
Stare łacińskie porzekadło powiada: „Habent sua fata libelli”, czyli „prze-
dziwne są losy książek”. Sprawdza się to w całej rozciągłości na przykładzie 
mojej książki pod tytułem Liturgia pogrzebu w Polsce do zakończenia reformy 
liturgicznej Soboru Trydenckiego w Polsce (1631), kiedy to została  wydana 
ostatnia według odnowionej liturgii księga liturgiczna, a mianowicie Rytuał 
Piotrkowski.  

Zanim jeszcze zostałem formalnie studentem Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego (1965), odbyłem już w Bytomiu pierwsze seminaria naukowe z przy-
szłym  promotorem moich prac dyplomowych, księdzem profesorem Wacławem 
Schenkiem, który był równocześnie proboszczem najstarszej w tym mieście pa-
rafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Skoro tylko 
Profesor dowiedział się od moich przełożonych, że mam w przyszłości studio-
wać liturgikę na KUL-u, wezwał mnie i powiedział: „Proszę za tydzień przyjść 
do mnie i przedstawić literaturę na temat liturgii Dnia Zadusznego w Polsce”. 
Temat ten stał się przedmiotem mojej pracy magisterskiej (druk 1973). Profesor 
już przy pierwszym spotkaniu wyznał, że problematyka liturgiczna związana ze 
śmiercią i pogrzebem człowieka jest przedmiotem jego szczególnych zaintere-
sowań. Sam chciałby się nią bliżej zająć, ale uznał, że wszystkiego nie zdąży 
wykonać osobiście. Zwrócił mi przy okazji uwagę, by temat potraktować po-
ważnie i „porządnie” wykonać powierzone zadanie. Oczywiście czułem ciężar 
odpowiedzialności.  

Po wykonaniu pierwszej części zadania profesor Schenk konsekwentnie po-
wierzył mi część drugą, czyli studium nad liturgią pogrzebu w Polsce. Różne 
okoliczności życiowe sprawiły, że sfinalizowanie pracy doktorskiej nieco się 
odwlekło w czasie (1979). Przed oddaniem pracy do przepisania na czysto poka-
załem ją do pierwszej recenzji mojemu koledze, który orzekł, że nie nadaje się 
na pracę doktorską, i polecił zrezygnować z dalszych starań o przewód doktor-
ski. Było mi żal ogromu trudu, jaki włożyłem w realizowanie tego dzieła, i nie 
posłuchałem go. W czasie przewodu doktorskiego pani profesor Janina Bienia-
rzówna z Krakowa, recenzent zewnętrzny, podsumowując swoją recenzję, doda-
ła: „Jeśli to jest w zwyczaju uczelni, postulowałabym o wyróżnienie tej pracy”. 
Po wielu latach wspomniany kolega, który tymczasem został członkiem Central-
nej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie do spraw tytułów naukowych, powie-
dział: „Powinieneś koniecznie wydać ponownie swoją książkę”. I nie jest to po-
gląd odosobniony. 

Mogę zaryzykować stwierdzenie, że nie ma opracowań naukowych z pogra-
nicza problematyki śmierci, w literaturze, sztuce, muzykologii, w opracowaniach 
na temat polskich zwyczajów pogrzebowych w etnografii czy w liturgii wyda-
nych po 1983 roku, które by nie odwołały się do mojej pracy. Osobiście do-
świadczyłem tego w czasie konferencji naukowych pod tytułem: Problemy 
współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, or-
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ganizowanych przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe pod egidą profesora 
Jacka Kolbuszewskiego w latach 1997–2012, w których wielokrotnie brałem 
udział. Profesorowie wielu uczelni prosiło mnie przynajmniej o jeden egzem-
plarz, a wiele osób było zdania, że tę pracę należałoby koniecznie wydać po-
nownie. Dwoje profesorów-małżonków jednej z polskich uczelni poprosiło mnie 
o egzemplarz książki i ustną zgodę na jej ponowne wydanie. Zgodziłem się na 
jedno i drugie, ale nic z tego nie wynikło, a korespondencja się urwała. 

Nie taję, że objawy zainteresowania moją pracą sprawiały mi przyjemność. 
A trudności dotarcia do niej wzięły się z prozaicznego powodu. Otóż, pierwszy 
wydawca – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – podpisał ze mną  
umowę na powielenie 1500 egzemplarzy. Jednak w ramach oszczędności (okres 
po stanie wojennym) wydrukował tylko 500 egzemplarzy, z których 250 roze-
słano do polskich i zagranicznych bibliotek, a do wolnej sprzedaży trafiło około 
200 egzemplarzy. Kiedy parę tygodni po ukazania się książki pytałem o nią w 
Księgarni św. Wojciecha w Warszawie, usłyszałem od księgarza stwierdzenie: 
„Tej poczytnej książki już dawno nie ma!” Podobnie było w księgarniach kato-
lickich w Opolu i Wrocławiu. Trzydzieści lat później profesor Krzysztof Rafał  
Prokop w pracy: Materialna oprawa ingresów, konsekracji i pogrzebów bisku-
pich w nowożytnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Między ascezą a przepy-
chem, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013] 
na str. 165 pisze między innymi: „(…) W odniesieniu z kolei do pochówków 
fundamentalny charakter zachowuje monografia Alfonsa Labuddy: Liturgia 
pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskie (1631). Dosyłając mi swoją 
książkę, Profesor równocześnie w liście prywatnym usilnie prosi o egzemplarz 
oryginału do swoich zbiorów prywatnych. 

W tym kontekście propozycja Pracowni Edytorskiej „Calamus” Pawła Pach-
ciarka, by wydać moją pracę w formie e-książki, wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom wielu badaczy nad problematyką śmierci. Autor wyrażając zgodę na jej 
wydanie, jest jednak świadom, ile tymczasem dokonało się na tym polu. Ma jed-
nak nadzieję, że uważny kwerendzista może w obecnej dobie szybko dotrzeć do 
wszystkiego, co go z tej dziedziny interesuje. 

Składam wyrazy szczerego podziękowania Pawłowi Pachciarkowi za włącze-
nie mojej pozycji do programu wydawniczego „Calamus”  

 
       Alfons Labudda SVD 




