
grzebach wiejskich w Prusach, na Żmudzi i Litwie mnóstwo uchowało się dotąd pogańskich 

238 Por. M. Kosman: Pogaństwo, chrześcijaństwo i synkretyzm na Litwie w dobie przedreformacyj-
nej. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1 (115): 1972 s. 109-122. 

239 B. Kumor: Granice metropolii i diecezji polskich. ABMK T. 19 s. 292-295. 
240 Por. A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 170; M. Kosman: Drogi zaniku pogań-

stwa u Bałtów s. 14. 
241 J. Długosz: Historia Polonica XI ad a. 1430; Opera omnia XIII 415, 418; M. Kosman: Drogi 

zaniku pogaństwa u Bałtów s. 55-56. 
242 Por. K. Drzymała SJ: Praca Jezuitów polskich nad ludnością wiejską w pierwszym stuleciu 

osiedlenia się zakonu w Rzeczypospolitej. „Nasza Przeszłość” 20: 1964 s. 60; M. Bednarz SJ: Jezuici 
a religijność polska (1564-1964). Tamże s. 157. 

243 „Detestabilis mos in omnibus fere Dioecesis nostrae locis inolevit quod in diebus Patrociniorum 
vel Dedicacionum, Crematum vel id genus alia potus genera in coemeteria vel loca consecrata conve-
hantur atque propinentur: summa cum loci sacri irreverentia. Unde postmodum ab ebriosis sanguinis 
effusio vel caedes cum violatione templorum vel cemeteriorum saepissime comitti solent. Huic ergo 
pravo abusui vel etnicismum obviam eunte severe praecepimus, omnibus tales propinationes ullo pacto 
in cemeteriis aut locis ecclesiae vicinis vel sui iurisdictionis exerceri permittant”. Synodus Dioecesana 
Episcopatus Vilnensis (per Benedictum Woynam) art. 9. Vilnae 1602. 

244 Por. T. Chodzidło: Kościół i kultura ludowa. KTKP III 147. 

- 61 -

1.3. Żywotność pogańskich zwyczajów pogrzebowych



zabobonów i obrzędów. Ubrawszy trupa sadzają go na stołku, krewni piją hojnie za jego 
zdrowie, przemawiając do niego prawie w te słowa: Hej! Hej! czemużeś umarł? nie miałżeś 
żony, męża, ojca, matki i wszystkiego do woli? brakowałoż ci mienia, dziatek, owiec, wołów, 
koni i innych rzeczy, które byt dobry stanowią? a za każdym przedmiotem powtarzają: Cze-
mużeś umarł? Potem kładą w rękę niewiasty igłę i nici, w rękę mężczyzny narzędzia, których 
najpospoliciej w życiu używał, obwiązawszy mu płachtę w około szyi. Idąc za ciałem do 
grobu, sieką powietrze szablami, zaklinając diabła, aby sobie ruszał do piekła. W grobie 
składają chleb, mięso, piwo i kilka pieniążków, zaopatrując tym sposobem nieboszczyka na 
drogę. Idą potem do domu dziedzica, który dla nich nagotował ucztę; biesiadnicy piją na 
cześć nieboszczyka i rzucają pod stół kąsek z każdego nastawionego mięsiwa, na pożywienie 
duszy nieboszczyka, która według ich mniemania przychodzi jeść i pić z nimi. Po uczcie, 
ksiądz, gość konieczny, zamiata sam izbę, wyrzucając przez okno co tylko znajduje i odma-
wiając pewne pacierze, w których zaklina dusze, aby się precz oddaliły, bo już się dobrze 
najadły i opiły. Utrzymują oni, że na ucztach tego rodzaju, ponawianych drugiego, trzeciego, 
szóstego, dziesiątego i czterdziestego dnia, dusze zmarłych, którzy na dopełnienie podobnych 
obrzędów nie zostawili funduszu, przychodzą zjadać resztki uczty, zastawionej na cześć in-
nych”245. 

1.3.2. Żałoba  

Przejawem pogańskiego obyczaju pogrzebowego jest również żałoba. Ból po stracie ko-
goś bliskiego jest rzeczą ludzką, nadmierne jednak oznaki żałoby niezgodne są z duchem 
chrześcijańskiej nadziei246. 

Tymczasem na podstawie źródeł wiemy, że plemiona słowiańskie bardzo ostentacyjnie 
wyrażały swoją boleść247. Oddziaływanie chrześcijaństwa na tym odcinku szło bardzo po-
woli. W żywocie św. Wojciecha (+997) czytamy, że kiedy Wojciech w dzieciństwie ciężko 
chorował i kiedy zdawało się już nawet, że umarł, opiekunka jego, mamka, „zakrzywionymi 
paznokciami rozdziera bladą twarz”248. W Polsce obserwujemy te same zjawiska. Gall 
Anonim, opisując śmierć Bolesława Chrobrego (+1025)249 i Mieszka III Bolesławowica 

245 Obraz Polski pod koniec XVII wieku. Ze Zbioru podróży, ogłoszonych w Hadze 1705 r. Spol-
szczył i objaśnił Xawery Godebski. Lwów 1869 s. 22-23. – Reminiscencje tych obrzędów widzi-
my w Dziadach Adama Mickiewicza. 

246 1 Tes 4,13-18. 
247 Por.  T. Lewicki: Obrzędy pogrzebowe s. 127. 
248 Jan Kanapariusz: Świętego Wojciecha żywot pierwszy. W: Piśmiennictwo czasów Bolesława 

Chrobrego s. 29. 
249 „Skoro tedy król Bolesław odszedł z tego świata, złoty wiek zmienił się w ołowiany. Polska, 

przedtem królowa, strojna w koronę błyszczącą złotem i drogimi kamienia, siedzi w popiele odziana 
we wdowie szaty; dźwięk cytry – w płacz, radość – w smutek, a głos instrumentów zmienił się w wes-
tchnienia. Istotnie przez cały ów rok nikt w Polsce nie urządził publicznej uczty, nikt ze szlachty, ani 
mąż, 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 Bole-
sławie dopiero wraz z życiem. Z odejściem tedy króla Bolesława spośród żywych zdało się, że pokój 
i radość oraz dostatek odeszły z nim z Polski”. – Z kolei następuje jeszcze Pieśń o śmierci Bolesława. 
Zob. Gall I 16 s. 40-42. 
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(+1089)250, czyni to w sposób bardzo poetycki, natomiast bardziej realnie żałobę przedstawia 
Kadłubek. Wiele elementów pogańskiej żałoby zawiera jego opis pozornego pogrzebu legen-
darnego króla Pampiliusza: „Mógłbyś usłyszeć tu szczere, tam obłudne głosy biadania; skąd 
westchnienia, stamtąd łkania, stąd żałosne jęki, stamtąd straszne wycia; stąd rozlega się (od-
głos) bicia w piersi, stamtąd (klask) zderzających się dłoni; tu płyną potoki rzęsistych łez, 
tam ledwie na pół zwilżone powieki. Panny targają włosy, matrony (rozdrapują) twarz, szaty 
(rozdzierają) staruszki; ogólne biadania potęguje zawodzenie obłudnej królowej (...) do tego 
stopnia, że jak wieść głosi, w ślad za żałosnymi jej skargami zaczęły lamentować spiżowe 
wizerunki, a na skutek jej łez posągi łzami spłynęły”251. 

Że mamy tu do czynienia z przejawem pogaństwa, 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 Sprawiedliwym (+1194): „Gdy 
więc zgasła gwiazda Kazimierza, powstał jakby jakiś zamęt i zamieszanie w ludzkich stosunkach: 
jedni byli zdumieni tak niespodziewanym wypadkiem, drudzy jakby przytomność stracili, wielu 
jak gdyby rażonych padało z boleści na ziemię. Mógłbyś widzieć wielu całkiem martwych na 
kształt posągów, niektórych zalanych obfitymi potokami łez. Mógłbyś widzieć, jak z twarzy ma-
tron i dziewic, z bruzd pooranych paznokciami tryskały strumienie krwi. Inni bili sobą w posągi 
i od własnych uderzeń mózg sobie roztrzaskiwali, inni od udręki smutku mieczem w siebie godzi-
li: wszyscy, gdy on umierał, jednego i tego samego pragnęli, aby razem z nim umrzeć”253. I tym 
razem Mistrz Wincenty ustami biskupa krakowskiego Pełki gani nadmierne oznaki żałoby: 
„Zbożna, dostojni panowie, jest boleść, lecz nie jest zbożne gorzknienie w boleści. Wprawdzie 
zbożnie bolejemy, niezbożnie wszak tracimy rozum od boleści”254. 

W opisie pogrzebu Kazimierza Wielkiego (+1370) podanym przez Janka z Czarnkowa 
przejawy boleści i żałoby mają charakter już bardziej stonowany. Jedynie przebranie jednego 
z uczestników pogrzebu w szaty królewskie w ten sposób, by reprezentował obecność zmar-
łego króla – „ipsius regi mortui personam repraesentans” – i wjazd tegoż na rumaku królew-
skim do kościoła255 zdają się nawiązywać do dawnych, zwalczanych we wczesnym średnio-
wieczu, zwyczajów pogańskich256. 

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 i tacy, którzy go nigdy nie widzieli, z pła-
czem postępowali za marami zmarłego. Wieśniacy mianowicie porzucali pługi, pasterze trzody, rzemieślni-
cy swe zajęcia, robotnicy robotę odkładali z bólu za Mieszkiem. A także chłopcy i dzieweczki, co więcej 
słudzy i służebnice czcili pogrzeb Mieszka łzami i łkaniem. Na koniec biedna matka, gdy w sarkofagu skła-
dano szczątki nieodżałowanego chłopca, przez godzinę leżała jakby umarła, bez tchu i bez życia, i dopiero 
po egzekwiach biskupi ocucili ją wachlarzami i zimną wodą. Nie czyta się też nigdzie, aby śmierć jakiego-
kolwiek króla czy księcia nawet u barbarzyńskich narodów opłakiwana była tak długo i żałośnie; ani po-
grzeby dostojnych władców nie bywają powodem takiej żałoby, ani rocznica pogrzebu cesarza nie byłaby 
obchodzona wśród tak żałobnych śpiewów”. Gall I 29 s. 60-61. 

251 Kadłubek I 19 s. 92. 
252 Tamże. 
253 Kadłubek IV 21 s. 215-216. 
254 Tamże. 
255 MPH II 646-648; Kronika Janka z Czarnkowa. Tłum. J. Żerbiłło. Warszawa 1905 s. 27-34. 
256 Por. P. Geiger: Le roi est mort – vive le roi! Das Bild des Königs bei den französischen Königs-

begräbnissen. „Schweizer Archiv für Volkskunde”. 32: 1933 s. 1-20; W. Brückner: Bildnis und 
Brauch. Studien zur Bildfunktion der Effigies. Berlin 1966. 
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W przedstawieniach pogrzebów czy żałoby zaprezentowanych przez Jana Długosza w za-
sadzie trudno już dopatrzyć się elementów pogańskich257. Może tylko w przepychu pogrze-
bów Jagiellonów można by widzieć jakieś nawiązania do tradycji niezgodnych z duchem 
chrześcijańskiej prostoty. Ale Jagiellonowie stanęli u progu nowych czasów, kiedy zewnętrz-
na okazałość i przesada w wyrażaniu uczuć stała się rzeczą powszechną258.  

1.3.3. Zabiegi antywampiryczne  

Natomiast bardziej pogański charakter od innych praktyk mają wszelkie zabiegi anty-
wampiryczne, których ślady możemy znaleźć w niektórych wczesnośredniowiecznych gro-
bach259. Zrodziły się one z lęku przed zmarłym, którego posądzono o to, że może szkodzić 
żywym. Na podstawie źródeł etnograficznych wiemy, że wampirem (upiorem, strzygą) mógł 
zostać po śmierci człowiek, którego wyróżniały specjalne cechy za życia (wysokie stanowi-
sko, a częściej kalectwo lub posądzenie o czary), albo taki, który zginął śmiercią gwałtowną 
(topielec, wisielec, samobójca, zamordowany). Źródła archeologiczne potwierdzają istnienie 
praktyk antywampirycznych od neolitu (krępowanie zmarłych) aż po czasy późnego śre-
dniowiecza. W okresie wczesnego średniowiecza stosowano różne zabiegi: przebijano czasz-
kę dużym gwoździem lub pierś kołem drewnianym, obcinano również głowę, kładąc ją mię-
dzy nogami. Niekiedy kładziono zwłoki na brzuchu, zalepiano usta gliną oraz umieszczano 
na głowie (ustach) lub piersiach duży kamień260. 

257 W malowaniu oznak żałoby po śmierci Bolesława Chrobrego J. Długosz wzoruje się na poetyc-
kich opisach Galla. Por. Roczniki. Księga druga s. 371. 

258 Por. J. A. Chrościcki: Pompa funebris, passim. 
259 Por. W. Hensel: U źródeł Polski średniowiecznej s. 243-244; Jeszcze w XVIII w. J. Bohomolec 

pisze: „Gniewu wstrzymać nie mogę, gdy słyszę, jakie środki przeciw upiorom przepisują! (...) Ciało 
zakopać, głowę rydlem obciąć i między nogami położyć”. Zdaniem K. Moszyńskiego w związku z upio-
rami pozostają nazwy miejscowości Wąpiersk pow. Brodnica i Wąpiersk pow. Rypin . – Por. L. J. 
Łuka: Wierzenia pogańskie na Pomorzu Wschodnim w starożytności i we wczesnym średniowieczu 
s. 67-69; pełniejszą literaturę na temat wampiryzmu możemy znaleźć u H. Zoll-Adamikowej: Wcze-
snośredniowieczne cmentarzyska Małopolski. Cz. 2. Analiza s. 50. – Por. wyżej s. 93 przyp. 3. 

260 Na Kujawach znaleziono dwa groby wskazujące na istnienie wiary w upiory: grób mężczyzny 
z żuchwą na prawym boku i czaszką podziurawioną (obok nóż) w nogach; grób kobiety pochowanej 
grzbietem do góry z rozłożonymi ramionami i nogami zgiętymi w kolanach i podniesionymi do góry 
(podobny grób znaleziono w Bodzanowie pow. Aleksandrów Kujawski). Por. B. Zielonka: Niezwykłe 
pochówki na Kujawach. „Z otchłani wieków”. T. 23: 1957 s. 20-23 ryc. 1-3; Tenże: Stanowisko wie-
lokulturowe w Adolfinie w pow. aleksandrowskim. „Przegląd Archeologiczny”, T. 13: 1960 s. 201-
-202. – W Buczku pow. Łask odkopano grób mężczyzny ze szkieletem ułożonym na wznak i z głową 
zwróconą 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 innych grobów, 
w pobliżu śladów paleniska, które być może miało jakiś związek z cmentarzyskiem. Por. J. Kamiń-
ska: Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Buczku pow. Łask. „Prace i Materiały Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego w Łodzi”. Seria Archeologiczna. Nr 1. Łódź 1956 s. 105 tabl. 47, 5. – 
Grób „upiora” z czaszką przebitą długim gwoździem żelaznym odkryto na drodze między Piotrkowem 
Kujawskim a Bykami. Istnieją trudności z ustaleniem dokładnego datowania tego znaleziska z braku 
innych przedmiotów wyposażenia grobu, mogących pomóc w ustaleniu jego chronologii. Por. M. Ko-
walczyk: Wierzenia pogańskie za pierwszych Piastów s. 82. – Przetrwanie rozmaitych sposobów zwal-
czania „upiorów” na naszych ziemiach potwierdza XVII-wieczny zapisek w łacińskim dziele Summa 
Angelica de casibus. Angelus de Clavasio. „Casus de strigis. Trafiło się Anno 1674, że człowiek jeden 
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Uważa się, że sporadycznie występujące na niektórych cmentarzach wczesnośrednio-
wiecznych groby ciałopalne można również wytłumaczyć pochówkami upiorów. Tutaj nale-
ży umieścić domysł o rzekomym spaleniu zwłok Mieszka Bolesławowica261. 

Przedstawiliśmy tylko niektóre przejawy pogańskiego obyczaju pogrzebowego, istnieją-
cego równolegle z obyczajem chrześcijańskim. Jak trwałe były te elementy pogańskie, o tym 
świadczy praca A. Fischera262. Ukazanie całokształtu problemu „dwój wiary” w odniesieniu 
do pogrzebu przekracza ramy niniejszej pracy. Istnieje więc potrzeba opracowania tego za-
gadnienia dla naszych ziem, podobnie jak to dla Niemiec X–XIII w. uczynił E. Potkowski263. 

umarł w Trzeszawey, który z krewnych swoich osobom wielkie czynił złości onych dusząc, bijąc y krew 
z nich wysysając; mówią że to stryga, którego dół otworzywszy naleźli go jako wor, swieziusieńkiej 
krwie pełnego, kazałem go (mówi X Pleban) wdole na gębę położyć, ale teyże nocy, przyszedł do 
swego syna, którego srodze zbił y wczora powiedziano że umarł. Panowie Parochani instant barzo, 
ażeby mu szyję uciąć rydlem, dubitant an sit receptum ab Ecclesia tak postępować crudeliter?” Tamże 
s. 83. – W „Tygodniku Piotrkowskim” z 1895 r. zanotowano: „We wsi Kosmacz, we wschodniej Gali-
cyi, zmarła przed kilku dniami stara kobieta, którą wszyscy chłopi tamtejsi uważali za czarownicę; 
ogólnie mówiono we wsi, iż baba ta przyszła na świat z zębami i dlatego jest wiedźmą. Przed pogrze-
bem kilku włościan, pomimo sprzeciwiania się plebana, chcąc zapobiec, by zmarła po śmierci nie 
chodziła i ludziom nie szkodziła, wbiło jej osikowy kołek w serce”. Por. J. Kostrzewski: Kultura pra-
polska. Warszawa 1962 s. 344 rys. 296. 

261 Por. W. Hensel: U źródeł Polski średniowiecznej s. 244. 
262 A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921. 
263 E. Potkowski: Dziedzictwo wierzeń pogańskich w średniowiecznych Niemczech. Defuncti vivi. 

Warszawa 1973. 
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2. CHRZEŚCIJAŃSKIE OBRZĘDY POGRZEBOWE W POLSCE 
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ (DO KOŃCA XIII WIEKU) 

 
Z pierwszych stuleci chrześcijaństwa w Polsce teksty liturgiczne odnoszące się pogrzebu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 Por. S. Nahlik: Grabież dzieł sztuki. T. l. Wrocław-Kraków 1962 s. 39, 117. 
25 Por. M. Sokołowski, jw. 
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W r. 1814 nabył go dla swojej biblioteki w Warszawie Stanisław Ordynat Zamojski26. 
Szczęśliwie uratowany w czasie ostatniej pożogi wojennej, znajduje się od r. 1945 w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie pod sygnaturę Zam. 8, mikrofilm nr 10419. 

Kodeks tyniecki jest niewątpliwie, nie tylko od strony liturgicznej, jedną z najcenniej-
szych ksiąg ze znajdujących się w zbiorach polskich. Nie doczekał się jednak dotychczas 
osobnej monografii. Istnieje zatem potrzeba pełnego wydania tekstu tej księgi w formie fac-
simile wraz z całą dokumentacją historyczną i liturgiczną27, podobnie jak to już uczyniono 
z gnieźnieńskim Missale plenarium28.  

 
2.1.2. Ordo in agenda mortuorum 
 
Obrzęd liturgii pogrzebowej Sakramentarza tynieckiego ma postać uproszczoną. Poza ty-

tułem nie ma ani jednego słowa rubryki, które określałoby miejsce i czas wykonywania po-
szczególnych modlitw czy śpiewów. Nie wszystkie teksty podane są w pełnym brzmieniu. 
Responsoria, antyfony i psalmy, a także niektóre modlitwy, zaznaczone są tylko przez incypi-
ty. To schematyczne przedstawienie obrzędu pogrzebowego jest zrozumiałe, jeśli uświado-
mimy sobie, że sakramentarz jest księgą przeznaczoną przede wszystkim dla celebransa, stąd 
zawierał tylko najistotniejsze treści liturgiczne. Brakujące rubryki i teksty (responsoria, anty-
fony, psalmy) znajdowały się z pewnością, podobnie jak na Zachodzie, w specjalnych księ-
gach (Ordines)29. O czterech takich księgach jest mowa również w katalogu księgozbioru 
katedry krakowskiej z 1110 r.30 Większość z tych ksiąg uległa zniszczeniu na skutek częstego 
używania, i to niekiedy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych31. 

Sakramentarz tyniecki powstał w czasie, kiedy na Zachodzie w użyciu były przynajmniej 
dwa typy obrzędu pogrzebowego – jeden o charakterze rzymskim, drugi zaś określany jako 
karoliński32. Zdaniem H. Franka najstarszym zachowanym rzymskim obrzędem pogrzebo-
wym jest niedawno odkryte i opublikowane przez G. Haenniego Ordo defunctorum qualiter 
agatur erga defunctum a morte detentum (Köln, Cod. 123 Eccl. Motrop., fol 80r), które okre-

                         
26 Notatka na początku księgi tak o tym donosi: „Mszał (tyniecki...) w potrzebie reperacji kościoła, 

wystawiony na sprzedaż, dałem za niego złotych tysiąc w Krakowie roku 1814. Składam go do Biblio-
teki Ordynacyi Zamoyskiey, którego zbioru będzie może nay starożytniejszym zabytkiem. Warszawa 
dnia 24 lutego 1818 roku. Stanisław Ordynat Zamoyski mp”. 

27 Pracuje nad tym zespół wrocławski pod kierownictwem prof. dra J. Woronczaka.  
28 Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis Ma 149.  Ed. K. Biegański, J. Woronczak. W serii:  

Antiquitates Musicae in Polonia. Vol. XI-XII (Ed. H. Feicht) Warszawa 1970-1972. 
29 Wskazują na to przykładowo dwa Ordines defunctorum z Köln z X w. (Ma 118 i 123 – Dom-

bibliothek von Köln), o których będzie mowa niżej, a które odnaleziono poza księgami liturgiczny-
mi, w obu przypadkach jako poszyty do kodeksów prawniczych. 

30 MPH I 377. – Por. A .Vetulani: Krakowska Biblioteka Katedralna w świetle swego inwentarza. 
„Slavia Antigua”. 4: 1953 s. 163-192. 

31 Ślady zniszczeń noszą liczne rękopisy, w których brak początku względnie zakończenia obrzędu 
pogrzebowego, a w Agendzie krakowskiej z XV w. (BKapKr 24) cały właściwy obrzęd uległ zniszcze-
niu; znajdujący się w niej Conductus infirmi de hoc saeculo urywa się nagle po spowiedzi umierające-
go i po tekście absolucji. 

32 H. Frank: Der älteste erhaltene Ordo defunctorum der römischen Liturgie und sein Fortleben in 
Totenagenden des frühen Mittelalter. Alw 7: 1962 s. 36O-415. 
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ślać będziemy symbolem "R"33. Do momentu opublikowania przez G. Haenniego "R" za 
najstarszy obrzęd rzymski uchodziło Ordo 49 według rachuby M. Andrieugo (Roma, Vat. 
Ottob. lat. 312 fol. 151r, rękopis z końca XI w.), które powstało we wczesnym średniowieczu, 
VII–VIII w.34 H. Frank35 na podstawie szeregu analiz i porównań wykazał jednak, że Ordo 
49 jest nie tylko młodsze od "R", ale ponadto niepełne, blok bez właściwego zakończenia. 
Ordo 49 urywa się na antyfonie Aperite mihi portas i psalmie Confitemini. Z tenoru rubryki 
można wywnioskować, że antyfonę Aperite odmawiano zaraz po wigiliach za zmarłych, jesz-
cze przed rozpoczęciem Mszy pogrzebowej i przed procesją do miejsca pochowania36. Tym-
czasem w "R" antyfonę Aperite śpiewa się po Mszy, w czasie procesji do grobu, a przy sa-
mym grobie śpiewa się dalsze antyfony: Sitivit, Ingrediar, Haec requiem z odpowiednimi 
psalmami oraz modlitwą. 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 rozwi-
nięcia Ordo 49, ale właściwe zakończenie obrzędu pogrzebowego. W toku dalszych analiz 
Frank dochodzi do wniosku, że "R" opiera się na jakimś źródle z przełomu VII/VIII w., bar-
dzo zbliżonym do archetypu rzymsk 37iego . 

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 modli-
twach: jednej odmawianej po psalmach zaraz po skonaniu, a drugiej przy grobie. "R" nie 
określa jednak bliżej, o jakie modlitwy tu chodzi. Rubryka informuje jedynie ogólnie: „sacer-
dos dicit orationem sicut in sacramentorum continetur”. H. Frank snuje długie rozważania na 
temat, które spośród 17 możliwych „orationes post obitum hominis”, znanych z czasów karo-
lińskich38, miał na myśli redaktor "R". Jeśli chodzi o pierwszą z nich jako możliwą do przy-
jęcia uważa – na podstawie A. Chavasse’a39 – modlitwę Deus apud quem omnia morientia 
vivunt, której tenże autor przypisuje autentycznie rzymskie pochodzenie. Sakramentarz sta-
rogelazjański przedstawiony przez A. Chavasse’a nie zawiera jednak modlitw przed za-
mknięciem grobu, toteż możliwości identyfikacji drugiej modlitwy trzeba szukać gdzie in-
dziej. Podwójny zestaw modlitw, i to w tych samych sytuacjach co "R", podaje obrzęd 
pogrzebowy z pierwszej połowy VI w., opisany w regule zgromadzenia żeńskiego założone-
go przez abpa Cezarego z Arles (+542): „Incipiunt orationes super defunctae corpus, hoc est 
quando migrat soror de corpore” (dwie modlitwy do wyboru) oraz „supra sepulchrum quando 
sepelitur” (cztery modlitwy do wyboru)40. Spośród dwóch modlitw odmawianych „quando 

                         
33 G. Haenni: Un „Ordo defunctorum” du Xe siècle. (Cologno: Cathedrale, ms. 123). EL 73: 1959 

s. 431-434. 
34 M. Andrieu: Les Ordines Romani du haut moyen age. T. 4. Louvain 1956 s. 523-530. 
35 Der älteste Ordo defunctorum s. 360-365. 
36 „Et cum in ecclesia positum fuerit, orent omnes pro ipsa anima sine intermissione, usquedum 

ipsum corpus sepeliunt. Psallant psalmos vel responsoria, missam vel lectiones de Iob, et, cum venerit 
hora vigiliarum, simul vigilia celebrent, psalmos cum antiphonis sine Alleluia. Sacerdos vero orat(io-
nem dicit) dum canunt. A(nt.) Aperite mihi portas iustitiae et ingressus in eas confitebor domino. Ps. 
Confitemini domino”. Cyt. za: H. Frank, tamże s. 365. 

37 Frank: Der älteste Ordo defunctorum s. 375.  
38 Znajdują się one w tak zwanym Dodatku Alkuina. Por. J. Deshusses: Le sacramentaire gregorien 

s. 457-463 nr 1398-1405, 1407-1415 (nr 1406 to wezwania-wersety). 
39 Le sacramentaire gelasien (Vaticanus Reginensis 316). Paris-Tournai 1958. Liber III 91 s. 60; 

Sacramentarium Gelasianum nr 1627. 
40 Wyd. G. Morin: Florilegium Patristicum XXXIV 30-31. 
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migravit soror de corpore” na pierwszym miejscu znajduje się modlitwa Pio recordationis 
affectu, która również w Sakramentarzu starogelazjańskim znajduje się na tym miejscu41, 
chociaż nie ma jej w młodszym Sakramentarzu gelazjańskim42. Natomiast w drugim zesta-
wie, podobnie jak w młodszym Sakramentarzu gelazjańskim43, na czele czterech modlitw 
znajduje się Debitum humani corporis sepeliendi officium44. Czy o tej modlitwie myślał re-
daktor "R"? H. Frank45 nie ma jasnego zdania na ten temat. 

Karoliński typ reprezentuje, zdaniem H. Franka, Sakramentarz z Saint Denis z poł. IX w. 
(Paris, BN lat. 2290, fol. 160r n.), który w dalszych rozważaniach będziemy oznaczali sym-
bolem "Kar"46. "Kar", w porównaniu z "R'',  jest znacznie bogatsze w śpiewy, a zwłaszcza 
w teksty modlitewne. Zawiera zestaw złożony z modlitw znajdujących się w Sakramentarzu 
starogelazjańskim oraz z modlitw za zmarłych z tak zwanego Dodatku Alkuinowego do Sa-
kramentarza gregoriańskiego47. 

Nawet bardzo pobieżne zapoznanie się z tekstami Sakramentarza tynieckiego pozwala 
stwierdzić, że Ordo in agenda mortuorum tego sakramentarza nie pokrywa aię z Ordo de-
functorum qualiter agatur erga defunctum a morte detentum ("R") ani z Incipiunt orationes 
in agenda mortuorum ("Kar"). Ordo in agenda mortuorum wydaje się bliskie obrzędowi o tej 
samej nazwie, znajdującym się w rękopisie kolońskim z X w. (Köln, Dombibl. Ms 118 
p. 115-161)48.

Ordo kolońskie Ms 118 (określać je będziemy symbolem "Col") jest, zdaniem H. Franka49,  
jakimś rozwinięciem obrzędu typu "R", chociaż zawiera również elementy o charakterze 
karolińskim. Kolońskie pochodzenie Sakramentarza tynieckiego nasuwa przypuszczenie, że 
właśnie Ordo in agenda mortuorum z "Col" 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 tekstów "R", Sakramentarza 
tynieckiego (który oznaczać będziemy symbolem "T") oraz "Col", po czym przeprowadzimy 
ich analizę treściową (Tabela 1).  

41 Sacramentarium Gelasianum nr 1607. 
42 Sakramentarz z Rheinau 30, fol. 152 v-155r, wyd. M. Gerbert: Monumenta veteris liturgiae 

Alemannicae. Paris I (St. Blasien 1777) 313-315. Teksty cyt. za: Frank: Der älteste Ordo defunctorum 
s. 362-363.

43 Tamże. 
44 W starogelazjańskim modlitwa ta występuje na dalszej pozycji. Por. Sacramentarium Gela-

sianum nr 1626. 
45 Der älteste Ordo defunctorum s. 379.  
46 Por. H. Frank, tamże, s. 362-387. Wyd. E. Martène: De antiquis Ecclesiae ritibus.T. 2. Louvain 

173 Cap. III Ordo XV s. 385n. Przedruk ze skrótami znajduje się u H. Franka, dz. cyt. s. 383. Bliższą 
analizą "Kar" zajmiemy się niżej, w związku z omawianiem liturgii krakowskiej. 

47 Dodatek ten (17 modlitw) znajdujemy w suplemencie z Aniane u J. Deshusses, jw.; por. też: 
Martimort: Handbuch I 310-311. 

48 Jest to rękopis o charakterze prawniczym. Ordo stanowi w nim tylko poszyt. Analizę tego Ordo 
podaje Frank: Der älteste Ordo defunctorum s. 402-411. 

49 Tamże. 
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Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R" 
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

Sakramentarz  
tyniecki – "T"    

(Warszawa, BN Zam. B) 

Ordo kolońskie – "Col" .  
(Köln, Dombibliothek  

Ms 118) 

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

Ordo in agenda mortuorum Ordo in agenda mortuorum 

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

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

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

Primo ut anima corpore exuta  
fuerit dices responsum cum 
antiphona: 

R. Subvenite sancti Dei  
V. Requiem aeternam 

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

Inde sequitur: 

A. Suscipiat te Christus  
Ps. In exitu Israel 

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

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

A. Chorus angelorum 

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

totumque:  
Ad dominum cum 
tribularer 

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

Inde dicit sacerdos orationes 
sicut in sacramentorum 

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

Ordo rzymskie – "R" 
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

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

(Warszawa, BN Zam. B) Ms 118) 

Continetur et dicat 
tantum Oremus. 

Allocutio: 

Pio recordationis affectu (1) Pio recordationis affectu 

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

Suscipe domine animam fa-
muli tui (3) 

Alia. Suscipe domine 
animam 

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

Fac quaesumus domine hanc 
cum servo (5) 

Alia. Fac quaesumus domine 

Inclina domine aurem tuam 
(6) 

Alia. Inclina domine aurem 
tuam 

Absolve quaesumus domine 
animam (7) 

Alia. Absolve domine ani-
mam 

Annue nobis domine (8) Alia. Annue nobis domine 

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

Et ne nos 

In memoria aeterna  
Ne tradas 

In mamoria aeterna eris 
iustus 
Ne tradas bestiis animam 
confitentium tibi 

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

Requiem aeternam Requiem aeternam dona ei 
domine 

Or. Deus cui omnia vivunt (9) Sequitur oratio: 
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Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R" 
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

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

(Warszawa, BN Zam. B) Ms 118) 

Deus cui omnia vivunt 
Post lavationem corporis di-
cuntur orationes istae: 

Alia. Deus vitae dator (10) Deus vitae dator 

Alia. Deus qui humanarum 
animarum (11) 

Alia. Deus qui humanarum 
animarum 

4. Postea Lavatur corpus et 
postquam in feretro posi-
tum fuerit antequam de 
domo egrediatur dicit:

Hic portatur in acclesia(m) 
cum antiphona: 

A. De terra formasti me  
Ps. Dominus regit me 

A. De terra formasti me  
Ps. Domine regit me 

A. De terra formasti me  
Ps. Dominus regit me 

5. (Postea portatur in eccle-
siam canentibus interim:)

Sequitur alia antiphona: 

A. Tu iussisti  
Ps. Quemadmodum 

A. Tu iussisti nasci me domine 
Ps. Quemadmodum 

A. Tu iussisti nasci me  
Ps. Quemadmodum 

A. Audivi vocem 
Ps. Domine axaudi II 

A. Audivi vocem  
Ps. Dilexi quoniam 

A. Audivi vocem  
Ps. Dilexi quoniam 

Ps. Domine axaudi II 
Oratio cum in ecclesia poni-
tur corpus: 

Or. Fidelium (12) Fidelium 

Oratio alia in ecclesia ubi 
custodiendum est corpus: 

(Or.) Omnipotens sempiterne 
deus cui (13) 

Omnipotens sempiterne deus 
cui numquam 

6. Postea deputandi sunt qui
ibidem sine intermissione
(usque dum ipsum corpus
sepeliatur) psallant psalmos
vel responsoria permixtos
(sive lectiones de beato) et

Hic deputandi sunt qui circa 
illud (scil. corpus) vigilent et 
psalmos vel responsoria canant 
indesinentar donec missa cae-
lebretur. 

Postea caelebratantes (!) 

- 74 -

2. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe w Polsce do końca XIII wieku



Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R"  
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

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

(Warszawa, BN Zam. B) Ms 118) 

cum venerit ora vigilias (!) 
omnes insimul vigilias ce-
lebrent psalmos cum res-
ponsoria (!) et antiphonis 
sine alleluia et lectiones ad 
ipsum officium pertinentes 
et ipsum corpus in ecclsia 
debet esse usque dum pro 
ipsa anima missae cele-
brantur. 

accenduntur candele et sequi-
tur allocutio: 
 

 Sequitur: 
(Or.) Omnipotentis dei mise-
ricordiam (14) 

Omnipotentis dei misericor-
diam  
Hic canitur a presbitero vel  
a magistro simulque scola: 

 (R.) Subvenite sancti dei  
(V.) Suscipiat eam Christus 

R. Subvenite 
V. Suscipiat te Christus qui 
vocavit te. 

 Kyrie – ter Deinde sequitur Kyrie eleison 
ter vicibus. 
Post hec sequitur allocutio: 

 (Or.) Deum iudicem (l5) Deus iudicem universitatis 

  Item sequitur: 

 (R.) Antequam nascarer  
V. Comissa 
 

R. Antequam nascerer 
V. Comnissa mea pevesco et 
ante te erubesco 

 Kyrie Deinde Kyrie eleison, Christe 
el., Kyrie el. et inde rursum 
dicit sacerdos: 

 Alia. Deus qui universorum 
es creator (l6) 

Deus qui universorum es con-
ditor et creator 

 Pater noster Hic orent omnes pariter ex eo 

 Et ne nos  
Requiem aeternam 

Expleto dicit sacerdos: 
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Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R" 
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

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

(Warszawa, BN Zam. B) Ms 118) 

(Or.) Partem beatae resurre-
ctionis (17) 

Partem beatae resurrectionis 

Cum vero ipsa expleta fuerit 
levatur ipsum corpus proce-
dentibus ante cum cereis 
cum turibulis cannentibus 

Hic levatur feretrun cum anti-
phona: 

A. Aperite mihi portas iusti-
tiae  

Ps. Confitemini domino 

A. Aperite illi (!) portas iusti-
cie  

Ps. Contitemini domino 

A. In paradisun  
Ps. Cum invocarer 

Postea ponatur in sarcosa-
gum (!) et antequam operia-
tur dicit sacerdos orationem 
sicut in sacramentorum con-
tinetur interim canentibus: 
A. Sitivit anima mea 
Ps. Quemadmodum 

(Or.) Te domine sancte pater 
(18)  
(Or.) Diri vulneris novitate 
(19) 

Orationes ante sepulcrum: 

Te domine sancte pater  
Alia. Diri vulneris 

Hic ponitur in sepulcro: 

A. Ingrediar in locum 
tabarnaculi  

Ps. Iudica me deus 

A. Ingrediar in  locum  
Ps. Quemadmodum 

Item antiphonan priusquam 
operiatur 

(Or.) Opus misericordiae 

A. Haec requies mea in 
saeculum saeculi hic 
habitabo quoniam elegi 
eam. 

Ps. Memento domine David 

A. Haec requies mea 
Ps. Memento domine David 
(Or.) Omnipotens sempiterne 
deus qui humano 

A. Qui posuit 

Ps. Jubilate deo omnis terra  
(Or.) Redemptio ( !) 
animarum deus (20) 

A. Qui posuit animam meam 
(poprma tuam!) ad vitam  

Ps. Jubilete deo omnis terra  
(Or.) Redemptio (!) 
animarum deus 

A. De terra formasti me  A. De terra formasti me  
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Tabela 1 

Ordo rzymskie – "R"  
(Köln, Dombibliothek  

Ms 123) 

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

(Warszawa, BN Zam. B) Ms 118) 

Ps. Domine probasti me Ps. Domine probasti me 

 (Sequitur oratio:)  
Obsecramus misericordiam 
tuam (21) 

Sequitur oratio:  
Obsecramus misericordiam 

  A. Ne intres 

 Ps. Domine exaudi orationem 
meam 

Ps. Domine exaudi 
 

 (Or.) Deus apud quem 
mortuorum (22) 

(Or.) Deus apud quem 
mortuorum spiritus  
Post sepulturam allocutio: 

 Oremus fratres karissimi (23) Oremus fratres karissimi* 

 Deus qui iustis 
supplicationibus (24) 

 
 
 
 
 

 Debitum humani corporis 
sepeliendi (25) 

 Temeritatis quidem est domine 
(26) 

 Tibi domine commendamus 
animam (27) 

 Pater noster 

 Ps. Miserere mei deus  
(Or.) Deus apud quem omnia 
morientia (28) 

 (Or.) Commendamus tibi 
domine (29) 
 

* W tym miejscu rękopis się koń-
czy. Następna karta zagubiła się  
w ciągu wieków. W porównaniu  
z Dodatkiem Alkuina, spośród mo-
dlitw „post sepultum corpus” brak 
tu czterech modlitw. Modlitwy te 
znajdują się, i to w tym samym 
porządku co w Dodatku, w innym 
wydaniu obrzędu kolońskiego, 
mianowicie w kodeksie z Brukseli 
(Brüssel. Bibl. Royal, Cod. lat. 387 
[1814-16], fol. 250v-256v. z X w.,  
z którego korzystał B. Capelle 
(L’antienne „In paradisum” – 
„Questions Liturgique et Paroissia-
les” 8: 1923 s.161-176) przy ustala-
niu genezy antyfony „In paradisum” 
Por. Frank: Der älteste Ordo s. 402, 
Są to te same modlitwy,  jakie poda-
je Sakramentarz tyniecki. 
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Analiza50 
 
Stwierdzić należy zgodność między rubrykami wprowadzającymi między "R" i "Col". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fac quaesumus Domine... pochodzi z liturgii wizygockiej. Missale Mixtum – PL 85, 1028. – Wy-
stępuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) 
nr 1402. 
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„capitula”, zwane w "Col" „versus”, oraz opuszczona modlitwa z Dodatku: Deus cui omnia 
vivunt55. 

Długa psalmodia (psalmy 113-18) oraz liczne przedstawione tu modlitwy składają się na 
obrzęd zwany Commendatio animae56. Oznacza on przede wszystkim polecenie zmarłego 
Bogu. Równocześnie modlitwy wypełniają czas oczekiwania, aż na ciele zmarłego pojawią 
się oznaki śmierci57. Dopiero po Commendatio przenoszono zmarłego z miejsca zgonu do 
specjalnej sali ze stołem kamiennym, w której przystępowano do toalety pogrzebowej58. 
Czynność tę wykonywali członkowie tej samej wspólnoty, z której zmarły się wywodził. 
Należała ono również do zadań niższego kleru59. Po umyciu ciała odmawiano dalsze modli-
twy, które w Dodatku Alkuina, a także w "Col", określone są jako: Orationes post lavationem 
corporis60. Towarzyszyły one czynności ubierania zmarłego. 

Strojem zmarłego, zwłaszcza w starożytności chrześcijańskiej, było białe prześcieradło. 
Wspomina o tym jeszcze Amalariusz z Metz (+ ok. 850)61. Średniowiecze nastawione bar-
dziej na pokutę chętnie ubierało swoich zmarłych w szaty pokutnicze62. Częstym strojem był 
również habit zakonny63. Ubierano w ten sposób zwłaszcza tercjarzy. W habicie kazali się 
chować nawet niektórzy papieże64. Durandus (+1396) miał pretensje do mieszkańców Italii, 
że ubierali swych zmarłych w ubiór codzienny („vestes communes”)65. Na wzór Łazarza 

                                                                      
Inclina Domine auram tuam... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gela-

sianum nr 1686.  
Absolve Domine animam famuli... pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego. Sacramentarium 

Gregorianum nr 1016. 
Annue nobis Domine... pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego. Sacramentarium Gregorianum nr 1017. 
55 Deus cui omnia vivunt... jest to modlitwa wzięta z Sakramentarza gelazjańskiego, gdzie jednak 

ma inny początek: „Deus apud quem omnia morientia vivunt”. Sacramentarium Gelasianum nr 1627. 
56 Termin „commendatio animae” używany był niejednolicie. W afrykańskich aktach synodalnych 

z IV w. (Mansi 3,885) i u św. Augustyna: De cura pro mortuis l, 3 (CSEL 41, 624) określano nim 
pogrzeb. W liturgii rzymskiej VII/VIII w. oznaczał liturgię po skonaniu – por. A. Chavasse: La sacra-
mentaire gélasien s. 59n. W tym znaczeniu możemy go zastosować do naszego sakramentarza ("T"). 
Później przez ten termin rozumiano modlitwy odmawiane w czasie agonii. – Por. L. Gougaud: Etude 
sur les Ordines commendationis animae. EL 49: 1935 s. 3-27: P. M. Gy: Der Tod des Christen. W: 
Martimort: Handbuch II 157-160; A. G. Martimort: L’„Ordo commendationis animae”, MD 15: 1948 
s. 143-160; Tenże: Pastorale liturgique des malades. QLP 36: 1955 s. 231-243; B. Bürki: Im Herrn 
entschlafen s. 87-135.  

57 Philippeau: Origines et evołution s. 203. 
58 Od średniowiecza poczynając sale takie odnajdujemy nie tylko w klasztorach, ale również w po-

bliżu kościołów parafialnych czy kaplic cmentarnych. – Por. Philippeau: Ressourcement s. 384. 
59 Tamże. 
60 Deus vitae dator... pochodzi z liturgii wizygockiej. Por. Missale Mixtum – PL 85, 1018. Wystę-

puje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) nr 
1407. – Deus qui humanarum animarum... modlitwa ta jest pochodzenia wizygockiego. Por. Brevia-
rium Gothicum – PL 86, 983. Występuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacra-
mentarium Grogorianum (SpAn) nr 1408. 

61 De ecclesiasticis officiis IV 41 - PL 105, 1236-1238. 
62 Sicard: Mitrale IX 50 - PL 213, 429. 
63 Durandus: Rationale divinorum officiorum VII 35.  
64 Na przykład: Klemens IV (+1268), Mikołaj IV (+1292), Sykstus IV (+1484). – Por. Eisenhofer: 

Handbuch s. 437. 
65 Rationale div. off. VII 35. 
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(J 11,44) obwiązywano niekiedy zmarłych bandażami66. Duchownych na ostatnią drogę 
przybierano w szaty liturgiczne, zgodnie ze stopniem święceń, chociaż ze względów 
oszczędnościowych kleryków niższych święceń ubierano nieraz „modo laicorum”. Bisku-
pów, podobnie jak małżonków i poświęcone dziewice, chowano z pierścieniem na ręku oraz 
z innymi oznakami władzy: mitrą i pastorałem67. Kapłanom składano niekiedy na piersi nie-
konsekrowany chleb68 lub tabliczkę z wypisanym Confiteor względnie Credo69. Po tych 
czynnościach następowała ekspozycja zwłok. Zmarłego układano na marach lub w trum-
nie. Przed wyjściem z domu odmawiano antyfonę De terra formasti me70 z psalmem 22 
Dominus regit me. W drodze do kościoła odmawiano dalsze antyfony i psalmy: Tu iussisti 
nasci me71 z psalmem 41 Quemadmodum oraz Audivi vocem72 z psalmem 114 Dilexi quo-

66 Por. Philippeau: Toilette s.77; Tenże: Agenda mortuorum s. 65. W Sacramentarium Fuldense 
saeculi X spotykamy takie wyrażenie: „lavatur corpus et lazaritatur feretroque componitur”. Ikonogra-
ficznym przedstawieniem takiego przybrania zmarłego jest miniatura w Pontyfikale Rzeszowskiego (il. 
5, 6) oraz w Godzinkach francuskich (il. 13). 

67 Por. Philipeau: Toilette s. 77; Tenże: Ressourcement s. 385. Najstarszym ikonograficznym przed-
stawieniem stroju zmarłego biskupa są Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające pogrzeb św. Wojciecha 
(il. 2, 3). Resztki szat liturgicznych, pastorały, kielichy oraz pierścienie znaleziono w grobach pierw-
szych opatów tynieckich. Por. H. Zoll-Adamikowa: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe 
Małopolski. Cz. l. Źródła. Wrocław 1966 s. 198-203; pierścień znaleziono również w grobie biskupa 
krakowskiego Maurusa (+1118) – por. A. Bochnak: Grób biskupa Maura w krypcie św. Leonarda na 
Wawelu. RKr 30: 1938 s. 239-248. 

68 Amalariusz z Metz: De ecclesiasticis officiis IV 41 – PL 105, 1236: „oblata super pectus sanctum posita”. 
69 W grobie biskupa Maura na Wawelu znaleziono tabliczkę z siglami Credo o zabarwieniu katar-

skim. – Por. A. Bochnak, jw. 
70 Antyfona: „De terra formasti (plasmasti) me et carne induisti me, Redemptor meus, Domine, 

resuscita me in novissimo die”. Tekst wg Martimort: Handbuch II 163. Razem z antyfonami Aperite 
mihi, Ingrediar, Haec requies śpiewanymi w drodze z kościoła na cmentarz i nad grobem odnajdujemy 
ją w "R", "Col" i "Kar". Zdaniem H. Franka (Römische Herkunft der karoligischen Beerdigungs-
antiphonem s. 161-171) należy ona do antyfon o rzymskim pochodzeniu. Na treść tej antyfony składają 
się: w. 5b psalmu 138 – „tu formasti me” i Job 19, 25 „Scio enim quod redemptor meus vivit, et in 
novissimo die de terra surrecturus sum”. W "Kar" zamiast „formasti” mamy wyraz „plasmasti”, cha-
rakterystyczny dla wszystkich późniejszych obrzędów pogrzebowych typu karolińskiego. Pierwotnie 
antyfona De terra śpiewana była w drodze z domu do kościoła z psalmem 22 Dominus regit me, póź-
niej (również w "T") nad grobem z psalmem 138 Domine probasti me lub bez psalmu, w czasie sypa-
nia piasku na trumnę. W najnowszym OE (52, 70, 15l) brzmi ona: „De terra plasmasti me, de carne 
induisti me. Redemptor meus, Domine, resuscita me in novissimo die” i śpiewana jest z psalmem 92 
w czasie procesji z kościoła do grobu. 

71 Antyfona: „Tu iussisti nasci me, 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 bliżej nie-
znane. Występuje w "R" i "Col" z psalmem 41 Quemadmodum jako śpiew procesyjny w drodze 
z domu do kościoła. Martimort: Handbuch II 163 podaje nieco dłuższy tekst tej antyfony:  

„Tu iussisti nasci me, Domine; tu promisisti ut resurgerem. 
Iussus tuus venit ut commendem terrae corpus meum, 
animam quam dedisti, suscipe illam Deus”. 

72 Antyfona: „Audivi vocem de celo dicentem: 
 Beati mortui qui in domino moriuntur”.  

Tekst wg Franz: Rituale von St. Floriana s. 96. Pochodzenie bliżej nieznane. Występuje w "R" 
i "Col". W "R" z psalmem 142 Domine exaudi w drodze do kościoła. – W OE (35, 154) tekst tej anty-
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niam. "Col" dodaje jeszcze psalm 142 Domine exaudi II, "R" ma tylko psalm 142. Po przy-
byciu do kościoła odmawiano, według "Col" i "T", najpierw modlitwę Fidelium73, a następ-
nie drugą: Omnipotens sempiterne deus cui numquam74. 

Kolejna rubryka "R" i "Col" mówi o czuwaniu, które trwało aż do momentu końcowych 
obrzędów pogrzebowych. Jeśli zmarły był duchownym, czuwania odbywały się w koście-
le, natomiast w innym przypadku miało ono miejsce w domu zmarłego. Dochodziły tam do 
głosu nieraz praktyki pogańskie, o czym wspomina Walafryd Strabo (+849)75. Czuwanie 
trwało na ogół nie dłużej niż jedną noc, gdyż do pochówku przystępowano już po 12, a naj-
dalej po 24 godzinach76. W tym czasie śpiewano psalmy77, responsoria i czytano z księgi 
Joba. Pod koniec czuwania schodzili się wszyscy uczestnicy pogrzebu celem odprawienia 
wigilii i Mszy św.78. 

Po Mszy św. wszyscy obecni zapalają świece ("R" nr 7 i "Col"). W "Col" ("T") następuje 
teraz modlitwa o charakterze wprowadzenia („allocutio”) do ceremonii końcowych: Omnipo-
tentis Dei misericordiam79. Z kolei, już po raz drugi, wszyscy znajdujący się w pobliżu ołta-
rza śpiewają responsorium: Subvenite80, po którym odmawia się potrójne Kyrie oraz drugą 
zachętę do modlitwy: Deum iudicem81,   po czym kolejne responsorium: Antequam nasce-
rer82. Po tym responsorium następuje jeszcze raz potrójne Kyrie oraz modlitwa: Deus qui 
universorum83, i wreszcie wspólne: Ojcze nasz ("Col": „hic orent omnes pariter ex eo”) oraz 
modlitwa: Partem beatae resurrectionis84. W "R" nie ma wzmianki o tych obrzędach odby-
                                                                      
fony podany jest bez zmian. Śpiewana jest również z ps. 114 w drodze z domu do kościoła. Treścią tej 
antyfony są słowa Apokalipsy św. Jana 14,13. 

73 Modlitwa Fidelium pochodzi z najstarszych sakramentarzy: Sacramentarium Leonianum nr 1130 
– ze Mszy: In agenda plurimorum; Sacramentarium Gelasianum nr 1871 – Używana do dziś: OE nr 
201 – „pro liturgia verbi”. 

74 Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1626 – ze Mszy: 
Orationes pro defunctis laicis – „item unius defuncti”. 

75 „Carmina diabolica, quae mortuo nocturnis horis vulgus cantare solet, et cachinnos, quo exercent sub 
contestatione Dei omnipotentis vetate”. – Cyt. za: L. Ruland: Geschichte der Leichenfeier s. 179. Powracano 
do tego i przypominano o tym zakazie jeszcze w późniejszym średniowieczu, o czym będzie mowa niżej. 

76 P. M. Gy: Funersilles s. 79. Jedynie w przypadku znaczniejszych osób czekano dłużej na przy-
bycie zaproszonych gości. 

77 Już św. Hieronim (+420) śpiewanie psalmów i hymnów określa jako „christiana traditio”: Życie 
Pauli 16 – PL 23, 27. Podobnie pisze Grzegorz z Nyssy w życiu Makryny – PG 46, 992 oraz św. Au-
gustyn w Wyznaniach 3, 13, 31. – Por. Righetti II 370-375.  

78 Ordo "R" rubryka 6. 
79 Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1662. 
80 Por. s. 129. 
81 Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentariun Gelasianum nr 1618. 
82 „Antequam nascerer novisti me, et ad imaginem tuam, domine, formasti me. + Modo reddo tibi 

creatori animam meam. 
V. Commissa mea pavesco et ante te erubesco, dum veneris iudicare noli me condemnare”. 
Tekst według Philippeau: Ressourcement s. 398. Najwcześniej znajduje się w Sakramenta-

rzu z Padwy (powstał między 841-855) Cod. Pad. D. 47, fol. 122v-126r. – Por. Frank: Der älteste 
Ordo s. 404. Kiedy i gdzie po raz pierwszy występuje, nie wiemy. Jest starsze od "Kar". Por. H. Frank, 
tamże s. 404, 410. – W odnowionej liturgii pogrzebu występuje po Ritus ultimae commendationis et 
valedictionis ad libitum – por. OE nr 188. 

83 Pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1619.  
84 Pochodzenie z Sakramentarza leoniańskiego. Sacramentarium Leonianum nr 1147.  
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wających się po Mszy św. w kościele, przed wyniesieniem zmarłego do grobu. Podobny do 
"Col" zestaw responsoriów znajduje się w "Kar", jednakże z innymi modlitwami. Gdzie i kie-
dy po raz pierwszy pojawiły się te responsoria i modlitwy w opisanym wyżej układzie, nie 
wiemy85. 

W tym momencie rozpoczyna się procesja na cmentarz (do grobu). W drodze śpiewa się 
antyfony: Aperite mihi86 (w "Col" – „illi”) z psalmem 117 Confitemini oraz In paradisum87 
(tylko w "Col") z psalmem 4 Cum invocarem. Po dojściu do grobu, według "R", kapłan od-
mawia drugą modlitwę, natomiast "Col" przytacza dwie modlitwy z Sakramentarza gelazjań-
skiego: Te, Domine, sancte Pater88 oraz Diri vulneris89. W czasie składania zmarłego do 
grobu "R" mówi o trzech antyfonach: Sitivit90 z psalmem 41 Quemadmodum, Ingrediar91 
z psalmem Iudica me oraz Haec requies92 z psalmem 131 Memento, Domine, David. I w tym 
miejscu kończy się najstarsze rzymskie Ordo defunctorum ("R"). 

Zakończenie obrzędu pogrzebowego w "Col" jest o wiele bardziej rozbudowane. Zamiast 
trzech antyfon i trzech psalmów jak w "R", "Col" posiada pięć antyfon, tyleż psalmów oraz 

85 Por. Frank: Der älteste Ordo defunctorum s. 404.  
86 „Aperite mini portas iustitiae et ingressus in eas confitebor Domino. Haec porta Domini, iusti 

intrabunt in ea”. Tekst według Philippeau: Ressourcement s. 398. – H. Frank (Römische Herkunft der 
karolingischen Beerdigungsantiphonem s. 161-171) podkreśla jej rzymskie pochodzenie. Przypisuje ją 
już św. Grzegorzowi W., który w swoich Dialogach (Lib. 4 cap. 36) opisuje śmierć pewnego mnicha 
z klasztoru w Spoleto w ten sposób: „Ad horas vero mortis veniens, misterium Domini corporis et 
sanguinis accepit, vocatosque fratres coram se psallere praecepit; quibus tamen antiphonam ipse per 
semetipsum de semetipso inposuit dicens: Aperite mihi portas iustitiae et ingressus in eas confitebor 
Domino, haec porta Domini, iusti intrabunt per eam”. Treść antyfony wzięta jest z 19 w. psalmu 
117, z którym występuje. Obecnie antyfona ta znowu powróciła do liturgii pogrzebowej i śpiewa się ją 
również w czasie procesji z kościoła na cmentarz – por. OE nr 52, 70, 155, 156: „Aperite mihi portas 
iustitiae, ingressus in eas confitebor Domino cum ps. 117 Confitemini vel Haec porta Domini, iusti 
intrabunt in eam”. 

87 „In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres Christi et perducant te in 
civitatem sanctam Jerusalem”. Tekst według Franz: Rituale z St. Florian. B. Capelle (L’antienne „In 
paradisum”. QLP 8: 1923 s. 161-176) przypisuje jej raczej mediolańskie pochodzenie (liturgia św. 
Ambrożego); natomiast H. Frank (Der älteste Ordo defunctorum s. 366, 373) uważa, że należy ją przy-
pisać liturgii galijskiej: „Capelle wollte die Heimat der Antiphon eher in Mailand als in Gallien sehen, 
während ich gallischen Ursprung für sicher halte”. Antyfona ta przetrwała reformę trydencką i jest 
aktualna do dziś. Por. OE nr 50, 69 na zakończenie rytu pożegnania. 

88 Sacramentarium Gelasianum nr 1617.  
89 Sacramentarium Gelasianum nr 1608.  
90 „Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum, quando veniam et apparebo ante faciem Dei”. Jest to 

w. 3 psalmu 41 Quemadmodum. Występuje w "R".
91 „Ingrediar in locum tabernaculi admirabillis, usque ad domum Dei”. – Tekst według Philippeau:

Ressourcement s. 399. Antyfona stanowi w. 5b psalmu 41. Znajduje się w "R". "Col", "Kar". Jest 
prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego. Por. Frank: Römische Herkunft s. 161-171. Zniknęła w cza-
sie reformy trydenckiej, obecnie znowu powróciła do łaski. – Por. OE nr 52, 70, 147 w zestawie-
niu z ps. 41 Quemadmodum, wykonywana w drodze do grobu. 

92 „Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo, quoniam elegi eam”. Tekst według Phi-
lippeau: Ressourcement s. 399. Na treść jej składa się w. 4 psalmu 131 Memento, Domine, David. 
Znajduje się w "R", "Col", "Kar". Pochodzenie prawdopodobnie rzymskie – por. Frank: Römische 
Herkunft s. 161-171. 
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modlitw93. Sakramentarz tyniecki w porównaniu z "Col" jest nieco uboższy. Nie odnajduje-
my w nim antyfon: Aperite i In paradisum, śpiewanych w drodze z kościoła do grobu, ani 
Ingrediar i Haec requies wraz z odpowiednimi modlitwami wykonywanymi nad grobem. 
Uszeregowanie antyfon pogrzebowych w "Col" (Aperite, Ingrediar, Haec requies) wykazuje 
dużą zależność od "R". Antyfona In paradisum, obca "R", jest wyrazem wpływu frankoń-
skiego czy starogalijskiego na "Col"94. W "Col" i "T" następują jeszcze dalsze antyfony95, 
z których Qui posuit i Ne intres nie ma ani w "Kar", ani w innych pokrewnych agendach96.  

Po pochowaniu zmarłego następuje w "T" długi szereg modlitw97, a następnie psalm 50 
Miserere z ostatnimi modlitwami za zmarłego: Deus apud quem omnia morientia oraz Com-
mendamus98. 

93 W "R" występują antyfony i psalmy: Sitivit z ps. 41 Quemodmodumi; Ingrediar z ps. 42 Iudica 
me Deus; Haec requies z ps. 131 Memento, Domine, David. W "Col" mamy następujące zestawy anty-
fon, psalmów i modlitw:  

A. Ingrediar z ps. 41 Quemadmodum  
Or. Opus misericordiae... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum 

nr 1621. 
A. Qui posuit animam... z psalmem 65 Jubilate Deo omnis terra.  
Or. Redemptio animarum... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasia-

num nr 1622. 
Ten ostatni zestaw występuje równiaż w "T". Antyfona:  
Qui posuit animam tuam ad vitam – wzięta jest z psalmu 65 (w. 9a).  
A. De terra formasti... z psalmem 138 Domine, probasti me.  
Or. Obsecramus misericordiam tuam... pochodzi z liturgii wizygockiej. Missale Mixtum – PL 85, 

1018. Występuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramentarium Gregorianum 
(SpAn) nr 1409. 

A. Ne intres... z psalmem 101 Domine exaudi orationem.  
Or. Deus apud quem... pochodzi z liturgii wizygockiej. – Breviarium Gothicum – PL 86, 979. 

Występuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina (SpAn) nr 1410. 
Również ten zastaw (bez ant. Ne intres) odnajdujemy w "T". Antyfona: Ne (Non) intres in iudicium 

cum servo tuo Domine – występuje w Sacramentarium Fuldense saeculi X. Na treść tej antyfony 
składa się w. 2 psalmu 142 Domine exaudi orationem (samego psalmu 142 używa się już wcześniej, 
w czasie procesji z domu do kościoła).  

94 Frank: Der älteste Ordo s. 406.  
95 Por. s. 141 przyp. 2.  
96 Por. Frank: Der älteste Ordo s. 409. – Frank przeoczył antyfonę Ne intres znajdującą się w ręko-

pisie "Col" (Köln, Dombibliothek Hs. 118 s. 161).  
97 Oremus, fratres karissimi... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gela-

sianum nr 1620. 
Deus, qui iustis supplicationibus... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Ge-

lasianum nr 1614. – Modlitwa ta została zachowana w OE nr 169. 
Debitum humani corporis... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasia-

num nr 1623. Zachowana w OE nr 46, 65. 
Temeritatis quidem est... Pochodzenie tej modlitwy jest wizygockie. Por. Liber Ordinum. Ed. M. Fé-

rotin. Paris 1912 s. 125. Występuje w Sakramentarzu gregoriańskim w Dodatku Alkuina. Sacramen-
tarium Gregorianum (SpAn) nr 1414. 

Tibi Domine commendamus animam... pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego z Dodatku Al-
kuina. Sacramentarium Gregorianum (SpAn) nr 1415.  

98 Deus apud quem omnia morientia vivunt... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacra-
mentarium Gelasianum nr 1627. 
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Rzecz charakterystyczna – "Col" pod koniec obrzędów pogrzebowych po raz drugi przy-
tacza antyfonę: De terra formasti me, którą śpiewano już raz przed wyniesieniem zmarłego 
z domu do kościoła, wówczas jednak w zestawieniu z psalmem 22 Dominus regit me, a obec-
nie z psalmem 138 Domine probasti me. Tak samo jest w "T". Trudno w tym przypadku mó-
wić o zależności "Col" od "R". Antyfonę De terra, w nieco zmienionej postaci: De terra pla-
smasti me, na tym właśnie miejscu, to znaczy przy grobie, i z psalmem Domine probasti me 
znajdujemy po raz pierwszy w Agendzie karolińskiej z poł. IX w. z Saint Denis ("Kar"). 
H. Frank99 nie jest przekonany, że umieścił je tam dopiero redaktor "Kar". Stała się ona, we-
dług niego, antyfoną „grzebalną” już wcześniej. To, że redaktor "Col" zachował ją na tym 
samym miejscu co "R", należy tłumaczyć jego pietyzmem dla tradycji podanej przez "R" albo 
prostym przeoczeniem, gdyż z łatwością mógł ją zastąpić jakąś inną antyfoną spośród licz-
nych znanych w tym czasie. W żadnym miejscu, od modlitw i śpiewów po skonaniu aż do 
modlitw przy grobie, "Col" nie wykazuje zależności od "Kar". Redaktor "Col" korzystał 
z "R" oraz jakiegoś Ordo spokrewnionego z "R", przy czym modlitwy wziął częściowo z Sa-
kramentarza starogelazjańskiego, a częściowo z Dodatku Alkuina. 

Przeprowadzona analiza treściowa wskazuje, że Ordo in agenda mortuorum w Sakramenta-
rzu tynieckim nie jest czystym powtórzeniem ani obrzędu typu rzymskiego, ani karolińskiego. 
Jest jednak bardziej zbliżone do typu rzymskiego. Ordo z "T" jest najbardziej zbliżone do ob-
rzędu o tym samym tytule pochodzącym z kodeksu "Col", uważanym przez H. Franka za kon-
tynuację 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. od bliżej 
nieznanego archetypu rzymskiego. Jest ono ponadto jeszcze jednym potwierdzeniem bliskich 
powiązań Sakramentarza tynieckiego ze środowiskiem kolońskim. Na ile tyniecki obrzęd po-
grzebowy reprezentuje liturgię benedyktyńską, trudno odpowiedzieć. Jest on raczej odzwiercie-
dleniem jednego z ogólniejszych typów liturgii pogrzebowej, w tym przypadku typu rzymskie-
go, stosowanego przede wszystkim w liturgii diecezjalnej (Kolonia, Bruksela)100. 

2.1.3. Teksty mszalne  

Msza za zmarłych znana była już w starożytności chrześcijańskiej101. Najdawniejszą for-
mą modlitwy za zmarłego we Mszy św. było wspomnienie jego imienia102. Imiona znaczniej-
szych zmarłych (papieża, biskupów, władców) wypisywano na specjalnych tablicach (dypty-
chach) i wyczytywano w czasie Mszy św.103 Dało to początek „Memento mortuorum” w Ka-

Commendamus tibi Domine... pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gela-
sianum nr 1626. 

99 Der älteste Ordo defunctorum s. 408-411.  
100 Por. wyżej s. 132, przyp.*.  
101 Potwierdzają to liczne wypowiedzi Ojców Kościoła. Por. Franz: Die Messe s. 115-148; J. Merk: 

Die messliturgische Totenehrung. Stuttgart 1926, passim; M. Righetti: La Messa dei morti. W: Manua-
le II 375-385; J. Pascher: Die Totenmesse. W: Das liturgische Jahr. München 1963 s. 723-731; A. La-
budda: Msza za zmarłych. RBL 27: 1974 nr 1-2 s. 29-41. 

102 Wyrażenie „nominare in prece” często występuje u św. Cypriana (por. Epistoła I 2 - PL 4, 19l), 
a także u innych pisarzy starożytnych. Oznacza to oficjalne wezwanie diakona w czasie Mszy św. do 
modlitwy za imiennie przedstawionego zmarłego. 

103 Por. H. Leclercq: Diptyques. DACL IV 1045-1170. Po odczytaniu przez diakona imion zmar-
łych następowała Collecta post nomine, post dyptica. 
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nonie Mszy św.104 Wspomnienie zmarłego w czasie Mszy stanowi również zalążek pierw-
szych formularzy za zmarłych. 

Najwcześniejsze furmularze za zmarłych (Oratio, Secreta, Postcommunio) znajdują się już 
w pierwszych sakramentarzach. Sakramentarz leoniański wśród Mszy przeznaczonych na 
miesiąc październik posiada pięć formularzy Super defunctos z własnym Hanc igitur w Ka-
nonie Mszy św. 

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 zmarłych106. Formularze te przejął 
następnie Sakramentarz gregoriański107. Sakramentarz tyniecki stanowi kontynuację Sakra-
mentarza gregoriańskiego. 

Msze za zmarłych są najstarsze formą Mszy wotywnej. Rozwój formuł wotywnych obej-
mował trzy etapy: początkowo poprzestawano na wyrażaniu prywatnej intencji z zasto-
sowaniem liturgii dnia, potem dodawano modlitwę podającą określoną intencję, wreszcie 
utworzono specjalny formularz mszalny. Stadia tej ewolucji można prześledzić w naj-
starszych zbiorach mszalnych formuł liturgii rzymskiej. Za dojrzały etap tej ewolucji uważa 
się liturgię frankońską w czasach Alkuina (+804). Jej modlitwy, odznaczające się znaczną 
indywidualnością, uwzględniają liczne prywatne i publiczne potrzeby chrześcijańskiej spo-
łeczności. Wielkie bogactwo tekstów wotywnych występuje jednak dopiero w późnośrednio-
wiecznych kodeksach liturgicznych. Odnosi się to przede wszystkim do Mszy wotywnych za 
zmarłych108. Dla przykładu gnieźnieńskie Missale plenarium z XI/XII w. posiada 22 formula-
rze za zmarłych, a Mszał krakowski z 1509 r. aż 25. 

W Sakramentarzu tynieckim mamy 11 formularzy mszalnych za zmarłych. Są one dołą-
czone bezpośrednio do Ordo in agenda mortuorum (na stronicach 335-351). Pierwszy z nich 
jest przeznaczony na dzień pogrzebu oraz trzeci, siódmy i trzydziesty dzień po pogrzebie109. 

104 Por. Jungmann MS II 295-308.  
105 Por. Sacramentarium Leonianum s. 144-146 nr 1138-1163.  
106 Por. Sacramentarium Gelasianum s. 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 depositionis defuncti IIIa VIIa XXXma: 
(Oratio): „Adesto Domine quaesumus propitius anime famuli tui ill. cui in die depositionis suae III 

VII sive XXX officium commemorationis inpendimus ut si qua cum secularis macula invasit aut 
vitium mundiale infecit, dono tuae pietatis indulgeas et extergas. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 605; Sacramentarium 
Gelasianum nr 1690. 

(Oratio): „Quaesumus Domine famulo tuo ill. ut cuius VII vel XXX obitus diem commemoramus 
sanctorum atque electorum largire consortium et rorem misericordie perennis infunde. Per”. 

Źródłem tej modlitwy jest Sakramentarz gelazjański. Por. Bruylants I 605, II 931; Sacramentarium 
Gelasianum nr 1691.  

Secreta: „Adesto Domine supplicationibus nostris et hanc oblationem quam tibi offerimus obdiem 
depositionis VII vel XXX pro anima famuli tui ill. placatus ac benigne assume. Per”. 

Sekreta ta pochodzi również z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 605; Sacramen-
tarium Gelasianum nr 1693. 
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Oprócz zwykłych trzech modlitw prezydialnych (Oratio, Secreta, Ad complendum) ma on 
dodatkowo drugą orację, własną Prefację oraz Hanc igitur w Kanonie. Teksty tej Mszy wy-
wodzą się z Sakramentarza gelazjańskiego. Pochodzenie Prefacji nie jest ustalone. Występuje 
ona w Sakramentarzu z Fuldy. 

Missa in die depositionis była w średniowieczu odprawiana w obecności ciała zmarłego 
„praesente corpore, praesente cadavere”110. W starożytności chrześcijańskiej nie wnoszono 
zmarłego do świątyni w obawie przed jej splamieniem111. Ponadto pierwsi chrześcijanie sto-
sowali się do starego prawa rzymskiego: „Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito”. 
Mszę w obecności ciała zmarłego zaczęto odprawiać na Zachodzie dopiero we wczesnym 
średniowieczu. Wschód nigdy tej praktyki nie przyjął112. W pełnym średniowieczu Msza ta 
stała się centralną częścią uroczystości pogrzebowych. Żaden pogrzeb nie odbył się bez Mszy 
św.: „Fieri non debet, ut sepeliatur quis absque missa”113. 

Drugi formularz Mszy za zmarłych w Sakramentarzu tynieckim nosi tytuł: In anniversario 
die114. Formularz ten posiada dwie modlitwy nad darami (Sekrety) oraz własne Hanc igitur. 

Praefatio: VD. („Vere dignum”). „Qui nobis in Christo unigenito tuo domino nostro spem beatae 
resurrectionis concessisti, praesta quaesumus ut anima pro qua hoc sacrificium tuę offerimus maiestati, 
ad beatę resurrectionis requiem te miserante cum sanctis tuis pervenire mereatur. Per”. 

Prefacja ta występuje już w Sakramentarzu z Fuldy. Sacramentarium Fuldense. Alia missa in cimi-
terio, nr 2512. 

Ad complendum: „Omnipotens sempiterne Deus collocare dignare corpus et spiritum famuli tui ill. 
cuius diem VII vel XXX depositionis celebramus in sinibus Abrahe, Issac et Iacob, ut cum dies agni-
tionis tuę venerit, inter sanctos et electos tuos eum resucitari precipias. Per”. 

Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 605; Sacramentarium 
Gelasianum nr 1694. 

110 Ordo rzymskie ("R"): „ipsum corpus in ecclesia debet esse usque dum pro ipsa anima missae 
celebrantur”; Ordo kolońskie (Col): „Hic deputandi sunt, qui circa illud (scil. corpus) vigilent et psal-
mos vel responsoria cantant indesinenter donec missa caelebretur”. Zob. wyżej s. 131. 

111 H. Philippeau: Origines et evolution s. 208.  
112 Por. A. G. Gy: Funerailles s. 81.  
113 Beleth: Summa de ecllesiasticis officiis 67 - PL 202, 75; Durandus: Rationale divinorum 

officiorum VII 17, 35. 
114 Missa in anniversario die: 
(Oratio): „Deus indulgentiarum Domine da famulo tuo ill. cuius anniversarium depositionis diem 

commemoramus, refrigerii sedem, quietis beatitudinem, luminis claritatem. Per”. 
Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 606, II 233; Sacra-

mentarium Gelasianum nr 1692. 
Secreta: „Praesta quaesumus Domine ut anima famuli tui ill. cuius anniversarium depositionis diem 

celebramus his purgata sacrificiis indulgentiam pariter et requiem capiat sempiternam. Per”. 
Sekreta ta pochodzi z tak zwanego Dodatku Alkuina do Sakramentarza gregoriańskiego. Por. 

Bruylants I 606, II 845. 
Secreta: „Propitiare Domine supplicationibus nostris pro anima et spiritu famuli tui ill. cuius hodie annua 

dies agitur, pro qua tibi sacrificium laudis offerimus, ut eam sanctorum tuorum consortio sociare digneris. Per”. 
Sekreta ta pochodzi z tego samego źródła co poprzednie. Por. Bruylants I 606, II 905. 
Infra actionem: „Hanc igitur oblationem Domine quam tibi offerimus pro anima famuli tui ill. cuius 

hodie annua dies agitur quaesumus placatus intende eamque mortalitatis nexibus absolutam inter fide-
les tuos ministros habere perpetuam iubeas portionem. Per”. 

Hanc igitur pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1664. 
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Modlitwa i Hanc igltur tego formularza wywodzi się z Sakramentarza gelazjańskiego, na-
tomiast obydwie Sekrety i Pokomunia pochodzą z tak zwanego Dodatku Alkuina do Sakra-
mantarza gregoriańskiego. 

Z pozostałych formularzy Mszy za zmarłych Sakramentarza tynieckiego jeden przezna-
czony jest za zmarłego biskupa, dwa za zmarłego kapłana, dwa za zmarłego mężczyznę, dwa 
za zmarłą niewiastę, jeden za zmarłych braci (członków tej samej wspólnoty) oraz jeden za 
wszystkich zmarłych. 

Formularz za zmarłego biskupa ma swe źródło w Sakramentarzu gelazjańskim115. Pierw-
szy spośród dwóch formularzy za zmarłego kapłana posiada dwie Oracje116. Obie Oracje 
i Sekreta mają charakter wstawienniczy. Prośba do Boga za zmarłego kapłana skierowana jest 
za pośrednictwem męczenników, których imiona można dowolnie wymienić w oznaczonym 
miejscu („ill.”). Pokomunia tej Mszy nie ma już charakteru wstawienniczego. Żadna z mo-
dlitw pierwszego formularza za zmarłego kapłana nie znalazła się w Mszale trydenckim 
(1570). Pochodzą one z Sakramentarza gelazjańskiego. Modlitwy drugiego formularza za 
zmarłego kapłana pochodzą z Sakramentarza gregoriańskiego117. Mszał trydencki nie zawie-

Ad complendum: „Suscipe Domine preces nostras pro anima famuli tui ill. ut sique ei maculę de 
terrenis contagiis adheserunt remissionis tuę misericordia deleantur. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi również z Dodatku Alkuina. Por. Bruylants I 606, II 1117.  
115 Pro defuncto episcopo. 
(Oratio): „Deus qui inter apostolicos sacerdotes famulum tuum pontificali fecisti dignitate vigere 

praesta quaesumus ut eorum quoque perpetuo aggregetur consortio. Per”. 
Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 609, II 375; 

Sacramentarium Gelasianum nr 1628. 
Secreta: „Suscipe quaesumus Domine pro anima famuli tui ill. et sacerdotis quas offerimus hostias 

et cui pontificale donasti meritum, dones et premium. Per”. 
Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 609, II 1119; Sacramenta-

rium Gelasianum nr 1630. 
Ad complendum: „Propitiare Domine supplicationibus nostris et animam famuli tui ill. episcopi in 

vivorum regione aeternis gaudiis iubeas sociari. Per”.  
Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 609; Sacramentarium 

Gelasianum nr 1632. 
116 Pro defuncto sacerdote. 
(Oratio): „Beatorum martirum tuorum ill. quaesumus Domine intercessione nos exaudi et animam 

famuli tui ill. et sacerdotis sanctorum tuorum iunge consortiis. Per”. 
Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Titulus XCV. Orationes ad missam in na-

tale sanctorum siue agenda mortuorum. Sacramentarium Gelasianum nr 1643. 
Allia: „Adiuva nos Domine Deus noster beatorum martirum tuorum ill. pręcibus exoratus et ani-

mam famuli tui et sacerdotis in beatitudine sempiternę lucis constitue. Per”. 
Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1644. 
Secreta: „Suscipe Domine hostias placationis et laudis quas tibi in honorem sanctorum martirum 

tuorum ill. nomini tuo consecrandas deferimus et pro requie famuli tui ill. et sacerdotis tibi suppliciter 
immolamus. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramantarium Gelasianum nr 1645. 
Ad complendum: „Ascendant ad te Domine preces nostrae et animam famuli tui ill. et sacerdotis 

gaudia aeterna suscipiant, ut quem fecisti adoptionis participem iubeas hereditatis tuę esse consortem. 
Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1646. 
117 Missa pro defuncto sacerdote. 
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ra również modlitw pierwszego formularza za zmarłego mężczyznę118. Pochodzą one z Sa-
kramentarza gelazjańskiego. Drugi formularz za zmarłego mężczyznę składa się również 
z modlitw pochodzących z Sakramantarza gelazjańskiego z wyjątkiem pokomunii, która po-
chodzi z Sakramantarza gregoriańskiego119. Sakramantarz umieszcza je również wśród mo-
dlitw In agenda mortuorum, w czasie odmawiania modlitw za konających („Quando anima 
egreditur de corpore”). Na podobnym miejscu znajdują się one w Sakramentarzu tynieckim. 

(Oratio): „Da nobis Domine ut anima famuli tui ill. et sacerdotis quam de saeculi huius eduxisti la-
borioso certamine, sanctorum tuorum coetui tribuas esse consortem. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego, gdzie była używana za zmarłego biskupa. 
Por. Bruylants II 161. 

Secreta: „Annue nobis Domine quaesumus ut animę famuli tui ill. et sacerdotis haec prosit oblatio 
quam immolando totius mundi tribuisti relaxari delicto. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego. Por. Bruylants II 54. Jest rzeczą charaktery-
styczną, że sekreta ta należy do grupy tak zwanych modlitw o wieczny odpoczynek dla „świętych” i pier-
wotnie była używana jako sekreta we Mszy ku czci św. Grzegorza (12 marca) i św. Leona (3 lipca). 
Por. J. Salij: Modlitwy za świętych w liturgii rzymskiej s. 192-196. 

Ad complendum: „His sacrificiis quaesumus Domine purgata anima et spiritus fimuli tui et sacer-
dotis ill. ad indulgentiam et refrigerium mereatur pervenire sempiternum. Per”. 

Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego. Por. Bruylants II 608.  
118 Pro defuncto. 
(Oratio): „Omnipotens sempiterne Deus cui numquam sine spe misericordie supplicatur, propitiare 

animę famuli tui ill. ut qui de hac vita in tui nominis confessione decessit, sanctorum tuorum numero 
eam facias aggregari. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum. Tit. XCVIII. 
Orationes pro defunctis laicis. Item unius defuncti, nr 1662. 

Secreta: „Propitiare Domine quaesumus animę famuli tui ill. pro qua tibi hostias placationis offeri-
mus et quia in hac luce in fide mansit catholica in futura vita eius retributio condonetur. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańsklego. Sacramentarium Gelasianum nr 1663. 
Ad complendum: „Praesta quaesumus omnipotens Deus ut animam famuli tui ill. ab angelis lucis 

susceptam in pręparata habitacula deduci facias beatorum. Per”. 
Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Sacramentarium Gelasianum nr 1665. 
119 Missa pro defuncto. 
(Oratio): „Inclina Domine aurem tuam ad preces nostras quibus misericordiam tuam suppliciter de-

precamur, ut animam famuli tui ill. quam de hoc seculo migrare iussisti, in pacis ac lucis regione con-
stituas et sanctorum tuorum iubeas esse consortem. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants I 618, II 644. Sacramenta-
rium Gelasianum nr 1686. Sakramentarz gregoriański umieszcza ją wśród modlitw In agenda mortu-
orum w czasie odmawiania Commendatio animae. Również w Sakramentarzu tynieckim występuje ona 
w tym samym miejscu (modlitwa 6). 

Secreta: „Absolve quaesumus Domine animam famuli tui ill. ab omni vinculo delictorum, ut in re-
surrectionis gloria inter sanctos et electos tuos resuscitata respiret. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza gelazjanskiego. Por. Bruylants I 618, II 5. Sakramentarz gre-
goriański używa jej również jako modlitwy za konających. Podobnie Sakramentarz tyniecki (modlitwa 
7). Por. też: Sacramentarium Fuldense nr 2485, 2566. 

Ad complendum: „Annue nobis Domine ut anima famuli tui ill. remissionem quam semper obtavit 
mereatur percipere peccatorum. Per”. 

Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gregoriańskiego, gdzie występuje wśród modlitw za ko-
nających. Por. Sacramentarium gregorianum: Deshusse nr 1016. Podobnie w Sakramentarzu tynieckim 
(modlitwa 8). Por. też: Sacramentarium Fuldense nr 2469. 
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Źródłem pierwszego formularza za zmarłą niewiastę jest nowogelazjański Sakramentarz 
praski120. Drugi formularz za zmarłą niewiastę nie jest jednolity121. Oracja jest adaptacją 
najstarszej modlitwy ogólnej za zmarłych – Fidelium – wywodzącej się z Sakramentarza 
leoniańskiego. Sekreta pochodzi z Sakramentarza z Fuldy. Pokomunia pochodzi z Sakramen-
tarza gelazjańskiego. 

Msza za zmarłych braci odprawiana była jako wotywna za zmarłych członków wspólnoty 
lub zakonu („nostrae congregationis fratres et sorores”)122. Oracja i Sekreta pochodzą z młod-

120 Pro defuncta femina. 
(Oratio): „Quaesumus Domine pro tua pietate miserere anime famulę tuę ill. atque a contagiis mor-

talitatis exutam in aeterne salvationis partem restitue. Per”. 
Najstarszym źródłem tej modlitwy jest nowogelazjański Sakramentarz praski z VII w. Była rów-

nież znana w Fuldzie (znajduje się w Sakramentarzu z Fuldy z X w.) wśród modlitw In agenda mortu-
orum oraz w Sakramentarzu z Rheinau 30 z VIII-IX w. jako część składowa Prefacji za zmarłych. Por. 
Bruylants I 619, II 629. 

Secreta: „His sacriticiis quaesumus Domine anima famulę tuę ill. a peccatis omnibus exuatur, sine 
quibus a culpa nemo liber extitit ut per hec pie placationis officia perpetuam misericordiam 
consequatur. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza praskiego. Por. Bruylants I 619, II 606. 
Ad complendum: „Inveniat quaesumus Domine anima famulę tuę ill. aeterne lucis consortium cu-

ius misericordia perpetua consecuta est sacramentum. Per”. 
Pokomunia ta również pochodzi z Sakramentarza praskiego. Por. Bruylants I 619, II 654. 
121 Item alia missa. 
(Oratio): „Fidellum Deus animarum conditor et redemptor famulę tuae ill. cunctorum remissionem 

tribue peccatorum, ut quam optavit indulgentiam consequatur. Per”. 
Jest to jedna z najstarszych modlitw wotywnych za zmarłych. Pochodzi z najstarszego sakramenta-

rza – Sakramentarza leoniańskiego. Por. Bruylants I 627, II 567. W Sakramentarzu tynieckim występu-
je ponadto we Mszy ogólnej za zmarłych oraz w obrzędzie pogrzebowym (modlitwa 12). 

Secreta: „Animam famulę tuę Domino ill. ab omnibus vitiis conditionis humanę haec absolvat ob-
latio, quę totius mundi tulit immaculata peccatorum. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza z Fuldy. Sacramentarium Fuldense nr 2466. 
Ad complendum: „Prosit Domine quaesumus animae famulę tuę ill. divine celebratio sacramenti, ut 

eius in quo speravit et credidit, aeternitatis accipiat, te miserante consortium. Per”. 
Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylents I 609 II 909. Sacramenta-

rium Gelasianum nr 1642. 
122 Pro fratribus 
(Oratio): „Deus veniae largitor et humanae salutis amator quaesumus clementiam tuam ut nostrae 

congregationis fratres et sorores qui ex hoc seculo transierunt, beato n. patrono nostro intercedente, ad 
perpetuae beatitudinis consortium pervenire concedas. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z młodszego Sakramentarza gregoriańskiego (Sacramentarium Rossianum 
z XI w.). Por. Bruylants I 623, II 465. 

Secreta: „Praesta quaesumus misericors Deus ut animae pro quibus hoc sacrificiun laudis tuae offe-
rimus maiestati per huius virtutem sacramenti a peccatis omnibus expiate, lucis perpetuę te miserante 
recipiant beatitudinem. Per”. 

Sekreta ta pochodzi z tego samego źródła co Kolekta. Por. Bruylants I 623, II 877. 
Ad complendum: „Deus vita viventium, spes morientium, salus omnium in te sperantium, praesta 

propitius ut animae huius congregationis et omnium hic in Christo quiescentium mortalitatis tenebris 
absolute beato ill. patrono nostro intercedente in perpetua cum sanctis tuis luce laetentus. Per”. 

Pokomunia ta pochodzi z Vetus missale romanum monasticum lateranense z XI-XII w. Por. Bruy-
lants I 623. 
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szego Sakramentarza gregoriańskiego (Sacramentarium Rossianum z XI w.). Pokomunia 
wywodzi się z Mszału benedyktyńskiego z Rzymu z XI–XII w. Modlitwy tego formularza 
były używane później również we Mszy ogólnej ze zmarłych krewnych i dobrodziejów. 

Ostatni formularz Sakramentarza tynieckiego przeznaczany jest dla wszystkich zmar-
łych123. Modlitwa (Fidelium) wywodzi się z Sakramentarza leoniańskiego. Sekreta i Poko-
munia pochodzą z Sakramentarza gelazjańskiego. Prefacja jest pochodzenia benedyktyńskie-
go. Hanc igitur pochodzi z Sakramentarza z Fuldy. 

Na stronie 351 Sakramentarza tynieckiego, bezpośrednio po Mszach za zmarłych, póź-
niejsza ręka dopisała jeszcze jedną Prefację. Jest nią Praefatio communis, którą kodeks ty-
niecki ma również na stronie 34, a którą w całym późniejszym średniowieczu i aż do 1919 r. 
posługiwano się w czasie Mszy za zmarłych124. 

Reasumując, należy stwierdzić, że wszystkie formularze mszalne Sakramentarza tyniec-
kiego sięgają najstarszych źródeł liturgii rzymskiej. Jest rzeczą charakterystyczną, że kodeks 
tyniecki nie posiada żadnego formularza za zmarłego opata, chociaż w tym okresie formularz 
taki znajdujemy w niektórych sakramentarzach125. Nasuwa się przypuszczenie, że być może 
nie był on pierwotnie przeznaczony dla benedyktynów. 

123 Pro defunctis. 
(Oratio): „Fidelium Deus omnium conditor et redemptor animabus famulorum famularumque tu-

orum quorum commemorationem agimus vel quorum elemosinas suscepimus cunctorum remissionem 
tribue peccatorum ut indulgentiam quam semper optaverunt piis supplicationibus consequantur. Per”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza leoniańskiego. Por. Bruylants I 627, II 567. 
Secreta: „Hostias quaesumus Doimine quae tibi pro animabus famulorum famularumque tuorum 

offerimus propitius intende, ut quibus fidei christianae meritum contulisti dones et premium. Per”. 
Sekreta ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants II 620. 
Praefatio: „Per quem salus mundi, per quem vita omnium, per quem resurrectio mortuorum. Per 

ipsum te Domine suppliciter deprecamur, ut animabus famulorum famularumque tuorum quorum 
commemorationem agimus indulgentiam largiri digneris perpetuam atque a contagiis mortalitatis 
exutas in aeterne salvationis partem restituas cum angelis qui gloriam tuam concinunt sine fine 
dicentes”. 

Prefacja ta pochodzi z Sakramentarza z Fuldy. Sacramentarium Fuldense. Missa in die depositionis 
III. VII. XXX. nr 2492. 

Infra actionem: „Hanc igitur oblationem quaesumus placatus intende, quam pro animabus fidelium 
nostrorum tuae supplices exhibemus pietati, ut per haec misteria sancta ab omnibus absolutę peccatis et 
aeternę beatitudinis participes efficiantur diesque nostros”. 

Modlitwa ta pochodzi z Sakramentairza z Fuldy. Sacramentarium Fuldense nr 2578. 
Ad complendum: „Animabus quaesumus Domine famulorum famulorumque tuarum oratio profi-

ciat supplicantium: ut eas et a peccatis exuas, et suae redemptionis facias esse participes, qui”. 
Pokomunia ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego. Por. Bruylants II 51, 52; Sacramentarium 

Gelasianum nr 1675. 
124 Dopiero papież Benedykt XV w 1919 r. na podstawie starych tekstów galikańskich wprowadził 

ponownie do Mszału rzymskiego specjalną Prefację za zmarłych. Obecny Mszał rzymski (l970) posiada 
5 Prefacji za zmarłych, z których druga nawiązuje do przedstawionej wyżej. 

125 Na przykład w Sakramentajrzu gelazjańskim (Sacramentarium Gelasianum. Item alia pro sa-
cerdote sive abbate, nr 1638-1642) i w Sakranentarzu z Fuldy (Sacramentarium Fuldense. Missa pro 
defuncto sacerdote uel abbate, nr 2530-2534) 
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2.2. OBRZĘDY POGRZEBOWE W RĘKOPISACH CYSTERSKICH126 

Z okresu do końca XIII w. na terenie Polski, poza Sakramentarzem tynieckim, jeszcze tyl-
ko zachowane księgi cysterskie zawierają liturgię pogrzebu. Interesujących nas rękopisów 
jest zaledwie kilka, wystarczają one jednak, wraz z literaturą na temat liturgii cystersów, do 
odtworzenia najstarszego cysterskiego obrzędu pogrzebowego w Polsce. 

Do niedawna najstarszą cysterską księgą liturgiczną w Polsce było Collectarium 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. 
Semkowicza128, wśród których fotokopia oznaczona numerem 926/11 (Zakład Nauk Pomoc-
niczych Historii UJ w Krakowie) przedstawia wyjątek z obrzędu pogrzebowego z antyfoną 
Clementissime, przy której nadpisane są cheironomiczne neumy. 

Z XIII w. dysponujemy następującymi kodeksami liturgicznymi:  

– Processionale z Pelplina129, które zawiera jednak tylko najważniejsze śpiewy obrzędu
pogrzebowego (procesja z kościoła na cmentarz i Officium defunctorum); 

– Agenda z Lubiąża130, zawierająca cały obrzęd pogrzebowy;
– Liber usuum z Lądu131, który wprawdzie nie jest księgę liturginą w ścisłym tego słowa

znaczeniu, jest jednak podstawowym źródłem normatywnym, regulującym nie tylko 
życie codzienne mnicha cysterskiego, lecz także podającym nawet bardzo drobiazgowe 
rubryki liturgiczne132. 

Z pozostałych księg cysterskich: Collectarium z Mogiły z 1406 r.133 jest zdefektowane 
(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. 

126 Początki cystersów datują się od 1098 r. Nazwa ich pochodzi od klasztoru macierzystego Cite-
aux-Cistercium, położonego 20 km na południe od Dijon we Francji. Na ziemie polskie pierwsi cyster-
si 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; J. Kło-
czowski: Wspólnoty chrześcijańskie. Kraków 1964 s. 210-223. 

127 Krótkiego omówienia rękopisu i przedruku kalendarza dokonał St. Zakrzewski: Analecta Ci-
sterciensia. „Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny”. T. 24/49 Kraków 
1907 s.1-52. 

128 Wł. Semkowicz: Paleografia łacińska s. 390 przyp. 2 i 507 ryc. 152. 
129 BSemPL 156/204. 
130 BUWr IQ 178. Bliźniaczą agendę z tego samego klasztoru jest Agenda z XIV w. – BUWr IQ 

206. Dalsze dwie agendy z Lubiąża z XV w. – BUWr IQ 210 i IOct 66 swym charakterem odbiegają 
od poprzednich i odnoszą się już do następnego okresu. 

131 ArPz Ms 26. 
132 Por. A. A. King: Cistercian rite. W: Liturgies of the religious Orders. London 21956 s. 69; 

M. Cenivez: Le rite Cistercian. EL 63: 1949 s. 276-311. Liber usuum był jedną z ksiąg, które zabierali 
ze sobą mnisi udający się na nową placówkę. Tamże. – Był on kilkakrotnie wydawany drukiem: Paris 
1517, 1531, 1628, 1643. Znajduje się też u Migne’a PL 166, 1472-1481. W XVII w. stanowił on mię-
dzy innymi podstawę do wydania zreformowanej agendy: Rituale cisterciense ex libro usuum, defini-
tionibus ordinis et caeremoniali episcoporum collectum. Paris 1689, 1721; Lerins 1892, 1899.  

133 MNKrCzart 3789. 
134 Mogiła sygn. 633. 
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Paragraf niniejszy podzielimy na trzy podpunkty, których tytuły pochodzą z Liber usuum, 
mianowicie: Quomodo agatur circa defunctum, Quo ordine efferatur ad tumulum, Quomodo 
hospites sepelientur. 

2.2.1. Quomodo agatur circa defunctum 

Podczas gdy obrzęd pogrzebowy zawarty w Sakramentarzu tynieckim w niczym nie zdra-
dza zakonnego charakteru, to rękopisy cysterskie przedstawiają zdecydowanie zakonną litur-
gię pogrzebową. Widać to od pierwszego wiersza agend, gdzie jest mowa o konwersie i mni-
chu135. Jest rzeczą ciekawą, że w najstarszych agendach obrzędy odnoszące się do zmarłych 
są kontynuacją obrzędu zaopatrzenia chorych i mieszczą się pod wspólnym tytułem: Ordo ad 
inungendum infimum136, przy czym – wbrew tytułowi – w samych agendach nie ma nicze-
go o namaszczeniu chorego, a jedynie o spowiedzi i udzieleniu Komunii św., wiatyku. 

Zbliżającą się śmierć współbrata oznajmia się uderzeniami w specjalną tablicę137. Na jej 
dźwięk wszyscy porzucają swoje zajęcia lub pośpiesznie je kończą i biegiem udają się do 
konającego, odmawiając po drodze półgłosem Credo138. Kantor tymczasem przynosi opatowi 
Collectarium, a zakrystianin stułę i pastorał. Jeszcze inni przynoszą krzyż, świece, kadzielni-
cę i wodę święconą139. W międzyczasie ci, którzy znajdują się w infirmerii, posypują w kształ-
cie krzyża ziemię popiołem (poświęconym w Środę Popielcową)140, rozkładają nad nim matę 
i układają na niej umierającego141. 

135 „Si conversus vel monachus est...” Agendy z Lubiąża – BUWr IQ 178, 206. – Nota bene instytu-
cja konwersów, na wzór walombrozjan, wprowadzona w pierwszych latach powstania cystersów, jest 
jednym z czynników odróżniających ich od benedyktynów. – Por. J. Kłoczowski: Wspólnoty chrześci-
jańskie s. 215-217. 

136 BUWr IQ 178; Ordo ad unguendum infimum – BUWr IQ 206. 
137 „Quando infirmus morti penitus appropinquaverit percutiatur tabula crebris ictibus” – BUWr IQ 

178; „percussa crebris ictibus tabula in claustro et pulsato signo in ecclesia ubicumque conventus fuerit 
quater” – Liber usuum PL 166, 1472. – Na starych tablicach-gongach zwołujących do łoża umiera-
jących widniał napis: 

„Signa fero mortis et sum praenuntia luctus 
et me plangente, turbantur corda repente”. 

Por. A. Lipp: Unsere Pflicht gegen die Verstorbenen. „Cistercienser Chronik”. l: 1889 s. 22. 
138 „Quo audito omnes fratres relictis omnibus que in manibus habuerit occurrant velociter ad mo-

rientem dicendo Credo in unum repetentes illud bis vel ter si necesse fuerit” – Agenda z Lubiąża 
BUWr IQ 178. „Circius compleant opus inceptum”... Liber usuum PL 166, 1472. Niemal identyczną 
rubrykę posiada Rituale von St. Florian z XII w.  

139 Liber usuum – tamże. 
140 O popiele poświęconym w Środę Popielcową jest mowa dopiero później. – Por. R. Trilhe: Li-

turgia de l’ordre de Citeaux. DACL III 1798; M. Canivez: Le rite cistercien. EL 63: 1949 s. 302. Liber 
usuum mówi po prostu o popiele. 

141 Złożenie umierającego na ziemię względnie rzucenie ostatniego spojrzenia na poświęcony w Śro-
dę Popielcową popiół było częstą praktyką, nie tylko zakonną. Oznacza ona odejście od radosno-
-triumfującego nastawienia do faktu śmierci i nadanie jej charakteru pokutniczego. Zwyczaj ten wy-
wodzi się z czasów św. Marcina z Tours (+397). Jego biograf, Sulpicjusz Severus (Epistola 3.14 – 
CSEL l, 149), cytuje słowa umierającego Marcina, często powtarzane potem przez całe średniowiecze: 
„Non decet, inquit, christianum nisi in cinere mori”. Por. B. Bürki: Im Herrn entschlafen s. 93n.; W. 
Schenk: Liturgia sakramentu chorych namaszczenia. W: Liturgia sakramentów świętych. T. 2. Lublin 
1964 s. 56-85; H. P. Philipeau: Agenda mortuorum s. 61; Tenże: Ressourcement s. 382; L. Gougaud: 
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Po przybyciu do konającego odmawia się litanię, a jeśli po jej skończeniu umierający 
nadal żyje, wówczas dodaje się siedem psalmów pokutnych. Gdy i po odmówieniu tych 
psalmów chory wciąż jeszcze żyje, pozostawia się na miejscu krzyż i wodę święconą – 
i wszyscy wracają do przerwanych zajęć142. Po skonaniu, „egressa anima”, kantor intonuje 
responsorium Subvenite, które podejmują wszyscy obecni. Następnie odmawia się trzykrotnie 
Kyrie, Pater noster, Requiem aeternam dona ei Domine, A porta, Dominus vobiscum oraz 
znaną już z Sakramentarza tynieckiego modlitwę: Tibi, Domine, commendamus animam... 
W przeciwieństwie jednak do rękopisu tynieckiego nie następują w tym momencie długie 
psalmy i liczne modlitwy, lecz zmarłego natychmiast przenosi się do innego pokoju, celem 
obmycia go i ubrania (zawinięcia)143. 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, Domine, animam famuli tui 
Portem beatae resurrectionis144 

Mort du moine s. 290n.; – M. Eliade na przykładzie podobnego zwyczaju chińskiego interpretuje to w spo-
sób następujący: „W dawnych Chinach umierającego, podobnie jak rodzące się dziecko, kładziono na 
ziemi (humi positio) ... By narodzić się lub umrzeć, by wejść do rodziny żywej lub do rodziny przod-
ków – i by wyjść z jednej lub drugiej – trzeba przekroczyć jeden i ten sam próg, ziemię ojczystą... Gdy 
noworodka lub umierającego kładzie się na ziemi, ona to ma orzec, czy należy je uznać za akty doko-
nane i zgodne z regułami... Obrzęd złożenia na ziemi zawiera ideę tożsamości substancjalnej między 
plemieniem a glebą. Idea ta wyraża się w poczuciu autochtoństwa, najwyższego z uczuć, jakie znaleźć 
można u początków historii Chin; idea ścisłego związku między krajem a jego mieszkańcami jest 
wierzeniem tak głębokim, że przetrwało ono w instytucjach religijnych i prawie publicznych”. Por. 
M. Eliade: Sacrum. Mit. Historia. Warszawa 1974 s. 144. – Poeta F. Karpiński w pieśni: Zmarły czło-
wiecze! z tobą się żegnamy wyraża to w ten sposób: 

„Powracasz w ziemię, co matką twą była. 
Teraz cię strawi, niedawno żywiła”. 

Według przekonań ludowych układanie umierającego na ziemi ma mu przynosić ulgę w konaniu – 
zob. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 74-80. 

142 Agendy – BUWr IQ 178, 206; Liber usuum – PL 166, 1472. 
143 „Post istam collectam (scil. Tibi Domine commendamus) deferatur mortuus ad lavandum (...) 

Provideat autem prior a quibus et quomodo abluatur et involvatur”. – R. Trilhe (Liturgie de l’ordre de 
Citeaux s. 1798) mówi o ubieraniu w habit. 

144 Cztery spośród wymienionych modlitw: Diri vulneris, Omnipotens sempiterne Deus, Susci-
pe i Partem znamy już z analizy tekstowej Sakramentarza 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 rękopisach rzymsko-frankońskich z okresu karolińskiego. 
Por. H. R. Philippeau: Ressourcement s. 379. Wszystkie znajdują się na tym samym miejscu i w tym 
samym uszeregowaniu w Rituale z St. Florian. 

Oto teksty: 
„Deus pietatis et bonitatis invicte et sempiterne clementie, te suppliciter postulamus, ut animam 

famuli tui, quam de huius seculi erumnusa peregrinatione precepisti vocari, universa delictorum remis-
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a po nich psałterz145. Kiedy zmarły został już umyty, ubrany, złożony na noszach i wyniesio-
ny z pokoju, w którym dokonano tych czynności, opat skrapia go wodą święconą i okadza, 
a wszyscy odmawiają po cichu Pater noster. Z kolei nąstępują wersety: Requiem aeternam, 
A porta, Nihil proficiat inimicus in eo, Dominus vobiscum, i modlitwa: Deus cui soli compe-
tit146. W czasie odmawiania tej ostatniej formuje się pochód. Na czele ustawiają się mini-
stranci z zasłoniętym krzyżem („cum cruce absconsa”), kadzidłem i wodą święconą, następ-
nie bracia zakonni, kapłani, opat w stule i z pastorałem, nowicjusze, tragarze ze zmarłym, 
a za nimi konwersi. W drodze do kościoła śpiewa się responsorium:  

Libera me, Domine de morte,   
w kościele odbywa się uroczyste polecenie zmarłego: 

Commendamus tibi, Domine, animam servi tui147. 

Na tym w zasadzie, według cytowanych wyżej agend, kończy się pierwsza część obrzędu 
pogrzebowego zatytułowana w Liber usuum: Quomodo agatur circa defunctum. Agendy 
wspominają jeszcze jedynie o wigiliach. Liber usuum podaje ponadto cały szereg bardzo 
szczegółowych wskazówek, co do dalszego sposobu postępowania. A więc, po umieszczeniu 
ciała w chórze, zakonnicy powracają do swych obowiązków. Natomiast opat winien zatrosz-
czyć 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 przystą-
pienia 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 mnisi na dźwięk śmiertelnego dzwonu nie 

sione concessa in Abrahe gremio iubeas collocari. Obsecramus ergo, piissime pater, ut quem cruore 
filii tui redemisti, non sinatur vermibus vorari perpetuis, sed angelicis agminibus protectus paradysi tui 
potiatur suavitate securus et inter victricum turmarum triumphales caternas incedat caternasque demo-
num non timeat, et a dextris filii tui retributionem recepturus adsistat et sanctorum tuorum consortio 
deputatis regnum celeste posideat. Per”. 

„Misericordiam tuam, domine, sancte eterne deus, pietatis affectu rogare pro allis cogimur, qui pro 
nobis non sufficimus, tamen de tua confisi pietate gratuita et inolita benignitate clementian tuam depo-
scimus, ut animam famuli tui ad te revertentem cum pietate suscipias. Adsit ei angelorum tuorum inter 
sanctos et electos tuos in sinibus Abrahe, Ysaac, et Jacob patriarcharum tuorum eam colocare digneris, 
quatinus liberata de principibus tenebrarum et de locis penarum nullis iam prime nativitatis vel igno-
rantiae aut proprie iniquitatis seu fragilitatis confundatur erroribus, sed potius agnoscatur a tui et sancte 
beatitudinis requie perfruatur, atque cum magni iudicii dies advenerit inter sanctos et electos tuos resu-
scitatus gloria manigestate contemplationi tue perpetuo sacietur. Per”. 

145 „Incipiatur mox psalterium Beatus vir (Ps 1) et cetera”. Jak wynika z dalszych wskazówek Libri 
usui, psałterz przerywa się w momencie, kiedy zmarły już jest przygotowany do transportu, gdyż 
w kościele „ibi incipiant psalterium, ubi infirmitorio dimiserant”. Liber usuum PL 166, 1473. 

146 Modlitwa ta po raz pierwszy występuje w Sacramentarium Fuldense nr 2463, gdzie odmawia 
się ją przed umyciem zmarłego, podobnie jak w Rituale z St. Florian (Franz s. 89) Oto tekst: 

„Deus cui soli competit medicinam prestare per mortem, presta quesumus, ut anima famuli tui ter-
renis exuta contagiis in tue redemptionis parte muneretur. Per”. 

147 Sakramentarz tyniecki zamieszcza ją na końcu obrzędu jako modlitwę zamykającą pogrzeb. 
148 „Porro abbas omnimodis provideat ut numquam corpus solum remaneat”. Liber usuum – PL 166, 1474. 
149 „Omni die quo jejunamus tam aestate quam hieme si ab initio Nonae usque ad principium Lau-

dem obierit aliquis, dicta missa post Primam sepeliatur. Si ab initio Laudum usque ad finem Primae 
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mieli obowiązku przerywania pracy150, mogło się zdarzyć, że zanim powrócili z pól, było już 
po pogrzebie. Tylko wtedy, gdy ktoś z zakonników zmarł późnym popołudniem, Msza po-
grzebowa i sam pogrzeb odbywały się następnego dnia po prymie. 

Msza pogrzebowa była obowiązkowa151. W czasie tej Mszy odmawiano dwie Kolekty: 
Inclina i Omnipotens sempiterne Deus152, graduał rozpoczynał się od słów Si ambulem (Ps 
22,4), a traktus: Absolve Domine. Obecnym na niej braciom nie wolno było jednak przystę-
pować do komunii św.153 W tym czasie, kiedy w klasztorze znajdował się zmarły, nie należa-
ło nikogo wyprawiać w drogę154. 

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 oto-
czeniu całej asysty udeje się do chóru, staje przy głowie zmarłego i rozpoczyna modlitwę: 
Non intras. Po tym wstępie następują trzy responsoria, zakończone nodlitwą. 

R. Subvenite 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Or. Deus cui omnia vivunt et non pereunt  
R. Memento mei155 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Or. Fac quaesumus  
R. Libera me. Domine, de viis156 

transierit 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 habere possit, ante Nonam sepeliatur. Si 
ante Sextam missam habere non potest, post Sextam et Nonam, dicatur missa ante Nonam, et Nona si 
necesse est, differatur, et post secundam refectionem sepeliatur. Tempore Quadragesimae post Nonam 
poterit dici missa pro defuncto, et post primam refectionem sepeliatur. Tempore autem quo non 
jejunamus, si a prandio usque ad Laudes sequentis diei obierit, post Primam dicta missa sepulturae 
mandetur (...) Si vero a signo Sextae horae usue ad refectionem, horae et missa celerius dicatur, et post 
missam reficiant fratres post Nonam vero mortuus sepeliatur. 

Si duo mortui diversis horis sepeliendi supervenerint, et missam simul habere potuerint, hora qua 
secundus sepeliendus est, simul sepeliantur, si convenienter fieri potest”. Liber usuum – PL 166, 1475. 

150 „Si vero (conventus) extra (claustrum fuerit) quam cicius poterit cum gravitate tamen concurrat, 
nisi forte tempore secationis vel messionis tantum, pro aliqua gravi necessitate abbati vel priore aliter 
visum fuerit”. Tamże s. 1472. 

151 „Quia vero cavendum est omnimode, ne sine propria missa quisquam fratrum sepulturae 
mandetur, si convenienter fieri potest, praesens defunctus missam habeat in conventu, etiamsi eadem 
die una vel duae misae cantatae fuerint aut cantandae. Quod si necessitas temporis aut solemnitatis 
praecipue non permiserit, saltem privata missa pro eo dicatur”. Tamże s. 1477. 

152 „Omnibus diebus quibus duae missae in conventu canuntur, si praesens defunctus fuerit, prima 
dicatur pro eo solemniter cum duabus collectis, scilicet «Inclina Domine» et «Omnipotens sempiterne 
Deus qui vivorum» secunda vero cum collectis, quae ad primam missam debuerunt”. Tamże s. 1476.  

153 Por. A. A. King: Cistercian rite s. 136.  
154 „Nullus dirigatur in via ex quo frater mortuus fuerit usque post reconditum corpus, nisi gravis 

necessitas urgeat, quod et ipsum sine abbatis licentia non fiat”. Liber usuum – PL 166, 1475. 
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).  
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Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison  
Pater noster  
A porta inferi  
Domine exaudi  
Dominus vobiscum  
Or. Annue nobis, Domine157 

Po każdej modlitwie opat okadza ciało zmarłego. Następnie przy śpiewie antyfony Chorus 
angelorum procesja wyrusza do grobu. W kościele pozostaje tylko jeden zakonnik, którego 
zadaniem jest pilnować domu Bożego i klasztoru158. 

W drodze do grobu śpiewa się psalmy: 113 In exitu Israel, 117 Confitemini, 41 Que-
madmodum, 131 Memento domine David, 140 Domine clamavi, 141 Voce mea. Na zakoń-
czenie po psalmach powtarza się antyfonę Chorus angelorum i natychmiast dodaje się nową, 
do tej pory nieznaną: Clementissime159. Jest to jedna z tych antyfon (czasem określana jako 
responsorium), które zrodziło późniejsze średniowiecze, pełne niepokoju o przyszły los 
zmarłego. Stąd brzmi w niej serdeczna prośba do Pana, z powołaniem się na Jego mękę, 
o uchronienie od mąk piekielnych, o odpuszczenie grzechów i przyjęcie do życia wiecznego.
Antyfona kończy się wezwaniem: Domine, miserere super peccatore, podczas którego wszy-
scy przyklękają160. 

Obrzędy nad grobem rozpoczyna opat wprowadzeniem: Piae recordationis affectu oraz 
dwoma modlitwami: Obsecramus misoricordiam tuam i Deus apud quem mortuorum spiritus 
vivunt161. Nowością na naszym terenie jest błogosławienie grobu. Modlitwa poświęcająca: 
Deus qui fundasti terram et creasti celos162, w odróżnieniu od antyfony Clementissime jest 
pełna optymizmu i nadziei na przyszłe zmartwychwstanie163. Po pokropieniu i okadzeniu 
ciała oraz grobu ci, którzy przynieśli zmarłego, składają go teraz do grobu. Po ponownym 

156 U cystersów trzecie respondorium z II nokturnu Officium defunctorum. Tamże.  
157 Wymienione modlitwy znajdują się również w Sakramentarzu tynieckim jako 4, 9, 5, 8 modli-

twa.  
158 „Aliquis autem remaneat qui ei ecclesiam et claustrum custodiat”. Liber usuum  – PL 166, 1477. 

To samo zalecenie zostanie powtórzone później w Agendzie wrocławskiej Henryka I.  
159 „Clementissime Domine, qui pro nostra miseria ab impiorum manibus mortis supplicium pertu-

listi, libera animam eius de inferni voragine et de ministris tarthareis. Miserator, absolve et cuncta eius 
peccata oblivione perpetua dele eamque ad lucem tuam angeli tradant paradysique ianuam introducant, 
ut, dum corpusculum pulveri traditur, ad eternam vitam perducant. Domine, miserere super peccatore”. 

160 „Et dum dicitur: Domine, miserere super peccatore omnes petant veniam”. Liber usuum – PL 
166, 1477. 

161 Modlitwy znane z Sakramentarza tynieckiego (1, 21, 22). 
162 Modlitwa ta znajduje się już w Rituale z St. Florian (Franz s. 94). „Deus, qui fundasti terram et 

creasti celos, qui omnibus nomina syderibus indidisti, qui captum laqueo mortis hominem alluvione 
reparasti, qui sepultos Abraham, Ysaac, Jacob in spelunca duplici libro vite et totius ecclesie principes 
adnotasti banedicendos: quaesumus benedicere digneris hunc tumulum famuli tui, ut eum hic requie-
scere facias et in sinu Abrahe collocare dignaris, qui dominum nostrum Iesum Christum filium tuum 
victis laqueis infernorum resurgere fecisti et suorum in se credentium membra iussisti resuscitare. 
Respice, quaesumus domine, super hanc fabricam sepulture, descendat hic spiritus tuus sanctus, ut te 
iubente sit ei hoc loco quieta dormitio et in tempore iudicii cum sanctis omnibus vera resurrectio, te 
prestante, qui vivis”. 

163 Z tej chyba racji, choć w nieco skróconej formie, znalazła się ona w nowym rzymskim obrzę-
dzie pogrzebowym, do odmawiania „ad libitum”. – OE nr 194.  
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pokropieniu i okadzeniu opat rzuca ziemię na zwłoki („abbas super eum terram proiciat”)164, 
po czym odmawia modlitwę: Temeritatis i oddaliwszy się nieco od grobu modli się: 

Oremus fratres carissimi 
Deus qui humanarum animarum 
Debitum humani corporis 
Suscipe, Domine, animam famuli tui 
Suscipe, Domine, servum tuum in bonum habitaculum 
Te, Domine, sancte Pater165 
Pater noster 
Requiem aeternam 
A porta 
Ne tradas 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 
Or. Absolve, Domine, animam famuli tui166  
oraz za spoczywających na cmentarzu:  
Deus cuius miseratione167. 

Na tym kończy się właściwy obrzęd pogrzebowy. Wszyscy procesjonalnie wracają do ko-
ścioła, ale w odwrotnym porządku niż przyszli: pochód otwierają nowicjusze, a zamykają 
kapłani i opat. W drodze powrotnej odmawia się siedem psalmów pokutnych. W kościele 
kapłani wraz z opatem, który przedtem złożył szaty kapłańskie, klękają i pochylają się głębo-

164 W Rituale z St. Florian (Franz s. 94) gest połączony jest z tekstem: „presbiter operiat corpua ter-
ra et dicat ant.: Sume, terra, quod tuum est; terra es et in terram ibis. Ps. 138 Domine, probasti me... De 
terra plasmasti me et carne induisti me, resuscita me in novissimo die”.  

165 Modlitwy: Temeritatis, Oremus fratres karissimi, Deus qui humanarum, Debitum, Te Domine 
występowały już w Sakramantarzu tynieckim (26, 23, 11, 25, 18). Modlitwy zaczynające się od 
Suscipe pochodzą z Sakramentarza gelazjańskiego: 

„Suscipe, domine, animam famuli tui ad te revertenten de Aegypto partibus profiscentem ad te. 
Amitte angelos tuos sanctos in obviam illius et viam iusticiae domonstra ei. Aperi ei portas iustitiae et 
repelle ab ea principes tenebrarum. Agnosce depositum fidelem quod tuum est. Suscipe domine 
creaturum tuam non ex diis alienis creatam, sed a te deo solo vero et vivo, quia non est deus praeter te 
solum et non est secundum opera tua. Laetifica, domine, animam servi tui, clarifica, domine, famulum 
tuum. Ne memineris iniquitatum eius antiquarum et ebrietatem, quae suscitavit furor male desiderii; 
licet enim peccavit, patrem et filium et spiritum sanctum tamen non negavit sed credidit et zelum dei 
habuit et deum fecisse omnia adoravit. Per”. Sacramentarium Gelasianum nr 1610. 

„Suscipe, domine, servum tuum in aeternum habitaculum et da ei requiem id est Hierusalem 
caelestem, ut in sinibus patriarcharum nostrorum id est Abraham, Isaac i Iacob collocare digneris; et 
habeat partem in prima resurrectione, et inter surgentes resurgat; et inter suscipientes corpora in die 
resurrectionis corpus suscipiat, et cum benedictus ad dexteram possideat”. Sacramentarium 
Gelasianum nr 1612.  

166 Zob. Sakramentarz tyniecki, modlitwa nr 7.  
167 Znajduje się w Rituale z St. Florian (Franz s.96): „Deus, in cuius miseratione anime fidelium 

requiescunt, animabus famulorum famularumque tuarurn omniumque fidelium hic et ubique in Christo 
quiescentium da propicius veniam peccatorum, ut a cunctis reatibus absoluti tecum sine fine letentur. 
Per eundem”.  

- 97 -

2.2. Obrzędy pogrzebowe w rękopisach cysterskich



ko („prosternantur”). Po skończonych psalmach jeszcze raz powtarzają się znane wersety 
i wreszcie następuje modlitwa Satisfaciat168, zamykająca liturgię pogrzebową. 

Udział w pogrzebie jest obowiązkiem wypływającym z miłości, niemniej obwarowany 
jest on również przepisami zakonnymi. Dlatego też Liber usuum zaleca, by nawet chorzy 
i osłabieni, zwolnieni zasadniczo od udziału we wspólnych ćwiczeniach, jeśli stan zdrowia 
im na to pozwala, uczestniczyli w ceremoniach pogrzebowych; natomiast jeśli sądzą, że nie 
podołają trudom, mają obowiązek powiadomić o tym opata169. 

Troska o zmarłych nie kończyła się na pogrzebie. Przez 30 dni po pogrzebie w Officium 
defunctorum, w laudesach i nieszporach, a także we Mszy św. zmarły miał prawo do specjal-
nej komemoracji przez modlitwę: Deus cui proprium est. W trzydziesty dzień po śmierci 
powinna mieć miejsce w kapitulum absolucja z modlitwą: Omnipotens sempiterne Deus cui 
numquam. Każdy z kapłanów zobowiązany był odprawić za współbrata swego klasztoru trzy 
Msze święte, a każdy brat zakonny powinien odmówić cały psałterz. Jeśli zaś nie znał na 
pamięć psałterza, wówczas 150 razy psalm 50 Miserere, jeśli i tego psalmu sobie nie przy-
swoił, tyleż razy Ojcze nasz. Furtianowi dostarczano karteczki z wieścią o śmierci zakonnika, 
by wręczał je pielgrzymom udającym się w drogę, aby dostarczali je zaprzyjaźnionym i afi-
liowanym klasztorom celem włączenia poleconych zmarłych do wspólnych modlitw. 

Codziennie odprawiała się jedna Msza cicha za zmarłych170, w każdy pierwszy wolny 
dzień tygodnia i miesiąca Msza konwentualna171. 

W czasie dorocznej Kapituły Generalnej, która odbywała się w klasztorze macierzystym 
w Citeaux w najbliższy dzień po uroczystości Podwyższenia Krzyża św. (14 września), od-
mawiano modły za wszystkich zmarłych z ostatniego roku w brzmieniu następującym:  

 „Post sermonum habitum in capitulo, cum devotione stantibus omnibus, ab eo qui capitu-
lum tenet, absolvantur defuncti nostri, ita dicente: Animae fratrum et familiarum nostro-
rum hoc anno defunctorum requiescant in pace. Dicant: De profundis et post flectentes 
genua, etiam Dominicis diebus, dicant: Pater noster et qui praesidet, dicat: 

     Et ne nos inducas in tentationem 
     A porta inferi 
     Dominus vobiscum 
     Oremus: Deus veniae largitor 
 et in fine: Dominus vobiscum. Requiescant in pace. Amen”172. 

Uroczyste roczne wspomnienia zmarłych odbywały się: 2 listopada (Dzień Zaduszny) – za 
wszystkich zmarłych; 20 listopada – za zmarłych rodziców, rodzeństwo i krewnych; 31 

168 Znajduje się ona również w Rituale z St. Florian (Franz s. 97): „Satisfaciat tibi, quaesumus do-
mine deus noster, pro anima famuli tui, fratris nostri sancti... (martyris confesoris) tui omniumque 
sanctorum tuorum oratio et presentis familie humilis supplicatio, ut peccatorum omnium veniam, quam 
precamur, obtineat, nec eum patiaris cruciari gehennalibus flammis, quem filii tui domini nostri Iesu 
Christi precioso sanguine redemisti. Qui tecum vivit et regnat in unitate”.  

169 Por. A. Lipp: Unsere Pflicht gegen die Verstorbenen. „Cistercienser Chronik”. 1: 1889 s. 21-23, 
30-31, 38-40, 46-48. Liber usuum – PL 166, 1478-1480.  

170 Liber usuum – PL 166, 1469.  
171 A. Lipp, jw. s. 30. O genezie poniedziałkowej Mszy za zmarłych por. A. Franz: Die Messe 

s. 115-148.
172 Liber usuum – PL 166, 1479.  
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stycznia – za przełożonych; 21 maja – za wszystkich zakonników173. Od 17 września rozpo-
czynało się solemne roczne trycenarium, 30-dniowe wspomnienie zmarłych. W czasie trwa-
nia trycenarium pokarm zmarłego podaje się jednemu ubogiemu. 

W bogatych opactwach, posiadających przynajmniej trzy prebendy, każdy kapłan w ciągu 
roku odprawiał 20 Mszy za zmarłych, a bracia zakonni odmawiali 10 psałterzy względnie 
150  razy psalm Miserere lub tyleż razy Ojcze nasz174. 

2.2.3. Quomodo hospites sepeliantur  

Pogrzeb gości czy zmarłych w przytułku przyklasztornym opisuje jedynie Liber usuum175; 
agendy na ten temat milczą. Teksty modlitewne z tej okazji odmawiane nie odbiegają w za-
sadzie od przedstawionych wyżej. Oprawa zewnętrzna jednak jest znacznie skromniejsza niż 
w przypadku pogrzebu zakonnika. 

Przeor wyznacza kapłana, który ubiera tylko stułę, oraz dwóch braci, z których jeden niesie 
krzyż i wodę święconą, a drugi kadzielnicę i latarnię („cum lumine in absconsa”), w razie ko-
nieczności również tragarzy. Śpiewy podczas procesji do kościoła wykonuje kapłan „mediocri 
voce”. Przeor powinien ponadto zadbać o to, by do chwili przystąpienia do końcowych cere-
monii, ciało nie pozostało samo lub bez światła. Z chwilą, 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 pracą, nie miał jednak obowiązku brać udziału w pogrzebie. 
Zwolnieni byli również chorzy, osłabieni oraz mnisi, którym powierzono specjalne zadania. 
Wyznaczony kapłan, z narzuconą na kapucę stułą, odprawiał oficjum „plane scilicet non can-
tando”176. Dalej ceremonie odbywają się według ogólnie przyjętego zwyczaju. Obecny przy 
grobie kantor, jeśli uznał za stosowne, odmawiał: 

Requiem aeternam 
deinde Chorum angelorum 
postea Clementissime 
Quo finito sacerdos dicit:  
Pater noster 
Et ne nos 
Requiem aeternam 
A porta 
Ne tradas 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  
Coll. Absolve Domine... et post eam 
Deus cuius miseratione. 

173 A. Lipp: Unsere Pflicht s. 31, 38. 
174 Liber usuum – PL 166, 1479.  
175 ArPz Ms 26 s. 86-87; PL 166, 1480-1481. – Przytułek taki „domus hospitum” znajdował się 

między innymi w pobliżu furty klasztoru cysterskiego w Henrykowie na Śląsku. Por. H. Grüger: Hein-
richau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserkloster 1227-1977. Köln-Wien 1978 s. 258. 

176 Tylko kapłanów i zakonników zmarłych w hospicjum wnosi się do chóru i tylko ich pogrzeby 
odprawia się ze śpiewem, chyba że opat ze względu na osobę zmarłego zaleci co innego. 

- 99 -

2.2. Obrzędy pogrzebowe w rękopisach cysterskich



W czasie śpiewu antyfony Clementissime nie przyklęka się („venia non petitur”) ani nie 
odmawia się 7 psalmów pokutnych, gdyż te zastrzeżone są wyłącznie dla mnicha, konwersa 
czy nowicjusza cysterskiego. 

Zakonnika, mnicha lub konwersa, który samowolnie opuścił klasztor, ale powrócił i usługuje 
chorym w szpitaliku przyklasztornym, w przypadku zbliżania się jego własnej śmierci, 
ubiera się ponownie w habit zakonny i przenosi się do infirmerii 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) uważa to za szósty punkt, którym cystersi różnią się od kluniaków (bene-
dyktynów)177. 

Za zmarłych z najbliższej rodziny każdy zakonnik mógł prosić o modlitwę („misericor-
diam quaerit”). Odprawiano wówczas za nich absolucje, a każdy kapłan we Mszy prywatnej 
odmawiał jedną Kolektę, pozostali zakonnicy recytowali w tej intencji siedem psalmów po-
kutnych lub 7 razy psalm Miserere względnie 7 Ojcze nasz178. 

Reasumując wyniki analizy dokumentów cysterskich, można stwierdzić, że cysterska li-
turgia pogrzebowa nacechowana jest wielką troską i miłością do zmarłego. Troska ta przeja-
wia się w nieustannej modlitwie od chwili skonania aż do pogrzebania zmarłego i w następu-
jącym po pogrzebie 30-dniowym wspomnieniu, nie licząc codziennych modłów i 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 tekstowej Sakra-
mentarza tynieckiego, na szczególną uwagę zasługuje antyfona Clementissime, która w póź-
niejszych agendach polskich niemal na stałe wejdzie do repertuaru pogrzebowego. Nowością 
jest również ryt poświęcenia grobu. Większość modlitw choć w odmiennym uszeregowaniu 
występuje już jednak w kodeksie tynieckim. 

Z wyjątkiem procesji na cmentarz prawie wcale nie śpiewa się u cystersów psalmów 
w trakcie samych ceremonii pogrzebowych, natomiast odmawia się podczas czuwania przy 
zmarłym, i to nieraz kilkakrotnie, cały psałterz i Officium defunctorum. Brak również, zwłasz-
cza na cmentarzu, bardzo pięknych i starożytnych antyfon: Aperite, Ingrediar, Haec requies, 
De terra. 

Przyjmując, że cystersi zostali sprowadzeni do Polski celem zaktywizowania akcji 
misyjnej, zwłaszcza na Pomorzu, oraz dla pogłębienia ducha chrześcijańskiego u lud-
ności już nawróconej, bezpośrednio powierzonej ich trosce duszpasterskiej179, można 
wnioskować, że wywarli oni znaczny wpływ na przyjęcie chrześcijańskiego obyczaju 
pogrzebowego. 

Liturgia cysterska oddziaływała również w jakiś sposób na liturgię diecezjalną. Dowodem 
na to jest chociażby najstarsza zachowana agenda polska biskupa Henryka I z Wrocławia 
z lat 1302–1319, której Obsequium circa morientes pod wielu względami przypomina cyster-
skie obrzędy pogrzebowe. Będzie o tym mowa w następnym rozdziale. 

177 PL 166, 1481. 
178 PL 166, 1479. 
179 Por. J. Kłoczowski: Wspólnoty chrześcijańskie s. 223. 
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2.3. ELEMENTY OBRZĘDU POGRZEBOWEGO  
W ŹRÓDŁACH  POZALITURGICZNYCH  

Dotychczasowe rozważania opierały się na tekstach liturgicznych. Uzyskany na tej pod-
stawie obraz jest jednak niepełny. Celem osięgnięcia pełniejszego obrazu chrześcijańskich 
obrzędów pogrzebowych w Polsce wczesnośredniowiecznej sięgnięto do źródeł pozalitur-
gicznych. W tym celu przeanalizowano najstarsze kroniki polskie i żywoty świętych oraz 
przyjrzano się ikonograficznym i plastycznym przedstawieniom 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  

Najpełniejszym źródłem skrypturystycznym, podającym wiele szczegółów pogrzebu 
kościelnego z czasów Bolesława Chrobrego (992–1025 ), jest napisany prawdopodobnie 
w 1006 r. przez św. Brunona z Kwerfurtu (+1009) 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 „stosownie do polecenia biskupa wewnątrz kościoła wy-
kopano wielki dół181. Podczas „ostatniej nocy odprawiono «wigilie» śpiewając psalmy”182. 
Gdy nastał dzień, „zeszło się dosyć – jak na młode chrześcijaństwo – duchownych i zakonnic 
na szczęśliwy pogrzeb niewinnych świętych”183 (...). „Sędziwy zaś biskup Unger pełen woli, 
przybywszy do świętego miejsca, odprawił razem z duchownymi uroczystą Mszę św. oraz 
przepisane modły”184 (...). „Następnie biskup wśród modłów i antyfon jak należy z bojaźnią 
Bożą 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 swą odkupił 
zgubiony świat i przez śmierć swoją On, Zbawienie Boże, zniszczył śmierć naszą. Tedy na 
środkowym miejscu położyli, jak nakazywała sprawiedliwość, kwiat młodości, szlachetnego 
Benedykta, i chwalebną latorośl, doskonałego Jana, do nich zaś na skrajach z obu stron 
dołączyli dwóch innych, których łaska Boża uczyniła nowicjuszami w świętej służbie i god-
nymi wychowankami jasnego męczeństwa, według owych słów: Cnoty zajmują środkowe 
miejsce, uczniom zaś wyśpiewuje się wszelkie pochwały na końcu. Ponieważ zaś sługa Kry-
styn, który usługiwał świętym, nie odznaczał się taką świętością i chciał się bronić kawał-
kiem drewna, pochowali go na zewnątrz, w klasztorze, w myśl owego powiedzenia: Nie za-
przęgaj wołu z osłem (Powt 22,10), to znaczy: mądrego z głupim”185. Kiedy jednak wkrótce 

180 Por. MPHn IV Cz. 3 s. 29-84; Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Tłum. K. Abgarowicz, 
wstęp i komentarze J. Karwasińska. Warszawa 1956 s. 5-22, 155-246; J. Mitkowski, R. Gustaw OFM: 
Pięciu Braci Męczenników. W: Hagiografia polska. Red. R. Gustaw OFM. T. 2. Poznań 1972 s. 234-250. 

181 Żywot Pięciu Braci Męczenników s. 221; MPHn IV Cz. 3 s. 67: „preparatis ligneis sarcophagis”. 
182 Tamże s. 224. 
183 Tamże s. 221. 
184 Tamże s. 222. 
185 Tamże s. 223. 
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potem, prawdopodobnie w czasie rozbudowy klasztoru186, odkopano grób Krystyna i stwier-
dzono, że ciało jego nie rozkłada się, „zakonnicy (...) pochowali go wewnątrz kościoła, w jed-
nym rzędzie z jego panami, gdyż zarówno życie, jak i grób nie powinny były go oddzielać, 
według owych słów: Nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, niewolnik i wolny, wszyscy 
w Chrystusie jednością jesteśmy” (Gal 3,28 i Rzym 10,12)187. 

W tym samym źródle odnajdujemy ślady stypy pogrzebowej: „Gdy więc pogrzebano 
świętych, kapłan, którego tam wysłano, aby w godzinie służby Bożej odprawiał Msze, w do-
mu, gdzie ich zabito, zaczął ze swoimi chłopcami jeść i pić, i spędzać noc wśród ludzkiej 
wesołości”188. Dopiero dwukrotna interwencja świętych przerwała tę zabawę. A żywotopi-
sarz 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 
sposób, że „szlachetna jego głowa skierowana była na południe, czcigodne nogi na północ. 
O wiejących w różnym kierunku wiatrach tych stron tak pisano w Pieśni nad pieśniami: 
Wstań, wietrze z północy, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej mój ogród, a niech płyną 
wonności jego (4,16), to znaczy: Ustąp, diable, a przyjdź Duchu Święty, napełnij duszę moją, 
aby okazały się mile woniejące cnoty jej”190. 

Wśród licznych cudów, jakie działy się po śmierci męczenników (uzdrowienie diakona, 
uwolnienie od opętania, nakaz zwolnienia z więzienia zabójców i opieki nad ich rodzinami, 
zjawiska świetlne nad klasztorem, brak oznak rozkładu ciał m ęczenników), interesuje nas 
szczególnie grupa cudów związana ze „służbą Bożą zmarłych”191. Służba Boża zmarłych 
w myśl ówczesnych przekonań polegała na tym, że zmarli kapłani, w naszym przypadku 
zabici zakonnicy, gromadzili się nocą w kościele celem odprawienia nabożeństwa. W nabo-
żeństwie tym mogli brać udział tylko zmarli. Żywym, którzy by chcieli podpatrywać zmar-
łych, groziło nieszczęście, a nawet śmierć. Po raz pierwszy w popularnej literaturze religijnej 
średniowiecznej Europy wątek ten wykorzystał św. Grzegorz z Tours (+ ok. 594) w swoim 
zbiorze legend hagiograficznych In gloria confessorum192. Po Grzegorzu z Tours, zdaniem 
E. Potkowskiego, wątek podaniowy o „służbie Bożej zmarłych” pojawia się ponownie dopie-
ro na początku XI stulecia, i to na obszarze Niemiec – w Kronice Thietmara z Merseburga 

186 Por. tamże s. 233. 
187 Tamże s. 224. 
188 Tamże s. 232. 
189 Tamże. 
190 Tamże s. 222. Było to raczej nietypowe ułożenie ciała. Przyjęta była wówczas pozycja głową na 

zachód, tak by oczy były zwrócone ku wschodzącemu słońcu. Św. Brunon jednak i dla nietypowego 
ułożenia ciała zmarłego znalazł wytłumaczenie. 

191 Por. Żywot s. 226, 233-238. 
192 Szczegółowe opracowanie tej kwestii dla terenu Niemiec przedstawił: E. Potkowski: Dziedzic-

two wierzeń pogańskich w średniowiecznych Niemczech. Defuncti vivi. Warszawa 1973 s. 31-37 przyp. 
34-70. Motyw ten jest żywy po dziś u starych ludzi na Kaszubach. H. Ormiński (Zwyczaje i praktyki 
religijne związane z pogrzebem w rejonie kaszubskim na przykładzie parafii Strzelno. Lublin 1974 
s. 63 – maszynopis Archiwum KUL) pisze: „Do ciekawych opowiadań należy to, że w Dniu Zadusz-
nym po północy zmarli kapłani odprawiają Msze św., a wszyscy zmarli z danej parafii uczestniczą 
w niej. Dlatego winne być przygotowane szaty do Mszy św. Nie może również zabraknąć w koście-
le w tej nocy hostii, wina mszalnego i wody do sprawowania Najśw. Ofiary”. 
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(+1018)193. Thietmar tworzył swoją Kronikę w ostatnich latach swego życia (1012–1018)194, 
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 
wątek o „liturgii zmarłych”. Jedno jest wspólne obu autorom: obaj kształcili się w Magde-
burgu195. I chociaż Brunon nie poprzestał na szkole magdeburskiej196, to przecież i on praw-
dopodobnie zaczerpnął z tego samego źródła 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 wątpił o przy-
szłym zmartwychwstaniu i aby każdy dążył usilnie poprzez zbożne pragnienia do radości 
błogosławionej nieśmiertelności”198. Ten sam cel miał chyba również na uwadze św. Brunon, 
kiedy „młodemu chrześcijaństwu” podsuwał wzory do naśladowania. Opisane cuda, związa-
ne ze „służbą Bożą zmarłych”, miały bowiem zachęcić do modłów i jałmużny za 
zm

zym terenie, ale znajdujemy 
w 

szną, co podkreślił specjalną interwencją sił 
wyższych, zwłaszcza że patronował jej kapłan. 

arłych199. 
Żywot Pięciu Braci Męczenników jest cennym źródłem. Informuje nie tylko o drewnia-

nych trumnach, które były rzadkością w tamtych czasach na nas
nim również wiele innych szczegółów rytuału pogrzebowego. 
W noc poprzedzającą pogrzeb odbywało się przy śpiewie psalmów czuwanie przy zmar-

łych. Liturgii pogrzebowej przewodził biskup w otoczeniu duchownych i zakonnic. Odpra-
wiono uroczystą Mszę świętą i przepisane modły. Z kolei wśród modłów i śpiewów udano 
się procesjonalnie do grobu, który znajdował się wewnątrz kościoła. W myśl ówczesnych 
zwyczajów w kościele pochowano tylko samych zakonników (Benedykta i Jana) oraz nowi-
cjuszy (Izaaka i Mateusza). Natomiast sługa klasztorny Krystyn, choć razem z tamtymi po-
niósł śmierć, został pochowany poza kościołem. Do kościoła przeniesiono go dopiero po 
jakimś czasie, gdy stwierdzono, że jego ciało po śmierci nie ulega rozkładowi. Wreszcie au-
tor zanotował szczegół bardzo słowiański, mianowicie „ludzką wesołość” uczestników uczty 
pogrzebowej, którą oczywiście zganił jako grze

193 Dziedzictwo wierzeń pogańskich s. 31-33.  
194 Por. M. Z. Jedlicki: Wstęp do Kroniki Thietmara s. XXlXI-XXXIV. Brunon i Thietmar byli ko-

legami szkolnymi, a nawet ze sobą spokrewnieni, stąd Thietmar poświęcił swemu krewniakowi dwa 
rozdziały (VI 94-95) swej Kroniki. – Por. Piśmiennictwo s. 16. 

195 Żywot s. 12-14; M. Z. Jedlicki: Wstęp do Kroniki Thietmara s. XIX. 
196 Dalsze studia odbywał na dworze Ottona III i w klasztorze rzymskim na Awentynie. Por. M. Z. 

Jedlicki, jw. 
197 Thietmar I 12 s. 18-21. 
198 Thietmar I 11 s. 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 zbawienna jest myśl modlić się za umarłych» i przez jałmużny 
wyjednywać im rozgrzeszenie. Czytałem o pewnym jeńcu, za którego żona, zmarłego go sądząc, cią-
gle msze żałobne zamawiała, że więzy jego rozluźniały się za każdym razem, kiedy czyniła ona te 
Bogu-Ojcu miłe ofiary. On sam jej to potem opowiadał, gdy wrócił wolny do domu. Idąc za tym przy-
kładem królowa Matylda przychodziła z pomocą swemu przez śmierć doczesną zmożonemu małżon-
kowi w ten sposób, że rozdawała żywność nie tylko biednym, lecz także ptakom. Założyła również 
w 30 dni po jego śmierci zgromadzenie zakonne we wspomnianym wyżej grodzie (tzn. w Kwedlinbur-
gu) i wydzieliła mu ze swego majątku za zgodą synów wszystko, co było potrzebne do utrzymania 
i ubrania mniszek”. Thietmar I 21 s. 28-31.  
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Chociaż Żywot Pięciu Braci Męczenników nie jest jedynym kronikarskim zapisem na inte-
resujący nas temat z okresu wczesnopiastowskiego, to jednak jest opisem najpełniejszym. 
Wypowiedzi innych kronikarzy i hagiografów mają bowiem najczęściej charakter fragmenta-
ryczny i ograniczają się zazwyczaj do rocznikarskiego przekazu o czasie śmierci i miejscu 
pochowania. Rzadko odnajdujemy dłuższe wypowiedź na temat samego pogrzebu. Częściej 
autorzy popisują się malowaniem wrażenia, jakie śmierć wywołała na pozostałych przy ży-
ciu, oraz opisem wielorakich przejawów żałoby. 

W taki właśnie sposób Gall Anonim szczegółowo opisuje żałobę po śmierci króla Bole-
sława Chrobrego (+1025), nie podając żadnej informacji o przebiegu pogrzebu200. Podobnie 
przedstawia na innym miejscu pogrzeb Mieszka, syna Bolesława Śmiałego, zmarłego w 1089 
r. Dowiadujemy się z tej relacji jedynie tyle, że udział w ceremoniach pogrzebu brali biskupi
i że egzekwie odbyły się w sposób uroczysty201. Dopiero z okazji śmierci Bolesława Herma-
na (+1102) Gall pisze: „Zmarł zatem Księże Władysław w podeszłym wieku i długą słabo-
ścią zmożony, a arcybiskup Marcin z kapelanami przez pięć dni w mieście Płocku odprawiał 
za niego egzekwie, nie śmiejąc go pochować przed przybyciem synów”202. A nieco dalej 
mówi o „zaszczytnym i okazałym pogrzebie księcia Władysława w kościele płockim 203” . 

Również Mistrz Wincenty z okazji śmierci Kazimierza Sprawiedliwego (+1194), swego 
protektora, rozpisuje się szeroko jedynie na temat różnych oznak żałości, noszących – jak to 
już wspomniano w rozdziale pierwszym – zresztą wiele cech pogańskich. Na wzór Galla 
ułożył Kadłubek Epicedion na śmierć Kazimierza Sprawiedliwego. Liturgiczny obchód po-
grzebu Kronikarz streszcza jednak tylko pół zdaniem: „Gdy więc odbyły się kościelne obrzę-
dy pogrzebowe” („igitur exsequialibus rite peractis”). Zapewne przewodniczył im biskup 
krakowski Pełka, o którym mówi kontekst204. W tym samym stylu Kronika Wielkopolska 
opisuje śmierć i pogrzeb Przemysława I, księcia wielkopolskiego (+1257)205. 

Nieco więcej szczegółów, zwłaszcza odnoszących aię do przygotowania do pogrzebu, od-
najdujemy w Żywocie 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 kościele206. 

200 Gall I 16 s. 40-41. 
201 „Dopiero po egzekwiach biskupi ocucili ją (matkę) wachlarzami i zimną wodą (...) Ani rocznica 

pogrzebu cesarza nie byłaby obchodzona wśród tak żałobnych śpiewów”. Gall I 29 s. 61. 
202 Gall II 21 s. 94-96. 
203 Tamże s. 95. – W. Schenk dopatruje się w opisie czekających Czechów klęsk w czasie wyprawy 

Bolesława Krzywoustego podanym przez Galla (III 23 s. 162-164) elementów późniejszej żałobnej 
sekwencji Dies irae. Por. W. Schenk: Historia Kościoła w Polsce. T. l. Poznań-Warszawa 1974 s. 101. 

204 Kadłubek IV 20 s. 211-217. 
205 Kronika Wielkopolska. W: Wybór kronik średniowiecznych s. 103-104. 
206 „Loto autem corpore et aptato super feretrum, ut decebat, sorores domus Trebnicensis mox cum 

magno accurrentes desiderio et animi aviditate, quevis, quod poterat de reliquiis capere corporis, rapie-
bat. Alie namque digitorum, alie pedicarum eius ungeus, quedam vero capillos sancti capitis prescide-
bant. Tandem cum sollempnitate debita thesaurus ille inestimabillis ad ecclesiam deportatus, ibidem 
remansit triduo insepultus, vigilantibus iuxta corpus orantibus multis cunctisque laudantibus deum 
super omnibus, que viderant et audierant et que faciebat adhuc non sepulto corpore clementia divina 
magnalia per merita sancte sue”. Vita sanctae Hedwigis. MPH IV 581. – Krytyczne opracowanie ży-
ciorysu zob. B. Suchoniówna OSU, R. Gustaw OFM: Jadwiga Śląska. HP I 457-458. – W podobny 
sposób Mnich Braunweilerski opisał pogrzeb Matyldy (+1025), siostry Ottona III. Ciało Matyldy, 
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O bł. Kindze (+1292) hagiograf pisze, że całą noc spędziła na czuwaniu przy zwłokach 
męża, księcia Bolesława Wstydliwego (+1279), którego następnie pochowała w wybudowa-
nym przez niego kościele oo. franciszkanów w Krakowie oraz rozdała bogate jałmużny 
wszystkim kościołom krakowskim, by modlono się za jego duszę207. 

Pogrzeb bł. Salomei (+1268) przedstawia jej Żywot, spisany jeszcze pod koniec XIII wie-
ku przez franciszkanina Stanisława. Jest w nim najpierw mowa o czuwaniu opatki z dwiema 
siostrami u łoża konającej Salomei. Po śmierci ciało przez osiem dni czekało na pogrzeb, 
gdyż toczył się spór między klaryskani a franciszkanami o miejsce pochowania. Po ośmiu 
dniach została Salomea pochowana w klasztorze na Skale św. Maryi koło Ojcowa, jednakże 
pół roku później nastąpiła uroczysta translacja do kościoła franciszkanów w Krakowie, gdzie 
jeszcze za życia obrała sobie miejsce na wieczny spoczynek208. 

Nie udało się ustalić, czy w tamtych czasach z okazji pogrzebu głoszone były kazania. 
Rubryki milczą na ten temat, brak również wzmianek w źródłach pozaliturgicznych. Z okresu 
do końca XIII w. nie zachowało się żadne kazanie pogrzebowe209. Echa kazania pogrzebo-
wego można znaleźć jedynie w Kronice Wielkopolskiej, w opisie pogrzebu Przemysła I”210. 

Nie znamy również żadnych pieśni pogrzebowych z tamtych dni. O śpiewach jest mowa 
u Galla, Wincentego Kadłubka, ale były to albo śpiewy liturgiczne, albo pieśni bardów 
nadwornych. Pierwszy w ogóle tren żałobny (na śmierć Bolesława Chrobrego) ułożył Ano-
nim Gall211. Jeśli jednak pieśń Galla o zabarwieniu epicko-lirycznym, a więc utwór poetycki, 
była śpiewana, to jedynie przez bardów nadwornych. Na wzór pieśni Gallowej drugi nasz 

zmarłej w Akwizgranie, przeniesiono do klasztoru w Braunweiler pod Kolonią. „Tota coloniensium 
turba, ultimum eius funeri officium redditura, cum venerabili suo archiepiscopo Piligrino eo convenit; 
tribusque diebus ac noctibus continuis, ad eius exsequias, qui tantae dolor foeminae atque amissio 
exigebat, cum psalmis et vigillis missarum sacramenta explevit. Donec demum quarto die ab archiepi-
scopo, infra ipsum tentorium, altare in honorem sanctae Mariae consecratum est, ante quod eius corpus 
venerabile humatum est”. MPH I 343. 

207 „Felix namque domina in sola tunica, saga et palio gracillimo contecta, totam noctam illam circa 
funus ducis sui corporis insomnem deduxit, deprecans devotissime cum nimia lacrimarum effusione 
pro salute anime eius (...) Sepulto autem devotissimo duce Boleslao, cum iam domum de ecclesia 
reverteretur, manicis inclinatis sanguis nimius de ipsius corpusculo frigore ac aliis laboribus macerato 
abundantissime manavit. Ordinata quippe cum debita magnificentia sepultura ducis sui elemosinaque 
copiosa per omnes ecclesias pro anima ipsius distributa, statim in territorium Sandecense (...) profecta 
est”. Vita et miracula sanctae Kyngae ducissae Cracoviensis. MPH IV 699; M. H. Witkowska OSU, 
R. Gustaw OFM: Kinga-Kunegunda. HP I 757-779. – Nieco szerzej śmierć i pogrzeb Bolesława opisu-
je Długosz: „Po trzydziestu siedmiu latach panowania, w Krakowie dnia siódmego grudnia, w niedzie-
lę pobożnie umarł i w kościele św. Franciszka braci mniejszych, który sam był założył, w chórze ko-
ścielnym od strony północnej pochowany został. Uczcili go uroczystym pogrzebem Leszek Czarny, 
księżę sieradzki, od niego za syna i następcy przybrany. Paweł, biskup krakowski, Kinga, żona zmar-
łego, Helena, wdowa po Bolesławie Pobożnym, książęciu kaliskim, Gryfina, małżonka Leszka Czar-
nego, panowie przedniejsi i szlachta, duchowieństwo i lud tłumnie zebrany. Żałoba była powszechna”. 
Roczniki. Księga siódma s. 262-263. 

208 Vita sanctae Salomeae Reginae Haliciensis auctore Stanislao franciscano – MPH IV 781-784; 
B. Włodarski, R. Gustaw OFM: Salomea. HP II 300-313. 

209 Por. J. Wolny: Kaznodziejstwo. W: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, T. l. Średniowiecze. Lu-
blin 1974 s. 282. 

210 Kronika Wielkopolska. W: Wybór kronik średniowiecznych s. 15, 103-104.  
211 Gall I 16 s. 41-42. 
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kronikarz Mistrz Wincenty ułożył Epicedion na śmierć Kazmierza Sprawiedliwego212. 
Ale i ten utwór nie wyszedł poza sferę dworską, nie ma też nic wspólnego z kościelnym śpie-
wem pogrzebowym. O „żałobnych śpiewach”, bliżej nie określonych, mówi kronika Galla 
z racji pogrzeby Mieszka Bolesławowica213. Mamy jednak prawo domniemywać, że chodzi 
tutaj o łacińskie śpiewy liturgiczne, związane 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 
wieku216. 

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 dni218. Pogrzeb św. Jadwigi Śląskiej na-
stąpił po trzech dniach219, a bł. Salomei po ośmiu dniach220. W opisie cudów św. Stanisława 
Biskupa znajdujemy zwyczaj stosowany wśród wyższych warstw – „non est moris, maxime 
apud nobiles, eadem die mortuum sepelire”221. Nieco dalej w tymże źródle jest mowa tylko 
o kilku godzinach222. Praktyka zatem była różna. Prawdopodobnie przygotowania do pogrze-
bów bardziej okazałych trwały dłużej, a ludzi prostych grzebano stosunkowo szybko. 

Najwięcej informacji zachowało się na temat miejsca pochowania. Na kilkadziesiąt prze-
analizowanych pochówków z okresu do końca XIII w., odnoszących się do panujących, kró-
lów i książąt oraz członków ich rodzin, a także dostojników kościelnych, biskupów i zakon-
ników, wszystkie odbyły się w świątyni. 

W najbardziej honorowym miejscu kościoła – „in medio ecclesiae” – zostały pochowane 
tylko najwybitniejsze osobistości (królowie: Mieszko I i Bolesław Chrobry, święci biskupi: 
Wojciech i Stanisław). O innych zapiski tylko ogólnie wspominają, że zostali pochowani „in 
ecclesia”. Były to różne miejsca: chór, nawa główna, przedsionek, a z chwilą powstania ko-
ściołów gotyckich – kaplice przyboczne. 

Od pierwszych dziesiątków XIII stulecia wiele osób, w tym również z rodzin panujących, 
wybiera sobie na miejsce wiecznego spoczynku kościół klasztorny. Szczególnym powodze-

212 Kadłubek IV 20 s. 211-217, 237-239. Również śmierć Henryka Sandomierskiego (+1166) oraz 
rycerzy poległych w boju z pruskimi poganami opiewano w pieśniach. Por. H. Feicht: Studia nad mu-
zyką polskiego średniowiecza. Kraków 1975 s. 366; Z. Gloger: Elegie polskie. Gloger II 119-120. 

213 Gall I 29 s. 61.  
214 Tylko Powieść minionych lat mówi, że bojarowie i drużyna na pogrzebie księcia Świętopełka 

(+1113) śpiewała nad nim „pieśni zwykłe”. Ale o jakie pieśni tu chodzi? 
215 Studia nad muzyką polskiego średniowiecza s. 263-264, 376. 
216 Tamże  s. 378. 
217 Żywot s. 223. 
218 Gall s. 95. 
219 MPH IV 581. 
220 MPH IV 784. 
221 „Militis Wenceslai de Policarcicz filius nomine Wikerus in die sancti Martini gravissime infir-

matus, sequenti die circa ortum solis est mortuus iacuitque illa tota die inhumatus, quia non est 
moris, maxime apud nobiles, eadem die mortuum sepelire”. – MPH IV 401.  

222 „Cuiusdam Hungari nomine Petri filius Polech dictus, graviter infirmatus, octavo die fuit mor-
tuus iacuitque defunctus ab hora tertia usque ad meridiem, quousque ad sepeliendum fuerit aptatus”. – 
MPH IV 402. 
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niem od połowy XIII w. na Zachodzie, a także u nas, cieszą się kościoły franciszkańskie223. 
Przyczyną tego była zarówno szerzona przez franciszkanów opinia skuteczności ich opieki 
nad duszami zmarłych, jak i związek dworów panujących z tym zakonem. Widać to najwy-
raźniej na przykładzie Bolesława Wstydliwego i jego siostry Salomei224. 

W kościołach klasztornych najbardziej honorowym miejscem był chór225. Podobnie jak 
w przypadku katedr biskupich miejsce na grób znaleźli tu jedynie książęta i fundatorzy226: 
Henryk I Brodaty (+1238) w Trzebnicy u cystersek227, Henryk II Pobożny (+1241) u fran-
ciszkanów w kościele św. Jakuba we Wrocławiu228, Bolesław Wstydliwy (+1270) w ufun-
dowanym przez siebie klasztorze franciszkanów w Krakowie229, Henryk IV Probus (+1290) 
w ufundowanym kościele kolegiackim św. Krzyża we Wrocławiu230, Piotr Włast (+1153) 
również jako fundator klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu231, oraz święci: Wincenty 
Kadłubek (+1223) w Jędrzejowie232, Jadwiga Śląska (+1243) w Trzebnicy233, Salomea 
(+1268) w Krakowie234. 

Zamykając obecną analizę pisanych źródeł pozaliturgicznyuh, wypada zaznaczyć, że 
otrzymany obraz nie oddaje w pełni ówczesnej rzeczywistości. Wszystkie opisy dotyczą bo-
wiem jedynie świętych i osób postawionych na najwyższym szczeblu drabiny społecznej czy 
hierarchii kościelnej. Ani słowem źródła pisane nie mówią o pogrzebach prostych, zwykłych, 
przeciętnych mieszkańców Polski piastowskiej. Otrzymane dane pozwalają jednak zrozu-
mieć, jakie były ogólne tendencje i jakie wzory podsuwano ludowi do naśladowania.  

2.3.2. Motywy pogrzebów w sztuce  

Najstarszym przedstawieniem ikonograficznym liturgii pogrzebowej w Polsce są Drzwi 
Gnieźnieńskie z 2 poł. XII w.235 Końcowe sceny (XV, XVII, XVIII) tego arcydzieła pol-

223 Por. S. Skibiński: Program ideowy i funkcja kościoła franciszkanów w Krakowie. W: Sztuka 
i ideologia XIII wieku. Wrocław 1974 s. 333-341; cała rodzina Henryka II Pobożnego (+1241), żona 
Anna i sześcioro dzieci książęcych, została pochowana w ufundowanym przez księżnę Annę klaszto-
rze klarysek we Wrocławiu; podobnie 13 członków rodziny Piastów z Opola znalazło miajsce wiecz-
nego spoczynku w XIV w. w klasztorze franciszkanów. – Por. E. Frankiewicz: Kaplica piastowska 
w Opolu. Wrocław 1963. 

224 S. Skibiński, jw. 
225 F. Zoepfl: Bestattung. W: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte. T. 2. Stuttgart-Waldsee 

1948 s. 332-355; S. Skibiński, jw. 
226 Por. T. Gliński: Fundatorzy klasztorów w opinii Długosza. W: Summarium. Sprawozdanie To-

warzystwa Naukowego KUL. 21: 1972. Lublin 1974 s. 51-55. 
227 MPH III 725. 
228 Tamże. 
229 MPH IV 699; J. Długosz: Roczniki. Księga siódma s. 263.  
230 MPH III 783-784.  
231 MPH 727. 
232 MPH II 213.  
233 MPH IV 581, V 1015. 
234 MPH IV 702-784. 
235 Literatura  na  temat Drzwi Gnieźnieńskich jest duża. Prezentuje się tu najważniejsze: Drzwi 

Gnieźnieńskie. Pod red. M. Walicklego. T. 1-2. Wrocław 1956-1959; T. Dobrzeniecki: Drzwi Gnieź-
nieńskie. Bez m. wyd. 1953; Z. Świechowski: Drzwi Gnieźnieńskie. W: Katedra Gnieźnieńska. Pod 
red. A. Świechowskiej. T. l. Poznań 1970 s. 87-193; T. Dobrowolski: Drzwi Gnieźnieńskie. W: Histo-
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skiej i zarazem europejskiej sztuki rzeźbiarskiej i odlewniczej, przedstawiające w osiemnastu 
obrazach legendę św. Wojciecha, dzieje jego życia i męczeńską śmierć, stanowią doskonałą 
ilustrację rytuału i obyczaju pogrzebowego w Polsce XII stulecia.  

Scena XV przedstawia wystawienie zwłok św. Wojciecha236. Ciało spowite w całun spo-
czywa na desce osadzonej pomiędzy drzewem a pozbawionym gałęzi pniem drzewnym, na 
którego szczycie zatknięto 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. Wojciecha do Gniezna238. Na czele konduktu 
idzie biskup w szatach pontyfikalnych, w ornacie i mitrze, w asyście innego przedstawiciela 
duchowieństwa. Biskup prawą ręką okadza zwłoki świętego, a w lewej trzyma księgę litur-
giczną (pontyfikał). Za noszami z ciałem przykrytym kapą (bez trumny), które niosą dwaj 
duchowni, kroczy król Bolesław Chrobry w towarzystwie małżonki. Dwu żebraków lub ka-
lek klęcząc podnosi w błagalnym geście ręce, prosząc o jałmużnę względnie o uzdrowienie. 

Wreszcie w końcowej, XVIII scenie, artysta przedstawił moment złożenia Świętego do 
grobowca239. Dwu duchownych składa święte zwłoki (bez trumny) do sarkofagu. Zmarły 
przybrany jest w strój liturgiczny, w ornat i mitrę. Obrzędowi temu towarzyszą: biskup 
w szatach pontyfikalnych, w orancie, mitrze, z pastorałem w lewej ręce, prawą błogosławiąc 
zwłoki, i król Bolesław w stroju majestatycznym, w kapie, z koroną na głowie i berłem 
w prawej dłoni. Uroczysty strój nie przeszkadza jednak królowi okazać ludzkiego wzrusze-
nia. Gestem charakterystycznym dla średniowiecznych płaczków sięga lewą ręką do twarzy, 
by dyskretnie otrzeć łzę po stracie wielkiego przyjaciela. Spośród trzech duchownych, stoją-
cych za sarkofagiem, jeden trzyma krzyż i kadzielnicę, drugi kociołek z wodą święconą i kro-
pidłem, a trzeci pontyfikał. Ten ostatni, podobnie jak król, zgodnie z ówczesnymi kanonami 
sztuki również jest ukazany w pozie płaczka. Arkada rozpięta w tle między dwiema wieżycz-
kami symbolizuje wnętrze kościoła, którym w tym przypadku jest katedra gnieźnieńska. 

ria sztuki polskiej. Pod red. T. Dobrowolskiego. T. l. Sztuka średniowiecza. Kraków 1962 s. 97-102; 
M. Walicki: Drzwi Gnieźnieńskie. W: Sztuka polska przedromańska do schyłku XIII w. Pod red. 
M. Walickiego. T. 1. Warszawa 1971 Vol. 1 s. 228-230. 

236 Zob. il. 1. 
237 Szczegół z orłem pochodzi z trzeciej redakcji Żywotu (Vita I 30) św. Wojciecha. „Sed ut osten-

deret omnipotens Deus, cuius meriti esset tantus martyr et pontifex, per triginta dies iussu divino cor-
pus sanctissimum custoditur, ubi nulla fera, nulla avis accedere potuit cum divino indicio aquilam 
custodem aspexit” – MPH IV Cz. 1 s. 84. O orle mówi również Passio S. Adalberti VI-VIII: „tribus 
videlicet diebus caput in sude fixum ab aquila, ne ab ullo volucrum tangeretur custoditur” – por. J. Kar-
wasińska: Drzwi Gnieźnieńskie a rozwój legendy o św. Wojciechu. W: Drzwi Gnieźnieńskie. Pod red. 
M. Walickiego. T. l s. 20-41. – W sztuce chrześcijańskiej orzeł jest symbolem nieśmiertelności. Por. 
K. Künstle: Ikonographie der christlichen Kunst. B. l. Freiburg 1928 s. 88; Wefrhahn-Strauch: Aquila-
Resurrectio. „Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft”. XXI: 1967 Hft. 3-4 s. 105-
-107. Stąd nie do przyjęcia wydaje się interpretacja M. Kowalczyk (Wierzenia pogańskie za pierw-
szych Piastów s. 36), która, w myśl wierzeń i wyobrażeń charakterystycznych dla starożytnego Egiptu 
i pogańskich Słowian, chciałaby w tym orle (ptaku) widzieć duszę zmarłego, oczekującą w pobliżu 
zmarłego na pogrzeb zwłok. Podobnie interpretuje tę scenę L. Kalinowski: Treści ideowe sztuki przed-
romańskiej i romańskiej w Polsce. „Studia Źródłoznawcze”. 10: 1965 s. 24. – Orły strzegące zwłok 
występuja również w opisie męczeństwa św. Stanisława Biskupa. MPH I 388.  

238 Zob. il. 2. 
239 Zob. il. 3. 
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W tych kilku scenach mamy wiele istotnych elementów kościelnego rytuału pogrzebowe-
go. W syntetycznym skrócie odzwierciedlają one wszystko, co skądinąd wiemy na temat 
liturgii średniowiecznego pogrzebu chrześcijańskiego. Obrzędom przewodniczy przedstawi-
ciel Kościoła, w naszym przypadku ze względu na szczególne okoliczności głównym cele-
bransem jest biskup240. Ceremonii towarzyszą modły liturgiczne, o czym świadczy pontyfikał 
oraz gest błogosławienia biskupa. Ponieważ zmarłym jest również biskup, miejscem jego 
wiecznego spoczynku staje się katedra. Prezbyterium gnieźnieńskie reprezentuje pięciu du-
chownych, z których dwóch zajętych jest składaniem ciała św. Wojciecha do sarkofagu241, 
a trzech pozostałych bezpośrednią służbą liturgiczną.  

Stojący w nogach akolita trzyma krzyż procesyjny i równocześnie okadza zwłoki. Z dwóch 
pozostałych jeden trzyma kociołek z wodą święconą, a drugi księgę liturgiczną. 

Przedstawicielem wiernych, biorących udział w pogrzebie, jest sam król, którego artysta 
na tę uroczystość przybrał w strój majestatyczny. Innych postaci nie widzimy. Z całości obra-
zu jednak wynika, że mamy do czynienia z bardzo uroczystym pogrzebem, zapewne z udzia-
łem całego dworu królewskiego, rycerzy i mieszczan Gniezna. 

Sceny z Drzwi Gnieźnieńskich, oprócz wielkich walorów artystycznych jakie reprezentu-
ją, są świadectwem przyjęcia 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 przede wszystkim 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 nara-
żenia się na większe nieścisłości, odnieść do końca XIII w. 

Scena 18 z Legendy Ostrowskiej przedstawia wystawienie na marach, w stroju książęcym, 
ciała Henryka I Brodatego (+1230), męża św. Jadwigi244. Napis nad tą sceną głosi, że Jadwi-
ga zamiast smucić się, pociesza współsiostry, cysterki z Trzebnicy, opłakujące śmierć funda-
tora klasztoru, i tłumaczy im właściwą postawę wobec śmierci. Sceny 49 i 50 obrazują kolej-
no Mszę św. odprawianą w obecności zwłok zmarłej Świętej oraz złożenie jej ciała do sar-
kofagu245. 

240 Mógł to być biskup poznański Unger (983-1012), a nawet brat św. Wojciecha Radzim-
Gaudenty, którego źródła już w grudniu 999 r. tytułują „Archiepiscopus Sancti Adalberti, martyris”. 
Por. Z. Sułowski: Początki kościoła polskiego. W: Kościół w Polsce. T. l. Kraków 1966 s. 78-79. 

241 Podobną scenę przedstawia predella poliptyku wieniawskiego z 1544 r. obrazująca pogrzeb 
św. Stanisława Biskupa. Por. M. Walicki. Renesansowy poliptyk wieniawski. Warszawa 1960 il. 9. 
Zob. il. 4. 

242 M. Pruzia: Legenda Ostrowska. 1353. Legenda Ostrowska nie została dotąd należycie opraco-
wana. Pierwszego tłumaczenia na język polski, ze znacznymi skrótami, dokonał K. Strokoński: Legen-
da obrazowa o świętej Jadwidze księżnej śląskiej. Kraków 1880 – 2 tomy. Przed paru laty została ona 
w Berlinie wydana w formie facsimile: Der Hedwigs-Codex 1353. Sammlung Ludwig. Berlin 1972. 
Na temat miniatur przedstawiających pogrzeb pisze Z. Rozanów: Średniowieczna ikonografia muzycz-
na. Rytuał i obyczaje pogrzebowe. MMAe II 106. Pot. też: E. Kloss: Die schlesische Buchmalarei des 
Mittelalters. Berlin 1942 s. 62-72. – Z XIII w. pochodzą miniatury z tzw, Pontyfikału rzeszowskiego 
(zob. il. 5-6) ilustrujące liturgię pogrzebu, jednakże są one pochodzenia niepolskiego i dlatego ich tutaj 
bliżej nie analizujemy. 

243 Por. Vita sanctae Hedwigis. MPH IV 501-642. 
244 Zob. il. 7. 
245 Zob. il. 8. 
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W scenie 49, oprócz kapłana odprawiającego Mszę św., widzimy przy marach chór za-
konnic, 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 postawę zawodowych płaczek, które wyrażyły rozpacz nie 
tylko głosem, lecz również dynamiką gestu (szarpanie włosów, darcie szat, kaleczenie się i pa-
danie na ziemię). 

Scena złożenia do sarkofagu zarówno od strony kompozycyjnej, jak i treści liturgicznych 
przypomina scenę 18 z Drzwi Gnieźnieńskich: występują trzej duchowni, siostry z ksienią na 
czale, żebracy i kalecy, jest kropidło, są księgi liturgiczne. 

Pewne wyobrażenie o obrzędach pogrzebowych, obok przedstawień ikonograficznych, da-
ją również nagrobki. Najstarsze nagrobki w Polsce przyjęły typową dla sztuki romańskiej 
postać płyty nagrobnej nakrywającej grób246. Typ nagrobku w postaci sarkofagu, szeroko 
stosowany w Słowiańszczyźnie południowej, należał w Polsce do rzadkości. Jednym z naj-
starszych przykładów jest sarkofag wzniesiony zapewne w czwartej ćwierci X w. na osi nawy 
głównej wczesnoromańskiej katedry w Poznaniu i przeznaczony prawdopodobnie dla władcy 
(Mieszka?)247. Jest on przykładem grobowca sporządzonego dla panującego „in medio eccle-
siae”248. 

Najstarszy fragment płyty nagrobnej, odnaleziony w 1959 r. w katedrze gnieźnieńskiej, 
pochodzi z czasów Bolesława Chrobrego (992–1025) lub Mieszka II (1025–1034). Zawiera 
on inskrypcję, fragment czterowierszoweyo, heksametrycznego napisu, który uważa się za 
najwcześniejszy pomnik pisany w Polsce249. 

Poza inskrypcyjnym nagrobkiem gnieźnieńskim z pocz. XI w. przez całe następne stulecia 
płyty grobowe z reguły pozbawione są jakiejkolwiek dekoracji plastycznej i ograniczone do 
skromnego zaznaczenia grobowca w posadzce kościoła (np. w Tyńcu). 

Pierwsze przedstawienia figuralne na płytach nagrobnych pochodzą z ostatniej tercji XII 
stulecia. Stosunkowo najlepiej zachowała się granitowa płyta z Tumu pod Łęczycą250, z po-
stacią rycerza w krótkiej tunice, którego stopy opierają się (wyrastają jako dobry owoc) na 
Drzewie Życia („Arbor Vitae”) 251, a u góry anioł przyjmuje duszę zmarłego w postaci małe-

246 Por. P. Skubiszewski: Nagrobki. SSS III 344-345; T. Dobrowolski: Początki rzeźby nagrobnej. 
W: Historia sztuki polskiej. T. 1. Sztuka średniowiecza. Kraków 1962 s. 112-113; M. Walicki: Rzeźba 
sepulkralna. W: Sztuka przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku. T. l. Vol. 1. s. 233-235, 496-
-497.  

247 Resztki tego sarkofagu odnaleziono w czasie prac renowacyjnych pod posadzką obecnej katedry 
poznańskiej w r. 1952. – Por. J. Nowacki: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. l. Poznań 1959 s. 575.  

248 „... In cuius (Poznaniensis) medie ecclesiae tumulatus quiescit”. MPK II 482. 
249 „OSSA TRIVUM TVMVLO FRA ...../  

MVNVS MILITIE. VDV. T. DV …../  
QVI LEGIS ….. MORTI. IREP ...../  
AC ANIMAS HORVM REGI ...../” 

Por. B. Kürbis: Inskrypcje nagrobkowe. SSS II 27l-273. – Z roku 1118 pochodzi inskrypcja na pły-
cie ołowianej z grobu biskupa krakowskiego Maura, odkrytego w katedrze krakowskiej w r. 1938. 
Napis zawiera datę śmierci i imię zmarłego oraz wyznanie wiary wyryte w siglach (początkowe litery 
wyrazów). Tamże. 

250 Zob. il. 9. 
251 W symbolice starożytnej i średniowiecznej „Drzewo Życia”, twór semickiej wyobraźni ukształ-

towany w III tysiącleciu przed Chr. w Azji Zachodniej, oznacza nieśmiertelność i wieczną młodość. 
Rzadko który motyw był tak popularny jako ono, biorąc pod uwagę, iż sam krzyż jest tylko odmianą 
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go dziecka252. Zbliżona kompozycyjnie do płyty z Tumu jest zachowana dziś tylko w frag-
mencie płyta z kościoła św. Trójcy w Strzelnie, zawierająca również wyobrażenie anioła 
przyjmującego dusze zmarłego w postaci dziecka253. Na obu płytach postacie ludzkie są 
przedstawione, zgodnie z najbardziej rozpowszechnionym w romańskiej plastyce sepulkral-
nej typem ikonograficznym, w pozycji stojącej na wprost i z otwartymi oczami. Takie ujęcie 
ma symbolizować człowieka zbawionego, uczestniczącego w szczęściu życia wiecznego. 

Obok nagrobków figuralnych osobną grupę stanowią płyty z rytowanymi lub półplastycz-
nymi przedstawieniami atrybutów przysługujących określonemu stanowi społecznemu lub 
urzędowi. Należą do nich nagrobki duchownych z wyobrażeniami krzyża procesyjnego za-
tkniętego na podstawie albo pastorału. Pastorał wyryto na płycie nagrobnej opata w kościele 
cysterskim w Wąchocku ok. 1230 r.254 Krzyże procesyjne na ośmiu romańskich płytach na-
grobnych255. Symbolikę krzyża procesyjnego wyjaśnia P. Skubiszewski w ten sposób: 
„Umieszczając wyobrażenie krzyża procesyjnego na płycie nagrobnej, poświadczał zatem 
wiek XII swoją przynależność jeszcze do epoki myślenia zrodzonej w antyku chrześcijań-
skim. Potrafił nadal wyrazić w tej lapidarnej formule obrazowej istotę Pawłowej teologii 
krzyża – teologii, której treść miała w następnych stuleciach, pod wpływem spekulacji mi-
stycznej, ulec swoistemu wzbogaceniu, ale i jednocześnie pewnemu zatarciu. Krzyż proce-
syjny, wyrażając wiarę w zwycięstwo nad śmiercią, wyrażał jednocześnie wiarę indywidual-
nego chrześcijanina w jego osobiste zbawienie. Niesiony w czasie wszystkich ważniejszych 
procesjonalnych obrzędach liturgicznych, a więc także w czasie nabożeństwa żałobnego i po-
grzebu, jako zwycięskie vexillum, szczególnie wyraziście kojarzył się w umysłach wier-
nych z wezwaniami modlitewnymi, które mówiły o nadziei na życie wieczne: 

Crux est christianorum spes  
Crux mortuorum resurrecctio  

Drzewa Życia. L. Kalinowski: Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej. 
W: Odkrycia w Wiślicy. Warszawa 1963 s. 108; L. Walk: Lebensbaum-Kreuzesbaum. W: Kirchen-
kunst. T. 2 s. 53-57; Z. Ameisenowa: The Tree of Life in Jewish Iconography. „Journal of the Warburg 
Institute”. 2: 1939 s. 326-345; U. Holmberg: Der Baum des Lebens. „Annales Academiae Scientiarum 
Fennicae”. Series B. 16: 1922 z. 3; R. Bauerreiss: Der Lebensbaum und Verwendung in Liturgie. Kunst 
und Brauchtum des Abendlandes. München 1939. 

252 Natomiast czas zatarł częściowo rysy figury na płycie z Wiślicy, o dziwnie małej, zapewne 
wtórnie przekutej, głowie rycerza. Niewykluczone, że postać ta pozostaje w bliżej nieokreślonym 
związku z osobami utrwalonymi na fascynujących rytach wiślickiej posadzki (patrz niżej) oraz z gro-
bowcem umieszczonym przy wejściu do krypty, w którym upatruje się ostatnio miejsce spoczynku 
domniemanego fundatora kolegiaty wiślickiej, księcia Henryka Sandomierskiego (+1166). Blok z płasko-
rzeźbą tworzył nagrobek wyrastający ponad poziom otaczającej posadzki. – M. Walicki: Sztuka polska 
przedromańska i romańska. T. l. Vol. l s. 233. 

253 Takie przedstawienie duszy było w średniowieczu dość powszechne. Poza wyżej opisanymi pły-
tami nagrobnymi odnajdujemy je zwłaszcza w miniaturach. Por. Z. Ameisenowa: Rękopisy i pierwo-
druki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej. Warszawa-Kraków 1958 figura 120 (nr 100), z rękopisu: 
Arystoteles. Opera. Paryż 1304 ms 506 vol. 181v. – Legenda ostrowska z 1353 – śmierć Jadwigi. – 
Missale Cracoviense z ok. poł. XV w. – BKapKr 2 k. 398. 

254 Zob. Historia sztuki polskiej. T. l s. 112. 
255 W Kaliszu, w Koninie-Starym Mieście, w Królikowie woj. Konin, w Gościkowie (dwie), w Łę-

czycy-Tumie, w Starym Korczynie i w Trzemesznie. Por. P. Skubiszewski: Romańska płyta nagrobna 
w Trzemesznie i symbolika nagrobków z przedstawieniem krzyża procesyjnego. W: Ars una. Pod red. 
E. Iwanoyki. Poznań 1976 s. 21 przyp. 6. 
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Crux victoria Christi+.  

Albo w innej modlitwie: 

Crux mihi salus  
Crux mihi refrigerium  
Crux mihi vita++.  

Wreszcie napis na steli nagrobnej nieznanego kapłana: 

„S/an/c/t/a crux salva nos”+++256.  

Unikalnym w skali europejskiej dziełem, stojącym na pograniczu rzeźby dekoracyjnej i ma-
larstwa, jest odkryta w latach 1959–1960 posadzka w krypcie kolegiaty św. Trójcy w Wiśli-
cy257. Posadzkę wykonano ok. 1170/80 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 krótkim płaszczu; towarzyszy mu z tyłu młodzieniec 
również w tunice oraz stojąca przed nim kobieta w długiej sukni i w czepcu na głowie. W środ-
ku pola wschodniego widnieje wysoka postać kapłana w długiej szacie, z głową wygoloną 
w kształt tonsury, przed nim przygarbiona postać oślepłego (?) starca, za nim figura chłopca 
w krótkiej tunice i turbanie na głowie. Wszystkie postacie przedstawione są w postawie oran-
tów, wznoszących oczy i dłonie ku wieńczącemu kompozycję Drzewu Życia, mistycznemu 
równoważnikowi krzyża, strzeżonemu przaz dwa lwy-demony. Wzdłuż górnego brzegu 
wschodniego pola biegnie majuskułowy napis: „HI CONCULCARI QUAERUNT UT IN 
ASTRA LEVARI POSSINT ET PARITER VE...” Wyobrażeni na posadzce pragną być de-
ptani, aby móc się wznieść kiedyś do gwiazd. Modlitwa wyryta na posadzce jest prośbą 
o wzniesienie się do nieba, a akt „ascensus”, na który czekają wyobrażeni ludzie, a który,
zgodnie z doktryną chrześcijańską, poprzedzony jest aktem „descensus”, świadomej pokory 
zawartej w idei podeptania258. 

256 Tamże s. 48. + Jest to fragment modlitwy ze zbioru wczesnokarolińskiego (Paryż, Bibliotèque 
Nationale, ms. lat. 5596). Por. A. Wolmart: Prières mèdièvales pour l’adoration de la Croix. EL 46: 
1932 s. 28-29. ++ Fragment modlitwy ze zbioru włoskiego z pocz. XI w. (Biblioteca Nazionala, cod. 
Farf. 4). Zob. A. Wilmart, jw. s. 40. +++ Por. U. Schmidt: Der Priesterstein von Mainz. W: Mainz und 
der Mittelrhein in der europäischen Kunstgeschichte. Studien für W. F. Volbach zu seinem 70. Gebur-
stag. Mainz-Wiesbaden 1966 s. 144. 

257 L. Kalinowski: Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty wiślickiej. W: Od-
krycia w Wiślicy. Warszawa 1963 s. 83-132; M. Walicki: Płyta wiślicka. W: Sztuka polska przedro-
mańska i romańska. T. 2. Vol. l s. 233-235; T. Dobrowolski: Płyty wiślickie. W: Historia sztuki pol-
skiej. T. 1 s.102.  

258 Zob. il. 10. – Otwarte pozostają pytania: Czy postacie na płytach przedstawiają osoby żywe czy 
zmarłe? Kogo wyobrażają? W sprawie pierwszej L. Kalinowski pisze: „Za tym, że w Wiślicy wyobra-
żono na posadzce osoby zmarłe przemawiać by mogło, jak się wydaje, umieszczenie rytów figuralnych 
w krypcie. Za tym, że chodzi o żywych, świadczy zarówno brak tego typu przedstawień nie będących 
ani nagrobkiem, ani epitafium, w sztuce sepulkralnej, jak też liczne zgodności z przedstawieniami 
wiecznej adoracji ze strony żywych”. L. Kalinowski, jw. s. 125. – W poglądach na temat identyfikacji 
osób przedstawionych na posadzce istnieją duże rozbieżności. Wśród fundatorów wymienia się: Hen-
ryka Sandomierskiego (+1160), Bolesława Kędzierzawego (+1173), Kazimierza Sprawiedliwego 
(+1194) z najbliższą rodziną, a nawet mówi się, że portret może przedstawiać rodzinę któregoś z pol-

- 112 -

2. Chrześcijańskie obrzędy pogrzebowe w Polsce do końca XIII wieku



Dzieło wiślickie jest niezaprzeczalnie tworem polskiej kultury artystycznej tego czasu. 
Jest też wyjątkowym i niepowtarzalnym dziełem sztuki sepulkralnej259. Całość przedstawie-
nia posadzki wiślickiej ma głęboką wymowę eschatologiczną. 

Sceny figurowe na sarkofagach odzwierciedlajęce liturgię pogrzebową pochodzą dopiero 
z XIV w., choć treścią tkwią w czasach wcześniejszych. Szczególne znaczenie dla naszych 
rozważań mają dwa grobowce: księcia Henryka IV Probusa (+1290) i króla Władysława Ło-
kietka (+1333). Grobowiec Henryka IV składa się z płyty pochodzącej z około r. 1300 oraz 
tumby wykonanej 10 lub 20 lat później. Przedstawienie postaci na tumbie: biskup Tomasz 
w stroju pontyfikalnym z dwoma akolitami, pięciu prałatów z kolegiaty św. Krzyża we Wro-
cławiu, płaczkowie, wdowa (księżna Matylda) oraz kilku książąt śląskich tworzy syntezę 
konduktu pogrzebowego260. Podobną syntezę pogrzebu stanowi grobowiec Łokietka. Figury 
na tumbie ustawione są jak przy uroczystym obrzędzie pogrzebowym261. 

Wszystkie omówione wyżej dzieła sztuki, od wielkich arcydzieł (Drzwi Gnieźnieńskie, 
Płyta Wiślicka, Grobowiec Henryka IV Probusa) poczynając, poprzez skromniejsze (ikono-
grafia figuralna na płytach nagrobkowych, miniatury), a na bardzo prostych, ale jakże wy-
mownych przez swą prostotę krzyżach procesyjnycih kończąc, są świadectwem, jak głęboko 
w ciągu zaledwie kilku pokoleń kultura i obyczaj chrześcijański zapuściły korzenie w glebę 
polską. I choć tylko nieliczne pomniki przetrwały do naszych dni, choć fundatorami tych 
dzieł byli ludzie na samym szczycie drabiny społecznej, stanowiły one przecież „biblia pau-
perum”, którą czytać mogli wszyscy. 

2.3.3. Ekskurs: Troska o zmarłych i zbawienie własne  
w pobożności prywatnej 

Moment przyjęcia chrztu przez Polskę zbiegł się z zupełnie wyjątkowym okresem w Ko-
ściele, kiedy to modlitwy za zmarłych zaczęły nabierać szczególnego znaczenia. Był to bo-
wiem czas, gdy w środowisku kluniackim zrodził się Dzień Zaduszny262. Od dziesiątego 
stulecia prawie codziennie odmawiano w chórze lub prywatnie Officium defunctorum263, 
które od schyłku XII w. stało się dodatkową, ale niemal obowiązkową, modlitwą ludzi świec-
kich264. 

skich komesów: Jaksy lub Piotra Włostowica, za czym przemawiać mogłaby ślepota (?) starca w sce-
nie górnej. Por. M. Walicki, jw. s. 235. 

259 P. L. Kalinowski: Romańska posadzka s. 132. 
260 Por. J. Kłębowski: Pomniki Piastów śląskich w dobie średniowiecza. Wrocław 1971 s. 45-71. 
261 A. Misiążanka: Kilka uwag o grobowcu Łokietka. „Przegląd Powszechny”. T. 104. R. 46: 1929 

s. 40-60.
262 Por. A. Labudda: Liturgia Dnia Zadusznego s. 312-315. 
263 Por. J. A. Jungmann: Der Gottesdienst der Kirche. Innsbruck 31962 s. 177; R. Zielasko: Z dzie-

jów modlitwy brewiarzowej. W: Wprowadzenie do liturgii s. 409. 
264 H. Leclerq: Livres d’heures. DACL IX 1837. – Oficjum za zmarłych znajduje się wśród istot-

nych elementów w średniowiecznych modlitewnikach dla ludzi świeckich, na które składają się: l. ka-
lendarz, 2. fragmenty początków Ewangelii lub opis męki Chrystusa według czterech Ewangelistów, 
3. modlitwy do NMP Obsecro te i O intemerata, 4. małe oficjum o NMP (Cursus vel Horae de BMV),
5. godzinki o Krzyżu (Horae de Cruce), 6. godzinki o Duchu św. (Horae de Spiritu Sancto), 7. psalmy
pokutne (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142), 8. oficjum za  zmarłych,  9. suffragia, antyfony, wersety ku czci 
Boga i świętych (odmawiane w laudesach i nieszporach od XI w.), 10. litanie do Wszystkich św. lub 
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Zmarłych odnotowywano w księgach brackich, aby się za nich módlić265. Modlitwy za 
królów, książąt, biskupów żywych i umarłych nakazywały synody zachodnie w IX i X w.266. 

Tendencje te, wraz z misjonarzami i klerem napływowym, przenikały również do Polski. 
Do modlitw za zmarłych zachęcały między innymi opowiadane wyżej przez św. Brunona 
w Żywocie Pięciu Braci Męczenników cudowne wydarzenia, mające związek z „liturgiczną 
służbą Bożą zmarłych”. Długosz odnotował, że już Bolesław Chrobry każdego roku uroczy-
ście obchodził rocznicę śmierci swego wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy Ottona III 
(+1002)267. Można by wprawdzie postawić zarzut, że świadectwo Długosza jest jedynie pro-
jekcją w przeszłość jego osobistych obserwacji, ale wydaje się, że w tym przypadku autor 
Roczników niedaleko odbiega od prawdy. 

Autentycznym świadectwem pobożności prywatnej w Polsce XI stulecia jest Modlitewnik 
Gertrudy268. Gertruda (ur. ok. 1014, zm. 1107 lub 1108), córka Rychezy (+1063) i Mieszka II 
(+1034), wychowana zapewne w jednym z nadreńskich klasztorów, wydana za mąż za Iza-
sława (1054–1073), syna Jarosława Mądrego (1016–1054), pozostawiła na kartach swego 
psałterza kilkadziesiąt przez siebie ułożonych modlitw. Bardzo częstym akcentem tych mo-
dlitw jest prośba o odpuszczenie grzechów269, a w konsekwencji o wieczną szczęśliwość. 
Kilka modlitw jest o szczęśliwą śmierć (5, 6, 34, 68). W inne, w których Piastówna modli się 
przede wszystkim za żywych, wplata również wezwanie za zmarłych (6, 27, 81, 87, 90). 
W końcu zasadniczą 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, są pięknym, choć odosobnionym, 
pomnikiem duchowości benedyktyńskiej XI w., a zarazem pierwszym tekstem literackim 
spisanym przez Polkę. Stanowią one równocześnie cenny dokument polskiej kultury ducho-
wej272. 

Modlitwa za zmarłych była również codzienną modlitwą Bolesława Krzywoustego 
(1102–1138), szczególnie w okresie pokuty po zabójstwie brata Zbigniewa. Gall pisze o tym 

Patrona lokalnego. Elementami drugorzędnymi, o charakterze bardziej płynnym są: 1. pochwała rado-
ści lub boleści Maryi, 2. godzinki o św. Annie lub o którymś z patronów lokalnych, 3. godzinki o Trój-
cy św., 4. psalmy gradualne (119-133), 5. modlitwy w różnych potrzebach lub wstawiennictwo po-
szczególnych świętych, 6. różne teksty świeckie. – Por. V. Leroquais: Le livres d’heures. T. l s. XIV-
-XXXIII; Un livre d’heures manuscrit a 1’usags de Macon. Macon 1935 s. 5; J. Kopeć: Męka Pańska 
w religijnej kulturze polskiego średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami tekstami liturgiczny-
mi. Warszawa 1975 s. 193-197. 

265 H. Leclercq: Rouleaux des morts. DACL XII 44-49. – Imiona Bolesława Krzywoustego i jego 
najbliższej rodziny odnajdujemy w XII-wiecznym Liber fraternitatis Lubinensis. Zob. MPH V 573. 

266 II 173, 676. 
267 „Bolesław Chrobry (...) aż do dnia swej śmierci w każdą rocznicę zwykł był pobożną pamięcią 

odwdzięczać się ze otrzymane dobrodziejstwa”. – Długosz: Roczniki. Księga druga s. 313. 
268 Manuscriptum Gertrudae filiae Mesconis II Regis Poloniae. Ed. V. Meysztowicz, „Antemurale” 

II: 1955 s. 105-157. Rec. Z. Budkowa: Manuscriptum Gertrudae. „Nasza Przeszłość”. 4: 1957 s. 379-
384. – Daty podaje się za: Gertrudae curriculum vitae ułożonego przez V. Meysztowicza. „Antemura-
le”, jw. s. 108. 

269 Omówienie treści modlitw Gertrudy zob. K. Górski: Od religijności do mistyki s. 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 s.25.  
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w ten sposób: „Przez czterdzieści dni pościł publicznie (...) Ponadto starał się o to, by co 
dzień odprawiano Mszę za grzechy i zmarłych, by śpiewano psałterz, i z wielkim miłosier-
dziem niósł pociechę nędzarzom, karmiąc ich i odziewając (...) Co dzień z miejsca noclegu 
tak długo szedł pieszo, a niejednokrotnie boso, wraz z biskupami i kapelanami, aż skończył 
godzinki o Najświętszej Pannie, godziny kanoniczne tego dnia oraz 7 psalmów po-
kutnych z litanią, a częstokroć po wigiliach za umarłych dodawał też część psałterza”273. 

Do modłów za zmarłych zachęcały pierwsze polskie synody prowincjale, synod łęczycki 
z 1285 r.274 i synod gnieźnieński z 1290 r.275. 

Z modlitwą za zmarłych łączyła się chęć uzyskania własnego zbawienia i ogólne nasta-
wienie eschatologiczne. Od samych początków chrześcijaństwa bardzo żywotny był w Ko-
ściele nurt eschatologiczny. Pierwsi chrześcijanie w przeczuciu bliskości czasów ostatecz-
nych wołali: „Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu” (Ap 22,20). Nastawienie to z większą 
intensywnością odezwało się znowu w okresie wędrówek ludów, w czasach grabieży, wo-
jen 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 tysiącle-
cia chrześcijaństwa. Ludzie żyli wówczas w olbrzymim napięciu między nadzieją na rychłe 
nadejście tysiącletniego panowania Chrystusa a niemal fizjologicznym lękiem o własny los 
przyszły. Obsesja zbawienia i lęk przed piekłem dominowały nad nadzieją. Możliwości zba-
wienia jedni szukali w ucieczce od świata („fuga mundi”, „contemptus mundi”), co było po-
wodem przepełniania się klasztorów benedyktynów, a nieco później cystersów, braci mniej-
szych i predykantów, dla innych pozostały zwykłe sposoby zbawienia: miłosiedzie, dobro-
czynność, jałmużna, darowizny. W ten sposób zapis testamentowy na cele dobroczynne staje 
się przepustką do nieba276. 

Od najdawniejszych czasów chrześcijaństwa łączono w Polsce z modlitwą za zmarłych 
pragnienie własnego zbawienia. W tym celu rozdawano liczne jałmużny oraz czyniono boga-
te zapisy na rzecz klasztorów i kościołów277. Do najstarszych zapisów należą nadania Riche-
zy, żony 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 chcąc uczynić dar swój naprawdę 
skutecznym, zaleca w drugim przypadku, żeby w rocznicę śmierci najbliższych jej osób da-
wano mnichom coś lepszego do jedzenia, aby ci pamiętali o swoich dobrodziejach280. 

273 Gall III 25 s. 173-175. 
274 I. Subera: Synody prowincjalne s. 58.  
275 I. Subera: tamże s. 64. 
276 Por. J. Le Goff: Kultura średniowiecznej Europy s. 187-191.  
277 Zapis obejmował niekiedy całe wioski i miasta wraz z mieszkańcami, których z tego tytułu na-

zywano z czeska „dusznikami”, stąd do dziś istnieje miasto Duszniki-Zdrój. J. Milik pisze, że św. 
Świerad (+1034) „mógł mieć do pomocy w swej pustelni kilku niewolnych dušników znanych z do-
kumentów słowackich i węgierskich”. (Święty Świerad. Rzym 1966 s. 82). Podobnie M. Kučera. „Du-
snici”, najstarsia skupina poddańskeho obywatel’stwa na našom územi. Sbornik FFUK. Historica. IX: 
1958 s. 173. Według A. Gieysztora (Przemiany ideologiczne w państwie pierwszych Piastów a wpro-
wadzenie chrześcijaństwa s. 163-164) dusznicy czy zadusznicy („animatores”, „proanimati”) stanowili 
zabezpieczenie majątku kościelnego. 

278 MPH I 324-325. 
279 Tamże s. 333-334. 
280 „… per singulos annos in annversariis nostris de fratrum plena refectione nostra augmentetur 

memoria”. Tamże.  
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Najstarszy, zachowany w oryginale polski dokument państwowy, pochodzący z lat 1099–
–1102 z kancelarii Władysława Hermana, ogłasza „wszystkim wiernym w Chrystusie, tak obecnym
jak i przyszłym”, że król własnym kosztem wykupił w Polsce dwa złote krzyże niesłusznie zabrane 
kościołowi bamberskiemu i zwraca je właścicielowi, prosząc równocześnie, aby w zamian „modli-
twa braci za zbawienie duszy mojej i wszystkich moich była nieustannie do Boga zasyłana”281. 

Kronika Wielkopolska z okazji pogrzebu Przemysla I, księcia wielkopolskiego (+1257), 
wspomina o jego testamencie, w którym czytamy: „Pamiętając zawsze i ciesząc się na wieku-
iste dobra w niebie, Bogu i kościołowi św. Wojciecha w Gnieźnie testamentem swym pozo-
stawił 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 celną, z gospodami, ze wszystkimi ludźmi i użytkami. Oddał 
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 odpra-
wiono Mszę, jeśli to możliwe, codziennie, bądź 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 wspomi-
nano go po śmierci. Sam Długosz wymienia w swoich działach ponad 100 klasztorów, których 
fundacja, oprócz chwały Bożej, miała ich fundatorom przynieść wieczne zbawienie283. Kogo nie 
było stać na wybudowanie klasztoru czy kościoła, starał się przynajmniej przez jałmużnę zapew-
nić sobie i swoim najbliższym pamięć na przyszłość. W ten sposób bł. Kinga rozdała kościołom 
krakowskim po śmierci męża, Bolesława Wstydliwego (+1279), bogatą jałmużnę284. 

Tak więc troska o zmarłych i zbawienie własne, które bardzo w owym czasie zaprzątały 
umysły mieszkańców chrześcijańskiej Europy, stały się również udziałem Polaków w dobie 
chrystianizacji naszego kraju285. 

Rozdział obecny można zamknąć stwierdzeniem, że analiza źródeł liturgicznych nie po-
zwala wyróżnić specyficznie polskich cech liturgii pogrzebowej. Tak się bowiem składa, że 
zachowane księgi liturgiczne z okresu wczesnośredniowiecznego w Polsce pochodzą z kra-
jów zachodnich. Również źródła pozaliturgiczne nie uprawniają do wyodrębnienia charakte-
rystycznych cech polskiego pogrzebu z okresu do końca XIII w. Zarówno jedne, jak i drugie 
są jednak świadectwem przyjęcia się w Polsce obyczaju chrześcijańskiego w zakresie ob-
rządku pogrzebowego oraz tendencji właściwych ówczesnej Europie tego okresu. 

281 Z. Kozłowska-Budkowa: Repertorium polskich dokumentów. Kraków 1937 s. 17-19. 
282 Kronika Wielkopolska. W: Wybór Kronik średniowiecznych s. 103-1104. Jest to jedno z najstar-

szych świadectw poniedziałkowych Mszy za zmarłych w Polsce. 
283 Por. T. Gliński: Fundatorzy klasztorów w opinii Długosza. W: Summarium. Sprawozdania Tow. 

Naukowego KUL. 21: 1972 Lublin 1974 s. 51-55. 
284 „Ordinata quippe cum debita magnificentia sepultara ducis sui elemosinaque copiosa per omnes 

ecclesias pro anima eius distributa...” – MPH 699 IV. Podobnie w Powieści minionych lat czytany o cen-
nych darach dla klasztorów kijowskich złożonych po śmierci Świętopełka (+1113) przez jego żonę. – 
MPH I 833; Powieść minionych lat s. 421. 

285 Ślad wierzeń manichejskich, które odrzucały nieśmiertelność duszy, znaleziono nieoczekiwanie 
na tabliczce ołowianej, włożonej do grobu biskupa krakowskiego Maura (+1118). Nie oznacza to jed-
nak, by biskup był manichejczykiem; był nim ktoś z jego otoczenia. Manichelzm mogli przynieść z Za-
chodu duchowni, którzy nie mogli się tam utrzymać i dlatego szukali chleba w Polsce. – Zob. K. Gór-
ski: Od religijności do mistyki s. 41 przyp. 91; Tenże: Życie wewnętrzne w Polsce. KTKP I 325. 
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3. OBRZĘDY POGRZEBOWE W POLSCE OD XIV DO XVII W. (1631) 

Okres kończącego się średniowiecza i renesansu różni się od okresu wczesnośrednio-
wiecznego kilku zasadniczymi 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 na mocy unii personalnej zostają przyłączone tereny Litwy i Żmu-
dzi, dotąd zasadniczo pogańskie, a odtąd wymagające ze strony Kościoła polskiego dodatko-
wego wysiłku. Dzięki rozwojowi miast i wykształceniu się warstwy bogatego mieszczaństwa 
oraz wyodrębnieniu się stanu szlacheckiego do głosu dochodzą nowe prądy, powstają nowe 
uwarunkowania kulturowe i obyczajowe. Wszystko to wpływa i znajduje swoje odbicie rów-
nież w działalności Kościoła. 

Uformowana pod koniec poprzedniego okresu instytucja parafii wkracza obecnie w fazę 
normalnej działalności duszpasterskiej. Życie parafialne, przejawiające się w liturgii, w spra-
wowaniu sakramentów i sakramentaliów, nie napotyka większych trudności mimo wzrostu 
liczby parafii, ponieważ  zwiększa się liczebność duchowieństwa świeckiego i zakonnego. 
Pewne niedostatki i niedosięgnięcia widać jedynie na terenach świeżo nawróconej Litwy 
i Żmudzi. 

Dla śledzenia liturgii pogrzebu tego okresu mamy znacznie więcej źródeł liturgice-
nych i pozaliturgicznych niż w okresie poprzednim. Źródła liturgiczne są nie tylko ilościowo 
znacznie bogatsze, ale przedstawiają również bardziej zróżnicowane formy obrzędowe. Jeśli 
w księgach liturgicznych z okresu do końca XIII w. spotykaliśmy zasadniczo tylko uroczysty, 
a zarazem bardzo długi, obrzęd pogrzebowy, to poczynając od końca XV w. niemal wszyst-
kie agendy obok obrzędu uroczystego zawierają ponadto obrzęd zwyczajnego pogrzebu para-
fialnego, a niektóre jeszcze obrzędy pogrzebu dziecka, położnicy i ekskomunikowanego. 

Z ksiąg liturgicznych mamy w tym okresie do dyspozycji ponad czterdzieści agend, w tym 
25 rękopiśmiennych. Są one głównym źródłem wiedzy o dawnym obrzędzie pogrzebowym. 
Jest to materiał dość bogaty, gdyż niemal każdy egzemplarz prezentuje coś swoistego, a zara-
zem ubogi, zważywszy na fakt, że z terenu niektórych diecezji (archidiecezja lwowska, die-
cezje: kamieńska, lubuska, włocławska) z okresu przedtrydenckiego nie zachowała się ani 
jedna księga, która zawierałaby obrzędy pogrzebowe. 

Poza księgami liturgicznymi coraz więcej elementów liturgii pogrzebu znajdujemy w usta-
wach synodalnych, zarówno prowincjalnych, jak i diecezjalnych. Wiąże się to z rozwojem 
tych instytucji i coraz żywszą ich działalnością, a także z zachowaniem się do naszych cza-
sów odpowiednich dokumentów. Ustawy synodalne, podobnie jak odnoszące się do tego 
okresu Epistola pastoralis kardynała Bernarda Maciejowskiego (1607)1 oraz Reformationes 

1 B. Maciejowski: Epistula pastoralis Macieioviana ex mandato E. R. D. Stanislai Szembek editam 
Varsoviae 1720. O autorze zob. J. Dzięgelewski, J. Maciszewski PSB XIX 47-52. 
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generales biskupa Marcina Szyszkowskiego (l621)2, stanowiły dla duszpasterzy podręcz-
niki i praktyczne wskazówki działalności duszpasterskiej. Poza tymi dwoma zasadniczymi 
typami źródeł będziemy – podobnie jak w poprzednim okresie – korzystać z przekazów kro-
nikarskich i pamiętnikarskich, które w odniesieniu do pogrzebów uroczystych, zwłaszcza 
królewskich, są znacznie pełniejsze. 

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

3.1. POGRZEB UROCZYSTY  

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

3. l. l. Pogrzeb króla i księcia  

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

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

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

3 Kazimierz Wielki umarł 5 listopada 1370 r. Właściwy pogrzeb odbył się w katedrze wawelskiej 
już 7 listopada, zanim do Krakowa zdążył przybyć Ludwik Węgierski. Janko z Czarnkowa tłumaczy to 
w sposób następujący: „Bo między innymi złymi następstwami obawiali się także (Polacy), że – pier-
wej nie z woli boskiej powstanie w Polsce król z rodu królów polskich – cudzoziemiec na królestwo 
wyniesiony, który by chciał postępować podług obyczaju swego narodu, będzie usiłował zmienić oby-
czaje i zwyczaje Polaków”. – Zob. Kronika Janka z Czarnkowa. Wyd. J. Żerbiłło. Warszawa 1905 s. 31; 
Wybór kronik średniowiecznych s. 130. Jako manifestację polityczną, skierowaną przeciwko Ludwi-
kowi, odczytał ten pogrzeb J. Dąbrowski: Elżbieta Łokietkówna. Kraków 1914 s. 70; Tenże: Ostatnie 
lata panowania Ludwika Węgierskiego. Kraków 1918 s. 172-176. Uroczysty pogrzeb Kazimierza 
Wielkiego odbył się 19 listopada, w dwa dni po koronacji Ludwika. 
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wydarzeniem politycznym, gromadzącym przedstawicieli zainteresowanych dworów4. Nas 
jednak interesuje przede wszystkim liturgiczna strona pogrzebu królewskiego. 

W państwie od kilku wieków chrześcijańskim uroczysty pogrzeb władcy był nie tylko 
manifestacją polityczną, ale również wydarzeniem religijnym i liturgicznym. Chociaż w Pol-
sce mniej niż we Francji podkreślano na co dzień sakralny charakter osoby królewskiej5, 
niemniej najważniejsze wydarzenie w życiu króla (uroczysty wjazd do miasta stołecznego, 
koronacja, pogrzeb) również miały wydźwięk sakralny i religijny6.  

Najstarszy i najpełniejszy opis pogrzebu królewskiego w Palsce znajdujemy w Kronice 
Janka z Czarnkowa7. Autor Kroniki, jako bliski współpracownik zmarłego króla Kazimierza 
Wielkiego na stanowisku podkanclerza, z dokładnością bezpośredniego obserwatora utrwalił 
przebieg królewskiego pogrzebu. Opis Janka z Czarnkowa jest nie tylko pięknym pomnikiem 
kronikarskim, ale dla obecnych rozważań jest jednym z najpoważniejszych źródeł do pozna-
nia ceremoniału pogrzebu królewskiego. Sam Kronikarz zdawał sobie sprawę z tego, że 
przekazuje potomności nie tylko obraz wielkiego wydarzenia8, ale także wzór postępowania 
na przyszłość, i dlatego z mocą podkreśla, że „z taką ceremonią” odprawiano pogrzeb kró-
lewski. Trudno dzisiaj stwierdzić, na ile przekaz Janka z Czarnkowa odzwierciedla cere-
moniał dawnych polskich pogrzebów królewskich, gdyż wszystkie wcześniejsze opisy są 
niekompletne i fragmentaryczne9. E. Snieżyńska-Stolot wskazała ostatnio na analogie z ce-
remoniałem pogrzebowym, według którego pochowano w r. 1342 króla węgierskiego Ka-
rola Roberta, ojca Ludwika Węgierskiego10. Ceremoniał pogrzebu przekazany przez 

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 decy-
dował car Paweł I. – Por. Abp M. Godlewski: Pogrzeb Stanisława Augusta. TP 29: 1975 nr 33; Opisa-
nie obchodu pogrzebowego śp. Nayiaśnieyszego Stanisława Augusta Króla Polskiego z Petersburga 
dnia 8 marca. „Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”. 1798 nr 28 s. 109-110. 

5 Por. Cz. Deptuła, A. Witkowska: Wzorce ideowe zachowań ludzkich w XII i XIII wieku. W: Pol-
ska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura. Pod red. A. Gieysztora. Warszawa 
1972 s. 119-158; B. Kürbis: Wizerunki Piastów w opiniach dziejopisarskich. W: Piastowie w dziejach 
Polski. Wrocław 1975 s. 196-228. 

6 Por. K. Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 177.  
7 MPH II 646-648; Kronika Janka z Czarnkowa. Wyd. J. Żerbiłło. Warszawa 1905 s. 27-34; prze-

druk opisu pogrzebu w: Wybór kronik średniowiecznych s. 129-130. 
8 St. Mackiewicz Cat, kwestionując królowi Kazimierzowi przydomku „Wielki”, pisze: „może wła-

śnie majestatyczność pogrzebu Kazimierza zrodziła mu tytuł Wielkiego”. – Por. St. Mackiewicz Cat: 
Herezje i prawdy. Warszawa 21975 s. 96-101. 

9 Polska nie stanowi pod tym względem wyjątku. Również Francja nie posiada opisu pogrzebu kró-
lewskiego sprzed XV w. Najstarszy przekaz francuski pochodzi z 1422 r. i dotyczy uroczystości po-
grzebowych zmarłego w tym roku króla Karola VI. Por. R. E. Giesey: The Royal Funeral Ceremony in 
Renaissance France. Geneva 1960 s. 129. Pełny ceremoniał pogrzebów królów francuskich znajduje-
my dopiero w opisie pogrzebu króla Franciszka I (+1547). – Tamże, passim. 

10 Por. E. Śnieźyńska-Stolot: Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV wieku. W: 
Sztuka i ideologia XIV wieku. Pod red. P. Skubiszewskiego. Warszawa 1975 s. 89-100. Zdaniem autor-
ki głównie „osoba wyobrażająca postać zmarłego króla” sprawiała, że uroczystości pogrzebowe przy-
pominały uroczysty wjazd królewski (adventus Domini). Tradycje takie poprzez Andegawenów, któ-
rzy na Węgry przyszli z Sycylii, mogły nawiązywać do zwyczajów włoskich, a nawet starorzymskich. 
Pogrzeb Karola Roberta opisuje kronika Jana z Küküllei (Jan de Thurócz): Chronica Hungerorum. 
Wyd. J. G. Schwandtner. T. l. Tyrnaviae 1965 s. 271-275. 
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Janka z Czarnkowa stanowi wzorzec dla późniejszych pogrzebów królewskich11. Widać to 
na przykładzie specjalnego ceremoniału pogrzebu królewskiego (Ordo Pompe funebris Sere-
nissimi Sigismundi Regis Poloniae), opracowanego przez biskupa krakowskiego Samuela 
Maciejowskiego z okazji śmierci króla Zygmunta I Starego (+1548),  zatwierdzonego przez 
króla Zygmunta Augusta i w zasadniczych elementach opierającego się na opisie Janka z Czarn-
kowa12. Chociaż jeden i drugi dokument zawiera wiele elementów świeckiego, dworskiego 
ceremoniału, to jednak niemniej szeroko zostały w nich również potraktowane sprawy litur-
giczne. 

Na podstawie tych przekazów spróbujmy przedstawić liturgią pogrzebu królewskiego. 
Zajmiemy się najpierw samym ceremoniałem pogrzebowym, a potem analizą tekstów litur-
gicznych używanych w czasie tych czynności. Na koniec spróbujemy zebrać pewne charakte-
rystyczne cechy polskich pogrzebów królewskich. 

3.1.1.1. Ceremoniał pogrzebu królewskiego  

Zasygnalizowane wyżej ceremoniały: pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego z Kroniki 
Janka z Czarnkowa oraz pogrzebu Zygmunta Starego ułożony przez biskupa Samuela Macie-
jowskiego, ograniczają się do przebiegu samej uroczystości pogrzebowej, natomiast nic nie 
mówią o tym, co działo się od chwili skonania do solemnych egzekwii. Na podstawie relacji 
naocznych świadków śmierci króla Zygmunta Starego13 nie trudno odtworzyć kolejne czyn-
ności. 

Król Zygmunt Stary umarł w Krakowie 1 kwietnia 1548 r. w samo południe Niedzieli 
Wielkanocnej. Po przyjęciu sakramentów świętych i wysłuchaniu odprawionej u jego łoża 
Mszy św., oddał Bogu ducha, słuchając czytanej Męki Pana Jezusa w otoczeniu żony, córek, 
biskupa krakowskiego i senatorów. „Po tem, po obiedzie w niedzielę, omywano go naprzód 
wodą, potem winem, zasię octem i solą, a potem ciało balsamem i inszymi drogimi maściami 
mazano. Więc go w koszulę oblekli, ubranie złotogłowe na nogi Jego włożyli, potem go w albę, 
dalmatykę i omeral kapłański oblekli”14. Na dalmatykę włożono mu biskupią kapę z bro-
katu i dano insygnia królewskie: koronę, jabłko, berło i miecz. Czynności ubrania ciała zmar-
łego dokonał w czasie odmawiania nieszporów biskup krakowski Samuel Maciejowski przy 
pomocy biskupa pomocniczego i kanoników kapituły katedralnej, wikariuszy i reszty kleru 
zamkowego. Tak przybrane ciało wystawiono na widok publiczny w sypialnej komnacie 
królewskiej. Po dwóch dniach w obecności biskupa i duchowieństwa złożono ciało królew-

11 Na tym opisie wzorował się J. Długosz przedstawiając pogrzeb Władysława Jagiełły (+1434). – 
Por. Długosz: Historia Polonica IV 527-526. 

12 Zob. J. Gołąb: Pogrzeb króla Zygmunta Starego. Kraków 1916 s. 11-16. 
13 Zestawił je J. Gołąb, tamże s. 46-48; por. też: Wł. Bogatyński: Jak umierali nasi królowie? „Ku-

rier Literacko-Naukowy”. 6: 1929 nr 43 s. 1-2. 
14 Z listu anonimowego autora. Odpis znajdował się w Bibliotece hr. Branickich w Suchej. Prze-

druk: J. Gołąb, jw. s. 46-48. – W sprawozdaniu Tadeusza Czackiego, przesłanym Adamowi Narusze-
wiczowi z racji otwarcia trumny Zygmunta Starego w czasie Sejmu Wielkiego w 1791 r., wyżej poda-
ny fragment uzupełniony jest o drobny szczegół, mianowicie że alba przepasana była paskiem 
liturgicznym: „Trzy suknie okrywały zwłoki króla: pierwsza adamaszkowa czerwona, druga z materyi 
bogatey, trzeciey tylko zbutwiałe ostatki widzieć. Pasek jedwabny kościelny przepasywał te szaty”. 
Tamże s. 42. – Podobnie przebiegały przygotowania do pogrzebu króla francuskiego Franciszka I 
(1547). Por. R. E. Giesey: The Royal Funeral Ceremony in Renaissance France s. 1-29. 
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skie do trumny, wkładając do niej pod głowę króla srebrną tablicę z napisem stwierdzającym 
tożsamość osoby. Trumna z ciałem króla pozostała w tej samej komnacie, zamienionej na 
prowizoryczną kaplicę, do dnia uroczystego pogrzebu, który na życzenie króla Zygmunta 
Augusta odbył się w dniu św. Anny, 26 lipca 1548 r. W międzyczasie przy zwłokach śpiewali 
kapłani nieustannie oficjum za zmarłych i odprawiali Msze święte. W nabożeństwach tych 
brała udział królowa, córki, senatorowie i cały dwór. Straż przy trumnie pełnili dniem i nocą 
dworzanie. W całym kraju każdy z kapłanów odprawiał przynajmniej jedną Mszę św. Rów-
nież za granicą odbywały się nabożeństwa żałobne za zmarłego króla15. 

W mniej lub bardziej podobny sposób przebiegały z pewnością przygotowania do wszyst-
kich pogrzebów królewskich. W późniejszym okresie przywiązywano coraz większą wagę do 
zewnętrznej okazałości, do zewnętrznego wystroju sal wystawienia zwłok, a nawet kościołów 
pogrzebowych, które przybierały widowiskowy wygląd16. 

Zatrzymajmy się nad jednym szczegółem, mianowicie nad opisanym wyżej strojem zmar-
łego króla. Jest to strój bardzo uroczysty, strój koronacyjny17. Na strój ten składają 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 Jagiellończyka przybrana jest w humerał, albę, stułę i kapę18. W stroju 
koronacyjnym są przedstawione na nagrobkach ponadto postacie królów: Władysława Ło-
kietka19, Kazimierza Wielkiego20, Władysława Jagiełły21, Jana Olbrachta22. Strój trumienny 

15 J. Gołąb, jw. s. 4-12. 
16 Por. Juliusz A. Chrościcki: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974; 

Michał Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie. Kraków 1978; Tenże: Groby Królewskie w Kra-
kowie. Kraków 1977 s. 64-65. 

17 Do stroju koronacyjnego należały: sandały, płaszcz, alba, dalmatyka, kapa i korona. Król Włady-
sław Warneńczyk miał ponadto humerał, manipularz i stułę. Obrzęd koronacji z XVI w. zaleca jeszcze 
rękawice. Por. A. Gieysztor: „Non habemus Cesarem nisi regem”. Korona zamknięta królów polskich 
w końcu XV wieku i w wieku XVI. W: Muzeum i twórca. Studia z historii sztuki i kultury ku czci prof. 
dra St. Lorenza. Warszawa 1969 s. 277-292; S. Kutrzeba: Źródła polskiego ceremoniału koronacyjne-
go. „Przegląd Historyczny”. T. 12: 1911 s. 70n. oraz teksty przezeń wydane: Ordo coronandi Regis 
Poloniae. „Archiwum Komisji Historycznej”. 11: 1909-1913 s. 133-216. – Na temat koronacji Henry-
ka Walezego zob. tekst opublikowany między innymi przez A. Essenweina: Die mittelalterlichen Kun-
stdenkmäler der Stadt Krakau. Leipzig 1869. Beilage VII S. IX. – Ceremoniał koronacji z 1512 r. 
znajduje się w Corpus Iuris Polonici. Wyd. O. Balzer. T. l. Cz. 3. Kraków 1906 s. 208. 

18 Por. P. Skubiszewski: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957 s. 14-56; M. Skubiszewska: 
Program ikonograficzny nagrobku króla Kazimierza Jagiellończyka. BHS 33: 1971 s. 300-304. – Bada-
nia przeprowadzone w grobowcu Kazimierza Jagiellończyka w 1973 r. stwierdziły obecność tylko jedne-
go rodzaju materii, co skłoniło uczonych krakowskich do wyrażenia przypuszczenia, że zmarłego włożo-
no do trumny bez odzieży, a jego zwłoki przykryto bądź też owinięto płaszczem z altembasu”. Zob. 
Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych w grobowcu Kazimierza Jagiellończyka w Ka-
plicy Świętokrzyskiej na Wawelu. W: M. Rożek: Groby królewskie w Krakowie s. 289-328. 

19 A. Misiążanka: Kilka uwag o grobowcu Łokietka. „Przegląd Powszechny”. T. 184: 1929 s. 40-
-60; E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wrocław 1951 s. 328. 

20 J. Muczkowski: Pominik Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu. RKr 19: 1923 s. 134-157; 
E. Śnieżyńska-Stolot: Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu. Kraków 1969 (rkps 
pracy doktorskiej – BJ 54/69); Taż: Setna rocznica restauracji nagrobka Kazimierza Wielkiego w kate-
drze wawelskiej. „Ochrona Zabytków”. T. 23: 1970 s. 28-35; T. Dobrowolski: Geneza nagrobku Kazi-
mierza Wielkiego w katedrze na Wawelu. BHS 37: 1975 s. 197-211. 
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króla Zygmunta III Wazy (+1632) kronikarz opisuje w ten sposób: „Ciało króla (...) po kró-
lewsku przybrano. Kapa była 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 
zachowane, przybrane w szaty koronacyjne, tj. w albę, srebrną lamową dalmatykę i brokato-
wą kapę koronacyjną (...) Na rękach były rękawiczki ozdobione wyhaftowanymi IHS i krzy-
żami. Osobno leżały srebrne brokatowe trzewiczki ozdobione krzyżami”24. Dopiero ostat-
ni 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 koronacyjny, który jest jednocześnie strojem liturgicz-
nym, miało z jednej strony podkreślić sakralny charakter osoby królewskiej, a z drugiej maje-
stat śmierci. 

Janko z Czarnkowa nie podaje żadnych szczegółów z przygotowań do uroczystego po-
grzebu króla Kazimierza Wielkiego, natomiast dokładnie relacjonuje sam przebieg uroczy-
stości pogrzebowych26. Oto zapis kronikarski Janka z Czarnkowa: 

„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 wiel-
kiej ilości szlachty. Na tych egzekwiach był taki porządek: naprzód szły cztery piękne 
konie, a wszystko to – tak woźnice, jak konie i wozy – było czarnym suknem przybra-
ne i pokryte. Potem kroczyło czterdziestu rycerzy w pełnych zbrojach na koniach, po-
krytych suknem szkarłatnym, następnie jedenastu niosło chorągwie tyluż księstw, 
dwunasty zaś chorągiew królestwa polskiego, a każdy miał tarczę ze znakiem, czyli 
herbem każdego księstwa. Za nimi jechał rycerz, odziany w złocistą szatę królewską, 
osobę zmarłego króla wyobrażający. Za nim szło parami procesjonalnie sześciu ludzi 
i niosło zapalone duże świece, z których dwie były zrobione z jednego kamienia wo-
sku. Potem szły zgromadzenia zakonne i wszystkie osoby duchowne, ile ich było 
w mieście i na przedmieściach, śpiewając pieśni żałobne, a poprzedzając mary, pełne 
złotogłowia, suknia różnego i innych drogich materii, które miały być między klaszto-
ry i kościoły rozdzielone. Na końcu postępował król Ludwik, arcybiskup, biskupi, 

21 E. Estreicher: Grobowiec Władysława Jagiełły. RKr 33: 1953 z. l s. 14; T. Dobrowolski: Uwagi 
o nagronku Władysława Jagiełły. „Rocznik Historii Sztuki”. 1: 1956 s. 4-93;  M. Rożek: Groby kró-
lewskie w Krakowie s. 108-113. 

22 M. Rożek: Groby królewskie w Krakowie s. 116-118.  
23 Pamiętniki Albrychta Stanisława Radziwiłła kanclerza W. Litewskiego. Wydane z  rękopisu 

przez E. Raczyńskiego. T. l. Poznań 1838 s. 12 (por. oryginalny tekst: Memoriale  rerum gestarum in 
Polonia 1632-1656. Oprac. A. Przyboś,  R. Żelewski. T. l: 1632-1633.  Wrocław 1968 s. 15, 165-167). 

24 Protokół z otwarcia trumny króla Jana III Sobieskiego z 22 listopada 1938 r. W:  M. Rożek: 
Groby królewskie w Krakowie s. 282-283. 

25 Por. M. Godlewski: Pogrzeb Stanisława Augusta. TP 29: 1975 nr 33. 
26 Rzeczywisty pogrzeb przedstawia Kronikarz w formie bardzo skrótowej: „Po odprawieniu uro-

czystych po zejściu króla egzekwii, był on w następny czwartek, to jest siódmego dnia wspomnianego 
miesiąca (listopad), z prawej strony chóru kościoła krakowskiego przez wiernych swoich sług pocho-
wamy, w obecności Jarosława, świętego gnieźnieńskiego kościoła arcybiskupa oraz biskupów Floriana 
krakowskiego i Piotra lubuskiego”. Kronika Janka z Czarnkowa. W: Wybór kronik średniowiecz-
nych s. 127. 
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książęta, panowie i wielka moc ludu obojej płci. Pomiędzy nimi zaś a marami szli 
dworzanie zmarłego króla, a liczbie większej niż czterysta, wszyscy w czarną odzież 
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 składano dwie purpury złociste i dwie sztuki przedniego sukna brukselskiego
różnych kolorów, po szesnaście łokci każda, oraz duże ofiary w pieniądzach i wielką 
ilość świec. Przed marami szedł jeden (z dworzan) i szeroko rozrzucał pieniądze bied-
nym i każdemu, kto by je chciał podnieść, ażeby wolniejszą zrobić drogę idącym i aby 
tym goręcej za duszę zmarłego króla się modlono. Nadto dwóch doświadczonej uczci-
wości 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, i gdy tylko taka misa się opróżniała, w tej chwili napełniali ją 
znowu. 

Z taką ceremonią i w takim porządku pochód doszedł do kościoła katedralnego, 
w którym czcigodny ojciec, ksiądz biskup  krakowski Florian Mszę celebrował, zaś 
podczas tej Mszy były złożone następujące ofiary. 

Było postanowionym, aby przy wszystkich ołtarzach, jakie są w kościele katedral-
nym krakowskim, stali kapłani do Mszy przygotowani, tak aby wszyscy ofiarujący, 
ilekolwiek ich będzie, po złożeniu ofiar naprzód przy wielkim ołtarzu, gdzie biskup ce-
lebrował, następnie przy wszystkich innych ołtarzach ofiary swoje składali. Ponieważ 
zaś z powodu ogromnego natłoku ludu, który gorąco pragnął być obecnym na egze-
kwiach królewskich, nie można było obchodzić ołtarzy z ofiarami, przeto jeden z nas, 
mający stosowne polecenie, z misą 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 celebrujących składali tyle, ile mógł ręką z misy nabrać. 
Na wielkim ołtarzu złożono tym sposobem naprzód dwie drogocenne purpury, a dru-
gim razem dwie sztuki drogiego sukna, jak i w innych kościołach, o czym było wyżej. 
Następnie urzędnicy zmarłego króla, każdy podług swej służby, złożyli na ołtarzu na-
czynia, którymi zarządzali: a więc naprzód komornik Świętosław i podskarbi podali na 
ołtarz misy srebrne z ręcznikami i obrusami, potem stolnik Przedborz z podstolim zło-
żyli cztery wielkie półmyski srebrne, potem cześnik i podczaszy – dzbany i kubki 
srebrne, potem podkomorzy czyli marszałek, przyprowadził najlepszego z koni kró-
lewskich, podkoniuszy – zbrojnego rycerza, w królewskie szaty odzianego, na dziel-
nym a bardzo przez króla lubionym stępaku królewskim, wszystkich tych poprzedzali 
chorążowie, niosący chorągwie, i ów rycerz, osobę zmarłego króla wyobrażający. Po 
złożeniu tych ofiar, gdy zaczęto, podług zwyczaju w tych wypadkach, kruszyć chorą-
gwie, powstał taki krzyk żałosny, taki płacz i jęk wszystkich obojga płci obecnych 
w kościele krakowskim, że od tego płaczu i jęku wszyscy, osoby możne i niskie, sta-
rzy i młodzi, ledwo się utulić mogli”27. 

Ceremoniał biskupa Samuela Maciejowskiego w porównaniu z opisem ceremoniału Janka 
z Czarnkowa zawiera szereg nowych szczegółów28. Uroczystości pogrzebowe Zygmunta 
Starego trwają trzy dni, a nie jak w przypadku pogrzebu Kazimierza Wielkiego tylko jeden 

27 Kronika Janka z Czarnkowa. Cyt. za: Wybór kronik średniowiecznych s. 129-130. 
28 Zob. J. Gołąb: Pogrzeb króla Zygmunta Starego s. 11-16.  
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dzień. W pierwszym dniu pod wieczór odbył się właściwy pogrzeb. Z ceremoniału Macie-
jowskiego wynika, że po dojściu do kościoła katedralnego odśpiewano zaraz kondukt, po 
czym złożono ciało do krypty w kaplicy, którą król Zygmunt Stary jeszcze za życia sobie 
wystawił29. Następnego dnia po odśpiewaniu wigilii i laudesów odbyła się procesja do sze-
ściu30 kościołów krakowskich, a nie jak w przypadku Kazimierza Wielkiego do trzech. We 
wszystkich tych kościołach odprawiała się kolejno uroczysta Msza św. celebrowana przez 
jednego z biskupów, w czasie której odbywał się trzykrotny pochód ofiarny, za każdym ra-
zem otwierany przez króla Zygmunta Augusta: w czasie śpiewania Kyrie, na Offertorium 
i podczas Agnus Dei. Jest to, jak podkreśla Cz. Skowron, osobliwość liturgii dawnej Polski31. 
Janko z Czarnkowa mówi o podwójnym składaniu ofiar na wszystkich ołtarzach w katedrze 
wawelskiej, przy których odprawiały się liczne Msze św.32 Ponieważ „z powodu ogromnego 
tłoku” nie wszyscy mogli obchodzić ołtarze, czynili to w zastępstwie ludu wyznaczeni dwo-
rzanie. 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 ostat-
nim dniu zygmuntowskich uroczystości pogrzebowych została odprawiona Msza św. w kate-
drze na Wawelu. W czasie tej Mszy „po Ewangeliey biskup Samuel Maciejowski 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 kościoła wjechał na koniu, przybrany w sposób teatralny „obty-

29 Por. St. S. Komornicki: Kaplica Zygmuntowska w katedrze na Wawelu 1517-1533. RKr 23: 1931 
s. 51-116; Zb. Hornung: Mauzoleum króla Zygmunta I w katedrze krakowskiej. „Rozprawy Komisji
Historii Kultury i Sztuki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”. T. l. Warszawa 1949 s. 69-150; 
St. Lorentz: Nagrobek Zygmunta I w mauzoleum wawelskim. BHS 15: 1953 nr 3-4 s. 25-33; L. Kall-
nowski: Treści artystyczne i ideowe kaplicy Zygmuntowskiej. W: Studia do dziejów Wawelu. T. 2. 
Kraków 1960 s. 1-129; J. Z. Łozinski: Grobowe kaplice kopułowe w Polsce. Warszawa 1973. 

30 Trudno określić, od kiedy pochód pogrzebowy odwiedzał sześć kościołów. Jeśli biskup Macie-
jowski umieścił ten szczegół w ceremoniale uroczystego pogrzebu królewskiego, to znaczy, że taka 
tradycja już była znana. Potwierdza to częściowo testament królowej Elżbiety Rakuszanki (+1505), 
która tym samym kościołom (z pominięciem św. Szczepana) zapisała w testamencie „pro offertorio” 
odpowiednie kwoty. Por. J. Garbacik: Testament królowej Elżbiety Rakuszanki. W: Prace poświęcone 
Romanowi Gródeckiemu. Warszawa 1960 s. 317-318. Rachunki Zygmunta I z pogrzebu króla Alek-
sandra, który nota bene jest jedynym królem pochowanym poza Krakowem, mówią o pięciu kościo-
łach. Por. A. Pawiński: Młode lata Zygmunta Starego. Warszawa 1893 s. 248-249; M. Kosman: Drogi 
zaniku pogaństwa u Bajłtów. Wrocław 1976 s. 56-57.  

31 Cz. Skowron: Mszalne procesje ofiarnicze w diecezjach polskich w okresie przedrozbiorowym. 
Lublin 1962 (maszynopis w Archiwum KUL) s.103; W. Schenk: Udział ludu s. 219; P. Sczaniecki: 
Służba Boża w dawnej Polsce I 104. 

32 Podobne przykłady wymienia Jungmann MS II 3-34.  
33 Kronika polska Marcina Bielskiego. Kraków 1597 s. 587. Kazanie to w tym samym roku ukazało 

się w druku. 
34 Za pierwszego kaznodzieję na pogrzebie królewskim uchodzi Stanisław ze Skarbimierza, rektor 

Uniwersytetu, który wygłosił kazanie na pogrzebie królowej Jadwigi w dniu 19 lipca 1399 r. Na uro-
czystościach 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. 
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kawszy hełm y zbroię świeczkami”35, rycerz wyobrażający postać zmarłego króla. Po złożeniu 
ofiar podczas Agnus Dei nastąpił bardzo dramatyczny w wymowie moment rzucania na ziemię 
hełmu, tarczy i miecza, łamania kopii i pieczęci oraz spadania z konia. Janko z Czarnkowa, mó-
wiąc o kruszeniu kopii, powołuje się na istniejący zwyczaj. Od jak dawna istniał ten zwyczaj, 
trudno orzec36. Spadanie z konia odnotowujemy po raz pierwszy na pogrzebie Zygmunta I, cho-
ciaż i w tym przypadku zwyczaj był zapewne starszy. Podkreślmy obecność żaków i przedstawi-
cieli świata nauki na pogrzebie Zygmunta Starego, których jeszcze Kronikarz nie spostrzegł na 
pogrzebie Kazimierza Wielkiego, chociaż Uniwersytet istniał wtedy już od kilku lat. 

Według ceremoniału wypracowanego przez biskupa S. Maciejowskiego odbyły się rów-
nież pogrzeby Zygmunta Augusta (+1572)37 i Stefana Batorego (+1586)38. Obaj ci królowie 
zmarli poza Krakowem, toteż uroczystości pogrzebowe w tej sytuacji rozpoczęły się znacznie 
wcześniej. W czasie bowiem całej drogi z Knyszyna, poprzez Warszawę do Krakowa w przy-
padku Zygmunta Augusta oraz z Grodna do Krakowa w przypadku Stefana Batorego we 
wszystkich miastach i miasteczkach uroczyście żegnano zmarłych monarchów. W samym 
Krakowie pochód żałobny podążał udekorowaną „Drogą Królewską” (Via Regia): z kolegia-
ty św. Floriana, poprzez Barbakan, Bramę Floriańską, ulicą Floriańską,  koło kościoła Ma-
riackiego, a dalej Rynkiem, ulicą Grodzką, mijał kościoły Dominikanów i Wszystkich Świę-
tych, by skręcić w ulicę Senacką, potem Kanoniczną, a dalej podjazdem do Podzamcza na 
Wzgórze Wawelskie. Była to trasa uroczystych wjazdów królewskich39. 

Na pogrzebie Stefana Batorego kronikarze podkreślają obecność kapeli królewskiej40. Je-
den z kronikarzy odnotował interesujący szczegół, a mianowicie że w czasie pochodu po-

35 Kronika polska Marcina Bielskiego, jw. 
36 Z. Gloger (Gloger IV 55) przypuszcza, że zwyczaj był odwieczny, skoro już w pogańskich po-

pielnicach znajdowano pokruszone i pogięte brązowe groty włóczni bojowych. Powołując się na poetę 
M. K. Sarbiewskiego (1595-1640), Gloger powiada, że czyniono to „na pamiątkę używanego w Ko-
ściele katolickim zwyczaju łamania lasek we wstępną środę” (tj. w Środę Popielcową). 

37 Uroczysty ten pogrzeb odbył się w Krakowie 10 lutego 1574 r. Por. Ceremonie przy prowadze-
niu ciała Zygmunta Augusta oraz pogrzebu Króla Jego Mości zmarłego porządek. Przedruk z anoni-
mowego rękopisu z r. 1574. „Pamiętnik Sandomierski”. 2: 1830 s. 441-456; Porządek pogrzebu króla 
Zygmunta Augusta. W: J. U. Niemcewicz: Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polszcze. Wyd. 
nowe J. N. Bobrowicza. T. l. Lipak 1838 s. 124-140; Testament Zygmunta Augusta. Oprac. A. Frana-
szek, O. Leszczyńska, E. E. Nahlik. Kraków 1975 s. VI, 4-6. 

38 Pogrzeb Stefana Batorego odbył się 23 maja 1588. Por. Stanislai Rescii: Diarium 1583-1589. Ed. 
J. Czubek: Stanisław Reszka: Diariusz. Kraków 1915; Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-
-1595. Wyd. H. Barycz. Kraków 1930 s. 57, 61-63; A. Grabowski: Starożytności historyczne pol-
skie. T. l. Kraków 1840 s. 67-73; Pogrzeb króla Stefana Batorego. Porządek i ceremonie... W: Zbiór 
pamiętników historycznych o dawney Polszcze z rękopisów przez J. U. Niemcewicza. T. 2. War-
szawa 1822 s. 451-466; Albetrandy: Pogrzeb Stefana Batorego. W: Panowanie Henryka Walezjusza 
i Stefana Batorego królów polskich. Z rękopisu Albertrandego z dołączeniem Pamiętników odnoszą-
cych się do Stefana Batorego a zebranych przez Edwarda hr. Raczyńskiego. Wyd. K. J. Turowskiego. 
Kraków 1861 s. 499-505; A. Fischinger: Przebudowa kaplicy Mariackiej w katedrze wawelskiej na 
mauzoleum króla Stefana Batorego. W: Studia do dziejów Wawelu. T. l. Kraków 1955 s. 349-360; M. Ro-
żek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 28-30. 

39 M. Brożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 22-23. 
40 Por. Stanislai Rescii Diarium s. 218. – Również w czasie drogi z Grodna do Krakowa orszakowi 

żałobnemu towarzyszyli trębacze: „Aby pilnowali trąbienia pierwszego in aurora, drugiego gdy msza 
się zacząć ma. Trzeci raz skoro po elewacji, a iuż natenczas wszyscy maią w drogę ruszyć...”. – Zbiór 
pamiętników historycznych, jw. s. 458. 
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grzebowego „muzycy królewscy śpiewali bardzo cudnie septem psalmos poenitentiales”41. 
Wszyscy bowiem kronikarze zaznaczają, że w czasie pogrzebów wykonywano „żałobne 
śpiewy”, ale żaden dotychczas nie określił bliżej, o jakie to śpiewy chodziło. 

Kraków oglądał jeszcze wiele pogrzebów królewskich. Wspólny pogrzeb Zygmunta III 
Wazy (+1632) i królowej Konstancji (+1631), który odbył się 4 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. Jednodniowe po-
grzeby królów stały się odtąd regułą. Ponadto, poczynając od tego pogrzebu, zauważamy na 
pogrzebach królewskich obecność również biskupów obrządku greckiego oraz liczny udział 
wojska42. Podobny pogrzeb do powyższego Jan Kazimierz wyprawił swemu bratu Włady-
sławowi IV (+1648) 15 stycznia 164943. 

Wielkie wrażenie na mieszkańcach Krakowa i licznie przybyłych gości wywarły ostatnie 
pogrzeby zbiorowe naszych królów. 31 stycznia 1676 r. odbył się pogrzeb Jana Kazimierza 
(+1672), którego ciało przywieziono z Francji, i Michała Korybuta Wiśniewskiego (+1673), 
którego ciało przeniesiono z Warszawy44. Ostatni pogrzeb królewski, jaki odbył się w Kra-
kowie 15 stycznia 1734 r., to równoczesny pogrzeb aż czterech członków rodzin królew-
skich: Augusta II Mocnego (+1733), Jana III Sobieskiego (+1696), jego żony Marii Kazimie-
ry i Jana, wnuczka Jana III, a syna królewicza Jakuba45. 

Równie uroczyście odbywały się pogrzeby królowych. Długosz pisze, że Władysław Ja-
giełło wyprawił Jadwidze, zmarłej 17 lipca 1399 r., „królewski pogrzeb”46. Mniej „królew-
ski” był pogrzeb trzeciej z kolei żony Władysława Jagiełły, Elżbiety Granowskiej (+1420), 
której śmierć „uradowała i cały dwór królewski i całe królestwo polskie”, a „większa nierów-
nie radość była na pogrzebie królowej niżeli w czasie jej koronacji. Sam tylko król okazał po 
niej żal”. Wszyscy inni, „duchowni, jako i świeccy, objawiali radość niezwykłą. Wszyscy 
w świąteczne szaty przybrani śmiali się i cieszyli w czasie pogrzebu”47. „Z wielką uroczysto-

41 Stanislai Rescii Diarium, tamże. 
42 Por. Wł. Bogatyński: Królewskie pogrzeby w Polsce. „Kurier Literacko-Naukowy”. R. 6: 1929 nr 

44 s. 1-2; M. Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 56, 59-60; Tenże: Groby królewskie w Kra-
kowie s. 74-78. 

43 M. Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 81, 87-88; Tenże: Groby królewskie w Kra-
kowie s. 79-86. 

44 W. Bogatyński: Królewskie pogrzeby w Polsce s. 2; M. Rożek: Groby królewskie w Krakowie s. 86-89. 
45 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). Opi-
sanie wyprowadzenia ciał nayjaśniejszego ś.P. Jana III y Maryi Kazimiry, królów polskich, także nayj. 
wnuka tychże królestwa J Mciów oraz recenter pie zmarłego Augusta II z zamku Warszawskiego do Krako-
wa solennissimo apparatu et lugubri numero innumero comitatu die 11 Augusti 1733 (k. 18-20). – Zob. 
Ossol 301 (Kodeks papierowy, pisany jedną ręką w XVIII wieku). W: W. Kętrzyński: Katalog rękopisów 
Bibl. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 2 Lwów 1886 s. 269. 

46 „Wladislaus Poloniae Rex (...) funerias regio apparatu ili in Cracoviensi ecclesia quarta decima 
Augusti die celebravit”. J. Długosii Historia Polonica III 537. Nieco wcześniej, z okazji śmierci 
Jadwigi, Długosz pisze: „Hedwigis Regina (...) defuncta et in Cracoviensi ecclesia ad partem laevam 
altaris maioris de prope sacrarium sepulta”. Tamże s. 532. Por. też: J. Wolny: Królowa Jadwiga w oczach 
współczesnych. „Tygodnik Powszechny”. 23: 1969 nr 30 s. 3. 

47 Długosz: Roczniki. Księga jedenasta. W: Wybór kronik średniowiecznych s. 214-215. Małżeń-
stwo Jagiełły z Granowską wywołało wielkie wzburzenie na dworze, bo Elżbieta Granowska była 
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ścią i przepychem” pochowano zmarłą w 1461 r. wdowę po Jagielle, Zofię, matkę króla Ka-
zimierza Jagiellończyka48. Z królewskim ceremoniałem odbyły się również pogrzeby: Anny 
Jagiellonki (+1596), „ostatniej z rodu”, wdowy po Stefanie Batorym, na którym kazanie wy-
głosił ks. Piotr Skarga49; Konstancji Austriaczki (+1631), żony Zygmunta III, której ostatecz-
ny pogrzeb odbył się razem z pogrzebem męża 4 lutego 1633 r.50; Cecylii Renaty, żony Wła-
dysława IV, zmarłej 24 marca 1644 w Wilnie, a pochowanej 20 czerwca w Krakowie51. 
Natomiast skromniej, z powodu warunków zewnętrznych, odbyły się pogrzeby: Anny Au-
striaczki (+10  lutego 1598), żony Zygmunta III, z racji szalejącej wówczas w Krakowie za-
razy52 oraz Ludwiki Marii Gonzagi 22 września 1667 r., żony Władysława IV, a po jego 
śmierci, Jana Kazimierza, z powodu zniszczeń widocznych jeszcze po niedawnej, dwuletniej 
okupacji szwedzkiej53. 

Zauważmy przy okazji omawiania ceremoniału pogrzebów królewskich, że poczynając od 
XVI w.kronikarze wspominają również o pogrzebach dzieci królewskich. Wcześniejsze źró-
dła milczą na ten temat, gdyż, jak zobaczymy niżej, średniowiecze nie zna jeszcze odrębnego 
rytu pogrzebu małych dzieci. 

Niektóre dzieci królewskie zostały pochowane razem z rodzicami54. Inne miały iście kró-
lewskie pogrzeby, na przykład królewna Katarzyna (ur. 19 kwietnia, zm. 15 maja 1594), cór-

                                                                      
chrzestną siostrą króla, a ponadto była już przedtem trzykrotnie zamężna. Objawia się tu również zna-
na niechęć Długosza do Jagiełły. 

48 „Zofia, Królowa polska starsza, wdowa po Władysławie Litwinie, królu polskim, z nadużycia 
melonów dostawszy mocnej febry, gdy wszelkie odpychała lekarstwa w spodziewaniu, że chorobę 
przyroda sama przezwycięży, w końcu zapadła w cięższą niemoc i tknięta paraliżem, w zamku kra-
kowskim w poniedziałek, dnia dwudziestego pierwszego września, w godzinie nieszpornej, opatrzona 
św. sakramentami, pobożnie umarła. Zwłoki jej przez ośm dni trzymano czasowo w kościele św. Mi-
chała, dopóki od syna jej króla Kazimierza nie powzięto stosownych zleceń i nie poczyniono przy-
gotowań do pogrzebu; po czym, w poniedziałek, dnia dwudziestego ósmego września pochowano je 
z wielką uroczystością i przepychem w kościele katedralnym krakowskim, w kaplicy św. Trójcy, którą 
zmarła królowa od posad samych z ciosanego kamienia zmurowała i ośmiu ustanowiwszy przy niej ka-
płanów, klejnotami i bogatymi ozdoby po królewsku uposażyła”. – J. Długosz: Roczniki. Księga dwu-
nasta. W: Wybór kronik średniowiecznych s. 265. 

49 Por. J. U. Niemcewicz: Zbiór pamiętników II 174-175, 181-182; M. Rożek: Uroczystości w ba-
rokowym Krakowie s. 41-42. 

50 M. Rożek, tamże s. 56, 59-60, 
51 Tamże s. 69. 
52 Tamże s. 42. 
53 Tamże s. 93. 
54 W czasie otwarcia trumny Zygmunta I Starego w 1791 r. znaleziono przy nogach króla małą cy-

nową trumienkę z napisem: „Albertus Sigismundi I. Regis Poloniae cum Bona Regina infantulus, 1548 
una cum parente suo humatus, natus vero A. D. 1527 die 20 Septembris. Było to ostatnie dziecię Zyg-
munta i Bony, płód w czasie polowania w Puszczy Niepołomickiej poroniony wskutek przestrachu 
królowej. Miejsce owego wypadku, leżącego w parafii Zabierzów koło Niepołomic lud do dziś zwie 
‘Posyna’”. Por. J. Gołąb: Pogrzeb króla Zygmunta Starego s. 43. – Razem z przedwcześnie zmarłą 
Anną Austriaczką (+ 10 II 1598) pochowano 16 października 1599 r. jej maleńkiego syna Krzysztofa. 
Por. M. Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 42. – Jan, wnuk Jana III Sobieskiego, chowa-
ny był razem z dziadkiem i babcią. Por. M. Rożek, tamże s. 165-168. – Podobnie było przy pogrzebie 
króla francuskiego Franciszka I, kiedy to razem z ojcem pochowano dwóch wcześniej zmarłych sy-
nów. Por. R. E. Giesey: The Royal Funeral Ceremony s. 8. 
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ka Zygmunta III, pochowana w r. 159455, czy syn tegoż króla, Aleksander Karol (ur. 14 listo-
pada 1614, zm. 19 listopada 1634), pochowany 7 lutego 1635 r.56, czy wreszcie Zygmunt 
Kazimierz (ur. l kwietnia 1640, zm. 9 sierpnia 1647), syn Władysława IV. Uroczystości po-
grzebowe królewicza Zygmunta trwały cztery dni. 21 września złożono go do trumny i wy-
stawiono w pałacu Montelupich w Krakowie. Przez następne dwa dni ciało wystawione było 
w kościele św. Barbary, a 24 września przywieziono ciało do katedry wawelskiej, by odpra-
wić ceremonie pogrzebowe. Wieziono je na wozie okrytym złotogłowiem. Rąbki tkaniny 
trzymało trzydziestu studentów Akademii. Wokół wozu szło sześćdziesiąt paniąt „w kapach 
atłasowych, białych, z lanymi świecami”, dalej muzyka, czterystu dragonów z chorągwiami 
spuszczonymi „żałośnie” i trzystu ubogich, śpiewających modlitwy za zmarłych. Szli „w ka-
pach białych, kirowych, z laskami drewnianymi biało malowanymi, a świecami jarzącymi”. 
W katedrze po Mszy, celebrowanej przez biskupa Gembickiego, złożono ciało królewicza 
w krypcie pod kaplicą Prandocińską57. 

Pogrzeby książęce urządzano na wzór królewskich. Długosz, wspominając o śmierci Zie-
mowita (+1426), księcia mazowiecko-płockiego, szwagra Władysława Jagiełły, pisze, że 
bogactwo szat i darów złożonych do trumny nasunęły mu porównanie z pogrzebami pogań-
skimi („corpus suum barbarorum magis quam catholicorum ritu condidisset”). Biskup płocki 
Stanisław Pawłowski, oburzony na takie postępowanie, po skończonych uroczystościach 
uznał za stosowne wyjąć z trumny księcia kosztowne ozdoby, by obrócić je na potrzeby ko-
ścioła i biednych58. 

Bardzo uroczyście odbył się również pogrzeb ostatniego księcia litewskiego, Witolda 
(+1430). Ceremonie pogrzebowe składały się z dwóch części. W pierwszej składano hołdy 
zmarłemu na wzór starej tradycji pogańskiej. Zwłoki księcia były przez osiem dni wystawio-
ne w reprezentacyjnej sali zamku, głównej rezydencji wielkiego księcia, znajdującej się na 
jednej z wysp jeziora Galwe, gdzie rano, w południe i wieczorem opłakiwano starym zwy-
czajem zmarłego. Druga część pogrzebu miała miejsce w Wilnie z udziałem króla Władysła-
wa Jagiełły, spadkobiercy księstwa litewskiego. Długosz donosi, że „król Władysław nie 
jeden dzień, ani dwa, ale kilka dni ten obrzęd odprawiał”. Wprawdzie Kronikarz nie podaje 
szczegółów, jednakże przebieg pogrzebu w Wilnie zapewne był zbliżony do ceremonii, jakie 
sprawowane były przy pogrzebach w królewskich w Krakowie59. 

                         
55 Por. Kronika mieszczanina krakowskiego s. 154-155; M. Rożek: Uroczystości w barokowym 

Krakowie s. 40. 
56 M. Rożek, jw. s. 64-65. 
57 Por. Stanisława Oświęcimia Diariusz 1643-1651. Wyd. W. Czermak: Scriptores Rerum Polonica-

rum. T. 29. Kraków 1907 s. 205-206; M. Rożek. Uroczystości w barokowym Krakowie s. 79-80. 
58 „Semovitus (...) habens annos aetatis circiter sexaginta, contracta ex senio coecitate, in oppido 

suo Gostinin, Sacramentis omnibus procuratus, moritur et in ecclesia Plocensi maiori iusto honore in 
choro sepelitur. Alexandra autem relicta sua, cum funus suum vestibus valde pretiosis exornasset, et 
cingulo argenteo et balteo militari, ac gladio, caligia et ocreis et calcaribus deauratis amicisset, stratum 
etiam illi mole et pretiosum in sepulchro, et tecturam lecto imponens, collocasset, illicque corpus suum 
barbarorum magis quam catholicorum ritu condidisset. Stanislaus Pawlowski tunc Plocensis episcopus 
non tulit hanc abominationem gentilem, sed cunctis a funeris officio discedentibus, et aurum et argen-
tum, vestes, lectisternia et caetera ornamenta ex sepulchro deposuit, et in usus divinos et humanos 
convertit”. – Historia Polonica IV 345-346. 

59 „Ceci dolor animi, morbum corporis (...) mos abstulit. Planctus illico et ululatus magnus exortus 
est et in dies octo, tribus vicibus per diem, mane, meridie et vespere contaminatus (...) Funus Ducis 
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Tradycje pewnych zwyczajów w Polsce są długowieczne. Widać to właśnie na przykła-
dzie ceremoniału pogrzebu królewskiego. Zgodnie z tym ceremoniałem, wypracowanym już 
w XIV w., odbyły się jeszcze uroczystości pogrzebowe odprawiane po śmierci cara Aleksan-
dra I w Warszawie w 1826 r. Przed trumną jechał „rycerz we wspaniałej zbroi, niosąc miecz 
królewski ostrzem ku sobie zwróconym; za nim giermek żałobny z kopią i tarczą królewską 
(...) Z całego orszaku tylko rycerz i giermek wjeżdżali konno do świątyni. Tu (...) rzucał 
giermek miecz o ziemię, kruszył kopię o trumnę, i spadał. Było to godłem zniknięcia ziem-
skiej potęgi króla. Łamano buławę i laski, chyliły się chorągwie ziem (...) lud cały padł na 
kolana. Lecz w teyże chwili, kiedy wszystko zapowiadało zgon mocarza ziemskiego, brał do 
ręki Jego następca godło potęgi, miecz i ostrze skroszone proporca, a Senatorowie unosili 
kulę, berło i koronę, i składali je na Ołtarzu Boga Wszechmocnego, na znak, iż władza, któ-
rey zniknął 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 okazją do odprawienia jesz-
cze jednego „pogrzebu” królewskiego61. Protokóły z tych uroczystości oraz opisy właściwe-
go pogrzebu Janka z Czarnkowa i Dana Długosza stały się dla Stanisława Wyspiańskiego 
natchnieniem do napisania w r. 1900 rapsodu Kazimierz Wielki, którego strofy, opisujące 
pochód pogrzebowy, St. Mackiewicz Cat uważa za najpiękniejsze, „jakie kiedykolwiek spod 
pióra polskiego powstały”62. 

                                                                      
Withawdi, Wladislao Rege Poloniae cum omni curia sua illud proseque, ex Trokky Vilnam deductum 
est, et in ecclesia Sancti Stanislai (cathedrali) Vilnensi, exequiis debitis cum magna solemnitate 
peractis, traditum sepulturae (...) Wladislaus Rex non uno die, nec duobus contentus, in plures dies 
iusta funeri persolvebat”. – Długosz: Historia Polonica IV s. 415, 418; M. Kosman: Drogi zaniku 
pogaństwa u Bałtów s. 55-56. 

60 Cyt za: D. A .Chrościcki: Pompa funebris s. 87.  
61 Por. J. Buszko: 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 posępni 
a grają im dzwony
ze wszystkich kościołów
a grają im dzwony
żałobne. 

A idą posępni  
ze wszystkich kościołów,  
z cechami, wieńcami,  
co kwietne, pachnące,  
w tysiące nyły liczone. 

A grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów. 
ogromne, tętniące, 
wróżebne. 

Idą posępni 
a niosą korony 
ozdobne  
misterne a dla nich  
ciążące jak ołów  
korony sczerniałe. 

I chłopcy sukmanne 
I pany strojone 
w pąsowe żupany, delije. 
I dziewki przekrasne, 
panięta przejasne, 
jaśniejsze niż białe lelije (...). 

 

A grają im dzwony 
ze wszystkich kościołów  
a szumią, łopocą, 
szarfami przyczołów  
chorągwie, proporce  
pogrzebne (...). 

A idą żałobne,  
posępne, pogrzebne  
i łąki pachnące  
i lasy podniebne,  
wnuczęta moje pogrobne. 
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3.1.1.2. Liturgia królewskiego pogrzebu  
 
Ani opis ceremonii pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego, ani ceremoniał ułożony na ży-

czenie króla Zygmunta Augusta i Kapituły Krakowskiej przez biskupa Samuela Maciejow-
skiego z okazji pogrzebu króla Zygmunta Starego nie zawiera tekstów liturgicznych stoso-
wanych w czasie królewskich pogrzebów. Dlatego należy sięgnąć do ksiąg liturgicznych. 

Zaraz na wstępie należy zaznaczyć, że znane pontyfikały krakowskie nie zawierają obrzę-
du pogrzebowego63. Jedyną księgą liturgiczną, która może nam dostarczyć danych na temat 
wawelskiej liturgii pogrzebowej, a zatem również pogrzebu króla, jest rękopiśmienna Agenda 
Cracoviensis z VI w. (BKapKr 25)64. Nie ma w niej wprawdzie bezpośrednio mowy o po-
grzebie króla, jednak rubryki przepisują po Mszy pogrzebowej modlitwę za zmarłego bisku-
pa. Jeśli zatem księgą tą posługiwano się przy pogrzebie biskupa, a w znanych pontyfikałach 
krakowskich nie ma obrzędu pogrzebowego, mamy prawo domniemywać, że obrzęd tej 
agendy służył również przy pogrzebie króla, z tym że w miejsce modlitwy za biskupa wsta-

                         
63 Por. J. Fijałek: Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry krakowskiej z początku wieku XII-go. 

„Nova Polonia Sacra” 1: 1928 s. 351-364; Z. Obertyński: Pontyfikał krakowski z XI wieku. Lublin 1977; 
Tenże: 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 rękopisów Kapituły katedralnej. Kraków 1884 s. 349). 

Również inne pontyfikały zachowane w zbiorach polskich nie zawierają obrzędu pogrzebowego. 
Zob. Z. Obertyński: Pontificale halickie zwane pontyfikałem Boryszewskiego. „Nasza Myśl Teologicz-
na”. T. l. Kraków 1930; Tenże: Pontificale lwowskie z XIV wieku. „Kwartalnik Historyczny”. 43: 1929 
T. l z. 1-4 s. 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 Kapitulnej we Wrocławiu. RBL 13: 1960 nr 3-4 s. 303-332; Tenże: Próba wyjaśnienia 
pochodzenia pontyfikału z r. 1435 przechowywanego w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu. RBL 14-
1961 nr 1-6 s. 148-152; Pontyfikał (Agenda) kanoników regularnych św. Augustyna z Żagania z XV w. 
– BUWr IQ 211; Pontyfikały cysterskie – BUWr IF 381, 382, 383; Pontificale et benedictionale Pra-
gense z poł. XIV w. – BUWr IF 380. 

Pontyfikały: krakowskie, lwowski, halicki, Erazma Ciołka oraz wrocławskie z interesującej nas 
problematyki liturgii zmarłych mają jedynie obrzęd poświęcenia i rekoncyliacji cmentarza. 

Jedyną księgą przeznaczoną dla biskupa zawierającą Officium sepulture jest tzw. Pontificale arcy-
biskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego. Por. Z. Obertyński: Pontyficale arcybiskupa lwowskiego 
Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapitualnej w Gnieźnie. Lwów 1930 s. 103-112. Jest to księga obce-
go pochodzenia. Powstała we Włoszech pod koniec XII lub na początku XIII w. W Polsce znalazła się 
wkrótce po swoim powstaniu. Przechowywano ją najpierw w Miechowie, potem do XV w. we Lwo-
wie, a następnie przez arcybiskupa Jana Rzeszowskiego została ofiarowana katedrze Gnieźnieńskiej 
(por. s. 209, 281-284). 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 należące do benedictionale i rytuale, a zwłaszcza wyciąg z mszału” (por. s. 208). Ob-
rzęd pogrzebowy z Pontyficale Jana Rzeszowskiego ma charakter karoliński. Sama księga nie była 
używana na Wawelu ani nie wpłynęła na treści pontyfikałów krakowskich. 

Juź po napisaniu pracy odnaleziony został w Monachium Pontyfikał płocki z XIII w. (por. A. Podleś: 
Pontyfikał płocki z XIII wieku. RBL 31: 1978 nr 4 s. 215-216). Jest on obecnie przedmiotem badań (praca 
doktorska) i z treścią jego będzie można zapoznać się dopiero po opublikowaniu jego tekstów. 

64 Obrzęd pogrzebowy Agendy BKapKr 25 został przedrukowany w drugiej z kolei drukowanej 
Agendzie krakowskiej z 1517 roku.  
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wiano modlitwę za króla. Domniemanie to wzmacnia jeszcze następująca przesłanka. Otóż, 
rękopis krakowski BKapKr 25 zawiera zwyczajem średniowiecznym tylko jeden uroczysty 
obrzęd pogrzebowy. Jest to obrzęd bardzo stary65, a jego analiza tekstowa prowadzi .do 
wniosku, że chodzi tu o obrzęd typu karolińskiego66. Najstarszy zachowany obrzęd tego typu 
pochodzi z kościoła św. Dionizego (St. Denis) pod Paryżem67, a kościół ten, jak wiadomo, 
jest nekropolią królów francuskich68. Jeśli zatem tym obrzędem posługiwano się przy pogrze-
bach władców francuskich, jest rzeczą logiczną sądzić, że był on również używany na po-
grzebach królów polskich. 

Powstają pytania: Od jak dawna posługiwano się w Krakowie tym obrzędem? Kto zapro-
wadził na Wawelu liturgię pogrzebową typu karolińskiego? Czy istniała ona w Krakowie od 
początku, równolegle do Ordo in agenda mortuorum Sakramentarza tynieckiego, które, jak 
widzieliśmy wyżej, reprezentuje raczej typ liturgii rzymskiej, czy też wprowadzono ją póź-
niej? Pierwszy pogrzeb królewski na Wawelu odbył się w 1333 r., a pierwszym pochowanym 
tu królem jest Władysław Łokietek69. Czy już wówczas znany był w Krakowie karoliński 
obrzęd pogrzebowy?70 

65 Dokładną analizę tekstową obrzędu pogrzebowego Agendy BKapKr 25 zajmiemy się niżej, przy 
omawianiu liturgii pogrzebu biskupa. 

66 Por. H. Frank: Der älteste Ordo defunctorum s. 282-287.  
67 Tamże. Pełny tekst wydał E. Martenè: De antiquis Ecclesiae ritibus. T. 2. Antverpiae 1763 s. 385-386. 
68 Por. R. E. Giesey: The Royal Funeral, passim.   
69 Por. M. Misiążanka: Kilka uwag o grobowcu Łokietka. „Przegląd Powsechny” R. 184 T. 46: 

1929 s. 46-60; E. Długopolski: Władysław Łokietek na tle swoich czasów. Wrocław 1951 s. 326. 
70 Przed Łokietkiem w Krakowie zostali pochowani następujący książęta krakowscy: 1° Bolesław 

Kędzierzawy (+117(3). „Opatrzony następnie pobożnie i po katolicku wszystkimi sakramentami ko-
ścielnymi, umiera 30 października (3 kwietnia – Balze; Genealogia s. 156) na zamku krakowskim, a na-
leżne honory pogrzebowe oddają mu: Książę sandomierski Kazimierz, biskup krakowski Gedeon, żona 
Maria, syn Leszek i pozostali prałaci i baronowie królestwa”. Długosz: Roczniki. Księga pięta s. 122. 
2° Kazimierz Sprawiedliwy (+1194). „Czwartego dnia po przygotowaniu wszystkiego, co uznano za 
konieczne do pogrzebu tak znakomitego księcia, odprawiono w katedrze krakowskiej z ogromnym 
nakładem kosztów wystawne egzekwie, a rycerze własnoręcznie z należnym szacunkiem złożyli ciało 
w grobowcu zbudowanym z boku chóru”. Długosz: Roczniki. Księga szósta, s. 197. 3° Leszek Biały 
(+1227). „Zwłoki Leszka Białego (zamordowanego przez księcia pomorskiego Świętopełka), odwie-
zione przez pozostałych przy życiu towarzyszy do Krakowa, pochowano z ogromnym żalem i płaczem 
w katedrze krakowskiej”. Długosz: Roczniki, Księga szósta s. 311.  

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 zosta-
je pochowany w klasztorze św. Franciszka braci mniejszych, który sam pierwszy założył, w chórze 
kościoła od strony północnej. Jego uroczysty pogrzeb uczcili: książe sieradzki Leszek Czarny, przy-
brany 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 i wszyscy 
rycerze, duchowieństwo i lud, którzy zgromadzili się w wielkiej liczbie. Wszyscy publicznie okazywa-
li ból nie mniejszy niż przy prywatnej żałobie, wynosząc zmarłego w pochwałach, jakich nie wyrażali 
mu nawet za życia, kiedy był wśród nich. I bolał nad jego stratą nie tylko własny naród, ale sąsiednie 
narody z powodu skromności i zaciszkości, które okazywał w swym postępowaniu przez całe życie”. 
Długosz: Roczniki. Księga siódma s. 262-263. – Por. M. Rożek: Groby królewskie w Krakowie s. 31-
-39. 

- 131 -

3.1. Pogrzeb uroczysty



Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa. Za mało wciąż jeszcze mamy szczegółowych mono-
grafii poszczególnych ksiąg liturgicznych. Być może badania nad księgami liturgicznymi oraz 
nad liturgią poszczególnych obrzędów, prowadzone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
rzucą w przyszłości nieco światła na tak istotne problemy, jak przenikanie i zazębianie się okre-
ślonych wpływów kulturowych, w tym przypadku na odcinku liturgii, a nawet konkretnie liturgii 
pogrzebu królewskiego. Brakuje ogniwa pośredniego między Sakramentarzem tynieckim z XI w., 
a piętnastowieczną 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 Agendy krakowskiej, który po siedmiu wiekach niemal nie różni się od 
swego archetypu z IX w., możemy przypuszczać, że karoliński obrzęd pogrzebowy mógł być 
znany na Wawelu nawet kilka wieków wcześniej. Przypuszczenie to opiera się na szeroko prze-
prowadzonej kwerendzie w polskich księgach liturgicznych. Pozwoliła ona stwierdzić fakt niemal 
powszechnego używania karolińskiego obrzędu pogrzebowego w diecezjach polskich i w niektó-
rych zakonach na terenie Polski71. 

Łatwiej, niż ustalić obrzęd pogrzebowy, jest określić Officium defunctorum i podać tekst 
formularza mszalnego, jakim posługiwano się przy pogrzebach naszych władców. Oficjum za 
zmarłych, poza specjalną modlitwą za króla, nie odbiegało przypuszczalnie od oficjum, jakie-
go używano w czasie wszystkich innych uroczystych pogrzebów. Z przejrzanych ponad 
dwudziestu kodeksów liturgicznych z Krakowa z okresu przedtrydenckiego (głównie brewia-
rzy), zawierających Officium defunctorum, wynika, że przybrało ono trwałą postać już pod 
koniec XIV stulecia72. Składało się z nieszporów, jutrzni z trzema nokturnami i laudesów. 

Nieszpory, jak i Matutinum, formą nie odbiegały od modlitw brewiarzowych odmawianych 
do 1972 r.73 Nieznaczne zmiany dotyczyły włączenia w czasie nieszporów psalmu 141 Voce mea 
po Pater noster i Ave Maria, a przed modlitwą kończącą nieszpory74. Zamiast inwitatoryjnego 

2° Leszek Czarny (+1289) w kościele dominikańskim. „Leszek Czarny (...) zapadł poważniej na 
zdrowiu i ostatniego września po przyjęciu 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 siódma s. 321. Por. 
M. Rożek: Groby królewskie w Krakowie s. 39-45. 

71 Por. niżej, liturgia pogrzebu biskupa, s. 248-285. 
72 Por. Breviarium Cracoviense z 1390/1400 – BKapKr 27. Jest to brewiarz katedry krakowskiej, 

wykonany i przeznaczony dla Krakowa. Por. W. Danielski: Księgi liturgiczne s. 67. 
73 Placebo (Ps 114,9) – Ps 114 Dilexi 
   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 vocem de coelo dicentem mihi 
R. Beati mortui, qui in Domino moriuntur 
Ant. ad Magnificat: Omne quod dat mihi Pater ad me veniet et eum qui venit ad me, non ejiciam 

foras (J 6,37). 
Wyjątek stanowi tu brewiarz z końca XIV w., sprzed 1394-BKapKr 26, który zamiast antyfony 

Omne quod dat ma antyfonę: „Tuam Deus deposcimus pietatem, ut eis tribuere digneris lucidas et 
quietas mansiones”. Antyfona Tuam Deus deposcimus znana jest już w X w. w Tours jako werset 
ofertoryjny – por. C. Gay: Comment enricher s. 341, a w XI-XII w. jako antyfona komunijna – por. 
L. Ruland: Geschichte der Leichenfeier s. 272. 

74 BKapKr 26, 30; BrevCrac 1508, 1514. 
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refrenu: „Regem cui omnia vivunt, venite adoremus”, używanego wyłącznie w brewiarzu rzym-
skim po Soborze Trydenckim (1568) w całym Kościele, w kodeksach krakowskich z okresu 
przedtrydenckiego refren ten brzmi: „Circumdederunt me gemitus mortis, dolores inferni circum-
dederunt me”. Podobnie, zamiast psalmu 7 Exspectans exspectavi (Ps 39,14)75 mamy Ps 37 Do-
mine ne in furore z antyfoną Ne derelinquas me (Ps 37,22). Czytania pochodzą z Księgi Joba76. 
Odmiennie uszeregowane są responsoria II i III nokturnu77, przy czym nieznane jest dziś I res-
ponsorium nokturnu III: Redemptor animarum78. Natomiast żadnych zmian nie odnotowano 
w Laudesach. Charakteryzują się one największą stałością79. Odmawiano lub śpiewano je bezpo-
średnio po Jutrzni. W XVI w. hory te przedzielał śpiew antyfony mariańskiej Salve Regina80. 

75 Takie teksty ma tylko BKapKr 26. B. Włodarski (Chronologia s. 145) oraz W. Danielski (Księgi 
liturgiczne s. 66) podają, że kalendarz tego rękopisu jest pochodzenia praskiego. Zauważone jednak 
różnice tekstowe nasuwają postulat, by również zbadać pozostałe elementy tego brewiarza, 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 brewiarz krakowski BKapKr 33 ma tylko czytania, znane jako Lectiones breviores: 
  I nokturn: Prz 5, 9-11; Koh 7, 2-3; 12, 1-7.  
 II nokturn: Iz 26, 19; Oz 13, 14-15; Dn 12, 2-3.  

  III nokturn: 1 Kor 15, 22-23; 15, 51-52; 1 Tes 5, 2-5. 
W polskich brewiarzach przedtrydenckich taki zestaw czytań pod tytułem Lectiones minores ma 

jeszcze drukowane Breviarium Plocense z r. 1520. Czytania te, według L. Kałużyńskiego (Officium 
Defunctorum Romanum. Genesis et evolutio eius uti oficii votivi superadditi. Buenos Aires 1972 s. 87) 
oraz J. Hoeynck (Zur Geschichte de Officium Defunctorum. „Katholik” 73: 1893 s. 343), były często 
odmawiane w XIII wieku. H. Reifenberg (Stundengebet und Breviere in Bistum Mainz seit der römi-
schen Epoche. Münster 1964 s. 94) znalazł je również w inkunabule nr 950 z diecezji mogunckiej. 

77 I nokturn: Credo, quod Redemptor 
 Qui Lazarum  
 Domine, quando veneris 

  II nokturn (dawniej): Heu mihi     (dziś): Memento mei 
  Ne recorderis    Heu mihi 

        Peccantem me      Ne recorderis 
 III nokturn: Redemptor animarum           Peccantem me 

 Libera me, Domine, de viis           Dne secundum 
 Libera me, Domine, de morte   Libera me,  

   Dne de morte.  
78 „Redemptor animarum omnium christianorum mitte Archangelum sanctum Michaelem, ut ille 

dignetur eas eripere de regionibus tenebrarum et perducat eas in sinum Abrahae in lucem 
sempiternam”. – Por. Offertorium ze Mszy Requiem z okresu przedtrydenckiego – A. Labudda: Msza 
za zmarłych. RBL 27: 1974 nr 1-2 s. 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 – Cant. Ezech. (Iz 38, 10-20) Ego dixi  
Omnis spiritus (Ps 150, 6) – Ps 148-150 Laudate  
V. Audivi vocem de coelo dicentem mihi.  
R. Beati mortui, qui in Domino moriuntur.  
Ant. ad Benedictus: Ego sum (J 11, 25-26). 

80 BrevCrac 1514, 1538. 
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Wszystkie zachowane księgi mszalne diecezji krakowskiej, od najstarszych  rękopisów81 
aż do ostatniego mszału drukowanego82 przed wydaniem potrydenckiego  Missale Romanum 
(1570), posiadają podwójne formularze za zmarłych: Requiem i Si enim credimus83. Przy 
pogrzebach królewskich posługiwano się prawdopodobnie jednym i drugim formularzem. 

W starszych rękopiśmiennych i niektórych drukowanych mszałach krakowskich formularz 
Requiem nosi tytuł In die depositionis84, a Si enim credimus w tych samych księgach przepi-
sany jest na rocznicę: „In anniversario alicuius”. Pod koniec XV w. i we wszystkich druko-
wanych mszałach krakowskich formularz Si enim credimus występuje na pierwszym miejscu, 
przed Requiem, i niekiedy zatytułowany jest In depositione alicuius defuncti85. Na szczególną 
uwagę zasługuje mszał BKapKr 4 z lat 1493–1501, używany w kaplicy Jagiellońskiej, i Gra-
duale króla Jana Olbrachta (1492–150l), opatrzony sygnaturą BKapKr 43. Obie te księgi 
mają formularz Si enim na pierwszym miejscu, a w mszale BKapKr 4 rubryka przepisuje go 

81 BkapKr 3 i Graduał wiślicki z przełomu XIII-XIV w. Por. H. Grabowski: Graduał wiślicki z prze-
łomu XIII-XIV w. Opracowanie liturgiczno-muzyczne Ordinarium Missae. Kraków 1952 (maszynopis). 
– H. Feicht: Muzyka liturgiczna s. 22-23.

82 Missale pro itinerantibus secundum cursum Ecclesiae Cathedralis Cracovienis. Cracoviae 1545.  
83   Introit: Requiem aetarnam     //Si enim credimus  

 Lekcje: Nolumus (l Tes 4, 13-18) 
Mszał krakowski 1509 podaje ponadto: 
Vir fortissimus (2 Mach 12, 43-46) 
Orietur (Iz 58, 10-11) 
Audivi vocem (Ap 14, 13) 
Ecce mysterium (l Kor 15, 51-57) 
Facta est super me manus (Ezech 37, 17) 

Graduały: Requiem... V. Absolve // Si ambulem... V. Virga 
Requiem... V. In memoria 
Requiem... V. Animae eorum 

Traktusy: De profundis (Ps 129, 1-4) // Sicut cervus (Ps 41, 2-4). 
Ewang: Dixit Martha (J 11, 21-27) 

Mszał krakowski 1509 wylicza jeszcze: 
Sicut enim Pater (J 5, 21-25) 
Amen, amen dico vobis venit hora (J 5, 25-29) 
Ego sum panis vivus (J 6, 51-55)  

Offert.:  Domine Jesu Christe... // O pie Deus... 
 V. Hostias et preces  V. Ne tradas bestiis... 

         V. Domine Jesu Christe  
Dodatki: Hostias... Requiem aeternam 

1° Redemptor animarum omnium... 
2° „... ut mereantur ultra sine fine in requia sempiterna gaudere” 
3° In spiritu humilitatis  

Communio: Lux aeterna     // Tuam Deus deposcimus 
Ab occultis meis     // Animas de corpore 

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

Por. A. Labudda: Liturgia Dnia Zadusznego s. 382-246; Tenże: Msza za zmarłych. RBL 27: 1974 
nr 1-2 s. 29-41.  

84 BKapKr l, 2, 3, 7 oraz druki: 1509, 1525, 1545. 
85 BKapKr 4, 5, 6 oraz druki: 1484, 1492, ca 1500. 
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na dzień pogrzebu: „In die depositionis”. W Graduale Olbrachta formularz Si enim nosi 
ogólny tytuł Officium pro defunctis i z literą „S” związana jest piękna miniatura86, natomiast 
formularz Requiem, znajdujący się na drugim miejscu, pozbawiony jest takiej ozdoby. Obie 
księgi zdają się wskazywać, że w środkowym okresie panowania Jagiellonów formularz Si 
enim był w większym poważaniu niż Requeim i nim chyba w tym czasie posługiwano się 
przy pogrzebach królewskich87. 

Jest rzeczą charakterystyczną, że liturgia pogrzebowa nie wyróżnia króla specjalną modli-
twą. Nigdzie, ani w mszałach polskich, ani w agendach, takiej modlitwy nie znaleziono. Jest 
to o tyle zastanawiające, że poszczególne grupy duchowieństwa (biskupi, opaci, kapłani) ma-
ją osobne modlitwy, niekiedy nawet kilka do wyboru. Prawdopodobnie na pogrzebach kró-
lewskich posługiwano się modlitwą ogólną Pro famulo, jeśli zmarłym był król, lub Pro famu-
la w przypadku pogrzebu królowej. Na taką właśnie ewentualność zdaje się wskazywać 
rękopis krakowski BKapKr 223 z XV w., zawierający Officium de sancta Cruce, pochodzący 
z tak zwanej Kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze wawelskiej, ufundowanej przez Kazimierza 
Jagiellończyka i jego żonę, Elżbietę Rakuszankę, w latach 1467–147788. Do obowiązków 
mansjonarzy tej kaplicy (ich prebendę zatwierdził biskup krakowski Jan Rzeszowski dnia 7 paź-
dziernika 1477 r.) należało: codzienne śpiewanie oficjum i Mszy św. o Krzyżu; celebracja 
przez każdego z ośmiu prebendarzy dwu Mszy w tygodniu: o odpuszczenie grzechów za 
zmarłych oraz odprawienie uroczystych anniwersarzy za króla (7 lipca) i za królową (20 
sierpnia)89. Wspomniany rękopis na ostatniej stronie (35v) zawiera trzy modlitwy: Pro de-
functo  famulo90, przy której na marginesie dopisano współczesną ręką imię króla fundatora 
„Cazimir”; Pro famula91, również z imieniem „Elizabeth” na marginesie, oraz In anniver-
sario92, gdzie imię króla występuje w tekście modlitwy. Brak specjalnej modlitwy za 

86 Zob. il. 11. 
87 Niemal wszystkie mszały krakowskie wyznaczają go jako główny formularz na Dzień Zaduszny. 

Por. A. Labudda: Liturgia Dnia Zadusznego s. 339 przyp. 231. W najstarszym polskim mszale, pocho-
dzącym z Gniezna z około 1300 r. (BKapGn 147), formularz ten jest zatytułowany Pro praesenti fune-
re tempore paschali. Podobnie w najnowszym Missale Romanum z 1970 r., a więc po 700 latach, ten 
sam formularz, rozpoczynający się od nieco zmienionych słów: „Sicut Jesus mortuus est resurrexit...” 
zamiast dawnych: „Si enim credimus, quod Jesus mortuus est et resurrexit...” również ma rubrykę In 
exequis tempore paschali. 

88 L. Łętowski: Katedra krakowska na Wawelu. Kraków 1859 s. 4. – T. Wojciechowski: Kościół 
katedralny w Krakowie. Kraków 1900 s. 107. – Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 4. Miasto Kra-
ków. Cz. l Wawel (tekst). Oprac. J. Szablowski i in. Warszawa 1965 s. 77-79. 

89 L. Łętowski, jw. s. 4-5, 10, 25, 90. – J. J. Kopeć CP: Męka Pańska w religijnej kulturze polskiego 
średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi. Warszawa 1975 s. 205. 

90 Pro defuncto famulo: 
Oratio. 1. „Inclina Domine aurem tuam ad preces nostras, quibus misericordiam tuam supplices de-

precamur: ut animam famuli tui N. (Cazimiri), quam de hoc saeculo migrare iussisti, in pacis ac lucis 
regione constituas, et sanctorum iubeas esse consortem.  

2. Deus veniae largitor.
3. Fidelium.
91 Pro famula: „Quaesumus Domine, pro tua pietate miserere animae famulae tuae N. (Elizabeth) et 

a contagiis mortalitatis exutam in aeternae salvationis partem restitue”. 
92 In anniversario: „Deus indulgentiarum, Domine, da animae famuli tui Cazimiri cuius anniversa-

rium depositionis diem commemoramus, refrigerii sedem, quietis beatitudinem, et luminis claritatem. 
Per Dominum nostrum Jesum Christum filium”. 
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króla93 nasuwa przypuszczenie, że król po swoim zgonie, podobnie jak to miało miejsce 
w przedstawieniach „tańca śmierci”, zrównany jest ze wszystkimi śmiertelnikami. 

Reasumując, można powiedzieć, że zaprezentowany tu ceremoniał i liturgia uroczystego 
pogrzebu królewskiego nie wyczerpują problematyki pogrzebów królewskich. Niektóre za-
gadnienia, jak na przykład miejsce pochowania królów, mauzolea i sarkofagi królewskie oraz 
ich wymowa liturgiczna i eschatologiczna, zostały zaledwie zasygnalizowane. Problem po-
grzebów królewskich godny jest z pewnością osobnej monografii. Chcielibyśmy jedynie 
zwrócić uwagę na pewną cechę obyczajowości kończącego się średniowiecza oraz okresu 
renesansu i baroku związaną z pogrzebem królewskim. Widać coraz większe przesunięcie 
akcentu na okazałość zewnętrzną. Pierwsze ślady zewnętrznej pompy dają się zauważyć 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 sa-
crum”), gdzie warstwy świeckie i religijne wzajemnie się przenikają94. 

Wnętrze świątyni pogrzebowej, specjalnie na tę okazję przybrane, przekształca się w sce-
nę, a liturgia nabiera na poły teatralnego charakteru, charakteru misterium. Większą uwagę 
zwraca się na okazałość obrzędu niż na jego treść religijną95. 

Nie udało się, niestety, jednoznacznie odtworzyć liturgii pogrzebu królewskiego. Nie po-
pełni się jednak chyba większego błędu, jeśli się stwierdzi, że liturgia pogrzebu królewskiego 
nie odbiegała zasadniczo od liturgii, jaką możemy odtworzyć na podstawie zachowanych 
kodeksów liturgicznych z katedry wawelskiej. 

Warto przy tym podkreślić jedną z bardzo polskich cech uroczystych pogrzebów: trady-
cjonalizm ceremoniału i liturgii96. Uroczystości po śmierci cara Aleksandra I w 1826 r. i uro-
czystości z okazji złożenia do odnowionego grobu szczątków Kazimierza Wielkiego w r. 
1869 odbyły się jeszcze według wzorów z XVI, a nawet XIV wieku.  

3.1.2.  Pogrzeb biskupa i kapłana  

3.1.2.1. Zewnętrzne uroczystości pogrzebowe  

Wiadomości na temat pogrzebów biskupich są na ogół skąpe. Kronikarze odnotowują naj-
częściej sucho sam fakt pogrzebu, nie wdając 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 niechęci do biskupa Zawiszy, tak pisze:  

„Nabożeństwo na jego pogrzebie odbyło się nie po biskupiemu, nie po książęcemu, 
nie po królewsku ani też po cesarsku, lecz jakimś dziwnym obyczajem („sed 

93 J. Merk, który poczynając od najstarszych sakramentarzy do wydania Mszału Piusa V (1570) po-
daje liczne tytuły formularzy Mszy za zmarłych, nie zanotował żadnego formularza za króla. Por. 
J. Merk: Die messliturgische Totenehrung in der römischen Kirche. Stuttgart 1926 s. 137-152. 

94 Por. M. Rożek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 12, 177; J. Huizinga: Jesień średnio-
wieczna I 111. A. Gieysztor: Spektakl i liturgia – polska koronacja królewska. W: Kultura elitar-
na a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza. Red. B. Geremek.  Wrocław 1978 s. 9-23. 

95 Por. J. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce I 333; A. Brückner: Różnowiercy s. 8-9.  
96 Podkreśla to również J. A. Chrościcki: Pompa funebris s. 87, 260.  
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excessivae”) , według którego kazał odprawić je brat jego Krzesław, kasztelan sando-
mierski, w przepychu kolas i koni, świeckim obyczajem („consuetudine laicali”), ubli-
żającym stanowi duchownemu”. Odwołując się do okoliczności, w jakich zginał bi-
skup, Kronikarz, by pognębić rywala, opisuje dalej: „Pierwszej nocy po jego pogrzebie 
zdarzyło się coś nadzwyczajnego, mianowicie słudzy kościelni, którzy nie spali, strze-
gąc w zakrystii skarbu kościelnego, posłyszeli tętent koni biegających tam i na powrót 
po posadzce kościelnej i głosy wołające jeden do drugiego: «pojedźmy na ops», tj. 
«jedźmy na rozpustę». Tętent ten i głosy tak przeraziły sługi owe, że ani wołać, ani 
mówić nie mogli, i od tego czasu jakby ogłuszeni zapadli w ciężką chorobę, tak, że do-
tąd nie ma nadziei na utrzymanie ich przy życiu”97.  

Długosz wspomina, że biskup Zawisza został pochowany na sposób wojskowy („militari 
more”). Przy okazji dowiadujemy się po raz pierwszy o wprowadzeniu koni do kościoła na 
pogrzebie. Zwyczaj ten piętnuje Długosz, wprowadzając za Jankiem z Czarnkowa na scenę 
widziadła nocne, jako wyraz niezadowolenia ze strony Boga98. 

Pomnik wdzięczności, w postaci krótkiego przekazu o śmierci i pogrzebie, wystawił Dłu-
gosz kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu, biskupowi krakowskiemu, sekretarzowi wiel-
kiemu koronnemu i podkanclerzowi koronnemu, a swojemu wielkiemu mecenasowi, zmar-
łemu 1 kwietnia 1455 r., w Wielki Wtorek, w Sandomierzu w momencie, „kiedy w kościele 
czytano Ewangelię o Męce Zbawiciela. Wyzionął tego szlachetnego ducha, który wszelaką 
potęgą tego świata, targnącą się dumnie przeciw wierze, prawom Kościoła i sprawiedliwości, 
pogardzać umiał, a który z aniołami uniósł się do gwieździstych przybytków nieba (...) Ciało 
jego z Sandomierza sprowadzono do Krakowa i w środę po świętach Wielkanocy, to jest dnia 
dziewiątego kwietnia, pochowano w kościele katedralnym, w samym środku chóru, w trum-
nie miedzianej, którą sobie za życia zrobić rozkazał. Tak wspaniałym zaś, a słusznie należą-
cym się od duchowieństwa i ludu uczczony był pogrzebem, że nie chowano by z większą 
czcią i okazałością zwłok papieskich, cesarskich albo królewskich. Zawieszone na jego gro-
bowcu trzy kapelusze czerwone oznaczają, że od trzech papieżów, Eugeniusza III, Feliksa V 
oraz Mikołaja V, po trzykroć mianowany był świętego Kościoła rzymskiego kardynałem, 
czego nie znajdujemy przykładu nigdzie w dawnych kronikach99. O pogrzebie tym pisze 
również Kallimach w Żywocie Kardynała Zbigniewa, wspominając o znakach, które zwia-
stowały nadchodzącą śmierć100. 

97 Kronika Janka z Czarnkowa. W: Wybór kronik średniowiecznych s. 146; MPH II 712.  
98 „Januarii mensis duodecima die Zavischius Cracoviensis episcopus (...) moritur et in ecclesia 

Cracoviensi in Corporis Christi capella sepelitur. Patre autem suo Dobeslao castellano Cracoviensi et 
Krzeslao germano castellano Sandomiriensi ordinantibus, militari more pompa sui funeris, equis pur-
pura velatis cadaver praecedentibus, et tandem ecclesiam introductis, acta est. Propter quod nocte sub-
sequenti a sanctuariis, vigilias in ecclesia Cracoviensi observantibus, strepitus velut equorum per ecc-
lesiam discurrentium et vociferatio daemonum audita est, ut monstraret Dominus, pompam 
funebralem, mundano more introductam, in pontificum destandam fore”. – Historia Polonica. III 398. 

99 Długosz: Roczniki. Księga dwunasta. W: Wybór kronik średniowiecznych s. 250-251.  
100 „Mortuus est autem Calendis Aprilis Sandomiriae (...) Signa mortis praecesserant: sedes cathe-

dralis Cracoviae illis diebus de coelo leviter tacta et collapsus aper ex pontificali mitra in die palmarum 
quando solennia sacra peragebat triduo antequam moreretur. Corpus Cracoviam illatum, ubi tanta 
frequentia et moerore omnium ordinum funus frequentatum, ut neque a pluribus neque maiori luctu 
publici omnium parentis exsequiae prosequi potuerint. In quibus tantum impensum est, ut omnium 
funerum ad hanc usque diem pompam excesserint. Conditum est ante aram augustiorem in ecclesia 
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Z drugiej połowy XV wieku mamy jeszcze jedną wzmiankę: krótki opis procesji pogrze-
bowej w czasie pogrzebu Jana Gruszczyńskiego (+1473). Jan Gruszczyński, najpierw kanc-
lerz koronny, potem kolejno biskup włocławski, krakowski i w końcu arcybiskup gnieźnień-
ski, zmarł dość nieoczekiwanie w Krakowie, dokąd wezwał go na obrady król Kazimierz 
Jagiellończyk. Ówczesny kanclerz, Benedykt, zatroszczył się o przygotowanie obrzędów 
pogrzebowych. Gruszczyński zmarł w piątek 8 października. Msza pogrzebowa odbyła się 
w Krakowie wczesnym rankiem w najbliższą niedzielę, a następnie procesja –  złożona z du-
chowieństwa krakowskiego, diecezjalnego i zakonnego, rektora Uniwersytetu z gronem pro-
fesorów i żaków, a także biskupa krakowskiego i włocławskiego i opata z klasztoru św. 
Krzyża na Łysej Górze, i samego króla z orszakiem – odprowadziła ciało zmarłego aż do 
kościoła św. Floriana, skąd przewieziono je do Gniezna101. 

Uroczystości pogrzebowe biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, zmarłego nagle 22 ma-
ja 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 Mszami z udziałem 
kleru całego miasta i członkami założonej przez zmarłego biskupa Akademii102. 

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 pocho-
wanym „in campo terre sancte”103.  

Szerszy opis pogrzebu biskupa krakowskiego Piotra Szyszkowskiego (+1591) znajdujemy 
w Kronice mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595104. Wrócimy do niego później, przy 

maiori sub lamina orichalci, quae confusam ipsius umbram potius, quam lineamenta servat”. – Phil. 
Callimach. Vita et mores Sbignei Cardinalis. MPH VI 255-256. 

101 „Johannes Crusvynski (Cruszczyński). Benedictus (...) mortem publicat, ad pompam sepulture 
peragendam pannos, cereos et alia decoranda comparat et dominico, tunc sequenti, missarum exequiis 
in cathedrali Cracoviensi mane peractis omnium ecclesiarum et regularium clerus processionaliter 
ecclesie cathedralis processionem antecedit, singulis iuxta suum statum ac rectore studii cum omnibus 
episcopis, necnon Michaele sancte Crucis Montis Calvi abbate, pontificalibus indutis, nominato rege 
cum comitatu suo sequente, archiepiscopo in curru vecto, usque ad ecclesiam sancti Floriani comitatur, 
et domum ad ecclesiam Gneznensem sepeliendus continue vehitur”. MPH III 400. 

102 „Die Dominica festi s. Trinitatis (...) funeris prefati Rmi dni Epi Lubransky cum debita honorifi-
centia pro conditione humana clero omnium ecclesiarum et fraternitatibus omnibus circa civitatem 
Poznan. existentibus convocatis processionaliter in ecclesiam delati iuxta currum cum IV equis eun-
tem, tandem sepultura eiusdem iuxta columnam in sinistra parte ecclesie ante ciborium peracta est, 
cuiquidem sepulture interfuerunt vener. dni Andreas Criczsky prepositus (...) prelati et canonici supra-
scripti unacum dnis Martino Rambyeski decano et Stanislao Goreczsky 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 pater dns Albertus Epus Enen-
sis et suffraganeus Poznan. cantaverunt oratio vero pro sermone per vener. virum dnum Thomam Be-
drman de Poznania s. Theologie professorem pronuntiata est ad populum”. – Acta Capituli Poznanien-
sis. Ed. B. Ulanowski. T. l Kraków 1894 s. 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 (l53l), die vero quinta 
mensis Julii, «que erat feria quarta post festum Visitationis Marie Proxima»”. – Acta capitulorum Gne-
snensis. Ed. B. Ulanowski. T. 2. Kraków 1902 s. 388 nr 811. 

104 Wyd. H. Barycz, Kraków 1930 s. 90-93. 
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omawianiu pogrzebu Jana Szyszkowskiego, kasztelana żarnowskiego, bratanka biskupa, 
z którym został wspólnie pochowany. 

Miejscem pochowania biskupa od początków chrześcijaństwa w Polsce była katedra. Naj-
starsze przekazy rocznikarskie mówią o tym ogólnikowo, nie precyzując bliżej samego miej-
sca w katedrze. Późniejsze zapiski dokładniej określają miejsce grobu, którym bardzo często 
był środek kościoła („in medio ecclesiae”) lub chór („in medio chori”), a poczynając od XIV 
w. boczna kaplica, niejednokrotnie przez samego biskupa w tym celu ufundowana. By trady-
cji tej stało się zadość, wieziono ciało arcybiskupa Jana Gruszczyńskiego z Krakowa do 
Gniezna, a ciało kardynała Jana Alberta Wazy, biskupa krakowskiego, sprowadzono aż 
z Italii, gdzie zmarł 29 grudnia 1634 r. w Padwie, do Krakowa, gdzie został ostatecznie 
z wielką pompą pochowany 6 kwietnia 1635 r. w katedrze na Wawelu105. 

Te nieliczne stosunkowo i fragmentaryczne opisy nie są podstawą do żadnych szerszych 
uogólnień. Należałoby szukać dalszych źródeł i przede wszystkim przenalizować pod tym 
kątem 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, pisząc o jednym ze swoich poprzedników 
na stolicy biskupiej, który zmarł w Pułtusku 21 czerwca 1334 r., a już 24 czerwca został po-
chowany w katedrze płockiej, czyni taką uwagę: „Ex quo scire licet, illa tempestate, ambitio-
sas et sumptuosas sepulturarum curas nondum in Polonia locum habuisse”106. Żądanie 
skromnego pogrzebu w swoich testamentach przedstawiali wysocy dostojnicy kościelni arcy-
biskupstwa gnieźnieńskiego XVIII stulecia: Stanisław Lipski (1709), Aleksander Kałudzki 
(1729), Franciszek Kraszkowski (l73l), Bonawentura Turski (l749), Maciej Mostowski 
(1758), Piotr Rokossowski (1764) i Leon Morawski (1777)107. Stanowiło to wyraz nie tyle 
postawy kościelnej, co patriotycznej, która kazała w okresie ogólnej rozrzutności podkreślić 
potrzebę opamiętania i skromności. Pogrzeby biskupów z okresu renesansu i baroku tylko 
w wyjątkowych sytuacjach odbywały się w skromniejszej oprawie zewnętrznej. Takim wy-
jątkiem był pogrzeb biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego (+1657), w splądrowanym 
dwuletnią okupacją szwedzką Krakowie108. Inne odbywały się z wielką pompą. Widać to na 
przykładzie długiego okresu, jaki niejednokrotnie dzielił śmierć biskupa od pogrzebu, a który 
to czas przeznaczano na przygotowania do pogrzebu109. Przerwa ta była wielką niedogodno-
ścią dla zarządu diecezją. Żywiono bowiem przekonanie, że dopóki zmarły biskup ordyna-
riusz nie zostanie pochowany, dopóty żyje i nie można wybrać następcy. Stąd 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 przystąpić do wyboru no-

105 Grób jego znajduje się w podziemiach kaplicy Zygmuntowskiej. Por. M. Rożek: Uroczystości w ba-
rokowym Krakowie s. 64. 

106 Por. Stanisław Łubieński: Series vitae Episcoporum Plocensium s. 104, 144. 
107 Por. J. A. Chrościcki: Pompa funebris s. 65. Testamenty te znajdują się w Archiwum Kapitul-

nym w Gnieźnie pod sygnaturą: Varia G. 4 i G. 5.  
108 Por. H. E. Wyczawski: Biskup Piotr Gembicki (1585-1657). Kraków 1957 s. 348-349. M. Ro-

żek: Uroczystości w barokowym Krakowie s. 92-93. 
109 Dla przykładu: abp Mikołaj Kurowski + 7 IX 1411 – poch. 20 IX; Mikołaj Trąba + 4 XII 1422 – 

poch. 28 XII; Maciej Drzewiecki + 22 VIII 1535 – poch. 29 IX; Andrzej Krzycki + 10 V 1537 – poch. 
9 VII; biskup płocki Hieronim Cielecki, zmarły 15 kwietnia 1627, pochowany został 17 maja; por. 
S. Chodyński: EKoś – XX 137. Pogrzeb. 
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wego110. Synod prowincjalny, odbyty w Piotrkowie w 1539 r. pod przewodem abpa Jana 
Latalskiego (1537–1540), postanawia, by pogrzeby zmarłych biskupów, celem szybkiego 
zabezpieczenia majątku stolicy biskupiej, miały miejsce w ciągu 8–15 dni od daty śmierci111. 
Ten sam przepis powtarza synod piotrkowski z 1542 r. za abpa Piotra Gamrata (1541–1545), 
dopuszczając jednak wyjątek, jeśli zgon biskupa nastąpił poza diecezją112. Postanowienie to 
jednak widocznie niezbyt było respektowane, skoro przypomina je w swoim zbiorze prawa 
partykularnego ponownie arcybiskup Stanisław Karnkowski w 1579 roku113. 

Wielu biskupów doczekało się pięknych, kosztownych i artystycznie wykonanych gro-
bowców. Tak na przykład tumbę dla biskupa włocławskiego i zarazem kanclerza królewskie-
go Piotra z Bnina (+1493) oraz płytę nagrobną dla arcybiskupa gnieźnieńskiego Zbigniewa 
Oleśnickiego (+1493) sporządził Wit Stwosz114. 

Najstarsze zachowane statuty kapituły katedralnej krakowskiej z lat 1328–1373 mówią 
o obowiązku udziału wszystkich członków kapituły i wikariuszy w pogrzebie zmarłego ka-
nonika, o pochowaniu go w godnym miejscu i o obowiązku odprawienia za niego trzech 
Mszy świętych115. 

To ostatnie zobowiązanie, mianowicie pamięć modlitewna o zmarłym konfratrze w posta-
ci odmawiania wigilii za zmarłych czy odprawiania Mszy za niego, należy do najstarszych 
postanowień kapituł katedralnych oraz synodów diecezjalnych i prowincjalnych. Synod pro-
wincjalny w Kaliszu z 1357 r. za arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego uchwala statut, 
w którym mówi się, że po otrzymaniu wiadomości o zgonie członka kapituły obowiązkiem 
prałatów i kanoników jest odprawienie pewnej liczby Mszy św. z wigiliami, że jeżeli zmar-
łym był ordynariusz, każdy prałat winien odprawić 6 Mszy św. z wigiliami, a kanonik 3 Msze 
św. z wigiliami, że w przypadku śmierci niższego prałata lub kanonika prałaci odprawiają 
3 Msze św., a kanonicy po 1 Mszy św. z wigiliami116. To samo postanowienie powtarzają 
statuty synodalne Mikołaja Trąby z 1420 r., powołując się w uzasadnieniu głównie na „con-
fraternitas”, jaką tworzą prałaci i kanonicy katedralni117. Biskup włocławski H. Rozdrażewski 

                         
110 „Item placuit dnis prefatis, quod fieret statutum de sepultura defuncti Archiepi, ita, quod in X 

dies excluso mortis sepeliatur, quod si non sepeliretur extunc dni habebunt facultatem eligendi Archie-
pum”. – Acta Capituli Gneznensi. Ed. B. Ulanowski. T. l. Kraków 1894 s. 543 nr 2397. 

111 I. Subera: Synody prowincjalne arcybiskupóvy gnieźnieńskich s. 111. 
112 Tamże s. 118. 
113 Tamże s.141-143. 
114 Por. P. Skubiszewski: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957 s. 57-76. 
115 „Praeterea quocienscunque aliquem de fratribus nostris migrare contigerit ab hoc luce statuimus 

et confirmamus, quod omnes canonici qui in civitate Cracoviensi tunc fuerint, una cum vicariis 
omnibus assint sinceriter eius funeri, et in domo defuncti, vel in ecclesia nostra, decantent eidem 
vigilias novem lectionum et missam defunctorum ac deponat (sic) cum consuetis orationibus corpus 
fraternum in loco debito sepulture, ac postmodum quilibet frater ubicumque fuerit constitutus pro 
anima defuncti per se vel per alium tres missas teneatur legere infra mensem sub excommunicationis 
pena, quam negligentem incurrere volumus ipso facto”. – SPPP IV 138. 

116 I. Subera: Synody prowincjalne arcybiskupów gnieźnieńskich s. 75.  
117 „Quia ecclesiarum cathedralium prelati et canonici confratres in Christo ex approbata consuetu-

dine nuncupantur et ideo ut ex confraternitate huiusmodi aliquis fructus proveniat animabus, statui-
mus, ut postquam prelatus vel canonicus cathedralis ecclesie obierit, superstites prelati et canonici, 
cum primo obitus defuncti ad eorum noticiam pervenerit, quivis prelatus pro anima principalis prelati, 
id est, archiepiscopi vel episcopi sex missas cum totidem vigiliis, pro anima vero equalis prelati de-
functi tres missas cum totidem vigiliis per se vel per alium teneatur, canonicus vero pro anima princi-
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w swoich ordynacjach, czyli dekrecie reformacyjnym z listopada 1593 r., oraz w relacji 
o stanie diecezji przesłanej do Rzymu w art. 7 („Cum vero sancta et salubria sit oratio pro 
defunctis”) określa te modły jako zwyczaj polski118. Istotnie, nakaz ten często przewija się 
w różnej postaci wśród postanowień kapitulnych i synodalnych119. 

Na temat pogrzebu zwykłego kapłana nie znajdujemy w źródłach prawie żadnych danych. 
Jedną z nielicznych notek jest zakaz zawijania zmarłego kapłana w obrusy ołtarzowe, sfor-
mułowany w statutach synodalnych biskupa Wacława dla diecezji wrocławskiej z r. 1406120. 
Opis elewacji zwłok bł. Jana z Dukli (+1484), jaka miała miejsce w 1521 r., daje nam wy-
obrażenie o sposobie chowania mnicha. Z relacji tej wynika, że grzebano mnichów bez trum-
ny, wprost w ziemi, i to nawet warstwami, gdyż pod ciałem błogosławionego spoczywało 
ciało innego zakonnika121. Wystawny pogrzeb zapewnił sobie już za życia ks. proboszcz 
Caspar Podkoński w testamencie sporządzonym w 1731 roku: „trumna gotowa, pochować w al-
bie i ornacie, dla 13 ubogich dziadów kupić sukna 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 

                                                                      
palis prelati, id est archiepiscopi vel episcopi tres missas cum totidem vigiliis, pro anima vero inferioris 
prelati vel canonici unam missam cum vigiliis similiter per se vel per alium, quamcito comode poterit, 
virtute fraternitatis et statuti huiusmodi dicere sint astricti, in quo ipsorum consciencias oneramus”. – 
Statuty wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420. Wyd. Ks. J. Fijałek i A. Vetulani, Kraków 1915-
-1920-1951. 

118 Statuty Kapituły Katedralnej Włocławskiej, z materiałów przysposobionych przez X Prałata 
Stan. Chodyńskiego wydał i bibliografią ustawodawstwa kapitulnego w Polsce poprzedził X Dr Jan 
Fijałek. Kraków 1915 s. 228. 

119 Statuty katedralnej kapituły krakowskiej z lat 1328-1378 przewidywały w trzeci dzień kapituły 
po południu wigilie za zmarłych, a następnego dnia Mszę za zmarłych. – SPPP IV 138; Arcybiskup 
Jarosław Bogoria Skotnicki wydał nową ordynację dla kapituły w 1354 r., w myśl której, dla pomno-
żenia chwały Bożej, codziennie miały się odbywać wigilie za zmarłych, między noną a nieszporami, 
z wyjątkiem świąt uroczystych, oraz codziennie miało się odprawiać Mszę za zmarłych, śpiewaną 
przez wikariuszów, z dodatkiem Kolekt za królów, arcybiskupów, rodziców i dobroczyńców kościoła. 
Por. J. Korytkowski: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od r. 1000 aż do roku 
1821. T. l. Poznań 1888 s. 598; Synod diecezji płockiej z 1392 (tekst z 1423) przewidywał również na 
zakończenie kapituły wigilie i Mszę za zmarłych członków kapituły i wszystkich wiernych. Sawicki 
Conc VI 205. 

120 „Qui mortuum clericum involvit in palla altaris, decem annis et quinque mensibus peniteat, dia-
conus vero trienio et dimidio sive sex mensibus”. Sawicki Conc X 381. 

121 „Denum frater Johanne de Comorowo, tunc provinciae minister existens, visitans locum Leopo-
liensem circa annum domini 1522, timens, ne perderentur reliquiae ac coste corporis beati patris, quia 
in terra simpliciter tumulatum erat et quia alter frater ibidem subter patris erat prius sepultus aliquot 
annis, ne fratres post deciperentur vel dubitarent, quod vel que corpus vel reliquiae beati patris sint 
quia adhuc tunc erant fratres presentes (qui) eum sepelient, fecit tumulum aperire suum et eyecere terra 
extra ecclesiam, sed pulveres, qui erant circum corpus beati patris, fecit intra muratum tunc sepulcrum 
imponere, ossibus alterius fratris, ibidem sepulti, sub fundamento murati sepulcri remanentibus. Lotis 
igitur in vino, exicatis costi beati patris, in archam quercinam imposuit, quam locavit intra murum 
elevatum supra terram et est clausa desuper lapide magno, sed ostiollum remaserunt versus altare ma-
gnum, clausum tamen tenui muro, ut leviter possit extrahi vel tempore guerre ac incursione inimicorum 
Cristi vel ignis et conservari in tuto loco et ibidem carta invenietur scripta, quo anno et quare lota et 
elevata sunt de terra”. – Memoriale ordinis Fratrum Minorum a fr. Joanne de Comorowo compilatum. 
MPH V 248-249. – Ślady pochówku mnicha bez trumny możemy jeszcze zobaczyć w podziemiach 
kościoła OO. Reformatów w Krakowie. 
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katafalku, ołtarz lampionami, świecami ozdobić na 100 zł”122. Zapis ten jednak pochodzi już 
z XVIII stulecia. 

Również zmarłym kapłanom synody zapewniały pamięć w modlitwie123. Podobnie, celem 
pogłębienia życia wewnętrznego oraz przygotowania się do dobrej śmierci i zapewnienia 
sobie modlitwy po śmierci, księża łączyli się w bractwa i konfraternie kapłańskie124. Świad-
czy to o wyczuleniu ówczesnego duchowieństwa na sprawy ostateczne oraz o chęci zabez-
pieczenia sobie pomocy modlitewnej po śmierci. 

3.1.2.2. Liturgia  

Najstarszym obrzędem pogrzebu biskupa na terenie Polski jest przedstawiony w roz-
dziale II niniejszej pracy obrzęd pogrzebowy – Ordo in agenda mortuorum – Sakra-
mentarza tynieckiego. Kodeks tyniecki jest bowiem księgą o charakterze pontyfikalnym 
i wśród formularzy Mszy za zmarłych na pierwszym miejscu wymienia Pro defuncto 
episcopo125. 

Odmienny od zawartego w Sakramentarzu tynieckim obrzęd pogrzebowy podają księ-
gi liturgiczne od Agendy biskupa wrocławskiego Henryka I z Wierzbna (1302–1319) po-
czynając126, a na Agendzie płockiej z 1554 r. kończąc. Jest to obrzęd, podobnie jak Ordo 
w Sakramentarzu tynieckim, bardzo rozbudowany. Stosowano go prawdopodobnie przy 
okazji różnych pogrzebów, gdyż niemal do końca XV stulecia był to jedyny obrzęd, 
jaki znajdował się w wielu polskich księgach liturgicznych, zarówno diecezjalnych, jak 
i zakonnych. Ze względu na szczególnie uroczysty charakter tego obrzędu omawiamy go 
właśnie na tym miejscu. 

Agenda biskupa wrocławskiego Henryka I jest najstarszą zachowaną polską księgą ry-
tualną zawierającą liturgię katedralną. Wśród licznych obrzędów podaje ona na stronach 
140-171 szeroko rozbudowany i dokładnie rubrykami opisany obrzęd pogrzebu. Jakkol-
wiek agenda ta ani wśród celebransów obrzędu pogrzebowego, ani wśród modlitw za 
zmarłych nigdzie bezpośrednio nie wymienia biskupa, to jednak nie ulega wątpliwości, 
że chodzi tu o obrzęd typu pontyfikalnego. Po pierwsze dlatego, że przedstawia on rze-
czywistą liturgię katedry wrocławskiej, o czym świadczy sam autor agendy127, a także 

122 S. Maley: Testament proboszcza cielądzkiego ks. G. Podkońskiego z 1731. „Wiadomości Archi-
diecezjalne Warszawskie”. 1961 nr 3-4 s. 106. 

123 Synod przemyski z 1636 (Sawicki Conc VIII 226), poznański z 1642 (M. Fąka: Synod diece-
zjalny poznański 1642. Warszawa 1971 s. 22l), chełmski z 1694 (Sawicki Conc IX 152) nakazują od-
prawienie trzech Mszy za zmarłego kapłana z tego samego dekanatu. Synod łucki z 1621 (Sawicki 
Conc III 109) zaleca odprawienie jednej Mszy za każdego zmarłego kapłana z diecezji. 

124 Por. K. Górski: Od religijności do mistyki s. 12 przyp. 15. Górski powołuje się głównie na prace 
G. Materna: Priesterbruderschaften in Ermland. „Pastoralblat für Ermland”. 14: 1882 s. 81-85, 97-
-101; Statuty i przywileje bractwa kapłanów dekanatu zatorskiego 1378-1525. Wyd. St. Kuraś. „Polo-
nia Sacra”. 7: 1955 z. 4 s. 251-275; B. Kumor: Statuty bractwa kapłańskiego pilzneńskiego przy ko-
ściele św. Jana Chrzciciela. ABMK 5: 1962 s. 385-392. 

125 Sakramentarz tyniecki fol. 340. 
126 BKapWr 152; przedruk: A. Franz: Das Rituale des Bischofs Heinrich I von Breslau. Freiburg 

i. Br. 1912.
127 „Hunc Henricus ego, qui principis ordine dego, Librum mente pia tibi confero, uirgo Maria” – 

wstep do Agendy. 
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wymieniony w modlitwie Satisfaciat, pod koniec obrzędu pogrzebowego, św. Jan Chrzci-
ciel, patron katedry, a po drugie z tej racji, że, jak zobaczymy niżej, obrzęd Agendy bi-
skupa wrocławskiego Henryka I wzoruje się n a karolińskim rycie pogrzebu z kościoła 
św. Dionizego pod Paryżem z IX w. ("Kar"), który w rubrykach jako celebransów na 
przemian wymienia biskupa i kapłana128. 

Spróbujmy przyjrzeć się bliżej obrzędowi pogrzebowemu Agendy biskupa wrocław-
skiego Henryka I na tle karolińskiego obrzędu pogrzebowego oraz w zestawieniu z ob-
rzędem rękopiśmiennej Agendy krakowskiej z XV w. (BKapKr 25), drugiej w kolejności 
starszeństwa diecezjalnej księgi rytualnej w Polsce, zawierającej uroczysty obrzęd po-
grzebowy (Tabela 2). 

Analiza 

Obrzęd wrocławski 

A. Franz, który opublikował tekst Agendy biskupa wrocławskiego Henryka I i opatrzył 
go szerokim wstępem i komentarzem, zauważył, zastanawiając się nad źródłami Agendy 
wrocławskiej, obecność w Litanii do Wszystkich Świętych między innymi świętych po-
chodzenia francuskiego129. Przemawiałoby to za wpływami francuskimi w tej agendzie. 
Otóż, potwierdzeniem wpływów francuskich wydaje się również cały obrzęd po-
grzebowy. Obrzęd ten, jak wynika z zestawienia tekstów, jest niemal dosłownym odtwo-
rzeniem obrzędu pogrzebowego typu karolińskiego. Dochodzą wprawdzie pewne nowe 
elementy, co po pięciu wiekach istnienia tego obrzędu wcale nie dziwi, ale zasadnicza 
treść i układ obrzędu pozostają niezmienione. 

Niektóre spośród nowych elementów, wprowadzonych przez Henryka I do karolińskiego 
obrzędu pogrzebowego, zdają się wskazywać na wpływy cysterskie, o których również wspo-
mina A. Franz130. Najbardziej widoczne stają się te wpływy na przykładzie rubryk, zmodu-
lowanych i poszerzonych w stosunku do pierwowzoru. Za źródłami cysterskimi Agenda Hen-
ryka I zaleca uderzanie w specjalny dzwon (gong), wzywający do konającego („crebris 
ictibus pulsato signo in ecclesia”), odmawianie w drodze do chorego Credo, pozostawienie 
stróżów dla strzezanie świątyni, zawijanie ciała zmarłego („corpus involvatur”), czuwanie 
przy zmarłym i pochowanie go, o ile to możliwe, jeszcze tego samego dnia. Ryt poświęcenia 
grobu, Benedictio sepulcri, modlitwa Deus qui fundasti terram, antyfona Clementissime oraz 
modlitwa Satisfaciat znajdują się również w XIII-wiecznej Agendzie cysterskiej z Lubiąża131. 
Zwyczajem charakterystycznym dla Agendy Henryka I jest błogosławienie grobu i ciała 
zmarłego potrójnym znakiem krzyża na zakończenie ceremonii przy grobie, a przed powrotem

128 Por. E. Marténe: De antiquis Ecclesiae ritibus II 385-386; A. Frank: Der Trierer  Beerdigungs-
ritus s. 285-290; Tenże: Der älteste Ordo defunctorum s. 382-387. 

129 Franz: Rituale des Bischofs Heinrich I s. 78-79. 
130 Tamże. 
131 BUWr IQ 178. 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I
(1303-1339) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa  

morientes) 

Agenda krakowska z XV w. 
(KrKap 25) 

Item commemoratio 
mortuorum 

Cum anima in agone sui 
exitus dissolutione corporis 
sui visa fuerit laborare, con-
venire studebant fratres vel 
ceteri quique fideles et canen-
di sunt VII paenitentiae psal-
mi id est duc Domine ne in 
furore tuo et duo Domine 
exaudi, Beati quorum et De 
profundis et Miserere mei 
deus atque agenda est laeta-
nia prout permiserit ratio 
temporis et secundum quod 
in causa egressuri poterit vel 
aestimari. In fine autem post-
quam dicitur in laetania: Ut 
ad guadia aeterna nos perdu-
cere degneris, et rogamus ad-
ditur pro eo qui defungitur; 
Ut huic fratri nostro de Ae-
gyptia captivitate ad te re-
vertenti locum refrigerii luci-
sque perpetuae beatitudinis 
largiri digneris, te rogamus. 

Cum infirmus aliquis mor-
ti adpropinquauerit, crebris 
lotibus pulsato signo in ecc-
lesia, ubicumque clerici fu-
erint, accurant omnes ad 
morientem decentes: Credo 
in deum bis uel ter, tam alte, 
ut possint audiri. Et si nox 
est, accendantur candele in 
uia, per quam itur ad infir-
mum, relictis custodibus in 
uia, si necesse fuerit. Sacrista 
autem prius deferat decano 
stolam et manuale, qui etiam 
mittat et deferat crucem et 
aquam benedictam. Si uero 
clerici in oratorio fuerint ad 
missam uel ad canonicas ho-
ras, decanus et aliqui, quos 
ipse iusserit, eant. Ceteri quo-
que complentes cicius opus 
inceptum sequuntur illos. 
Qui autem primi ad morien-
tem uenerint, statim incipiant 
letaniam.  

Kirieeleyson. Christeeleyson 
(...) 
Oremus. Omnipotens sem-

piterne deus, con-
seruator animarum 
(...) 

Finitis autem sanctorum 
nominibus mox incipiatur ab 
omnibus responsum: 

Finita letania, si adhuc ui-
xerit, dicant septem psalmos 
penitenciales; quibus finitis, 
si in proximo obierit, prout 
estimare possunt clerici, ad-

- 144 -

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



Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

iungant quindecim gradus. 
Si autem expletis his omni-
bus nondum obierit, desce-
dant, relinquentes ibi crucem 
et aquam benedictam et ali-
quos clericos, qui psalmos 
dicant. Qui cum certo signo 
uiderint hominem in proxi-
mo moriturum, iterum pul-
sata campana conuocent cle-
ricos. Mox ut homo obierit, 
incipiat R.: 

Subvenite sancti dei Subuenite sancti dei Subvenite sancti dei 

quo finito dicat sacerdos 
hanc orationen sive comme-
morationem pro eo: 

Or. Tibi domina commenda-
mus animam  

Alia. Misericordiam tuam 
domine 

Tibi domine commendamus 
animam Miaericordiam 
tuam domine 

Or. Tibi domine 
commandamus animam  

Alia. Misericordiam tuam 
domine 

Si autem quidam supervi-
xerit, canantur alii psalmi 
vel agatur laetania usquequo 
anima vinculo tarrenae cor-
ruptionis absolvatur. In cu-
ius agressu dicatur: 

A. Suscipiat te Christus  
Ps. In exitu 

A. Suscipiat te Christus  
Ps. In exitu 

A. Suscipiat te Christus 
Ps. In exitu usque Ps. Dilexi 

quoniam 

Sequitur oratio: Omnipotens 
sempiterne Deus, qui huma-
no corpori 

Or. Omnipotens sempitarne 
Deus, qui humano corpori 

Or. Omnipotens sempiterne 
Deus, qui humano corpori 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

Item A. Chorus angelorum  
Ps. Dilexi quoniam usque 

Ad dominum cum tribularer 
Sequitur oratio: Diri vulneris 

Sequitur A. Chorus angelorum  
Ps. Dilexi quoniam usque 
Ad dominum cum tribularer  
(Or.) Diri vulneris 

A. Chorus angelorum  
Ps. Dilexi quoniam usque 

Ad dominum cum tribularer  
Or. Diri vulneris 

Tunc roget pro eo orare 
episcopus: 

Pater noster Pater noster 

Et ne nos 
Requiem aeternam dona 

ei domine 
Anima ejus in bonis 

demorabitur 

Et ne nos Et ne nos 

Et non intres in judicium  
A porta inferi 

Non intres in iudicium cum 
seruo  

A porta inferi  
Domine, axaudi oracionem 
Dominus uobiscum 

Non intres in iudicim 
A porta inferi 
Domine exaudi orationem 

meam 

Or. Partem beatae resurre-
ctionis  

Or. Deus cui soli competit 

Or. Partem beate resurre-
ctionis  

Alia coll. Deus cui soli com-
petit 

Or. Partem beate resurrec-
tionnis 

Or. Deus cui soli competit 
Or. Fideliun deus omnium 

conditor 

Tunc lavatur corpus de-
functi 

Interim cum commendatio 
dicitur, mittat sacerdos unum, 
qui thuribulum deferat; pro-
uideat decanus, qualiter cor-
pus inuoluatur, et si necesse 
fuerit, a duobus vel tribus in 
secreto lauetur, quod, dum 
sint clerici, seorsum defun-
cto ordinati, prout locus per-
miserit, faciant plenariam pro 
eo commendationis officium. 
Quo completo dicant horas 
suas, qui eas intermiserant. 

Postea si opus fuerit lavetur 
funus sequestratum et sacer-
dos cum ministris cereis ac 
turibulo sint parati tunc nihil-
ominus ibidem cum aqua be-
nedicta existentibus. 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

Oratio post lavationem cor-
poris, antequam de domo 
efferatur: 

Si autem horas dicere non 
habent, incipiant psalterium. 
Inuoluto itaque  corpore et 
in medio posito, congregatiis 
fratribus, intermittatur psal-
modia, finito autem psalmo, 
quem inceperant. Tunc de-
canus uel hebdomadarius 
resumat stolam et aspergens 
corpus aqua benedicta et thu-
rificans dicat: Deinde dicatur hec oratio: 

Suscipe domine animam 
servi tui 

Dominus uobiscum  
Or. Suscipe domine animam 

serui tui 

Dominus vobiscum 
Suscipe quaesumus domine 

animam famuli 

(Officium sepulture) 

Tunc cum responso; Dicta oracione cantor in-
cipiat R. 

Ad ecclesiam deferendo 
funus incipiatur: 

Subvenite sancti dei Libera me domine Libera me domine 

cum aliis responsis defun-
ctorum deportatur at cum  
adpropinquatum fuerit eccle-
siae, canitur: 

et tunc campana pulsentur, 
secque inferant corpus in ec-
clesiam tali ordine, ut aqua 
benedicta antecedat, deinde 
thuribulum, deinde lumen; 
postea crux sequatur; post 
crucem incedant clerici eo 
ordine, quo stant in choro, 
post omnes decanus cum sto-
la; ultimo defunctus a qua-
tuor uiris deferatur, post se-
quatur populus. Venientes in 
ecclesiam deponent corpus 
in medio et qui aquam bene-
dictam portantet cetera, stent 
ad caput defuncti eo ordine, 

cum suo verso. Vadant omnes 
processionaliter itaque ultimo 
funus portatur prius sacerdo-
tem precedentibus immediate 
cruce cereis thuribulo et aqua 
benedicta. In medio ecclesiae 
funus ponatur ad caput crux 
circumquaque cerei pro qua-
drum. Deinde sacerdos dicat: 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

quo uenerunt, at decanus post 
eos. Finito R. et dicto a de-
cano V. 

A porta inferi 
et oracione: Inclina domine 
aurem ponatur crux at cerei 
circa defunctum cum incen-
so. Et si defunctus absoluen-
dus est, absoluatur hoc modo. 
Dicatur 

A porta inferi 
Dominus vobiscum 
Or. Inclina domine aurem   

Ps. Miserere mei deus 
Cum A. Requiem aeternam 

Ps. De profundis 
Kyrieeleyson. 
Christeeleyson. 
Kyrieel. 
Pater noster 
Et ne nos 
A porta inferi 
Dominus vobiscum 
Or. Absolve domine animam 

famuli 

In ecclesia autem requie-
scit corpus defuncti quoad-
usque pro eius anima missa 
canatur offeratur ab omni-
bus quibus fuerit visum 

Finita oratione clerici inci-
piant psalterium in illo loco, 
ubi prius obmiserant; horas 
suas sicut in aliis diebus suis 
temporibus intermittentur; 
psalmodiam diligenter can-
tent et expletis horis in psal-
terio, ubi dimiserant, incipiant. 

Si tali hora obierit, ut pro 
eo missa celebrari possit in 
conuentu, eadem die sepelia-
tur. Sin autem, in crastino 
reseruetur, et tunc circa eum 
agantur uigilie in nocte hoc 
modo: In prima uigilia uigilet 

Deinde missa dicatur pro 
defuncto. 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

dexter chorus, et circa finem, 
cum eisdem uisum fuerit, di-
cant matutinos; quibus dictis, 
cum prima uigilia transacta 
fuerit, pulsentur matutini et 
tunc eant dormitum, qui uigi-
lauerint. Quo finito uigilet 
sinister chorus dicendo psal-
terium. 

Post celebrationen denique 
missae stat sacerdos iuxta 
feretrum et dicat hanc ora-
tionem: 

Cum efferandus est defun-
ctus ad sepeliendum, debent 
campane pulsari et stole sa-
cerdotibus distribui. Peractis 
ergo omnibus decanus uel ab-
domadarius et qui crucem, 
lumen et thuribulum et aquam 
benedictam ferunt, ordinen-
tur ad caput defuncti. Tunc 
sine Dominus uobiscun et 
sine Oremus dicat: 

Qua finita ministri stent ad 
caput defuncti dyacono et 
subdyacono medius autem 
sacerdos legens voce medio-
cri sequentem orationem ce-
teri vero sacerdotes amicti 
stolis libellos manu tenentes 
dicant hanc orationem sub 
silentio: 

Non intres 
Sequitur R. Subvenite 
Et ter – Kyrie eleison 

Non intres 
R. Subvenite 
Requiem aete. Kirieleyson. 

Christeleyson. 
Kirieleyson. 

Non intres 
Inceptum R. chorus 
prosequitur;  
Subvenite Kyrie eleison. 
Christe el. Kyrie el. 

Dum autem canitur R. sa-
cerdos aspergat funus et thu-
rificet sicque primo, secundo 
et tertio Responsorio. Post 
Kyrie 

Or. Deus cui omnia vivunt (Or.) Deus apud quam 
moriencia omnia vivunt 

Or. Deus cui omnia vivunt 

(R.) Antequam nascerer  
Et iterum Kyrie eleison 

R. Memento. R. Antequam 
nasceres.  

R. Antequam nasceres. (Ag 
Crac. 1517). 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

Kirieleyson. Christeleyson. 
Kirieleyson. 

Kyrie el. Christe el. Kyrie el. 

Iterum or.: Fac quesumus 
domine 

(Or.) Fac quesumus domine Or. Fac quaesumus domine 

Tunc roget pro eo orare: Oratione finita roget sacer-
dos orare pro eo, alte dicens: 
Pater noster 

Deinde sacerdos hortetur ut 
orent pro eo: Pater noster 

Et ne nos  
Requiem aeternam 

Et ne nos Et ne nos 

A porta inferi A porta inferi  
Domine exaudi  
Domine uobiscum 

A porta inferi 

Dominus vobiscum 

(Or.) Inclina domine aurem Or. Inclina domine aurem Or. Omnipotens semp. deus 
cui numquam 

Pro episcopo oratio:  
Deus qui inter apostolicos 

Et sic elevetur de ecclesia 
cum ant. 

Expleto itaque officio cle-
rici eo ordine, quo stant in 
choro, exeant, precedent thu-
riferario, lumine, aqua bene-
dicta; deinde sequatur crux, 
decanus ultimus eat post con-
uentum. Sed et quatuor uiri 
prouideantur, qui tollant cor-
pus. Tunc cantor incipiat anti-
phonam: 

Tunc funus efferatur ad 
sepulcrum et ministri cum 
sacerdote dicantur eundo 
psalmos presbiteris aliis et 
ceteris omnibus iuvenum 
sequentibus. 

A. Aperite mini portas A. Aperite mihi portas sine 
nota, et conuentus 
progrediens prosequatur  

Ps. Confitemini domino 

Ps. CXVII Confitemini 
domino 

Ps. Confitemini A. Aperite mihi portas 

- 150 -

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



Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

Et deportatur usque ad se-
pulchrum. 

Orationes ante sepulchrum: 

Et tunc campana pulsentur. 
Interim aliqui remaneant, qui 
ecclesiam custodiant. Cum 
autem ad tumulum peruene-
rint, decanus uel ebdomada-
rius et ministri ordinent se ad 
caput fosse, conuentus uero 
ordinet se, ut dexter chorus 
stet at dexteram, sinister ad 
sinistram, uel fiat sicut loci et 
temporis oportunitas permi-
serit. Dicto psalmo subiungi-
tur antiphona Aperite michi. 
Interim sacerdos officians 
peragens, solis ministris res-
pondentibus, dicat orationes 
sine precibus.       

(Or.) Piae recordationis 
affectu 

(Or.) Pie recordationis 
affectu 

Sequitur A. Ingrediar in lo-
cum 

Ps. Quemadmodum deside-
rat 

Or. Obsecramus misericor-
diam tuam 

Ps. Quemadmodum 
An. Ingrediar in locum 

tabernaculi 
Or. Obsecramus 

misericordiam tuam 

Ps. Quemadmodum 
A. Ingrediar in locum 

tabernaculi 
Or. Omnipotens eterne deus 

qui homines 
(AgCrac 1517: Obsecramus 

misericordiam) 

Benedictio sepulchri: 
(Or.) Deus qui fundasti 

terram 

Dicta oratione sacerdos 
aspergat corpus aqua bene-
dicta, postea fossam. Duo 
autem ex hiis, qui portaue-
runt corpus, descendant in 
fossam ad suscipiendum 

Postea aspergat funus, 
deinde fossa thurificetur: 
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Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

corpus, et duo remaneant ad 
deponendum. 

Sequitur A.: Haec requies 
mea 

Ps. Memento A. Hec requies mea 
Hic ponatur in foveam dicen-

do psalmun: 

Ps. Memento domine David A. Hec requies mea Ps. Memento domine David 

Or. Deus apud quem mortu-
orum spiritus 

Or. Deus apud quem 
mortuorum spiritus 

Or. Deus apud quem mortuo-
rum spiritus 

Sequitur antiphona: Finita oratione sacerdos 
super corpus terram proiciet 
et postea dicat psalmum: 

Cooperto funere sacerdos 
dicat hanc antiphonam 

A. De tarra plamasti me Ps. Domine probasti A. De terra plasmasti me 

Ter pala vel fossorio pro-
iciat terram super funus dein-
de alii adhuc parati accedant 
funus tumulantes. Sacerdotes 
vero cum ministris inceptum 
psalmum prosequantes ali-
quum tumulum ... procedant: 

Ps. Domine probasti me A. De terra plasmasti me Ps. Domine probasti me 

Et ponitur in sepulchro 
corpus defuncti  

Orationes post sepultum 
corpus: 

Postea elongat se sacerdos 
a fossa ordinatis ante eum 
cruce, lumine, thuriferario, 
aqua benedicta et consument 
cetera, que restant. Interim 
homines cooperiant corpus, 
ceteri sacerdotes, qui manu-
alia tenent, in silentio dicant 
oraciones bini et bini, 

Or. Oremus fratres carissimi (Or.) Oremus fratres carissimi  Or. Oremus fratres carissimi 
(AgCrac 1517: Si nondum 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I Agenda krakowska z XV w. 
(1303-1339) (KrKap 25) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa Item commemoratio 

morientes) mortuorum 

Deus qui iustis supplica-
tionibus 

Deus vitae dator 
Deus qui humanarum ani-

marum 

Deus uite dator  
Deus qui humanarum ani-

marum  
Deus qui iustis supplica-

tionibus 

corpus fuerit humatum sacer-
dos dicat orationes sequentes:  

Debitum 
Deus vitae dator  
Deus qui iustis supplication) 

Temeritatis quidem est  
Debitum humani corporis 

Temeritatis quidem est  
Debitum humani corporis 

Temeritatis quidem est 

Tunc rogat pro eo orare 
sacerdos et dicit capitula sin-
gula ut supra 

(A.) Clementissime 
In fine antiphone, dum di-

citur Domine miserere omnes 
flectant genua. Finita antipho-
na dicat sacerdos alta uoce. 

R. Clementissime 
Domine miserere super 

peccatore 

et Partem beatae resurrectio-
nis  

Requiem aeternam 

A porta inferi 
Erue domine animam eius 
Dominus uobiscum 

Or. Satisfaciat 

A porta inferi 
Cum autem ventum fuerit ad 
illud:  
Domine miserere super pec-

catore  
tunc omnes elevatis manibus 
genua flectant. Sequitur oratio: 

Satisfaciat 
Deus in cuius miseratione 

Finita oratione cantor in-
cipiat 

Oratione finita redeant ad 
chorum dicens 

Ps. Miserere mei deus Ps. Miserere mei deus et 
clerici ipsum prosequendo 
reuertantur ad ecclesiam eo 
ordine, quo uenerant, et si 
necesse fuerit, subiungatur 
Ps. De profundis 
vel Ps. Deus misereatur 

Ps. Miserere mei deus  
Deinde: Pater noster 

In memoria aeterna  
Domine exaudi      

Or. Absolve domine ani-
mam 

(Or.) Absolve domine 
animam 

Or. Absolve Domine animam 
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Tabela 2 

Karoliński sakramentarz  
z St. Denis z IX w.  

(Paris BN lat 2290)*  
in Incipiunt orationes 
agenda mortuorum 

Agenda biskupa Henryka I
(1303-1339) 

(WrKap 152)* 
(Obsequium circa  

morientes) 

Agenda krakowska z XV w. 
(KrKap 25) 

Item commemoratio 
mortuorum 

Benedictio dei pa+tris et filii 
+ et spiritus sanc+ti descen-
dat super hunc locum et super 
hoc corpus. Amen. 

Tunc reuertentes ad eccle-
siam cantent hoc R. Si bona 
suscepinus 

Tunc cantetur pro salute 
uiuorum iste 
Ps. Deus misereatur cum 

Gloria patri. 
Deinde dicitur: 
Kirieleyson. Chr.Ky.Pater 
noster. et ne nos. Salvos 
nos fac seruos tuos et an-
cillas tuas. Deus meus spe-
rantes in te. Mitte nobis 
Domine auxilio de sancto. 
Et de Syon tuere nos. Ad-
iuva nos deus salutaria no-
ster. Et propter. Esto nobis 
domine. Dominus uobis-
cum. Oremus.  
Omnipotens sempiterne 
deus Uel alia oratio: 
Protector in te sperantium. 

*Tekst za: E. Martène: De
antiquis Ecclesiae ritibus. 
T. 2. Antverpiae 1763 s. 
385-*386. 

*Tekst za: A. Franz: Das
Rituale des Bischofs Hein-
rich I s. 35-44. 
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procesji do kościoła132. Obrzęd pogrzebowy najstarszej Agendy wrocławskiej w stosunku do 
obrzędu karolińskiego jest ponadto poszerzony o responsorium Si bona suscepimus wraz 
z psalmem Deus misereatur śpiewanym w drodze powrotnej z cmentarza do kościoła133 oraz 
o modlitwy odmawiane do wyboru: Omnipotens sempiterne Deus, te humiliter deprecamur134 
względnie Protector in te sperantium135 na zakończenie całego obrzędu. Cały ryt końcowy, 
poczynając od responsorium Si bona suscepimus, odnosi się nie do zmarłych, a do żywych 
(„pro salute vivorum”), jak mówi rubryka. 

Agenda biskupa wrocławskiego Henryka I była w zasadzie wzorem dla późniejszych 
agend wrocławskich. Gdy jednak chodzi o obrzęd pogrzebowy, następują pewne odchylenia 
od tej zasady. Najbardziej zbliżony obrzęd pogrzebowy do obrzędu z Agendy Henryka I po-
siada rękopiśmienna Agenda z kościoła bożogrobców, św. Jakuba, w Nysie z 1493 r.136 Brak 
jednak w tym obrzędzie wszystkiego, co poprzedza Mszę pogrzebową. Rozpoczyna się z ko-
ścioła bożogrobców w Nysie z 1432 r.137 tylko pod względem tekstów liturgicznych pokrywa 
                         

132 „Benedictio dei pa+tris et fi+lli et spiritus sanc+ti descendat super hunc locum et super hoc 
corpus. Amen”. Pozostałe agendy wrocławskie już jej nie posiadają. Natomiast znajdują się one 
w Agendzie z Ołomuńca z 1498. Dwie agendy z Żagania: BUWr ID 11 i Oct 65 mają benedykcję 
w formie modlitwy: „Rogamus te sancte pater omnipotens eterne deus ut benedicere (et sanctificare 
digneris hoc sepulchrum et loculum in eo collocatum, ut sit remedium salutare in eo quiescenti et re-
demptio animae eius atque tutela et munimen contra saeva iacula inimici. Per.”) – tekst za: L. Ruland: 
Geschichte der Leichenfeier s. 294. Natomiast we wszystkich księgach wrocławskich, od Agendy Hen-
ryka I poczynając, znajduje się podobne błogosławienie grobów i ciał spoczywających na cmentarzu 
w czasie procesji Dnia Zadusznego na zakończenie każdej stacji: „Benedictio pa+tris omnipotentis et 
fi+lii et spi+ritus sancti descendat super hunc locum et super hec corpora. Amen” – Por. A. Labudda: 
Dzień Zaduszny s. 359-362.  

133 Responsorium: „Si bona suscepimus de manu domini, mala autem quare non sustineamus. Do-
minus dedit, dominus abstulit, sicut domino placuit ita factum est, sit nomen domini benedictum. V. 
Nudus egressus sum de utero matris mea, nudus revertar illuc. Dominus”. – Tekst za: A. Kolberg: 
Agenda communis s. 97. Na tym samym miejscu umieszcza to responsorium już XII-wieczny rytuał 
z St. Florian. Por. Franz: Rituale von St. Florian s. 97. Tekst tego responsorium wzięty jest z Księgi 
Joba 2, 10 i 1, 21.  

134 Modlitwa Omnipotens sempiterne deus, te humiliter deprecamur podana jest tylko w incypicie. 
Nie udało się jednoznacznie odtworzyć jej tekstu. Być może była to modlitwa podobna do tej, jaką 
posiada Pontificale abpa dana Rzeszowskiego na poświęcenie mieszkania (Benadictio nove domus): 

„Te deum patrem omnipotentem supliciter exoramus pro hac domo seu habitaculo, et pro domu hu-
ius habitatoribus ac rebus eorum, ut eam bone+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 de 
pingvedine terre vite substantiam, et desideri voti eorum ad effectum tue miseraciones perducas, ad 
introitum ergo nostrum bene+dicere et sancti+ficare dignare domine 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. Obertyński: Pontificale abpa Jana Rzeszowskie-
go s. 328. 

135 „Protector in te sperantium et subditorum tibi mencium custos habitantibus in hac domo famulis 
tuis propicius adesse dignare: veniat super eos sperate a te benedictionis ubertas, et pietatis tue supleti 
muneribus, in tua gratis et in tuo nomini leti semper exultent. Per.” – Tekst za: Franz: Rituale des Bi-
schofs Heinrich I s. 84. Modlitwa ta pochodzi z Sakramentarza gelazjańskiego, z drugiej Mszy wcho-
dzących do nowego domu (Oratio intrantibus in domo siue benedictio). Sacramentarium Gelasianum 
nr 1548. 

136 BKapWr 3n. 
137 BUWr IOct 64. 
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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.138 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 
wrocławskiej139. Od Agendy Henryka I różni się również rękopis z XIV w., pochodzący z daw-
nego księgozbioru kościoła św. Bernardyna140. Rękopis ten, czasowo najbliższy Agendzie Hen-
ryka I, niezupełnie pokrywa się z jej treścią. Posiada on bardzo skąpe rubryki i swoisty, nie 
spotykany w innych księgach, schematycznie zestawiony układ śpiewów i modlitw141. 

 
Obrzęd krakowski  
 
Najstarsza agenda, zawierająca wawelską 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 zwrócili-
śmy już uwagę przy omawianiu liturgii pogrzebu królewskiego. Podobnie jak obrzęd Agendy 
biskupa wrocławskiego Henryka I z Wrocławia, jest on pochodzenia karolińskiego. Łatwo to 
stwierdzić, porównując zestawione wyżej teksty. Agenda ta wśród modlitw po Mszy św. 
pogrzebowej specjalnie wyróżnia modlitwę za biskupa. Rubryki obrzędu pogrzebowego tej 
agendy w porównaniu do Agendy Henryka I są znacznie okrojone. Opuszczony został rów-
nież wstęp do właściwego obrzędu pogrzebowego, podający zazwyczaj „commendatio ani-
mae” oraz szczegółowe wskazówki co do dalszego postępowania wobec zmarłego. Brak tak-
że niektórych śpiewów i modlitw. Opuszczenia te mogły być jednak spowodowane nieuwagą 
kopisty, gdyż znajdują się one na właściwym miejscu w drukowanej dla Krakowa agendzie 
z 1517 r.142. W stosunku do obrzędu karolińskiego, oprócz wspomnianej wyżej modlitwy za 
biskupa, agenda BKapKr 25 podaje jako poszerzenie obrzędu antyfonę Clementissime z mo-
dlitwą Satisfaciat oraz drugą modlitwę Deus in cuius miseratione. 

Wydaje się, że również druga rękopiśmienna Agenda krakowska z XV w. (BKapKr 24) 
posiadała obrzęd pogrzebowy pochodzenia karolińskiego. Wskazuje na to fragment zacho-
wanej rubryki wstępnej, identycznej niemal ze wstępem do obrzędu karolińskiego143. Wsku-
tek częstego używania kartki, zawierające właściwy obrzęd pogrzebowy, uległy zniszczeniu. 

Poza Wrocławiem i Krakowem nie zachowała się w Polsce żadna inna diecezjalna agenda 
rękopiśmienna z karolińskim obrzędem pogrzebowym. Natomiast zawierają go drukowane 
agendy Gniezna, Płocka i Warmii oraz rękopiśmienne agendy dominikanów, norbertanów 
i kanoników regularnych św. Augustyna z Żagania. 
                         

138 BUWr IQ 207. 
139 Omówimy je na innym miejscu, przy przedstawieniu prostego pogrzebu parafialnego.  
140 BUWr B 1933. 
141 Zob. aneks 3. 
142 Drukowana Agenda krakowska z 1514 r. zawiera bardziej uproszczony obrzęd pogrzebowy, któ-

ry zostanie omówiony w następnym paragrafie, traktującym o pogrzebie zwyczajnym. 
143 Sakramentarz z St. Denis                 Agenda Krakowska BKapKr 24 

„Cum anima in agone sui exitus dissolutione 
corporis sui visa fuerit laborare, convenire stu- 
debant fratres vel ceteri fideles…” 

„Cum autem in agone sui exitus anima dysoluta-
que visa fuerit laborare conveniant fratres et 
ceteri fideles...”. 

Na uwagę zasługuje przedstawiony dalej w Agendzie krakowskiej dialog kapłana z chorym, a zwłasz-
cza zachowany rachunek sumienia. 
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Obrzęd  gnieźnieński  

Diecezja gnieźnieńska posiada całą generację drukowanych agend: 1503, 1512, 1549, 1578. 
Obrzęd pogrzebowy typu karolińskiego, a więc pontyfikalnego, mają trzy pierwsze spośród 
nich144. Agenda biskupa St. Karnkowskiego z 1578 r. posiada, stosowany w niektórych agen-
dach już od końca XV w., znacznie skrócony obrzęd pogrzebowy. Gdy chodzi o uroczysty 
pogrzeb biskupa czy kapłana, odsyła ona do ksiąg katedralnych145. Charakter ksiąg katedral-
nych zdają się posiadać właśnie trzy 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 Inclina 
agendy gnieźnieńskie wprowadzają Libera me Domine de morte. Po skończonych ceremoniach 
w kościele następuje najpierw 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 gnieźnieńskie umieszczają psalm De profundis. W drodze powrotnej od grobu 
do kościoła śpiewa się responsorium Clementissime lub Si bona suscepimus. Po powrocie 
z cmentarza do chóru śpiewa się za żywych członków bractw („pro fratribus et sororibus con-
gregationis cum Gloria patri”) psalm Miserere, opuszczony przy grobie, oraz odmawia modli-
twy Satisfaciat i Famulos ac famulas, które kończą cały obrzęd146. 

Obrzęd płocki  

Dla diecezji płockiej zachowała się tylko jedna agenda z 1554 r.147 Jeśli chodzi o karoliń-
ski obrzęd pogrzebowy od momentu ukończenia Mszy św., jest to, poza Agendą biskupa 
wrocławskiego Henryka I, niewątpliwie najbogatsza agenda diecezjalna. Zawiera ona liturgię 
katedralną, co podkreśla sam tytuł obrzędu Conductus maior mortuorum iuxta rubricam Ecc-
lesiae cathedralis Plocensis148. W samym obrzędzie podane są modlitwy za zmarłego bisku-
pa i kapłana. Jako trzecie responsorium po Mszy św., a przed modlitwą Inclina, śpiewa się 
Ne recorderis peccata. Na cmentarzu po pierwszej modlitwie Pie recordationis affectu nastę-
puje responsorium Qui Lazarum, a dopiero potem antyfona Ingrediar z psalmem Quemad-
modum. Podobnie po modlitwie Obsecramus jest najpierw responsorium Ne derelinquas me 

144 Tekst zob. aneks 4. 
145 „Conductus maior hic non notatur, quoniam ipsius usus est tantum ecclesiis Cathedralibus et 

collegiatis, quem praefiatae ecclesiae in suis Caeremonialibus descriptum habend”. AgGn 1578 s. 150. 
Zob. aneks 23. 

146 „Famulos ac famulas tuas quaesumus Domine 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. Michalak w okresie międzywojennym miał w ręku dwutomową XIV-wieczną księgę li-
turgiczną, którą ze względu na liczne rubryki nazwał Ordinarium Plocense. Pewne fragmenty tej księ-
gi opublikował w „Miesięczniku Pasterskim Płockim”. 20: 1925 s. 12-17, 49-52, 100-104, 140-144, 
182-186, 223-228, 262-264, 293-296. Opisując (s. 12) miniaturę z dnia 15 sierpnia, przedstawiającą 
zaśnięcie NMP (Ordinarium T. 2 s. 189), mówi, że obok Matki Bożej stali „Apostołowie z książecz-
kami, podobnie jak kapłani na pogrzebie”, i na potwierdzenie takiej interpretacji przytacza wstęp do 
obrzędu pogrzebowego z Ordinarium (T. 2 s. 287): „Cum deferendus est defunctus ad sepeliendum 
debet ebdomadarius (...) stolas cum libellis processionum distribuere sacerdotibus”. Wydaje się, że 
obrzęd pogrzebowy z Agendy płockiej z 1554 r. opiera się na obrzędzie z Ordinarium Plocense. 

148 Tekst zob. aneks 5.  
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domine, a potem antyfona Hec requies z psalmem Memento domine David. W czasie śpiewa-
nia tego psalmu składa się ciało zmarłego do grobu. Jeśli zmarłym był duchowny („si fuerit 
clericus”), po skończeniu psalmu śpiewa się antyfonę Domine suscipe me. Spośród wszyst-
kich zachowanych polskich agend jedynie właśnie Agenda płocka zamieszcza tę antyfonę149. 
Poza Płockiem śpiewano tę antyfonę jeszcze około 1500 r. we Włocławku podczas pogrzebu 
prałata i kanonika, i to w czasie podniesienia, trzymając uniesioną trumnę ze zmarłym150. St. 
Chodyński pisze, że we Włocławku w czasie środowych Mszy za zmarłego biskupa wikariu-
sze „podczas podniesienia śpiewali zawsze antyfonę «Suscipe me cum psalmo et oratione» za 
biskupa”151. Pod koniec ceremonii na cmentarzu śpiewano w Płocku antyfonę Clementissime 
z modlitwą Satisfaciat oraz responsorium Si bona suscepimus z modlitwą Deus in cuius 
miseratione. W drodze powrotnej do kościoła śpiewano psalm Miserere z antyfoną Ne remi-
niscaris domine. Po skończeniu tego psalmu na pogrzebie duchownego śpiewano ponadto 
antyfonę Media vita in morte sumus152. Na tym samym miejscu co Agenda płocka z 1554 r. 
zaleca jej śpiewanie Rituale z St. Florian153. Ponadto Agenda płocka podaje szereg modlitw 
odmawianych pod koniec pogrzebu, między innymi modlitwę odmawianą w czasie zarazy: 
„Si est pestilentia aut mortalitas hominum tunc addatur haec oratio: Deus qui culpa offende-
ris…” oraz antyfonę Salve Regina z modlitwą: Porrige eis domine dexteram tuam. Cały ob-
rzęd zamykają Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. 

149 Nie znamy pełnego brzmienia tej antyfony. Ilekroć jest wzmiankowana, podany jest tylko jej in-
cipit. Tak już jest w Rituale von St. Florian z XII w. (Franz s. 13), gdzie śpiewana jest w czasie proce-
sji na cmentarz w połączeniu z psalmem Confitemini: „Antiphona. Domine, suscipe me. Item Antipho-
na. Aperite mihi portas... Ps. Confitemini”. W Sakramentarzu z Fuldy po złożeniu ciała do grobu i po 
modlitwie Oremus Fratres karissimi śpiewa się antyfonę Suscipe domine animam eius in regnum tuum 
z psalmem 69 (Domine) deus in adiutorium. Por. Sacramentarium Fuldense s. 305. – W liturgii zakon-
nej znana jest antyfona: „Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas 
me ab exspectatione mea”. Jest ona śpiewana w czasie obrzędów składania ślubów zakonnych. Por. 
Caeremoniale Societatis Verbi Divini. Steyl 1931 s. 82. 

150 „Et tandem infra elevationem Corporis Christi quatuor ex praelatis vel canonicis accedant ad fe-
retrum, illudque levantes cantabunt: Domino suscipe ect.” – Statuty Kapituły Katedralnej Włocław-
skiej. Wyd. J. Fijałek. Kraków 1915 s. 28. 

151 St. Chodyński: Organy, śpiew i muzyka w kościele katedralnym włocławskim. Włocławek 1902 
s. 109, 148.

152 „Media vita in morte sumus, quem querimus adjutorem nisi te domine, qui pro peccatis nostris ju-
ste irasceris, sancte deus, sancte fortis, sancte et misericors salvator, amare morti ne tradas nos”. – Tekst 
cyt. za: A. Kolberg: Agenda communis s. 97. Był to, jak pisze H. Feicht (Studia nad muzyką polskiego 
średniowiecza. Kraków 1975 s. 291-292), bardzo popularny śpiew w średniowieczu, będący może pozo-
stałością liturgii galikańskiej. T. Miazga odnalazł go w Antyfonarzu kieleckim z 1372 r. jako antyfonę do 
kantyku Symeona Nunc dimittis w komplecie (Antyfonarz kielecki z 1372. Lublin 1959 – maszynopis). 
Antyfona Media vita znajduje się również w Antiphonarium Fratrum Minorum z przełomu XV/XVI w. 
(MNKrCzart 3608) oraz w Agendzie warmińskiej z 1578, gdzie podsuwa się ją ludowi do śpiewania (po 
niemiecku) na zakończenie obrzędów pogrzebowych. – Według Rituale z Moguncji z ok. 1400 śpiewano 
tę antyfonę po powrocie do chóru na zakończenie procesji w Środę Popielcową. Por. Reifenberg: Sakra-
mente I 672 przyp. 3833. Podobnie podaje Rituale z Bambergu z 1587. Tamże s. 678 przyp. 3871. – Dru-
kowana Agenda z Augsburga z 1487 zamieszcza ją w obrzędzie zatytułowanym Exequiae solennes pra-
elatorum canonicorum et laicorum egregriorum w tym samym miejscu co Agenda płocka. Por. J. A. 
Hoeynck: Geschichte der Lirurgie des Bistums Augsburg s. 156. – Reifenberg (Sakramente II 264-280) 
cytuje szereg przykładów stosowania tej antyfony jeszcze w okresie potrydenckim. 

153 Franz: Rituale von St. Florian s. 97. 
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Agenda płocka z 1554 r. jest chronologicznie ostatnią drukowaną agendą polską, zawiera-
jącą pontyfikalny obrzęd pogrzebowy typu karolińskiego. 

Obrzęd warmiński  

Obrzęd pogrzebowy typu karolińskiego znany był również na początku XVI w. w diecezji 
warmińskiej. Zawierają go agendy z 1505 r.154 oraz z 1512 i 1520 r.155. Obrzęd pogrzebowy 
tych agend pokrywa się zasadniczo z obrzędem karolińskim. Odchylenia są niewielkie. Nowy 
jest jedynie bardzo rozbudowany ryt zakończenia156. 

Agendy zakonne  

Karoliński obrzęd zawierają również procesjonały dominikańskie z Wrocławia z XIV oraz 
XV w.157 oraz agenda norbertanów z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu z początku 
XIV w.158  Procesjonały dominikańskie zamiast modlitwy Inclina po responsorium Antequam 
nascerer podają: „Si vero episcopus fuerit oratio: Deus qui inter apostolicos:...”. Księgi te nie 
podają specjalnej modlitwy na poświęcenie grobu, chociaż modlitwę tę – Deus qui fundasti 
terram – zawiera Agenda norbertańska. Ponadto Agenda norbertańska w czasie Officium 
defunctorum, wkomponowanym w obrzęd pogrzebowy, po nieszporach na pierwszym miej-
scu wymienia modlitwy: „Pro papa vel episcopo nuper defuncto et in anniversariis: Deus qui 
Inter apostoli cos”, następnie: „Pro sacerdote: Praesta quaesumus omnipotens deus ut ani-
ma...”. 

Obrzęd karoliński znajduje się ponadto w agendach kanoników regularnych św. Augusty-
na z Żagania159. Zamiast poświęcającej grób modlitwy Deus qui fundasti terram mają one 
modlitwę Sanctificetur illud habitaculum. Agendy IOct 65 i ID 11 kończą ceremonie przy 
grobie błogosławieństwem grobu i zmarłego, jednakże odmienną formułą, niż czyni to Agen-
da biskupa wrocławskiego Henryka I160. 

Powtórzeniem obrzędu karolińskiego jest również obrzęd pogrzebowy, znajdujący się w in-
kunabule agendy z Ołomuńca z 1496 r., zatytułowany Commendatio animae. Od modlitwy Non 
intres po Mszy św. do końca pod względem treści Agenda ołomuniecka pokrywa się zupełnie 
z Agendą biskupa wrocławskiego Henryka I, chociaż posiada znacznie krótsze rubryki. 

154 Egzemplarz tej agendy znajduje się w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu pod sygnaturą: VIII 
135 Qu. 

155 Agendy z 1512 i 1520 r. zaginęły. Tekst ich znamy dzięki przedrukowaniu ich przez A. Kolber-
ga. Por. A. Kolberg: Agenda communis. Die älteste Agende in der Diözese Ermland und Deutschor-
densstaate Preussen nach den ersten Druckausgaben von 1512 und 1520. Braunsberg 1903. – Kolberg 
nie znał agendy z 1505 r. 

156 Zob. A. Kolberg: Agenda communis s. 91-99.  
157 BUWr IQ 204, 230 i ID 40. – Wydaje się, że procesjonały IQ 204 i 230, choć czas ich powstania 

określa się różnie (IQ 230 – W. Walter XIV/XV w., a W. Schenk XIV w., a IQ 204 – 2 poł. XV w.), 
pochodzą z jednej ręki, z tego samego skryptorium. Wskazują na to: charakter pisma, identyczna treść 
obrzędu pogrzebowego, ten sam format obu kodeksów i tej samej grubości pergamin oraz kolor inkau-
stu. Również katalog Göbera (T. XV 176 i T. XV 148) ustala czas obu kodeksów na 2 poł. XV w. 

158 BUWr IQ 205. 
159 BUWr IQct 65, ID 9, 11. Zob. aneks 24. 
160 Por. s. 269 przyp. 2.  
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Porównanie tekstów liturgicznych obrzędu pogrzebowego stosowanego przy pogrzebie bi-
skupa w Polsce wykazało, że poczynając od Agendy biskupa wrocławskiego Henryka I z po-
czątku XIV w., a na Agendzie płockiej z 1554 r. skończywszy, karoliński obrzęd pogrzebowy 
znajdujemy we wszystkich niemal najstarszych polskich agendach diecezjalnych161. 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, a nawet wczesny druk, jest dla siebie 
samoistną i odrębną całością. Ogólnie jednak biorąc, teksty liturgiczne obrzędu pogrzebowe-
go, znajdującego się w naszych księgach, nie odbiegają od swego pierwowzoru karolińskiego 
z IX w. W agendach polskich doszły tylko modlitwy na poświęcenie grobu oraz modli-
twy i śpiewy, częściowo także za żywych, wykonywane już po powrocie od grobu do kościo-
ła. Niektóre agendy wyróżniają się szczególnymi rytami. I tak Agenda biskupa wrocławska 
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 Media vita in morte 
sumus. Niektóre kodeksy przytaczają modlitwę za biskupa162, inne pozwalają jedynie domy-
ślać 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 dużą zależność od "Kar" wykazuje Sakramentarz z Fuldy z X w.164, 
a przede wszystkim tak zwany Rzymsko-germański pontyfikał z Moguncji z ok. 950 r.165 oraz 
Pontyfikał rzymski z XII w.166 Wydawca warmińskiej Agendy communis, A. Kolberg167, za-
uważył 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", są, we-
dług A. Kolberga, również obrzędy z kodeksów: z klasztoru benedyktyńskiego z Floriacen 
(Fleury)169, z klasztoru św. Wiktora w Paryżu170, z Salzburga171 oraz z Pontificale ecclesiae 
Apamiensis (Apamée) w Syrii172. Obrzęd ten znajduje się również w Pontyfikale arcybiskupa 

161 Wrocław – BKapWr 152, 3n; Kraków – BKapKr 24, 25 druk 1517; Gniezno – druki 1503, 
1512, 1549; Warmia – druki 1512, 1520; Płock – druk 1554. Wyjątek stanowi tu Agenda „wileńska” 
z 1499, która ma uproszczony obrzęd. Obrzęd karoliński znajduje się również w sąsiadującej z Wro-
cławiem diecezji ołomunieckiej – AgOlom 1498. 

162 Np. BKapKr 25. BUWr 1Q 204, 205, 230, ID 40; AgPloc 1554. 
163 H. Frank: Der älteste Ordo Defunctorum s. 382-387. 
164 Sacramentarium Fuldense saeculi X. Hrg. G. Richter und A. Schönfelder. Fulda 1912 s. 300-

-307.  
165 M. Andrieu: Les Ordines Romani IV 524. 
166 Tenże: Le Pontifical romain du XIIe siècle. W: Le Pontifical romain au moyen-age I 279-285 

(C. LI B). 
167 Agenda communis s. 91-93 przyp. 2.  
168 PL 78, 468-470. 
169 E. Martène: De antiquis Ecclesiae ritibus III 596. 
170 Tamże s. 609. 
171 Tamże s. 616. 
172 Tamże s. 637; Pontyfikał z Apamée (Pamiers-Syria, patriarchat łaciński w Antiochii) jest kopią 

jakiegoś pontyfikału rzymskiego z końca XII w. Por. M. Andrieu: Le Pontifical d’ Apamée. „Revue 
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Jana Rzeszowskiego, pochodzącym z przełomu XII/XIII w. z Apulii173. W Polsce obrzęd 
"Kar" znajduje się w księgach liturgicznych kilku zakonów: norbertanów, dominikanów i ka-
noników 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 (l149–1169). Pochodzili oni z Malonne w diecezji Laon175, 
gdzie prawdopodobnie tym właśnie obrzędem posługiwano się, gdyż na tym terenie był sze-
roko rozpowszechniony. W samym Paryżu studiowali Wincenty Kadłubek (ok. 1150–1223) 
i Iwo Odrowąż (? – 1229), którzy później zasiadali na stolicy biskupiej w Krakowie. Przy-
wieźli oni ze sobą nie tylko wysokie wykształcenie, ale również rękopisy prawnicze i filo-
zoficzno-teologiczne176. Wśród tych ostatnich mogły być również rękopisy liturgiczne z ka-
rolińskim obrzędem pogrzebowym. Wreszcie obrzęd ten mógł dotrzeć do Polski za pośredni-
ctwem Pontyfikału rzymskiego, choć polskie pontyfikały, na co wskazaliśmy już wyżej177, nie 
posiadają żadnego obrzędu pogrzebowego. 

Sobór Trydencki ujednolicił w zasadzie obrzędy pogrzebowe. Jednakże dla dostojników 
kościelnych, głowy państwa i patrona kościoła Pontificale Romanum, wydane w dobie po-
trydenckiej (1595), nadal przewiduje szczególnie uroczystą absolucję po Mszy św. Składa 
się ona z pięciu responsoriów i tyluż modlitw178, które niekiedy noszą nazwę Castrum do-
loris179. 

Jeśli chodzi o formularz mszalny, na pogrzebie biskupów, podobnie jak na pogrzebie kró-
lów, posługiwano się prawdopodobnie zarówno formularzem Requiem, jak i Si enim credi-
mus. Jeśli jednak przy formularzu Requiem nigdzie wyraźnie nie zaznaczono, że należy go 
używać na pogrzebie biskupa, to w przypadku formularza Si enim credimus, niemal wszyst-

Benedictine”. 1936 s. 321-348; C. Vogel: Introduction aux sources de 1’histoire du culte chretien au 
moyen age. Spoleto 1966 s. 205,207. 

173 Por. Z. Obertyński: Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapi-
tulnej w Gnieźnie. Lwów 1930 s. 281-284. 

174 Agenda communis s. 91 przyp.2. 
175 W. Semkowicz: Rocznik tak zwany świętokrzyski dawny. „Rozprawy AU, wydz. hist. filoz.” 28: 

1910 seria 2 s. 259-260; A. Vetulani: Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury 
prawniczej. KTKP I 398-399. 

176 Por. A. Vetulani, tamże; M. Rechowicz: Początki i rozwój kultury scholastycznej. W: Dzieje 
teologii katolickiej w Polsce. T. l. Średniowiecze. Lublin 1974 s. 17-91, zwłaszcza s. 35-62. 

177 Zob. s. 236 przyp. l. 
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 Ducis magni, aut Domini loci, 
finita Missa, Ordinantur in loco, ubi absolutiones fieri debebunt, in medio, unum faldistorium pro illo, 
qui celebravit, et in quatuor angulis quatuor scabella, videlicet, in quolibet angulo unum scabellum. 
Subdiaconus accipit crucem processionalem, unus Acolitus accipit thuribulum cum igne (...) Omnibus 
sic ordinatis, surget celebrans detecto capite, omnibus similiter surgentibus, et incipiet in tono lec-
tionis, 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. Ne recorderis; 
Or. Absolve quaesumus Domine; R. Libera me, Domine, de morte; Or. Absołve, quaesumus Domine. 
Requiem aeternam. Requiescant in pace”. – Pontificale Romanum. Romae 1595 p. 681-692. 

179 Cantionale ecclesiasticum. Caput VIII: „Conductus qui Castrum doloris dicitur. Quinque 
absolutiones in sollemnioribus exsequiis faciendae”; A. Labudda: Castrum doloris. EK II 1362. 
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kie mszały wrocławskie wyznaczają go na tę okoliczność, nadając mu tytuł Pro episcopo czy 
In depositione episcopi180. Szereg mszałów, zwłaszcza krakowskich do r. 1500, właśnie for-
mularz Si enim credimus opatrują tytułem In depositione alicuius defuncti181. Mszał poznań-
ski z 1524 r. przy formularzu Si enim credimus z tytułem Pro defunctis ma przed Traktusem 
specjalną uwagę: „Pro praelatis Tractus: Commovisti...”182. 

W Polsce dość długo utrzymał się dawny zwyczaj składania ofiar przez duchownych183 
w czasie Mszy pogrzebowej odprawianej za zmarłego biskupa. Także prałaci według własne-
go uznania włączali się do pochodu ofiarnego składając ofiary184. Natomiast w czasie Mszy 
rocznicowej oraz podczas Mszy za zmarłych prałatów odprawianej po zakończeniu Kapituły 
Generalnej składanie ofiar było obowiązkowe185. 

180 BUWr IF 360, 364, 365, M 1120, R 3057; BKapWr 142; BKap Kr B; MissWrat 1483. 1499, 
1505, 1519.  

181 BKapGn 147, 194, 93; BKapKr 4, 5, 6; MissCrac 1484, 1492, 1500; MissWarm 1587. 
182 Mszał gnieźnieński z ok. 1300 (BKapGn 147) zatytułował formularz Si enim credimus: Pro 

praesenti funere paschali tempore. 
W środku formularza jest uwaga: „Pro paschatis tractus:  
Commovisti, Domine, terram et conturbasti eam. 
V. Sana contritiones eius, quia mota 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 we Mszy Si enim credi-
mus: w mszale używanym w Gnieźnie z ok. 1394 (BKapGn 150); w rękopisie z Ołomuńca z XV w. 
(BKapKr 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 et 
in anniversario et in translatione Editae imperatricis et in commemoratione animarum et in prasenti 
funeris archiepiscopi cantabitur Tractus: Commovisti...”. 

183 Należy podkreślić, że nie było obowiązku składania ofiar przez duchownych. W Ordo Romanus 
VI z X w. czytamy: „Episcopus accipiat oblationes a duobus presbyteris et diaconibus, et ab omnibus 
clericis, quas non tam Patrum instituta jubent, quam proprium arbitrium immolare suadet” – 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 ii offerre tenentur, qui ex 
oblationibus vivunt”. – Divinorum officiorum explicatio c. 41 - PL 202, 59. Durandus w Rationale 
divinorurn officiorum IV 30, 36 dodaje po Mszy pogrzebowej i prymicyjnej „et in quibusdam praeci-
puis sollemnitatibus”. Natomiast do grupy zwolenionych od składania ofiar, według niego, należą 
również „monachi”. Zwyczaj składania ofiar przez kler, zwłaszcza w postaci chleba i wina, odnotowu-
je Iwo z Chartres (+1117) – PL 162, 550; Ordo misse z Seez – PL 78, 248. Również w klasztorach 
zakonnicy zanosili do ołtarza ofiary w postaci chleba i wina, które im wręczał szafarz – por. Konstytu-
cje Wilhelma z Hirsau (+1091) – PL 150, 1011, 1014, 1083. Por. Jungmann MS II 16, 19. 

184 Tak było na przykład we Włocławku. Kodyfikacja biskupa Krzesława z Kurozwęk z r. 1500: „Et 
si tunc missam fieri contingat pro anima defuncti (praelati vel canonici), ibunt iuxta consuetudinem 
secundum plam cuiuslibet voluntatem ad offerendum”. Por. Statuty Kapituły Katedralnej Włocław-
skiej. Wyd. J. Fijałek, Kraków 1915 s. 28. 

185 „Statuimus, quod ultima die capituli utriusque generalis post vesperas omnes praelatos et cano-
nicos debent vigiliae defunctorum decantari, et die sequenti missa defunctorum. Quibus domini inte-
resse debeant personaliter et in missa semel tantum offerre, quantum possibilitas sinet sub poena medii 
grossi; quae quidem obsecratio fiat pro omnibus episcopis, praelatis, canonicis et benefactoribus, qui 
de hoc saeculo transierunt, ut in pace requiescant aeterna”. Tamże s. 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 śpiewanej w chórze na rzecz wikariuszów 
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Pogrzeb kapłana  

Do wydania Agendy gnieźnieńskiej z 1578 r. również pogrzeb kapłana odbywał się we-
dług omówionego obrzędu karolińskiego. Jeszcze Agenda płocka z 1554 r. zaraz po modli-
twie za biskupa umieszcza specjalną modlitwę za kapłana: „Si fuerit sacerdos dicatur haec 
oratio: Praesta quaesumus domine, ut animam famuli tui sacerdotis…”. 

Od Agendy gnieźnieńskiej z 1578 r., która wzoruje się na Agendzie warmińskiej z tego sa-
mego roku, mamy do czynienia z obrzędem, który wprawdzie z tytułu jeszcze jest uroczysty 
Conductus funeris solemnior, ale w treści jest już mocno zredukowany w stosunku do obrzę-
du karolińskiego. Pełny obrzęd typu karolińskiego zachowano odtąd jedynie dla katedr i ko-
legiat186. Conductus funeris solemnior Agendy gnieźnieńskiej 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 modlitwą Non intres, a pod koniec obrzędu pogrzebo-
wego przewiduje następujące modlitwy za zmarłego kapłana: Praesta quaesumus, domine, ut 
anima famuli tui sacerdotis oraz Deus cui proprium est misereri187. 

Rytuał piotrkowski z 1631 r. idzie już zupełnie za Rituale Romanum z 1614 r., które jedy-
nie w modlitwie Deus cui proprium est misereri, odmawianej po responsorium Libera me 
domine de morte, przewiduje wstawkę: „pro anima famuli tui sacerdotis”. 

Rituale Romanum w uwagach wstępnych do obrzędu pogrzebowego dokładnie przepisuje 
strój, w jaki do trumny mają być ubrani: kapłan, diakon, subdiakon i klerycy niższych świę-
ceń. Jest tam również mowa o ustawieniu trumny kapłana głową do ołtarza oraz o tym, by 
groby kapłanów oraz innych duchownych znalazły się na cmentarzu na bardziej wyekspono-
wanym 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 Domine 
suscipe me, a w drodze powrotnej z cmentarza do kościoła antyfonę Media vita. Agendy cy-
stersów188, norbertanów189 i dominikanów190 zastrzegają śpiew Clementissime tylko swoim 
współbraciom. Warmińska Agenda communis oraz agendy gnieźnieńskie z 1503, 1512, 1549 
z kolei przed Clementissime mają rubrykę: „Pro fratribus et sororibus congregationis”. 

Missale Cracoviense z ok. 1450 r. ma przy formularzu Mszy za zmarłych Si enim credi-
mus uwagę: „Pro sacerdote mortum”191.  

i to pod grozą ekskomuniki. Prałaci mają wtedy ofiarować po dwa grosze, kanonicy po jednym”. Tam-
że, Wstęp s. CLXII. 

186 „Conductus maior hic non annotatur, quoniam ipsius usus est tantum in ecclesiis Cathedralibus 
et collegiatis, quem praefatae ecclesiae in suis caeremonialibus descriptus habend”. AgGn 1578 s. 150. 

187 Por. aneks 6. 
188 BSemPl 156/204. 
189 BUWr  IQ 205. 
190 BUWr IQ  204, 230, ID 40. 
191 BJ 4247. 
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3.1.3.  Pogrzeby szlachty i bogatych mieszczan 

3.l.3.l. Pompa funebris 

Tradycja odprawiania wystawnych pogrzebów przez magnaterię, szlachtę i bogatych 
mieszczan była zapewne stara. Brak jednak opisów tych uroczystości sprzed XVI stulecia. 
Natomiast w zachowanych opisach pogrzebów z XVI i XVII w. nigdzie nie przedstawiono 
obrazu jedynie kościelnych obrzędów pogrzebowych. Elementy zewnętrznego obchodu po-
grzebowego pomieszane są tu z treściami religijnymi. W chrześcijańskiej kulturze śred-
niowiecza nie było zasadniczo rozdziału między tym, co świeckie, a tym, co religijne, między 
sacrum i profanum. Polska kultura wczesnego i pełnego renesansu tkwiła jeszcze mocno 
korzeniami w chrześcijańskiej kulturze średniowiecznej. Stąd świeckie opisy pogrzebu tego 
okresu zawierają wiele elementów z liturgii pogrzebu, a do czynności liturgicznych wkradają 
się składniki czysto świeckiego obchodu pogrzebowego. Ilustracją tych zjawisk są niżej ze-
stawione opisy. 

Najwięcej opisów pogrzebu dotyczy pogrzebów magnackich192. Jeden z najwcześ-
niejszych  pochodzi z Kroniki Macieja Miechowity, drukowanej w Krakowie w 1521 r. Doty-
czy on pogrzebu Filipa Kallimacha, przyjaciela króla Olbrachta i jednego z pierwszych hu-
manistów w Polsce, zmarłego w 1496 r. Kronikarz wśród uczestników pogrzebu Kallimacha 
wymienia ulubionego jego ucznia, a 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 spo-
czynku Kallimacha stał się kościół Ojców Dominikanów, a epitafium dla niego wykonał Wit 
Stwosz193. 

Stanisław Orzechowski (+1566), biograf Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego i het-
mana wielkiego koronnego zmarłego w 1561 r., pisze o pogrzebie tego sławnego męża mię-
dzy 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 Sen-
don(mierski) synowiec niósł kapalin (szyszak) świecami oblepiony, p. Jan Rzewuski niósł 
miecz świecami oblepiony, p. Jan Sieniawski, wojewodzic Ruski herbowych panów z Tar-
nowa, niósł i łamał drzewo gienealogiczne. Potem Brzostowski kiryśnik z konia spadł z sro-
gim i ogromnym trzaskiem”194. Orzechowski daje również interpretację tej ceremonii. „Zapa-
lona świeca ma oznaczać świecę, którą zmarły otrzymał z rąk kapłana na chrzcie św. i nie 
zgasił jej płomienia ani niewiarą, ani kacerstwem; cała zbroja służy jako dowód, że w stanie 
rycerskim był dobrym i cnotliwym rycerzem; w końcu drzewce kopii, szczyt oraz koń są 
dowodem, że tych rzeczy przeciwko nieprzyjacielowi wiernie i mężnie używał”195. 

192 Szereg przykładów cytują: W. Łoziński (Życie polskie w dawnych wiekach s. 213-220); Z. Ku-
chowicz (Obyczaje staropolskie s. 206-210); J. A. Chrościcki (Pompa funebris, passim). 

193 Por. Mathiae de Miechovia: Chronica. Cracoviae 1521 r. CCCLVIII; H. Zeissberg: Dziejopisar-
stwo polskie wieków średnich. T. 2. Warszawa 1877 s. 263-240; L. Lepszy: Pomnik Kallimacha. PKr 
20: 1926 s. 134-163; P. Skubiszewski: Epitafium Kallimacha. W: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. 
Warszawa 1956 s. 77-91. 

194 Stanisław Orzechowski: Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana 
wielkiego koronnego. Z rękopisu, druk w Warszawie 1773. Cyt. za: T. Lipiński: Dawne obrzędy po-
grzebowe wodzów polskich. „Biblioteka Warszawska”. T. 1/13: 1844 s. 204. 

195 Tamże. 
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Kronikarz krakowski relacjonuje przebieg dwóch pogrzebów, które miały miejsce w dniach 
od 5-7 maja 1591196. Jednym ze zmarłych był Jan Myszkowski, kasztelan żarnowski, który 
„był umarł w Krakowie przed biskupem krakowskim, stryjem swoim Piotrem Myszkowskim 
na niedziel trzy dnia... marca”, drugim był wspomniany biskup krakowski Piotr Mysz-
kowski197. Wyprowadzenie ciała Jana Myszkowskiego nastąpiło 5 maja. Autor podkreśla 
niezwykłość tej ceremonii:  

„Ten pogrzeb był w niedzielę o godz. 22 przed wieczorem, nowym sposobem, a ta-
kich pogrzebów w Polsce niebywałych198. Wyszły wszystkie procesye ze wszystkich 
kościołów, zakonnicy. Ciało wyprowadzono z ulice ś. Floryana, z tej kamienice, kędy 
umarł. Za procesyą szli w kapach z świecami kręconymi ubogich 150. Mar 16 z ce-
chów pod rozmaitemi złotogłowy, z czarnym aksamitem. Ci w kapach, co je dwaj nie-
śli, każdy z nich, a przed każdemi marami dwaj nieśli lane świece (z) wosku żółtego 
w kapach. Za niemi koni wiedziono 19 pod rozmaitemi kitajkami. Każdego konia wie-
dli dwaj słudzy w kapturach. Konie były bardzo cudne, wszystkie poboczami spętane, 
bo były szalone. Potem jechał kiryśnik i giermek z kopiją, z tarczą. Osoba pańska w sza-
tach nieboszczykowskich, na koniu bardzo cudnym. Dopiero szła procesya zamko-
wa, kanonicy, każdy mając woskową świecę w ręku białą. Białych świec przed ciałem 
i około ciała 80 jarzącego wosku. Szli przed ciałem słudzy jego śpiewacy w kapach, 
psalmy bardzo żałośnie śpiewając. Ciało wiozło sześć koni pod czarnym aksamitem, 
herby malowane na koniach, a drugie na hatłasie bardzo cudnie haftowane, które były 
na tem wozie kędy ciało. Za ciałem szedł pan marszałek Radziwiłł (Olbracht), dwór 
króla Jego Mci, panowie Myszkowscy, ks. biskup łucki Bernard Maciejowski, pan Mi-
kołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski, a starosta krakowski, a innych panów wiel-
kość. Gdy ciało do ś. Trojce kościoła przywieziono, zgotowano majestat (castrum do-
loris), po rzymsku przyprawiony, czarnym suknem obity od wierzchu do dołu. Było 
opus bardzo wielkie. Na tym lamp 266, które gorzały (...) Około ciała całą noc psałterz 
bardzo cudnie i żałośnie śpiewano”199. 

W ten sam sposób wyprowadzono następnego dnia biskupa Piotra Myszkowskiego.  

„Dnia 6 miesiąca maja, co było w poniedziałek, dwa dni przed ś. Stanisławem, 
był pogrzeb ks. biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego, tym sposobem póź-

196 Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595. Wyd. H. Barycz. Kraków 1930 s. 90-93.  
197 Por. wyżej pogrzeb biskupa. 
198 Zwyczaj wieczornych pogrzebów był znany w XVII stuleciu w Pradze. Oto jak karmelitanka 

z Krakowa opisuje pogrzeb S. Konstancji Osieckiej, zmarłej 1 lutego 1656 r. w Pradze, w czasie 
ucieczki przed Szwedami: „Według zwyczaju postawiono ciało w chórze. A jako się w mieście ogłosi-
ło o jej śmierci, cały dzień jako na odpust ludzie chodzili, aby ją widzieli. A że w tamtych krajach 
zwyczajnie, że się pogrzeby w nocy odprawują tegoż dnia około ósmej albo dziewiątej 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 wziąwszy ciało zanieśli sami na dół do wozu, jako tam zwyczaj. 
I wieziono ciało, a z świecami i wielką gromadą ludu prowadzono do kościoła ojców naszych, a wszy-
stkie dzwony prawie godzinę dzwonią. Taki tam zwyczaj, co jest rzecz bardzo pobudzająca do Boga 
i modlitwy za zmarłych, którym wszystkim niech będzie Pan miłościw. Amen”. – Zob. O. Paweł Scza-
niecki: Z Gręboszowa 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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no wieczorem, jako i pana żarnowskiego, o godzinie 22”. Pochód żałobny na po-
grzebie biskupa był nieco mniej liczny niż dnia poprzedniego. „Gdy ciało do ko-
ścioła ś. Trojce przywieziono, pod tenże majestat podle ciała pana żarnowskiego 
postawili, każdy z osobna pod swem ochędostwem leżał. Na biskupie była infuła 
biała srebrogłowa, kurwatura (pastorał) położona i tak całą noc psałterz był od 
śpiewaków śpiewany”. 

„Nazajutrz we wtorków dzień, co było 7 miesiąca maja, król Jego Mć Zygmunt 
Trzeci był proszony na pogrzeb i na żałomszę do ś. Trójce, gdzie wielkość panów, tak 
duchownych, jako i świeckich, króla Jego Mci do ś. Trojce prowadzili. Zaraz kazanie 
było wśród kościoła. Kazał ociec Jacek młody lektor, tych senatorów obydwu zmar-
łych konfessor (spowiednik). Po kazaniu prowadzili króla Jego Mci do kuru. Mszę 
śpiewali króla Jego Mci muzykowie, a mszę miał biskup kamieniecki N. (Stanisław) 
Gomoliński. Gdy było po mszej, ks. biskup łucki Bernat Maciejowski królowi Jego 
Mci i wszystkim dziękował od panów Myszkowskich, że te ostatnią posługę tak za-
cnym senatorom uczynili. Po mszej król Jego Mć na zamek pojechał. W tym łamano 
drzewce, mając świeczek na chełmie, pełno woskowych, na czele (czoło) także u ko-
nia. Po tych ceremoniach mniszy w komżach będąc, wzięli z onego majestatu ciało pa-
na tarnowskiego Myszkowskiego do kaplice i do dołu zasklepionego pochowali. Tym-
że sposobem szli po ciało ks. biskupa. Tamże je też w tym sklepie podla niego 
postawili. A panowie Myszkowscy przyszedłszy nad dołem chełm, miecz, tarczę o grób 
uderzyli. Tak odprawiono pogrzeb tych dwu senatorów. Siła ludzi tego pana śmierci 
tak młodego pana żarnowieckiego żałowali, każdy mu dając dobre słowo, co im daj 
P. Boże wieczną radość”200. 

Szczególnie głośny był pogrzeb Stanisława Koniecpolskiego, również kasztelana krakow-
skiego i hetmana wielkiego koronnego, dnia 31 kwietnia 1646 w Brodach. Obecny na tym 
pogrzebie Stanisław Albrecht Radziwiłł opisał go w swoich Pamiętnikach201. Pamiętnikarz 
był świadkiem, jak koń poniósł kruszącego kopię Komorowskiego, który to koń „zastraszony 
wielu o szwank przyprawił, a wszystkich strachu nabawił. Jak zwykle w takich razach bywa-
ło”202. Nie omieszkał też Radziwiłł dodać, że „ten pogrzeb więcej niż sto tysięcy kosztował”. 
Na innym miejscu pisze tenże autor, że na pogrzebie Katarzyny Zamoyskiej, z domu księż-
                         

200 Tamże. 
201 Stanisław Albrycht Radziwiłł: Pamiętniki. Wydane z rękopisu 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 Żelewski. T. 1-5 Wrocław 
1968-1975 (T. 5 Indeksy). Por. też: Opis pogrzebu hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Brodach 
1646 r. Diarjusz St. Oświęcima. Scriptores Rerum Polonicarum XVIII 126-128. W: Teksty źródłowe 
do nauki historyji w szkole średniej. Kraków 1923. Zeszyt 36 s. 29-30. 

202 Zwyczaj wprowadzania konia do świątyni był krytykowany i nawet zakazywany. Ks. Jan Stani-
sław Fołtyński mówi: „Qui usus non videtur esse ecclesiis competens, cum plerumque equi pavimen-
tum ecclesiae deturpent, ac sacra dehonestent: praestet hic ritus extra, quam intra ecclesiam fieri obser-
vandus” (Verax hemerodromus animas Christi fidelium ad caeleste dirigens capitolium. Cracoviae 
1676 s. 130). Wcześniej, bo już w XVI w., biskup Maciejowski zabronił na pogrzebach panów wpro-
wadzać konie do kościoła, łamać kopie, z koni w gwałtownym pędzie spadać, pozostawiając zwyczaje 
pieszym i poza kościołem. Tego samego domagały się synody. Por. S. Chodyński: Cmentarze polskie 
i ciał grzebanie. Gloger I 250. – Zwyczaj kruszenia kopii na pogrzebach hetmanów i służącej w woj-
sku szlachty przetrwał jednak do połowy XVIII w. Por. Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 208.  
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niczki Ostrogskiej, w 1642 r., było 6 biskupów, a wyobrażenie o ilości zaproszonych gości 
może świadczyć fakt, że codziennie dla potrzeb kuchni bito 100 wołów203. 

Paradne pogrzeby urządzali 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 oraz 430 unic-
kich i greckich. Z 120 spiżowych armat dziedzicznych dając przez 6 dni ognia, wystrzelano 
4700 kamieni prochu205. Działo się to już jednak w dobie upadku narodowego. 

Pogrzeby magnackie naśladowała również szlachta. Nawet najbiedniejszy szlachcic starał 
się pochować najbliższą osobę z największą wystawnością, często nawet ponad możliwości 
swego stanu. Inni z pobudek religijnych, zarówno spośród magnaterii, jak i prostych szlach-
ciców, kazali się chować bardzo skromnie. I tak, Stanisław Żółkiewski (+1620), hetman 
wielki korony i kanclerz wielki koronny, poleca żonie, aby go chowano „bez pompy, bez 
owych koni i kirysów”. Podobnie Marcin Krasicki, wojewoda podolski, budowniczy wspa-
niałego renesansowego 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 ułożone w trumnę, którego pogrzeb u oo. karme-
litów bosych przeznacza, który pogrzeb sine omni luxu, szkap nie wodząc ani niepotrzebnych 
ceremonii nie czyniąc, przystojnie odprawić”206. Aleksander z Rytwian Zborowski (+1637), 
fundator szpitala dla starych żołnierzy we Lwowie, który przed śmiercią rozdał cały swój 
majątek, zażądał dla siebie najskromniejszego pogrzebu: „Schować moje ciało nigdzie indzie, 
jeno tam, kędym sobie nagotował (obok ławki, w której się modlił), bez żadnych ceremonij, 
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 Czer-
wonej odnotował nawet jako pewien rys obyczajowy fakt, że podczas gdy magnackie po-
grzeby odbywały się z niesłychaną pompa, szlachta, i to nawet zamożniejsza, kazała się grze-
bać skromnie. Z jednej jednak rzeczy żaden szlachcic, zwłaszcza żołnierz, nie rezygnował, 
a mianowicie z zawieszenia nad grobem chorągwi208. 

Szlachcic Piotr Karwowski prosi o to z naciskiem w swoim  testamencie: „chorągiew 
czerwoną kitajkową z napisem przystojnym pilnie proszę, aby małżonka moja miła dała za-
wiesić nade mną”. Jan Zaporski prosi żonę, aby go pogrzebała „bez wszelkich rzeczy niepo-
trzebnych, i aby go nie konie do grobu wiozły, ale żebracy nieśli”. Bardzo jednak usilnie 
prosi, aby nad grobem jego zawieszono chorągiew209. 

203 Stanisław Albrycht Radziwiłł: Memoriale rerum gestarum in Polonia. T. 3 s. 113-115. 
204 Relacje z dwóch pogrzebów: Stanisława Denhoffa, wojewody połockiego i hetmana polnego li-

tewskiego, u księży misjonarzy w Warszawie 6 lutego 1730 oraz księcia Michała Kazimierza Radzi-
wiłła, wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego, w dniach 14-18 maja 1763 w Nieświe-
żu u jezuitów podaje Tymoteusz Lipiński: Dawne obrzędy pogrzebowe wodzów polskich. „Biblioteka 
Warszawska”. T. 1/13: 1844 s. 204-208. 

205 (Paweł Giżycki). Dyaryusz Czterodniowego pogrzebu (...) Józefa Potockiego (...) w Stanisławo-
wie (...) w kościele kollegiackim. Anno 1751 expedyowanego. Por. Z. Gloger: Pogrzeby królów i inne. 
W: Gloger IV 58. 

206 W. Łoziński: Życie polskie w dawnych wiekach s. 215-219. 
207 Tenże: Prawem i lewem I 153-154. 
208 Tamże s. 155-156. 
209 Tamże. 

- 167 -

3.1. Pogrzeb uroczysty



Chorągwie („labara funebria”) były bardzo powszechne. Zastępowały one epitafia, poda-
wały nazwisko, herb i datę śmierci, a czasem mieścił się na nich portret zmarłego210. Z cza-
sem jednak i ten zwyczaj stał się powodem zbytku. Zawieszano nad grobem chorągwie z naj-
droższych materiałów, haftowane złotem, malowane, obszywane bogatymi galonami, a nawet 
koronkami. Czapkę, która wieńczyła rohatynę z chorągwią, strojono w kity z bardzo kosz-
townych wówczas strusich piór i dlatego padały wkrótce ofiarą żołnierskiej chciwości. 

Ulubionym przez wojskową szlachtę miejscem zawieszania takich chorągwi po poległych 
w boju towarzyszach był kościół Bernardynów we Lwowie. Po powrocie z wojny moskiew-
skiej w 1613 r. pietyzm rycerski uczcił pamięć tych, którzy nie wrócili z pola bitew, zawie-
szeniem w tym kościele kilkudziesięciu takich labara funebria. Cały las żałobnych chorągwi 
zwieszał się z środkowego stropu kościoła. Niestety, potomni nie uszanowali tych zabytków 
rycerskiego obyczaju. Nie dochował się z nich ani jeden211. 

Chorągiew nagrobna miała znaczenie symboliczne. Podobnie jak Chrystus Zmartwych-
wstały od XVI w. trzyma w ręku czerwoną chorągiew z krzyżem proporca jako symbol 
wiecznego życia nad śmiercią, tak samo, najczęściej czerwone, chorągwie symbolizują wiarę 
w zmartwychwstanie na sąd ostateczny212. 

Tradycjonalizm obchodów pogrzebowych w Polsce pozwala na przytoczenie oceny po-
grzebu szlacheckiego, widzianego oczyma cudzoziemca z końca XVII stulecia:  

„Pogrzeby w Polsce nie mniej kosztują jak wesela, przynajmniej kosztują jak wese-
la, przynajmniej pomiędzy szlachtą. Możniejsi składani bywają w trumny, okryte ob-
szernym całunem z czarnego aksamitu, z czerwonym atłasowym krzyżem pośrod-
ku, najcelniejsi domownicy zmarłego trzymają końce całunu: trumnę stawiają na 
wozie, ciągnionym przez 6 koni, okrytych czarnemi kapami: przodem idą xięża, mni-
chy i mnóstwo ludzi, z gorejącymi pochodniami w ręku. Trzej ludzie przystępują kon-
no: jeden z nich trzyma szablę, drugi kopję, trzeci oszczep zmarłego. Zbliżywszy się 
do kościoła, rozpędzają konie i po skończonym nabożeństwie wbiegłszy do kościoła, 
kruszą tę oręż o trumnę. Po pogrzebie wracają do domu nieboszczyka, gdzie zastawio-
no już stypę dla krewnych, przyjaciół i xięży, towarzyszących obrzędowi i szukają po-
ciechy, zalewając się trunkiem. Co do żałoby, kobiety wyższego stanu nosza suknie 
czarne z grubej przędzy i płótno grube jak pakłak: im kobieta jest zamożniejsza tym 
grubszej używa żałoby i grubszego płótna. Szczególny przy tym zwyczaj, jeżeli nie-
boszczyk zmarł bezżeńcem, krewni jego idą za ciałem w żałobie barwy czerwonej; 

210 J. St. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 110, 113-114; W. Łoziński: Życie Polski 
w dawnych wiekach s. 219. 

211 W. Łozinski: Prawem i lewem I 156. Jedną, chyba z niezlicznie zachowanych chorągwi nagrob-
nych, można jeszcze dziś oglądać w kościele gotyckim z XIV w. w Nowym Mieście Lubawskim. Jest 
to chorągiew nagrobna J. P. Działyńskiego, wojewody chełmińskiego i starosty bratiańskiego, z XVII 
w. – Por. M. Puciata: Chorągiew nagrobna Jana Pawła Działyńskiego. „Ochrona Zabytków”. R. 8: 
1954 nr 4 s. 251-252; Ks. A. Mańkowski: Chorągwie nagrobne w kościołach ziem pokrzyżackich. 
Pelplin 1933; G. Chmarzyński: Chorągwie pogrzebne na Pomorzu i ich genezą artystyczna. „Zabytki 
Towarzystwa Naukoweqo Toruńskiego”. T. 9: 1932-1933 z. 1-4 s. 36-37. 

212 Leonard Lepszy: Studia nad kulturą i sztuką w kościele oo. dominikanów w Krakowie. RKr 20: 
1926 s. 97-116. Lepszy widział w skarbcu klasztornym oo. dominikanów chorągiew z 1636 r. – Por. 
też: T. Dobrowolski: Uwagi o nagrobku Władysława Jagiełły. „Rocznik Historii Sztuki”. T. 1. Kraków 
1956 s. 23, gdzie jest mowa o Baranku z proporcem na tumbie Jagiełły, jako symbolu zmartwychwsta-
nia. 
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a jeżeli miał żonę, a umarł bezdzietnym, jeden z domowników poprzedza orszak po-
grzebowy, wyobrażając nieboszczyka na koniu, ubrany w najchlubniejszą odzież, jaka 
po nim została”213. 

Siedemnastowieczna, barokowa pompa funebris kazała ponadto szlachcie i mieszczanom 
do programu pogrzebowego włączyć liczne mowy. Obszerne zbiory tych mów, wydawane 
niekiedy wielokrotnie, poświadczają ten charakterystyczny rys ówczesnej obyczajowości214.  

Pogrzeby bogatych mieszczan odbywały się na wzór szlacheckich, z tą tylko różnicą, że 
zamiast wojskowych z pocztami sztandarowymi szły cechy i bractwa ze swymi chorągwiami215. 
Gdy zbliżał się koniec chorego, zamawiano „msze za konających”. Po śmierci następowała 
toaleta i ubieranie w specjalne przygotowane szaty, z których najdroższa była specjalna koszula 
pośmiertna216. Komnatę, w której wystawiono 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 psałterz, w kościele zaś dzwoniono i rozdawano jałmużnę217.

Eksportacja zw. łok z domu do kościoła odbywała się w asyście duchowieństwa, bractw, 
krewnych, znajomych, towarzyszy cechowych, całych rzesz ubogich, którzy ściągali na po-
grzeb szukając jałmużny. Oto przykład pochodu pogrzebowego zamożnej mieszczki gdań-
skiej, 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 niż-

213 Obraz Polski pod koniec XVII wieku. Ze Zbioru podróży, ogłoszonych w Hadze 1705 r. Spolsz-
czył i objaśnił Xawery Godebski. Lwów 1869 s. 21-23. 

214 Przykładowo można wymienić: Kasjan Sakowicz: Problemata albo pytania o przyrodzeniu 
człowieczym ... do których przydane są przedmowy aktom weselnym i pogrzebowym służące. Kraków 
1620; Przemowy weselne i pogrzebne z wielką pilnością są złożone i każdemu politykowi bardzo po-
trzebne i pożyteczne. 4 wydania w latach 1625-1630 u Antoniego Wosińskiego w Krakowie; Marcin 
Filipowski (?): Spiżarnia aktów rozmaitych, których się przy zalotach, weselach, bankietach, pogrze-
bach i tym podobnych inszych zabawach świeckich odprawować 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 s. 383-386. 

216 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 206. – Matrony polskie XVI i XVII wieku najczęściej 
polecały chować się w habitach zakonnych. Oblekano je także w powłóczyste poważne szaty, w jakich 
widujemy ich posągi na monumentach nagrobnych. Tylko młode dziewice i niewiasty zmarłe w kwie-
cie wieku strojono bogato na katafalku. – Por. W. Łoziński: Życie polskie w dawnych wiekach s. 219.  

217 Por. Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 206-207; Stanisław Tomkiewicz (Pogrzeb zamoż-
nego mieszczanina krakowskiego w XVII wieku. RKr 1: 1898 s. 75-89) na podstawie zachowanych 
testamentów podaje, że wśród jałmużn wymienia się między innymi pieniądze dawane ubogim na 
łaźnię – kąpiel, golenie i strzyżenie. – Por. H. Reifenberg: Totengottesdienst und soziale Sorge für die 
Notleidenden. „Archiv für Mittelrheinische Kirchengeschichte”. 21: 1909 s. 73-81; Agenda moguncka 
z ok. 1400 zawiera specjalną modlitwę poświęcającą chleb, który rozdawano ubogim na pogrzebie. 
Tenże: Sakramente I 445. – Por. też: H. Jedin: Was kostete im Jahre 1488 ein Begräbnis? „Archiv für 
Schlesische Kirchengeschichte”. 4: 1939 s. 288-290. 
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szego pochodzenia idą ostatni i śpiewają. Następnie ośmiu mężów zacniejszych niesie 
na ramionach mary, a w rękach wieńce ze srebrnych i złotych nici, takie, jakie my 
umieszczamy na słupach nagrobków. Potem idą dwaj starsi synowie, za nimi młodsi, 
bez kapeluszy i w długich płaszczach. Na końcu idzie małżonek, który fałdem płaszcza 
twarz zakrywa, a towarzyszą mu krewni, wszyscy w żałobnych sukniach. Następnie 
kroczą patrycjusze i urzędnicy w długich żałobnych sukniach. W długim odstępie idą 
potem niewiasty, nasamprzód córki, każda wsparta na niewieście służebnej, z obliczem 
osłonionym welonem tak, że zobaczyć ich nie można. Za nimi inne niewiasty parami, 
w szatach czarnych, co szczególnie głębokie czyni wrażenie; bardzo wiele z nich bo-
wiem odznacza się doskonałą postawą i wielką w twarzy i ruchach godnością. Dziew-
częta są wykluczone z takich ceremonii. Potem jest w kościele kazanie i śpiewy”218. 

Szczególną rolę na pogrzebie odgrywały bractwa i cechy. Cele bractw były wielorakie219, 
jednakże wszystkie pośrednio, a nawet bezpośrednio, były związane z posługą przy pogrze-
bie i troską o zmarłych po pogrzebie przez zamawianie i fundowanie licznych Mszy i modlitw 
za zmarłych220. O udziale bractw w pogrzebach jeszcze w XVIII stuleciu O. Kitowicz pisze:  

„O bractwach to jeszcze mam przydać, iż te miały prócz nabożeństwa szczególnego 
każdemu bractwu z osobna służącego jedną powinność powszechną, to jest, iż zmar-
łym braciom i siostrom zasłużonym asystowali do pogrzebu ze świecami i cho-
rągwiami darmo, zaś tym, którzy nie byli w bractwie albo, choć byli, nie mieli w nim 
zasług, asystowali za rekwizicyją i zapłatą”221. 

Cechy, korporacje o charakterze gospodarczo-dewocyjnym, które zaczęły się organizować 
w Polsce w drugiej połowie XIII wieku222, miały szereg własnych zwyczajów pogrzebowych. 
Na przykład w Krakowie przy trumnie rzeźnika szła asysta mistrzów z dwuręcznymi mie-
czami piechoty, symbol przyznany im za zasługi położone w walce ze Szwedami; kotlarze 
zarzucali „płaszcz św. Jadwigi”223. Udział członków cechów i bractw w pogrzebie był obo-
wiązkowy. Niewywiązywanie się ze swych zobowiązań wobec zmarłych członków bractw 
czy cechów było karane224.  

218 K. Ogier: Dziennik podróży do Polski 1635-1636. T. l. Oprac. W: Czapliński. Gdańsk 1950 
s. 303. – Nie wykluczone, że opis ten dotyczy pogrzebu protestanckiego.

219 Wylicza je kanon 30 synodu z Bordeaux z r. 1255. Por. B. Kumor: Kościelne  stowarzyszenia świec-
kich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym. KTKP I 530-545, tu: s. 505-506: H. Samsonowicz: 
Złota jesień polskiego średniowiecza. Warszawa 1971 s. 179-180; J. Kłoczowski: Wspólnoty chrześcijańskie 
s. 237-263; H. Zaremska: Bractwa w średniowiecznym Krakowie. Wrocław 1977 s. 139-153.

220 Na przykład Bractwo Pogrzebowe św. Barbary, powstałe we Wrocławiu w 2 poł. XV w. przy 
kościele św. 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 baroko-
wym Wrocławiu. Wrocław 1969 s. 103-109; H. Zaremska: Żywi wobec zmarłych. Brackie i cechowe 
pogrzeby w Krakowie w XIV – pierwszej połowie XVI w. „Kwartalnik Historyczny”. 1: 1974 z. 4 
s. 733-749.

221 J. Kitowicz: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wrocław 1950 s. 38.  
222 B. Kumor, jw. s. 507-508. 
223 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 206; A. Chmiel: Rzeźnicy krakowscy. Kraków 1930 

s. 216-218.
224 Por. Statuty i przywileje cechów bydgoskich z lat 1430-1770. Wyd. T. Esman, Z. Guldon. Byd-

goszcz 1963 s. 7, 17, 33; H. Zaremska: Bractwa w średniowiecznym Krakowie s. 140-141. 
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Po pogrzebach urządzano huczne stypy. Szymon Starowolski (+1656) przekazał nam taki 
obrazek: „Widziałem wiele razy (...) pogrzeby krwią oblane, z których po obiedzie wysyłano 
zaraz za umarłym drugiego zabitego do nieba, aby oznajmił, co za ludzie na stypie byli”225. 
Synody kościelne kilkakrotnie zabierały głos w tej sprawie, nawołując do umiaru i zalecając, 
by pieniądze wydane na ten cel raczej rozdać ubogim226 . 

 
3.1.3.2. Obrzędy liturgiczne  
 
Obrzęd pogrzebowy Agendy gnieźnieńskiej z 1578 r., zatytułowany Conductus funeris so-

lennior, poprzedza taka oto uwaga: „Conductus maior hic non annotatur, quoniam ipsius usus 
est tantum in ecclesiis Cathedralibus et collegiatis, quem praefatae ecclesiae in suis Caere-
monialibus descriptum habend”227. Rubryka ta odsyła do omówionego wyżej obrzędu po-
grzebowego typu karolińskiego. Był to obrzęd bardzo długi. Tymczasem ludzie kończącego 
się średniowiecza i odrodzenia stali się mniej cierpliwi i ta ich niecierpliwość znalazła od-
bicie w tekstach liturgicznych, które wykazują tendencje do skróceń. Prawdopodobnie już 
w pełnym średniowieczu podczas zwykłych pogrzebów parafialnych dobierano tylko pewne 
teksty, opuszczając pozostałe228. Jednakże niemal wszystkie zachowane agendy rękopi-
śmienne podają nieodmiennie dawny, pełny obrzęd typu karolińskiego229. Zasadniczo dopie-
ro wraz z pojawieniem się pierwszych drukowanych agend mamy do czynienia z obrzędami 
skróconymi. Są to obrzędy dwojakiego typu. Jeden, noszący na ogół tytuł Conductus minor, 
jest obrzędem bardzo krótkim. Był on stosowany w zwykłych pogrzebach parafialnych, na co 
wskazuje rozwinięcie tytułu w niektórych agendach Conductus minor qui canitur in ecclesiis 

                         
225 Szymon Starowolski: Reformacja obyczajów polskich. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1859 s. 78; 

Z. Kuchowicz, jw. s. 210. 
226 Synod prowincjalny z 1628 postanawia: „Persuadeant autem (parochi) haeredibus, et amicis de-

functorum (...) ut sumptus funerum faciant moderatos, expendedaeque; potius pauperum fami, vel 
sacrificiis pro anima defuncti procurandis, quam erigendis pompose cenotaphiis, aut conviviis laute 
apparandis”. – Acta et constitutiones synodi gnesnensis provinciae a. 1628 fol. H. 3. Por. W. Rubin: 
Lud w polskim ustawodawstwie synodalnym do rozbiorów Polski. W: Sacrum Poloniae Millenium. 
T. 2. Rzym 1955 s. 146. – Wcześniejsze synody (gnieźnieński 1407-11 i 1512 – Sawicki Conc V 58, 
105-108; wrocławski 1410 – Sawicki Conc X 386) upominają raczej kapłanów, by w czasie styp się 
nie upijali i nie brali udziału w zakazanych, urządzanych z racji pogrzebów, zabawach. – Synod po-
znański jeszcze w 1738 upomina: „Evenit saepissime inter rudis condicionis homines, quod in prandiis 
et conviviis funeralium loco suffragii animae demortui scandala et offensae divinae ex ebrietate per-
trantur, agrestes quoque exinde depauperantur; proinde ejusmodi prandia et commesationes uti offen-
sae diyinae occassionem inhibemus”. Decretales et consitutiones T. 2. s. 215.  

227 Agenda caeremonialis s. 150. 
228 A. Franz w komentarzu do Rytuału z St. Florian z XII w. pisze, że w licznych średniowiecznych 

księgach liturgicznych przy modlitwach obrzędu pogrzebowego dopisano na marginesie „non” albo 
„vacat”. W jednym kodeksie monachijskim jest nawet taka uwaga: „Circa defunctum secularem tene-
atur supradictus ordo secundum tempus et secundum qualitatem deuotionis, que ad eum haberi debet, 
plenius uel brevius. Quod privatus aliquis fuerit, Responsoria mutabuntur istis (responsoriis): Post 
orationem «Non intres» R. Subuenite. Antequam nascerer. Qui lazarum. Qui uenturus es. Memento. Et 
non reuertatur oculus”. Por. Franz: Rituale von St. Florian s. 171, 

229 Pierwsze agendy polskie, które zawierają skrócone obrzędy pogrzebowe, to: AgWrat z XV w. –
BUWr IQ 207 oraz dwie agendy cysterskie z XV w. - BUWr IQ 210, IOct 66. 
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parochialibus in exequiis circa feretrum230. Zajmiemy się nim niżej. Drugi zatytułowany jest 
Conductus funeris solennior231 względnie Conductus maior232. Tytuły wskazują, że chodzi 
o obrzęd uroczysty, ale porównanie go z dawnym obrzędem karolińskim przekonuje, że ma-
my przed sobą obrzęd znacznie zredukowany. Jakimś ogniwem pomiędzy Conductus maior 
w wydaniu karolińskim, a Conductue maior z Agendy Powodowskiego z 1591 r. jest Ordo 
sepulturae mortuorum z Agendy „wileńskiej” z 1499 r. Ordo Agendy „wileńskiej” nosi rów-
nież ślady skróceń, w porównaniu jednak z obrzędem z Agendy Powodowskiego względnie 
z Agendą warmińską z 1573 i Agendą gnieźnieńską z 1578 r., które zasadniczo ze sobą się 
pokrywają, jest ono jeszcze stosunkowo długie233. Do obrzędu powyższych agend (warmiń-
skiej, gnieźnieńskiej i Powodowskiego) zbliżony jest również obrzęd z Agendy poznańskiej 
z 1533 r.234 Natomiast odmienny obrzęd, choć również skrócony, posiadają pierwsze druko-
wane dla diecezji wrocławskiej agendy z 1499 i 1510 r.235 

Teksty Conductus funeris solennior są stosunkowo krótkie. Część agend w ogóle nie po-
daje, jakich tekstów należy używać w czasie przeniesienia zmarłego z domu do kościoła236. 
W tychże agendach obrzęd rozpoczyna się z chwilą zakończenia Mszy pogrzebowej. Pozo-
stałe agendy w samym Conductus solennior czy Conductus maior również nie mają rytu 
przeniesienia i odsyłają do Conductus minor237. I tak, Agenda warmińska z 1578 r. dla tej 
części obrzędu pogrzebowego przewiduje śpiew responsorium Absolve Domine, a w miarę 
przedłużającej się drogi również responsorium Libera me Domine. Agenda gnieźnieńska 
1578 przepisuje z kolei Libera me Domine, Credo quod Redemptor lub inne responso-
rium z oficjum za zmarłych. Podobnie Agenda Powodowskiego w czasie procesji z domu 
zmarłego do kościoła zaleca responsorium Libera me Domine lub inne responsoria „ex offi-
cio Romano”, niektóre spośród psalmów pokutnych do wyboru względnie sekwencję Dies 
irae, chyba że miała być śpiewana w czasie Mszy św. Ponadto zarówno Agenda warmińska 
1578, jak Agenda gnieźnieńska 1578 na wypadek pogrzebu dziecka lub dziewicy rezerwują 
responsoria: Christi virgo dilectissima238 albo Si bona suscepismus239. 

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. 
Następują z kolei trzy responsoria. Po odśpiewaniu dwóch pierwszych, w czasie Pater noster, 

230 AgCrac 1517, AgPloc 1554. 
231 AgWarm 1578, AgGn 1578. 
232 AgPov 1591, AgWrat z XVII w. - BKapWr 13n.   
233 Zob. aneks 7. 
234 Zob. aneks 8. 
235 Zob. aneks 9. 
236 AgWileńska 1499; AgWrat 1499, 1510; AgPosn 1533. 
237 „Funere conducto (ut supra dictum) processionaliter ad locum sepulturae in ecclesiam…” – 

AgWarm 1578; „Reliqua perficiuntur ut supra in minori conducto” – AgPov 1591, AgWrat z XVII w. 
– BKapWr 13n.

238 Nie mamy całego tekstu tego responsorium. Dwukrotnie podane są tylko incypity. Poza księga-
mi liturgicznymi mamy znacznie wcześniejszą wzmiankę o tym śpiewie. W 1491 Jadwiga Jaykowska 
z Wielunia nie chciała kantorowi Simonowi wypłacić przewidzianych 2 groszy za ten śpiew, gdyż, jak 
twierdziła, nie umiał śpiewać. Por. B. Ulanowski: Acta capitulorum II 416 nr 858. 

239 Por. wyżej s. 269 przyp. 3.  
240 Wyjątek stanowią tu agendy wrocławskie 1499 i 1510, które mają w tym miejscu psalm De pro-

fundis.  
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skrapia się i okadza ciało zmarłego. Po tych czynnościach kapłan na przemian z chorałem 
śpiewa szereg wersetów zakończonych modlitwą. Pierwszym responsorium jest Credo quod 
Redemptor lub „si placet” Subvenite241, a pierwszą modlitwą Deus cui omnia vivunt242. Dru-
gim responsorium jest Qui Lazarum lub Antequam nascerer243 z modlitwą Fac quesumus 
Domine244. Trzecim w końcu responsorium jest Libera me Domine de morte, po którym na-
stępuje jedna245 lub kilka modlitw246. Agenda Powodowskiego nie posiada żadnej modlitwy 
w tym miejscu, za to odsyła nas do Conductus minor. 

Na tym kończy się Conductus funeris solennior. Ceremonie nad grobem, jakie odnajdu-
jemy w Conductus minor, do którego odsyłają nas agendy: gnieźnieńska z 1578 i Powodow-
skiego z 1591 r., to pokropienie ciała zmarłego po złożeniu do grobu247 oraz rzucanie ziemi 
na trumnę ze słowami: „De terra plasmasti (formasti – AgPov 1591) me Domine...”. Na za-
kończenie całego obrzędu śpiewa się antyfonę Salve Regina248. 

Powstaje pytanie: Dla kogo był przeznaczony Conductus funeris solennior? Rubryki 
przedstawionych wyżej agend nie zawierają żadnych informacji na ten temat. Pomocne może 
tu być opracowanie liturgii diecezji augsburskiej przez J. A. Hoeyncka. Z informacji tego 
autora wynika, że obrzęd pogrzebu w pierwszej agendzie drukowanej dla diecezji augsbur-
skiej w 1487 r., podobny do obrzędu naszych agend, nosi tytuł, który w jakimś sensie może 
być odpowiedzią na postawione wyżej pytanie: Exequie solennes praelatorum canonicorum 
et laicorum egregiorum249. Właśnie ze względu na owych „egregiorum” omówiliśmy go 
w tym miejscu250. Ponadto chcieliśmy wskazać na pewne charakterystyczną cechę tamtych 
czasów, a mianowicie na fakt, że liturgia pogrzebowa posiadała pewne stopnie, klasy. Inna 
była ranga 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 godnego pogrze-
bu i 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 teorią. 

Postulat ułożenia jednolitego obrzędu pogrzebowego dla wszystkich wiernych, z wyjąt-
kiem prałatów Kościoła i głów państwa, został zrealizowany w dobie potrydenckiej. Rituale 

241 AgGn 1578, AgPov 1591. Agendy: warmińska 1578 i wrocławskie 1499, 1510 mają  tylko Su-
bvenite. 

242 AgWrat 1499, 1510; AgWarm 1578; AgGn 1578; AgPov 1591. Agenda „wileńska” 1499 ma 
dwie modlitwy: Deus iudicem oraz Deus cui proprium est misereri. AgPosn 1533 podaje modlitwę: 
Deus cui non pereunt moriendo corpora. 

243 AgWrat 1499, 1510; AgWarm 1578; AgGn 1578 – jako drugą możliwość AgPos 1533 ma w tym 
miejscu responsorium Ne recorderis. 

244 AgWil 1499 umieszcza w tym miejscu dwie modlitwy: Deus qui universorum es conditor i Deus 
cui omnia morientia vivunt. 

245 AgPosn 1533: Tibi Domine commendamus animam. 
246 Zob. aneks: AgWarm 1578, AgGn 1578 (aneksy 25 i 23). 
247 AgPosn 1533 każe odmawiać kapłanowi przy tym słowa antyfony: Haec requies mea.  
248 AgPosn 1533 kończy obrzęd pogrzebania modlitwami: Partem beatae resurectionis oraz Deus 

in cuius miseratione, a nadto konkluzją: „Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum requ-
iescant in pace”.  

249 J. A. Hoeynck: Liturgie des Bistums Augsburg s. 156. 
250 Niektóre z polskich agend, zgodnie z pierwszą częścią tytułu agendy augsburskiej Exequie so-

lennes canonicorum, umieszczają w tym obrzędzie również modlitwę za zmarłego kapłana. Por. 
Agendy wrocławskie 1499 i 1510 oraz AgVarm 1578 i AgGn 1578. 
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Romanum z 1614 r. zawiera tylko jedno Ordo exequiarum. Ordo to przejął polski Rytuał piotr-
kowski z 1631 r., zachowując, zgodnie z tradycją polską251, tylko jeden szczegół własny. 
Podczas gdy Rituale Romanum przewiduje odmówienie Officium mortuorum dopiero po 
przeniesieniu zmarłego do kościoła, bezpośrednio przed Mszą św., to Rytuał piotrkowski 
widzi możliwość odprawienia Officium defunctorum jeszcze w domu zmarłego252. Obrzęd 
pogrzebowy zamieszczony w Rituale Romanum przebiega następująco. W domu zmarłego 
śpiewa się psalm De profundis z antyfoną Si iniquitates253 i w drodze do kościoła psalm Mise-
rere z antyfoną Exultabunt, a w razie większych odległości psalmy gradualne lub inne wzięte 
z Officium mortuorum. Po dojściu do kościoła należy powtórzyć antyfonę Exultabunt i dołą-
czyć zaraz responsorium Subvenite. Po Mszy św. przewidziana jest modlitwa Non intres, a po 
odśpiewaniu antyfony Libera me modlitwa Deus cui proprium est misereri254. W czasie pro-
cesji na cmentarz śpiewa się responsorium In paradisum255. Po dojściu do grobu kapłan od-
mawia modlitwę, poświęcając miejsce wiecznego spoczynku: „Deus, cuius miseratione ani-
mae fidelium requiescunt”. Z kolei Rituale zaleca śpiew kantyku Benedictus z antyfoną Ego 
sum oraz Ojcze nasz, wersety i modlitwę Fac quaesumus Domine, po której konkluzja: 
„Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in 
pace”, kończy cały obrzęd pogrzebowy. 

3.2. POGRZEB ZWYCZAJNY  

Historiografia średniowieczna, podobnie jak starożytna, podkreślała rolę wybitnych jed-
nostek w dziejach i nimi głównie się zajmowała256.  Była to więc historia królów i wodzów, 
papieży i biskupów257. Stąd życie prostego człowieka znalazło się poza nawiasem szerszego 

251 Por. AgGn 1578: „Et cum in locum defuncti perventum fuerit, vigiliae defunctorum canuntur”; 
AgPov 1591; „Et tibi, si fuerint requisiti, Vigiliae defunctorum, vel earum partem, iuxta officium Ro-
manum absolvunt”. 

252 RitRom 1614: „Deposito feretro in medio Ecclesiae (...) statim, nisi quid impediat, ut infra mo-
nebitur, dicatur Officium Mortuorum, cum tribus Nocturnis et Laudibus”; RitPetr 1631: „Parochus (...) 
ad domum defuncti una cum aliis procedat et ibi si fuerit requisitum Officium Defunctorum absolvit, 
vel totum vel ex rationabili causa saltem Nocturnum cum Laudibus et aliis Orationibus”. 

253 Tenże psalm oraz antyfonę przepisuje już AgCyst z XV w. – BUWr IQ 210 oraz AgWrat 1499, 
1510. 

254 W przypadku pogrzebu kapłana Rituale Romanum z 1614 każe w tej modlitwie umieścić 
wstawkę: „pro anima famuli tui sacerdotis”.  

255 W naszych księgach przedtrydenckich responsorium In paradisum wzmiankowane jest jedynie 
w AgWrat z XIV w. – BUWr B 1933 oraz Agendzie „wileńskiej” z 1499 r. 

256 J. Topolski: Metodologia historii. Warszawa 1968 s. 51-57. 
257 Klasycznym przykładem takiego przedstawienia historii jest dzieło Marcina Polaka z Opawy 

(+1278) zatytułowane Chronica summorum pontificum imperatorumque. – Podobnie ujmował swoją 
historię, chociaż w bardziej krytyczny sposób od poprzedników, J. Długosz. Uzasadniając cel swojej 
pracy pisze: „Ta więc, między innymi, racja znęciła mnie i skłoniła, abym zarzuciwszy wszystkie inne 
sprawy ludzkie, poświęcił wszystkie moje wysiłki, zabiegi, prace i czuwania kolejnemu wyjawieniu 
znakomitych czynów naszych bohaterów, stłumiwszy bojażń i nieśmiałość i abym, nie zadawalając się 
powtarzaniem tego, co stare i cudze, postąpił naprzód i dał zrąb historii nowej, chociaż stylem suchym 
i słabym, aby w przyszłości królowie i książęta, i ci, którzy przedstawill pisarze roczników, własnego 
ducha, myśli swoje i postępki kształtowali według cnót ludzi znakomitych” – Długosz: Roczniki. Księ-
ga pierwsza s. 69. 
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zainteresowania historyków tego okresu. Odnosi się to również do jego pogrzebu i spraw 
z tym związanych. Wzmianki na ten temat są nieliczne i fragmentaryczne, tak że z trudem 
jedynie można na ich podstawie odtworzyć przebieg prostego pogrzebu parafialnego. Rene-
sans wypracował nowe metody badań historycznych i poszerzył przedmiot zainteresowań 
historyka258, jednakże gdy chodzi o interesujący nas temat, sytuacja nie uległa zasadniczo 
zmianie. Zainteresowanie życiem prostego człowieka pozostało nadal niewielkie. Ukazanie 
zatem wszystkich przejawów parafialnego pogrzebu jest niemożliwe, pokazać jednak chcemy 
przynajmniej niektóre. Podstawą naszą będą syntezy kultury staropolskiej, ustawodawstwo 
kościelne i przede wszystkim księgi liturgiczne. 

Znawca kultury staropolskiej Z. Kuchowicz stwierdza na podstawie zachowanych testa-
mentów chłopskich z XVI i XVII w., że ludność wiejska przywiązywała wielką wagę do 
pogrzebu. W testamentach tych często można spotkać polecanie odprawienia „pogrzebu 
przystojnego”259. Obecnie chcemy przyjrzeć się niektórym przejawom „przystojnego” po-
grzebu. 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. Tenże 
Rytuał przytacza obrzęd, który uznał za tradycyjnie polski („ex usu Provinciae huius”) 
i umieścił go obok rzymskiego Exequiarum ordo z 1614 r. Obraz i dzieje tego obrzędu przed-
stawimy w końcowym punkcie.  

3.2.1. Troska o „przystojny” pogrzeb  

Jednym z elementów „przystojnego” pogrzebu była trumna. Już przy omawianiu najstar-
szych śladów chrześcijańskiego pogrzebu w Polsce zaznaczono, że trumna nie od razu zna-
lazła się w powszechnym użyciu. Również w późniejszym okresie nie wszystkich chowano 
w trumnach. Osobom specjalnie się wyróżniającym budowano grobowce. Spośród ludności 
wiejskiej tylko bogatszych chłopów grzebano w trumnach zbitych z desek lub też wydrążo-
nych w pniu drzewa260. Innych chowano w ziemi zazwyczaj na grobowej desce, która w po-
staci przysłowia przetrwała do naszych czasów. Trumny pojawiają się liczniej w XIV–XV 
wieku. Jednakże i w tym czasie trumna nie jest czymś powszechnym. Znawcy obyczajów 

258 Topolski, jw. s. 58-62.  
259 Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 201. Jeszcze na przełomie naszego stulecia zamożniejsi 

chłopi małopolscy, jak podaje W. Witos (Moje wspomnienia. Paryż 1964 s. 150), „targowali się” o po-
grzeby z „wiliami i ze dzwonkami” oraz z asystą księdza, natomiast „ubogich nie wnoszono nigdy do 
kościoła, lecz przed drzwiami ksiądz ich pokropił święconą wodą za drobną opłatą, a jeśli nie miał je 
kto uiścić, to zwykle odmawiał tego pokropienia, z czego było we wsi dużo i głośnego szemrania”. 
Ten ostatni fakt stał się podstawą pogardliwego powiedzenia: „Grzebią go jak dziada”, którego oba-
wiali się szanujący się gospodarze. Por. E. Ciupak: Katolicyzm ludowy w Polsce. Studia socjologiczne. 
Warszawa 1973 s. 64. Znalazło to również odbicie w literaturze. Por. Wł. Reymont: Chłopi. 

260 Por. Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 202; J. St. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej 
Polsce II 104. Zmarłych pochowanych w wydrążonych kłodach drewnianych znaleziono w Gdańsku 
w warstwach ziemi z XII-XIV w. W takich samych trumnach-kłodach leżeli słowiańscy książęta od-
kopani przed wojną w Dawidgródku na Palesiu. Por. P. Jasienica: Świt słowiańskiego jutra. Warszawa 
1952 s. 315. Własna trumna była przedmiotem dumy i nie wszystkich było na nią stać. Por. A. Fischer: 
Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 155-163. Toteż jeszcze cesarz Józef II (1780-1790) chciał 
w Galicji wprowadzić urzędową trumnę, która miała służyć do eksportacji zmarłych. Por. J. St. By-
stroń: Dzieje obyczajów II 104. 
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staropolskich, Z. Kuchowicz i O. St. Bystroń, podkreślają, że jeszcze w XVI–XVIII w. ubo-
gich oraz żebraków, dziadów szpitalnych, nędzarzy wiejskich chowano bez trumien, owijając 
ich zwłoki w całuny261. 

Do udziału w pogrzebie poczuwała się cała społeczność wiejska. Pochodzący z 1639 r. 
wilkierz (ustawa wiejska) dla wsi warmińskiej Gietrzwałd postanawia:  

„Gdy gospodarz albo gospodyni umrze każdy gospodarz, iesli nie sam powinien na 
pogrzeb posyłać, iedno zdomu swego, wyiąwszy czasu powietrza morowego. Kto nie-
posłuszny będzie, odłoży do gminu 5 sz. d. Także też gdy dziećię gospodarskie umrze, 
czynić ma pod tą winą. Przytym gdzie wieś iest bez kosćioła ma każdy gospodarz isć 
albo na konia wsiadszy iachać za umarłęm aż do kierchowa albo czmentarza: Gdzie te-
go nie uczyni ma odłożyć winy I librę wosku kościołowi”262.  

Tak było na wsi. W parafiach miejskich do uświetnienia obchodów pogrzebowych, po-
dobnie jak na pogrzebach uroczystych, przyczyniali się towarzysze cechowi i członkowie 
bractwa, do którego zmarły lub ktoś z jego rodziny należał263. W pogrzebach brali również 
udział uczniowie szkół parafialnych264. Występowali oni przede wszystkim jako śpiewacy265. 
O śpiewaniu przez uczniów Salve Regina wspomina rubryka Agendy poznańskiej z 1533 r.266 
Nosili oni również świece i chorągwie267. O. Ptaśnik, na podstawie zachowanych dokumen-
tów stwierdza, że w skrajnych przypadkach najmowali się studenci do grzebania zmarłych 
nawet jako grabarze268. 

                         
261 Ilustracją ubogiego pogrzebu jest inicjał „R” („Requiem”) w Mszale gnieźnieńskim z ok. 1460 

(BKapGn 143), gdzie zmarły spoczywa nago na drewnianej ławie, okryty jedynie kapą (zob. il. 12). 
Pogrzeb nędzarza przedstawia sztych pochodzący z końca XVII w. (zob. il. 14). Podobnie chowano 
prawdopodobnie ubogich żaków zmarłych w szpitalu św. Ducha w Krakowie. Ciało studenta powie-
rzano grabarzowi szpitalnemu, który, owinąwszy je słomą, sam zanosił je do grobu, gdyż trumna sta-
nowiła zbyt wielki wydatek. Por. J. Ptaśnik: Życie żaków krakowskich. Warszawa 1957 s. 113-114. 

262 Polskie ustawy wiejskie XV-XVIII wieku. Wyd. S. Kutrzeba i A. Mańkowski. „Archiwum Komi-
sji Prawniszej”. T. 11. Kraków 1938 s. 129; Por. też: Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 201-202. 

263 Por. wyżej s. 300-301. 
264 Synod chełmski z 1624 r. na podstawie Reformationes generales M. Szyszkowskiego z 1621 

postanawia: „Pauperum autem sepulturae consulendo eosdem curatos monemus, ut, quoties aliquam 
personam intra parochias illorum inopem mori contigerit, tam pulsus campanarum curetur, quam pro-
cessiones gratis per scholares (quos ad id praesenti constitutione obligatos omnino esse volumus) per-
agantur iuxta ordinationem in Reformationibus generalibus (Caput 42) dioecesis Cracoviensis ea de re 
factam”. Sawicki Conc IX 169. 

265 Por. wyżej. – O obowiązku śpiewania przez uczniów szkoły katedralnej w Krakowie w czasie 
nabożeństw i uroczystości kościelnych mówiło już zarządzenie biskupa Grota (1327-1347), natomiast 
Statut biskupa Bodzanty (1348-1366) zapewnia scholarzom z dochodów za doroczne nabożeństwo 
żałobne, śpiewającym wigilie i Msze, 8 groszy. Por. A. Karbowiak: Dzieje wychowania i szkół w Pol-
sce w wiekach średnich. T. l. Petersburg 1898 s. 137; A. Jelicz: Życie codzienne w średniowiecznym 
Krakowie s. 123; H. Zaremska: Bractwa w średniowiecznym Krakowie s. 146. 

266 „Cantent scolares Salve Regina”.  
267 Por. G. Bauch: Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation. Breslau 1909 s. 78-

-79.  
268 Przytacza on postanowienie kapituły krakowskiej z r. 1480 w tej kwestii: „Scholarzom zamko-

wym, którzy chorągwie w czasie procesji noszą i umarłym groby w kościele katedralnym przygotowu-
ją i kopią, należy się za każdego umarłego po 0,5 grzywny”. – J. Ptaśnik: Życie żaków krakowskich. 
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O to, by biedni mieli sui generis „przystojny” pogrzeb, troszczyły się przede wszystkim 
ustawy kościelne. Statut synodu diecezjalnego z Wrocławia biskupa Konrada (1414–1447) 
z r. 1446 nakazuje proboszczem, by pogrzeby biednych urządzali równie pieczołowicie, jak 
pogrzeby bogatych i osób wysoko postawionych269. Na podstawie rozporządzeń synodu 
warmińskiego z r. 1610 nawet biedni, po których nic lub bardzo mało pozostało, mają być 
chowani z odpowiednimi ceremoniami, z procesją i śpiewem, i to w dodatku darmo270. Takie 
same zalecenia odnajdujemy również w innych diecezjach271. Powtarzają się one jeszcze 
w ustawach synodalnych z XVIII stulecia272. Częste ich powtarzanie świadczy jednak o tym, 
że zalecenia szły jedną drogą, a życie płynęło innym torem. 

Szczególnie wiele miejsca poświęcają synody sprawie opłat pogrzebowych. Według 
W. Wójcika opłaty względnie ofiary z okazji pogrzebów mają w Polsce najstarszą tradycję, 
gdy chodzi o tak zwane prawa stuły („iura stolae”)273. Na potwierdzanie tego cytuje dyplom 
biskupa kujawskiego Michała z 29 czerwca 1229 r., wystawiony dla dominikanów w Gdań-
sku, w którym biskup zapewnia im niektóre korzyści z odprawianych przez nich pogrze-
bów274. Od najstarszych zachowanych ustaw synodalnych275 aż po drugą połowę XVIII wie-

                                                                      
Warszawa 1957 s. 78; por. też s. 45, 80. Również inne posługi w czasie pogrzebu były okazją dla 
uczniów do zarobienia paru groszy. 

269 „Atque quod singuli sacerdotes ecclesiam parochialium (...) ita sollicite officium in funeribus 
pauperum celebrant (...) sicut faciunt circa divites et sublimes”. Sawicki Conc X 448. 

270 „Miserabiles personae, quibus mortuis aut nihil superest, aut ita parum ut sua impensa humari 
non possint, gratis omnino et debita cum solemnitate processionaliter cum cruce et cantu sepeliantur”. 
J. Harzheim: Concilia Germanie. T. 9. Colonia 1775 s.153; por. W. Rubin: Lud w polskim ustawodaw-
stwie synodalnym s. 145.  

271 Synod chełmski z 1624 – Sawicki Conc IX 169; synod przemyski z 1641 – Sawicki Conc VIII 
261. 

272 Synod poznański z r. 1720 nakazuje nie tylko odprawienie pogrzebu biednym „cum omni apara-
tu”, ale ponadto zarządza odprawienie Mszy świętej: „Si quis tam pauper inveniatur, ut nihil ad sepul-
turam suam conferre possit anima omni charitate juvanda erit, omnia proinde gratis expediantur, dedu-
catur corpus ejus omni apparatu, fiat Missa et conductus, et nullum cadaver sepeliatur quod prius non 
fuerit expositum in ecclesia tempore Missae”. – Decretales et Constitutiones II 200. 

273 W. Wójcik: „Prawa parafialne” według polskiego ustawodawstwa partykularnego do 1564 r. 
RTK 3: 1957 z. 2 s. 186-188. 

274 „(...) Nostra donatione et exemptione ad nullam partem de sepultura (całość opłat pogrzebo-
wych) sint obligati, tamen pro bono pacis, si voluerint et eis placuerit, hoc declaramus et definimus, ut 
de spoliis (przedmioty po zmarłym) tantum defunctorum, non de offertorio (ofiara dla kościoła), ter-
tiam spoliorum coferant, eis vero, quo missam defuncto, si ad eorum ecclesiam portatus fuerit, non 
celebraverint, si fumus secuti non fuerint, si vocati et petiti ac confessionem, ad dandam eucharistiam 
et extremam inunctionem venire neglexerint, ipso facto hec eadem portio eis denegetur”. Preussisches 
Urkundebuch. Herausgeg. v. R. Philippi. Königsberg I-II 1909 s. 581; por. W. Wójcik: „Prawa para-
fialne s. 186. 

275 „(...) Verum quia aliqui sacerdotes ex simplicitate sive iuris ignorancia, quidam ex avaricie vi-
cio, quod fere omnium oculos excesavit, dum eukaristiam, oleum infirmorum et baptisma parvuorum, 
crisma, oleum sacrum, sepulturam aut alia sacramenta ecclesiastica suis subditis administrant, precius 
extorquent ab ipsis, pro sui erroris et reatus defensione longam illius loci consuetudinem pretendentes 
nec advertentes, quod diuturnitas temporis peccatum non diminuit sed augmentat, nos inherentes con-
cilio Thuronensi, quod huiusmodi consuetudinem maxime detestatur, ne pro huiusmodi aut aliquibus 
sacramentis conferendis aliqua de cetero munera quantumcunque modica per sacerdotes vel prelatos 
a suis subditis tamquam dabitum exigatur, sub pena trium marcarum sinodali approbacione huius sacri 
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ku276 problem opłat pogrzebowych powraca nieustannie na wokandę obrad synodalnych. 
Świadczy to o małej skuteczności uchwał. W obawie przed zarzutem symonii synody z jednej 
strony zabraniają pobierania jakichkolwiek opłat za sprawowanie sakramentów, pogrzebu czy 
innych sakramentaliów, z drugiej strony te same synody nie zabraniają, a raczej zachęcają lub 
nawet żądają, egzekwowania zwyczajowo przyjętych ofiar. Wynikające stąd trudności i nie-
snaski starano się niekiedy rozwiązać, ale bez większego powodzenia, za pomocą ustalone-
go pobierania taks pogrzebowych277. Do dziś problem ten nie został ostatecznie rozwiązany 

                                                                      
concilii districtissime prohibemus, nisi huiusmodi munera sponte et caritative a Christi fidelibus offe-
rantur; volumus tamen, ut laici utriusque sexus per episcopos aut officiales eorum ad consuetudines 
laudabiles, pia devotione fidelium introductas, servandas per censuram ecclesiasticam compellantur”. 
Statuty M. Trąby 1420 s. 90. – „Item pro sepulturis et aliis sacramentis nichil exigatis, sed post sepultu-
ram et alia sacramenta, si quid de consuetudine laudabili fuerit erigendum exigatis”. Najdawniejsze 
statuty arch. gnieźnieńskiej, oprac. W. Abraham, Kraków 1920 s. 52. – „Pro sacramentis Ecclesiae aut 
pro sepultura ecclesiastica ante collationem ne aliquid exigant nec in pactum, ut etiam post aliquid eis 
solvatur, deducant, post collationem autem eorum consuetidinem bonam antiquitus observatam iuxta 
canonicas sanctiones non deserant”. Statuty synodalne biskupa Jana Konarskiego z r. 1509. Sawicki 
Conc I 49. – Podobne postanowienia podają: Statut Floriana Mokrskiego biskupa krakowskiego z 1372 r. 
SPPP IV 49; synody archidiecezji gnieźnieńskiej z 1456 i 1512 r. Sawicki Conc V 61 i 115. 

276 Późniejsze postanowienia synodalne na ten temat omawiają: W. Rubin: Lud w polskim ustawodawstwie 
synodalnym do rozbiorów Polski. „Sacrum Poloniae Millenium”. T. 2 Rzym 1955 s. 144-146. oraz S. Litak: 
Struktura i funkcje parafii w Polsce XVI-XVIII w. W: Kościół w Polsce. T. 2 Kraków 1969 s. 261-284. 

277 Szesnastowieczną taksę pogrzebową cytuje J. I. Kraszewski: Wilno 1840 T. l s. 392 przyp. 48: 

„Jeśli ciało na smyntarz przez samych parafian prowadzone było groszy 3; 
przez księży: plebana osobiście, od ubogiego najmniej groszy 6; 
od bogatego najmniej groszy 12; 
bez plebana, jeśliby księża sami ciało prowadzili a ten nie miał żadnej ważnej prze-
szkody do usprawiedliwienia swej niebytności, od ubogiego groszy 

 
4; 

od bogatego najwyżej groszy 8; 
od odśpiewania wililij tak dla bogatego, jak dla ubogiego bez różnicy groszy 12; 
od odśpiewania Salve 1; 

od konduktu (e psalterio) zgodzić się może pleban do woli przyjmując tylko do grzebania parafian 
a nikogo z obcych nieboszczyków”. 

J. S. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 98-99 cytuje list cyrkularny biskupa krakow-
skiego Lipskiego t. 1740, w którym biskup pisze, że „zważając wielkość wszczynających się kłótni 
między plebanami i ich parafianami”, ustala następujące należności: 

„Za procesję żałobną, która wyjdzie za kościół gr 10 
Gdy z domu zmarły prowadzony będzie z tąż procesją gr 20 
Za wigilię trzech nokturnów z laudesami każdemu księdzu śpiewającemu zł l  
Gdy zaś jeden nokturn śpiewany będzie, każdemu księdzu śpiewającemu   gr 15 
Za mszę św. śpiewaną zł 3 
Służącym w dalmatykach gr 15 
Za kondukt przy chowaniu ciała, między wszystkich księży na podział zł l 
Od miejsca chowania na cmentarzu zł 2 
Od podzwonnego ma być zachowany dawny zwyczaj, mając wzgląd na liczbę dzwo-
nów i wielkość dzwonienia, połowę przychodu z podzwonnego ma się odkładać na 
potrzeby kościoła 
Od sukna na katafalku przykrytego 

 
 
 

gr 6 
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i nieraz, jak w przeszłości278, staje się on kamieniem obrazy, a nawet powodem odejścia od 
Kościoła. 

Prostemu obrzędowi pogrzebowemu, podobnie jak uroczystym pogrzebom, towarzyszyły 
dzwony. Po raz pierwszy odzywały się w chwili konania. Mówią o tym najstarsze agendy, od 
Agendy Henryka I poczynając279. Również śmierć parafianina oznajmiono biciem w dzwony 
kościelne. Chodziło o to, by zarówno kapłanów280, jak i wiernych281 pobudzić do modlitwy 

                                                                      
Od świec zapalonych podczas mszy żałobnej i konduktu palących się od każdej 
rachować się ma 

 
gr 6 

Następują dalsze wyliczenia. Zaznaczono jednak, że „prawdziwie ubogim” należy oddawać ostat-
nią przysługę darmo.  

278 J. Długosz (Liber beneficiorum III 163) podaje, że proboszcz Kłobucka Marcin Kuczaba żądał 
jako opłaty za pogrzeb każdego parafianina krowy lub wołu – „ut quilibet parochianus (...) bovem aut 
vaccam daret ecclesiae pro sepultura” – za co zwano go Cielątkiem. Zwyczaj ten przerwała dopiero 
wielka epidemia w 1454 r., która spowodowała śmierć tylu parafian, że krów zabrakło. Podobny zwy-
czaj w XVII w. piętnuje poeta Wacław Potocki (1621-1696) w swoich Moraliach: 

„Umrze li człek ubogi, w chałupie o to mniej,  
Dziesięćkroć rzewniej płacze, skoro pogrzeb wspomni.  
Samże księdz na śmiertelnej pościeli przy chorem  
Pisarzem testamentu, sam egzekutorem;  
Choć więcej nie zostało, tylko jedna krowa,  
Niech dzieci głodem pomrą, na kościół połowa”.  
W. Potocki: Od umarłego dań. W: J. Dürr-Druski: Arianie polscy w świetle własnej poezji. Zarys 

ideologii i wybór wierszy. Warszawa 1948 s. 117. 
279 „Cum infirmus aliquis morti adpropinquauerit penitus, crebris ictibus pulsato signo in ecclesia, 

ubicumque clerici fuerint accurrant omnes ad morientem”. Agenda Henryka I s. 35. – Przepis ten po-
wtarza Agenda wrocławska za Rytuałem z St. Florian z XII w. – Por. Franz: Rituale von St. Florian s. 97. 
Znajduje się on również w XIII-wiecznej Agendzie cysterskiej z Lubiąża CBUWr IQ 178) oraz w cy-
sterskim Liber usuum z Lądu z XIII w. (ArPz Ms 26). Podobną rubrykę podaje również Agenda nor-
bertanów z Wrocławia z 1320/30: „Qui cum certo signo viderit hominem in proximo moriturum, ite-
rum pulsata campana convocent clericos” (BUWr IQ 205). – Dalekim echem tego zwyczaju 
średniowiecznego jest specjalny dzwon za konających, umieszczony na zewnętrznej fasadzie budynku 
klasztornego OO. Reformatów w Krakowie. H. Wyczawski (Księgi mszalne jako źródło historyczne, 
ABMK VII 66) wspomina o podobnych dzwonach w Krakowie u Dominikanów, Bernardynów, Maryi 
Panny i św. Floriana. 

280 „Sacerdos vero audita morte parrochianorum suorum eos statim absolvere debet dicendo psal-
mum De profundis cum debita collecta Inclina si vir fuerit vel cum collecta Quaesumus domine si 
mulier fuerit”. Manuale parochialium sacerdotum. Mainz 1483. – W tym duchu wypowiada się rów-
nież biskup Bernard Maciejowski: „Ultimum caritatis officium impendendae populo parochis funus est 
atque oratio pro defunctis. Quamobrem cum primum obiisse aliquem ex iis cognoverint, psalmum 
Miserere aut De profundis pro anima illius orent, recordenturque eius in missa, quam primam habe-
bunt”. Epistoła pastoralis ad parochos mart. 16. – Podobnie biskup wileński Benedykt Wojna 
postanawia: „Sanctum et salubre esse, cum ex facto Machabaei concluditur orare pro defunctis, 
sacrificia offere, ut a peccatis solvantur; ita etiam ex antiquissima Ecclesiae observatione et sanctorum 
Patrum pia consuetudine corpora fidelium cum honore sepelienda esse didicimus. Quapropter parochi 
cum prium aliquem ex sua parochia vita perfunctum cognoverint, pro illius anime salute orationes 
aliquas vel unum psalmum De profundis pie recitent”. Constitutiones synodorum Dioecesis Vilnensis 
per III. Benedictum Woyna 1613 Cap. XIV art. l.  

281 „Defuncto aliquo praemittuntur duo pulsus campanarum, quibus populus ad orandum pro anima 
defuncti excitatur”. AgVarm 1578; podobnie AgGn 1578; AgPov 1591. 
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za zmarłych. Dzwony towarzyszyły w czasie kazania. Dzwoniono zatem na rozpoczęcie ob-
rzędu pogrzebowego282, w czasie procesji do kościoła283 i do miejsca wiecznego spoczyn-
ku284 oraz na zakończenie ceremonii podczas śpiewania Salve Regin 285a . 

Najstarsza wzmianka o dzwonieniu w czasie egzekwii pogrzebowych pochodzi z końca 
XIII w. Znajdujemy ją w żywocie św. Kingi286. Pierwsze dzwony pojawiły się w Polsce ra-
zem z chrześcijaństwem. Świadczy o tym fakt wywiezienia dzwonów przez Czechów w r. 
1038287. 

Każde dzwonienie wzywające na wspólne nabożeństwo miało być przypomnieniem mo-
dlitwy za zmarłych. Mówi o tym pierwsza polska ustawa kościelna, uchwalona na synodzie 
prowincjalnym przez Jakuba Świnkę w r. 1285 i nakazująca używać głosu dzwonu jako za-
chęty do udziału we Mszy św.288 Dzwoniono też w rocznicę śmierci289. Następnie, zgodnie 
z zaleceniem papieża Grzegorza XIII (1572–1585), wezwano wiernych na synodzie prowin-
cjalnym w 1621 r. do codziennej modlitwy za zmarłych. Każdego dnia o zmierzchu lub po 
zachodzie słońca na głos dzwonu należało odmówić za zmarłych Ojcze nasz, kilka Zdrowaś 
i psalm Z głębokości, niezależnie od modlitwy Anioł Pański290. Nakaz ten powtarzają następ-
ne synody prowincjalne291 oraz synod diecezjalny odbyty w r. 1624292. Synod prowincjalny 
warszawski z r. 1634, aby podtrzymać zwyczaj trzykrotnego uderzenia w dzwon, mającego 
wzywać do wieczornej modlitwy za zmarłych, udzielał za odmówienie tej modlitwy 40-

282 „Dicta oracione (Suscipe) cantor incipiat R. Libera me, Domine, et tunc campane pulsentur, 
sicque inferant corpus in ecclesiam”. Agenda Henryka I s. 39. 

283 „Constituto tempore, quo corpus ad Ecclesiam deferendum est, convocetur clerus et alii (...) ac 
datis certis campanae signis, eo modo et ritu quo in loco fieri solet (...) ordinatur processio”. RR 1614 
s. 162-163; RitPetric 1631. W opisie pogrzebu zakonnicy polskiej, zmarłej w Pradze w 1656 r., czyta-
my: „I wieziono ciało, a z świecami i wielką gromadą ludu prowadzono do kościoła ojców na-
szych, a wszystkie dzwony prawie godzinę dzwonią. Taki tam zwyczaj, co jest rzecz bardzo pobudza-
jąca do Boga i modlitwy za umarłych, których wszystkim niech będzie Pan miłościw. Amen”. P. Scza-
niecki OSB: Z Gręboszowa k/Tarnowa. „Przewodnik Katolicki” 27 II 1972. 

284 „Cum efferendus est defunctus ad sepeliendum, debent campane pulsari”. Agenda Henryka I 
s. 40; podobnie BKapWr 3n; agendy dominikańskie z Wrocławia: BUWr IQ 230, 204, ID 40.

285 „Postremo antiphona Salve regina (...) Interea fit tertius campanarum pulsus”. AgVarm 1578.  
286 Kanonik wiślicki Krystian (Cristamus) miał widzenie podczas modlitwy, w czasie którego oglą-

dał śmierć Kingi. Po sprawdzeniu tej wiadomości przez umyślnego gońca: „primo pulsantur campane 
et exequie debita celebritate per omnes (canonicos) agentur”. Vita sanctae Kyngae ducissae Cra-
coviensis. MPH IV 731. 

287 Kosmas wśród zrabowanych skarbów wymienia „olbrzymie dzwony” („immensae campanas”). 
Kosmas II 5 s. 218. 

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 cunctis quae sunt universorum et singulorum casibus profutura specialiter autem pro be-
nefactoribus et patronis ac singulariter pro vivis et defunctis ibi sepultis”. R. Hube: Antiquissimae 
constitutiones Synodales Provinciae Gnesnensis. Petropoli 1856 s. 167. 

289 Dnia 30 września 1379 fundator ołtarza zastrzega sobie, iż w rocznicę jego śmierci winny być 
odprawione za spokój jego duszy Msze św.: „solemniter (...) pulsatis omnibus Ecclesiae campanis”. 
Kodeks Dyplomatyczny Katedry Krakowskiej. T. 2. Kraków 1883 s. 72. 

290 I. Subera: Synody prowincjalne s. 167.  
291 Odbyte w Warszawie w 1634 i 1643. Por. I. Subera: Synody prowincjalne s. 176, 180.  
292 Sawicki Conc IX 158. 
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dniowego odpustu293. Dzisiaj nie ma już specjalnego dzwonu wzywającego codziennie do 
modlitwy za zmarłych, jednakże dzwonienie z okazji śmierci i w czasie pogrzebu zachowało 
się nadal, zwłaszcza w parafiach wiejskich i w mniejszych miastach294. 

Gdy chodzi o kazania, Pastoralna biskupa B. Maciejowskiego zaleca ogólnie, by mowa 
pogrzebowa nie tyle była panegirykiem na cześć zmarłego, co pobudzała żywych do poprawy 
życia i do rozważań o śmierci295. Synod włocławski z r. 1641 upomina kapłanów, by również 
podczas pogrzebu biednych głosili krótkie kazania ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rzeczy ostateczne, na jakiś chwalebny czyn zmarłego oraz na podziękowanie uczestnikom 
pogrzebu i polecenie duszy zmarłego ich modłom296. 

Pogrzeby uroczyste kończyły się na ogół w samym kościele. Ostatnią procesją była proce-
sja do grobu, który zazwyczaj znajdował się w świętyni. Natomiast zwykłych parafian cho-
wano poza kościołem, na cmentarzu przykościelnym. Cmentarz średniowieczny różnił się co 
dzisiejszego. Dziś tylko niektóre cmentarze wiejskie, organicznie jak gdyby związane z ko-
ściołem, dają wyobrażenie o średniowiecznych cmentarzach, choć i tu różnice są wielkie. 
Obecne cmentarze przykościelne są  rzeczywiście miejscami ciszy, spokoku, zadumy. Wpraw-
dzie i dziś zdarza się, że szpalerem utworzonym przez groby rodzice niosą dziecko do chrztu, 
orszak weselny kroczy do ołtarza, a pracesja rezurekcyjna, idąca tą samą trasą, obwieszcza 
nie tylko żywym, ale i zmarłym prawdę o ostatecznym zmartwychwstaniu wszystkich. Lecz 
w średniowieczu nie wyczerpywała się jeszcze na tym funkcja cmentarza. Parafialny Kościół 
i związany z nim cmentarz, zarówno na wsi, jak i w mieście, były w średniowieczu w samym 
centrum osiedla. Do cmentarza bezpośrednio przylegały mieszkania. Żywi i zmarli jak gdyby 
nie rozstawali się z sobą. Na cmentarzach przykościelnych odbywały się liczne imprezy. Tu 
głoszono niekiedy kazania. Tu po wiekach odradzał się najpierw w postaci dramatów litur-
gicznych, a potem małych utworów scenicznych, starożytny teatr. Na niektórych cmenta-
rzach 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 mariackim297. Cmentarze były często jedynymi miejscami, oprócz szpitali i leproso-
riów, gdzie w nocy świeciło się światło – „latarnie zmarłych”, zachęcające z jednej strony 
do modlitwy za zmarłych („lux perputua luceat eis”), a z drugiej służące, w świadomości 
prostych ludzi, jako środek do odpędzania duchów zmarłych. Tu w końcu mieściły się kost-
nice, nierzadko z malowidłami „tańca śmierci”, gdzie gromadzono kości, wykopywane w cza-
sie przygotowywania nowych grobów298. Na cmentarzach spotykali się po nabożeństwach 
ludzie celem załatwienia bieżących interesów. W dni świąteczne cmentarze przypominały 
wrzaskliwe targowisko, natomiast w dni powszednie, zwłaszcza w małych osiedlach, wy-
glądały one niekiedy jak podwórza gospodarskie, gdzie suszyła się bielizna, walały się śmie-
ci, a wśród grobów wypasało się bydło299. Dlatego od najstarszych synodów temat cmentarza 

293 I. Subera: Synody Prowincjalne s. 176.  
294 Por. A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe s. 145-149.  
295 „Conciones funebres sic instituantur ut non tam mortuorum celebrentur in iis encomia, quam 

vivi ad meditationem mortis et emendationem vitae inducantur”. Epistoła pastoralis. Art. 16. 
296 Z. Chodyński: Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae. Varsaviae 1890 s. 231: 

„habeatur item brevissimus sermo”. 
297 Ogrójec krakowski znajduje się obecnie przy wejściu głównym do kościoła św. Barbary.  
298 Por. Wład. Łuszczkiewicz: Stare cmentarze krakowskie i ich zabytki sztuki i obyczaju kościelne-

go. RK 1: 1898 s. 9-36; A. Jelicz: Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie s. 71-72 
299 J. St. Bystroń: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce II 115-116.  

- 181 -

3.2. Pogrzeb zwyczajny



często powracał w programie obrad synodalnych. Synody przypominały, że cmentarz powi-
nien być poświęcony przez biskupa i ogrodzony, a za znieważenie cmentarza, podobnie jak 
za znieważenie kościoła, spadała na winnego ekskomunika, a miejsce znieważone wymagało 
rekoncyliacji300. Sprawy ogrodzenia i porządku na cmentarzu niejednokrotnie były poruszane 
również na późniejszych synodach, co samo mówi za siebie301.  

Synod w Łęczycy Jakuba Świnki z 1285 r. obiecuje pamięć modlitewną tym, którzy zo-
staną pochowani na cmentarzu przykościelnym302, a arcybiskup M. Trąba jeszcze w 1420 r. 
nadaje 40 dni odpustu tym, którzy zostaną pochowani na cmentarzu parafialnym303. W diece-
zjach wschodnich, gdzie chrześcijaństwo zakorzeniło się znacznie później, podobne ustawy 
pojawią się odpowiednio dłużej304. 

Do całości uroczystości pogrzebowej również u ludności prostej należała stypa. Starano 
się urządzać ją jak najwystawniej. Dbałość o stypy wynikała z pradawnych zwyczajów po-
grzebowych, głównie z pogańskiej wiary w pośmiertny żywot duszy, która opuściwszy ciało, 
krąży pośród gości obecnych na uczcie pogrzebowej. Toteż w czasie stypy pito cały czas na 
cześć zmarłego i rzucano pod stół kąski z każdej potrawy. Zdarzało się, że uczestnicy stypy 
upijali się, stąd synody zabraniały księżom brać udział w tych ucztach305 lub przynajmniej 
zachować umiar w piciu306. Wieśniacy z okazji pogrzebu często rujnowali swe gospodarstwa, 

300 Por. Pierwszy synod archid. gnieźnieńskiej z r. 1407-1411. Sawicki Conc V 268; Statuty 
M. Trąby s. 69, 88. Uroczysty ryt poświęcenia i rekoncyliacji cmentarza posiadają polskie pontyfikały: 
Strzempińskiego, Fryderyka Jagiellończyka, Erazma Ciołka. 

301 Kwestię ogrodzenia cmentarza poruszają synody archidiecezji gnieźnieńskiej: 1512, 1602. Sa-
wicki Conc V 107, 265, 270, synody płockie: 1589, 1593. Sawicki Conc VI 280, 350; Ordo visitationis 
z pocz. XV w., z czasów powtórnych rządów biskupa Jana Kropidły (1402-1421), zawiera pytanie: 
„Item si cimiteria sint distincta per fossata vel circumsepta ut sacrum a non sacro possit discerni?” – 
por. St. Librowski: Wizytacje diec. Włocławskiej. ABMK 10: 1965 s. 200. – O sporządzeniu 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. Pars I. A. saec. XV usque ad XVII. „Fontes – Towarzystwo Nauko-
we w Toruniu”. Toruń 24: 1929 s. 57. Synod włocławski z r. 1568 zabrania na cmentarzach paść bydło 
i wypuszczać trzodę – por. X. S. Ch(odyński): Cmentarz. Gloger I 248-251; synod warmiński z 1610 
oraz kijowski z 1762 zabraniają rozwieszania na cmentarzach pościeli, wystawiania i mycia naczyń 
kuchennych i browarnych, przesiewania i suszenia zboża, jazdy konnej i odbywania targów. Tamże. 

302 I. Subera: Synody Prowincjalne s. 58.  
303 Statuty M. Trąby z 1420 s. 58. 
304 Synod diecezji żmudzkiej z 1636 r. udziela wieśniakom, pochowanym w obecności duchowne-

go na cmentarzu przykościelnym, 40 dni odpustu. Por. J. St. Bystroń: Kultura ludowa. Warszawa 1939 
s. 165; a synod wileński jeszcze w 1744 r. za pochowanie w polu lub w lesie wzbrania winnemu takie-
go pogrzebu na przeciąg trzech miesięcy wstępu do kościoła, X. Z. Ch(odyński): Cmentarze polskie. 
EKośc III 424. 

305 Synod wrocławski z czasów biskupa Wacława (1382-1417) z r. 1410 stanowił: „Item statuimus 
et mandamus hortamurque per viscera misericordie Jesu Christi, quatenus omnes clerici a tabernarum 
visitatione (...) abstineant, conviviaque et comessaciones in eorum convocacionibus et animarum 
commemoracionibus (quas stipas vocant) non faciant”. Sawicki Conc X 386. 

306 Synod gnieźnieński arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego (l402-1417) z lat 1407-1411 podaje: 
„Item ut invitati ad agapas id est ad stipas completo prandio et graciarum accione, ut moris est, tres aut 
quatuor haustus faciant et non ultra et ante vesperas ad domos proprias revertantur sub pena synodali”. 
Sawicki Coric V 258. – To samo zalecenie powtarza arcybiskup Jan Łaski (1510-1531) na synodzie 
w Łęczycy w 1512 r. Tamże s. 105. 
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dlatego też synody nawoływały do rozsądku i umiaru, zwłaszcza w urządzaniu styp307, a póź-
niej nawet formalnie ich zakazywały308. Zupełnie ich jednak nigdy nie zdołano wyrugo-
wać309. W czasie stypy śpiewano dawne pieśni. Przykładem może tu być popularna piosenka 
o Maćku:

„Umarł, Maciek, umarł, już lety na desce, 
Gdyby mu zagrano, zatańczyłby jeszcze”310. 

Bardzo skromnie wyglądał pogrzeb w czasach zarazy. Zmarłych chowano wówczas na 
ogół na specjalnych cmentarzach poza miastem, a wywożono ich na wozie przykrytym suk-
nem, przy czym konie musiały mieć uczepione dzwoneczki sygnalizujące, co ciągną, by prze-
chodnie mogli usunąć się na bok311. W celu grzebania najuboższych oraz zmarłych w czasie 
epidemii wileński kaznodzieja, ks. Jan Jachnowicz (1588–1658), zorganizował bractwo imie-
nia Nikodema i Józefa z Arymatei przy kościele pod tym samym wezwaniem w Wilnie312. 
Temu samemu celowi służyły zakładane w różnych miastach Bractwa Ratunku Dusz Czyść-
cowych313.  

3.2.2. Liturgia zwyczajnego pogrzebu  

Analogicznie do stosunkowo skromnych zewnętrznych obchodów pogrzebowych biednej 
ludności również liturgia tych pogrzebów jest nader uboga. Teksty liturgiczne zwykłego, 
prostego parafialnego obrzędu pogrzebowego są bardzo krótkie. Znajdujemy je w 13 agen-
dach polskich314. Są one różnie zatytułowane. Jednakże niemal wszystkie nagłówki mówią, 
że chodzi o jakiś obrzęd umniejszony („minor”), skrócony („brevis”, „brevior”), pospolity 
(„communis”), odprawiany w kościołach parafialnych („qui in ecclesiis parochialibus canitur 
circa feretrum”)315. Wspomniana już wyżej agenda z diecezji augsburskiej z 1487 r., zatytu-

307 „Persuadeant (scil. parochi) haeredibus, et amicis defunctorum (...), ut sumptus funerum faciant 
moderatior, expendedaeque; potius pauperum fami, vel sacrificiis pro anima defuncti procurandis, 
quam erigendis pompose cenotaphiis, aut conviviis laute apparandis”. Acta et Constitutiones synodi 
gnesnensis provinciae 1628 fol. H  3. 

308 „Evenit saepissime inter rudis condiciones homines, quod in prandiis et conviviis funeralium lo-
co suffragii animae, demortui scandala et offensae divinae ex ebrietate perpetrantur, agrestes quoque 
exinde depauperantur; proinde ejusmodi prandia et commesationos uti offensae divinae occasionem 
inhibemus (...)”. Synod poznański z 1738. Decretales et Constitutiones (zbiór Żórawskiego. Wyd. 
Chodyński i Likowski) II 215. 

309 Por. A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 376-377.  
310 Por. Z. Kuchowicz: Obyczaje staropolskie s. 202-203; J. St. Bystroń: Dzieje obyczajów w daw-

nej Polsce II 117-118. 
311 A. Jelicz: Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie. Warszawa 1966 s. 75.  
312 W. Armon: Jan Jachnowicz. PSB X 269-270; M. Kosman: Drogi zaniku pogaństwa u Bałtów 

s. 204.
313 T. Chodzidło: Kościół i kultura ludowa. KTKP III 126. 
314 Są to: dwie agendy cysterskie z XV w. – BUWr IQ 210, IOct 66; (cztery wrocławskie: BUWr 

IQ 207, BKapWr 13n, druki: 1499, 1510; dwie krakowskie: druki 1514, 1517; AgPloc 1554; AgVarm 
1578; AgGn 1578; AgPov 1591; RitPetr 1631. Pełne teksty tych obrzędów zob. w aneksach 10-21. 

315 „Conductus defunctorum” – BUWr IOct 66; „Ordo exequiarum brevis” – BUWr IQ 210; „Con-
ductum” – BUWr IQ 207; „Sequitur conductus qui in ecclesiis parothialibus canitur in exequiis circa 
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łowała podobny obrzęd jako Sepultura simplex laicorum et plebejorum316. Przeznaczenie 
zatem tego obrzędu jest wyraźnie określone. 

Kiedy w agendach czytamy: „Conductus minor qui in ecclesiis parochialibus canitur”, 
mimo woli stają nam przed oczyma daleko od środowisk kulturalnych położone parafie, 
w których rozwinięcie liturgii pogrzebowej było niemożliwe, choćby ze względu na brak 
odpowiednio przygotowanych ludzi. Szczególnie skromne były pogrzeby nędzarzy, zarówno 
miejskich, jak i wiejskich, zmarłych w zupełnym opuszczeniu, których jedynie konieczność 
zmuszała do pochowania, a miłosierdzie chrześcijańskie kazało nad ich grobem odmówić 
krotką modlitwę317. 

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, 
chowanego ze znacznie skromniejszą oprawą zewnętrzną niż w przypadku pogrzebu mni-
cha318. Na ślad uproszczenia uroczystego rytu w odniesieniu do pogrzebu niezakonników 
natrafiamy w księgach norbertańskich i dominikańskich z XVI w. Agenda norbertańska 
z 1320/30 pod koniec obrzędu zawiera taką oto rubrykę: „Nota quod in sepultura mortuorum 
qui non fuerint fratres non cantatur antiphona Clementissime nec VII psalmi leguntur, sed 
dicta coll. Deus in cuius cantatur in reditu Responsorium Libera me Domine...”319. Podobną 
rurbrykę zawierają również księgi dominikańskie z Wrocławia z XIV i XV w.320. 

Skrócony obrzęd pogrzebowy formalnie wypracowany pojawia się dopiero w niektórych 
agendach XV-wiecznych, a powszechny staje się w księgach XVI stulecia. Wyglądał on za-
sadniczo następująco:  

Non intres 
Resp.: Credo quod Redemptor 
Or.:  Deus apud quem omnia vivunt 
Resp.: Qui Lazarum 
Or.:  Fac quaesumus Domine 
Resp.: Libera me Domine de morte321. 

Od czasu drukowanych agend wrocławskich z 1499 i 1510 r. oraz krakowskich z 1514 i 1517 r. 
do programu pogrzebu parafialnego na stałe weszła antyfoną Salve Regina. 

Odmienny od powyższego schematu obrzęd proponuje Agenda warmińska z 1578322. 
Rozpoczyna się on responsorium Absolve Domine, śpiewanym w domu zmarłego. W drodze 
do kościoła śpiewa się responsorium Libera me Domine, a w przypadku pogrzebu dziecka lub 
dziewicy – Christi virgo dilectissima lub Si bona suscepimus. Na cmentarzu pokrapia się bez 
słów ciało zmarłego złożone do grobu, a następnie rzuca ziemię ze słowami: „De terra pla-
                                                                      
feret rum” – AgWrat 1499, 1510; AgCrac 1517; AgPlic 1554; „Conductus mortuorum” – AgCrac 
1514; „Conductus funeris communis” – AgPov 1591; „Conductus funebris minor” – WrKap I3n. 

316 J. A. Hoeynck: Liturgie des Bistums Augsburg s. 156.  
317 Ilustracją takiego pogrzebu jest załączona w aneksie reprodukcja sztychu z 1693 r. Zob. il. 14. 
318 Por. wyżej liturgia pogrzebu u cystersów s. 171-175.  
319 BUWr IQ 205. 
320 Processionale OP: BUWr IQ 204, 230, ID 40. 
321 BUWr IOct 66, IQ 207; AgCrac 1514 – por. aneksy 11, 12, 15. Agendy wrocławskie 1499, 

1510, Agenda krakowska 1517, Agenda płocka 1554 po pierwszym responsorium mają modlitwę Fac 
quaesumus, a po drugim Fidelium. 

322 Zob. aneks 18. 
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smasti (formasti) me”. Antyfona Salve Regina i w tym ujęciu kończy obrzęd323. Ten sam 
obrzęd z nowym uszeregowaniem responsoriów znajdujemy również w Agendzie gnieźnień-
skiej z 1578 r.324 W tym obrzędzie nie ma ani jednej modlitwy. Modlitwę Omnipotens sempi-
terne Deus qui humano corpori odmawianą nad grobem wprowadza dopiero do tego schema-
tu Agenda Powodowskiego z 1591 r.325. Od Agendy warmińskiej z 1578 r. Conductus minor 
jest opatrzony wyczerpującymi rubrykami. 

 
3.2.3. Pogrzeb „polski” w Rytuale piotrkowskim  
 
W 1614 r. ukazało się w Rzymie Rituale Romanum. Była to ostatnia księga liturgiczna 

opracowana i wydana według wskazań Soboru Trydenckiego. Proces potrydenckiej odnowy 
liturgicznej został z wydaniem tej księgi właściwie zakończony. Chodziło teraz jedynie o peł-
ną jej realizację w poszczególnych krajach. 

Na podstawie Rituale Romanum przygotowano i wydano w 1631 r. rytuał polski, zwany od 
miejsca jego zatwierdzenia na synodzie piotrkowskim Rituale Petricoviense. Była to księga, która 
miała ostatecznie zakończyć proces romanizacji liturgii w Polsce. Tymczasem, podobnie jak to 
było z przyjęciem potrydenckiego Mszału rzymskiego (1570)326, i w tym przypadku tradycjo-
nalizm polski nie od razu został przezwyciężony. W. Wrona wylicza aż 45 różnic między Rytu-
ałem rzymski a Rytuałem piotrkowskim327. Odnoszą się one również do obrzędu pogrzebowego. 

Rytuał piotrkowski w zasadzie przyjął rzymskie Ordo exequiarum z 1614 r., gdyż było 
ono bardziej dostosowane do aktualnych wymogów duszpasterskich. Jedyną zmianę wpro-
wadzoną do rzymskiego Ordo exequiarum przez Rytuał piotrkowski było odmówienie, zgod-
nie z tradycją polską, Officium defunctorum w domu zmarłego, bezpośrednio przed wy-
prowadzeniem zmarłego do kościoła, zamiast w kościele. 

Poza Ordo exequiarum z Rytuału rzymskiego, Rytuał piotrkowski przytacza jeszcze Ordo 
exequiarum brevior ex usu Provinciae humus. Skrócony obrzęd polski przewidywał w domu 
zmarłego odśpiewanie responsorium Libera me Domine. Z kolei już nad grobem śpiewano 
responsorium Qui Lazarum, a po Ojcze nasz i wezwaniach odmawiano modlitwę Omnipotens 
sempiterne Deus, qui humano corpori. Po spuszczeniu trumny do grobu kapłan skrapiał grób 
wodą święconą i, rzucając grudkę ziemi, mówił: „De terra formasti me Domine et carne indu-
isti me, resuscita me in novissimo die, Redemptor meus, Domine”. W czasie zasypywania 
mogiły śpiewano Salve Regina328. 

Sobór Trydencki pozwalał wprawdzie na zachowanie zwyczajów liturgicznych, które mo-
gły się wykazać przynajmniej dwuchsetletnią tradycją, ale przytoczony przez Rytuał piotr-
kowski skrócony obrzęd pogrzebowy znany był w Polsce zaledwie od 40 lat. Występuje on 

                         
323 W razie liczniejszej grupy uczestników pogrzebu agenda ta zaleca śpiew Media vita w języku 

niemieckim: Mitten (ihn leben sein - dopisano ręką). 
324 Zobacz aneks 19. Na pierwszym miejscu znajduje się tu responsorium Libera me Domine, a po-

tem Credo quod Redemptor lub dalsze „ex vigiliis mortuorum”. 
325 Zob. aneks 20. Taki sam schemat zawiera rękopiśmienna agenda z XVII w. – BKapWr 13n. 

Zob. aneks 13. 
326 Por. P. Sczaniecki: Służba Boża II 127-148. 
327 W. Wrona OFM: Dzieje rytuału piotrkowskiego. „Polonia Sacra”. 4: 1951 s. 328-380, tu: s. 351-

-353.  
328 Pełny tekst obrzędu zob. aneks 21. 
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po raz pierwszy dopiero w Agendzie Powodowsklego z 1591 r.329 Okazuje się zatem, że „usus 
Provinciae humus” nie był zbyt dawny. Ordo exequiarum brevior stał się jednak długowiecz-
ny. Przetrwał z niewielką zmianą330 do naszych dni, czyli do 1963 r., kiedy to w Collectio 
Rituum został zastąpiony przez Ritus brevissimus sepeliendi adultos331, znacznie roz-
budowanym w stosunku do Ordo exequiarum brevior z Rytuału piotrkowskiego. 

3.3.  POGRZEB NADZWYCZAJNY  

3.3.1. Pogrzeb dziecka  

Niedawno J. Salij pisał: „Dotychczas brak monografii na temat obrzędów pogrzebowych 
ochrzczonych niemowląt w liturgii rzymskiej”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, a tym bardziej pogrzebu dzieci”333. 
Niniejsze wywody chcą być skromną próbą uzupełnienia tej luki, przynajmniej w odniesieniu 
do dziejów liturgii pogrzebu dzieci w Polsce. 

Najwcześniejszy 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 średniowiecza335. Monumentalny zbiór M. Andrieugo Les Ordines Romani du haut Moy-

329 Podobny obrzęd, z dodaniem jedynie w domu zmarłego psalmu De profundis z antyfoną 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 ona 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 Domine, a po odpowiednich wersetach przycho-
dzi modlitwa Omnipotens sempiterne Deus, qui humano corpori. Wypada responsorium Qui Lazarum. 
Reszta pozostaje bez zmian. 

331 Por. Collectio Rituum. Katowice 1963 s. 388-397. 
332 J. Salij: Modlitwa za świętych w liturgii rzymskiej s. 249. 
333 Tamże. – Do miana „poważniejszych publikacji” nie mogą pretendować artykuły: C. Braga: 

L’„Ordo exsequiarum” per i bambini. EL 84: 1970 s. 160-168; A. Turck: Notes sur les funérailles 
d’enfants non baptises. LMD l0l: 1970 s. 113-118; A. M. Roguet: Messe per le esequi dei bambini. 
„Rivista Liturgice”. 58: 1971 s. 408-4114, będąc jedynie praktycznym komentarzem do nowego ob-
rzędu pogrzebowego dzieci. 

334 H. R. Philipeau: Textes et Rubriques des Agenda mortuorum. ALW 4: 1955 s. 71. – Efrem Sy-
ryjczyk ułożył 85 madraszy („Grabgesänge”) o zmarłych, które weszły do liturgii pogrzebowej. Śmierć 
dzieci opiewają madrasze od 36-44. Por. H. Möllers: Jenseitsglaube und Totenkult in altchristlichen 
Syrien, nach den Schriften unter dem Namen Afrems des Syrers. Marburg 1965 s. 158; Assemani: 
Aphraemi Syri Opera. T. 3. Editio Romana 1743 s. 225-359. 

335 Brak obrzędu pogrzebu dziecka we wcześniejszym średniowieczu zdaje się wynikać z tego, że 
średniowiecze mało albo w ogóle nie interesowało się dzieckiem. J. Huizinga (Jesień średniowiecza I 
273) pisze, że akcenty z życia dziecka w literaturze późnego średniowiecza występują niezmiernie 
rzadko. „Nie było dla nich miejsca w namaszczonej powadze wielkiego stylu. Właściwie ani literatura 
laicka, ani kościelna nie znają dziecka”. Podobnie wypowiada się J. Le Goff (Kultura średniowiecznej 
Europy s. 287-288): „Kiedy ogląda się dzieła sztuki odnosi się wrażenie, że ich (dzieci) wcale nie 
było”. Dziecko w sztuce średniowiecza jest miniaturą dorosłego człowieka. „Dopiero pod koniec śre-
dniowiecza rozpowszechnia się temat ikonograficzny zabarwiony nowym zainteresowaniem się dla 
postaci dziecka, zainteresowaniem, które zresztą w tych czasach wysokiej śmiertelności dziecięcej jest 

- 186 -

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



en-Age”336 nie zawiera żadnego przykładu na ten temat, a wśród dziewiętnastu rytów pogrzebo-
wych, opublikowanych przez E. Martène’a w De antiquis Ecclesiae ritibus”, znajduje się zaled-
wie jeden obrzęd pogrzebu dziecka, zaczerpnięty z liturgii ambrozja 337ńskiej . 

W liturgii rzymskiej Officium sepulturae parvulorum christianorum pojawia się po raz 
pierwszy w Pontificale seu Sacerdotale Romanum (Romae 1497) autorstwa dominikanina 
Alberta Castellana (+ ok. 1522). Po Castellanie obrzęd pogrzebu opracował kardynał J. A. 
Santori (Rituale Sacramentorum Romanum. Romae 1584), który stał się podstawą dla Ordo 
sepeliendi parvulos z Rituale Romanum z 1614 roku338. 

Liturgiczny obrzęd pogrzebowy przeznaczony był jedynie dla dziecka ochrzczonego. Do-
datkowe trudności stwarzał pogrzeb dziecka nieochrzczonego. Aż do naszych czasów obo-
wiązywał przepis: „Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine baptismo de-
cesserint” (CIC 1239 § l). Rituale Romanum z 1614 r. wylicza wszystkich, którym należy 
odmówić kościelnego pogrzebu, a wśród nich: „Infantibus mortuis absque Baptismo”. Uza-
sadnienie także było proste: „Cum non sint membra (Ecclesiae) incorporata, ac propterea in 
loco sacro sepeliri non debeant”339. Problem miał charakter przede wszystkim doktrynalny340. 

przede wszystkim niepokojem: Temat rzezi niewiniątek, w kulcie znajdujący odbicie w popularności 
święta Świętych Młodzianków” (tamże). Ogromna śmiertelność niemowląt powodowała, że niezbyt 
opłakiwano ich stratę. „Wygląda na to, że w średniowieczu śmierć niemowlęcia i małego dziecka 
przyjmowano spokojnie” – pisze Szymon Yudkin: Śmierć a dzieci. W: Arnold Toynbee i inni: Czło-
wiek wobec śmierci. Warszawa 1973 s. 74. Na pocieszenie przytaczano znane powszechnie opowiada-
nie ludowe, w którym umarłe dziecko przychodzi do swej matki, prosząc ją, by dłużej nie płakała, 
gdyż jego śmiertelna koszulka musi wreszcie wyschnąć (J. 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. 
J. Kołakowska: Renesansowe nagrobki dziecięce w Polsce w XVI i pierwszej połowy XVII wieku. „Stu-
dia Renesansowe”. T. l. Wrocław 1956 s. 231-256. Przykładem zainteresowania się renesansu dziec-
kiem w literaturze polskiej jest Jan Kochanowski (1530-1584). Przepiękne, pełne bólu i liryki jego 
Treny na śmierć córki Urszuli”są pierwszym w naszej literaturze wprowadzeniem dziecka na scenę, 
i to właśnie, co nas tu szczególnie interesuje, w związku z jego śmierci. Por. Jan Kochanowski: Treny, 
Wyd. T. Ulewicz. Kraków 1950 s. 39 (Nota od wydawcy). 

336 M. Andrieu: Les Ordines Romani du haut Moyen-Age. T. 1-5. Louvain 1931-1961.  
337 E. Martène: De antiquis Ecclesiae ritibus. Antverpiae 1763 (pierwsze wydanie w latach 1699--1702) 

T. 2 s. 407. – Nie wiadomo jednak z jakiego czasu pochodzi obrzęd ambrozjański. Rituale Ambrosianum 
ukazało się w druku w 1589 r. (Tekst tego obrzędu zob. w aneksie 22). – W De antiquis monachorum riti-
bus E. Martène’a (Antverpiae 1764 T. 4 s. 253-279) nie znajdujemy żadnego obrzędu pogrzebu dziecka. 

338 Por. C. Braga: L’„Ordo exsequiarum” per i bambini s. 161-162; P. M. Gy: Der Tod des Chri-
sten. W: Martimort: Handbuch II 167. 

339 Rituale Frisingense z 1743 roku podaje: „Quamvis parvulorum sine baptismo defunctorum cu-
ram Ecclesia Dei non habet, cum non sint membra incorporata, ac propterea in loco sacro sepeliri non 
debeant (...) sunt tamen separatis (prope sed extra coemeterium) bene clausis attamen non benedictis, 
sine precibus et omni solemnitate ecclesiastica, privatim, et in silentio sepeliendi”. Cyt. za: C. Braga: 
L’„Ordo exsequiarum” per i bambini s. 165. 

340 Por. Ch. V. Héris: Le salut des enfants morts sans baptem. LMD 40: 1947 nr 10 s. 89-105; Ch. 
Journet: La volonté divino salvifique sur las petits enfants. Bruges 1958; W. Granat: Problem zbawie-
nia dzieci nieochrzczonych odchodzących z tego świata przed użyciem rozumu. W: Dogmatyka katolic-
ka. 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. 
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Dziecko nieochrzczone nie jest członkiem Kościoła i Kościół nie ma wobec niego żadnych zo-
bowiązań. Powstały jednak komplikacje duszpasterskie i ludzkie. Prób rozwiązania tego zagad-
nienia w przeszłości było jednak niewiele. Jedną z nich było stanowisko kardynała Kajetana 
(+1534), który uważał, że brak chrztu dziecka można uzupełnić wiarą i modlitwą rodziców. Jed-
nakże sugestie Kajetana nie spotkały się ze zrozumieniem341. Ostatnio kwestia zbawienia dzieci 
schodzących z tego świata przed użyciem rozumu, a bez sakramentu chrztu, jest żywo dysku-
towana. I choć Kościół nie wydał jeszcze w tej kwestii żadnego orzeczenia, to jednak opinia teo-
logów jest dość zgodna, że Bóg ma środki zbawienia, o których my nie wiemy342. 

Te same trudności odnośnie do pogrzebu dzieci nieochrzczonych istniały w kościołach 
protestanckich. W praktyce pogrzeb w tym przypadku uzależniano od życzenia rodziców i zgo-
dy poszczególnych gmin343. 

W uzasadnieniu teologicznym protestanci podają, że dziecko zrodzone z ochrzczonych rodziców 
od samego początku znajduje się w zasięgu działania łaski Jezusa Chrystusa. Powołują się przy tym 
na 1 List św. Pawła do Koryntian 7,14: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, 
podobnie świętość osiągnie niewierząca żona przez «brata». W przeciwnym wypadku dzieci wasze 
byłyby nieczyste, teraz zaś są święte”. W ten sposób problem nie zostaje do końca rozwiązany, ale 
wiara ludu i praktyka duszpasterska wyprzedzają rozstrzygnięcia teologiczne. 

Wiara ludu i praktyka duszpasterska legły również u podstaw najnowszego Ordo exsequiarum 
z 1969 r., które pogrzeb dziecka nieochrzczonego uzależnia od pozwolenia biskupiego344. Pozwole-
nie to wprawdzie obwarowane jest licznymi warunkami, jest jednak możliwe do osiągnięcia. 

Zupełną nowością naszych czasów jest Msza In exsequiis pervuli nondum baptizati345. Jest ona 
jednak logiczną konsekwencją normy liturgicznej pozwalającej na odprawienie kościelnego po-
grzebu 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 pierwszą wzmianką o pogrzebie dziecka w polskich oficjalnych źródłach ko-

ścielnych jest statut biskupa Wojciecha Jastrzębca z 1423 roku. Jest w nim mowa o praktyce odpra-
wienia Mszy z okazji śmierci dzieci „nie na odpuszczenie winy, lecz dla okazania, że należą do 
jedności Ciała Mistycznego”346. Statut Jastrzębca odbiega od całej tradycji średniowiecznej. Nie 
znajduje też oddźwięku w dalszych ustawach synodalnych ani w księgach liturgicznych. 

341 W komentarzu do Sumy teologicznej św. Tomasza (III q. 680 2.11) Kajetan pisał: „Sed tunc de-
ficiente parvulis proprio salutis auxilio, parentum fides pro parvulo sola sufficiebat. Ergo nunc 
quando parvulo deest proprium salutis remedium, quod est baptisma, sola parentis fides, parvulum Deo 
offerens, sufficit ad salutem parvuli”. Przy wydaniu Komentarza przez Piusa V w 1570 r. papież 
nakazał opuścić te zdania. Znalazły się one ponownie w Komentarzu dopiero w wydaniu przygotowa-
nym przez Leona XIII. Por. B. Bürki: Im Herrn entschlafen s. 282 przyp. 42; J. B. Umberg: Kajetans 
Lehre von der Kinderersatztaufe auf dem Trienter Konzil. „Zeitschrift für Katolische Theologie”, 39: 
1915 s. 452-464. 

342 Por. W. Granat, jw.  
343 Por. B. Bürki: Im Herrn entschlafen s. 282-283. 
344 „Si quis parvulus, quem parentes baptzari volebant, ante Baptismum mortuus fuerit, Ordinarius 

loci, adiunctis pastoralibus consideratis, permittere potest ut exsequiae celebrentur”. OE 82. 
345 Missale Romanum 1970 s. 885-886. 
346 „Nec ambiget quispiam de ritu ecclesie, quo parvulis transeuntibus missa celebratur, qui non iu-

vantur quoad remissionem culpe, cum statim celum conscendunt, sed id facimus ad ostendendum par-
vulos ad unitatem corporis mystici pertinere”. SPPP IV 67. 
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Najstarszą księgą liturgiczną z terenu polskiego, w której odnaleziono obrzęd pogrzebu dzieci, jest 
agenda z klasztoru cysterskiego w Lubiążu347. Pochodzi ona z końca XV wieku348. Obrzęd pogrze-
bu dziecka Agendy cysterską czy lubiąską pokrywa się zupełnie z takim obrzędem w Rituale Roma-
num 1614, co najlepiej ilustruje zestawienie tekstów obu tych ksiąg. Oba obrzędy opierają się na 
wspólnym źródle, jakim jest obrzęd pogrzebu dziecka opracowany przez Alberta Castellana, cho-
ciaż ten ostatni kończy obrzęd modlitwą Deus qui corda fidelium lub Concede nos349.  

Różnica między Agendą cysterską z Lubiąża a Rytuałem rzymskim z 1614 polega jedynie na 
tym, że ten ostatni na samym wstępie do pogrzebu dzieci zawiera dodatkową uwagę, by dla 
ochrzczonych niemowląt i dzieci zmarłych przed użyciem rozumu wyznaczyć „iuxte vetustam 
et laudabilem consuetudinem” specjalne miejsce na poświęconym cmentarzu (patrz tabela 3). 

W rubryce wstępnej obu agend jest mowa o przybraniu dziecka w koronę z kwiatów lub 
pachnących ziół na znak niewinności. Rubryka nawiązuje tu do starochrześcijańskiej tradycji, 
opartej na zwyczajach żydowskich (J 19,39-40), według której zmarłych obsypywano won-
nymi ziołami350. Korony na głowach zmarłych dziewic, jako mające związek z kultem po-
gańskim, były w pierwotnym Kościele zakazane351, jednak już Grzegorz z Nysy (+399) nie 
widzi w tym zwyczaju niczego zdrożnego352. Kapłan w czasie pogrzebu dziecka ubrany jest 
w komżę i białą stułę, podczas gdy w obrzędzie ambrozjańskim przewiduje się stułę fioleto-
wą. Dzwony w zasadzie milczą, jeśli jednak dzwonią, to na sposób uroczysty. 

Następną księgą liturgiczną zajmującą się pogrzebem dziecka jest drukowana Agenda 
płocka z 1554 r. Wprawdzie nie posiada ona żadnych tekstów liturgicznych, ale zawiera bar-
dzo interesujące „informationes” na temat „sepultura parvulorum”353. Autora tych „informa-
tiones” nurtowała mocno sprawa pogrzebu dzieci nieochrzczonych354. Wprawdzie domaga się 
chrztu dla dzieci, które mają zaznać kościelnego pogrzebu, ale traktuje rzecz jak na owe cza-

347 BUWr IQ 210 k. 25-32. 
348 Por. Katalog Göbera XV 154. Ustalenie daty powstania budzi pewne wątpliwości, między in-

nymi właśnie ze względu na obrzęd pogrzebu dzieci. Por. też s. 331 przyp. 2. 
349 Por. C. Braga: L’„Ordo exsequiarum” per i bambini s. 161.  
350 Por. Tertulian: De resurectione mortuorum 27,5 (CChr, Series latina 2,9,6); Prudentius: Cathe-

merinon 15-51 (PL 59,880). 
351 Por. Minucius Felix: Octavius 38 (PL 3,356): „Sane, quod caput non coronamus ignoscite (...) 

nec mortuos coronamus”. Podobnie Tertulian: De corona 10 (CChr, Series latina 2,1053). 
352 Grzegorz z Nyssy: Życie Makryna (PG 46,989). 
353 Agenda Plocensis 1554 p, 19: „De sepultura parvulorum (informationes). Infantes qui tempore 

necessitatis per obstetrices, vel alias personas quaecumque, etiam per paganos et Judeos baptizantur, 
licet etiam ex ignorantia, timore, vel simplicitate et non ex contemptu, nec voluntate aliquid obmitti vel 
addi contingat, aecclesiastica sepultura carrere non debent. Pie enim creditur, quod Christus Jesus 
summus sacerdos omnem dafectum suplet. Iuxta sententiam beati Ambrosii: Et si fides totius Trinitatis 
in corde teneatur et tantum persona nominatur, plenum est sacramentum. Ubi vero studiose, aut ex 
mala voluntate ommissio verborum intervenerit, vioiaretur baptismus. Infantes etiam illi qui tempore 
partus in aliqua parte corporis, vel in membro aliquo in utero materno apparente baptizantur: sive cum 
matre moritur, sepultura Ecclesiastica carere non debet. Quamvis enim iuxta doctrinam sanctorum 
canonum homo baptizari debet et non pars hominis, hoc intelligendum est extra necessitatem, quia 
divina misericordia non est arctanda: ut supra dictum est. Similiter infans ille qui ad Ecclesiam 
defertur, et in via moritur, ecclesiastica carere non debet sepultura, quia in fide et intentione 
patrimorum baptisatus: Et Ecclesia sic communiter tenet et observat”. 

354 Agendę tę na zlecenie biskupa A. Noskowskiego opracował W. Zambrzuski. 
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Tabela 3 

Agenda lubieska z XV w. Rituale Romanum 1614 
De exsequiis parvulorum 

In primis admonendi sunt Parochi, ut ju-
xta vetustam et laudabilem Ecclesiarum 
consuetudinem, parvulorum corpuscula non 
sepeliantur in communibus et promiscuis 
coemeteriorum et Ecclesiarum sepulturis; 
sed ut pro illis in Parochialibus Ecclesiis, 
aut illarum cemeteriis, quatenus commode 
fieri potest, speciales et separatos ab aliis 
loculos et sepulturas habeant seu fieri cu-
rent, in quibus non sepeliantur, nisi qui bap-
tizati fuerint infantes, vel pueri qui ante an-
nos discretionis obierunt. 

In funere parvulorum ut plurimum non 
pulsantur campanae: quod si pulsentur, non 
sono lugubri, sed potius festivo pulsari 
debent. 

Ordo sepeliendi parvulos. Ordo sepeliendi parvulos 

In funere parvulorum ut plurimum non 
pulsatur campanam. Si tamen in sono festi-
vo potius pulsari debant. 

Cum infans vel puer baptizatus defunctus 
fuerit ante usum rationis induitur iuxta aeta-
tem et imponitur ei corona de floribus seu 
herbus aromaticis et odoriferis in signum 
integritatis carnis et virginitatis. Parochus 
superpelliceo indutus et stola alba et alii de 
clero si adsint praecedente cruce absque ha-
sta accedunt ad domum defuncti cum cleri-
co aspersorium deferente, sacerdos aspergit 
corpus, deinde dicet antiphonam: 

Cum igitur infans vel puer baptizatus de-
functus fuerit ante usum rationis, induitur 
juxta aetatem, et imponitur ei corona de flo-
ribus, seu de herbis aromaticis et odoriferis, 
in signum integritatis carnis et virginitatis; 
et Parochus superpelliceo et stola alba indu-
tus, et alii de Clero, si adsint, praecedente 
Cruce, quae sine hasta defertur, accedunt ad 
domum defuncti cum Clerico aspersorium 
deferente. Sacardos aspergit corpus, deinde 
dicit: 

Ant. Sit nomem Domini benedictum, ex 
hoc nunc et usque in saeculum. 

Ant. Sit nomen Domini. 

Ps. 112 Laudate pueri Dominum Ps. 112 Laudate pueri Dominum. 
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Tabela 3 

Agenda lubieska z XV w. Rituale Romanum 1614 
De exsequiis parvulorum 

Dum portatur ad ecclesiam dicatur:  
Ps. 118 Beati immaculati in via et si tem-

pus superest, dici potest  
Ps. 148 Laudate Dominum de coelis cum 

aliis duobus sequentibus. 

Dum portatur ad Ecclesiam, dicatur Psal-
mus. Beati immaculati et si tempus superest, 
dici potest Psalmus Laudate Dominum de 
coelis cum aliis duobus sequentibus; et in 
fine Gloria Patri. 

Cum autem pervenerint ad ecclesiam di-
catur antiphona: 

Cum autem pervenerint ad Ecclesiam di-
catur: 

Ant. Hic accipiet benedictionem a Domi-
no, et misericordiam a Deo salutari 
suo, quia haec est generatio quae-
rentium dominum. 

Ant. Hic accipiet 

Ps. 27 Domini est terra.  
Postea dicatur: 
Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el. 

Ps. 23 Domini est terra.  
Postea dicitur:  
Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el. 

Pater noster 
Secreto tamen et interim corpus aspergit 

Pater noster – secreto.  
Interim corpus aspergit. 

Et ne nos Et ne nos inducas in tentationem. 
Sed libera nos a mało. 

V. Me autem propter innocentiam 
suscepisti.  

R. Et confirmasti me in conspectu tuo in 
aeternum. 

V. Me autem propter innocentiam 
suscepisti.  

R. Et confirmasti me in conspectu tuo in 
aeternum. 

V. Dominus vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo. 

V. Dominus vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. Oremus. 

Omnipotens et mitissime Deus... Omnipotans et mitissime Deus, qui omni-
bus parvulis renatis fonte baptismatis dum 
migrant a saeculo, sine ullis eorum meritis 
vitam illico largiris aeternam, sicut animae 
hujus parvuli hodie credimus te facisse: fac 
nos, quaesumus Domine, per intercessio-
nem Beate Mariae semper virginis, et om-
nium Sanctorum tuorum, hic purificatis tibi 
mentibus famulari, at in Paradiso cum bea-
tis parvulis perenniter sociari. Per. 
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Tabela 3 

Agenda lubieska z XV w. Rituale Romanum 1614 
De exsequiis parvulorum 

Dum portatur ad tumulum, etsi etiam non 
portetur dicitur antiphona: 

Dum portatur ad tumulum, at etiamsi tunc 
non portetur, dicitur: 

Ant. Juvenes et virgines, senes cum iunio-
ribus laudent nomen Domini. 

Ant. Juvenes. 

Ps. 148 Laudate Dominum de coelis. Ps. 148 Laudate Dominum de coelis. 

Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el.  
Pater noster. 

Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el.  
Pater noster. 

V. Et ne nos. V. Et ne nos inducas in tentationem. 

R. Sed libera nos a malo. R. Sed libera nos a malo. 

V. Sinite parvulos venire ad me.  
R. Talium est enim regnum coelorum 

V. Sinite parvulos venire ad me. 
R. Talium est anim regnun coelorum. 

V. Dominus vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo, 

V. Domine vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo. 

Oratio: Oremus. 

Omnipotens sempiterne Dues puritatis 
amator ... 

Omnipotens sempiterne Deus, sanctae 
puritatis amator, qui animam hujus parvuli 
ad coelorum regnum hodie misericorditer 
vocare dignatus es, digneris etiam Domine 
ita nobiscum misericorditer agere; ut meritis 
tuae sanctissime passionis at intarcessione 
beatae Mariae semper Virginis, et omnium 
Sanctorum tuorum, in eodem regno nos 
cum omnibus Sanctis et electis tuis semper 
facias congaudere. Qui vivis. 

Deinde sacerdos corpus aspergit et thuri-
ficat et similiter et tumulum, postea sepelia-
tur. 

Deinde Sacerdos corpus aspergat Agua 
benedicta, et thurificet, similiter et tumu-
lum, postea sepeliatur, 

Cum autem a sepultura revertentur in 
ecclesiam dicatur antiphona: 

Cura autem a sepultura revertentur in 
Ecclesiam, dicatur: 

Ant. Benedicite Dominum omnes electi 
eius, agite dies laetitiae et confitemini illi. 

Ant. Benedicite. 

Ps. Canticum trium puerorum (Dan 3) Canticun trium puerorun. Dan 3. 
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Tabela 3 

Agenda lubieska z XV w. Rituale Romanum 1614 
De exsequiis parvulorum 

Deinde ante altare dicit sacerdos: Deinde ante altare dicit Sacerdos: 

V. Dominus vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo. 

V. Dominus vobiscum.  
R. Et cum spiritu tuo. 

Oratio: Oremus. 

Deus qui miro ordine ... Deus, qui miro ordine Angelorum mini-
steria hominumque dispensas: concede 
propitius; ut a quibus tibi ministrantibus in 
coelo semper assistitur, ab his in terra vita 
nostra muniatur. Per Christum Dominum 
nostrum. 

R. Amen. 

sy bardzo wielkodusznie. Otóż, w razie konieczności chrztu może udzielić położna lub jaka-
kolwiek osoba, nawet jeśli tą osobą będzie poganin lub żyd i nawet jeśli to robią w lęku, by-
leby ze złej woli nie chcieli czegoś opuścić lub dodać do formuły chrztu, co uczyniłoby ją 
nieważną. Dzieci w ten sposób ochrzczone mają prawo do kościelnego pogrzebu. Również 
dzieci ochrzczone w czasie porodu tylko na części ciała, wydobyte z łona zmarłej położnicy 
lub zmarłe razem z matką nie należy pozbawiać pogrzebu kościelnego, „quia divina miaeri-
cordia non est arctanda”. Autor odchodzi tu od stanowiska prawniczego, powołując się na 
sytuację graniczną i na miłosierdzie Boże. 

W kilkadziesiąt lat później zwycięży znowu litera prawa. Agenda Powodowskiego z 1591 
r. w uwagach na temat: „Sepultura ecclesiastica quibus delegatur” pod nr 13 podaje: „Corpo-
ribus excuteratis vel divisi”. W tym samym duchu wypowiada się Epistola pastoralis ad pa-
rochos Bernardi Macieiowski z 1607 r. w artykule 16: „Prohibendi autem et arcendi sunt ab 
ecclesiastica sepultura; (...) parvuli abortivi; parvuli sine baptismo mortui”. Rozporządzenie 
to powtórzył synod przemyski z 1621 r. Wśród innych ustaw synod podaje: „Casus, to jest 
przypadki, w których kanony bronią zmarłym pogrzebu chrześcijańskiego”, gdzie między 
innymi czytamy: „Gdyby dziecię umarło bez chrztu abo je z żywota macierzyńskiego wypru-
to”355. W świetle tych postanowień widać, że autor Agendy płockiej stosował znacznie łagod-
niejszą 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 wola rodziców. 
Ale późniejsza praktyka i pod tym względem była surowsza. Rituale Romanum z 1614 r., a za 
nim Rytuał piotrkowski z 1631 r., podaje bez żadnego komentarza w rubryce: „Quibus non 
licet dare ecclesiasticam sepulturam” wśród innych przypadków: „Infantibus mortuis absque 

355 Sawicki Conc VIII 206. 
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Baptismo”356. Dzieciom starszym Agenda płocka zapewnia ponadto swobodny wybór miej-
sca pogrzebu357. 

Agenda warmińska z 1578 r. i Agenda gnieźnieńska z tego samego roku nie posiadają spe-
cjalnego obrzędu pogrzebu dzieci. Jedynie w rubryce do Conductus funeris communis znaj-
dujemy taką uwagę o dzieciach: „Si vero defunctus sit infans, aut adultus sed virgo, cantatur 
Responsorium (w drodze do kościoła): «Christi virgo dilectissima» vel Responsorium: «Si 
bona suscepimus» cum versu «Mudus egressus sum de utero matris meae, rudus revertar 
illuc». Repetitur: «Dominus dedit»”358. 

Z drukowanych agend tekst liturgiczny obrzędu pogrzebu dzieci zawiera dopiero 
Agenda H. Powodowskiego z 1591 r.359. Stało się to zatem stosunkowo późno, zważyw-
szy 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 lepiej360. Conductus parvulorum bapti-
zatorum, zawarty w Agendzie Powodowskiego, w porównaniu do Ordo sepeliendi parvu-
lorum z Agendy lubiąskiej jest znacznie krótszy361. Zawiera tylko jedną modlitwę odma-

                         
356 Jeszcze niedawno lękliwi duszpasterze mieli wątpliwości, czy chrzest tylko z wody, udzielony 

przez nieurzędowego szafarza, uprawnia do pogrzebu kościelnego oraz czy można nieochrzczone dzie-
cko, zmarłe w czasie porodu, pochować razem z matką, zmarłą śmiercią macierzyńską w czasie tego 
samego porodu. Por. S. Wojcik: Pogrzeb kościelny niemowląt. „Hono Dei”. 29: 1960 nr l s. 114-118. 

357 W Rubrica et annotationes de sepultura autor agendy pisze: „Notandum est primo, quod electio 
sepulturae ecclesiasticae unicuique tam masculo foemine libera est de iure, ita quod cum filius pubes 
non emancipatus a patria potestate, sine patris licentia et contra paternam voluntatem potest eligere 
sepulturam ubi velit”. AgPloc 1554 s. 109-110. 

358 AgVarm 1578 II 161; AgGnesn 1978 II 149. 
359 Obrzęd pogrzebu dziecka z Agendy Powodowskiego na początku XVII stulecia przepisał wła-

snoręcznie, opuszczając niewielki fragment, proboszcz parafii Krzyków (dawniej powiat Namysłów). 
Rękopis ten znajduje się w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu pod sygnaturę 13n. 

360 Na terenie diecezji augsburskiej Ordo sepeliendi parvulos in Christo baptizatos pojawia się 
również dopiero w Rituale z 1580 r. Por. J. A. Hoeynck: Geschichte der kirchlichen Liturgie des Bi-
stums Augsburg s. 158. Diecezja bamberska otrzymuje obrzęd pogrzebu dzijecka dopiero w 1587, 
moguncka w 1599, a wurzburska w 1671 roku. Por. H. Reifenberg: Sakramente, Sakramentelien und 
Ritualien I 465-470. 

361 Oto tekst Agendy Powodowskiego: 
Conductus parvulorum baptizatorum. Pueri baptizati, qui in usu rationis decesserunt, sepeliendi 

sunt modo supra dicto. In quibus autem usum rationis mors praeuenit, eorum exequiae, laudes potius 
diuinas, et solatia parentum quam preces et suffragia continere debent. 

Sacerdos igitur veniens cum solita processione, aspergat corpusculum vel eius urnam aqua 
benedicta: et si commodum est thurificet. Deinde dicat alternatim cum choro vel ministris: 

Ps. 120 Levavi oculos meos... Gloria Patri...  
Postea effertur parvulus cantando sequens Responsorium: „Non timebis anima, quia Christus 

passus est. Per cuius passionem nos redempti sumus”. 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 Laetatus sum, 125 In convertendo. 

Circa sepulchrum dicatur ut supra alternatim Ps. 116 Laudate Dominum... Gloria Patri... 
Quo finito, sacerdos cum reliquis genufluxus, ubi commodum erit, dicit: 
V. Kyrie eleyson 
R. Christe eleyson, Kyrie eleyson. 
V. Pater noster 
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wianą nad grobem: Omnipotens et mitissime Deus. Rubryki nic nie mówią o przybraniu 
dziecka w koronę z kwiatów, o dzwonach bijących uroczyście czy o stroju kapłana. Na-
tomiast jest uwaga, że egzekwie te stanowić mają „laudes potius divinas et solatia pa-
rentum, quam preces et suffragia”. Rubryki niejasno określają, czy procesja rusza bez-
pośrednio z domu na cmentarz czy z kościoła. Ani dom, ani kościół nie są tu 
wzmiankowane. Dopiero następny akt liturgiczny ma ściśle określone miejsce – „circa 
sepulchrum”. Agenda Powodowskiego zawiera nieznane innym obrzędom pogrzebu 
dziecka responsorium Non timebis anima, śpiewane w czasie procesji. Na zakończenie 
obrzędu zaleca antyfonę Salve Regina. 

Obrzęd pogrzebu dziecka przejął H. Powodowski prawdopodobnie z Sacerdotale Roma-
num, wydanym w Wenecji w 1589 r.362. Agenda Powodowskiego miała kilka wydań i prak-
tycznie 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 dni363. Niewielkie zmiany w postaci dodat-
kowych wezwań modlitewnych (przy jednoczesnym opuszczeniu modlitw przepisanych 
w drodze z cmentarza 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, ceremonie w kościele i przy grobie). Teksty liturgiczne 
wyrażają nadzieję, że dzieci ochrzczone, zmarłe przed używaniem rozumu, osiągają zaraz 
po śmierci życie wieczne365. Dlatego średniowieczna liturgia rzymska nie przewidywała 
własnej Mszy za zmarłe dzieci366. Również Rituale Romanum 1614 milczy na ten temat. 

                                                                      
V. Et ne nos. 
R. Sed libera 
V. Me autem propter innocentiam suscepisti. 
R. Et confirmasti me in conspectu tuo in alterum. 
Tunc surgendo. Oremus: Omnipotens et mitissime Deus... 
Immisso in sepulchrum corpusculo et aqua benedicta asperso finitur per Antiphonam: Salve Regina. 
362 Por. St. Dziwisz: Agenda Powodowskiego z roku 1591. Studium historyczno-liturgiczne. Kra-

ków 1967 s. 64-71. 
363 Jedyną niewielką nowością, jaką w ciągu ostatnich trzech stuleci wprowadzono do polskie-

go rytuału w obrzędzie pogrzebu dziecka, było umieszczenie na zakończenie ceremonii przy gro-
bie hymnu maryjnego: Ave maris stella. Por. Funebrale opracowane przez W. Gieburowskiego 
(Poznań 1937) s. 155-171. – Od l listopada 1978 r. w Polsce obowiązuje nowy obrzęd pogrzebo-
wy, opracowany na podstawie rzymskiego Ordo exsequiarum z 1969 r. i dostosowany do zwycza-
jów polskich diecezji.  

364 Por. Collectio rituum. Katowice 1963 s. 404-438.  
365 Por. Modlitwy: Omnipotens et mitissime Deus oraz Omnipotens sempiterne Deus, sanctae puri-

tatis amator. 
366 Niewydane Rituale kard. J. A. Sartorio z 1584 r. (Por. V. von Löwenberg: Das Rituale des 

Kard. J. A. Santorius. Monaco 1937; A. Bugnini: Sacramentario ECatt X 1558-1569) w Praemo-
nitiones przewiduje jedynie taką możliwość: „Poterunt celebrari Missae sive de die, sive de sanctissi-
ma Trinitate, sive de Spiritu Sancto, sive etiam de Angelis, sive pro gratiarum actione, iuxta celebran-
tis, seu celebrari facientis devotionem: licet aliqui censeant Missam pro omnibus pro aliis defunctis 
non pro illo parvulo celebrari posse“. Cyt. za: C. Braga: L’„Ordo exsequiarum” per i bambini s. 161. 
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Wprowadziły je dopiero czasy nowsze367, a w pełni doceniło jej wartość najnowsze Mis-
sale Romanum z 1970 roku368. 

W źródłach pozaliturgicznych prawie nie ma wzmianek o pogrzebach dzieci. O niektórych 
zwyczajach pogrzebowych odnoszących się do dzieci była mowa z okazji pogrzebu dzieci 
królewskich. Z. Kuchowicz podaje jedynie, że niektóre cechy krakowskie miały dla dzieci 
i dziewic jedwabne całuny niebieskie na znak, „iż Bóg powołał do swojej chwały istotę nie-
winną”369. 

Reasumując, można powiedzieć, że Ordo sepeliendi parvulorum pojawia się w liturgii 
rzymskiej stosunkowo późno, bo dopiero u schyłku średniowiecza. Obrzęd pogrzebu dziecka 
jest wyrazem wiary, że dziecko ochrzczone, zmarłe przed użyciem rozumu natychmiast osią-
ga zbawienie. Dlatego niepotrzebna była Msza za zmarłe dziecko. Modlitwy obrzędu pogrze-
bowego mają charakter pochwalny, a nie wstawienniczy. Praktykowano również pogrzeb 
dziecka nieochrzczonego, ale źródła nie podają tekstów. 

3.3.2. Pogrzeb położnicy  

Nagła śmierć zawsze wywoływała wielkie poruszenie wśród pozostałych przy życiu. 
Osoby zmarłe gwałtowną śmiercią, zwłaszcza jeśli były to osoby w młodym wieku, w prze-
konaniu ludu stawały się upiorami370. Do osób zmarłych nagle, których lud się obawia, zali-
cza się także położnice371. Zapatrywanie to uzasadnione jest tym, że matka umierając pozo-
stawia dziecko, które je przyciąga i skłania do odwiedzenia domu. Śmierć w połogu w prze-
konaniu ludu nie zrywa więzów zmarłej z dzieckiem, gdyż dusze matki i dziecka stanowią 
jedną nierozdzielną całość372. Do przekonania, że zmarła położnica staje się upiorem (wam-
pirem), dołącza się jeszcze ten moment, że uważa się ją za nieczystą. Od dawna niemal 
u wszystkich ludów kobieta po porodzie uchodzi za istotę nieczystą373. Kiedyś ludzie, nie 
umiejąc sobie wytłumaczyć procesów fizjologicznych, jakie dokonują się w organizmie ko-
biety w czasie menstruacji, ciąży i porodu, uważali pojawiającą się w tych momentach krew 
za nieczystą. W lęku i nieświadomości przypisywano tej krwi tajemnicze i szkodliwe własno-
ści. Nawet wielcy prawodawcy religijni: Mojżesz, Zaratustra, Konfucjusz i Mahomet uważali 
kobietę w okresie miesiączkowania, ciąży i połogu za nieczystą i wykluczali ją od służby 

367 W niektórych kościołach lokalnych zaczęła się pojawiać w ostatnich wiekach w mszałach Msza: 
In exequiis parvulorum nuper baptizatorum, której teksty były tak ułożone, by uśmierzyć ból rodziców 
po stracie dziecka. W minionym stuleciu (1879) Kongregacja Rytów zaaprobowała praktykę odpra-
wiania Mszy za zmarłe niemowlęta. Por. P. M. Gy: Der Tod des Christen. W: Martimort: Handbuch II 
167. 

368 Missale Romanum 1970 s. 883-886. – Por. A. M. Roguet: Messe per la esequi dei Bambini. 
„Riviata Liturgice”. 58: 1971 s. 408-414; A. Labudda: Msza za zmarłych. RBL 27: 1974 nr 1-2 s. 435-
-437. 

369 Z. Kuchonowicz: Obyczaje staropolskie s. 206; por. też: A. Chmiel: Rzeźnicy krakowscy. Kra-
ków 1930 s. 216-218. 

370 Por. A. Fischer: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego s. 354-365.  
371 Por. J. St. Bystroń: Słowiańskie obrzędy rodzinne. Kraków 1916 s. 42-43. 
372 Por. H. Biegeleisen: Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. 

Lwów 1927 s. 97; St. Ciszewski: Dusza matki i dusza niemowlęcia. Petersburg 1904 s. 1-6; Fischer: 
Zwyczaje pogrzebowe s. 365. 

373 Por. H. Biegeleisen: Matka i dziecko s. 88.  
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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 obrzędowości żydowskiej375. Prawu temu poddał 
się również Chrystus376. Echa starotestamentalnego przeświadczenia o nieczystości kobiety 
po porodzie można jeszcze odszukać w greckim obrzędzie wywodu377, chociaż tradycja 
chrześcijańska, wyrażona głównie przez św. Grzegorza Wielkiego (+604), reprezentuje od-
mienny pogląd na te sprawy. W odpowiedzi na zapytania biskupa Canterbury Augustyna, 
Grzegorz stwierdza, że niewiastę po porodzie nie obciąża żaden grzech i może ona bez prze-
szkód wejść do kościoła, by podziękować za szczęśliwy poród378. Również obrzędy błogo-
sławienia kobiety, które od XI w. pojawiają się na Zachodzie, nie mają charakteru pokutnego, 
lecz radosnego dziękczynienia i prośby379. Przystąpienie do wywodu określa Rituale Roma-
num 1614 jako „pia ac laudabilis consuetudo”380. 

Obok tej zdrowej tradycji Kościoła szła jednak równolegle tradycja oparta na legalizmie 
żydowskim, wierzeniach pogańskich i gnostyckim manicheizmie, która nadal utrzymywała, 
że śmierć w połogu powoduje, iż kobieta odchodzi z tego świata w stanie nieczystym381. 
Poglądowi temu hołdowali niektórzy teolodzy. Na przykład Jan Beleth (XII w.) i Sicard 
(+1215) zabraniają wnosić zmarłe położnice do kościoła w obawie przed jego zbezczeszcze-
niem i zanieczyszczeniem382. Z takiego nastawienia powstał obrzęd wywodu zmarłej położ-
nicy, który stał się konieczny dla odbycia normalnego pogrzebu. 

Kiedy i gdzie powstał ten obrzęd trudno ustalić. A. Franz podaje najstarsze przykłady z po-
czątku XVI stulecia383, natomiast A. Dold384 i H. Reifenberg385 nie przytaczają żadnych tek-
stów. W Polsce obrzęd ten występuje w kilku drukowanych agendach, od tak zwanej Agendy 
„wileńskiej” z 1499 r. poczynając, a na Agendzie gnieźnieńskiej z 1578 r. kończąc386 (pa-
trz tabela 4).

374 Tamże s. 96. 
375 Według Księgi Kapłańskiej 12,1-8 każda kobieta w 40 dni po urodzeniu chłopca i w 80 dni po 

urodzeniu dziewczynki powinna była przyjść do świątyni i poddać się obrzędowi oczyszczenia. Ob-
rzęd odbywał się w Bramie Nikanora, zwanej Ozdobną. Kapłan udzielał błogosławieństwa i oczysz-
czał matkę, skrapiając ją krwią ofiarnych zwierząt. 

376 Łk 2,22: „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je 
do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”. 

377 Por. Eisenhofer: Handbuch II 421; J. Goar: Euchologion sive Rituale graecorum. Venezia 1730 
(przedruk 1960) s. 267. 

378 List XI 56. Por. Św. Grzegorz Wielki. Listy. Tłum. J.Czuj. T. 4. Warszawa 1955 s.129. 
379 Franz: Die Benedictionen II 213-229. – Już w Żywocie św. Ottona Bamberskiego czytamy: 

„Mulieres post partum ad ecclesiam veniant et benedictionem a sacerdote ut mos 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. 

380 Rituale Romanum Tit. VII c. 3. 
381 Por. P. Browe: Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters. Breslau 1932 s. 20-23. 
382 „Wöchnerinnen und Ermordete brachte man nicht in die Kirche, damit dieselbe nicht polluiert 

wurde”. Zob. L. Ruland: Geschichte der Leichenfeier s. 171-172. 
383 Rituale aus Lammespringe 1502, Schweriner Agende 1521, Agende von Minden 1522. Por. 

Franz: Die Benediktionen II 241-245. 
384 Por. A. Dold: Die Konstanzer Ritualientexte.  
385 Por. H. Reifenberg: Sakramente, Sakramentalien und Ritualien.  
386 AgWil 1499, AgPloc 1554, AgVarm 1578, AgGnesn 1578. 
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Tabela 4 

Agenda „willeńska” 1499 

Itroductio mulieris  
mortue post partum. 

Agenda płocka 1554 

Introductio mulieris 
mortuae post partum. 

Agenda gnieźnieńska 1578 
Agenda warmińska 1578 

Ad intriducendum 
mulierem in partu 

mortuam. 

Tunc primo dicatur Primo dicatur Primo dicatur 

Miserere mei Deus 
De profundis 

Ps. Miserere  
vel De profundis 

Ps. De profundis 

Ant. Ne reminiscaris Domi-
ne delicta mea vel parentum 
meorum. 

Kyrie el. Chr. el. Kyrie el. Kyrie el. Chr. el. Kyrie el. Kyrie el. Chr. el. Kyrie el. 

Pater noster Pater noster  
Ave Maria  
Et ne nos 
Peccavimus Domine cum 

patribus nostris. 
Ostende nobis 

Pater noster  
Ave Maria  
Et ne nos 

A porta inferi 
Credo videre 
In memoria 
Esto ei Domine turris 

A porta A porta 

Domine exaudi  
Domine vobiscum 

Domine exaudi Domine exaudi 

Or. Da quaesumus et miseri-
cors Deus famule tue dignem 
penitentie fructum at anime 
famule tue cuius intagritate 
deviaverat peccando ad ve-
niam misericorditer conse-
quendam digneris reddere in-
noxiam. Per Christum. 

Or. Da quaesumus omnipo-
tens sempiterne Deus: huic 
famulae tuae dignum fructum 
poenitantiae; ut ecclesiae 
tuae a cuius intagritate de-
viaverat peccando: ad veniam 
misericordiamque reducatur 
consequendam innoxia. Per 
Dominum 

Or. Da quaesumus omnipo-
tens sempiterne Deus, huic 
famulae tuę dignum fructum 
poenitentiae, ut Ecclesiae 
tuae, a cuius integritate de-
viavit peccando, ad veniam  
misericordiamque conse-
quendam reducatur innoxia. 
Par Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

Exurge quae dormis in pul-
vere, et exurge a mortuis et 
illuminabit te Christus. 
Amen. 

Surge quae dormis in pul-
vere, exurge a mortuis, et 
illuminabit te Christus. 
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Tabela 4 

Agenda „willeńska” 1499 

Itroductio mulieris  
mortue post partum. 

Agenda płocka 1554 Agenda gnieźnieńska 1578 
Agenda warmińska 1578 

Introductio mulieris Ad intriducendum 
mortuae post partum. mulierem in partu 

mortuam. 

Ps. 66 Deus misereatur 

Dominus vobiscum 
Or. Quaeaumus Domine pro 
tua pietate miserere animo 
famule tue et a contagiis 
mortalitatis exutam in eterne 
salvationis partem restitue. 
Per. 

Deinde porrigat stolam 
alicui ex mulieribus, quae 
portant funus et aspergens 
feretrum aqua benedicta, 
dicat: 

Ingredare in ecclessiam Dei 
sine omni impedimento  
sathanae, at vivas cum Deo 
in secula seculorum. Amen. 

Ingredere in ecclesiam Dei 
sine omni impedimento 
Sathanae, et vivas Deo in 
secula seculorum. Amen. 

Pax tecum. 
Et cum spiritu tuo, etc. 

Or. Domine de terra plas-
masti me et carne induisti 
me, redemptor meus resu-
scita me in novissimo die. 
Per. 

Charakter tego obrzędu jest pokutny, co podkreślają psalmy pokutne: ps. 50 Miserere lub 
ps. 129 De profundis. Również modlitwy mówią o odpuszczeniu win („da dignum fructum 
poenitentiae”), o ponownym wprowadzeniu do Kościoła („ingredere in ecclesiam Dei sine 
omni impedimento Sathanae”) i o przywróceniu zbawienia („salvationis partem restitue”). 

Obrzęd oczyszczenia (wywodu) zmarłej kobiety jako niegodne nadużycie („prava abu-
sio”) odrzucił dopiero H. Powodowski w swej agendzie z 1591 r.387 Od niego też dowiadu-
jemy się, że do wywodu przynoszono samą zmarłą, jak to podają Agenda warmińska i Agen-
da gnieźnieńska z 1578 r., albo w zastępstwie zmarłej do wywodu stawała inna żyjąca 

387 „Introductionem puerperae, sive ipsius mortuae, sive alterius vivae pro illa, veluti prava abusione 
alicubi inductam et alias, si quae extra universalem doctrinam invastae sunt, privatas caeremonias, ab isto 
ordinario et approbato usu exterminamus”. AgPov 1591 (egzemplarz z 1605 r. s. 64). 
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niewiasta. Stosowania tego obrzędu zabronił również synod warmiński z 1610 r., który na-
zywa go zabobonem („superstitio abominabilis”)388. Z zakazu synodu warmińskiego wynika 
ponadto, że zmarłą wnoszono do kościoła przez specjalne w tym celu ustawioną bramę, ob-
nosząc ją następnie trzykrotnie wokół o łtarza, a w końcu grzebiąc na zewnątrz kościoła 
w pobliżu muru, w miejscu, gdzie z rynien lała się woda. 

Ślady tego obrzędu przetrwały bardzo długo. W latach dwudziestych naszego stulecia 
H. Biegeleisen pisze, że „Kaszubi nadłabiańscy obnoszą zmarłą przy porodzie kobietę wokół 
ołtarza, podobnie jak to czynią z położnicą przy wywodzie”389. Podobnie było na innych 
terenach390.  

3.3.3. Pogrzeb ekskomunikowanego  

Pogrzeb kościelny przysługuje zasadniczo tylko ochrzczonym, nieochrzczeni nie mają do 
niego prawa. Wyjątek stanowią katechumeni, którzy bez własnej winy zmarli przed przyję-
ciem chrztu św.391 Pogrzeb jest nagrodą za prawdziwie chrześcijańskie życie. Natomiast po-
zbawienie pogrzebu jest karą. Wymierza się ją za pewne przestępstwa. Jest to kara publiczna, 
stąd i wykroczenia, za które zostaje wymierzona, powinny być publiczne, to znaczy takie, 
o których powszechnie wiadomo albo które zdarzyły się w takich okolicznościach, iż nie da
się tego ukryć392. Dlatego odmowę pogrzebu uważa się za środek wychowawczy w tym sen-
sie, by wszyscy usiłowali tak żyć, by sobie na niego zasłużyć. W pewnych szczególnych 
przypadkach odmowa pogrzebu, zwłaszcza w przeszłości, mogła się stać narzędziem naci-
sku, a nawet zemsty, ze strony nie bardzo urobionych duszpasterzy. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. wylicza sześć grup osób, którym należy odmówić 
kościelnego pogrzebu, chyba że przed śmiercią dali oznaki skruchy393. Na pierwszym miej-

388 „Denique consuetudinem illam vel potius superstitionem abominabilem, qua puerperae in partu 
mortuae et postmodum ante illationem in ecclesiam reconciliatae opera mulierum per portam speciali-
ter ad id ordinatam ter circum altare feruntur ac tandem aliis vanitatibus non paucis expeditis extra 
ecclesiam prope parietes sub stillicidiis ex tecto decidentium in litre sepeliuntur, tamquam vanum et 
superstitiosum abrogantes praesenti interdicimus neve parochi sub poena synodali in posterum fieri 
permittant serio inhibemus”. Constitutiones synodales Varmienses. J. Harzheim: Concilia Germaniae. 
Bd 9. Colonia 1775 s. 153. 

389 H. Biegeleisen: Matka i dziecko s. 97.  
390 Walter von Arx ze Szwajcarii podaje, że jeszcze w agendach z XVIII i XIX wieku znajdują się 

uwagi, by zmarłym położnicom nie udzielać tego błogosławieństwa; nie należy również w miejsce 
zmarłej przyprowadzać do kościoła innej kobiety dla otrzymania tego błogosławieństwa. Por. Walter 
von Arx: Die Segnung der Mutter nach der Geburt. Geschichte und Bedeutung. „Concilium”. 14: 1978 
s. 106-130.

391 CIC kan. 1239 § 1-3. 
392 Tamże kan. 2197. 
393 „Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: 1° Noto-

rii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae masonicae aliisve eius-
dem generis societatibus notorie addicti; 2° Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnato-
riam vel declaratoriam; 3° Qui se ipsi occiderint deliberato consilio; 4° Mortui in duello aut ex vulnere 
inde relato; 5° Qui mandaverint corpus crematione tradi; 6° Alii peccatores publici et manifesti”, Kan. 
1240 § 1. – Por. F. Bączkowicz: Prawo kanoniczne. T. 2. Opole 1958 s. 408-412. – Znacznie szczegó-
łowsze wyliczenie grup, którym należy odmówić kościelnego pogrzebu, znajdziemy w naszym usta-
wodawstwie przedkodeksowym. Sprawa odmowy pogrzebu jest tam częstym tematem. Generalnie 
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scu wymienieni są ci, którzy samych siebie stawiają poza nawias wspólnoty kościelnej przez 
jawne odstępstwo od wiary. Z kolei Kodeks wymienia wszystkich, których Kościół pozbawia 
chrześcijańskiego pogrzebu i wszystkich przywilejów z tym związanych. I tu wymienieni są 
przede wszystkim wyłączeni ze społeczności kościelnej na skutek ekskomuniki czy interdyk-
tu 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 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego stał się w obecnej dobie praktycznie nieza-
stosowalny. Formalnie został odwołany przepis o karze pozbawienia pogrzebu za wolę spale-
nia własnego ciała po śmierci394. Pojedynki zdarzają się obecnie raczej rzadko, a samobójców 
broni współczesna medycyna i psychologia395. W zasadzie Kościół dzisiaj zrezygnował rów-
nież z rzucania klątw i interdyktów. Stąd grupa tych, którym należy 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 posoborowej 
eklezjologii396, apostazja, poza skrajnymi przypadkami, jest trudna do udowodnienia. Podob-
nie ma 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 1969 r. kwestia odmowy pogrzebu została pomi-
nięta milczeniem, choć projekt przewidywał podanie zasad komu odmówić pogrzebu katolic-

                                                                      
rzecz traktują po raz pierwszy statuty synodu płockiego biskupa Jakuba Korzkwi Syrokomli z 1398 r. 
Por. Sawicki Conc VI 240-241; zestawienie takie podają również statuty Mikołaja Trąby z 1420 r. Por. 
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z 1420 r. Wyd. J. Fijałek, A.Vetulani. Kraków 
l951 s. 62-63; synody przemyskie z 1415 i 1621 – por. Sawicki Conc VIII 141, 2051; synod chełm-
ski z 1694 – por. Sawicki Conc IX 207. Kwestię tę obszernie porusza także „Pastoralna” B. Macie-
jowskiego z 1607 r. Na temat: „Quibus non licet dare acclesiasticam sepulturam” piszą we wstępach do 
obrzędu pogrzebowego: Agenda płocka z 1554, Agenda Powodowskiego z 1591 oraz Rituale Roma-
num 1614, Rytuał piotrkowski 1631 i jego kolejne wydania. Inne synody wymieniają poszczególne 
powody, dla których należy odmówić kościelnego pogrzebu. Są 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 integralnością państwową) oraz autorytetu jego przedstawi-
cieli, rzucały klątwę lub interdykt na tych, „którzy czynią schizmę” (synod łęczycki 1285 – por. 
I. Subera: Synody Prowincjalne s. 61) lub podnoszą rękę na osobę biskupa (synod łęczycki 1257, wro-
cławski 1294 – por. Sawicki Conc X 328-329, 336-337) lub majątek kościelny względnie nie uiszczają 
dziesięcin (synod wrocławski 1279 – por. Sawicki Conc X 331-332). Pełny zestaw wszystkich możli-
wych ekskomunik podaje synod wrocławski biskupa Wacława z 1406 r. – por. Sawicki Conc X 365-
378. J. Sawicki wskazuje na pewne wpływy francuskie w opracowaniu tych statutów, podobnie jak to 
mogło mieć miejsce przy redagowaniu statutów biskupa Tomasza z 1256 r. W tym celu umieścił 
w Dodatku do statutów wrocławskich: Statuta synodalia ecclesiae Nemausensis (Nimes, płdn. Francja) 
z 1252 r. Por. Sawicki Conc X 52-53, 109. 504-541. 

394 Ordo exsequiarum 1696 w uwagach wstępnych nr 15 podaje: „Iis qui elegerint proprii cadaveris 
cremationem ritus exsequiarum concedendi sunt, nisi constet ipsos talem electionem fecisse rationibus 
ductos christianae vitae adversis, iuxta, ea quae statuta sunt per Instructionem Sacrae Congregationis 
S. Officii die 8 maii 1693. De cadaverum crematione nn. 2-3. A. A. S. 56: 1964 p. 822-823”. 

395 Por. T. Szwagrzyk: Samobójstwo i pogrzeb kościelny. RBL 14: 1961 nr 5 s. 232-242. Por. też: 
Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu o pogrzebie i modlitwach za zmarłych. Warszawa 
1978 nr 13. 

396 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium nr 13.  
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kiego397. Należy chyba zatem ograniczyć odmawianie kościelnego pogrzebu do przypadków 
naprawdę bezspornych. Gdy za tym przemawiają racje duszpasterskie, na które ogólnie po-
wołuje się rzymskie Ordo exequiarum, trzeba wybrać skromniejszy wariant pogrzebu, gdyż 
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 chara-
kter raczej historyczny i od tej strony chcemy na niego spojrzeć.  

Ekskomuhika398 nie nadużywana była w średniowieczu potężną bronią w ręku Kościoła. 
Zmuszała do uległości nawet najbardziej opornych. Uginali się pod nią najmożniejsi. Przy-
słowiową stała się „Canossa” cesarza Henryka IV. Ścigała nie tylko żywych, ale dotykała 
również zmarłych. Ekskomunikowanemu za życia odmawiano nie tylko udziału w dobrach 
duchowych Kościoła, ale w pewnych okresach „excommunicatus vitandus” nie miał prawa 
do żadnej pomocy ze strony społeczności, w której żył. Dla zmarłego w ekskomunice nie 
było miejsca na poświęconym cmentarzu, a przekroczenie tego zakazu powodowało zbez-
czeszczenie miejsca świętego, jakim był cmentarz względnie kościół, i pociagało to za sobą 
konieczność rekoncyliacji399. Zmarły w ekskomunice nie miał prawa do nabożeństwa po-
grzebowego400. Aby odzyskać to prawo, musiał najpierw uzyskać zwolnienie z cenzury. 
Stąd zrodził się, trochę już dla nas niezrozumiały, obrzęd absolucji z ekskomuniki po 
śmierci. 

By przybliżyć sobie zrozumienie tego rytu, przyjrzyjmy się wpierw liturgii absolucji eks-
komunikowanego żyjącego.  

3.3.3.1. Obrzęd absolucji ekskomunikowanego  

Obrzęd absolucji z ekskomuniki wywodzi się z uroczystego obrzędu pojednania grzeszni-
ków, jaki od starożytności chrześcijańskiej miał miejsce w Kościele w Wielki Czwartek, 

397 Por. R. Michałek: Nowe obrzędy pogrzebu i związane z nimi problemy prawno-liturgiczne. RBL 
27: 1974 nr 1-2 s. 14-28. 

398 Ekskomunika jest cenzurą, która ochrzczonego wyklucza ze współuczestnictwa z wiernymi 
(„a communione fideliom”) i sprowadza prawem określone skutki, które są nierozdzielne. Por. CIC 
kan. 2257 § 1; F. Bączkowicz: Prawo kościelne. T. 3 s. 435. Jednym ze skutków ekskomuniki jest 
odmowa pogrzebu kościelnego. Por. kan. 1240 § l nr 2. Ekskomunika nazywa się także klątwą („ana-
tema”), zwłaszcza jeżeli się ją wymierza z pewnymi formalnościami, czyli obrzędami podanymi 
w Pontyfikale rzymskim. Por. kan. 2257 § 2. 

399 Por. CIC kan. 1172-1175; F. Bączkowicz. Prawo kanoniczne. T. 2 s. 359-361. 
400 Wykładnia prawnicza wygląda w sposób następujący. Tylko człowiek żyjący posiada osobo-

wość prawną. Istnieje jednak pojęcie prawa subiektywnego dla pewnych rzeczy, które mogą być speł-
nione dopiero po śmierci podmiotu, np. prawo 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 życia. Kościół zatem jest wolny, to znaczy nie jest 
zobowiązany do udzielenia pogrzebu kościelnego, z czego jednak nie wynika, że Kościół ma obowią-
zek 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 pogrzebu, to dlatego, że nie jest do tego zobowiązany, a ponadto może powodować się również 
motywami pobocznymi, 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. 
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zwłaszcza w Rzymie i Mediolanie. W Hiszpanii rozgrzeszenia publicznych grzeszników do-
konywano w Wielki Piątek401. 

W liturgii mozarabskiej obrzęd pojednania przebiegał w następujący sposób. W piątek 
Wielkiego Tygodnia, w czasie Nony, w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, biskup wy-
głaszał kazanie, po którym odmawiano psalm Miserere. Po każdym wierszu psalmu nastę-
powało wezwanie słowami dobrego łotra: „Domine, memento mei, cum veneris in regnum 
tuum” (Łk 23,42), a po skończonym psalmie rozlegała się po stokroć przez wiernych powta-
rzana aklamacja: „Indulgentia”, która była równocześnie odpowiedzią na wezwanie litanij-
ne402. 

Liturgia rzymska w mniejszym stopniu uwzględniała czynny udział wiernych w obrzędzie 
pojednania grzeszników. W imieniu pokutujących występował diakon, prosząc biskupa o przy-
jęcie grzeszników do jedności wiernych. Po kazaniu biskup nakładał ręce na grzeszników403, 
prosząc Boga o odpuszczenie im grzechów404. 

We wczesnym średniowieczu obrzęd pojednania grzeszników stał się bardziej symbolicz-
ny i spektakularny. Biskup wychodził naprzeciw grzesznikom przed bramę kościoła i, ująw-
szy pierwszego z nich za rękę, wprowadzał wszystkich do kościoła. W tym czasie śpiewano 
psalmy pokutne405. Z kolei biskup odmawiał modlitwę z absolucją i w ten sposób przywracał 
grzeszników do wspólnoty wiernych. 

Ryty wypędzania pokutników (w Środę Popielcową) i pojednania grzeszników (w Wielki 
Czwartek), jakie pod koniec XV w. znalazły się w Pontificale Romanum, a które do dziś się 
w nim znajdują, mają swe źródło w liturgii nadreńskiej z X w.406. Na nich to głównie wzoruje 
się ryt absolucji ekskomunikowanego. 

Ordo excommunicandi et absolvendi znajduje się od 1596 r. w III części Pontificale Ro-
manum407. Interesuje nas w tym przypadku sam obrzęd absolucji. 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 główną bramą kościoła. Ubiegają-
cy się o absolucję ekskomunikowany klęczy przed nim pochylony, z odkrytą głową i, jeśli 
jest nim mężczyzna, również z obnażonymi plecami przykrytymi jedynie koszulą. Biskup 
najpierw przyjmuje od pokutującego przysięgę wierności, a następnie, odmawiając psalm 
Miserere, chłoszcze go rózgą względnie sznurem. Z kolei po wezwaniach modlitewnych 
odmawia trzy oracje, z których jedna ma charakter absolucji, po czym ujmuje zwolnionego 

401 Martimort: Handbuch II 106-110 (literatura). 
402 Por. M. Férotin: Le Liber ordinum en usage dans l’église wisigothique-mozarabe d’Espagne. 

Paris 1904 s. 200-202; Martimort: Handbuch II 107. 
403 Gest nałożenia rak 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 sacramento poenitentiae), 
żegnając na zakończenie obrzędu pokutnika. 

404 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 (Sacramentarium Gelasianum nr 364, 367).  

405 Obecnie używany ich zestaw (6, 31, 37, 50, 101, 129, 142) ukształtował się w czasach Karola 
Wielkiego. Por. Martimort: Handbuch II 109. 

406 Tamże przyp. 19. 
407 Por. Andrieu PR III 609,8. 
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z ekskomuniki za rękę i wprowadza go do kościoła, mówiąc: „Reduco te in gremium sanctae 
matris Ecclesiae”. 

Podobnie, choć w skromniejszej oprawie zewnętrznej, przebiega absolucja ekskomuniko-
wanego dokonywana przez zwykłego kapłana. W tym przypadku cały obrzęd odbywa się 
w kościele, a absolucji udziela kapłan 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.  „Forma sepeliendi excommunicatum mortuum dum debet absolvi”  

Obrzęd absolucji ekskomunikowanego zmarłego powstał na podstawie rytu absolucji eks-
komunikowanego 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. 

Najstarszą polską księgą liturgiczna, w jakiej odnotowano „absolutio super mortuum 
excommunicatum”, jest tak zwana Agenda „wileńska” z 1499 r.410 Forma absolucji tu poda-
na 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 warmiń-
ska i Agenda gnieźnieńska z 1573 r. pod tytułem: Forma sepeliendi excommunicatum mortu-
um dum debet absolvi. Agendy te posiadają, choć nie dosłownie, te same rubryki412 oraz 

408 Formę takiej absolucji („in periculo mortis”) opisują Statuty synodalne z Nimes (płdn. Fran-
cja) z 1252 r.: „Et recepto iuramento ab ipso infirmo vel excommunicato, quod stabit mandatis eccle-
sie, et absolvat eum occulte secerdos dicendo psalmos Miserere vel Deus misereatur etc. Kirieleyson, 
Pater noster, Salvum fac servum tuum Domine, Exaudi, Dominus vobiscum, Oremus, Deus cui pro-
prium est misereri semper et parcere, suscipe deprecationem nostram et famulum tuum, quem delicto-
rum et excommunicationis cathena constringit, miseracio tue pietatis absolvat, per Christum ect. et 
postea dicat: Auctoritate, qua fungor, absolvo te ab omni vinculo excommunicacionis et speciali-
ter a sentencia excommunicacionis, qua ligatus eras pro tali facto et precipio tibi, quod decetero talia 
vel similia non committas”. Sawicki Conc X 539. 

409 Por. Martimort: Handbuch II 166-167.  
410 Dla przykładu diecezja moguncka i wurzburska otrzymują ten obrzęd dopiero wraz z agen-

dą 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 
percutiat mortuum virga quam tenet in manibus. Deinde dicat Pater noster, Ave, Et ne nos, Salvum fac 
servum, Mitte ei auxilium, Nichil proficiat, Domine exaudi, Dominus vobiscum. Oremus. Deus cui 
proprium est misereri (...) Or. Presta quaesumus Domine famulo tuo (...) Or. Deus qui beato Petro 
apostolo tuo (...)”. 

412 Agenda płocka ma taką rubrykę wstępną:  
„Si talis est sepultus in cimiterio, tunc non exhumabitur. Si autem est sepultus extra cimiterium 

tunc exhumabitur et corpus vel sepulchrum verberabitur, ut fit circa vivos”.  Rubryka pozostałych 
dwóch agend jest nieco obszerniejsza: „Si talis est sepultus in coemiterio, vel in ecclesia, tunc non 
exhumabitur. Si autem est sepultus extra coemiterium vel ecclesiam tunc exhumabitur, et corpus vel 

- 204 -

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



identyczne teksty modlitwne413. W porównaniu z Agendą „wileńską” zamiast wezwań po 
psalmie mają Traktus, a po wspólnej z tą agendą modlitwie Deus cui proprium est miserere 
prezentują odmienną formę absolucji. Wszystkie te agendy zawierają rubrykę, która powiada, 
że w czasie odmawiania psalmu Miserere należy chłostać zmarłego (jeśli jeszcze nie został 
pochowany), trumnę (w przypadku ekshumacji) względnie grób (jeśli zmarłego pogrzebano 
na poświęconym miejscu). 

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 Rituale Ro-
manum z 1614 r.414 Obrzęd rzymski odbiega nieco od dotychczas nam znanych. Z dawnego rytu 
pozostał jedynie psalm Miserere. Forma absolucji jest skrócona415. Nowością jest psalm De profun-
dis i modlitwa końcowa416. Zachował się jednak gest chłosty w czasie odmawiania Miserere. 

Wprawdzie cały obrzęd z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się pewnym niepo-
rozumieniem, a gest biczowania czystym formalizmem, ale w średniowieczu gest się liczył, 

                                                                      
sepulchrum baculo seu virga verberabitur. Et primo sacerdos habens comissionem a superiore ad ab-
solvendum dicat (...)”. 

413 Modlitwy we wszystkich tych agendach są identyczne: 
„Ps. Miserere 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
Pater noster, Ave Maria 
Et ne nos 
Tractus dicitur: 

Domine non secundum peccata nostra facias nobis, 
neque secundum inquitates retribuas nobis. 
V. Domine ne memineris iniquitatum nostrarum. 
Cito anticipent nos misericordie tue: 
quia pauperes facti sumus nimis. 
V. Adiuva nos Deus salutaris noster, 
et propter gloriam nominis tui, Domine, libera 
nos, et propitius esto peccatis nostris. 

V. Peccavimus Domine cum patribus nostris. 
R. Iniuste 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 commissa absolvo te a sententiis excommunicationum, quas 
incidisti propter inobedientiam sanctae matris Ecclesiae, et restituo te eiusdem sancte matri et 
communioni fidelium. In nomine Pa+tris et Fi+lii et Spi+ritus sancti. Amen. 

Et postea in loco sancto sepeliatur cum pulsu et solemnitate: 
Et valet talis absolutio, ut eiusmodi sepeliatur in loco sacro. 
Vel si est sepultus in loco sacro, ut non exhumetur, sed ut oretur pro eo in Ecclesia et campellantur 

haeredes ipsius excommunicati ad faciendum laesis pro ipso faciant eleemosynas, orationes et ieiunia 
et alia suffragia”. 

414 Por. Rituale Romanum z r. 1952 Tit. IV Caput IV, s. 159. 
415 „Auctoritate mihi concessa, ego te absolvo a vinculo excommunicationis, quam incurristi (vel 

incurrisse declaratus es) propter tale factum, et restituo te communioni fidelium, in nomine Patris, et 
Filii + et Spiritus Sancti. Amen”. 

416 „Da quaesumus, Domine, animae famuli tui, quem excommunicationis sententia constrinxerat, 
refrigerii sedem, quietis beatitudinem, et superni luminis cleritatem. Per Christum”. 
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gest był bardzo ważny. „Kultura średniowiecza jest kulturą gestu” – pisze J. le Goff417. Ge-
stami posługiwano się w życiu codziennym (liczono na palcach, umowom i przysięgom to-
warzyszą gesty), w życiu społecznym (wasal wkładał ręce w dłonie seniora), ale najbogatsze 
były gesty liturgiczne418. Chłosta, biczowanie były jednym z gestów pokutnych, czytelnym 
i zrozumiałym dla wszystkich. Biczowanie było również karą, i to karą niekiedy bardzo 
okrutną. Stosowano ją już w starożytności (poddany jej został sam Chrystus Pan, a św. Paweł 
nawet kilkakrotnie). W wiekach średnich chłosta publiczna na ogół uchodziła za lekką karę 
i była często stosowana, zwłaszcza w miastach. Kronikarz Gall w formie żartobliwej pisze 
o Bolesławie Chrobrym, że brał tych, którzy mu się sprzeniewierzyli do łaźni i tam, wychło-
stawszy ich osobiście, ponownie przywracał do łaski419. W życiu zakonnym biczowanie było 
jedną z form ascezy. Istniały nawet sekty biczowników, które w pełnym średniowieczu 
przemierzały Europę, siejąc zgrozę i przerażenie420. Dlatego też rozumiemy, że liturgia nie 
mogła zrezygnować z tego gestu. I choć nas dziś razi ta forma, nie powinna dziwić. Oparła 
się bowiem czasowi i występuje jeszcze w Rituale Romanum z 1952 roku. 

Po absolucji zmarły miał prawo do normalnego pogrzebu z biciem dzwonów i pochowa-
niem na poświęconym miejscu. Według polskich agend sprzed 1631 r. najbliższa rodzina 
i spadkobiercy mieli jednak obowiązek wypełnić wszystkie zobowiązania wynikające z faktu 
absolucji w postaci jałmużn, modłów, postów i restytucji421. 

Nowe Ordo exsequiarum z 1969 r. nie zawiera już obrzędu absolucji ekskomunikowanego 
zmarłego422. Obrzęd ten chyba bezpowrotnie przeszedł do historii. Zrodziła go epoka, która 
lubowała się w skrajnościach, w której „sacra” i „profana”, to, co święte, i to, co świeckie, 
mieszały się ze sobą, dla której równie ważnym i oczekiwanym wydarzeniem była egzekucja 
co ułaskawienie skazańca, potępienie zła i grzesznika, co rozgrzeszenie i przywrócenie do 
łaski, epoka, która władzę swoją chciała rozciągnąć nawet poza grób423. 

Nowe, posoborowe prawodawstwo ogólnokościelne nie zostało jeszcze w pełni ukonsty-
tuowane. Wydaje się jednak, że ani w teologii, ani w ustawodawstwie kościelnym, ani we 
współczesnym zracjonalizowanym świecie nie znajdzie się dla tego obrzędu więcej miejsca.  

417 Kultura średniowiecznej Europy s. 350-351. 
418 Por. P. Sczaniecki: Gest modlitewny w późnym średniowieczu. W: Kultura elitarna a kultura 

masowa w Polsce późnego średniowiecza. Pod red. B. Geremka. Wrocław 1978 s. 41-52. 
419 Gall I 13 s. 36. 
420 Por. H. Wojtyska: Biczownicy. EK II 517-520. 
421 AgPloc 1554. AgVarm 1578, AgGn 1578. Por. s. 363/4 przyp. 3. 
422 Niektóre diecezje niemieckie (Moguncja, Würzburg, Bamberg, Worm) zrezygnowały z tego ob-

rzędu już w ciągu XVIII i XIX w. Por. Reinfenberg: Sakranente, Sakramentalien und Ritualien II 
6414-646. 

423 Por. J. Huizinga: Jesień średniowiecza, passim, zwłaszcza rozdział pierwszy zatytułowany: Dy-
namika życia. 
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ZAKOŃCZENIE 
 
Cześć dla zmarłych jest zjawiskiem ogólnoludzkim. Niemal równocześnie z odkryciem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obrzęd pogrzebu dziecka, jaki jawi się pod koniec XV w. w polskich księgach liturgicz-
nych, jest odbiciem ogólniejszych ówczesnych prądów, cechujących się w dobie humanizmu 
i renesansu między innymi większym zainteresowaniem się losem dziecka, które niemal nie 
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było dostrzegane w poprzednim okresie. W tym bowiem czasie pojawia się motyw dziecka 
w sztuce i literaturze. 

Obrzędy pogrzebu położnicy i ekskomunikowanego są typowym tworem kończącego się 
średniowiecza, świadczącym o pewnej dewiacji teologicznej. Są one owocem pewnej suro-
wości moralnej wobec grzeszników, charakterystycznej dla okresu, który stworzył obraz 
Chrystusa ukrzyżowanego i 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? 
Ks. Czesław Skowron stwierdził przed kilku laty, że charakterystyczną cechą polskich 

pogrzebów uroczystych (np. królewskich) jest potrójny pochód ofiarniczy w czasie Mszy św. 
pogrzebowej: na Kyrie, podczas Offertorium i na Agnus Dei, Wydaje się, że zwyczajem pol-
skim, odnotowanym w Agendzie płockiej z 1554 r., jest śpiewanie w chwili składania ciała 
duchownego do grobu antyfony Domine suscipe me. Tę samą antyfonę ok. r. 1500 śpiewano 
w katedrze włocławskiej podczas Mszy św. za zmarłego prałata lub kanonika, i to w czasie 
podniesienia, trzymając równocześnie uniesioną trumnę ze zmarłym. Biskup włocławski 
Rozdrażewski w relacjach o stanie diecezji do Rzymu w r. 1593 określił jako „zwyczaj pol-
ski”, zachowany w najstarszych ustawach kapitulnych z pierwszej połowy XIV w., obowią-
zek ciążący na duchownych, mianowicie branie udziału w pogrzebie współbrata, pochowanie 
go na godnym miejscu i odprawienie przez członków kapituły pewnej liczby Mszy św. 

W r. 1631 ukazał się Rytuał piotrkowski, opracowany na podstawie Rituale Romanum 
z 1614 r. Miał on stanowić zakończenie procesu romanizacji liturgii w Polsce w dobie potry-
denckiej. Rytuał piotrkowski przyjął w zasadzie rzymskie Ordo exequiarum z 1614 r., jed-
nakże obok 44 innych odchyleń od Rituale Romanum zachował również Ordo exequiarum 
brevior ex usu Provinciae huius. Ponadto w samym rzymskim Ordo exequiarum, przyjętym 
przez Rytuał Piotrkowski, zgodnie z tradycją polską zalecono odprawienie Officium defuncto-
rum w domu zmarłego, zamiast w kościele. 

W obrzędach pogrzebowych polskich agend nie stwierdzono rodzimej twórczości w po-
staci nowych tekstów liturgicznych. Przyjęto gotowe wzorce 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, ko-
rzystając z bogatej skarbnicy Kościoła, sama się ubogacała i szybko stanęła w jednym rzędzie 
z chrześcijańskim Zachodem. 

Czy zamierzenia niniejszej pracy postawione we wstępie zostały osiągnięte? 
Rozprawa niniejsza jest pierwszą próbą syntetycznego ujęcia problematyki pogrzebowej 

w aspekcie liturgicznym, i to na najstarszym odcinku naszej przeszłości. 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 wyczerpujące przedstawienie tego zagadnienia napotykało wielkie 
trudności. Jako osiągnięcie obecnej rozprawy można chyba uznać odnalezienie i przedsta-
wienie w formie aneksu wszystkich przedtrydenckich tekstów liturgicznych odnoszących się 
do pogrzebu i częściową ich analizę przedstawioną w toku pracy. 

Dużo jednak pozostaje jeszcze do zrobienia. Przede wszystkim należałoby obecnie, po za-
prezentowaniu tekstów liturgicznych dawnych obrzędów pogrzebowych, zająć się ich treścią 
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teologiczną. Można by również przeprowadzić studium porównawcze z tekstami liturgicz-
nymi innych obrządków chrześcijańskich. Wypadałoby przeanalizować, i to wieloaspektowo, 
zachowane średniowieczne i późniejsze kazania pogrzebowe. Nieopracowane są również 
takie zagadnienia, jak stara i wciąż żywa tradycja polska modlitwy za zmarłych i do dusz 
czyśćcowych, fundacyjne i poniedziałkowe Msze za zmarłych, polska pieśń pogrzebowa, 
pogrzebowa liturgia domowa. Poruszone w trakcie pracy niektóre z tych zagadnień, jako 
uzupełnienie i naświetlenie obrzędów liturgicznych, ukazały jedynie niedostateczność opra-
cowań w tym zakresie i potrzebę dalszych badań. 
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1. Wystawienie zwłok św. Wojciecha Drzwi Gnieźnieńskie, koniec XII w., scena 15. (Fot. J. Kolasa).

2. Przeniesienie zwłok św. Wojciecha do Gniezna. Drzwi Gnieźnieńskie, koniec XII w., scena 17.
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13. Ordo in agenda mortuorum. Horae Beatae Virginis Mariae,
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14. Pogrzeb nędzarza, 1673. (Fot. J. Bzik)
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ANEKS 1   

MODLITWY ZA ZMARŁYCH 

MANUSCRIPTUM GERTRUDAE: 
FILIAE MESCONIS II REGIS POLONIAE 

Cura Valeriani Meysztowicz – editum, „Antemurale” 
Romae 1955 s. 105-157 

44. 
(F. 15r) 

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

45. 
(F. 15r – 15v) 

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

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

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

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

Dominum Deum nostrum. 

46. 
(F. 15v) 

Domine Deus, qui sedes super thronos cherubim et respicis abyssos et facis terram 
tremere; qui pluis super iustos et iniustos; qui deducis ad portas mortis et reducis; te Domine 

1 Brak poprzedniej strony, stąd modlitwa nie ma początku. 
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deprecamus pro animabus omnium illorum, quorum hodie memoriam celebramus, ut absol-
vas eas de vinculis quibus alligati sunt et perducas eos in requiem eternam. Per Christum 
Dominum nostrum. 

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

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

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

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

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

92. 
(F. 232v) 

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

rum, et me peccatricem pro eis orantem exaudire digneritis. 

93. 
(F. 232v) 

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

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

ANEKS  2 

ORDO IN AGENDA MORTUORUM2 
Sakramentarz tyniecki, XI w. 

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

Dilexi  

2 W przepisywaniu tekstu z rękopisu oparto się na instrukcji wydawniczej A. Wollfa: Projekt instrukcji 
wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI w. „Studia Źródłoznacze”. 1: 1957, 
s. 155-181.
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Oratio: 
(l). Pio recordationis affectu fratres carissimi, commemorationem facimus cari nostri quem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 225 -

Aneksy



(11). Deus qui humanorum animarum aeternus amator es, animam famuli tui illius quam 
dum vera in corpore maneret tenuit fides, ab omni cruciatu inferorum redde extorrem, ut 
segregata ab infernalibus claustris, sanctorum mereatur adunari consortiis. Per. 
A.  Terra formasti me 
Ps. Dominus regit me 
A. Tu iussisti nasci me Domine 
Ps. Quemadmodum 
A. Audivi vocem  
Ps. Dilexi quoniam 
Oratio: 

(12). Fidellum Deus omnium conditor... [(c. d. brak) et Redemptor, animarum famulorum 
famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam quam 
semper optaverunt, piis supplicacionibus consequantur. Per.] 

(13). Omnipotens sempiternae Deus, cui numquam... [(c. d. brak) sine spe misericordiae 
supplicatur, propitiare anima famuli tui illius, ut qui de hac vita tui nominis confessione 
decessit, sanctorum tuorum numero facias adgregare. Per.]  

(14). Omnipotentis Dei misericordiam, karissimi deprecemur, cuius iudicio nascimur et 
finimur, ut spiritum fratris nostri illius, quem Domini pietas de incolatu huius seculi transire 
praecipit, requies aeterna suscipiat et eum in beata resurrectione repraesentat et in sinum 
Abrahę collocare dignetur. Per.  
A. Subvenite sancti Dei.  
V. Suscipiat eam Christus. 

Kyrie – ter  
Oratio: 

(15). Deum iudicium universitatis, Deum caelestium et terrestrium et infernorum depre-
cemur frates pro spiritu cari nostri illius, ut eum Dominus in requiem collocare dignetur et in 
parte beatę resurrectionis resuscitet. Per.  
R. Antequam nascerer  
V. Comissa. 

Kyrie  
Oratio: 

(16). Deus, qui universorum es creator et conditor quique tuorum es beatitudo sanctorum, 
praesta nobis petentibus, ut spiritum fratris nostri illius a corporis nexibus absolutum in beata 
resurrectione facias praesentari. Per Iesum Christum.  
Pater noster  
Et ne nos.  
Requiem aeternam.  
Oratio: 

(17). Partem beate resurectionis... [(c. d. brak) obtineat vitamque aeternam habere me-
reatur in caelis per te Christe Jesu, Salvator mundi, qui vivis]. 

(18). Te Domine, sancte pater, omnipotens aeternę Deus suppliciter deprecamur pro spiri-
tu famuli tui illius, quem ab originibus huius saeculi ad te accersire iussisti, digneris, Domine, 
dare ei locum lucidum, locum refrigerii et quietis. Liceat ei transire portas inferorum et in 
luce sancta, quam olim Abrahae promisisti et semini eius nullam laesionem sentiat spiritus 
eius, sed cum magnus dies ille resurrectionis ac remunerationis advenerit, resuscitare eum 
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digneris, Domine, una cum sanctis et electis tuis; deleas ei delicta atque peccata usque ad in 
novissimum quadrantem tecumque immortalitatis et regnum consequatur aeternum. Per sua-
vitatem. 

(19). Diri vulneris novitate perculsi... [(c. d. brak) et quodammodo cordibus sauciati 
misericordiam tuam, mundi Redemptor, flevilibus vocibus inploramus, ut cari nostri illius 
animam ad te datorem proprium revertentem blande leniterque suscipias, et si quas illa ex 
hac carnali commemoratione maculas, tu Deus, inoleta bonitate clementer deleas, pie 
indulgeas, oblivione in perpetuum tradas, atque hanc eandem laudes tibi cum ceteris 
reddituram et ad corpus quandoquae reversuram sanctorum tuorum coetibus adgregare 
praecipias. Per.]  
A. Quia posuit.  
Ps. Jubilate Deo omnis terra  
Oratio: 

(20). Redemptio animarum Deus aeternitatem concede defunctis neque evacuari passionis 
triumphum mundi morte paciaris: qui cum.  
A. De terra formasti me.  
Ps. Domine probasti me.  
Oratio: 

(2l). Obsecramus misericordiam tuam aeternae omnipotens Deus qui hominem ad imagi-
nem tuam creare dignatus es, ut spiritum et animam famuli tui illius, quem hodierna die rebus 
humanis eximi, et ad te accersiri iussisti, blande et misericorditer suscipias, non ei domi-
nentur umbrę mortis, noc tegat eum chaos et caligo tenebrarum, sed exutus omnium crimi-
num labe, in sinu Abrahae collocatus, locum lucis et refrigerii se adeptum esse gaudeat, et 
cum dies iudicii advenerit, cum sanctis et electis tuis, eum resuscitari iubeas. Per. Ps. Domine 
exaudi orationem meam.  
Oratio: 

(22). Deus apud quem mortuorum spiritus vivunt, et in quo electorum animę deposito 
carnis onere plena felicitate lętantur, praesta supplicantibus nobis ut anima famuli tui illius 
quę temporali per corpus luminis huius caruit visu, aeternę lucis solatio potiatur, non eum 
tormentum mortis attigat, non dolor horrendę visionis afficiat, non paenalis timor excruciet, 
non reorum proxima catena constringit, sed concessa sibi delictorum omnium venia optatę 
quietis consequatur gaudia repromissa. Per. 

(23). Oremus fratres karissimi pro spiritu cari nostri illius quem Dominus de laqueo huius 
saeculi liberare dignatus est, cuius corpusculum hodie sepulturę traditur, ut eum pietas Domi-
ni in sinum Abrahae et Issac et Iacob collocare dignetur, ut cum dies iudicii advenerit, inter 
sanctos et electos suos eum in parte dextera collocatum resuscitari faciat, praestante Domino. 

(24). Deus qui iustis supplicationibus semper praesto es, qui pia vota dignaris intueri, da 
famulo tuo illo cuius depositioni hodie officia humanitatis exhibemus, cum sanctis atque 
fidelibus tuis beati muneris portionem. Per. 

(25). Debitum humani corporis sepeliendi officium fidelium more complentes, Deum cui 
omnia vivunt fideliter deprecemur ut hoc corpus cari nostri illius a nobis in infirmatate sepul-
tum, in ordine sanctorum suorum resuscitet, et eius spiritum sanctis ad fidelibus adgregari 
iubeat, cum quibus inenarrabili gloria et perenni felicitate perfuri mereatur, praestante. 

(26). Temeritatis quidem est Domine, ut homo hominem, mortalis mortalem, cinis cine-
rem, tibi Domine Deo nostro audeat commendare, sed quia terra suscipit terram, et pulvis 
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convertitur in pulverem, donec omnis caro in suam redigatur originem, inde tuam Deus piis-
sime Pater lacrimabiliter quaesumus pietatem ut huius famuli tui illius animam quam de 
huius mundi voragine cenulenta ducis ad patriam, Abrahae amici tui sinu recipias, et re-
frigerii rore perfundas, sit ab aestuantis gehennae truci incendio segregatas, et beatę requiei te 
donate coniunctas, et si quę sunt Domine dignę cruciatibus culpę, tu eas graties mitissima 
lenitate indulge, nec peccati recipiat vicem, sed indulgentiae tuae piam sentiat bonitatem. 
Cumque finito mundi termino supernum inluxerit cunctis regnum, omnium sanctorum 
coetibus adgregatus, cum electis resurgat in parte dexterae coronandus. Per. 

(27). Tibi Domine commendamus animam famuli tui illius, ut defunctos sęculo tibi vivat, 
et si qua per fragilitatem mundanę conversationis peccata admisit, tu venia misericordissimę 
pietatis absterge. Per. 
Pater noster.  
Ps. Miserere mei Deus.  
Oratio: 

(28). Deus, apud quem omnia morientia vivunt et cui non pereunt moriendo corpora 
nostra, sed mutantur in melius: te supplices deprecamur, ut suscipi iubeas animam famuli tui 
illi per manus sanctorum angelorum tuorum deducendam in sinum amici tui patriarche 
Abrahe resuscitandamque in novissima magna iudicii die et quicquid vitiorum de regione 
mortali diabolo fallente tibi contrarium contraxit, tu pius et misericors ablue indulgendo. Per. 

(29). Commendamus tibi, Domine, animan fratris nostri illius; pręcantes, propter quam ad 
terras tua pietate discenderas, patriarcharum tuorum sinibus insinuare non rennuas miserere. 
[migranti in tuo nomine de hac instabili et tam incerta sempiternam illam vitam ac leticiam in 
caelestibus praesta. Salvator mundi: qui cum Patre vivis Dominator et regnas Deus in unitate 
Spiritus Sancti in secula], qui regnas in saeculorum. Amen. 

ANEKS 3 

SUPER MORTUOS 
BUWr B 1933 Agenda Wratislaviensis, XIV w. 

Non intres  
R. Subvenite 

Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el.  
Or. Deus cui omnia vivunt  
R. Antequam 

Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el. 
Or. Fac quaesumus hanc  
R. Memento 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el.  
Or. Deus qui iustis supplicationibus  
Hic deferatur funus de ecclesia.  
(R.) In peradysum angeli deducant te 
Ps. Ad te Domine levavi  
Or. Piae recordationis  
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R. (A.) Aperite mihi portas  
Ps. Confitemini  
Or. Obsecramus 
Hic mittatur corpus in sepulcrum.  
R. (A.) Ingrediar  
Ps. Quemadmodum  
Or. Deus apud quem  
Hic claudatur sepulcrum.  
R. (A.) De terra plasmasti me  
Ps. Domine probasti me  
Or. Oremus dilectissimi fratres  
Hic cooperiatur terra.  
R. (A.) Hec requies mea  
Ps. Memento Domine David  
Or. Deus vite dator  
R. (A.) Tu iussisti 
P  s. Te decet Deus ymnus 
Or. Deus qui humanarum animarum 
R. (A.) Requiem 
Ps. Miserere 
Or. Temeritatis quidem 
R. Libera me Domine de morte 
Or. Debitum 

Pater noster 
A porta 
Non intres 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Si bona suscepimus  
Ps. Deus misereatur nostri 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
Salvos fac servos et ancillas 
Mitte eis auxilium 
Et de Syon 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 

Or. Tibi Domine commendamus animam  
Alia or. Inclina Domine  
Item Tibi Domine commendamus animam (ut supra) 

Omnipotens sempiterne Deus pietatis affectu 
Deus ante cuius conspectum defertur 
Deus qui (in) altis habitas 
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ANEKS 4  

CONDUCTUS QUI CANITUR CIRCA FERETRUM 
Agendy gnieźnieńskie: 1503, 1512, 1549 

Sacerdos incipiat absolute orationem 
Non intres 

Qua finita canitur sequens responsorium  
R. Subvenite 

Kyrie, Pater noster 
Dominus vobiscum  

Or. Deus cui omnia vivunt  
Qua finita cantatur sequens responsorium  
R. Antequam nascerer 

Kyrie, Pater noster 
Dominus vobiscum  

Or. Fac quaesumus  
Deinde cantetur responsorium  
R. Libera me Domie de morte 
Quo finito dicatur 

Kyrie, Pater noster  
A porta  
Ne tradas 
Requiescant in pace. Amen.  
Domine exaudi  
Dominus vobiscum  

Or. Inclina Domine aurem 
Absolve quaesumus Domine animam 

Finita oratione corpus portatur ad tumulum et sacerdos circa dicat hanc orationem:  
Benedictio sepulcri: 

Deus qui fundasti terram  
Ps. Confitemini Domino  
A. Aperite mihi portas  
Or. Pie recordationis  
Ps. Quemadmodum  
A. Ingrediar 
Or. Obsecramus misericordiam 
Deinde thurificentur corpus et sepulcrum et aqua benedicta aspergantur et deponatur in illud 
dicaturque psalmus.  
Ps. Memento Domine David  
A. Haec requies mea  
Or. Deus apud quem mortuorum 
Hic proiciatur terra super eum tribus vicibus.  
Ps. Domine probasti me  
A. De terra plasmasti me  
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Or. Oremus fratres charissimi  
Deus vite dator 
Deus qui iustis supplicationibus  
Temeritatis  
Debitum  

Ps. De profundis 
Kyrie, Pater noster  
A porta  
Requiem 
Dominus vobiscum 

Or. Deus qui es universorum conditor  
Absolve quaesumus Domine animam  
Deus in cuius miseratione 
Fidelium 
Patrem beate resurrectionis      (W AgGn 1512 – brak) 
Amina eius 

In reditu ad ecclesiam si sepultura fuerit in cimiterio cantetur responsorium  
R. Clementissime  
vel istud responsorium  
R. Si bona suscepimus 
Et cum pervenerit ad chorum cantent psalmum Miserere cum Gloria Patri pro fratribus et so-
roribus congregationum, quo finito dicitur 

Kyrie, Pater noster 
Salvos fac 
Dominus vobiscum  

Or. Satisfaciat 
Famulos et famulas tuas te quaesumus Domine tua semper protectione custodi, ut libera 

mente deserviant, et te protegente a malis omnibus sint securi. Per Dominum. 

ANEKS  5 

CONDUCTUS MAIOR MORTUORUM 
IUXTA RUBRICAM ECCLESIE CATHEDRALIS PLOCENSIS 

Agenda Plocensis, 1554 

Cum deferendus est defunctus ad sepeliendum, Sacerdos cum Diacono et subdiacono 
induti albis cum stolis et manipulis ordinent se ad caput defuncti ut sacerdos sit in 
medio eorum, alii vero duo stent ad pedes versis ad se vultibus mutuo, quorum unus 
aquam benedictam alius thuribulum teneat, caeteri vero sacerdotes stent hincinde cum 
libellis. Sacerdos dicat voce mediocri hanc orationem sine Dominus vobiscum et sine 
Oremus. 

Non intres 
Finita oratione cantent  
R. Subvenite sancti Dei 
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Et dum cantatur responsorium sacerdos aspergat corpus defuncti aqua benedicta et thu-
rificet illud, et idem in quolibet Responsorio observetur. Finito Responsorio sacerdos 
dicat: 

Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
Et ne nos 
A porta inferi 
Dominus vobiscum  

Or. Deus cui omnia vivunt 
R. Antequam nascerer 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
A porta inferi 
Dominus vobiscum  

Or. Fac quaesumus  
R. Ne recorderis peccata 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
A porta inferi 
Dominus vobiscum  

Or. Inclina quaesumus  
Si fuerit femina dicatur hec oratio: 

Quaesumus Domine pro tua pietate  
Benedictio sepulchri: 

Deus qui fundasti terram  
Sed si fuerit Episcopus dicatur haec oratio: 

Deus qui inter apostolicos sacerdotes  
Si vero fuerit Sacerdos dicatur haec Oratio: 

Praesta quaesumus Domine, ut anima famuli tui sacerdotis... Finita oratione pro quocum-
que sit, Sacerdos incipiat hanc Antiphonam alta voce: 
A. Aperite mihi  
Ps. Confitemini 
Finito psalmo resumatur Aperite, statimque interea dum canitur Psalmus omnes egrediantur 
ad locum sepulture hoc modo: primo aqua benedicta, deinde thuriferarius, postea ceroferarii, 
deinde chorus precedentibus minoribus more consueto, ultimo quatuor deferentes corpus. 
Dum autem corpus ad tumulum portatur pulsentur campanae. Et cum ad tumulum pervenerit 
sacerdos cum ministris ordinet se ad caput fossae. Chorus vero ad pedes funeris deinde sacer-
dos officium peragens dicat hanc orattonem. Oremus:  
Or. Pie recordationis affectu  
R. Qui Lazarum 
Finito Responsorio innovetur Antiphona:  
A. Ingrediar in locum  
Ps. Quemadmodum 
Or. Obsecramus misericordiam tuam  
R. Ne derelinquas me Domine Pater 
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Infra Responsorium aspergatur aqua benedicta corpus et fovea et thurificetur utrumque, 
deinde Sacerdos incipiat:  
A. Haec requies mea  
Ps. Memento Domine David 
Infra psalmum ponatur corpus defuncti in fossam, post psalmum resumatur Antiphona Haec 
requies. 
Si fuerit clericus cantatur Antiphona:  
A. Domine suscipe me 
Et tandem sacerdos dicat hanc orationem: 
Or. Deus apud quem mortuorum 
Finita oratione Sacerdos proiiciens tarram super corpus defuncti incipit Antiphonam: 
A. Da terra plasmasti me 
Ps. Domine probasti me 
Ceteri operiant corpus humo, post psalmum resumatur antiphona 
De terra deinde Oratio: 

Oremus fratres charissimi 
Debitum humani 
Deus vite dator 
Deus qui humanarum animarum 
Deus qui iustia supplicationibus 
Temeritatis quidem 

Sacerdos alta voce incipiat at prosequatur:  
A. Clementissime  
Finita antiphona Sacedos subiungat versum: 

A porta inferi 
Dominus vobiscum  

Or. Satisfaciat 
Finita oratione cantetur Responsorium sine versu:  
R. Si bona suscepimus  
Quo finito dicatur:  
Or. Deus in cuius miseratione  
Finita oratione Sacerdos incipiat:  
A. Ne reminiscaris Domine  
Ps. 50 miserere mei 
Infra psalmum omnes revertantur ad chorum ad loca sua. Finito psalmo cantetur antiphona 
Ne reminiscaris. Si fuerit clericus cantetur:  
A. Media vita cum versibus.  
Sacerdos autem cum ministris stans ante gradus altaris incipiat: 

Kyrie el., Christe al., Kyrie el. 
Pater noster 
Ave Maria 
Et ne nos 
Domine non secundum peccata nostra facias nobis 
Domine exaudi orationem meam 
Dominus vobiscum 
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Or. Omnipotens sempiterne Deus te humiliter imploramus  
Si est pestilentia aut mortalitas hominum tunc addatur haec oratio: 
Or. Deus qui culpa offenderis 
Vel ista Praetende Domine famulis at famulabus tuis  
Or. Deus qui iustis supplicationibus semper praesto es  
Ps. 129 De profundis 

Kyrie, Pater, Ave 
A porta 
Requiem aeternam 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 

Or. Deus qui es universorum conditor  
Absolve quaesumus Domine animam famuli tui  
Deus qui nobis patrem et matrem 

Fidelium Deus omnium 
Partem beatae resurrectionis  

Postea canitur antiphona  
A. Salve Regina misericordiae 

Ora pro eis 
Or. Porrige eis Domine dexteram tuam, ut per intercessionem sacratissimae Dei genetricis 

virginis Mariae, auxilium eis supernae virtutis impende. Per.  
Oratio submissa voce: 

Deus in cuius miseratione animae fidelium requiescunt 
Anima eius et animas omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in 
pace. Amen.  

Finaliter dicatur: Pater noster. Ave Maria.  

ANEKS 6 

CONDUCTUS MAIOR 
Agenda Powodowskiego, 1591 

Corpore defuncti ad Ecclesiam perlato, et loco competenti constituto, fiant una vel plures 
Missae: quibus finitis, officians deposita casula, accepto libro Agendae: ministri vero si ad-
sunt cum thuribulo et aspersorio praecedentes, veniunt ad feretrum. Ad cuius caput officians, 
ministri autem ad pedes versus officiantem conversi: reliquus vero sacerdotum (si adest) vel 
cantorum chorus a lateribus sistantur. Tunc officians stando incipit: 

Non intres 
Deinde canitur Responsorium:  
R. Credo quod Redemptor meus vivit 
Si vero in vigiliis ante decantatum est, substituatur sequens Responsorium: 
R. Subvenite 
Quo finito, flexis genibus versus altare, vel Orientem, dicat: 
V. Kyrie 
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R. Christe, Kyrie, Pater noster 
V. Et ne nos inducas in tentationem. 
R. Sed libera nos a mało 

A porta inferi. 
Erue Domine animas eorum. 
Requiescant in pace. 
Amen.  
Domine exaudi orationem meam. 
Et clamor meus ad te veniat.  

Deinde surgendo. Oremus:  
Or. Deus, cui omnia vivunt  
Postea chorus canit Responsorium:  
R. Qui Lazarum cum suo versu. 
Quo finito, dicitur: Kyrie eleyson et reliqua ut supra. 
Or. Fac quaesumus Domine 

Post hoc Sacerdos feretrum aspergit aqua benedicta et thuribulo antea benedicto in quatuor 
angulis feretri, incipiendo a capite, incensat ad modum crucis. Et effertur ad tumulum de-
functum, choro interim canente Responsorium:  
R. Libera me Domine, reliqua perficiuntur ut supra in minori conducto. 

Quando autem simul plures sepeliuntur, ut fit tempore pestis, addatur alia Oratio, ut se-
quitur: Deus, vita viventium, spes morientum... 

CONDUCTUS MAIOR 
Rituale Wratislaviense XVII w., WrKap 13n. 

Corpus defuncti ad ecclesiam prolato et in loco constituto, fiat Sacrum quo finito officians 
deposita casula indutus pluviali nigro vadit ad feretrum cum ministribus deferentibus asper-
sorium et thuribulum cum quibus ad caput defuncti consistens dicit: 

Non intres 
Deinde canitur Responsorium:  
R. Credo quod Redemptor 
Si in vigiliis cantatum est, substituatur sequens Responsorium:  
R. Subvenite 
Interea praelatus primo circuit feretrum aspergit aqua benedicta et incensat, quo finito dicat 
flexis genibus: 

Kyrie el., Christe el., Kyrie eleison 
Pater noster 
Ave Maria 
Et ne nos  
A porta inferi. 
Requiescant in pace. 
Domine exaudi. 
Dominus vobiscum.  

Or. Deus cui omnia vivunt 
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Postea chorus canit Responsorium:  
R. Qui Lazarum 
Interea sacerdos secundo circuit feretrum, aspergit et incensat.  
Quo finito: 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el., et reliqua ut supra.  
Or. Fac quaesumus domine 
Aspergat sacerdos aqua benedicta et thuribulo incenset in modum crucis et sic efferetur ad 
tumulum defunctus choro interim cantante:  

Libera me domine  
Reliqua perficiens ut supra in minori conductu. 

ANEKS 7 

ORDO SEPULTURE MORTUORUM 
Agenda „Vilnensis”, 1499 

Hic notetur Ordo sepulture mortuorum quando peragatur. Tunc presbiter alba et stola in-
dutus stans circa feretrum et idem funus presbiter procedat ad has sequentes collectas et legat 
dicendo  
Oremus: 

Non intres 
Or. Pie recordationis  
R. Credo quod Redemptor  
Or. Deum iudicem 

Deus cui proprium est misereri  
R. Qui Lazarum  
Or. Deus qui universorum es conditor 

Deus cui omnia morientia vivunt  
R. Libera me Domine de morte 
Hic efferatur funus de ecclesia ad sepulcrum cum hac antiphona et psalmo 
A. In paradisum  
Ps. Ad te Domine levavi 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el.  
Or. Obsecramus misericordiam 
Presbiter monet astantes ut orent pro eo et dicant  

Pater noster, Ava Maria 
Et ne nos 
Requiem aeternam 
In memoria aeternam 
Domine exaudi  

Or. Inclina 
Hic aperiatur sepulcrum et turificetur et aspergatur  
A. Apperite mihi  
Ps. Confitemini Domino  
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Or. Deus apud quem  
Hic inferatur ad sepulcrum.  
Or. Oremus fratres carissimi  
Sequitur sanctificatio sepulcri:  
Sancti + ficetur istud habitaculum  
Sequitur nunc Oratio super corpus:  
Or. Presta quesumus omnipotens eterne Deus 
Hic autem aspergatur corpus et sepulcrum et inponatur corpus ad foveam: 
A. Hec requies mea  
Ps. Memento Domine David  
Or. Debitum  
Or. Temeritatis  
Or. Domine suscipe me ut cum fratribus meis sim cum quibus venies vivitasti me. Aperi 

michi ianuam vite et perduc me ad convivium epularum tuarum. Tu es enim Christus 
Filius Dei vivi qui praecepto Patris mundum salvasti tibi gratias referimus. Per infinita 
secula seculorum. Amen.  

ANEKS 8 

ORDO SEPELIENDI MORTUORUM  
QUI VULGO DICITUR CONDUCTUS 

Agenda poznańska, 1533 s. 103-105 

Non intres  
R. Credo quod Redemptor 

Kyrie eleison, Christe el., Kyrie el. 
Pater noster Ave 
Et ne nos 
A porta inferi 
Credo videre 
In memoria 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Deus cui non pereunt moriendo corpora 
R. Ne recorderis 

Kyrie Pater (ut prius) 
Or. Fac quaesumus Domino hanc cum fideli tuo  
R. Libera me Domine de morte 

Kyrie Pater (ut prius)  
Or. Tibi Domine commendamus animam 

Requiescant in pace.  
Cantent scolares Salve regina. 
Et presbiter aqua benedicta aspergat sepulcrum et corpus defuncti dicens: Hec requies mea. 
Postea cum pala proiciat tribus vicibus terram super corpus defuncti in sepulcrum dicens: 
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De terra plasmasti me, 
Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
Et ne nos 
A porta 
Ne intres 
Requiem 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Partem 
Deus in cuius miseratione 

Conclusio: Anima eius et anime omnium fidelium defunctorum requiescant in pace. Amen. 

ANEKS 9  

COMMENDATIO ANIME IN AGONE SUI EXITUS A CORPORE 
Agendy wrocławskie: 1499, 1510 

Conveniant fratres ceterisque fideles et primo si affuerit tempus dicant semptem psalmi 
cum letania. Deinde sacerdos dicat Responsorium: 

Subvenite  
Or. Tibi Domine commendamus 

Misericordiam tuam Domine  
Si aliquid supervixerit dicant:  
Ps. Deus, Deus meus respice in me 

Ad te Domine levavi 
In te Domine speravi 

Et cum iam videtur infirmus agonizare dicatur hec Oratio:  
Or. Proficiscere anima christiana  

Deus misericors, Deus clemens 
Commendo te omnipotenti Deo 
Suscipe Domine anima (...) in locum sperande tibi salvationis. Amen. 
Libera Domine animam (Libera... Libera...) 
Commendamus tibi Domine animam 
Delicta iuventutis et ignorantias eius 
Omnipotens sempiterne Deus qui humano corpori 

Cum iam infirmus expiravit sacerdos moneat astantes ad orandum dicens:  
Oremus devote pro anima 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el.  
Pater noster  
Requiem eternam  
Ne tradas  
Non intres  
Domine exaudi  
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Dominus vobiscum  
Or. Suscipe Domine animam servi tui 

Tibi Domine commendamus 
Partem beatae resurrectionis 
Deus cui soli competit 
Dominus vobiscum 
Requiescant in pace. Amen. 

Cum defuctus est efferendus ad sepulturam sacerdos cum stantibus dicat: 
Ps. De profundis in fine Requiem.  
Sequitur:  
Or. Absolve Domine animas eorum 

Kyrie el.. Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
A porta 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 
Oremus.  

Dicatur collecta pro defuncto cum coll. Fidelium sub uno Per dominum. 
Dominus vobiscum 
Requiescant in pace. 

Aspergitur funus aqua benedicta et fertur ad sepeliendum.  
Pro sacerdote coll.: Presta quaesumus Domine ut anima  
Coll. pro famulo: Omnipotens sempiterne Deus cui numquam  
Pro famula: Quaesumus Domine pro tua pietate  
Col generalis: Fidelium. 
Ad sepeliendum mortuum: primo sacerdos aspergat funus in tumulum positum. Deinde pro-
iciatur terram super funus trina vice dicens: 

De terra plasmasti me (et) carne induisti me. Redemptor meus in novissimo die resuscita 
me. 

CONDUCTUS MINOR 

Non intres  
R. Subvenite 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
Dominus vobiscum 

Or. Deus apud quem morientia omnia vivunt  
R. Antequam nascerer 

Kyrie 
Pater noster 
Dominus vobiscum  

Or. Fac quaesumus  
Sacerdos dicat alta voce:  
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Or. Inclina Domine aurem tuam  
Benedictio sepulcri: Deus qui fundasti terram 

Dominus vobiscum. 
Requiescant in pace. Amen. 

ANEKS 10 

ORDO EXEQUIARUM BREVIS 
Agenda cysterska XV w., BUWr., IQ 210 k. 23-34 

Parochus antequam cadaver efferatur domo illud aspergit aqua benedicta et dicit Antiphonam:  
A. Si iniquitates  
Ps. De profundis 
Deinde effertur et cantatur Responsorium:  
R. Libera me Domine de morte 
vel in vulgari Sepultura aut exequiis simplicibus germanicus cantus.  
Cum autem ad ecclesiam vel coemiterium delatus fuerit, sacerdote ad caput feretri penes se-
pulchrum stante canitur:  
(R.) Qui Lazarum  
Quo finito dicit tono consueto et lugubri versus: 

Kyrie 
Pater noster 
A porta 
Requiescant in pace 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 

Surgit et dicit: 
Or. Omnipotens sempiterne Deus qui humano 
Deinde defuncto in tumulum demisso, Sacerdos aspergat illum aqua benedicta et parum ter-
ram iniiciar dicens: 

De terra formasti me  
Postremo dum perficitur sepultura canitur per chorum antiphona: 

Salve Regina  
vel germanicus cantus. 

ANEKS 11 

IN CONDUCTU MORIENTIS 
Agenda cysterska XV w.. BUWr IOct 66 k. 27-35v 

dicatur Credo in Deum bis vel ter expresse quando moriens poterit audire. Post hoc statim 
incipiat letaniam per totum ut habetur supra de unctione cum versus ibidem positis, quibus 
finitis sequitur Oremus:  
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Or. Omnipotens sempiterne Deus conservator animarum 
Da quaesumus Domine huic famulo tuo 
Proficiscere anima christiana 
Commendo te omnipotenti Deo  

In egressu anime si adest sacerdos dicat: 
Suscipiat te Christus  

Ps. In exitu 
Or. Deus cui competit medicinam prestare  
Or. Suscipe Domine animam famuli  
Sequitur benedictio sepulchri:  
Or. Deus qui fundasti terram 
Cum funus in sepulchrum positum fuerit aspergatur aqua benedicta et sacerdos proiciat ter-
ram trina vice in sepulcro dicendo: 

De terra plasmasti me 

Sequitur conductus defunctorum 

Non intres 
R. Credo quod Redemptor  
Or. Deus apud quem morientia omnia vivunt  
R. Qui Lazarum  
Or. Fac quaesumus Domine  
R. Libera me Domine de morte 

ANEKS  12 

CONDUCTUM 
Agenda wrocławska XV w., BUWr IQ 207, k. 15-16v. 

Non intres  
R. Credo quod Redemptor 

Kyrie 
Pater noster 
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 noster 
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A porta 
Credo videre 
In memoria aeterna 
Requiem aeternam dona eis Domine 
Requiescant in pace. Amen. 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Fac cum servo tuo defuncto quaesumus 
Inclina aurem tuam ad preces nostras  

vel istam pro famula: 
Quaesumus Domine pro tua pietate  

(R.) Libera me Domino de morte 

ANEKS 13 

CONDUCTUS FUNEBRIS MINOR 
Agenda wrocławska XVII w., WrKap 13n s. 91-96 

Defuncto aliquo, sacerdos superpelliceo et stola lugubri inductus et comitatu instrumento-
rum ordinata cum cruce processione ad corpus defuncti in silentio accedit. Ibi defunctus 
aspergitur aqua benedicta, procedente processione cum cantu:  
R. Libera me Domine de viis 
Cum fuerit parventum ad sepulchrum canitur: 
R, Qui Lazarum 
Quo finito geneflexus dicat: 

Kyrie 
Pater noster 
Ave Maria 
Et ne nos 
A porta 
Raquiescant in pace. Amen. 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Deinde aspergendo prosequitur: 
Or. Omnipotens sempiterne Deus qui humano corpori 
Defuncto in sepulchrum demisso sacerdos aspergit illum aqua benedicta et parum terra in-
ciendo dicat: 

De terra formasti me Domine et carne induisti me, 
resuscita me in novissimo die Redemptor meus Domine.  

In fine dum perficitur sepultura, canitur: 
Salve Regina. 
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ANEKS 14 

SEQUITUR CONDUCTUS  
QUI IN ECCLESIIS PAROTHIALIBUS CANITUR 

IN EXSEQUIIS CIRCA FERETRUM 
Agendy wrocławskie: 1499, 1510 

Et primo sine Dominus vobiscum et sine Oremus dicitur hec oratio: 
Non intres  

R. Credo quod Redemptor 
Kyrie 
Pater noster 
A porta 
Credo videre 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Fac quaesumus Domine  
R. Qui Larazum 

Kyrie 
Pater noster 
A porta 
Credo videre 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 

Or. Fideliun, 
R. Libera me Domine de morte 
Postea si placet canitur: 

Salve Regina  
cum aliis antiphonis. 

ANEKS 15 

CONDUCTUS MORTUORUM 
Agenda krakowska, 1514 

Non intres  
R. Credo quod Redemptor 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster, Ave Maria 
Et ne nos 
A porta 
Credo videre 
In memoria aeterna 
Domine exaudi  
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Or. Deus cui omnia vivunt 
R. Qui Lazarum 

Kyrie 
Pater noster, Ave Maria 
Et ne nos 
A porta  

Or. Fac quaesumus Domine  
R. Libera me Domine 

Salve Regina 

ANEKS 16 

SEQUITUR CONDUCTUS  
QUI IN ECCLESIIS PARACHIALIBUS CANITUR  

IN EXEQUIIS CIRCA FERETRUM 
Agenda krakowska, 1517 

Et primo sine oremus dic hec: 
Dominus vobiscum 
Non intres  

R. Credo quod Redemptor 
Kyrie el.. Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
A porta 
Credo videre 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Fac quaesumus  
R. Qui Lazarum 

Kyrie 
Pater noster 
A porta 
Credo videre 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Fidelium 
R. Libera me Domine de morte  
Postea si placet canitur Antiphona: 

Salve Regina  
cum aliis antiphonis. 
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ANEKS 17 

CONDUCTUS MINOR 
QUIN CANITUR IN ECCLESIIS PAROCHIALIBUS  

IN EXEQUIIS CIRCA FERETRUM 
Agenda płocka, 1554 s. 128v-129 

Non intres  
R. Credo quod Redemptor 

Kyrie 
Pater noster 
A porta 
Credo videre 
Domine exaudi  

Or. Fac quaesumus Domine  
R. Qui Lazarum 

Kyrie 
Pater noster 
A porta 
Credo videre 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Fidelium  
R. Libera me Domine de morte 

Salve Regina  
V. Ora pro eis (tylko incipit) 
Or. Deus qui nobis patrem et matrem 
Alia Oratio: Porrige eis Domine dexteram pietatis tuae 

At animae omnium fidelium defunctorum pro quibus orare tenemur requiescant in sancta 
pace. Amen. 
Pater noster 
Ave Maria 

ANEKS 18 

CONDUCTUS FUNERIS COMMUNIS 
Agenda warmińska 1578, cz. II s. 161-162 

Defuncto aliquo, praemittuntur duo pulsus campanarum, quibus populus ad orandum pro 
anima defuncti excitatur. Postea destinata ad hoc hora, rector Ecclesiae vel Sacerdos super-
pillitio et stolla indutus, ac clerus ordinata processione, cum cruce praecedente, ad efferen-
dum mortuum in silentio vadunt. Et cum ad funus perventum fuerit, Sacerdos ipsum paulu-
lum detectum, aqua benedicta aspergat. 

- 245 -

Aneksy



Deindo funus ad sepulturam deducendo, Responsorium:  
R. Absolve Domine 
canatur: quod si non sufficit, addi poterit Responsorium:  
R. Libera me Domine. 
Si vero defunctus sit infans, aut virgo cantetur Responsorium:  
R. Christi virgo dilectissima  
vel Responsorium:  
R. Si bona suscepimus 
cum versu: Nudus egressus sum de utero matris meę, nudus revertar illuc.  
Repetitur: Dominus dedit. 

Depositum autem funus in tumulum, Sacerdos iterum aqua benedicta aspergat, et deinde 
terram primus ter iniiciat dicens: 

De terra plasmasti me Domine et carne induisti me, 
resucita me in novissimo die, Redemptor meus Domine.  

Postremo Antiphona:  
A. Salve Regina,  
et in fine addatur: 

Ut sibi auxilio circa Christum Dominum esse digneris per aevum. Interrea fit tertius 
campanarum pulsus. Porro in frequenti funere, si rectori videatur, poterit intonari laicis: 
Mitten (hier ihn Leben sein – dopisano ręką; chodzi chyba o śpiew: Media vita w wydaniu lu-
dowym). 

ANEKS 19 

CONDUCTUS FUNERIS COMMUNIS 
Agenda gnieźnieńska, 1578, cz. II s. 149 

Defuncto aliquo praemittitur pulsus campanarum, quibus populus ad orandum pro 
anima defuncti excitatur. Postea destinata ad hoc hora, rector Ecclesiae vel Sacerdos su-
perpeliceo et stolla indutus, ac clerus ordinata processione cum cruce praecedente ad de-
ducendum funus in silentio vadunt; et cum in locum defuncti perventum fuerit, vigiliae 
defunctorum canuntur. 
Quibus finitis, defunctus aqua benedicta aspergatur. Mox redeundo ac funus ad sepulturam 
deducendo, canitur Responsorium:  
R. Libera me Domine. 
Quod si non sufficere videtur propter distantiam longiquiorem, praemittitur Responsorium:  
R. Credo quod Redemptor meus  
et aliud ex vigiliis mortuorum, quod placuerit. 

Si vero defunctus sit infans, aut adultus sed virgo, cantetur Respon.: 
R. Christi virgo dilectissima vel Responsorium: 
R. Si bona suscepimus cum versu Nudus egressus sum de utero matris meae, nudus revertar 
illuc. Repetitur: Dominus dedit. 

- 246 -

Aneksy



Quod si curatoribus funeris placuerit, canitur conductus solennior circa feretrum. Depo-
situm autem funus in tumulum, sacerdos iterum benedicta aqua aspergat, et deinde terram 
primus ter iniiciat dicens: 

De terra plasmasti me Domine et carne induisti me, 
resuscita me in novissimo die, Redemptor meus Domine.  

Postremo canitur Antiphona: Salve Regina. 

ANEKS 20 

CONDUCTUS FUNERIS MINOR ET COMMUNIS 
Agenda Powodowskiego, 1591 s. 160 

Defuncto aliquo, qui non habeat impedimentum sepulture Ecclesiasticae, ut inferius 
dicetur: ante omnia praecedat campanarum solitus pulsus, quo populus ad orandum pro anima 
defuncti excitetur. Postea tempore assignato (quod matutinum esse convenit, propter Missas 
pro defuncto dicendas) rector Ecclesiae, vel alius Sacerdos, superpilicio et lugubri stola in-
dutus, et comitatu secundum facultates funeris instructus, ordinata cum cruce processione, ad 
corpus defuncti in silentio accedunt. Et ibi si fuerint requisti, Vigiliae defunctorum, vel earum 
partem, iuxta officium Romanum absolvunt. Quibus finitis, espergitur defunctus aqua 
benedicta, et effertur procedente processione cum cantu Responsorii: 
R. Libera me Domine. 
Quo si distantia loci non sufficitur, addantur alia Responsoria ex officio Romano, vel aliqui ex 
Psalmis Poenitentialibus ad libitum, vel sequentia Dies irae etc. nisi in Missa fuerit decantanda. 

Cum perventum fuerit ad sepulchrum, Sacerdote ad caput, feretro autem ad latus sepul-
chri, reliquis vero circa idem sepulchrum constitutis, vel corpus defuncti, canitur Respon-
sorium:  
R. Qui Lazarum 
cum versu et Requiem aeternam... Quo finito, Sacerdos cum aliis, si commode poterit 
genuflexus, dicit tono consueto lugubri:  
V. Kyrie eleyson  
R. Christe eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster 

Et ne nos 
A porta 
Requiescant in pace 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 

Deinde assurgendo prosequitur: Oremus:  
Or. Omnipotens sempiterne Deus qui humano corpori 

Deinde defuncto in tumulum demisso, Sacerdos aspergit illum aqua benedicta et parum 
terrae iniiciendo dicat: 
De terra formasti me Domine, et carne induisti me: 
resuscita me in novissimo die, redemptor meus Domine.  

Postremo, dum perficitur sepultura, canitur per chorum Antiphona: 
Salve Regina. 
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ANEKS 21 

ORDO EXEQUIARUM BREVIOR EX USU PROVINCIAE HUIUS 
Rytuał piotrkowski, 1631 

Cum corpus defuncti domo effertur canatur Responsorium:  
R. Libera me Domine. 
Cum autem ad ecclesiam vel caemeterium delatum fuerit, sacerdote ad caput feretri, penes 
sepulchrum stante, canitur Responsorium:  
R. Qui Lazarum 
cum versu et Requiem aeternam. Quo finito Sacerdos cum aliis, si commodo poterit, 
geneflexus, dicit tono consueto, lugubri: 

Kyrie 
Pater noster 
Et ne nos 
A porta 
Requiescant in pace. 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum 

Deinde assurgendo prosequitur Oremus:  
Or. Omnipotens seropiterne Deus, qui humano corpori 
Deinde defuncto in tumulum demisso, sacerdos aspergat illum aqua benedicta et parum terrae 
iniiciendo, dicat: 

De terra formasti me Domine et carne induisti me, 
resuscita me in novissimo die, Redemptor meus, Domine.  

Postremo dum perficitur sepultura, canitur per chorum Antiphona: 
Salve Regina. 

ANEKS 22 

ORDO AD SEPELIENDOS INFANTES INFRA SEPTENIUM 
(Ex Rituali Ambrosiano, druk 1589 r.) 

E. Martène: De antiquis Ecclesiae ritibus. T. 2 Antverpiae 1763 s. 407 

Parochus vel alius sacerdos, dato prius campanae signo ad instar salutationis Angelicae, ad 
clerum populumque convocandum, omissis ictibus pro defunctis usitatis, stola violacea 
indutus et candellis accensis in domo defuncti dicit:  

V. Dominus vobiscum  
R. Et cum spiritu tuo  

Oratio: Omnipotens et mitissime Deus, qui omnibus parvulis renatis fonte baptismatis dum migrant 
a saeculo, sine ullis eorum meritis vitam illico largiris aeternam, sicut animas hujus parvuli 
hodie credimus te fecisse: fac nos, quaesumus Domine, per intercessionem beatae Mariae 
semper virginis et omnium Sanctorum tuorum, hic purificatis tibi mentibus famulari, et in 
Paradiso cum beatis parvulis perenniter sociari. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.  
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Ant. Hic accipiet benedictionen.  
Ps. 23 Domini est terra... 

Incoepto psalmo, aspergitur ter cadaver. Eundo ad ecclesiam dicuntur antiphonae sequen-
tes:  

De terra creasti me  
Dextera tua Domine  
Cum Christus apparuerit  
Domine mitte angelum tuum 
Si via longior fuerit dicitur psalmus Beati immaculati in via cum sequenti et in fine Gloria 

Patri. 
In ecclesia collocato cadavere, dicitur sequens antiphona dupla: 
Redemptor meus vivit 
Ps. Laudate pueri Dominum 
Incoepto psalmo, iterum aspergatur cadaver: 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 

Oratio: Praesta, quaesumus, omnipotens Deus, ut anima hujus pueri vel puellae ab angelis lu-
cis susceptam in praeparata habitacula deduci facias beatorum. Per. 

His peractis, defertur cadaver ad sepulturam dicendo antiphonam et psalmum sequentem: 
Ant. Juvenes 
Ps. Laudate Deum in sanctis... post repetitur ant. Juvenes. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo.  

Oratio: Omnipotens sempiterne Deus, sanctae puritatis amator, qui animam hujus parvuli ad 
coelorum regnum hodie misericorditer vocare dignatus es, digneris etiam Domine ita 
nobiscum misericorditer agere; ut meritis tuae sanctissime passionis et intercessione 
beatae Mariae semper Virginis, et omnium Sanctorum tuorum, in eodem regno nos 
cum omnibus Sanctis et electis tuis semper facias conguadere. Qui vivis et regnas cum 
Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen 

ANEKS 23 

CONDUCTUS FUNERIS SOLENNIOR 
Agenda gnieźnieńska, 1578, s. 150-153 

Conductus maior hic non annotatur, quoniam ipsius usus est tantum in ecclesiis Ca-
thedralibus et collegiatis, quem praefatae ecclesiae in suis Caeremonialibus descriptum 
habent. 

Funere conducto ad locum sepulture in Ecclesiam, circa feretrum incipit Sacerdos absolute 
Orationem: 

Non intres 
Deinde canitur Responsorium:  

R. Credo quod redemptor (incipit)  
vel hoc, si placet:  
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R. Subvenite (pełny tekst z nutami)  
Sacerdos: Kyrieeleyson. 
Chorus: Christeeleyson, Kyrieeleyson. Pater noster secrete.  
Sacerdos clara voce: 

Et ne nos etc.  
Chorus: Sed libera.  
V. A porta inferi  
R. Erue Domine animam eius  
Deinde iterum Sacerdos oret Orationem sequentem: 
Or. Deus cui omnia vivunt 
Seguitur Responsorium: 
R. Qui Lazarum (incypit) 
vel istud 
R. Antequam nascerer (pełny tekst z nutami) 
Sacerdos: Kyrieeleyson. 
Chorus: Christeeleyson. Kyrieeleyson. Pater noster secrete. 
Sacerdos clara voce: 

Et ne nos inducas.  
Chorus: Sed libera.  
V. A porta Inferi.  
R. Erue Domine anima eius.  
Deinde sacerdos oret. 
Or. Fac, quaesumus Domine, hanc cum famulo tuo  
Postremo canitur Responsorium:  
R. Libera me Domine.  
Deinde Kyrieeleyson. 
Chorus: Christeeleyson. Kyrieeleyson. Pater noster, secrete.  
Sacerdos clara voce: Et ne nos inducas in tentationem.  
Resp. Sed libera.  
Vers. A porta inferi.  
Resp. Erue Domine animam eius. 

Credo videre bona Domini. 
In terra viventium. 
Ne trades Domine bestiis animas confitentes tibi. 
Et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem. 
Requiem aeternam dona eis Domine. 
Et lux perpetua. 
Domine exaudi orationem meam. 
Et clamor.  

Oratio pro sacerdote: Praesta quaesumus Domine, ut anima famuli tui sacerdotis  
Pro famulo: Absolve, quaesumus Domine, animam famuli tui, ut defunctus 
Pro famula: Quaesumus Domine, pro tua piatate miserere animae  
Collecta generalis: Fidelium Deus omnium 
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ANEKS 24  

INCIPIT COMMENDATIO ANIME 

BUWr ID 9 Agenda can. reg. s. Augustini, 1384 r., Żagań 
BUWr IOct 64 Agenda Wratislaviensis, 1432 r. 
BUWr IOct 65 Agenda can. reg. s. Augustini, XV w., Żagań 
BUWr IO 11 Agenda can. reg. s. Augustini, 1512 r., Żagań 

Teksty tych agend pokrywają się niemal w zupełności. 

Cum anima in agone exitus dissolucionem sui convisa fuerit laborare convenire studeant fratres 
ceterique fideles et cantantes VII psalmi cum letania prout temporis exigit ratio secundum quod 
anima egressura egressum perspici poterit et finitis his omnibus incipiat sacerdos responsorium: 

Subvenite 
Or. Tibi Domine commendamus animam  
Or. Misericordiam tuam 
Si autem aliquis supervixerit canuntur alii psalmi vel legatur letania usquequo anima corpore 
terrene corruptionis absolvatur in cuius egressu dicitur hec oratio: 

Proficiscere 
A. Suscipiat te Christus  
Ps. In exitu 
(Or. Omnipotens sempiterne Deus qui humano corpore – BUWr IOct 65)  
A. Chorus  
Ps. Dilexi 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
In memoria 
Anima eius in bonis demorabitur 
Non intres 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Diri vulneris  
Tunc sacerdos circumstantes pro eo (rogat) orare dicens:  

Oremus pro anima fratris nostri 
Kyrie el., Christe el., Kyrie el.  

Deinde clerici quan ceteri dicant: 
Pater noster 
Ne tradas 
A porta 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

(Or. Suscipe Domine animam famuli tul N. quam de ergastulo – IOct 65) 
Or. Deus cui soli competit 
Or. Partem beate 
Tunc levatur corpus defuncti et portatur in feretro, antequam de domo efferatur dicat sacerdos 
hanc orationem: 
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Suscipe Domine animam famuli tui N. ut supra  
Tunc portetur corpus ad ecclesiam cantando responsorium: 

Libera me Domine de morte  
cum aliis responsoriis si remota fuerit. 
Intrantes ecclesiam aliquid conveniens dicatur et sic requiescant corpus in ecclesia usque 
vigilie et missa defunctorum canentur.  
Celebrata missa sacerdos accedat et iuxta feretrum stans dicat hanc collectam: 

Non intres  
R. Subvenite sancti Dei 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 

Or. Deus cui omnia vivunt  
R. Antequan nascerer  
Or. Fac quaesumus hanc cum servo  
R. Libera me Domine de morte 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster  

Tunc roget sacerdos circumstantes ut orent pro eo Pater noster 
In memoria 
A porta 
Requiem 

Or. Inclina Domine aurem tuam  
Ps. Miserere, De profundis 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster  
Non intres                                       (W agendach ID 9 i 11  
Requiem                                            brak tych modlitw) 
Dominus vobiscum  

Or. Partem ut supra  
Coll. Absolve 
Coll. Deus in cuius miseratione  
Hic fertur corpus ad sepulcrum cum antiphona:  
A. Aperite  
Ps. Confitemini 
Circa sepulcrum dicatur oratio:  
Or. Pie recordationis affectu  
A. Ingredere in locum thabernaculi  
Ps. Quemadmodum  
Or. Obsecramus 
A. Qui posuit animam  
Ps. Jubilate Deo omnis terra  
Or. Deus apud quem mortuorum  
Benedictio sepulcri: 

Sanctificetur illud habitaculum  
Oratio super corpus: 
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Presta quaesumus omnipotens Deus ut absternis ab hoc corpore  
Tunc aspergatur corpus aqua benedicta et sepulcrum thurificetur et corpus ponatur in sepul-
cro:  
A. Hec requies mea  
Ps. Memento Domine David  
Or. Oremus fratres karissimi pro spiritu 

Deus qui iustis supplicationibus 
Deus vite dator 

Tunc sacerdos primo accipiens de terra et proiciat super mortuorum in modo crucis dicens:  
A. De terre plasmasti me  
Ps. Domine probasti  
(Et tunc sepeliatur corpus – ID 11)  
Or. Deus qui humanarun animarum 

Deus qui iustis supplicationibus  
A. Tu iusisti nasci me  
Ps. Domine exaudi orationem meam  
Or. Temeritatis 

Debitum (w ID 9 – brak)  
Ps. Miserere, De profundis 

Kyrie el.. Christe el., Kyrie el.  
Tunc sacerdos rogat orare pro eo et dicat: 

Pater noster 
Non intres 
A porta 
Requiem 
Domine exaudi  

Or. Partem 
(Absolve – ID 9 i 11, IOct 65) 
Deus in cuius miseratione 
(Benedictio super sepulcrum – ID 11, IOct 65) 
Rogamus te sancte Pater omnipotens eterne Deus ut benedicere  

R. Si bona suscepimus 
Tunc abeuntes et venientes in ecclesiam dicant:  
Ps. Deus misereatur nostri (Gloria Patri) 

Kyrie el., Christe el., Kyrie el. 
Pater noster 
Salvos fac 
Mitte eis 
Esto nobis           (w ID 9 – brak) 
Domine non secundum  
Domine exaudi  

Or. Omnipotens sempiterne Deus te humiliter deprecamur  
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ANEKS 25 

EXEQUIARUM ORDO 
Rytuał piotrkowski, 1631 

Constituto tempore, quo corpus ad Ecclesiam deferendum est, convocetur Clerus, et alii, 
qui funeri interesse debent, et in Parochialem, vel in aliam Ecclesiam, iuxta loci consue-
tudinem, ordine conveniant, ac datis certis campanae signis, eo modo et ritu, quo in eo loco 
fieri solet, Parochus inductus superpelliceo et stola nigra, vel etiam pluviali eiusdem coloris, 
Clerico preferente crucem et alio aquam benedictam, ad domum defuncti una cum aliis 
procedat et ibi si fuerit requisitum, Officium defunctorum absolvit, vel totum vel ex ratio-
nabili causa saltem primum Nocturnum cum Laudibus, et aliis Orationibus. Distribuuntur 
postea cerei et accendentur intortitia, mox ordinatur processio praecedentibus laicorum 
confraternitatibus, si adsint, tum sequitur Clerus Regularis et Secularis per Ordinem, binique 
procedunt, praelata cruce, devote Psalmos, ut infra decantantes, Parocho praecedente 
faretrum cum luminibus, inde sequuntur alii funus comitantes, et pro Defuncto dum vite de-
precentes cum silentio. 

Parochus vero antequam cadaver efferatur, illud aspergit aqua benedicta, mox dicit 
Antiphonam:  
A. Si iniquitates cum Psalmo:  
Ps. De profundis in fine Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.  
Repetit Antiphonam: Si iniquitates. 

Deinde cadaver effertur. Parochusque de domo procedens, statim gravi voce intonat Anti-
phonam: 
A. Exultabunt Domino et Cantores inchoant Psalmum: 
Ps. Miserere mei Deus alternatim prosequente, ac si longitudo itineris postulaverit, dicuntur 
Psalmi Graduales Ad Dominum cum tribularer clamavi vel alii Psalmi ex Officio mortuorum, 
et in fine cuiusque Psalmi dicitur Requiem aeternam qui Psalmi devote, distincte, gravique 
voce recitari debent usque ad Ecclesiam. 

Ad ingressum Ecclesiae repetitur Antiphona: Exultabunt Domino. Deinde Ecclesiam in-
gressi, cantant Responsorium Cantore incipiente, et Clero alternatim respondente, videlicet: 
R. Subvenite 

Deposito feretro in medio Ecclesiae, ita ut defuncti pedes, si fuerit laicus sint versus altare 
maius, si vero fuerit Sacerdos, ut dictum est caput sit versum ipsum altare; celebretur Missa 
pro defuncto. 

Finita Missa, Sacerdos deposita Casula seu planeta et manipulo, accipit pluviale nigri co-
loris et Subdiaconus accipit crucem et accedit ad feretrum, et se sistit ad caput defuncti, cum 
cruce, medius inter duos Acolytos seu ceroferarios cum candelabris et candelis accensis, et 
omnes alii de Clero veniunt ordinatem in gradu suo, cum candelis accensis et stant in circuitu 
feretri, tum sequitur Sacerdos cum Diacono et assistente, aliisque ministris et facta reverentia 
altari, sistit se contra crucem ad pedes defuncti, retro astantibus ei a sinistris duobus Aco-
lythis, uno cum thuribulo et manicula incensi, altero cum vase aquae benedictae et aspersorio 
et Acolytho seu Clerico tenente librum, absolute dicit sequentem Orationem: 

Non intres 
Deinde Cantores incipiente, Clerus circumstans cantat sequens Responsorium: 
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R. Libera me Domine de morte 
Dum cantatur praedictum Responsorium, Sacerdos seu ministrante accipit incensum de 
manicula et ponit in thuribulum. Finito Responsorio Cantor cum primo choro dicit: 

Kyrie eleison  
Et secundus chorus respondet: 

Christe eleison, Kyrie eleison.  
Mox Sacerdos dicit alta voce: 

Pater noster 
et secreto dicitur ab omnibus et ipse interim accipit a Diacono vel Acolytho aspersorium 
aquae benedictae et facta profunda inclinatione Cruci, quae est ex adverso, Diacono seu mi-
nistro genuflectente et fimbrias pluvialis sublevante circuiens feretrum (si transit ante 
Sacramentum genuflectit) aspergit corpus defuncti, accipit thuribulum et eodem modo circuit 
feretrum et corpus incensat, ut asperserat, postea reddito thuribulo ei a quo receperat, stans in 
loco suo, Acolytho seu alio ministro tanente librum apertum ante se, dicit: 

Et ne nos 
A porta inferi 
Requiescat in pace 
Domine exaudi orationem meam 
Dominus vobiscum 

Or. Deus cui proprium est misereri 
Finita Oratione, corpus defertur ad sepulchrum, si tunc deferendum sit, et dum portatur, Cle-
rici cantant Antiphonam: 
A. In paradisum 
Cum autem pervenerit ad sepulchrum, si non est benedictum, Sacerdos illud benedicit, dicens 
hanc orationem:  
Or. Deus, cuius miseratione animae fidelium 
Dicta oratione Sacerdos aqua benedicta aspargat, deinde incenset corpus defuncti et sepul-
chrum. 
Si Corpus ad sepulchrum non deferatur, imisso Responsorio 
In paradisum et benadictione sepulchri, si iam est benedictum, prosequatur officium ut infra, 
quod numquam omittitur et intonet Antiphpnam:  
A. Ego sum 
Et dicitur Canticum: Benedictus 
Postea sacerdos dicit: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
Patar noster 
Interim corpus aspergit: 

Et ne nos 
A porta 
Reguiescat in pace 
Domine exaudi 
Dominus vobiscum  

Or. Fac, quaesumus Domine 
Requiem aeternam 
Reguiescat in pace. Amen. 
Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace. 
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Deinde a sepultura in Eccleaiam vel in Sacristiam reverentes, dicant sine cantu Antiphonam: 
Si iniquitates cum Psalmo De profundis. 

Si vero ob rationabilem causam, videlicet ob temporis angustiam vel aliorum funerum 
instantem necessitatem Officium Mortuorum cum tribus Nocturnis et Laudibus dici non po-
test, dicantur saltem primum Nocturnum cum Laudibus, maxime ubi eiusmodi viget con-
suetudo, incipiendo ab Invitatorio: Regem cui omnia vivunt. 

Et postea omnia alia dicantur, quae praescripta sunt dicenda post Officium Mortuorum et 
Missam. 

Quod si etiam ea fuerit temporis angustia vel alia urgens necessitas, ut unum Nocturnum 
cum Laudibus dici non possit, aliae praedicta preces et Suffragia, numquam omittantur.  

Missa vero, si hora fuerit congruens, ritu pro Defunctis ut in die obitus, praesente corpore 
non omittatur, nisi obstet magna diei sollemnitas, aut aliqua necessitas aliter suadeat et post 
Missam fiat ut supra. 
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WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ 

1. RĘKOPISY LITURGICZNE

ArPz – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 

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

ArBerKr – Archiwum Bernardynów w Krakowie 

Rkps 46/ RL Processionale, 2 poł. XVI w., z konwentu bernardynów w Sokalu. 

BCystMog – Biblioteka Opactwa Cystersów w Mogile 

Rkps 633 Agenda seu benedictionale cisterciense 1566 r. 

BJ – Biblioteka Jagiellońska, Kraków 

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

BKapGn – Biblioteka Kapitulna w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie 

Ms  147 Missale Gnesnense, ok. 1300 r. 
– 149 Missale plenarium (Sacramentarium Gnesnense) z Nieder-Altaich, XI-XII w., używ.

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

BKapKr – Biblioteka Kapitulna w Archiwum Archidiecezjalnym w Krakowie 

Rkps  l Missale Cracoviense, ok. 1410 r.  
– 2 Missale Cracoviense, 1410-1320 r.
– 3 Missale Cracoviense, 1323-1450 r.
– 4 Missale Cracoviense, 1493-1501, z kaplicy Jagiellońaklej, wyk. Stanisław

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

kan. św. Floriana. 
Rkps 6 Missale Cracoviense, 1485-1490 r., wyk. Jan Złotkowski.  

– 7 Missale Cracoviense, 2 poł. XV w., wyk. we Wrocławiu.
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– 8 Missale Wratislaviense, ok. 1421 r., używ. w Beszowej.
– 9 Missale Cracoviense, po 1475 r.
– 10 Missale „secundum ordinem Pragensis ecclesie”, XV w., używ. w katedrze

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

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

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

BKapWr – Biblioteka Kapitulna w Archiwum Archidiecezjalnym  
we Wrocławiu 

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

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

d. Biblioteka Kolegiaty św. Jakuba w Nysie

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

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

BN – Biblioteka Narodowa, Warszawa 

Rkps Zam.      8 Sakramentarz tyniecki, XI w. 
   –        –     109 Collectarium et Ordo Cracoviensis, po 1497 r. 
Rkps Baw.      5 Pontyfikał halicki (zw. Andrzeja Boryszewskiego), ok. 1400 r. 

- 258 -

Wykaz źródeł i opracowań



BSemPl – Biblioteka Seminarium Duchownego w Pelplinie 

Rkps 156/204 Processionale Cisterciense, XIII w., (Pelplin?) 

BUWr – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 

Rkps IF 380 Pontificale et benedictionale, 2 poł. XIV w.,  
– 381 Pontificale Cisterciense, 1542 r., Henryków.
– 382 Pontificale Cisterciense, 1555 r., Lubiąż.
– IQ 173 Liber ordinis ecclesiae Wratislaviensis, 2 poł. XV w.
– 178 Liber capitularis et collectarium rituale Cisterciense, XIII-XV w., Lubiąż.
– 184 Liber ordinarius fratrum Praedicatorum, 2 poł. XV w., z klasztoru

  św. Wojciecha we Wrocławiu. 
– 201 Missale (et benedictionale) Cisterciense, 1533 r., Lubiąż.
– 204 Liber processionalis fratrum Praedicatorum, XIV-XV w., z klasztoru

 św. Wojciecha we Wrocławiu. 
– 205 Processionale Praemontstratense et Agenda, 1320-1330 r.
– 206 Liber capitularis et collectarius, Rituale Cisterciense, l poł. XV w., Lubiąż.
– 207 Agenda Wratislaviensis, XIV w.. Nysa.
– 210 Agenda (rituale) Cisterciensis, XV w., Lubiąż.
– 211 Agenda can. reg. s. Augustini, poł. XV w., Żagań.
– 255 Agenda can. reg. s. Augustini, 1494-1504 r., Żagań.
– 230 Processionale fratrum Praedicatorum, XIV w., z klasztoru św. Wojciecha

  we Wrocławiu.  
– B 1933  Agenda Wratislaviensis, XIV w., z księgozbioru kościoła św. Bernardyna

  we Wrocławiu. 
– IOct 64 Agenda Wratislaviensis, 1432 r., Nysa.
– 65 Agenda can. reg. s. Augustini, l poł. XV w., Żagań.
– 66 Agenda Cisterciensis, XV w., Lubiąż.
– 67 Agenda Cisterciensis, 1509-1519 r., Henryków.
– 68 Agenda et Missale can. reg. s. Augustini, 2 poł. XV w., Żagań.
– ID      9 Agenda can. reg. s. Augustini, 1384, Żagań.
– 10 Agenda can. reg. s..Augustini, 2 poł. XIV w., Żagań (niektóre teksty po niem.).
– 11 Agenda can. reg. s. Augustini, 1512 r., Żagań.
– 12 Agenda et Missale, l poł. XV w.
– 40 Processionale (Cantus processionum) fratrum Praedicatorum, 2 poł. XV w.,

Ząbkowice Śląskie. 

MNKrCzart – Muzeum Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich 

Rkps 1212 Pontificale bpa płockiego Erazma Ciołka, 1501 r.  
– 3608 Antiphonarium fratrum Minorum, XV/XVI w., Kraków.
– 3789 Agenda (Collectarium et rituale) Cisterciensis, 1406 r., Mogiła.
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2. ŹRÓDŁA DRUKOWANE

2.1. Księgi liturgiczne 

2.1.1. Inkunabuły 

AgMogunt ca 1492 – Agenda Moguntinensis. Strassburg, Jo. Prüsa ca 1492. 4°. (IBP 64).  
AgOlom         1498 – Agenda Olemucensis. Nürnberg, Ge. Stuchs 23 XI 1498. 4°. (IBP 65).  
AgViln         1499 – Agenda, sive Exsequiale divinorum sacramentorum, per venerabilem 

virum D. Martinum canonicum Vilnensis dyocesis edita. Gdańsk, Conr. 
Baumgarten 10 VI 1499. 4°. (IBP 63).  

AgWrat          1499 – Agenda Wratislaviensis. (Strassburg), Frid. Ruch de Dumbach 1499. 4°. 
(IBP 66). 

MissCrac       1484 – Missale Cracoviense. Mainz. Petr. Schöffer 10 XI 1484. 2°. (IBP 3769).  
MissCrac poł 1494 – Missale Cracoviense. Nürnberg, Ge. Stuchs pro Jo. Haller (post 1493). 

2°. (IBP 3772). 

2.1.2. Stare druki 

AgCrac         1514 – Agenda latino et vulgari sermone Polonico et Alemanico illuminata. 
Kraków, J. Haller 1514. 8° (E XII 70, W 207, Pol. typ. IV 107,  

         BO 19).  
AgCrac ca     1517 – Agenda secundum rubricam ecclesie Cathedralis Cracoviensis. Kraków, 

J. Haller ca 1517. 4° (E XII 70, Pol. typ. IV 151, 80 20).  
AgGnesn       1503 – Agenda sive obsequiale secundum rubricam Ecclesie Metropolitane 

Gnesnensis. Leipzig, Melchior Lotter 1503. 4° (E XII 70).  
AgGnesn       1512 – Agenda sive obsequiale secundum rubricam Ecclesie Metropolitane 

Gnesnensis. Kraków, J. Haller 13 III 1512. 4° (E XII 70, W 2063). 
AgGnesn       1549 – Agenda sive obsequiale secundum rubricam Ecclesie Metropolitane 

Gnesnensis. Kraków, S. Scharffenberger 1549. 4° (W 2252, E XII 
70, FG 4, BO 2l). 

AgGnesn       1578 – Agendorum ecclesiasticorum Liber in usum Provinciae Gnesnensis 
conscriptus. Köln, M. Cholinus 1578. 2° (E XII 73/4. BO 22). 

AgOlom        1586 – Agenda secundum ritum Ecclesiae Cathedralis Olomucensis. Kraków, 
off. Lazari pars I-II 1585/6, 2° (E XII 72. W 2765, BO 23).  

AgPloc          1554 – Agenda ecclesiae Cathedralis Plocensis. Kraków, M. Scharffenberger 
1554. 4° (E XII 70/1. W 148. BO 24). 

AgPosn         1533 – Agenda secundum cursum et rubricam ecclesie Cathedralis 
Posnaniensis ad ritum Metropolitane Gnesnensis quam notuit 
vicinius reducta. Leipzig, M. Lotter 1533. 4° (E XII 70, W 2155,  

   PG 5, BO 25). 
AgPov           1591 – Agenda seu ritus caeremoniarum ecclesiasticarum ad uniformem 

ecclesiarum per universas provincias Regni Poloniae usum, officio 
Romano conformati. Ex decreto synodi Provincialis Petricoviensis 
danuo conscripti et aditi studio et opera R. D. Hieronimi Povodovii 
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archipresbyteri et canonici Cracoviensis. Kraków, off. Lazari 1591. 
2° wyd. A (E XII 72 i XXV 186, W 2887, FG 3. BO 15). 

AgVarm           1505 – Agenda sive benedictionale commune agendorum cuilibet pastori 
necessarium. Leipzig, M. Lotter 1505. 4° (Egz. BKapWr 135 Qu). 

AgVarm 1512, 1520 – „Agenda communis” - wyd. A. Kolberg (zob. niżej: Źródła 
opublikowane). 

AgVarm           1578 – Agenda caeremonialis ad usum Dioecesis Varmiensis accomodata. 
Opus aliarum quoque Dioeceseos Parochis et Sacerdotibus perutile. 
Köln, M. Cholinus 1578. 2° (E XII 71, BO 22). 

AgWrat            1510 – Liber agendorum rubrice dioecesis Wratislaviensis emendatus. 
Strassburg, J. Prüss 1510. 4° (BUP 3). 

AntPol              1600 – Antiphonarium iuxta ritum Braviarii Romani ex decreto sacrosancti 
Concilii Tridentini restituti et Pii V Pontificis maximi iussu editi,  

   ad uniformem ecclesiarum per universas Regni Poloniae provincias 
usum congestum, accomodatum, auctoritate et concensu Rev. DD. 
Archiepiscopi Gnesnensis et provincialium Regni Poloniae 
episcoporum editum. Kraków, A. Petricovius 1600 (E XII 171 po-
daje tylko wyd. 2 z r. 1645). 

BrevCrac       1507/8 – Liber horarum canonicarum secundum veram rubricam sive notulam 
ecclesie Cracoviensis. Kraków, J. Haller 1507/8. 2° (BohBr 2184, 

         W 2354, E XXI 257/8, Pol. typ. IV 24, BO 237). 
BrevCrac          1514 – Diurnale secundum usum ecclesiae Cracoviensis magna cum 

diligentia revisum et fidei studio emendatum. Kraków, J. Haller 
1514. 8° (BohBr 2186, E XV 241, Pol. typ. IV 108, BO 624). 

BrevCrac          1538 – Breviarium secundum ritum insignis Ecclesie Cracoviensis noviter 
emendatum. Venezia, P. Liechtenstein VIII 1538. 8° (BohBr 2189, 
W 2196, E XIII 337, BO 238). 

BrevPloc           1520 – Liber horarum canonicarum ecclesie Plocensis. Kraków, J. Haller  
   28 II 1950. 2° (BohBr 2591, E XIII 338 i XVIII 266/7). 

MissCrac p        1503 – Missale Cracoviense noviter impressum. Nörnberg, G. Stuchs? post 
1503. 2° (WB 332/4, W 3160, E XXII 428. BO 1583). 

MissCrac           1509 – Missale Cracoviense. Kraków, J. Haller 27 X 1509. 4° (WB 336,  
   W 2056, E XXII 429 i XX 2, Pol. typ. IV 61, PK 931, Hor. 138,  

         BO 1584). 
MissCrac           1525 – Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis 

Cracoviensis. Kraków J. Haller 1525. 4° (W 66, E XXII 431, Pol. 
typ. IV 219, PK 934, BPW 227, BO 1588). 

MissCrac           1545 – Missale pro itinerantibus secundum cursum ecclesie Cathedralis 
Cracoviensis. Kraków, M. Scharffenberg 1545. 4° (WB 345. W 123, 
E XXII 432, PK 937, DRK 51, BPW 228, BIP 197, BO 1589). 

RitPol                 1631 – Rituale sacramentorum ac aliarum ecclesiae caeremoniarum  
   ex decreto Synodi Provincialis Petricoviensis ad uniformem 

Ecclesiarum Regni Poloniae usum recens editum. Kraków,  
   off. A. Petricovii 1631. 2° (E XXVI 310). 
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2.2. Inne inkunabuły i starodruki 

Manuale parochialium sacerdotum. (Mainz, Petr. Schöffer ca 1490). 4° (IBP 3579).  
Maciejowski B.: Epistoła pastoralis Macieioviana... ex mandato E.R.D. Stanislai Szembek 

edita. Varsoviae 1720.  
Pontificale Romanum. Clementis VIII. Pont. Maxm iussu restitutum atque editum. Apud 

Iacobum Lunam. Romae 1595. 
Szyszkowski M.: Raformationes Generales ad clerum et populum dioecesis Cracoviensis 

pertinentes. Cracoviae 1621. 

3. ŹRÓDŁA OPUBLIKOWANE

3.1. Liturgiczne 

Andrieu OR = Andrieu M.: Les Ordines Romani du haut moyen-âge. T. 1-5. Louvain 1931-
-1957.  

Andrieu PR = Andrieu M.: La Pontifical Romain au moyen-âge. T. 1-4. Roma 1938-1941.  
Barrè H., Dehusse J.: A la racherche du Missel d’Alcuin. EL 82: 1968 s. 3-44.  
Bruylants = Les Oraison du Missel Romain. Texte et histoire. Ed. P. Bruylants. Vol. 1-2. 

Louvain 1952 (przedruk 1965).  
Chevalier = Repertorium hymnologicum. Cataloque des chants, hymnes, proses, sequences, 

tropes en usage dans l’eglise latine depuis les origines jusqu’a nos jours. Ed. U. Cheva-
lier. T. 1-6. Louvain 1892-1921.  

Collectio rituum = Collectio rituum continens excerpta e Rituali Romano ecclesiis Poloniae 
adaptato. Katowice 1963. 

Deahusse J.: Les Messes d’Alcuin. ALW 14: 1972 s. 7-41.  
Dold A.: Die Konstanzer Ritualientexte in ihrer Entwicklung von 1482-1721. Münster in. W. 

1923.  
Eizenhöfer L.: Totenpräfationen aus einem altchristlichen Gedicht. ALW 1: 1950 s. 102-106.  
Franz: Rituale des Bischofs Heinrich I = Franz A.: Das Rituale des Bischofs Heinrich I von 

Breslau. Freiburg i. Br. 1912.  
Franz: Rituale von St. Florian = Franz A.: Das Rituale von St. Florian aus dem zwölften 

Jahrhundert. Freiburg i. Br. 1904.  
Funebrale = Funebrale. Zawiera obrzędy pogrzebowe, Officium defunctorum, Mszę żałobną. 

Procesję na Dzień Zaduszny. Oprac. W. Gieburowski. Katowice 1937.  
Martène E.: De antiquis Ecclesiae ritibus. T. 1-4. Antverpiae  21736-1738.  
Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis Ms 149. Ed. K. Biegański, J. Woronczak. 

Antiquitates Musicae in Polonia. Vol. XI-XII. Warszawa 1970-1972.  
Niechaj M.: Oratio pro defunctis in Ecclesia Russa Orthodoxa. Lublin 1933.  
Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. 

Wyd. Z. Obertyński. Lwów 1923.  
Pontificale Romano-Germanicum = Vogel C., Elze R.: Le Pontificale Romano-Germanique 

du dixième siècle. T. 1-2. Romae, Città del Vaticano 1963. 
Pontyfikał krakowski z XI wieku. Wyd. Z. Obertyński. Lublin 1977.  
Reifenberg = Reifenberg H.: Sakramente, Sakramentalien und Ritualien in Bistum Mainz. 
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Unter besonderer Berücksichtigung der Diözesen Würzburg und Bamberg. Teilband I bis 
1671. Teilband II seit 1671. Aschendorff, Münster i. W. 1971-1972.  

Sacramentarium Fuldense = Sacramentarium Fuldense saeculi X. Hrsg. G. Richter, A. Schön-
felder. Fulda 1912.  

Sacramentarium Gelasianum = Liber Sacramentorum Romanae Aecclesiae ordini anni cir-
culi (Cod. Vat. Reg. lat. 316 - Paris B.N. 7193, 41/56).  

Sacramentarium Gelasianum. L. C. Mohlberg, L. Eizenhöfer, P. Siffrin. Roma 1960.  
Sacramentarium Gregorianum = Deshusse J.: Le Sacramentaire Gregorien. Ses principales 

formes d’apprès le plus anciens manuscrits. Vol. 1. Le Sacramentaire. Le supplément 
d’Aniane (SpAn). Fribourg Suisse 1971.  

Sacramentarium Leonianum = Mohlberg L. C., Eizenhöfer L., Siffrin P.: Sacramentarium 
Veronese (Sacramentarium Leonianum). Romae 1956. 

3.2.  Inne 

Antiquiss. const. prov. Gnesn. = Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gnesnen-
sis. Ed. R. Hube. Petropoli 1856. 

Constitutiones Culm = Constitutiones synodales necnon ordinationes dioecesis Culmensis. 
Ed. A. Mańkowski. Torunii 1929. 

Constitutiones synodales Varmienses, Sambienses, Pomesanienses, Culmenses necnon pro-
vinciales Rigenses. Ed. F. Hipler. Brunsbergae 1899. 

Długosz J.: Historiae Polonicae libri XII. (Opera omnia T. 10-14). Kraków 1873-1878; nowe 
wyd. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Warszawa 1964 - tłum. polskie; 
Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Red. i wstęp J. Dąbrowski, komen-
tarz K. Pieradzka i B. Modelska-Strzelecka, tłum. S. Gawęda i in. Warszawa 1961. 

Dziennik przeprowadzenia króla Zygmunta III i królowej Konstancji do Krakowa oraz po-
grzebu ich tamże r. 1633. Wyd. A. Grabowski. W: Ojczyste spominki. T. l. Kraków 1845 
s. 69. 

Gall = Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Przekład R. Grodeckiego, zrewidowany przez M. 
Plezię. Wyd. 4. Wrocław 1975. 

Der Hedwig-Codex von 1353. Sammlung Ludwig. Hrsg. W. Braunfels. Bd. l. Faksimile der 
vollständigen Handschrift. Bd 2. Texte und Kommentare mit Beiträge von W. Braunfels, 
J. Krasa, K. Kratzsch und P. Morav. Berlin 1972. 

Helmod = Helmolda kronika Słowian. Tłum. J. Matuszewski. Wstęp i komentarze J. Strzel-
czyk. Warszawa 1974. 

Herodot = Herodot: Dzieje. Tłum. S. Hammer. Warszawa 1974. 
Kadłubek = Mistrza Wincentego kronika polska. Tłum. K. Abgarowicz i B. Kürbis. Wstęp i ko-

mentarza B. Kürbis. Warszawa 1974. 
Kitowicz J.: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Oprac. R. Pollak. Wrocław 1950. 
Kosmas = Kosmasa kronika Czechów. Tłum., wstęp i komentarze, oprac. M. Wojciechowska. 

Warszawa 1968. 
Kronika mieszczanina = Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595. Wyd. H. Ba-

rycz. Kraków 1930. 
Kroniki średniowieczne = By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych. 

Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1975. 
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Meysztowicz V.: Manuscriptum Gertrudae filiae Mesconis II regis Poloniae. „Antemurale”. 
Vol. 2: 1955 s. 105-157. 

Najdawn. statuty gniezn. = Najdawniejsze statuty synodalne Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
oraz statuty z rękopis Ossol. Nr 1627 z uwzględnieniem materiałów zebranych przez śp. 
B. Ulanowskiego. Wyd. Wł. Abraham. Kraków 1920. 

Najstarsza statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 roku. Wyd. 
J. Fijałek. Kraków 1915. 

Piśmiennictwo = Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Tłum. K. Abgarowicz. Wstęp 
i komentarze J. Karwasińska. Warszawa 1966. 

Plezia: Greckie i łacińskie źródła = Plezia M.: Greckie i łacińskie źródła do najstarszych 
dziejów Słowian. Cz. l. Poznań-Kraków 1952. 

Pogrzeb króla Stefana Batorego w Krakowie dnia 23 maja roku 1588. Wyd. A. Grabowski. 
W: Starożytności historyczne Polski. Kraków 1840 s. 67-73. 

Porządek pogrzebu króla Zygmunta r. 1548. O chrześcijańskim zgonie i pogrzebie Zygmunta 
I króla polskiego (...) przez Macieja Frankoniusza. Wyd. A. Grabowski. W: Ojczyste 
spominki. T. 1. Kraków 1845 s. 6-9. 

Powieść = Powieść minionych lat. Oprac. F. Sielicki. Wrocław 1968. 
Rescii Stanislai: Diarium 1583-1589. Ed. J. Czubek. (Stanisław Reszka: Diariusz). Kraków 

1915. 
Sawicki Conc = Sawicki J.: Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne. T. 1-10. Lublin i in. 

1948-1963. 
Statowolski Szymon: Reformacja obyczajów polskich. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1859. 
Statuta Kap. Włocł. = Statuta Kapituły Katedralnej Włocławskiej. Wyd. St. Chodyński, J. Fi-

jałek. Kraków 1915. 
Statuta synodalia dioecesis Wladislaviensis et Pomeraniae. Wyd. Z. Chodyński. Varsoviae 

1890. 
Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi. Ed. U. Heyzmann. Craco-

viae 1873 (SPPP IV). 
Statuty synodalne Henryka Kietlicza. Oprac. A. Vetulani. Kraków 1938. 
Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1490. Wyd. B. Ulanowski, J. Fija-

łek, A. Vetulani. Kraków 1915-1920-1951. 
Statuty synodalne Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Oprac. St. Zachorowski. Kraków 1915. 
Thietmar = Kronika Thietmara. Tłum. M. Z. Jedlicki. Poznań 1953. 
Vrtel-Wierczyński S.: Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze od roku 1543. War-

szawa 1963. 

4. OPRACOWANIA

Abraham Wł.: Pontificale biskupów krakowskich z XII wieku. Kraków 1927.  
Bauch G.: Geschichte des Breslauer Schulwesens vor der Reformation. (Codex diplomaticus 

Silesiae. Bd. 25). Breslau 1909.  
Berger P.: Religiöses Brauchtum im Umkreis der Sterbeliturgie in Deutschland. Münster 

i. W. 1966.
Biegeleisen H.: Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. 

Lwów 1923. 
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Biegeleisen H.: U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą. Lwów 1929.  
Biegelewicz H.: Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego. Warszawa 

1930.  
Bieńkowski H.: Kościół nabożeństwa pogrzebowego w prawie kanonicznym. Lublin 1963 

(praca doktorska KUL).  
Birket-Smith Kaj: Ścieżki kultury. Z ang. tłum. K. Evert-Vaedtke. T. Evert. Red. naukowa, 

przedmowa i bibliografia Z. Sokolewicz. Warszawa 1974.  
Bochnak A.: Grób biskupa Manura w krypcie św. Leonarda na Wawelu. RKr 30: 1938 s. 239-

-248.  
Bogatyński Wł.: Jak umierali nasi królowie. „Kurier Literacko-Naukowy”. 6: 1929 nr 43 s. 1-2.  
Bogatyński Wł.: Królewskie pogrzeby w Polsce. „Kurier Literacko-Naukowy”. 6: 1929 nr 44 s. 1-2. 
Brückner A.: Mitologia słowiańska. Kraków 1918.  
Brückner A.: Mitologia polska. Warszawa 1924. 
Brückner A.: Dzieje kultury polskiej. T. 1-3. Warszawa  1957-1958. 
Burszta J. (red.): Zwyczaje i obrzędy pogrzebowe. W: Kultura ludowa Wielkopolski. T. 3. 

Poznań 1967 s. 117-195. 
Buszko J.: Uroczystości kazimierzowskie na Wawelu w roku 1869. Kraków 1970. 
Bürki B.: Im Herrn entschlafen. Eine historisch pastoraltheologische Studie zur Liturgie des 

Sterbens und des Begräbnisses. Heidelberg 1969. 
Bystroń J. St.: Słowiańskie obrzędy rodzinne. Kraków 1916.  
Bystroń J. St.: Kultura ludowa. Warszawa  1947. 
Bystroń J. St.: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa 1960. 
Cabalska M.: Zagadnienie obrządku ciałopalnego. „Wiadomości Archeologiczne”. 30: 1964 

s. 18-44.
Cabalska M.: Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kuśmierkach w powiecie częstochowskim a za-

gadnienie początków i rozpowszechnienia się zwyczaju palenia zmarłych. „Przegląd 
Archeologiczny”. T. 18. R. 41-42: 1966-1967 s. 122-150. 

Cabalska M.: Ze studiów nad obrządkiem ciałopalnym w Europie przedhistorycznej. (Zeszyty 
Naukowe UJ 149. Prace Archeologiczne. Zeszyt 8). Kraków 1967 s. 39-60. 

Cabalska M.: Systemy religijne a obrządek ciałopalny. „Z Otchłani Wieków”. 38: 1972 nr l 
s. 32-38.

Cabalska M.: Ze studiów nad religią pogańskich Słowian. „Sprawozdanie z Posiedzeń Komi-
sji Naukowych PAN. Oddział w Krakowie”. T. 16: 1972 z. l s. 7-8. 

Cabalska M.: Ze studiów nad systemami religijnymi związanymi z obrządkiem ciałopalnym. 
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LA LITURGIE DES FUNERAILLES EN POLOGNE 
JUSQU’À LA PUBLICATION DU RITUEL DE PIOTRKÓW (l63l) 

ÉTUDE HISTORICO-LITURGIQUE 

Résumé 

A l’heure actuelle se manifestent deux tendances dans l’approche du problème de la mort 
et de ce qui lui est lié. D’une part, on peut remarquer une tendance qui consiste à masquer la 
présence de la mort. L’exposition du défunt dans sa maison, la prière de la famille et des 
voisins auprès du cercueil, la veillée faite par les plus proches, la procession funéraire depuis 
la maison du défunt au cimetière à travers les rues des bourgs et des villes, tout cela disparait 
de la vie publique contemporaine. En même temps, dans la vie privée la mort devient un sujet 
tabou dont on ne parle pas. D’autre part, on assiste à la manifestation d’un très grand intérêt 
pour le problème de la mort. On n’a jamais autant parlé ni écrit sur la mort que durant les 
trente dernières années. La littérature ayant pour thème la mort se développe à vue d’oeil. En 
France a été fondée la Société Thanatologique, et même l’Académie de la Mort. Le mystère 
de la mort a également été l’objet des réflexions 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 passé sous silence, car il est existentiellement lié au sort 
de l’homme. Il fut cependant un temps où la problématique de la mort était particulièrement 
à la mode. Dans la culture chrétienne occidentale ce fut le cas de tout le Moyen Age, surtout 
vers la fin. 

Cette étude a pour objet la liturgie des funérailles en Pologne à cette époque et à l’époque 
de la Renaissance et du début du baroque. 

L’occasion de traiter ce thème est fournie avant tout par son actualité qu’imposent les 
changements qui interviennent dans la liturgie en notre période postconciliaire, et donc aussi 
dans la liturgie des funérailles. Il faut faire appel à l’histoire, si on veut comprendre notre 
époque. Il est de mode actuellement de rechercher les racines non seulement en généalogie et 
en sociologie, mais aussi dans la culture comprise au sens large. C’est le propos de cette 
étude de montrer notre ancienne culture religieuse d’après 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 (163l) se trouvant dans les recueils 
polonais; on a prêté une attention particulière aux livres de caractère 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 
l’enterrement tirés des sources liturgiques est complétée par les données puisées aux sources 
extraliturgiques. On a particulièrement exploité la législation ecclésiastique concernant la 
liturgie des funérailles. En outre, on a consulté les chroniques polonaises, les plus anciennes 
biographies des saints el certains mémoires des 16e et 17e ss. Les représentations icono-
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graphiques de l’enterrement, p.ex. l’enterrement de st Adalbert sur le Portail de Gniezno du 
XIIe s., sont une autre source d’importance. On s’est aussi servi des résultats obtenus sur 
l’enterrement en Pologne par des disciplines comme l’archéologie, l’ethnographie 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.à.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 parachève en principe le processus de romanisation 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 païen des 
funérailles à partir des documents écrits et des résultats des recherches archéologiques, et 
remontant parfois à la préhistoire de la Pologne. Par contre, en d’autres endroits, pour 
montrer la permanence de certains rites et coutumes, on a dépassé l’année 1631. 

L’exposé comporte trois chapitres. 
Le chapitre I est une réponse à la question: de quelle manière s’est effectuée l’adoption de 

l’enterrement chrétien en Pologne; en d’autres mots, comment le rite païen de l’enterrement 
existant dans lé pays au moment du baptême de la Pologne a progressivement pris de 
caractère chrétien. Le chapitre est composé à partir des résultats obtenue par les recherches 
archéologiques et par l’analyse des sources écrites extraliturgiques. 

C’est un truisme que de constater que le culte des morts est un phénomène universel. Mais 
nous ne nous rendons pas toujours compte du fait que les premières traces de sollicitude et de 
respect des morts furent découvertes sous la forme d’enterrement intentionnel presque en 
meme temps que la découverte dee plus anciennes traces de l’existence de l’homme. La 
première tombe dans le sol date du paléolithique (env. 50 000 ans av. J.C.). A partir de ce 
moment on peut rencontrer un rite funéraire plus ou moins développé. Ceci concerne 
également le territoire de la Pologne. La plus ancienne tombe en Pologne, trouvée à Jani-
sławice, près de Skierniewice, provient de l’époque mésolithique (env. 6 000 ans av. J.C.). Le 
premier cimetière sur notre territoire apparaît durant le néolithique (env. 3 000 ans av. J.C.). 
Un riche cérémonial funéraire est constaté chez les anciens Slaves de la culture de Lusace et 
de celle, plus jeune, de la Porméranie. A cette époque, le cérémonial d’enterrement du 
squelette fur remplacé par le céréminial crématoire qui, à son tour, s’est maintenu chez les tri-
bus polonaisee jusqu’au baptême de la Pologne. Les spécialistes des questions religieuses 
constatent que les anciens Slaves croyaient à la vie d’outre-tombe. La marque extérieure de 
cette foi se trouve dans l’accomplissement de toutes sortes de devoirs envers le défunt. Quant 
à l’incinération, elle devait exprimer leur foi en l’immortalité de l’âme. 

Le christianisme raçu 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’exemple 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 a 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. Déjà 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 deuxième chapitre se base déjà sur des sources liturgiques. Cependant, étant 
donné que les sources de cette époque sont relativement modestes, certains éléments des 
funérailles chrétiennes sont présentés à la lumière de sources comme les chroniques, les vies 
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de saints et les illustrations iconographiques. Il s’agit de démontrer d’où et de quelle époque 
proviennent les plus anciennes cérémonies (jusqu’au déclin du XIIIe s.) conservées en 
Pologne et aussi jusqu’à 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’époque. 

Le plus ancien livre ecclésiastique conservé en Pologne qui contienne le rite des 
funérailles provient de la deuxième partie du XXe s. C’est le Sacramentaire de Tyniec, datant 
de 1070-80. L’„Ordo in agenda mortuorum” de ce Rituel est fait sur le modèle de l’ancien ri-
tuel romain et provient des milieux de Cologne. Ce qui confirme une nouvelle fois que le 
livre entier provient précisément de la région de Cologne en Rhénanie. Outre le Sacramen-
taire de Tyniec, nous trouvons encore le rituel des funérailles dans les manuscrits cisterciens 
de l’époque allant jusqu’à la fin du XIIIe s. Ce dernier est un rituel de caractère franchement 
monastique. 

Nous pouvons trouver dans les sources extraliturgiques, aussi bien scripturaires 
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” écrite par et Bruno (+1009) au seuil du XIe s. Sont originaires du même siècle les 
premières prières privées pour les défunts composées par Gertrude, la fille de Mieszko II. Ces 
prières et la description des funérailles témoignent que l’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 figurant sur ce Portail et les croix de procession sculptées 
sur les tombes symbolisant la 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 à 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 
accouchées, les excommuniés). 

C’est une forme très archaïque des rites funéraires que présente le cérémonial que nous 
trouvons dans l’agenda de 1’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 Dominicains. Ce rite dérive de la tradition carolingienne. Il 
provient du Sacramentaire 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 à abréger le rite. En effet, alors que nous 
avons dans l’„Ordo in agenda mortuorum” du Sacramentaire de Tyniec jusqu’à 29 prières et 
23 dans le cérémonial carolingien, les rituels abrégés („Ordo 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 devait avoir lieu au milieu du XIVe s., 
quand la mort noire décimait les fidèles et les pasteurs n’étaient plue an état de réciter de 
longues prières sur lés morts. 
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Vers la fin du XVe s. intervient une nouvelle différenciation des rites funéraires. A cette 
époque apparaissent les rites de l’enterrement de l’enfant, de la femme accouchée et de 
l’excommunié. 

Le rite de l’enterrement de l’enfant est le reflet généralisé de courants contemporains, qui 
au tempes de l’humanisme et de la Renaissance se caractérisent entre autres par un plus grand 
intérêt pour le sort de l’enfant, presque imperceptible auparavant. C’est à cette époque en 
effet qu’apparaît le sujet de l’enfant dans l’art et dans la littérature (monuments et épitaphes 
de style Renaissance, Thrènes de J. Kochanowski). 

Les rites de l’enterrement de la femme accouchée et de l’excommunié sont une autre 
création typique de le fin du Moyen Age, témoignant d’une certaine déviation théologique. 
Ils sont le fruit de la sévérité morale envers les pécheurs, sévérité caractéristique de l’époque 
qui a créé l’image du Christ souffrant et des danses macabres. Le rituel de l’enterrement de la 
femme accouchée a officiellement disparu des agendas vers la fin du XVIe s. Quant au rituel 
de la réconciliation du mort excommunié, il a été maintenu dans le Rituel Romain jusqu’à 
l’édition de 1952. 

Peut-on parler de la spécificité de la liturgie de l’enterrement polonais? 
La caractéristique des funérailles polonaises des rois est le triple défilé des offrandes 

pendant la messe d’enterrmerit, au Kyrie, à l’Offertoire et à l’Agnus Dei. 
Il semble que c’est une coutume polonaise confirmée par l’agenda de Plock de 1554 que 

de chanter l’antienne „Domine, sucipe me”, au moment de la descente du corps dans la 
tombe. La même antienne était chantée vers 1500 à la cathédrale de Włocławek pendant la 
messe pour un prélat ou un chanoine défunts, chantée pendant l’élévation, alors qu’on tenait 
élevé le cercueil avec les dépouilles mortelles. 

En 1631 paraît le Rituel de Piotrków, élaboré d’après le Rituale Romanum de 1614. Il 
devait parachever le processus de romanisation de la liturgie à l’époque posttridentine. En 
principe le Rituel de Piotrków a adopté l’Ordo exsequiarum romain de 1614. Cependant, 
à part 44 cas où il s’écarte du Rituale Romanum, il a en outre conservé „l’Ordo exsequiarum 
brevior ex usu Provinciae huius”. En outre, dans l’Ordo exsequiarum adopté par le Rituel de 
Piotrków, on à conseillé, conformément à la tradition polonaise, de célébrer l’Officium 
defunctorum à la maison du défunt plutôt qu’à l’église. 

Dans les rites funéraires polonais des agendas on ne constate pas de création indigène sous 
forme de nouveaux textes liturgiques. En principe on à adopté les modèles occidentaux, surtout 
ceux de Cologne et les modèles carolingiens. Néanmoins la présence de ces rites dans les livres 
liturgiques polonais témoigne du fait la Pologne n’est pas restée an marge des courants de 
l’Eglise universelle, mais que, profitant du riche trésor de l’Eglise, alle s’enrichissait elle-même 
pour se trouver rapidement au même niveau que le christianisme occidental.  

Cette étude est la première tentative de synthèse de la problématique funéraire sous 
l’aspect liturgique et ceci dans la secteur le plus ancien de notre passé. Comme toutes les 
entreprises de es genre, c’est une tentative nécessairement imparfaite. Il manque em effet 
dans notre littérature de travaux qui puissent faciliter une entreprise concernant le thème ainsi 
défini. Car, même si certaines études ont touché au problème de l’enterrement, elles le 
faisaient sans tenir compte des sources liturgiques. C’est pourquoi une présentation 
exhaustive a imposé d’énormes difficultés. On peut considérer que la découverte et la 
présentation sous forme d’annexe de tous les textes liturgiques entétridentins concernant les 
funérailles et leur analyse même partielle est un résultat appréciable de cette étude. 

Résumé



 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

PRZEDMOWA ........................................................................................................................ 5 

WSTĘP ..................................................................................................................................... 7 

WYKAZ SKRÓTÓW ............................................................................................................ 19 
 
1. CHRYSTIANIZACJA OBRZĄDKU POGRZEBOWEGO  

W POLSCE ....................................................................................................................... 21 

1.1. PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKI OBRZĄDEK POGRZEBOWY .................................... 21 
1.1.1. Geneza i formy obrządku pogrzebowego ......................................................... 22 
1.1.2. Obrządek pogrzebowy na obszarze Polski ....................................................... 24 
1.1.3. Źródła pisane .................................................................................................... 29 
1.1.4. Eschatologia pogańskich „Polaków” ................................................................ 36 

1.1.4.1. Wiara w ludzką nieśmiertelność ....................................................... 37 
1.1.4.2. Lęk przed zmarłymi .......................................................................... 38 
1.1.4.3. Wiara w nieśmiertelność duszy. Elementy radosne  

w obrządku pogrzebowym ............................................................. 38 
1.1.4.4. Życie pozagrobowe dalszym ciągiem życia ziemskiego .................. 43 
1.1.4.5. Kult zmarłych.................................................................................... 43 

1.2. PRZYJĘCIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO POGRZEBU ................................................ 44 
1.2.1. Starania misjonarzy o wprowadzenie chrześcijańskiego  

pogrzebu ......................................................................................................... 45 
1.2.2. Uchwały synodalne dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu ............................. 48 
1.2.3. Rezultaty akcji chrystianizacyjnej w świetle wykopalisk ................................. 51 

1.3. ŻYWOTNOŚĆ POGAŃSKICH ZWYCZAJÓW  
POGRZEBOWYCH ................................................................................................... 56 
1.3.1. „Superstitiosae consuetudines” ......................................................................... 57 

1.3.1.1. Ciałopalenie ...................................................................................... 57 
1.3.1.2. Stypa ................................................................................................. 58 
1.3.1.3. Kult zmarłych.................................................................................... 59 
1.3.1.4. Pozostałości pogańskie na Litwie i Żmudzi ...................................... 61 

1.3.2. Żałoba ............................................................................................................... 62 
1.3.3. Zabiegi antywampiryczne ................................................................................. 64 

 
 

- 277 -



2. CHRZEŚCIJAŃSKIE OBRZĘDY POGRZEBOWE W POLSCE
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ (DO KOŃCA XIII WIEKU) ............................... 66 

2.1. OBRZĘDY POGRZEBOWE SAKRAMENTARZA TYNIECKIEGO .......................... 66 
2.1.1. Sakramentarz tyniecki ....................................................................................... 66 
2.1.2. Ordo in agenda mortuorum .............................................................................. 69 
2.1.3. Teksty mszalne ................................................................................................. 84 

2.2. OBRZĘDY POGRZEBOWE W RĘKOPISACH CYSTERSKICH ........................... 91 
2.2.1. Quomodo agatur circa defunctum .................................................................... 92 
2.2.2. Quo ordine efferatur ad tumulum ..................................................................... 95 
2.2.3. Quomodo hospites sepeliantur .......................................................................... 99 

2.3. ELEMENTY OBRZĘDU POGRZEBOWEGO W ŹRÓDŁACH 
POZALITURGICZNYCH......................................................................................... 101 
2.3.1. Pogrzeb w literaturze ...................................................................................... 101 
2.3.2. Motywy pogrzebów w sztuce ......................................................................... 107 
2.3.3. Ekskurs: Troska o zmarłych i zbawienie własne  

w pobożności prywatnej .............................................................................. 113 

3. OBRZĘDY POGRZEBOWE W POLSCE OD XIV DO XVII W. (1631).............................. 117

3.1. POGRZEB UROCZYSTY ........................................................................................ 118 
3. l. l. Pogrzeb króla i księcia .................................................................................... 118 

3.1.1.1. Ceremoniał pogrzebu królewskiego................................................ 120 
3.1.1.2. Liturgia królewskiego pogrzebu ..................................................... 130 

3.1.2.  Pogrzeb biskupa i kapłana ............................................................................. 136 
3.1.2.1. Zewnętrzne uroczystości pogrzebowe ............................................ 136 
3.1.2.2. Liturgia ............................................................................................ 142 

3.1.3.  Pogrzeby szlachty i bogatych mieszczan ....................................................... 164 
3.l.3.l. Pompa funebris ................................................................................. 164 
3.1.3.2. Obrzędy liturgiczne ......................................................................... 171 

3.2. POGRZEB ZWYCZAJNY ....................................................................................... 174 
3.2.1. Troska o „przystojny” pogrzeb ....................................................................... 175 
3.2.2. Liturgia zwyczajnego pogrzebu ...................................................................... 183 
3.2.3. Pogrzeb „polski” w Rytuale piotrkowskim  .................................................... 185 

3.3.  POGRZEB NADZWYCZAJNY .............................................................................. 186 
3.3.1. Pogrzeb dziecka .............................................................................................. 186 
3.3.2. Pogrzeb położnicy........................................................................................... 196 
3.3.3. Pogrzeb ekskomunikowanego ........................................................................ 200 

3.3.3.1. Obrzęd absolucji ekskomunikowanego .......................................... 202 
3.3.3.2. „Forma sepeliendi excommunicatum mortuum 

dum debet absolvi” ....................................................................... 204 

Spis treści

- 278 -



ZAKOŃCZENIE ................................................................................................................. 207 

ILUSTRACJE ...................................................................................................................... 211 

ANEKSY .............................................................................................................................. 223 

1. MODLITWY ZA ZMARŁYCH – Manuscriptum Gertrudae, XI w. ........................... 223 
2. ORDO IN AGENDA MORTUORUM – Sakramentarz tyniecki, XI w. ...................... 224 
3. SUPER MORTUOS – Agenda Wratislaviensis, XIV w. .............................................. 228 
4. CONDUCTUS QUI CANITUR CIRCA FERETRUM – Agendy  

gnieźnieńskie: 1503, 1512, 1549 ................................................................................. 230 
5. CONDUCTUS MAIOR MORTUORUM IUXTA RUBRICAM  

ECCLESIE CATHEDRALIS PLOCENSIS – Agenda Plocensis, 1554 ..................... 231 
6. CONDUCTUS MAIOR – Agenda Powodowskiego, 1591 – Rituale  

Wratislaviense XVII w. ................................................................................................ 234 
7. ORDO SEPULTURE MORTUORUM – Agenda „Vilnensis”, 1499 .......................... 236 
8. ORDO SEPELIENDI MORTUORUM QUI VULGO DICITUR CONDUCTUS – 

Agenda poznańska, 1533 ............................................................................................. 237 
9. COMMENDATIO ANIME IN AGONE SUI EXITUS A CORPORE –  

Agendy wrocławskie: 1499, 1510 ................................................................................ 238 
10. ORDO EXEQUIARUM BREVIS – Agenda cysterska, XV w. .................................... 240 
11. IN CONDUCTU MORIENTIS – Agenda cysterska, XV w. ........................................ 240 
12. CONDUCTUM – Agenda wrocławska, XV w. ............................................................. 241 
13. CONDUCTUS FUNEBRIS MINOR – Agenda wrocławska, XVII w. ......................... 242 
14. SEQUITUR CONDUCTUS QUI IN ECCLESIIS PAROTHIALIBUS  

CANITUR IN EXSEQUIIS CIRCA FERETRUM – Agendy  
wrocławskie: 1499, 1510 ............................................................................................. 243 

15. CONDUCTUS MORTUORUM – Agenda krakowska, 1514 ...................................... 243 
16. SEQUITUR CONDUCTUS QUI IN ECCLESIIS PARACHIALIBUS  

CANITUR IN EXEQUIIS CIRCA FERETRUM – Agenda krakowska, 1517  .......... 244 
17. CONDUCTUS MINOR QUIN CANITUR IN ECCLESIIS  

PAROCHIALIBUS IN EXEQUIIS CIRCA FERETRUM –  
Agenda Płocka, 1554 ................................................................................................... 245 

18. CONDUCTUS FUNERIS COMMUNIS – Agenda warmińska, 1578......................... 245 
19. CONDUCTUS FUNERIS COMMUNIS – Agenda gnieźnieńska, 1578 ..................... 246 
20. CONDUCTUS FUNERIS MINOR ET COMMUNIS – Agenda  

Powodowskiego, 1591 ................................................................................................. 247 
21. ORDO EXEQUIARUM BREVIOR EX USU PROVINCIAE  

HUIUS – Rytuał piotrkowski, 1631 ............................................................................. 248 
22. ORDO AD SEPELIENDOS INFANTES INFRA SEPTENIUM –  

E. Martène: De antiquis Ecclesiae ritibus. T. 2 Antverpiae, 1763 s. 407 ................... 248 

Spis treści

- 279 -



23. CONDUCTUS FUNERIS SOLENNIOR – Agenda gnieźnieńska, 1578 ..................... 249 
24. INCIPIT COMMENDATIO ANIME – Agenda can. reg. s. Augustini, 1384 –  

Agenda Wratislaviensis, 1432 – Agenda can. reg. s. Augustini, XV w. –  
Agenda can. reg.s. Augustini, 1512 ............................................................................. 251 

25. EXEQUIARUM ORDO – Rytuał piotrkowski, 1631 ................................................... 254 
 
WYKAZ ŹRÓDEŁ I OPRACOWAŃ ............................................................................... 257 

RESUME .............................................................................................................................. 273 
 
 
 
 

Spis treści





Alfons Augustyn Labudda urodził się 19 listopada 1936 roku 
w Rumi w wielodzietnej rodzinie Augustyna i Gertrudy z do-
mu 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 Ogólnokształcą-
cym im. Jana Sobieskiego w Wejherowie. Już w następnym 
roku na zaproszenie ojca prowincjała udał się do nowicja-
tu w Pieniężnie. Tam odbył studia filozoficzno-teologiczne 
i w 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu 
świadectwa maturalnego w Warszawie w 1964 roku i odby-
ciu 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 Semina-

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