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RecK KSK DARIUSZ MAJEWSKI EREDK)I PONTYFIKAŁK  
ODZYSKANA PERŁA PŁOCKIEGO ŚREDNIOWIECZA 

Płocki fnstótut tódawniczóW młock OMNSI sK NPT 
 
 
 mublikacja – interdóscóplinarnó zbiór artókułówI poświęconóch tótuJ
łowemu pontófikałowiI jest pokłosiem konferencji naukowejI która 
odbóła się jesienią OMNR roku w młockuK honferencja ta miała miejsce 
w kilka miesięcó po odzóskaniu przez diecezję płocką tej cennej księgi 
liturgicznejI skradzionej przez kiemców w N94M rokuK l randze zabótJ
ku świadczó chociażbó toI że zawiera on najstarszó na ziemiach polJ
skich opis obrzędów „depositio crucis”I „visitatio sepulchri” oraz proJ
cesji rezurekcójnejK Trzeba od razu dodaćI że krótko po odnalezieniu 
rękopisu w jonachium EN9TP rKFI poświęcił mu poważne studium ksK dr 
Antoni modleśI któró w ten sposób jako pierwszó uświadomił światu 
naukowemu rangę „perłó płockiego Średniowiecza”K  
 mublikacjaI poza wstępem ksK dr aariusza jajewskiegoI zawiera 
sześć artókułówI z któróch pierwszó jest krótkim przedłożeniemI poJ
zostałe zaś mają walor studiówJintrodukcjiK hsiążka kończó się siedJ
mioma nieliczbowanómi kartamiI na któróch umieszczono barwne iluJ
stracje kodeksu i jego fragmentówK Autor pierwszego artókułuI profK 
dr habK tojciech howalski z rniwersótetu ŚląskiegoI mełnomocnik jiJ
nistra ppraw wagranicznóch dsK oestótucji aóbr hulturó E„modstawó 
prawne odzóskania montófikału młockiego”FI jest wóbitnóm znawcą proJ
blematóki restótucji dzieł sztuki na poziomie międzónarodowómK mrofeJ
sor zwięźle opisuje starania maństwa molskiego o zwrot manuskróptu 
i dodaje również krótki wówód historócznó na temat zwrotu dóbr kulturóK 
Czótelnikowi pozostaje co prawda pewien niedosótI gdóż autor jest nadJ
zwóczaj dóskretnó i nie odsłania procesu odzóskiwania od stronó „kuchJ
ni”I choć dóskrecja jest w pełni zrozumiałaK gednak nawet w klimacie 
dóskrecji tK howalski wóraźnie piszeI że poza podstawami prawnómi 
ważnó dla szczęśliwego zwrotu kodeksu bół klimat politócznóK  
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 mrofK  dr  habK  teronika  iiszewska  z  Apm  w  tarszawie  i  dr  gacek  
Tomaszewski E„tstępna analiza kodókologicznaI technologiczna 
i konserwatorska montófikału młockiego”FI wedle ich własnóch słów 
porządkują podstawowe dane na temat zewnętrznej formóI układu bloJ
ku książkiI stólistóki rękopisu oraz problematóki technologicznejK pzaJ
cują również wstępnie stan zachowania rękopisuK Czónią to bardzo 
precózójnie i nie ukrówająI że kodeks przeszedł niefachową konserwaJ
cję podczas pobótu w kiemczech Ebóć może zanim trafił do _aóerische 
ptaatsbibliothek w jonachium?FI przez co niemal połowa kart silnie się 
skurczóła i pociemniałaK ka uznanie zasługuje przeprowadzenie przez 
autorów kwerendó porównawczej wielkiej liczbó dostępnóch w wersji 
cófrowej manuskróptów z różnóch krajów europejskichK ka podstawie 
wstępnej analizó inicjałów badacze ostrożnie wskazująI że „najwięcej 
analogicznóch cech stólistócznóch E…F odnaleźć można wśród rękopiJ
sów datowanóch na 4K ćwierć uff i sam początek ufff wieku z terenu 
północnej crancji i obecnego pogranicza francuskoJbelgijskiego” EsK 4PFK 
pzkodaI że nie udało się zamieścić większej liczbó zdjęć inicjałówI 
szczegółowo opisówanóch przez autorówK 
 hsK profK dr habK ieszek jisiarczók z rhpt E„montófikał młocki 
z uff wiekuK lgólna charakteróstóka i treść kodeksu”F musiał z naturó 
rzeczó przótoczóć wóniki wcześniejszóch badańI głównie księdza 
modlesiaI nie omieszkał jednak wósnuć własnóch wstępnóch wnioJ
sków oraz szczerze przóznałI że inne płockie rękopisó w niewielkim 
stopniu mogą stanowić materiał porównawczóI gdóż poza jednóm nie 
zostałó dotąd naukowo przeanalizowaneK 
 hsK dr Andrzej oojewski z tpa w młocku E„w dziejów pontófikału – 
liturgicznej księgi biskupaF nie zajmuje się wprost manuskróptem płocJ
kimI kreśli natomiast krótko historię pontófikału jako takiegoI ze szczeJ
gólnóm uwzględnieniem tzwK montófikału ozómskoJdermańskiegoK 
t ten sposób umiejscawia kodeks w historii liturgii łacińskiejK  
 hsK dr Andrzej ieleńI również wókładowca tpa w młocku E„juJ
zóczne tajemnice montófikału młockiego z uff wieku”F podkreślaI że 
„księga ta jest pierwszorzędnóm źródłem do badań muzókologiczJ
nóchI gdóż zawiera liczne fragmentó melodii w najstarszej notacji 
muzócznejI tak zwanej cheironomicznejI zapisówanej za pomocą 
neum”K Autor odnotowuje wszóstkie fragmentóI w któróch pojawia się 
taka notacja i po ich analizie dochodzi do wnioskuI że „kształt neum 
wóraźnie nawiązuje do środowiska muzócznego środkowej i środkoJ
wozachodniej crancji”K gako gnieźnianin zauważam drobnó błąd meJ
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rótorócznóK Autor mianowicie twierdziI że montófikał młocki jest jedóJ
ną pełną księgą liturgiczną Epoza montófikałem _iskupów hrakowJ
skichFI która posiada znaki notacji cheironomicznejK A Missale mlena-
rium E_h js N49F z dniezna? 
 lstatni badaczI ksK profK dr habK eenrók peweróniak z rhpt 
E„Adesto precibus nostrisI adesto sacramentis… mrzóczónek do refleksji 
teologicznej nad montófikałem młockim z uff wieku”F główną część 
swojego artókułu poświęca sakramentologii pontófikałuK hsiądz proJ
fesor przekonujeI że najbliższa duchowi płockiego kodeksu bółabó 
sakramentologia eugona od śwK tiktoraI któró nie wóodrębniał jeszJ
cze liczbó siedmiu sakramentów a samej nazwó sakrament użówał 
w sensie ogólnómK Autor zauważa ciekaweI dziś już nieużówaneI uzaJ
sadnienie teologiczne niektóróch normI dotóczącóch sprawowania 
sakramentówI npK zakaz przójmowania funkcji świadka bierzmowania 
przez rodziców bierzmowanegoK 
 kiemal wszóscó autorzó artókułów w tej publikacji z wielkim 
uznaniem odnoszą się do starszego o trzódzieści lat studium ksK dr AnJ
toniego modlesiaI ale w imię zasadó amicus mlatoI sed magis amica 
veritas polemizują z niektórómi jego twierdzeniami i wnioskamiK gest 
to dowód na toI że dawnąI rękopiśmienną księgą liturgiczną winni 
zajmować się dziś specjaliści z różnóch dziedzinK  
 _rakuje mi w publikacji summariów po angielsku lub w innóm 
jęzóku kongresowómK montófikał młocki bowiem to tak ważnó monuJ
ment liturgicznóI że nawet przó tego tópu publikacji pokonferencójnej 
warto bó bóło umieścić główne tezó w jęzóku obcómK monadto zauJ
ważam całą serię pomółek E?F w tekstach łacińskichI z któróch część 
to bóć może literówki ale niektóre to ewidentne pomółki gramatóczneK 
kadto publikacja nie ma do końca ujednoliconego sposobu zapisu 
w aparacie krótócznóm EprzópisachFK cotografieI choć czótelneI są dosóć 
ciemneK rmieszczone na końcu książki nie są łatwe w konsultacji 
podczas lekturó poszczególnóch artókułówK  
 kależó jednak wórazić uznanie dla środowiska płockoJwarszawskiego 
primoW za podjęcie pierwszóch w naszóm pokoleniu badań nad tak ważJ
nóm pontófikałemI i to od razu po jego powrocie do molskiI oraz secundoW 
za przedstawienie ich wóników już po kilku miesiącachK gak podkreślają 
zgodnie wszóscó autorzóI „perła płockiego Średniowiecza” wómaga 
dalszóch badań interdóscóplinarnóchI na które jako miłośnik dawnóch 
rękopisów bardzo liczęK  

_________ 
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