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K O Ł O  N A U K O W E  P R Z E D S TAW I A . . .  
Cezary Jasiński 

Prezes Koła Naukowego 

 DRODZY CZYTELNICY! 

W 
raz z nadejściem ciepłych majo-

wych dni, oddajemy w Wasze 

ręce pierwszy w tym roku numer 

czasopisma Sursum Corda. Tak się szczę-

śliwie składa, że jest to też numer specjalny 

– owoc pracy Koła Naukowego i jego nie-

zależnych przyjaciół.  

 Wydane niedawno Studia nad Ponti-

ficale Plocense I (ed. H. Seweryniak,  

W. Liszewska, Bernardinum, Pelplin 2020)  

i ograniczony do nich dostęp, pobudziły 

nas do działania. Mając jednak na uwadze 

nasze nikłe przygotowanie do wypowiada-

nia się na tematy związane z tak poważną 
pracą naukową, podjęliśmy się przedsta-

wienia jedynie kleryckiego spojrzenia na 

konkretne jej aspekty. Naszym celem było 

upowszechnienie niektórych treści Pontyfi-

kału, które nas samych zaintrygowały, oraz 

ułatwienie ich odbioru czytelnikowi, który 

niekoniecznie byłby skory do sięgnięcia po 

dużo obszerniejsze i poważniejsze opraco-

wanie. Przyjrzyjmy się, czego możecie się 

dowiedzieć, ruszając wraz z nami w tę fa-

scynującą podróż poprzez wieki.  

 Od czego lepiej zacząć, niż od wpro-

wadzenia? Na początek słów kilka o sa-

mym Pontyfikale i jego znaczeniu dla śre-

dniowiecznego Płocka, ale nie tylko!  

Kiedy już złapiemy wiatr w żagle, skieruje-

my Wasze kroki do samej Katedry i damy 

poczuć dym kadzidła w czasie pięknej li-

turgii święceń biskupich. Znajdując się we-

wnątrz tak doniosłej świątyni, nie sposób 

pozostawić bez odzewu malarstwo otacza-

jące nas ze wszech stron. Poprzez różne 

motywy, nie zamykające się jedynie na Bi-
blii pauperum, wejdziemy w mroczniejsze 

podziemia średniowiecza, przypatrując się 

mrożącym krew w żyłach sądom Bożym  

i anatemom, tak charakterystycznym dla 

tamtego czasu, a także obrzędom egzorcy-

zmów i wypływającej z nich wizji szatana. 

Nie można jednak zamykać się na samych 

negatywach – czas zająć się Czasem! –  

a dokładnie sposobom jego uświęcania. Na 

koniec zapraszamy Was do modlitwy, lecz 

nie takiej zwykłej – został bowiem otwarty 

Skarbiec średniowiecznej modlitwy. 

 W imieniu całej redakcji zapraszam   

w tę podróż poza granice czasu i miejsca, 

naszych schematów postrzegania oraz utar-

tych ścieżek myślenia – wprost do rozja-

śnionego światłem wiary średniowiecza! 
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Przecież obecnie Mszał Rzymski nijak ma 

się do podręcznika czy elementarza szkol-

nego. By zrozumieć jego znaczenie trzeba 

odwołać się do roli, którą spełniały takie 

kodeksy w średniowiecznej Europie. „Był 

on księgą liturgiczną, przeznaczoną w Ko-

ściele rzymskokatolickim do użytku papie-

ża, biskupa i opata; księgą, która powstała 

z pragnienia zachowania najbardziej pier-

wotnych tradycji liturgicznych średniowie-

cza łacińskiego, a zarazem z potrzeby da-

nia do ręki ówczesnym pasterzom niewiel-

kiego, niemal podręcznego kodeksu,  

w którym znajdowali wszystko czego po-

trzebowali w odprawianiu obrzędów, spra-

wowanych poza zwyczajną liturgią eucha-

rystyczną: norm tyczących się tego, co na-

zywano później sakramentami i sakramen-

taliami, celebrowania Misterium Paschal-

nego w Wielkim Tygodniu i podczas Tridu-

 O HISTORII SŁÓW KILKA 

K 
odeks, o którym mowa, jest naj-

starszym pełnym tego typu zabyt-

kiem w Polsce. Mimo bogatej bi-

blioteki kultury kościelnej naszego kraju 

jest to niewątpliwie wyjątkowa perełka 

wśród tych zbiorów. Jest on odmianą Pon-

tyfikału rzymsko-germańskiego datowa-

nym na przełom XII i XIII wieku, jednak 

nie jest to dzieło naszych rodzimych pisa-

rzy. Pierwotnie księga została stworzona 
dla pewnego biskupa diecezji poznańskiej, 

prawdopodobnie przez znajdujące się tam 

skryptorium, do Płocka natomiast trafiła 

dopiero na początku XIV wieku. Musiało 

jej się tu dobrze mieszkać, ponieważ już 

nigdy dobrowolnie Płocka nie opuściła. 

Niestety w 1941 roku została zrabowana 

przez Niemców i wywieziona do Królew-

ca. Odnaleziona w Monachium w 1973 ro-

ku miała przed sobą nadal długą drogę po-

wrotną. Jej powrót, który nastąpił w kwiet-

niu 2015 uznano za jedno z najważniej-

szych wydarzeń w zakresie ochrony dzie-

dzictwa narodowego w Polsce. 
 

 PO CO ŚWIATU PONTYFIKAŁ? 

 Służąc naszym biskupom przez wiele 

wieków Pontyfikał wywarł niezatarte zna-

mię na ziemi Płockiej, jej kulturze i zwy-

czajach. Ale jak księga używana w czasie 

nabożeństw może mieć aż taki wpływ? 

W E H I K U Ł  C Z A S U  TO  B Y Ł B Y  C U D  
Cezary Jasiński 

Marzyliście kiedyś o wehikule czasu? Przenieść się w jakiś konkretny moment, zobaczyć 

na własne oczy wydarzenia znane z historii, poczuć klimat dawnej cywilizacji...  

A gdybym powiedział, że jest to możliwe, przynajmniej częściowo? Pontyfikał Płocki I  

może nas zabrać w taką podróż, odsłaniając kolejne korzenie naszej kultury. Zapraszam 

Was w podróż do średniowiecza rozświetlonego Luminis Auctor – Sprawcą światła. 
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um, konsekracji, poświęceń, błogosła-
wieństw [...]; scenariusze alokucji, egzor-

cyzmów i ekskomunik, które wypowiadali, 

zapisy nutowe i informacje o śpiewach, 

które winny być wykonywane...” i tak 

można by wyliczać wszelkie praktycznie 

wszelkie potrzeby duszpasterskie z okresu 

średniowiecza. Pontyfikał odgrywał rolę 

wzoru, modelu dla wszelkich akcji litur-

gicznych i pozaliturgicznych, jaką niegdy-

siejsi kapłani opracowywali i sprawowali 

w swoich parafiach. Biskup – pasterz die-

cezji – mając taki kodeks w ręku miał za 

zadanie czuwać, by prowadzenie ludu Bo-

żego przez jego kapłanów odbywało się 

zgodnie z podanym wzorem.  

 Nie bez związku pozostaje także bli-

skie związanie Kościoła z władzą państwo-

wą w tamtych wiekach. Spójna organizacja 

diecezjalna zapewniała łatwiejszy i spokoj-

ny przebieg władzy świeckiej – nic więc 

dziwnego że „zarówno władcy, jak i bisku-

pi dopiero powstających lub odnawianych 

diecezji [...] podejmowali wysiłki, aby uzy-

skać nieodzowne dla sprawowania liturgii: 

sakramentarze, pontyfikały, ewangeliarze, 

lekcjonarze, graduały czy psałterze.” Było 

to jednak trochę bardziej skomplikowane 

niż udanie się do księgarni katolickiej, na-

wet w czasie pandemii. Księgi te bowiem 

„były przepisywane w dziesiątkach ówcze-

snych skryptoriów Europy”, a to kosztowa-

ło.  Stołeczny wtedy Płock, nieodróżniają-

cy się od typowych miast średniowiecznej 

społecznej myśli łacińskiej także korzystał 

z takiej księgi, poprzedzającej nasz Ponty-

fikał Płocki I, tak zwanej „księgi biskupów 

płockich” z XI-XII wieku.  

 WIZJE ŚWIATA I NIE TYLKO 

 Jak pisał w opracowaniu historii Pol-

ski Norman Davies: „Aby człowiek wie-

dział, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd 

przychodzi. Naród bez historii błądzi, jak 

człowiek bez pamięci”. Bez wglądu w spo-

soby myślenia i patrzenia na świat naszych 

rodziców i dziadków nie mielibyśmy szans 

zrozumieć świata, w którym żyjemy. Nie-

stety, im dalej chcemy się cofnąć ze zrozu-

mieniem swoich korzeni, tym mniejszą 

liczbą źródeł dysponujemy. Nie chodzi je-

dynie o poziom i ilość dzieł kultury, które 

mogą nam takie informacje udostępnić, ale 

także o ich zachowanie poprzez burzliwe 

dzieje naszego kraju, oraz osadzenie ich  

w kontekście historyczno-kulturowym –  

w celu zrozumienia przekazu autora. Choć 

omawiany kodeks nie był obecny w naszej 

diecezji w czasie jej najbardziej znacznych 

lat, nadal stanowił rdzeń wielu tradycji  

i zwyczajów rozwijających się na jego 

|   WEHIKUŁ CZASU TO BYŁBY CUD 
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Naród bez historii błądzi,  

jak człowiek bez pamięci. 
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podstawie na przestrzeni wieków. To we-
dług niego kształtowana była świadomość 

religijna wiernych na terenie diecezji płoc-

kiej. Księga ta otwiera przed nami „wizję 

dziejów, przestrzeni, świata, Kościoła, bi-

skupa, duchownego [...]; do jakich form 

myślenia, tradycji i wyobrażeń nawiązuje; 

jaką religijność prezentuje; czego w niej 

więcej, strachu czy nadziei, Diabła  

czy świętego, normy czy ducha, klątwy  

czy błogosławieństwa.”  

 W czasach, kiedy to katedry wznoszą-

ce się na wzgórzach stanowiły dumę 

znaczniejszych miast, edukacja opierała się 

w większości, jeśli nie w pełni, na chrze-

ścijańskich szkołach, tudzież uniwersyte-

tach, ale to w trochę wcześniejszym biegu 

Wisły niż Płock. Nie było szkół publicz-

nych, ogólnodostępnych bibliotek, pseudo-

wszechwiedzącego bożka obecnych cza-

sów zwanego Internetem. Skąd w takim 

razie współczesny Pontyfikałowi człowiek 

miał czerpać naukę? Biblia pauperum, ka-

zania biskupa i prezbiterów, dramatyzacje 

liturgiczne, katechezy prowadzone w różny 

sposób pozwalały ludziom zaczerpnąć 

choćby powierzchownie ze skarbca ko-

ścielnej wiedzy. A wszystko to odbywało 

się przez „soczewkę” Pontyfikału.  
  

 CZŁOWIEK PONTYFIKAŁU 

 Ale nie samym prostym ludem naród 

czy historia żyje. Podstawą i podporą każ-

dej diecezji była i jest figura biskupa. Ko-

deks określał dość dokładnie, że duszpa-

sterz diecezji ma „odznaczać się duża wie-
dzą Pisma i kanonów, naśladować świętych 

i być mężem modlitwy, praktykować posty 

i czuwania, wspomagać ubogich, pielgrzy-

mów, jeńców, wdowy i sieroty, a przy tym 

bronić interesów kościoła i stać na straży 

christianitas”. Był dla ludu jako odpowied-

nik Aarona – pośrednika między Mojże-

szem a ludem. Tylko biskup miał prawo 

konsekrować świątynie, dziewice, poświę-

cać oleje święte i obsadzać parafie. Diece-

zja stała pewnie na tyle, na ile stabilnym  

i Bożym fundamentem był jej przewodnik.   

  

 NA KONIEC 

 „Pontyfikał nie powinien pozostać 

księgą martwą. Otwiera on bowiem przed 

nami fascynujący świat średniowiecza, 

wcale nie ciemnego, lecz świetlistego jak 

gotyckie katedry. Wydaje się, że dzisiaj ko-

deks [...] powinien być przyjęty i odczyty-

wany jako bezcenne dziedzictwo i ważne 

świadectwo kultury religijnej polskiego, 

mazowieckiego i płockiego średniowie-

cza.” – pisał w podsumowaniu prac badaw-

czych ks. prof. H. Seweryniak. Księga ta, 

cudem przywrócona naszej diecezji, odsła-

nia potężną ilość informacji na wielu po-

lach kultury i historii. Jak już wspomina-

łem w paru miejscach, jestem pewny, że na 

bazie tych opracowań i ogromnej pracy  

w nie włożonej wyrośnie – jak z dorodnej 

gleby – wiele naukowych i popularnonau-

kowych drzew rodzących owoce wiary 

i zainteresowania Kościołem.  

|   WEHIKUŁ CZASU TO BYŁBY CUD 
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D I G N U S  E S T !  
Paweł Klicki 

Pontyfikał jest z natury księgą liturgiczną przeznaczoną do użytku przez biskupa,  

nie dziwi więc fakt, że normy wyboru i obrzędy konsekracji biskupiej otwierają  

Pontificale Plocense I. W tym artykule postaram się przeprowadzić Cię, Drogi Czytelniku, 

przez piękno średniowiecznej liturgii. Poczuj dym kadzidła unoszącego się  

pod sklepieniem katedry i woń Krzyżma Świętego unoszącą się z dłoni i głowy elekta,  

zajmij miejsce w nawie, bądź wejdź do prezbiterium, jeśli jesteś duchownym i wsłuchaj się 

w natchnione teksty oraz przyjrzyj się jak przekazywana była władza apostołów  

w „Świętym Płockim Średniowieczu”. 

R 
ozpoczyna się obrzęd wyświęcania 

biskupa. Od zakrystii ciągnie się 

długa procesja: asysta z trybula-

rzem i świecami, subdiakon z krzyżem, 

prezbiterzy Kościoła Płockiego, wybrany 

na biskupa odziany w szaty mszalne, idzie 

wraz z zebranymi biskupami i arcybisku-

pem, aż do ołtarza. Wówczas biskup wo-

bec zebranych egzaminuje nowo wybrane-

go, pytając o chęć badania Pisma Świętego 

i Tradycji Świętych Ojców, a także o po-

słuszeństwo następcom Piotra Apostoła. Po 

tych i innych pytaniach dotyczących za-

miarów elekta arcybiskup sprawdza, czy 

nominat wierzy we wszystko to, czego Ko-

ściół Święty naucza i czy odrzuca wszelką 

herezję. Dopiero teraz rozpoczyna się 

Msza święceń. Katedrę wypełnia śpiew in-

troitu: Benedixit te hodie Deus i następnie 

śpiew oddający chwałę Trójjedynego Boga 

Gloria in excelsis Deo. Po zakończeniu 

metropolita, który sprawuje Święte Obrzę-

dy modli się: „Wysłuchaj próśb naszych, 

Wszechmogący Boże,  aby to, co winna 

czynić posługa naszej pokory, dopełniło się 

przez działanie Twej mocy”. 

Św. Tomasz Becket był wyświęcony w zbliżonym okresie  

powstania Pontyfikału. Kadr z filmu Becket (1964).  
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 Lektor wówczas rozpoczyna czytanie 

lekcji z listu Apostoła Pawła do Tymoteu-

sza, który poucza o przymiotach biskupa. 

W czasie śpiewu graduału archidiakon 

odziewa elekta dalmatykę i ornat, a na  

nogi nakłada sandały. Tak przyodzianego 

nominata prowadzą dwaj biskupi bliżej oł-

tarza. Arcybiskup przedstawia go ludowi  

i w zgodzie ze Świętą Tradycją wyraża 

pewność co do jego wiary i zdatności do 

powierzanego urzędu. Lud porwany Bo-

żym natchnieniem gromko krzyknął: 

Dignus est! – Godzien jest! 

 Popatrz na pokorę wyświęcanego, 

który właśnie pada na posadzkę, kiedy 

śpiewana jest litania do Wszystkich Świę-

tych, a z nim arcybiskup i wszyscy biskupi. 

Tuż po zakończeniu śpiewu, wstaje konse-

krator oraz dwóch współkonsekratorów  

i nakładają mu na kark Księgę Ewangelii 

Świętej. Wyobraź sobie jak wielki ciężar 

musiał odczuwać na swoich barkach, nie 

tylko ze względu na pokaźnych rozmiarów 

kodeks, ale przede wszystkim tego, że ma 

sam żyć głoszoną nauką. Czuje również 

dotyk wielu dłoni na swojej głowie. To bi-

skupi, gdyż właśnie rozpoczyna się modli-

twa: „Wejrzyj Panie, łaskawie na nasze 

błogosławieństwa, a nachyliwszy się na 

twoim sługą róg łaski kapłańskiej, wylej na 

niego moc Twego błogosławieństwa”. I da-

lej arcybiskup śpiewa modlitwę konsekra-
cyjną, która musi przejmować otrzymują-

cego święcenia do głębi, gdy słyszy, że 

chwałę mają mu przynieść jego uczynki  

i piękno duchowe, a nie drogocenne szaty. 

 Czujesz tą przepiękną woń, którą czuć 

w całej świątyni? To Krzyżmo Święte, olej, 

którym namaszczono Cię przy Chrzcie 

Świętym i Bierzmowaniu, teraz zaś metro-

polita wylewa je na głowie wybranego spo-

śród prezbiterów. „Niech spłynie na jego 

głowę, niech spłynie na podbródek, niech 

dojdzie do końców jego całego ciała, aby 

moc Ducha Twego i napełniła jego wnętrze 

i otoczyła to, co jest na zewnątrz”. To nie 

koniec świętych namaszczeń, dalej konse-

krator namaszcza dłonie olejem świętym 

„tak jak namaścił Samuel Dawida na króla 

i proroka”, a także oddzielnie prawy kciuk, 

aby nałożenie tej namaszczonej dłoni słu-

żyło wszystkim ku zbawieniu.  

 To już się dopełniło. Elekt właśnie po-

większył grono episkopatu. Stoi więc przed 

Tobą człowiecze pasterz, sędzia, lekarz, 

nauczyciel, przewodnik na drodze ku zba-

wieniu – jednym słowem ‘ojciec’.  

 Nowo wyświęcony potrzebuje jednak 

insygniów swej władzy, którą ma wypeł-

niać. Na znak swej godności biskupiej 

otrzymuje od konsekratora pierścień, aby 

pamiętał, że zaślubiony jest Kościołowi  

i ma zachować bez uszczerbku Bożą Oblu-

bienicę. Daje mu się także pastorał, znak 

świętej władzy – pasterską laskę i znak 

Przyjmował będzie to,  

co zostało przeistoczone przez 

swojego konsekratora na znak 

jedności z kolegium biskupów. 

Kadr z filmu Becket (1964). 

|    DIGNUS EST! 
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karcenia błędów, ale także drogowskaz kie-
rujący na właściwą ścieżkę zagubionych.  

 Cóż za radość wypełniła całe prezbi-

terium katedry. Oto nowo wyświęcony bi-

skup przekazuje pocałunek pokoju swoim 

nowym braciom, najpierw konsekratorom, 

a potem reszcie zebranych biskupów. Przy-

gotowano mu pierwsze miejsce pośród 

wszystkich zebranych, aby mógł godnie 

wysłuchać Mszy swoich święceń. Podczas 

niej słyszy o tym, jak Chrystus Pan rozesłał 

swoich uczniów po dwóch, aby głosili  

Dobrą Nowinę wszystkim ludom. Może 

myślał wówczas, ilu jeszcze w jego  

diecezji nie poznało Zbawiciela i do ilu 

musi dotrzeć?  

 Msza Święta toczy się dalej normal-

nie, wśród śpiewów metropolita szepcze 

modlitwy, znów czuć dym kadzidła uno-

szącego się nad chlebem i winem na ołta-

rzu. „Te igitur clementissime Pater…” – 

rozpoczyna Kanon Mszy Świętej, a po 

przeistoczeniu – momencie pełnym ciszy  

i adoracji Pana utajonego w Przenajświęt-

szym Sakramencie, konsekrator wspomina 

o nowym biskupie, modląc się tymi słowy: 

„Tę przeto ofiarę naszego posługiwania, 

ale i wszystkich sług Twoich, którą Ci  

ofiarujemy także za Twego sługę, którego 

raczyłeś wynieść do stanu biskupiego,  

prosimy, Panie, abyś łaskawie przyjął  

i strzegł w nim miłościwie Twych darów, 

aby to, co otrzymał dzięki Twym darom, 

posłużyło mu do działania poprzez  

zbawienne skutki”.  

 Popatrz na moment, kiedy udzielana 

jest Komunia Święta. Czy widzisz jak 

wielką konsekrowana hostię otrzymuje wy-

święcony? Kawałek z niej tylko przyjmuje 

i po kawałku będzie przyjmował przez na-

stępne 40 dni. Może sam przecież konse-

krować Ciało Pańskie, ale oprócz tego 

przyjmował będzie to, co zostało przeisto-

czone przez swojego konsekratora na znak 

jedności z kolegium biskupów. Tradycja ta 
wywodzi się aż z pierwszych wieków  

naszego Kościoła.  

 Całą długą, ale przepiękną liturgię za-

myka uroczyste błogosławieństwo bisku-

pie, aby jego rządy były długie i szczęśli-

we, aby lud mu powierzony cieszył się po-

kojem, a kiedyś zasłużył na radość wieczną 

wśród mieszkańców nieba.  

 Tak rozpoczyna się długa i często 

trudna droga nowego biskupa. Będzie on 

oprócz nauczania wypełniał wiele świętych 

obrzędów zawartych w tej starożytnej księ-

dze, jednak wielu lat by trzeba było, aby 

pokazać ich wielkość i podniosłość. Czy 

ówczesny lud rozumiał co wówczas się 

dzieje, co poszczególne znaki liturgiczne 

oznaczają? Zapewne nie, jednak wierzę, że 

musiał być zachwycony wstępując w progi 

katedry na Świętą Liturgię, jakby wstępo-

wał na Najwyższe Niebiosa i brał udział  

w Niebiańskiej Liturgii. Był to Kościół try-

umfujący, gdyż Zmartwychwstały obiecał 

powrócić kiedyś „jak z wysoka Wschodzą-

ce Słońce” a zarazem Kościół walczący,  

bo na świecie dalej pozostawało wiele 

złych nauk, które oddalały ludzi od Boga. 

A liturgia? Przybliżała wierzących do  

Niego, którzy pokornie prosili, aby  

postępowali tak, aby „mogli mu się we 

wszystkim podobać”. 

|    DIGNUS EST! 
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Fresk Dance macabre, XV w., Hrastovlje. 

P O N T Y F I K A Ł  P Ł O C K I  I  W  M A L A R S T W I E ?  
Piotr Jurczyński 

Niebo i piekło od początków tradycji chrześcijańskiej odpowiednio fascynowało oraz  

przerażało człowieka wierzącego. Motyw życia pozagrobowego pojawiał się licznie  

w sztuce malarskiej i barwnie w opisach wielu historycznych źródeł, również naszego 

„Pontyfikału Płockiego I”. Sprawdźmy zatem, co łączy tę księgę oraz malarstwo  

jesieni średniowiecza i wczesnego renesansu. 

 ŚMIERĆ W ŚREDNIOWIECZU 

A 
by zrozumieć, dlaczego popularne 

było w średniowiecznym malar-

stwie przedstawianie śmierci i te-

go, co po nim następuje, musimy przenieść 

się w realia życia przeciętnego mieszkańca 

Europy wieków XII–XV. Świat, w którym 

żyje, targany jest przez nieustanne wojny 

(wojna stuletnia, szereg wypraw krzyżo-

wych, wojny o sukcesję, z naszej perspek-
tywy wojny z Krzyżakami i wiele innych), 

klęski żywiołowe, czy wreszcie epidemie, 

jak na przykład dżumy w latach 1348–

1352. To wszystko budowało w człowieku 

świadomość kruchości życia i wiecznej 

niepewności co do swojej przyszłości. Żo-

ny żegnające swoich rycerzy nie wiedziały, 

czy w miejsce ukochanych nie przyjdzie 

wróg, niszczący wszystko, co na drodze 

spotka. Chłopi pracujący na roli, usłyszaw-

szy, że w sąsiedniej wiosce umierają ich 

znajomi z bolącymi obrzękami na ciele, na 

pewno nie mieli optymistycznych planów 

na następne miesiące, a powróciwszy do 

domu, modlili się o uchronienie od zarazy. 

 Wszystkie tego typu trudne sytuacje, 

które z zewnątrz napierały na przeciętnego 

człowieka, silnie oddziaływały na jego 

wnętrze, uświadamiając, jak śmierć może 

być gwałtowna, nieprzewidywalna, ale  

i dotykająca prędzej czy później każdego. 

 Równość wobec śmierci to zdecydo-

wanie ważny element w refleksji ludzi go-

tyku. Wyrazem tego jest motyw danse ma-
cabre pojawiający się w sztuce tego okre-
su. „Taniec śmierci”, bo tak został przetłu-

maczony z języka francuskiego na język 

polski, przedstawia ludzi wszystkich sta-

nów bawiących się ze śmiercią. Przykła-

dem może być fresk XV-wieczny o takiej 

nazwie, znajdujący się w kościele Świętej 

Trójcy w Hrastovlje (Słowenia).  

 

 

 Możemy zauważyć, że ludzie o róż-

nych pozycjach społecznych idą w parach 

ze śmiercią prosto do grobu, wszyscy w ten 

sam sposób. Nie ma znaczenia, czy ktoś 

jest majętnym młodym mieszczaninem, 

czy niepełnosprawnym bezdomnym, jeden 
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R. Weyden, Sąd Ostateczny, poł. XV w., detale. 

 W Sądzie Ostatecznym Rogiera van 
der Weydena brama do nieba i otchłań pie-

kielna znajdują się na tym samym pozio-

mie, jednak prowadzą odpowiednio w górę 

i w dół. Piekło jest jak podziemie, bo tylko 

tam człowiek może być w sytuacji braku 

wyjścia i nawet niemożności podjęcia 

ucieczki. Można również zauważyć istotną 

różnicę we wchodzeniu ludzi w obydwa 

miejsca – zbawionych jest niewielu i są 

wprowadzani przez anioła, natomiast w ot-

chłań trafia więcej ludzi, bezwładnie wpa-

dając w ciemną przepaść.  

 

Podobna kompozycja występuje w być 

może najbardziej znanej odsłonie Sądu 

Ostatecznego, monumentalnym dziele 

Hansa Memlinga. Widoczna „brama nie-

biańskiego pałacu”, jakiego określenia uży-

wa człowiek Pontyfikału, może fascynować 

odbiorcę z racji na bogate przyozdobienie  

i chóry anielskie witające zbawionych.  

Zamiast anioła przy bramie – w porówna-

niu do obrazu Weydena – występuje  

św. Piotr, natomiast w piekle dostrzegamy 

wiele ciemnych postaci, chwytających  

za potępionych.   

za drugim, wędrują w to samo miejsce. Ta-

ka perspektywa mogła pocieszać człowieka 

doświadczonego niesprawiedliwością życia 

ziemskiego, a jednocześnie zasmucać moż-

nych tego świata, że ani władza, ani pienią-

dze, ani prestiż nie mogą zapełnić szczęśli-

wej wieczności w swoim pałacu. Śmierć 

jawi się więc jako niezwykle bliska czło-

wiekowi, zrównująca wszystkich ludzi 

przed Bogiem i otwierająca drogę do Jego 

sprawiedliwości. Jak ten Boży wymiar 

sprawiedliwości sobie wyobrażano?  

 

 UMIEJSCOWIENIE NIEBA  

 I PIEKŁA, OBECNOŚĆ BRAMY  

 I OTCHŁANI 

 „Człowiek Pontyfikału – pisze ks. 

prof. H. Seweryniak w rozdziale O rze-
czach ostatecznych człowieka – wierzy 

więc mocno, że ziemia jest miejscem krót-

kiej pielgrzymki życia w ciele, później zaś 

człowiek wędruje do nieba lub piekła. Nie-

bo umiejscawia nad ziemią, a piekło w jej 

wnętrzu”. U większości artystów średnio-

wiecza, którzy przedstawiają wizje osta-

teczne, aby zachować ducha Ewangelii 

(owce Chrystus postawi po swojej prawej, 

a kozły po lewej stronie [por. Mt 25, 31-

46]) oraz orientację poziomą obrazu, niebo 

odnajdujemy w lewej części, a piekło  

w prawej części dzieła. Przyjrzyjmy się 

trzem dziełom, które podejmują ten motyw, 

by przekonać się, że taka kompozycja nie 

wyklucza wizji Pontyfikału. 

Fresk Dance macabre, XV w., Hrastovlje, detal. 

|   PONTYFIKAŁ PŁOCKI I W MALARSTWIE? 
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Hans Memling, Sąd Ostateczny, ok. 1470 r.,  detale. 

 Należy zwrócić uwagę na jeszcze je-
den aspekt – zbawienie w dniu zmartwych-

wstania, o którym mówi Pontyfikał. Po-

wyższe dzieła również na to wskazują, 

przedstawiając powstających z ziemi ludzi, 

którzy otrzymawszy Boski wyrok, idą ku  

 

zbawieniu bądź potępieniu. Stefan Lochner 

przyjął odmienną wizję szczegółów –  

otchłanią piekielną są dla niego zwierzęta  

i ich paszcze, o których więcej zostanie po-

wiedziane w kolejnym rozdziale, jednak 

układ całościowy jest podobny do wcze-

śniej opisywanego. Między innymi poja-

wia się również brama prowadząca w nie-

biosa, natomiast potępieni trafiają do peł-

nej zwierząt głębiny ziemi.  

 Zauważamy więc, że mimo pozornie 

innego umiejscowienia na obrazach nieba  

i piekła, myśl jest taka sama jak w Pontyfi-

kale – zbawieni kierują się w górę, nato-

miast potępieni pod ziemię. 

 ZWIERZĘTA  

 I PASZCZE PIEKIELNE 

 Kolejnymi wspólnymi elementami 

Pontyfikału i malarstwa badanych okresów 

są wyobrażenia animalistyczne oraz 

„paszcze piekła”. Te motywy szczególnie 

upodobali sobie ówcześni artyści, co od-

najduje odzwierciedlenie w przedstawianiu 

dnia sądu Bożego – większość z nich za-

wiera jeden lub nawet obydwa wspomnia-

ne motywy. Mówiąc o zwierzętach w Pon-

tyfikale, ks. prof. H. Seweryniak nawiązuje 

do Psalmów 17 i 22, które mogły stanowić 

źródło takich wyobrażeń istot piekielnych. 

W tychże utworach możemy odnaleźć po-

równania do „lwa dyszącego na zdobycz”, 

tudzież wrogowie „rozwierają przeciwko 

mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny  

i ryczący”, czy też dramatyczne wołanie, 

że „[sfora] psów mnie opada”. Artyści 

wprowadzili jednak jeszcze większą różno-

rodność zwierząt grasujących w piekle, za 

każdym razem prezentując je jako niezwy-

kle groźne, brutalne i krwawe. Zamierzenie 

przyświecające autorom było proste – prze-

razić ludzi piekłem i przestrzec przed nim. 

 Przerażać miała również sama wizja 

piekła jako wielkiej paszczy. Źródła tego 

motywu można szukać w Księdze Liczb: 

„Gdy jednak Pan uczyni rzecz niesłychaną, 

gdy otworzy ziemia swoją paszczę i po-

chłonie ich razem ze wszystkim, co do nich 

należy, tak że żywcem wpadną do szeolu, 

wówczas poznacie, że ludzie ci bluźnili 

przeciw Panu” (Lb 16, 30). Odniesienie 

wizji paszczy do krainy ponurej i bez na-

dziei (gdzie – według żydów – miały prze-

bywać dusze zmarłych) przełożyło się w 

sposób naturalny na późniejszą, chrześci-

jańską wizję piekła. Zwróćmy teraz uwagę 

na dwa przykłady ukazania zwierząt  

i paszcz w malarstwie. 

 Zacznijmy od wspomnianego Stefana 

Lochnera i omawianej jego propozycji Są-

|   PONTYFIKAŁ PŁOCKI I W MALARSTWIE? 
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du Ostatecznego. Zauważamy zwierzęta, 

zwłaszcza jedno na pierwszym planie. 

Trudno stwierdzić do jakiego gatunku mo-

głoby należeć, lecz oczywiście nie to jest 

zamierzeniem artysty – ma przede wszyst-

kim przerażać odbiorcę. Potępieni są 

chwytani i być może trafiają w paszczę 

zwierzęcia. Ciekawym (choć dosyć po-
wszechnym) zabiegiem autora jest umiesz-

czenie dodatkowego oblicza istoty na brzu-

chu, co może sugerować jej nienaturalność; 

coś niespotykanego na ziemi.  

 Drugim przykładem, które warto po-

kazać, jest ilustracja z francuskiej Księgi 
Godzin. Czym jest sama Księga Godzin? 

Muzeum Brytyjskie, które jest w posiada-

niu omawianego dzieła, pisze: „Księgi Go-
dzin były najpopularniejszymi książkami 

dla świeckich w późnym średniowieczu  

i renesansie. Zawierały zestawy modlitw 

do odmawiania w ciągu dnia i nocy. Ręko-

pis zawierał również – tak, jak w poniż-

szym przypadku – ilustracje piekła, które 

przypominały, że zachowanie na Ziemi 

określi przeznaczenie ich duszy. Sceny  

w tym rękopisie pokazują ludzi, którzy są 

chwytani, torturowani i zjadani przez po-

twory i demony”. Jedno z potworów-

zwierząt koloru zielonoszarego wkłada do 

swej paszczy kolejnych to potępionych, 
być może wyjąwszy wcześniej ich z pieca 

ognistego (notabene takie piece są również 

wspominane przez Pontyfikał). Nietrudno 

zauważyć, że omawiane motywy nie są  

tutaj tak wyeksponowane jak przy poprzed-

nich przykładach, jednak – ukazane  

w skromniejszej formie – nadal budzą gro-

zę, straszą odbiorcę piekłem i przestrzegają 

przed nim. 

 

 CHRYSTUS WYZWALAJĄCY 

 PIEKŁO  

 Ostatnim aspektem pojawiającym się 

w Pontyfikale i malarstwie, który przedsta-

wię, jest Chrystus wyzwalający Adama  

i Ewę z piekła. Ks. prof. H. Seweryniak pi-

sze: „Obie te rzeczywistości – niebo i pie-

kło – są stworzone; obiema wstrząsnął 

Chrystus ‘mocą krzyża świętego’ i poko-

nawszy królestwo szatana, ‘jako zwycięzca 

wstąpił do nieba’. On też zechciał ‘uwolnić 

Adama z piekła’”. To wydarzenie jest do-

syć powszechnie znane, gdyż podczas nie-

dzielnego wyznania wiary powtarzamy: 

„zstąpił do piekieł”. Jak jednak mogło  

to wyglądać? Z pomocą przychodzi  

nam piękne kazanie z Liturgii Godzin 

Wielkiej Soboty:  

 

„Przyszedł więc do nich Pan, trzymając  

w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy 

Stefan Lochner, Sąd Ostateczny, ok. 1435 r., detal. 

Ilustracja z Księgi Godzin, ok. 1410 r., detal. 

|   PONTYFIKAŁ PŁOCKI I W MALARSTWIE? 
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Go praojciec Adam, pełen zdumienia, ude-
rzył się w piersi i zawołał do wszystkich: 

‘Pan mój z nami wszystkimi!’ I odrzekł 

Chrystus Adamowi: ‘I z duchem twoim!’  

A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go 

mówiąc: ‘Zbudź się, o śpiący, i powstań z 

martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. […] 

Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem 

cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w 

Otchłani. Powstań z martwych, albowiem 

jestem życiem umarłych’”. 

 

Jaka jest odpowiedź malarstwa na te sło-

wa? Przyjrzyjmy się dwóm dziełom, które 

znakomicie ilustrują ten motyw. 

 Na obrazie Ukrzyżowanie Mistrza 

Dreuxa Budé (prawdopodobnie André d'Y-

pres) możemy zauważyć mękę krzyżową 

Chrystusa w dosyć specyficznej scenerii. 

Zielone łąki i zamki średniowieczne ni-

czym z Europy Zachodniej towarzyszą  

w tle dramatowi dziejącemu się na pierw-

szym planie. Po „wyzionięciu ducha” 

Chrystus nawiedza piekło. Otworzywszy 
kraty, niczym kraty więzienne, Zbawiciel 

podaje dłoń Adamowi i Ewie, zapraszając 

do wyjścia z krainy potępienia.  

  

 Ostatni przykład, który przedstawię, 

to ilustracja znajdująca się w manuskrypcie 

Vaux Passional. Poza omawianym wcze-

śniej motywem zwierzęcym, bardzo wyraź-

nie tutaj przedstawionym, ponownie widzi-

my Chrystusa zstępującego do piekieł  

i wyciągającego Adama spośród wielu po-

tępionych. Piekło jawi się nam więc jako 

„czasowe, nie do końca wiecz-

ne” (przynajmniej nie dla wszystkich), jak 

nazywa to ks. prof. H. Seweryniak na pod-
stawie Pontyfikału. 

  

 BOGACTWO  

 PONTYFICALE PLOCENSE I 

 Niebo i piekło to tematy, które wywo-

łują nadal wiele pytań u wierzącego czło-

wieka. Zapewne nie jest ich mniej niż  

u ludzi gotyku i renesansu, co udowadniają 

zapisy w naszej Płockiej Perle Średniowie-

cza. Wyżej ukazane różnorodne motywy, 

które możemy również odnaleźć w wielu 

przykładach dzieł malarskich (subiekty-

wnie dobrane i zasygnalizowane w artyku-

le, to jedynie ich namiastka), pokazują nam 

nie tylko niezwykłą barwność tekstów 

Pontyfikału, ale również fakt, że płocka  

liturgia XIII w. nie była uboga i zawstydza-

jąca w porównaniu z Europą Zachodnią, 

lecz przeciwnie – była obfitym skarbcem 

pojęć teologicznych i wyobrażeń o tym, co 

nas przekracza, ale i dotknie każdego z nas. 

Płocka liturgia XIII w. nie była 

uboga i zawstydzająca w porów-

naniu z Europą Zachodnią. 

Ilustracja z Vaux Passional, ok. 1500 r. 

|   PONTYFIKAŁ PŁOCKI I W MALARSTWIE? 
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K L ĄTW Y  I  S Ą D Y  B O Ż E  
Radosław Pilśnik 

Ekskomunikowanie, które wielu osobom kojarzy się ze średniowieczem, jest również  

obecne w Pontyfikale Płockim I. Co ta Księga może nam o tej czynności powiedzieć?  

Nie zatrzymamy się jednak na tym pytaniu i poszukamy znaczenia tajemniczo brzmiącego 

sformułowania „błogosławieństwo żelaza sądowego”. 

Z 
arówno w czasach średniowiecza, 

jak i dziś nie brakuje tych, którzy na 

swojej drodze życia pogubili się,  

odchodząc od wiary w Boga i głosząc  

herezje. Kościół, broniąc swoich owiec, 

wprowadził element kary – ekskomuniki, 

aby bronić ich przed niewiernymi. Także 

płocki Pontyfikał ten element w sobie  

zawiera. Ale za nim przytoczę, za słowami 

ks. prof. Henryka Seweryniaka, który  

opisał co znajduje się w Pontyfikale,  

najpierw wyjaśnię, co oznacza słowo  
ekskomunika. Na końcu porównam sytua-

cję we współczesnym Kościele Polskim  

i teksty z Pontyfikału.   

 

 CZYM JEST EKSKOMUNIKA? 

 Ekskomunika za Encyklopedią Kato-

licką oznacza: „wyłączenie ze wspólnoty – 

z j. łac. excommunicatio. To kościelna kara 

poprawcza, wyłączająca ochrzczonego ze 

współuczestnictwa z wiernymi”. Człowiek, 

który dopuszcza się czynów objętych sank-

cją ekskomuniki, jest z Kościoła wydalany 

przez odpowiedniego ordynariusza diece-

zjalnego. Ekskomunika w chrześcijaństwie 

jest najwyższą karą Kościoła i swoje źródło 

czerpie ze słów Jezusa, który przedstawia 

sposób postępowania wobec drugiego czło-

wieka: „Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw 

tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli 

cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli 

cię nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną 

lub dwie osoby, niech cała sprawa rozstrzy-

gnie się w oparciu o dwóch lub trzech 

świadków. Jeżeli ich także nie posłucha, 

powiedz o tym Kościołowi. A jeśli nawet 

Kościoła nie posłucha, niech będzie dla 

ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę, po-

wiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na 

Ziemi, będzie związane w Niebie, a co roz-

wiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane  

w Niebie” (Mt 18,15-18). Obecnie sprawę 

dotyczącą ekskomuniki reguluje Kodeks 

Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kanonach 

1331-1399, w których znajdziemy przyczy-

ny, konsekwencje i uprawnioną osobę do 

nałożenia kary. Zaś w kanonach od 1311 

do 1320 znajdziemy informacje, kto tę karę 

może zdjąć. Pontyfikał Płocki nie zawiera 

takich szczegółów jak KPK, ale opisuje, 

jak wyglądał moment nakładania ekskomu-

niki – „rytuał rzucania klątwy” i obrzęd po-

jednania ekskomunikowanych.  

 

 OBRZĘD EKSKOMUNIKI 

 „Akty nałożenia ekskomuniki i uwol-

nienia od niej – jak opisuje ks. prof. H. Se-

weryniak – są w naszym Pontyfikale zare-

zerwowane biskupowi, wypełnione symbo-

licznymi gestami, wyrażone zdecydowanie 

performatywnym językiem. Ich rytuały zo-

stały przepisane z którejś z ksiąg zespołu 

zaliczonego do Pontyfikału rzymsko-

germańskiego (LXXXV-XCI), a ten z kolei 

czerpał wprost z Libri duo de synodalibus 
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mi, trzymającymi w ręku zapalone świece,  
staje w centralnym miejscu katedry, wzy-

wając trzykrotnie osobę mającą być ukara-

ną, aby się nawróciła. Jeśli tego nie doko-

na, biskup przemawia do zgromadzonego 

ludu, uzasadniając karę na podstawie tek-

stów biblijnych z Ez 3,18; Mt 18,8.17;  

1 Kor 5,11.13b i 2 J 10-11, gdzie jest mo-

wa o obowiązku upomnienia i odwrócenia 

się od osoby potępionej. Później następuje 

odpowiedni ryt ekskomuniki.  

 Ryt „pierwszej ekskomuniki” odnosi 

się ogólnie do heretyków, którzy trwają w 

uporze. Biskup nad takimi osobami wypo-

wiada słowa ekskomuniki, w których jest 

mowa o odsunięciu ukaranego, wraz z jego 

wspólnikami od przyjmowania Ciała  

Juliusz Knoor, Biskup Stanisław Szczepanowski  

rzucający klątwę na króla Bolesława Śmiałego,  

ok. 1840 r., Muzeum Narodowe w Krakowie. 

causis et disciplinis ecclesiasticis (II,  
412-418)”. W tym pontyfikale bardzo  

dobrze jest opisany cały przebieg eksko-

muniki: dramatyzacja liturgiczna, uzasad-

nienie ekskomuniki, cztery formy rytu eks-

komuniki, formuła nisi – formuła zamyka-

jąca ryt i wskazania dotyczące upublicznie-

nia ekskomuniki. 

 Przed rozpoczęciem dramatyzacji li-

turgicznej sprawowanej przez biskupa, wy-

syła on trzy razy na piśmie do odstępcy 

upomnienie i zaproszenie do nawrócenia. 

Jeśli ów człowiek nie wyrazi chęci nawró-

cenia, zaczyna się uroczysta Msza święta  

z obrzędem ekskomuniki. Cała dramatyza-

cja bardzo obrazowo przedstawia i daje do 

zrozumienia nakładającemu karę i świad-

kom uczestniczącym w obrzędzie, powagę 

tego wydarzenia. Biskup w uroczystych 

szatach liturgicznych i po odczytaniu 

Ewangelii wraz z dwunastoma prezbitera-

|   KLĄTWY I SĄDY BOŻE 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Juliusz_Knoor&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_ze_Szczepanowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_II_Szczodry
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i Krwi Pańskiej, wyłączeniu ze wspólnoty 
chrześcijańskiej i wykluczenia z progów 

świątyni, a także potępieniu wraz z Dia-

błem i ze wszystkimi upadłymi aniołami. 

Później następuje formuła zamykająca, 

tzw. formuła nisi („jeśli nie”, „chyba że”), 

jeśli potępiony teraz nie nawróci się, zosta-

nie odłączony: „postanawiamy, by został 

odłączony i oddalony […], chyba że przy-

chodząc do rozumu, uwolni się od sideł 

szatańskich, zwróci się ku pokucie i popra-

wie i uczyni zadość Kościołowi Bożemu, 

który obraził” (f.109 v). A wszyscy na po-

twierdzenie aktu nałożenia kary, wypowia-

dają trzykrotne słowa „Amen” lub „Fiat” 
lub „Anatema sit” (f. 109 v). Na zakończe-

nie prezbiterzy rzucają o posadzkę zapalo-

ne świece, przydeptując je na znak  

zakończenia rytu. 

 Kolejne ryty tj. drugi, trzeci i czwarty 

różnią się trochę między sobą. I tak „druga 

ekskomunika” składa się z aktu nałożenia, 

zakazu relacji z ekskomunikowanym oraz 

formuły nisi. Brak jest opisu dramatyzacji 

liturgicznej, dlatego że ta forma mogła być 

stosowana podczas wizytacji. „Trzecia eks-

komunika” zawiera klauzulę wstępną, akt 

nałożenia, formuły klątwy, zakazu relacji, 

zakazu pochówki, ceremonii zgaszenia 

świec i formuły nisi. A skierowana była do 

sprawców zbrodni: porywaczy, rabusiów  

i zabójców. Zaś „czwarta ekskomunika” 

składała się z adresu (papież – servum se-
rvorum Dei), wprowadzenia, uroczystej in-

wokacji (wezwanie Trójcy Świętej, św. 

Piotra, Maryi, aniołów, apostołów, męczen-

ników, wyznawców i dziewic), aktu eksko-

muniki, formuły klątwy, szczególnej wy-

kładni władzy wiązania i rozwiązywania, 

formuły nisi, odmowy posług religijnych, 

zakazu utrzymywania kontaktów i obrzędu 

zgaszenia świec. Ta ostatnia forma  

skierowana była do wszystkich grabieżców 

dóbr kościelnych.  

 Pontyfikał Płocki zawiera także  
obrzęd pojednania. Ten obrzęd jest krótszy 

niż obrzęd nałożenia ekskomuniki. Biskup, 

nakładający karę, przybywa wraz z dwuna-

stoma prezbiterami do drzwi świątyni, 

gdzie ekskomunikowany leży krzyżem. Bi-

skup, podchodząc do niego, pyta, czy chce 

zgodnie z kanonami przyjąć pokutę. Jeśli 

ekskomunikowany uzna swoją winę,  

poprosi o pokutę i przyrzeknie już nie po-

pełniać takich przestępstw, biskup podnosi 

go i wprowadza do świątyni włączając go 

do wspólnoty chrześcijan. Po tym następu-

je ryt absolucji ekskomunikowanego  

i wszystkich jego wspólników, błogosła-

wieństwo zgromadzonych, pokropienie 

wodą chrzcielną i okadzenie. Po zakoń-

czeniu przekazuje się wiadomość o zdję-

ciu ekskomuniki.  

  

 SĄDY BOŻE 

 Jak wspomniałem na początku, Ponty-

fikał Płocki także zawiera opis rytu 

„błogosławieństwa żelaza sądowego”.  

W latach, kiedy Księga powstawała, sądy 

świeckie, aby wykazać winę oskarżonego 

lub oczyszczenie z zarzutów, stosowały 

różne techniki m.in. pojedynkowanie się, 

przechodzenie po rozpalonych kawałkach 

żelaza, wyciąganie wartościowego przed-

Próba gorącej wody z saksońskiego manuskryptu,  

ok. 1350 r., Herzog August Bibliothek. 

|   KLĄTWY I SĄDY BOŻE 
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miotu z wrzącej wody lub topieniu oskar-

żonego. W tym wszystkim również Kościół  

brał udział. Pontyfikały starsze od Płockie-

go zawierają różnego rodzaju obrzędy bło-

gosławieństwa np. wody płynącej, żelaza 
sądowego, chleba i sera. W naszym Ponty-

fikale znajdziemy tylko informację doty-

czącą błogosławieństwa żelaza sądowego, 

zaś przebieg „próby żelaza” znajdziemy  

w Księdze Elbląskiej, która była podstawo-

wym źródłem prawa polskiego z okresu 

rozbicia dzielnicowego.  Pontyfikał Płocki 

zawiera opis obrzędu błogosławieństwa że-

laza sądowego podczas Mszy świętej, 

gdzie kapłan odmawia odpowiednią modli-

twę nad żelazem i modlitwę tuż przed od-

byciem sądu. Sam przebieg sądu na pod-

stawie Księgi Elbląskiej wyglądał następu-

jąco: przed rozpoczęciem sądu kapłan od-

prawiał Mszę, poświęcał kawałki żelaza  

i ziemię, na której miał odbyć się sąd. Póź-

niej odmawiał siedem psalmów, dwie mo-

dlitwy i błogosławił rozpalone żelazo 

(modlitwy i błogosławieństwo znajdziemy 

w Pontyfikale). Po tym następował prze-

bieg próby, który był stosowany dwojako. 

Pierwsza próba polegała na przejściu przez 

oskarżonego trzech kroków po rozżarzo-

nym żelazie. Druga próba polegała na trzy-

maniu w ręku rozżarzonego żelaza i przej-

ściu z nim trzech kroków. Jeśli oskarżony 

wykonał próbę i rany zaczęły się goić  

w ciągu trzech dni, oskarżony stawał się 

niewinny, a jeśli rany nie goiły się, oskar-

żony był winny.  

 

 KONIEC „POGAŃSKIEGO  

 ZWYCZAJU” 

 Na powyższy temat w naszym Ponty-

fikale jest mało informacji. Może to wska-

zywać na fakt, że gdy powstawał Pontyfi-

kał, cytując refleksję ks. prof. H. Sewery-

niaka, „tego rodzaju procedury spotykały 

się z coraz większą niechęcią, krytyką” 

oraz „mamy chyba do czynienia ze swoi-

stym samoograniczeniem”. Samoograni-

czenie mogło wynikać z konstytucji IV So-
boru Laterańskiego z 1215 r., który zabra-

niał uczestnictwa kapłanom w sądach Bo-

żych. Jak podaje konstytucja: „nikt z was 

[stwierdzają ojcowie soborowi] nie może 

udzielić błogosławieństwa ani poświęcenia 

[stosowanego przy tak zwanych sądach 

Bożych] rytu oczyszczenia lodowatą lub 

wrzącą wodą albo rozpalonym żelazem. 

Oczywiście pozostają w mocy wcześniej-

sze wydane zakazy dotyczące walk indywi-

dualnych i pojedynków”. Uczestniczenie 

Kościoła w sądzie Bożym, jak podaje ks. 

prof. H. Seweryniak, kłóci się z teologią 

katolicką, gdyż „Boga nie można wzywać 

na sędziego czy świadka, zadając przy tym 

cierpienia, z Szatanem nie wolno zmagać 

się, pobudzając żądzę krwi czy czyniąc 

spektakl z cierpienia. Tę błędną teologię 

wpisywano w swoistą obrzędowość chrze-

ścijańską, a obrzędowością wspierano po-

gańskie zwyczaje”.  

Dirk Bouts, Próba rozpalonego żelaza przed cesarzem  

Ottonem III, ok. 1470 r., Musée Royal des Beaux-Arts. 

|   KLĄTWY I SĄDY BOŻE 
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S Z ATA N  I  E G Z O RC Y Z M Y  
Sebastian Trędowicz 

Zagadnienie Szatana, demonów i ich działania zajmuje dość sporo miejsca w Pontyfikale 

Płockim I. Fakt ten nie dziwi nas, ponieważ znajdujemy się w epoce średniowiecza, która 

określana jest przez niektórych jako mroczne czasy, w których w sposób szczególny  

działają ciemne i nieznane siły. W wyżej wspomnianej Księdze egzorcyzmy znajdują się 

przy każdym innym obrzędzie, a sam obrzęd uwalniania spod władzy Szatana  

osoby opętanej zajmuje dość sporo miejsca w omawianym dziele. 

 ŚREDNIOWIECZNA  

 PREZENTACJA SZATANA  

 W PONTYFIKALE PŁOCKIM I  

W 
iek XII i XIII przedstawiają po-

stać Szatana jako osobę tajemni-

czą, mityczną, niedostępną ludz-

kiemu poznaniu. W Pontyfikale Płockim I 
istota ta określana jest różnymi imionami. 

Wśród nich można wymienić: „Szatan” – 
imię to występuje 35 razy, inne używane 

zamiennie imię to „Diabeł” – około 35 ra-

zy oraz pozostałe „Belial” – które występu-

je raz i „Asmodeusz” – również raz.  

 Według przekazu Pontyfikału, Szatan 

(Diabeł) otoczony jest ogromną liczbą 

złych duchów, upiorów i istot, nazywanych 

również wojskami lub orszakami diabelski-

mi, demonami, duchami nieczystymi, to-

warzyszami szatana, złymi aniołami, pod-

danymi diabła, stronnikami Złego, straszy-

dłami, złymi duchami, złośliwymi nieprzy-

jaciółmi, zjawami, które przyczyniają się 

do wyrządzania szkody człowiekowi. Naj-

pełniejsze ich zestawienie występuje  

w modlitwie, która odmawiana była przy 

„Błogosławieństwie innego rodzaju krzy-

ża”: „aby w miejscach i domach, gdzie bę-

dzie powieszony ten krzyż, zmuszeni byli 

do ucieczki szatani, a duchy nieczyste  

i zgubę przynoszący nieprzyjaciel wypę-

dzony, […] a wszelka potęga szatańska, 

poznawszy Ciebie daleko uchodzi, […] 

wszystkie upiory grasujące w południe  

i w nocy i wszystkie straszydła i zawiść 

węża niechaj będą wygnane, niech oddalą 

się zjawy i nieprzyjaciele”. Z powodu licz-

nych sług Szatana (Diabła) niekiedy egzor-
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cysta podczas wykonywania obrzędu uwol-
nienia osoby opętanej nie wypowiadał kon-

kretnego imienia Złego, ale wołał: „wyjdź, 

duchu nieczysty kimkolwiek jesteś, czy to 

jeden, czy to was jest wielu, jakiekolwiek 

jest twoje imię”.  
 Zadziwiająca jest również liczba okre-

śleń Szatana, która występuje w Pontyfika-

le. Najczęstszym epitetem, który występuje 

w omawianej pozycji około 40 razy jest: 

„nieprzyjaciel”. Obok tego można wymie-

nić także inne ciekawe określenia Szatana, 

które również poprzez zestawienie słów 

opisują jego kondycję oraz postepowanie: 

„nieprzyjaciel wiary”, „wynalazca śmier-

ci”, „oszukujący rodzaj ludzki”, „unikający 

sprawiedliwości”, „powodujący gniew”, 

„korzeń występków i zła wszelkiego”, 

„pomnażający wady”, „dający pole zawi-

ści”, „sprawiający cierpienia”, „zwodziciel 

ludów”, „zdrajca narodów”, „źródło chci-

wości”, „przyczyna kłótni”, „nauczyciel 

złych duchów”, „duch zły grasujący w po-

łudnie”, „mówiący przez faraona”, „stary 

przeciwnik”, „wróg dawny”, „bezbożny 

kusiciel”, „przebiegły Szatan”, „dający po-

czątek zbrodni”, „zbaczający z drogi”, 

„podważający prawdę”, „prześladowca 

sprawiedliwości”, „nauczyciel ojcobój-

stwa”, „burzący pokój”, „najgorsze nasie-

nie niezgody”, książę ciemności”, „brama 

podziemna”, „przepaść pochłaniająca naro-

dy”, „przyczyna wszelkich przestępstw”, 

„duch nieczysty”, „przeklęty”, 
„potępiony”, „od początku fałszywy i pod-

stępny”, „zawsze pyszny”, „niegodziwy”, 

„próżny”, „chciwy”, „potępiony syn ciem-

ności”, „rozrywający członki ciała”, 

„przywódca świętokradców”, „wynalazca 

przewrotności”, „nauczyciel najgorszych 

podstępów”, „mistrz heretyków”, 

„wynalazca bezwstydu”, „duch nieczysty 

trwający w złości”, „tworzywo zbrodni”, 

zaczątek grzechu”, „cieszący się podstę-

pem”, „radujący się z czynów nieczystych  

i zabójstwa”, „zastawiający sidła”. 

 Szatan oraz jego współpracownicy 

bardzo często w sztuce średniowiecznej 

prezentowani byli jako agresywne zwierzę-

ta. Dlatego w Pontyfikale ukazany jest on 

jako: niegodziwy smok, wąż pradawny,  

zawistny, godzący swoim podstępem, wąż 

najokrutniejszy, starodawny i żarłoczny, 

lew ryczący, bestia, bazyliszek oraz  

gad szkodliwy.  

 Analizując modlitwy odmawiane przy 

obrzędzie egzorcyzmów można wysuną 

wniosek, że w Pontyfikale nie ma uloko-

wania przebywania demonów wyłącznie  

w piekle, jak by się mogło wydawać. Jako 

miejsce ich przebywania wskazuję się zie-

mię, a przedmiotem ich działania są ludzie, 

którzy są otwarci na wszelkie pokusy. Wi-

dać to na postawie modlitwy odmawianej 

w Niedzielę Palmową: „Dlatego prosimy, 

Panie, łaskawości Twojej, abyś nas, sługi 

Twoje, którzy otrzymaliśmy […], łaskę  

i prawdziwą wiarę, wyrwał z paszczy pie-

kła i dzięki Twej łasce tego nam zechciał 

udzielić, abyśmy żyjąc święcie, pobożnie  

i sprawiedliwie, wraz ze świętymi i wybra-

nymi Twoimi udział mieć mogli”.  

 

 DZIAŁANIE SZATANA  

 I JEGO ODDZIAŁÓW 

 Szatan jako wróg Boga, aniołów  

i człowieka będzie robił wszystko, aby od-

W Pontyfikale nie ma  

ulokowania przebywania 

demonów wyłącznie  

w piekle, jak by się  

mogło wydawać. 

|   SZATAN I EGZORCYZMY 
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sunąć ludzi od ich Stwórcy i od Jego świa-
ta. W Pontyfikale mamy wspomniane, że 

działa on przez postępy, kuszenie, podszep-

ty i napady szatańskiej złości. W jednym  

z egzorcyzmów możemy znaleźć takie oto 

słowa: „Odejdź najniegodniejszych Szata-

nie […], wraz ze wszystkimi twoimi kno-

waniami i sztukami, ze wszelkimi napa-

ściami i atakami i nie ukrywaj w tym obra-

zie Boga, żadnych pozostałości twojego 

podstępu i nie sądź, że jest ono tylko godne 

pogardy. Oto znak krzyża Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, […] przez który ty pełen 

strachu i przerażenia będziesz wyrzucony”.  

 Jak już to zostało wspomniane wcze-

śniej, światem, w którym działają demony 

jest ziemia. Przebywają nie tylko w czło-

wieku, ale są również w domach, świąty-

niach, posągach, zwierzętach czy wytwo-

rach przyrody. Dlatego też w Niedzielę 

Palmową biskup modląc się wypowiadał 

takie słowa: „wszelka mocy szatańska, […] 

wszelki napadzie Diabła bądź odpędzony i 

oparty od tej natury stworzonej kwiatów i 

gałązek, abyś nie podążał śladami spieszą-

cych pod łaską Bożą”. Duży zasięg działa-

nia Szatana i demonów oraz rzeczy, które 

przez niego mogą być wykorzystane do 

zwodzenia i oddalania człowieka od Boga, 

widać w niniejszej modlitwie: „Niech strą-

ca moc twej sztuki, Diable, za dnia, w no-

cy, w każdej godzinie, w każdym momen-

cie, zwróć siłę członkom, zwróć zdrowie 

duszy, nie kuś jej, nie wydawaj na śmierć, 

nie miej dostępu do jedzenia, do napoju, 

nie bądź w miejscach publicznych, nie na-

chodź jej, gdy czuwa, ani gdy śpi, nie po-

ruszaj umysłu, nie stawaj na przeszkodzie 

dążącemu dożycia wiecznego”. Przed kon-

sekracją kościoła biskup, modląc się nad 

wodą wypowiada takie słowa: „Zaklinam 

cię, wodo stworzona, […], abyś stała się 

wodą, którą zaklinano dla rozproszenia 

wszelkiej mocy nieprzyjaciela i abyś mo-

gła wykorzenić i wyrwać tego nieprzyja-
ciela wraz z jego aniołami, którzy odeszli 

od Boga”.  

 

 EGZORCYSTA  

 IN PERSONA CHRISTI  

 W Pontyfikale Płockim I egzorcyści 

występują jako określony stan oraz trzeci 

stopień święceń pomiędzy lektoratem  

a akolitatem. Podczas ustanawiania egzor-

cysty biskup wręczał kandydatowi księgę 

egzorcyzmów. Otwartym pytaniem pozo-

staje, czy ustanowieni egzorcyści wykony-

wali wszystkie egzorcyzmy, czy też były 

takie, które przeznaczone były wyłącznie 

dla prezbitera lub biskupa. Ze zbioru mo-

Hans Memling, Marność ziemska i Boskie zbawienie,  

ok. 1480 r., Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.  
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dlitw zawartych w owej księdze wynika, że 
niektóre obrzędy przy nich wykonywane 

były zarezerwowane tylko dla osób, które 

otrzymały święcenia kapłańskie. Możemy 

to zobaczyć na przykład w modlitwie: 

„Wszechmogący Panie, Słowo Boga Ojca, 

Chryste Jezu […], który świętym aposto-

łom Twoim dałeś władzę stąpania po wę-

żach i skorpionach, który pośród innych 

poleceń dotyczących cudów Twoich, ze-

chciałeś powiedzieć: „Wypędzajcie złe du-

chy”, […] pokornie proszę, abyś mnie naj-

niegodniejszemu udzieliwszy przebaczenia 

wszystkich występków, zechciał dać uf-

ność i możność, abym tego okrutnego smo-

ka, chroniony mocą Twojego ramienia,  

z wiarą poraził”.  

 

 EGZORCYZM 

 Jezus wyrzucając złe duchy, uwalnia-

jąc człowieka spod panowania demonów 

nie używa jakiś skomplikowanych sformu-

łowań, czy zaklęć, ale czyni to prostym ję-

zykiem i mową, która jest pełna Jego Bo-

skiej mocy. W prezentowanej Księdze 

owych zaklęć, wyklęć i specjalnych dłuż-

szych mów jest bardzo wiele. Chociaż pod-

stawę oczywiście stanowi wzywanie imie-

nia Jezusa Chrystusa podczas obrzędu, jed-

nak towarzyszy temu również zbiór prze-

kleństw skierowanych w stronę Szatana. 

Pojawiają się również zwroty skierowane 

do całej Trójcy Świętej, którą wzywa się 

przy odprawianiu egzorcyzmu. Jako przy-

kład możemy przywołać jedną z modlitw 

odmawianych podczas udzielania tego ob-

rzędu: „Zaklinam was, duchy i aniołowie 

złośliwi, przez Ojca i Syna i Ducha Święte-

go”, „Rozkazuje ci majestat Chrystusa, 

rozkazuje ci Bóg Ojciec, rozkazuje ci Duch 

Święty”, „W imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego i w imię chwalebnego Bóstwa, 

któremu dziewięć zastępów aniołów i tro-

ny, władze i patriarchowie i apostołowie, 

we dnie i w nocy wołają: Święty, Święty, 
Święty, który był i który jest i który ma 

przyjść Wszechmogący”.  

 W modlitwach egzorcyzmu można 

zauważyć również swego rodzaju synte-

tyczne opowiadanie o życiu Chrystusa,  

a ściślej mówiąc o Jego misji przez Wcie-

lenie prowadzące do Zmartwychwstania: 

„zaklinam was duchy i aniołowie złośliwi, 

przez Ojca i Syna i Ducha Świętego, przez 

przybycie Pana Jezusa Chrystusa, poprzez 

zwiastowanie archanioła Gabriela Maryi 

Dziewicy, przez Narodzenie Pana, przez 

dziecięctwo Jego, przez prześladowanie 

Jego przez Heroda, przez mękę tegoż Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, przez haniebne 

drzewo Jego krzyża, przez krew Jego, 

przez grób Jego, przez zmartwychwstanie 

Jego, przez Jego  wstąpienie do nieba, 

przez przybycie Jego do apostołów, przez 

królestwo jego, przez przyjście Jego na 

dzień sądu i przez dokonanie sprawiedli-

wego sądu nad sprawiedliwymi i grzeszni-

kami”. Obok tego w modlitwach odmawia-

nych przy uwalnianiu opętanego widać 

również momenty z ziemskiej działalności 

Jezusa: „który Łazarza wskrzesił z mar-

twych, który uzdrowił paralityka, sprawił, 

że chromi biegali jak jelenie, ślepym wzrok 

przywrócił i sługę centuriona uzdrowił,  

trędowatych oczyścił, kobietę od krwo-

toku uwolnił”.  

 Obok wyżej wymienionych, egzorcy-

sta dołącza również świadectwa wiary po-

szczególnych osób, dlatego w jednym z eg-

zorcyzmów mamy: „rozkazuje ci wiara 

apostołów, świętego Piotra i Pawła, rozka-

zuje ci łaskawość wyznawców, rozkazuje 

ci krew męczenników”.  

 Modlitwa nad opętanym człowiekiem 

stanowiła jeden z elementów, który wcho-

dził w skład całego obrzędu. Należy wy-

mienić w tym miejscu również osłanianie 

egzorcyzmowanego krzyżem, czynienie 
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znaku krzyża w powietrzu lub na ciele opę-
tanego oraz na jego częściach ciała: 

„Znaczę głowę twoją, tak jak naznaczył 

Bóg Wszechmogący chorych w Kanie Ga-

lilejskiej, Znaczę oczy twoje, tak jak 

oświecił Pan oczy owych ślepych, znaczę 

wszystkie członki twoje, aby z nich wypę-

dzony został Diabeł, który szkodzi każde-

mu ciału”. Przed przystąpieniem do wyko-

nywania egzorcyzmu należało przygoto-

wać się przez tygodniowy post, następnie 

po obrzędzie egzorcyzmowany miał pościć 

również przez cały tydzień i dopiero wtedy 

wolno mu było zjeść zimny podpłomyk  

z solą i wodą święconą. Pić mógł tylko wo-

dę święconą. Przez sześć tygodni musiał 

myć się również tylko w wodzie święco-

nej. Nie wolno mu było zabijać zwierząt  

i spożywać ziół i jarzyn. Nie mógł zbliżać 

się również do zmarłych ludzi i padłych 

zwierząt. Po czterdziestu dniach miał 

przyjść do kapłana i odbyć spowiedź świę-

tą, wziąć udział we Mszy świętej i przyjąć 

komunię. Zabraniano mu również spoży-

wać dwóch rodzajów ryb: węgorza i lina, 

oraz dzikich zwierząt i ptaków, które to 

zwierzęta według Starego Testamentu uwa-

żano za nieczyste.  

 

 ZAKOŃCZENIE 

 Szatan lub synonimicznie Diabeł jawi 

się w okresie średniowiecza jako postać 

tajemnicza, otoczona zastępami współpra-

cowników, złych duchów, które wspólnie 
działają, aby oddalić człowieka od Boga, 

oraz wprowadzić chaos i zamęt w codzien-

ne życie ludzi. Jego miejscem przebywania 

według Pontyfikału Płockiego I nie jest tyl-

ko piekło – jak by się mogło wydawać – 

ale i ziemia oraz codzienność człowieka. 

Obecny on jest w różnych miejscach  

i w sytuacjach, których udziałem są ludzie. 

Szczególnie narażeni są ci, którzy otwarci 

są na jego pokusy i fałszywe podstępy. 

Określany jest przez omawianą księgę wie-

loma imionami oraz epitetami, pokazujący-

mi jego sposób i obszary działania. Egzor-

cysta prezentowany w Pontyfikale jawi się 

jako osoba, która wybrana i obdarzona 

przez Chrystusa, Jego władzą oraz mocą, 

tak samo jak apostołowie ma możliwość 

działania w Jego imieniu i przez Jego imię 

uwalniania opętanego człowieka spod dzia-

łania złych duchów. Sam obrzęd egzorcy-

zmu oprócz modlitw, które – jak już to zo-

stało wspomniane – opierają się na wzywa-

niu imienia Chrystusa, Jego działania lub 

przywoływaniu całej Trójcy Świętej. Po-

przedzony jest odpowiednim przygotowa-

niem, towarzyszą mu również określone 

znaki i działania egzorcysty. Następstwem 

zaś jest zbiór przepisów i obowiązków, 

które pozwalają wytrwać uwolnionemu 

człowiekowi w wierze w Chrystusa i wyra-

żać wdzięczność Trójjedynemu Bogu za 

Jego interwencję i uwolnienie.  

https://www.nationalgeographic.com/history/ 

history-magazine/article/history-devil-medieval-art-middle-ages 
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Przeglądając Pontyfikał Płocki I zastano-

wiło mnie, dlaczego Sierpień jest nazwany  

szóstym miesiącem? Przecież w naszym 

kalendarzu jest ósmym z kolei miesiącem.  

Czy wtedy chrześcijanie używali innego 

kalendarza? Z pomocą na to pytanie  

przychodzi historia i dokładniejsze zapo-

znanie się z Pontyfikałem. Zanurzmy się 

więc w tę Księgę i poszukajmy odpowiedzi  

na postawione pytania. 

 LEKCJA HISTORII 

Z 
e szkoły możemy pamiętać, że sta-

rożytne ludy miały swoje kalenda-

rze: Majowie, Sumerowie… także  
i Rzymianie. Początkowo ich kalendarz  

liczył 10 miesięcy, a Sierpień (Sextilis) był 

właśnie szóstym z kolei. Później ten kalen-

darz ulegał zmianom. W VII/VI wieku 

przed Chr. liczył już 12 miesięcy. Dopiero 

kalendarz wprowadzony przez Juliusza  

Cezara w 46 r. przed Chr. przesuwał począ-

tek roku z 1 marca na 1 stycznia. Jednak 

obchody religijne wciąż rozpoczynano  

od 1 marca. W tę tradycję wpisuje się  

także Chrześcijaństwo, które – inaczej niż 

dzisiaj – rok kościelny rozpoczynało 70 dni 

przed Wielkanocą.  

 

 JAK ZATEM WYGLĄDAŁ  

 ROK KOŚCIELNY? 

 Najważniejszym Świętem w ciągu ro-

ku jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-

sa. I to dokładnie widać – jak zaznacza ks. 

prof. H. Seweryniak – na przykładzie na-

szego Pontyfikału, w którym centralne 

miejsce zajmuje Wielkanoc i Wigilia Pas-

chalna, a także Wielki Tydzień i Oktawa 

Wielkanocy. W naszej Księdze zaznaczone 

są także obchody innych świąt powiąza-
nych z Wielkanocą. Uroczyście było świę-

towane Zesłanie Ducha Świętego. Wymie-

niony jest obrzęd błogosławieństwa popio-

łu do posypania głów. Zaginął natomiast 

dobrze poświadczony obrzęd pojednania.  

 Wyróżnione są również święta maryj-

ne ze Świętem Oczyszczenia na czele oraz 

święta Jana Chrzciciela i Apostołów. Przy-

kładano wielką uwagę do świętowania Nie-

dzieli. Ludzie byli zobowiązani do uczest-

nictwa w niedzielnej Mszy Świętej zarów-

no prawem kościelnym, jak i świeckim. 

Inaczej niż obecnie, chrzest dzieci odbywał 

się zasadniczo tylko dwa razy w roku:  

w Wigilię Zmartwychwstania i Wigilię Ze-

słania Ducha Świętego. Poza tymi dniami 

chrzczono tylko dzieci, co do których ist-

niało niebezpieczeństwo, że nie przeżyją. 

Do przyjmowania Komunii Świętej wierni 

byli zobowiązani trzy razy w roku:  

w Święta Wielkanocne, Zesłanie Ducha 

P O D R Ó Ż  W  C Z A S I E  -  K U  U Ś W I Ę C A N I U  C Z A S U  
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Świętego i Narodzenie Pańskie. O więk-
szości tych informacji możemy się dowie-

dzieć z zapisów Admonitio synodalis 
(Upomnienia synodalnego). 

 

 „SEPTUAGESIMA” 

 Można by spytać: dlaczego rok ko-

ścielny rozpoczynano 70 dni przed Wielka-

nocą? Chociaż Wielki Post trwał podobnie 

jak teraz 40 dni, to jednak jeszcze był 

okres trzech niedziel poprzedzający go, 

który zwany był „Przedpościem”. Obecnie 

już nie praktykujemy tego zwyczaju. Znik-

nęła także rozpoczynająca ten czas  

Niedziela Siedemdziesiątnicy i następne: 

Sześćdziesiątnicy i Pięćdziesiątnicy, z któ-

rych nadejściem podejmowano kolejne  

posty, aby lepiej wejść w czas bezpośred-

niego przygotowania. Niedziela Siedem-

dziesiątnicy rozpoczynała także rok ko-

ścielny. Nowy rok pracy nad sobą łączył 

się bezpośrednio z przygotowaniem do 

świąt Wielkanocnych.  

 Okres siedemdziesięciu dni ma także 

swoją symbolikę. Jest on porównany do 

okresu niewoli Babilońskiej, która według 

proroctwa Jeremiasza miała trwać 70 lat. 

Jest to niewola z zawstydzenia wynikające-

go z przebywania w niewoli tego świata, 

powinniśmy z niej wyjść i powrócić do Je-

ruzalem – domu pokoju. 

 

 „KOMPUT KOŚCIELNY”  

 Chociaż nazwa może niektórym koja-

rzyć się z domowym obiadem, to jednak 

nie chodzi tu o żaden napój, a tym bardziej 

sprzedawany w kościele… „Komputem 

kościelnym” nazywano zbiór rachunków, 

które służyły do oznaczenia czasu wszyst-

kich świąt ruchomych. Było to bardzo po-

mocne, bo – jak mogliśmy zauważyć już – 

duża część obchodzonych w czasie roku 

świąt była ruchoma. I trudno było przewi-

dzieć kiedy wypada dane święto. 

 ORDO CATHOLICORUM  

 LIBRORUM… 

 Z początkiem roku pokrywał się po-

czątek cyklu czytania ksiąg Pisma Święte-

go podczas całorocznego Officium Divi-

num (Służby Bożej). Bowiem to właśnie 

księgi Pisma Świętego kryły się pod ha-

słem catholicorum librorum. Cykl był tak 

ułożony, aby przeczytać całą Biblię w cią-

gu roku. Zapoznając się z Pontyfikałem 
Płockim I możemy dowiedzieć się dokład-

nie jak ten porządek przebiegał. Opisuje go 

Ordo catholicorum librorum qui in Eccle-
sia Romana ponentur.  

 Czytanie rozpoczynało się w niedzielę 

Siedemdziesiątnicy. Od pierwszego tygo-

dnia do Niedzieli Męki Pańskiej czytano 

cały Pięcioksiąg Mojżesza. Potem w Wiel-

kim Tygodniu Księgę Jeremiasza. Od Ok-

tawy Paschy czytało się Apokalipsę. Od 

Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha 

Świętego czytano Dzieje Apostolskie. Na-

stępnie od Zesłania do początku sierpnia 

czytane były Księgi Królewskie. W Sierp-

niu czytano Księgę Mądrości. We wrześniu 

były czytane Księgi Hioba, Tobiasza, 

Ezdrasza i Judyty. W październiku Księgi 

Machabejskie. Od pierwszego listopada do 

Adwentu czytano Księgi Ezechiela, Danie-

la i dwunastu proroków. W czasie Adwentu 

czytano Księgę Izajasza.  

 Jak widać natężenie czytań było zróż-

nicowane w zależności od pory roku  

Księgi były bardzo drogie  

i trudno dostępne - niewiele 

osób mogło sobie pozwolić 

na ich zakup. 

|   PODRÓŻ W CZASIE - KU UŚWIĘCANIU CZASU 
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i okresu liturgicznego. Czytane księgi mia-
ły skłaniać odbiorców do rozmyślań i po-

dejmowania konkretnych działań. W okre-

sie letnim, kiedy więcej czasu było trzeba 

przeznaczyć na pracę fizyczną, czytanie 
catholicorum librorum było przenoszone 

do refektarza. Łatwo można zauważyć, że 

ówczesny porządek czytań ma swoje odbi-

cie w obecnej Liturgii Godzin i Liturgii 

Słowa stanowiącej część codziennie spra-

wowanej Eucharystii. 

 

 KU UŚWIĘCENIU KAŻDEJ  

 PORY DNIA 

 Jak całoroczne czytanie Pisma Święte-

go miało popychać człowieka do ciągłego 

uświęcania się i całorocznej pracy nad so-

bą, tak Liturgia Godzin (Officium Divinum, 

Opus Divinum, Horae canonicae) miała 

pomóc w przeżywaniu każdej pory dnia  

razem z Bogiem.  

 Przypuszcza się, że zwyczaj wspólno-

towej modlitwy psalmami i czytanie Świę-
tych Pism chrześcijanie przejęli od żydów, 

którzy gromadzili się w tym celu w syna-

gogach. Stopniowo rozwijany, osiągnął po-
stać całodziennej modlitwy podzielonej na 

osiem godzin: matutinum, jutrznię, prymę, 

tercję, sekstę, nonę, nieszpory i kompletę. 

Były one odmawiane od jednej godziny  

w nocy, przez kolejne godziny dnia do 

ostatniej odmawianej wieczorem. To wła-

śnie w trakcie odmawiania tych godzin 

czytane były obszerne fragmenty Słowa 

Bożego, o których pisałem wyżej.  

 Modlitwa ta miała charakter wspólno-

towy, ze względu na to, że księgi były bar-

dzo drogie i trudno dostępne. Niewiele 

osób mogło sobie pozwolić na ich zakup. 

Dlatego Officium Divinum było głównie 

odmawiane we wspólnotach zakonnych 

czy chórach katedralnych. 

 

 ZAMIAST ZAKOŃCZENIA 

 Dla mnie czas spędzony z Pontifikale 

Plocense I był bardzo ekscytującą przygo-

dą. Pokazał mi, że od dawna ludzie chcieli 

przeżywać każdą chwilę swojego życia  

w łączności z Bogiem i realizowali to na 

tyle ile mogli. Wiele z odkrytych informa-

cji mnie zadziwiło, ale także skłoniło do 

refleksji. Między innymi nad tym, że cho-

ciaż dzisiaj dostęp do Pisma Świętego ma 

praktycznie każdy, to jednak dużo mniej 

osób praktykuje codzienne czytanie przy-

najmniej małego fragmentu Świętej Księgi.  

 Ja sam z Biblią zaprzyjaźniłem się do-

piero po bierzmowaniu, jednak od tamtego 

czasu z dnia na dzień coraz bardziej pogłę-

biam tą znajomość. Daje mi ona wiele ra-

dości i pokoju ducha. Podobnie jak dziele-

nie z Bogiem każdego dnia przez różnego 

rodzaju modlitwy, czy opowiadanie o prze-

życiach danego dnia. 

 Zachęcam do rozsmakowania się  

w spotkaniach z Bogiem czy to w Słowie 

Bożym, modlitwie, rozmowie, chwili ciszy, 

czy zwyczajnych czynnościach wykonywa-

nych na chwałę Pana. 
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ny proces poznawania i opisu naszej Perły. 

To wszystko wiemy. Ba, nawet uczestni-

czyliśmy w Sympozjum naukowym, które 

współorganizowało nasze seminaryjne Ko-

ło Naukowe i które poświęcone było pre-

zentacji wyników badań nad Pontyfikałem. 

Jako klerycy mamy podstawową wiedzę na 

temat tego wielkiego dzieła. Mamy podsta-
wową wiedzę… 

 Jednak, czy ktoś z nas podjął jakieś 

działania, aby dowiedzieć się o nim czegoś 

więcej?  Czy zaciekawiliśmy się, co jest   

w środku? Czy  interesuje  nas  to, jak  wy-

glądały liturgie biskupie w płockiej kate-

drze, w których brali udział nasi przodko-

wie? Czy może zatrzymaliśmy się tylko na 

podstawowej wiedzy oraz obrazie, który 

W Pontyfikale znajdziemy np. 

błogosławieństwo w czasie  

strzyżenia brody zakonnika czy  

błogosławieństwo nowej studni  

- człowiek chciał oddawać Bogu 

niemal każdą chwilę  

swojego życia. 

P O N T Y F I K A Ł  P Ł O C K I  I   

S KA R B C E M  Ś R E D N I O W I E C Z N E J  M O D L I T W Y  
 

Dk. Kamil Mańkowski 

Kiedy wziąłem po raz pierwszy do rąk najnowszą książkę autorstwa ks. prof. Henryka Se-

weryniaka pt. „Skarbiec średniowiecznej modlitwy”, przypomniały mi się słowa, jakie  

św. Augustyn usłyszał niedługo przed swoim nawróceniem od przypadkowego dziecka,  

jako zachętę do czytania Pisma Świętego – „Tolle, lege – Weź, czytaj!”. Niemal  

spontanicznie dołożyłem do tego wyrażenia jeszcze jedno wezwanie: „Ora – módl się”. 

„Tolle, lege, ora”.  

 TOLLE, LEGE, ORA 

D 
laczego takie słowa? Ponieważ 

Skarbiec… jest zbiorem wybra-

nych błogosławieństw, modlitw  

i innych tekstów liturgicznych zawartych  

w Księdze, która jest głównym bohaterem 

tego numeru naszego czasopisma. Zatem 

nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć  

do naszych dłoni ów „Skarbiec”, zacząć 

czytać i modlić się! Tolle, lege et ora!   
 Według mnie Skarbiec… ukazuje  

czytelnikom drugie, nadal nieodkryte obli-

cze naszego diecezjalnego skarbu – Ponty-
fikału Płockiego I. Dlaczego drugie i dla-

czego nie odkryte? Zobaczmy najpierw, 

jakie jest pierwsze.  

 Gdy w naszych seminaryjnych, kle-

ryckich rozmowach pojawia się temat Pon-

tyfikału, na twarzach wielu z nas, przy-

szłych stróżów kultury i historii naszej die-

cezji, zaczyna rodzić się pewien grymas,  

a w głosie wyczuwalna jest jakaś nagła 

chęć ucieczki od tematu, a przynajmniej 

jego zmiany. Dlaczego? Ponieważ podcho-

dzimy do Pontyfikału z bardzo dużą 

ostrożnością i rezerwą. Wiemy, że istnieje, 

cieszymy się z faktu, że powrócił do Płoc-

ka, że zakończył się żmudny, wymagający, 

pracochłonny, ale nieoceniony i historycz-
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pozostał w naszej wyobraźni po tym, jak 
obejrzeliśmy w listopadzie 2019 r. w Bazy-

lice Katedralnej misterium, a teraz posta-

nowiliśmy napisać kilka słów o tym, jak  

postrzegamy „odzyskaną perłę płockiego 

średniowiecza”? 

 Skąd się biorą te nasze niechęci? Być 

może z tego, że gdy słyszymy o Pontyfika-

le, to na pierwszy plan wysuwają się kwe-

stie związane z jego genezą, budową, bada-

niami, trudną łaciną, w której został napi-

sany i z którą nawet najwięksi specjaliści 

mieli niemało problemów podczas tłuma-

czenia. Słyszymy wiele specjalistycznych 

sformułowań, takich jak: analiza kodykolo-

giczna i paleograficzna, użycie reklaman-

tów, minia i cynober i wiele, wiele innych. 

To wszystko sprawia, że budzi się w nas 

dystans wobec tego wielkiego, ale niedoce-

nianego przez wielu dzieła. 

 

 SKARBIEC 

 I Bogu niech będą dzięki, że ten dy-

stans postanowił złamać ks. prof. Henryk 

Seweryniak, który wraz ze swoją siostrą,  

s. Marią Lucyną od Krzyża OCD, wydał 

wspomniany przeze mnie na początku 

„Skarbiec średniowiecznej modlitwy”. Ty-

tuł książki to nic innego jak inna nazwa 

Pontyfikału Płockiego I. Tak! Nasz Ponty-

fikał to prawdziwy skarbiec średniowiecz-

nej modlitwy i świadectwo religijności na-

szych przodków. Pontyfikał to swego ro-

dzaju wielki modlitewnik, choć wydaje mi 

się, że to określenie nie oddaje nawet  

w najmniejszym stopniu mistyki zapisanej 

na pergaminowych kartach tego średnio-

wiecznego dzieła.  

 Pontyfikał to prawdziwy skarbiec, 

czyli miejsce, gdzie zgromadzone są  

i przechowywane skarby, wartości dla nas 

bezcenne. Tymi skarbami są między inny-

mi słowa modlitw, którymi nasi przodko-

wie oddawali przez wiele, wiele dziesiąt-

ków lub setek lat cześć Bogu, który był dla 
nich mundi conditor, luminis auctor,  

sýderum fabricator. Skarbiec… to prawdzi-

wy świadek historii i duchowości pierw-

szych pokoleń płockich diecezjan, z któ-

rych – parafrazując słowa Zygmunta Kra-

sińskiego – my wszyscy jesteśmy. A to 

przecież zobowiązuje. 

 

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

 STUDNI  I NIE TYLKO 

 Nie trzeba zatem od razu sięgać do 

Pontyfikału, aby zobaczyć, jak modlili się 

nasi praojcowie. Wystarczy zajrzeć do 

Skarbca średniowiecznej modlitwy.  Znaj-

dziemy w nim bowiem wybrane przez au-

torów modlitwy i błogosławieństwa przy 

udzielaniu sakramentów, błogosławieństwa 

osób przy sprawowaniu sakramentaliów, 

błogosławieństwa udzielane w roku litur-

gicznym, błogosławieństwa miejsc, przed-

miotów kultu, teksty dramatyzacji litur-

gicznych Wielkiego Tygodnia, egzorcy-

zmy, litanie, itp. Niektóre okoliczności, 

przy których korzystano z Pontyfikału, mo-

gą wydać się nam niezwykle ciekawe, po-

nieważ znajdziemy np. błogosławieństwo 

w czasie strzyżenia brody zakonnika czy 

błogosławieństwo nowej studni. Jednak 

pokazuje to bardzo ciekawą rzecz. W śre-

dniowieczu ludzie chcieli przeżywać z Bo-

giem niemal wszystkie momenty swojego 

życia, dlatego teksty modlitw były pisane 

na najróżniejsze okazje. Człowiek chciał 

oddawać Bogu niemal każdą chwilę swoje-

go życia. Jak to wygląda dziś? Może nie 

będzie to odpowiedni przykład, ale któż  

z nas, chrześcijan żyjących w XXI wieku 

budując nową studnię (o ile jeszcze ktokol-

wiek to robi) prosi kapłana o jej błogosła-

wieństwo? I czy używana jest gdzieś w ja-

kiejś parafii czy innym miejscu modlitwa 

przy poświęceniu korporałów czy obrusów, 

a więc materiałów dotykających Najświęt-
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Wieczorna Eucharystia pod  

przewodnictwem ks. prof. H. Seweryniaka,  

kościół parafialny św. Jana Chrzciciela w Płocku,  

Niedziela Palmowa 2019 r. 

Fot. WSD Płock 
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szej dla nas Tajemnicy? Odpowiedzmy so-
bie sami na te pytania. 

 

 ŚREDNIOWIECZE  

 WE WSPÓŁCZESNOŚCI 

 Jako jeden z wielu kleryków miałem 

szczęście „zobaczyć”, jak mogła wyglądać 

średniowieczna liturgia w naszej katedrze. 

W Niedzielę Palmową 2019 r. uczestniczy-

łem w niezwykłej Mszy świętej sprawowa-

nej w kościele parafialnym św. Jana 

Chrzciciela. Wieczornej Eucharystii prze-

wodniczył ks. prof. Henryk Seweryniak,  

a my, klerycy, zapewniliśmy skromną opra-

wę liturgiczną. Dlaczego napisałem, że by-

ła ona „niezwykła”? Między innymi z tego 

powodu, że liturgia ta zawierała wiele ele-

mentów, które znajdują się w Pontyfikale, 

a których obecnie już (niestety) nie stosuje-

my w naszych celebracjach. Cały czas 
mam przed oczyma widok wielkiego krzy-

ża ustawionego na środku kościoła, obrzę-

du okadzenia i poświęcenia palm na ze-

wnątrz kościoła, szat liturgicznych rzuca-

nych przed krzyżem na środku świątyni na-

pełnionej wonią kadzidła i medytacyjnymi 

tonami chorału gregoriańskiego. Wierni 

zgromadzeni w świętojańskim kościele 

mogli doświadczyć w pewnym, okrojonym 

wymiarze, jak kiedyś rozpoczynał się 

Wielki Tydzień w stolicy naszej diecezji, 

która przez owe „wielkie dni” stawała się 

dla wiernych prawdziwą Jerozolimą – 

miejscem, gdzie rozgrywały się kluczowe 

momenty historii zbawienia. Wszyscy 

zgromadzeni w kościele św. Jana mogli do-

świadczyć przez to ducha historii, choć być 

może większym pożytkiem okazało się to, 

że mogli bardziej doświadczyć obecności 

Pana Boga, ukrywającego się subtelnie pod 

pięknymi i głębokimi w treść znakami. 

 

 PONADCZASOWE ORACJE 

 Żeby zasmakować i doświadczyć  

tego, w jaki sposób chrześcijanin żyjący  

w średniowieczu unosił się na skrzydłach 

modlitwy ku Bogu, zobaczmy dwie wybra-

ne oracje zawarte w Pontyfikale i które 

również możemy odnaleźć w Skarbcu  
średniowiecznej modlitwy. Pierwsza z nich 

jest modlitwą za tych, którzy zaczynają  

naukę. Brzmi ona następująco: „Boże,  

który w mądrości, to jest w Tobie współ-

wiecznym Synu, wszystko stworzyłeś, daj, 

prosimy, temu słudze Twemu N. pojętny 

umysł, aby czynił postępy w naukach poza 

swoim domem odbywanych i zasłużył  

na to, by zdolny był pojąć naukę dającą ży-

cie wieczne”. Dlaczego nie wykorzystać  

tej pięknej modlitwy na katechezie?  

Dlaczego nie modlić się nią, albo przy-

najmniej jej fragmentami, podczas naszych 

seminaryjnych wykładów?  
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 I druga modlitwa, która równie dobrze 

może być wykorzystywana w naszej 

wspólnocie podczas obrzędu obłóczyn: 

„Wysłuchaj, Panie, próśb naszych i tego 

sługę Twego, któremu w święte imię Twoje 

wkładamy strój duchowny, zechciej łaska-

wie pobłogosławić. Niech dzięki Twemu 

darowi zasłuży na to, by pobożnie wytrwał 

w Kościele i otrzymał życie wieczne. 

Wszechmogący, Wieczny Boże, odpuść ła-

skawie grzechy nasze i tego sługę Twego 

N., kiedy wyzbywa się hańby tego świata, 

racz wyrwać i zachować z wszelkiego nie-

wolenia poprzez strój świecki, aby zawsze 
korzystał z Twej łaski. […] Niech dzięki 

Twemu działaniu zasłuży na osiągnięcie 

dziedzictwa w swym sercu”.  

 

 OBUDŹMY TĘ KSIĘGĘ! 

 Taki też był jeden z celów, który przy-

świecał autorom Skarbca… – sprawić, aby 

przynajmniej niektóre z tekstów Pontyfika-

łu były wykorzystywane przez nas podczas 

katechezy, spotkań z grupami parafialnymi 

czy zwyczajnie podczas naszej osobistej, 

indywidualnej modlitwy zanoszonej do Te-

go, którego przytaczane teksty tak zmysło-

wo opisują. Pontyfikał nie powinien pozo-

stać księgą martwą! Ale to od nas zależy, 

czy tak się stanie.  

 Zatem - tolle, lege et ora!   

Mundi conditor, luminis auctor, sýderum fabricator, Dramat 

liturgiczny w Pontificale Plocense I, zrealizowany przez 

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku,  

22 listopada 2019 r., Bazylika Katedralna w Płocku.  

Fot. Teatr Dramatyczny 
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C O  D A L E J ?  
 

Piotr Jurczyński 

 DRODZY CZYTELNICY! 

 Na tym jednak nie kończymy działal-

ności Sursum Corda w bieżącym roku 

akademickim - do Państwa trafią jeszcze 

dwa numery. Niebawem będzie można 

przeczytać artykuły redagowany przez 

alumnów kursu propedeutycznego, którzy 

poznawszy już w dużym stopniu nasze Se-

minarium, napiszą o:  

 pracy w Domu Seniora 

 poszukiwaniu Boga w sztuce 

 wspólnym gotowaniu i wiele więcej! 

Na łamach tego numeru zagości również 

znany i wybitny kapłan, ale kto konkretnie, 

to już sami Czytelnicy zobaczą. 

 Dziękuję Wszystkim, którzy zaintere-

sowali się naszym projektem. Mam  

nadzieję, że zespół redakcyjny przybliżył 

tematykę Pontyfikału, zwłaszcza osobom 

niezagłębionym w problematyce ksiąg  

liturgicznych średniowiecza. Szczególne 

podziękowania kieruję do ks. prof. dra 

hab. Henryka Seweryniaka za wszelkie 

konsultacje i udostępnienie materiałów 

źródłowych oraz do inicjatora projektu  

Cezarego Jasińskiego za znakomitą 

współpracę. Dziękuję również całej redak-

cji z Koła Naukowego za rzetelne podej-

ście do omawianych tematów.  


