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PIEŚNI PUSTYCH NOCY

W kulturze ludowej czas po śmierci człowieka, gdy — wedle wierzeń — dusza przebywa je
szcze na świecie, wśród żywych, wypełniają rytualne czynności, lamenty i śpiewy. Czynności 
te wyłączają zmarłego ze społeczności żywych, wyposażają dusze na podróż w zaświaty. La
ment jest wyrazem bólu. Śpiew przynosi ukojenie, wpisuje śmierć w ogólny wymiar religij
ny, pozwala pogodzić się ze śmiercią jako nieodwracalnym faktem biologicznym. Zarówno 
lament, jak i pogrzebowy śpiew są społecznie przyjętą normą konwencjonalnego zachowa
nia człowieka wobec śmierci. Lament wyraża jednostkową rozpacz, niekiedy sztucznie dra
matyzowaną. Śpiew jest wyrazem kapłańskiej funkcji społeczności wiejskiej.

Dla kultury ludowej właściwa jest dwójwiara, harmonijne połączenie pogaństwa 
z chrześcijaństwem (Aries 1992, s. 151). Świadczy o tym ludowa pieśń pogrzebowa Dusze 
rzewnie zapłakały. Grzeszne dusze błąkają się, rzewnie płaczą, szukają spoczynku w grobach, 
górach, chmurach, lasach, łąkach, wodzie, niebie, trafiają do piekła, a ostatecznie wspoma
ga je Matka Boska:

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja, 
i do piekła zawołały, Zdrowaś Maryja: 
piekło, piekło przyjmij nas, 
bo Pan Jezus nie c/ice znać nas, Zdrowaś Maryja.

Witaj róża i lilija,
mech się serce w nas rozwija, 
Zdrowaś Maryja.

Gdy Matka. Boska usłyszała, Zdrowaś Maryja,
i na świętego Piotra zawołała, Zdrowaś Maryja, 
Piotrze, Piotrze weź swe klucze, 
wpuść do raju grzeszne dusze. Zdrowaś Maryja.

Witaj róża i lilija,
niech się serce w nas rozwija.
Zdrowaś Maryja. (Sierki gm. Tykocin 1978)*

* Zob. omówienie wariantów tej pieśni w artykule J. Bartmińskiego, w tym tomie „Etno- 
lingwistyki” [Red].
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Pieśń łączy ludowe wierzenie o krążeniu duszy z eschatologicznym wyznaczeniem kresu 
jej wędrówki w raju. Matka Boska jest mediatorką między grzeszną duszą a Bogiem, osta
teczną instancją gwarantującą żywot wieczny.

W kulturze ludowej dusza jest antropomorfizowana. Wyobrażano ją sobie na kształt 
mglistej, niewyraźnej postaci, która w głównych zarysach przypomina kształty ludzkie. Łą
czona jest z oddechem, parą, co znajduje potwierdzenie w zleksykalizowanym określeniu 
śmierci: „wydał ostatnie tchnienie” (Dworakowski 1935, s. 165). W pieśniach ludowych du
sza wylatuje z ciała, płacze, lamentuje, siada, chodzi, śpiewa, powstaje, raduje się. Czas po
zostawania duszy w świecie ludzkim jest różnie określany. Na Podlasiu, gdzie zderzają się 
ze sobą dwa systemy religijne, katolicki i prawosławny, oddawany jest różnymi terminami, 
które pozostają w pewnym związku z. odmienną praktyką sprawowania eucharystii: w Koś
ciele katolickim 3, 7, 30 dnia po śmierci, w Kościele wschodnim 3, 9, 40 dnia (Rok 1991, 
s. 182). Na Podlasiu nadnarwiańskim wierzono, że „dusza zostaje przy zwłokach do chwili 
podzwonnego. Gdy ozwą się dzwony, idzie tam, gdzie ma przeznaczone. Dusza przebywa 
przy zmarłym do chwili wyprowadzenia zwłok. W tym czasie wszystko widzi i słyszy, co się 
wokół niej dzieje” (Dworakowski 1935, s. 166). We wsiach białoruskich „wyraźnie oddziela
no pominki, które stanowiły część obrzędu pogrzebowego, od dziadów. Pominki odprawiano 
po świeżo zmarłym, pierwsze w dniu pogrzebu, drugie trzy dni po pogrzebie, trzecie 
w czterdzieści dni po pogrzebie, bo wierzono, źe dusza zostaje w chacie czterdzieści dni, 
oraz czwarte w jeden rok po pogrzebie” (Dworakowski 1935, s. 21). O zwyczaju pieczenia 
schodów z. ciasta dla duszy wędrującej do „trawi” (raju) w sześć tygodni po śmierci wspomi
na A. Bruckner (Bruckner 1902, s. 189). Wiara w nieśmiertelność duszy była obca kulturze 
ludowej, przyznawała ona natomiast jej trwanie po śmierci fizycznej (Gieysztor 1982, 
s. 140). Według wierzeń słowiańskich dusza udawała się do nawi, wyraju. „Naw nie była ra
jem, raczej piekłem, o jakimś raju bajali wprawdzie wszyscy Słowianie, lecz to przybytek 
dusz, to ciepła kraina, do której ptactwo odlatywało.” (Bruckner 1902, s. 189). Ślad tych 
wierzeń jest przechowany w pieśni weselnej z Wileriszczyzny i Podlasia. Pannie młodej - 
sierocie radzi się, by wysłała ptaka-posłańca do zmarłej matki z. prośbą o przybycie na we
sele i błogosławieństwo:

Oj, pasyłajża choć saławiejka
ci ziaziulku po jeje, 
kab pryszła u wiesielejka 
choć na dzianioczek dla ciebie. (Sielicki 1991)

Motyw (ptak u grobu) występuje w balladach. Ptaki siadają na grobach matek lub zabi
tych kochanek, postaci, których śmierć jest wartościowana dodatnio:

Na jej mogile wyrós ci dąbeczek,
i lani siada rano, wieczór biały gołąbeczek.
(Zastawie, gm. Tuchowicz 1966 r.)

Niewinna kochanka prosi przed śmiercią o pochowanie jej w „zielonym gaiku, gdzie 
ptaszki śpiewają”. Ptak występuje na rysunkach naskalnych z epoki kamiennej, m.in. w ja
skini w Lasceaux obok postaci mężczyzny siedzi na gałęzi ptak. Według wierzeń syberyj
skich szamanów ptak jest duchem opiekuńczym człowieka (Eliade 1988, s. 10-11).

Kultura ludowa przyznawała trwanie duszy po śmierci fizycznej w ścisłej łączności z cia
łem w grobie. Z wiarą tą łączy się kult duszy odprawiany przy grobach w postaci karmienia 
duszy (Gieysztor 1982, s. 140) i budowania dla niej drewnianego domu na grobie.
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W wioskach prawosławnych na Podlasiu obchodzono pominki, dziedy, pominalnicy sześć 
razy do roku: przed świętym Filipem na jesieni, w zapustną sobotę przed Wielkim Postem, 
w poniedziałek po Przewodach, w trzeci dzień po Zielonych Świątkach, pr/.ed Świętą Trój
cą, na Spasa (Dworakowski 1935, s. 21). Z opisu Radwanicy z pierwszej połowy XIX wieku 
wiemy, że we wtorek po południu po Niedzieli Przewodniej między drugą i trzecią po po
łudniu zbierały się wieśniaczki białoruskie na mogiłki. Grobowce zrobione były z desek 
w kształcie prostokąta. Plącząc taczały kraszanki, które potem oddawały żebrakom. Na gro
bie rozścielały obrus, a na nim rozkładały potrawy w nieparzystej liczbie. Zlewały mogiły 
wódką i sytą miodową. Zapraszały zmarłych na ucztę. Potem ucztowały na grobach, a po jej 
skończeniu szły do karczmy, piły i tańczyły (Gołębiowski 1830, s. 268-269). Zwyczaj cmen
tarnych obiat przeniesiono na domowe stypy. Praktykowano je zarówno we wsiach prawo
sławnych, jak i katolickich. Oto opis wypominek z podlaskiej wsi z końca XIX wieku: „We 
wsi bywają też dziwne obrządki, święte przypominające Dziady. Są to suto zastawione post
ne wieczerze przy modłach i wypominania dusz, zmarłych. Każdy wchodzi w próg, klęka, 
odmawia pacierze za dusze zmarłych, po czym zasiada na ławie przy stole i miskach: klu
skach z makiem, zupy na oleju i śledzi. Potem następują śpiewy bardzo żałobne i pełne za
dumy rozmyślania nad nieżyjącymi członkami zgromadzonych rodzin” (Łubieńska 1908, s. 
76). Współcześnie stypa pogrzebowa (lilkup, poczesne, konsolacja, żałobny obiad, boży obiad) 
wyprawiana jest tuż po pogrzebie lub na drugi, trzeci dzień.

Po śmierci wyposażano duszę w niezbędne w jej wędrówce przedmioty: „dają w ręce ka
wałek płótna z zawiązanymi dwoma lub trzema grosami [...] Do trumny kładą poświęcone 
ziele, najpospoliciej bylicę i piołun” (Wójcicki 1835, s. 10). „Na wieko trumny także kładą 
kawałek płótna i bochenek chleba” („Przyjaciel Ludu” 1846, lir 32, s. 225). Pieniędzmi 
przyciskano też powieki zmarłego, w chwili konania dawano mu klucz, do ręki, symbolicz
nie otwierający drzwi dla duszy.

W czasie konania obowiązywało bezwględne milczenie. Po śmierci następował krzyk. 
Tonacja lamentowa towarzyszy ludziom przeżywającym nagle i dotkliwie zerwanie więzi 
z bliskim człowiekiem. Jest zawężona do „teraz”. Lamenty są pozbawione medytacji, refle
ksji, zgody na śmierć. Wyrażają je pieśni pogrzebowe. Lament oddaje nieludzką istotę 
śmierci, która bezpowrotnie zrywa związek między ludźmi: „jest to długa rozmowa z umar
łym w kształcie narzekań, zapytywań, przeprosin” (Rypiński 1845, s. 61):

Oj, kniahyni moja!
Oj, jak ty mnie zasmuciła!
O), z kim ty mnie zostawiła!
/I z kim ja teraz będę? (Drelów 1977)

Akcentuje osamotnienie pozostałych przy życiu. Jest wyrazem buntu człowieka przeciw 
śmierci.

Pieśni pogrzebowe przynoszą akceptację śmierci. Są śpiewane podczas czuwania nad 
zwłokami. W sytuacji, która jest źródłowo poświadczona już w VIII wieku i trwa niezmien
nie do dziś. Zmienił się tylko repertuar pieśniowy: pieśni pogańskie wyrażały radość. Pieś
ni śpiewane współcześnie mają XVI i XVII-wieczną metrykę z religijnych kancjonałów 
i kantyk. Irzydniowe czuwanie i śpiewanie nosi nazwę pustych nocy. Można ją odnieść do 
istniejącej na Kresach nazwy puste t/wi, jako określenie cyklu dni przypadających na ostat
nią kwadrę księżyca. (Sielicki 1991, s. 10). Wierzono, że ostatnia kwadra księżyca wpływa 
negatywnie na wegetatywny rozwój rośliny, a nawet powoduje jego zanik. Podobny mecha
nizm myślowy mógł towarzyszyć powstaniu nazwy puste noce. Wierzono na przykład, że za
nieczyszcza się czysty żywioł ognia przez zetknięcie go ze zmarłym. Za ciężkie przestępstwo 
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uważano ponowne wniesienie ognia do domu, w którym ktoś umarł przed upływem dzie
więciu nocy zimą i miesiąca latem (Casirer 1971, s. 186). Nazwa puste noce zawiera w sobie 
konstatację obecności zmarłego wśród żywych równie niekorzystną dla człowieka i jego 
otoczenia jak zjawisko ostatniej kwadry księżyca dla roślin.

Śpiew trwa nieprzerwanie przez trzy dni i trzy noce i jest punktowany rytmicznym od
mawianiem różańca i modlitwy „Wieczny odpoczynek”. W każdej wsi na Podlasiu znajduje 
się po kilka zapisywanych ręcznie zeszytów pogrzebowych. Repertuar zeszytu pogrzebowe
go z 1898 roku podał w „Wiśle” Zygmunt Gloger (Gloger 1889). Obejmuje on zbiór 57 
podlaskich pieśni pogrzebowych. Dla przykładu, współczesny zeszyt pogrzebowy ze Stęp
kowa gm. Dębowa Kłoda liczy 31 pieśni, z Sierek gm. Tykocin 20 pieśni. 22 pieśni z Husz
czy woj. Biała Podlaska opublikowano w 1987 roku (Dużyńska, Engelking 1987). Ponad 
trzydzieści pieśni pogrzebowych z Podlasia znajduje się w zbiorach Oskara Kolberga, Adol
fa Pleszczyńskiego i Zygmunta Glogera. Łącznie z nagraniami Instytutu Sztuki PAN i od
pisami ze współczesnych zeszytów pogrzebowych rozpoznany repertuar podlaskich pieśni 
pogrzebowych liczy 170 wariantów pieśni.

Pieśni pogrzebowe w wykonaniu przeciętnego informatora nagrywa się z wielką trud
nością. Towarzyszy im obawa spowodowana wierzeniem, podobnie jak przy odtwarzaniu la
mentu, o sprowokowaniu pogrzebu i wyśpiewaniu śmierci. Niechętnie też pożyczano na 
noc do odpisania zeszyty z tej racji, że przecież nie wiadomo kiedy zdarzy się we wsi kolej
ny pogrzeb. Nawet pogrzebowe kolatorki nie znają wszystkich pieśni na pamięć i podczas 
śpiewania posługują się zeszytami. Tylko wyspecjalizowani śpiewacy pogrzebowi bez obaw 
śpiewają do mikrofonu. W każdej wsi znajduje się kilka zeszytów pogrzebowych. Są one 
przynoszone przez właścicieli do śpiewania podczas pustych nocy. Repertuar wybiera i ustala 
kolator (kolalorka). W zasadzie w jednej wsi zawsze jest jedna osoba pełniąca tę funkcję. Cie
szy się ona specjalnym uznaniem i autorytetem niemal kapłana. Odznacza się z zasady 
niepospolitymi walorami głosowymi. Specjalizuje się wyłącznie w śpiewaniu pieśni pogrze
bowych. W znacznie większym stopniu niż ogół mieszkańców uprawia domowe praktyki re
ligijne: ranne i wieczorne odmawianie różańca, modlitwy na Anioł Pański. Interpretuje 
śpiewane przez siebie pieśni. W mieszkaniu kolatora znajduje sie zwykle wiele reprodukcji 
obrazów o tematyce religijnej, figury świętych przybrane kwiatami i różańcami, kilka ksią
żek do nabożeństwa. Przejawia duży dystans w stosunku do spraw doczesnego świata, bytu
je w sferze pieśni jak w realnym świecie. Kolatorstwo na pogrzebach traktu je w sposób na
maszczony jako rodzaj misji i posłannictwa.

Repertuar pieśniowy pustych nocy układa się w jednorodne cykle tematyczne: 1) Pieśni 
maryjne, 2) Psalmy, 3) Pieśni do patronów konania, 4) Pieśni o męce Pańskiej, 5) Pieśni 
medytacyjne (refleksyjno-żałobne). Pieśni sytuacyjne związane z aktami obrzędu pogrzebo
wego takimi jak wynoszenie trumny z domu, droga do kościoła, droga na cmentarz, inhu- 
macja - tworzą cykl swoisty. Należą tu pieśni: Przez czyśćcowe upalenia (1978), Już idę do gro
bu smutnego, ciemnego (1826, 1977) (wynoszenie trumny z domu), Dobry Jezu a nasz Dinie 
(droga na cmentarz). Z inhumacją związany jest bardziej obszerny repertuar: W mogile cie
mnej śpisz na wieki (1934, 1979), garstkę ziemi gdy przysypan będę (1873, 1978), Zmarły 
człowiecze, z 'lbbą się żegnamy (1792, 1979), Żegnam cię, mój świecie wesoły (1747, 1979), Po
grzebmyż to ciało w grobie (1563, 1978). Na cmentarzu mieszkać będę (1931, 1978), Serdecznie 
oczekiwani końca szczęśliwego (1619, 1978), Czemuż lak rychło bierzesz mnie ze świata (1978), Jak 
każdy, który się rodzi, lak ja idę do grobu (1899, 1978). Podczas powrotu z cmentarza śpiewano 
dawniej pieśń Postrzeż się z rozumu obrany (1838). Oskar Kolberg opatruje ją kwalifikatorem: 
pieśń szlachecka, o moralności świata. Zawiera ona motyw wanitatywny powtarzany do nie
dawna w ceremonii pogrzebowej, wypowiadany przez księdza:
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Dziś jednych dekret Boski gnębię,
a jutro wypadnie na ciebie. (Kolberg, DW 28, s. 124)

Sytuacja pożegnania umierającego z rodziną jest podstawą konstrukcyjną pieśni pożeg
nalnych w nie zmienionej poetyce prozopopei, znanej już pieśniom XVII-wiecznym (por. 
A. Nowicka-Jeżowa 1991). W ludowej pieśni pogrzebowej z Podlasia jest aranżowana na 
podobieństwo pożegnania panny młodej z domem rodzinnym:

Zostańcie z Bogiem rodzice
i wy krewni wszyscy.
Zostańcie i przyjaciele, 
którzy mi czynili wiele. 
Zostańcie z Bogiem i progi, 
chodziły tu moje nogi. 
Teraz już więcej nie będą, 
bo mnie jutro pozbędą. (Gloger 1892, s. 101)

Odchodzenie na tamten świat jest porównane do odchodzenia dziewczyny z domu we
selnego w obce strony:

Już się z wami nie zobaczę,
gdy w obcej ziemi zapłaczę (ibidem)

Moje dziateńki, wieczne sieroleńki,
już ja was odchodzę na kraj daleceńki. (Staniszewska 1902 nr 126)

Pustonocne śpiewanie inicjują pieśni maryjne: Przez czyśćcowe upalenie, którzy znoszą prze
winienie (1838, 1978), Witaj Królowo Nieba i Malko litości (1889, 1978)), Witaj, wielka Matko 
Boga, boleścio przejęta (1889, 1978), Tysiąckroć bądź pozdrowiona, o Maryja, Maryja (1889), Ser
deczna Matko, opiekunko ludzi (1889), Niebieskich pułków wielowładna Pani (1889), Królowo Pol
ska, od Boga wybrana (1889), Matko najświętszego Pana (1889), Dobranoc Ci, Pani święta 
(1889), Zdrowaś Maryja, Bogarodzico (1889), Witaj Królowo, Malko miłosierdzia (1978), Salne 
regina (1978), Honor Maryja, wieczność Maryja (1834, 1978), Dusze rzewnie zapłakały (1933, 
1978), Gwiazdo jasności, Panno czystości, tyś jest wonny kwiat (1834, 1978). Matka Boska była 
i jest uważana za główną patronkę umierających i pośredniczkę łask Bożych. W XVII-wie- 
cznych instrukcjach dobrej śmierci wielokrotnie wskazywano na wagę Jej wstawiennictwa 
i podawano specjalne modlitwy (Rok 1991).

Patronami konania i dobrej śmierci są także święta Barbara, święty Józef i święta Anna: 
Zwracano się do Nich w pieśniach: Barbaro święta, perło Jezusowa, (1559, 1635, 1979), fkae- 
mnościach niedowiarstwa Barbara zrodzona (1898), /wż przed Tobą upadamy, Anno święta cudow
na (1898), Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna (1802, 1977). Postaci tych świę
tych jako szczególnych orędowników w chwili śmierci wywodzą się z XVII-wiecznej tradycji 
ars bene moriendi. Postulowała ona wzywanie wymienionych postaci w chwili konania jako 
skutecznych mediatorów między człowiekiem i Bogiem (Aries 1992). Ich kult jest poświad
czony w polskiej kulturze religijnej od XVII wieku. Postaci tych świętych przywoływane 
w godzinie śmierci łagodziły trwogę i lęk przed śmiercią. Zamawiano też. powszechnie na
bożeństwa do tych świętych, dzięki którym „można było uzyskać w niebie wieczną rekom
pensatę” (Rok 1991 s. 152). Pieśń do świętej Barbary, do której według podlaskich wierzeń 
udają się na nocleg zmarłe dzieci, znana jest z XVlI-wiecznego rękopisu (Rkps Arch. Arch. 
Warszaw. 1635 = Bartkowski 1990). W tym czasie były także popularne podręczniki dobrej 
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śmierci obierające sobie za patronkę św. Barbarę, np. Droga bezpieczna do szczęśliwej wiecz
ności. Nabożeństwo do św. Barbary panny i męczenniczki, patronki osobliwie starającej się o zbawie
nie każdego człowieka (Kraków 1745, za: Rok 1991 s. 152). Na Podlasiu poczet świętych w re
pertuarze pieśni pogrzebowych jest poszerzony o postaci: świętego Antoniego - Antom, mę
żu dziwnej niewinności wzorze, który daje obronę wyborno od zguby wiecznej, świętego Jana 
Nepomuceńskiego - Witaj Janie z Bolesława. Święty Jan Nepomucen (Nepomuk, Jan z Po
mnij patron Czech, zmarły w 1393 roku był kanonizowany w 1729 roku. Narodowy święty 
czeski był popularny w Polsce od XVIII wieku. W Warszawie wzniesiono mu dwa posągi, 
a w całej Polsce znajdują się Jego figury w przydrożnych kaplicach. (Kopaliński 1989) Po
staci tej jest poświęcony XVlII-wieczny Koncjonał o św. Janie Nepomucenie, z tego też okresu 
zapewne pochodzi pieśń o Nim, poświadczona w Śpiewniku Mioduszewskiego (1838).

Śpiewa się także pieśń o Przezacnej księżnej dziewicy, Rozalii Pustelnicy (1802, 1966), któ
rej pustynny grób został usypany rękami anielskimi, świętej Magdalenie - Maryja wszetecz
nica w świecie się kochała (1695, 1979), a także o świętej Filomenie - Cuda zacne i wspaniałe 
echo zabrzmiało, męczennicy odrzucającej rękę cesarza w imię miłości Bożej. Do tej grupy 
pieśni zalicza się także ewangeliczną przypowieść o bogaczu i Łazarzu - Pewien człowiek bo
gaty (1573, 1978).

Pieśni o męce Pańskiej: - Krusz się serce moje z głębi mych wnętrzności (1979), Koronka do 
NMP - Kto chce Pannie Maryji służyć (1818, 1978), Zastanów się człowiecze na. chwilkę małą 
(1873, 1977), Klęcząc w Ogrójcu modli się Ojcu (1595, 1978), Jezu, w Ogrójcu mdlejący (1802 , 
1983) - są wielozwrotkowe. Najdłuższa z nich - Krusz się serce moje - liczy 130 czterowerso- 
wych zwrotek, 'Zastanów się człowiecze - 70 zwrotek. Ich śpiewanie jest przerywane odmawia
niem modlitw. Kompozycja ich jest oparta na naprzemianległym przerywaniu sekwencji 
opisujących śmierć Jezusa rozważaniami natury gnostycznej, rodem z. apokryficznej Pro- 
toewangelii Jakuba, w których jednym z warunków zbawienia było życie w cielesnej czystoś
ci. Tradycja śpiewania pieśni pasyjnych wywodzi się także z kanonów «rs bene moriendi. Pod
suwały one myśl o Męce Zbawiciela, radziły naśladowanie jej w godzinie śmierci. Wynikało 
ono z przesłań zawartych w Naśladowaniu Chrystusa Ibmasza A. Kempis. Nb. podlaskie wy
danie tej książki ukazało się w 1834 roku u Bazylianów Supraślskich. W analogii Golgoty 
upatrywano szczególnej godności śmierci chrześcijanina (Nowicka-)eż.owa 1991, s. 152).

Najobszerniejszy cykl pieśni pustonocnych stanowią pieśni medytacyjne (refleksyjno- 
-żałobne), rodem z XVI- i XVII-wiecznych kancjonałów i kantyk, znane dziś dzięki dwóm 
książkom Aliny Nowickiej-]eżowej: Pieśni czasu śmierci (1991) i Sarmaci i śmierć (1992). „Ma
ją one charakter par excellence religijny, ujmują kondycję ludzką w perspektywie metafizycz
nej i wyjaśniają ludzki los w odniesieniu do Boga. Zawierają wykład prawd wiary związa
nych ze zgonem. Pouczenie religijno-moralne jest w nich więc zasadniczym i najważniej
szym elementem strukturalnym”. (Nowicka-Jeżowa 1991, s. 71). Do zasymilowanych 
w podlaskim folklorze pogrzebowym pieśni należą następujące: Niech płynie potok rzewliwy
mi łzami. (1889), jużeś zginiony, jużeś potępiony (k. XVII, w. 1898), Ktokolwiek jesteś z gliny ule
piony (1889), Tak to ospalców swych świat głuszy (1898, 1978), Pogrzebmyż to ciało w grobie 
(XVIII w., 1898, 1978), Duszo kochana, grzechem, zmazana (1655, 1802, 1979), O, jak fałszywe 
wszystko na tym nędznym świecie (1898, 1977), Więzień w czyśćcu zatrzymany (1978), Zaczynam 
lament w więzieniu czyśćcowym jęczących (1670, 1988), Lecą lalami jakby skrzydłami życia mojego 
momentu (1892, 1898), Niech monarchowie swe miasta budują (p. XVIII wieku, 1957), Aniele 
stróżu, mój miły patronie (1989, 1987), Co w tern ai profil i co za nagroda (1987), Pójdziemy, pój
dziemy stąd w niewiadome krainy (XVII w., 1892). Słuchaj ziemio, słuchajcie mogiły (1892, 1987), 
Nie masz na świecie nic szczęśliwego (1987) AAA przyjdzie godzina (1745, 1977), Postrzeż się z ro
zumu obrany (1838, 1886) Cokolwiek w świecie jest wszystko marność: (1830, 1980), Zegar bije, 
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pamiętaj, na drogę wieczności (1746, 1978),/wż leżę śmiercią uśpiony (1980), Otóż nam tu śmierć 
dowodzi, jak marność cały świat (1983), Pamiętaj człowiecze, jak żyjesz na świecie (1694-1703, 
1977), Fałszywe wszystko na tym nędznym świecie (1850, 1988), Posłuchajcie proszę pilnie, jak nie
bo płacze usilnie (1802, 1977), Patrz, patrz, gdzie twe zmysły, zdaj, zdaj, rachunek ścisły (1892), 
Cas, cas, już niosą trumnę, wstań, wstań, odbierz fortunę (1892).

Wspomniane pieśni zawierają przede wszystkim poddany wielokrotnej redakcji wątek 
marności świata:

Fałszywe wszystko
na tym nędznym świecie,
nie ma tu nic stałego, 
wszyscy o tym wiecie.

Świat wiele obiecuje, 
rozkoszy cukruje, 
i na koniec każdemu 
ciemny grób gotuje. (Lewonie 1988)

Obecny jest także wątek memento morf. co mnie dziś - wam jutro:

Do was przemawiam sąsiedzi i krewni,
że tąż drogą pójdziecie, bądźcie tego pewni.
Cm widzicie dziś smutki u mnie żałosnego,
to samo będzie w czasie pogrzebu waszego.

(Bokinka Królewska 1979)

Upowszechniony w Polsce od XVII wieku topos triumfu śmierci, tzw. taniec śmierci, 
obecny jest w repertuarze pieśni pogrzebowych w redakcji kantykowej i ludowej:

Słuchajcie ludzie, co to z wami będzie, 
kiedy śmierć z kosą i młotkiem zasiędzie, 
biada ci człowiecze, za to życie twoje, 
dostaniesz za. swoje.

Śmierć niedowiarek nikomu nie wierzy, 
każdym polrząśnie, jaż zęby wyszczerzy, 
jeżeli tejże natury nie znacie, 
oto tu macie. (Saloni 1903, s. 273)

W ludowym korowodzie tanecznym idą w tany ze śmiercią: szewc, krawiec, kuśnierz, ko
wal, Żydówka i Żyd, mularz, kucharka, karczmarka, młynarz, cieśla, muzykant, żołnierz 
i wąsal. Śmierć nikomu nie borguje. Wyjątek robi tylko dla dziada - proszalnego żebraka:

Śmierć ci i dziadowi wszystko podaruje,
bo on chodzi od wsi do wsi,
a torby nosi
i Koga prosi. (Kolberg, DW 40, s. 435)

Do wyobraźni ludowej przemawiają i są przez nią asymilowane realistyczne i materialne 
obrazy nieba, piekła i czyśćca. Niebo ma kształt ogrodu różanego:
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Tam kwitną róże, lilije, 
lam niezwiędłe wianki wiją, 
z barankiem się cieszyć mają, 
bo bez grzechu umierają. (Bokinka Królewska 1979)

Piekło to obraz otchłani pełnej nie tylko ognia i smoły, ale i narzędzi tortur, len motyw 
ikonograficzny znany jest średniowiecznemu malarstwu zachodniemu (Rok 1991):

Tam psepysne jadua dają, 
siarką, smouą nćipćijdją, 
ścielą slrdsne uoze, 
bzyluiy, slrdsne noże. (Wierzchowski 1890, s. 224)

Pejzaż czyśćca z XVII-wiecznej pieśni:

Ogień w czyścu bardzo ostry, 
otoczył mnie płomień bystry, 
i zewsząd mnie ogień pali, 
nikt się nade mną nie użali. (Tymianki-Adamy 1983)

jest do dziś zakorzeniony w ludowej religii. Powszechna jest wiara w istnienie realnego 
miejsca oczekiwania, w którym dusza człowieka jest poddawana fizycznym torturom. Po
wszechnie także wierzy się w niezwykłą skuteczność modlitw, a nawet ofiarowania siebie za 
dusze przebywające w czyśćcu. Ludowy system dobra i zła, nagrody za dobro i kary za zło 
jest zsynchronizowany z wartościowaniem życia ludzkiego w eschatologii katolickiej. Idea 
cierpienia spowodowanego odrzuceniem miłości Boga leży w sferze abstrakcji dalekiej kul
turze ludowej, aczkolwiek sformułowania tej myśli odnaleźć możemy w książkach do nabo
żeństwa, wydawanych dla ludu już. od połowy XIX wieku: „Dwie są okropne męki w czyść
cu: jedna straty, druga kary. Pierwsza tak się rozumie, że tam cierpiące dusze zatrzymane 
są do czasu widzenia Boga. Druga, że jeszcze muszą cierpieć niewymowne boleści. Wiel
kość pierwszej męki nie może się do niczego porównać. Przewyższa ona ludzkie pojęcie. 
Wszelkie porównania i podobieństwa użyte do jej wyrażenia są jak cień próżny”. (Ogród ró
żany 1854, s. 469).

Pieśni refleksyjno-żałobne, których świeckość mocno podkreśla Alina Nowicka-Jeżowa, 
drukowane były od XVI wieku w kancjonałach, w XVII wieku w kamyczkach wydawanych 
masowo. Już. w XVII wieku odnajdywane są ich wersje w rękopiśmiennych śpiewnikach 
świeckich i zakonnych, w miscelaneach historycznych i literackich, a nawet sylwach szla
checkich. W kamyczkach były umieszczane w dziale pieśni rozmaitych (Nowicka-Jeżowa 
1991, s. 294). W owej aliturgicznej dystrybucji pieśni medytacyjnych przez wydawców 
zgodnej z polityką kościoła, który „nie propagował śpiewów in aulgari w liturgii żałobnej 
ani nie precyzował ich funkcji kultowej” (Nowicka-Jeżowa 1991, s. 296) można upatrywać 
przyczyny zadomowienia się ich w folklorze. Sposób upowszechniania wzorców dobrej 
śmierci wśród ludu możemy odnaleźć już w XVII-wiecznym piśmiennictwie religijnym. 
Ówczesne piśmiennictwo ars bene moriendi przeznaczone w znacznej części dla kapłanów 
stara się nakłonić ich clo troski o wszystkich wiernych bez. względu na pochodzenie społe
czne i wielkość fortuny. Celem polskiego wydania instrukcji J. Crasseta: Przygotowanie na 
dobni śmierć. Ćwiczenia nabożne dla przygotowania się do dobrej śmierci na każdy dzień przez ty
dzień. (Warszawa 1693, Kalisz. 1763, Lwów 1741; za: Rok 1991) była opieka nad tymi zwła
szcza, „którzy po wioskach i polach mieszkają, gdzie po większej części na kształt zwierza 
żyją i umierają, nikt ich nie ratuje, ani ratować nie umie. Dlatego dla wielkiej miłości 
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chrześcijańskiej zalecano rozdawać drukowaną książeczkę wiejskim plebanom oraz właści
cielom dworków szlacheckich, aby oni właśnie prowadzili dalej odpowiednią edukację. Ple
banom natomiast zalecano, aby zebrawszy raz w miesiącu okoliczny lud w kościele nauczali 
go obok zasad dobrego życia także sposobów dobrej śmierci” (Rok 1991: 111).

Pieśni pustych nocy

Nagrania i odpisy pieśni znajdują się w Archiwum Fonograficznym im. Mariana Sobie
skiego Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Teksty pieśni są transkrybowane z taśmy w przy
padku ich nagrania: Sygn. I (taśma), K (kaseta), bądź odpisane z zeszytów pogrzebowych 
lub ich fotografii, jak to zdarzyło się przy 130-zwrotkowej pieśni Krusz się serce moje. Nagra
ny fragment pieśni, uzupełniony zapisem z zeszytu pogrzebowego, oznaczono znakiem -/. 
Zapis gwarowy pieśni jest z tego powodu niejednolity. Ingerencja w tekstach pieśni odpisy
wanych jest ograniczona tylko do wprowadzenia interpunkcji, zachowano zeszytowy sposób 
wyróżniania imion własnych i zniekształcone nieraz słowa i sensy zdań.

Transkrypcje melodii i grafika nutowa krojem kolbergowskim w wykonaniu Piotra Dahliga.
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I. Pieśni do patronów konania

1. Pieśń do świętej Filomeny

J = MM 88 42”

K X 89/B-l. Zeszyt pogrzebowy Stanisławy Malinowskiej, 
Sierki gm. lykocin woj. Białystok 1989 r.

Cu—da zac-ne- i wspa-nia-------- te e------cho za------brzmia-ło,
a—ty na— sze o— zię.— bia------- te .Ser—ce za——drżą—te.

Cuda zacne i wspaniałe echo zabrzmiało, 
aby nasze oziębiałe serce zadrżało.

Już po wszystkich krajach słynie 
sława świętej Filomeny, 
módl się za nami.

Oto święte cudne ciało z dawnych popiołów, 
z noc ciemnych jasne się stało z podziemnych dołów.

Tyś to, Panno Filomeno, 
módl się do Bożego Syna, 
módl się za nami.

Gdy chrześcijańska płynęła krew dla Jezusa, 
Ona wtedy podjęła śmierć dla Chrystusa.

Dla oblubieńca swojego,
Módl się, Filomeno, do Niego, 
módl się za nami.

Za miłość cesarz przyrzeka tron i koronę, 
Ona się honorów zrzeka, odrzuca one.
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Dzielnie, rzecze Filomena, 
kocham już Bożego Syna. 
Módl się za nami.

Oddał katowskiej swawoli, by Ją męczyli, 
a przez smaganie do woli stałość zmiękczyli, 

lecz zwycięża Filomena. 
Módl się do Bożego Syna, 
módl się za nami.

Ani bicie, ani strzały, ni wszelka trwoga, 
woda, ogień, nie zdołały wziąść Ją od Boga. 

Mocna Panno Filomeno, 
módl się do Bożego Syna, 
módl się za nami.

Kat przez miecz dał życia koniec, 
a Niebieski Oblubieniec wziął Ją ku Sobie.

Proś tam, Panno Filomeno, 
za nas w niebie Boga Syna, 
módl się za nami.

Na grobów, co Jej jaśnieje palma, lilija, 
u grobu się cuda dzieją, wonność wybija. 

Cudna Panno Filomeno, 
módl się do Bożego Syna, 
módl się za nami.

Niech Ci nasze łzy nie płyną w ziemskiej niedoli, 
za pobożną Jej przyczyną znikną niedole.

Święta Panno Filomeno, 
módl się do Bożego Syna, 
módl się za nami.

Święta Panno, luboś własna patronko,
i co naszej Ojczyźnie naszą bądź opiekunką.

Czysta Panno Filomeno, 
módl się do Bożego Syna, 
módl się za nami.

War. bibl.: Por. Hymn do św. Filomeny Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli) 
(1922, V s. 100)
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II. Pieśni pasyjne

2. Krusz się serce moje

T 3879/3. Bokinka Królewska gm. Tuczna woj. Biała Podlaska 1979, 
Stanisława Kot. ur. 1924.

Izy z wielkiej ża4os-c'i.

Placide us-ta łwli-wie, mo-je-go je-zu-sa drogie-go lak u-mą-czo-negń.

\—
—1-----[J

1. Krusz się, serce moje, z głębi mych wnętrzności, 
oczy wylewajcie łzy z wielkiej żałości.
Płaczcie usta rzewliwie, mojego Jezusa drogiego 
tak umęczonego.

2. O. Boże, Stwórco mój, któregoś ukochał 
człowieka nędznego i żeś nie żałował
dać na męki straszliwe swojego Syna jedynego, 
najukochańszego.

3. Człowiek w proch mizerny, gdzież to pojąć może, 
miłość' moja wielka, o wszechmocny Boże, 
choćbym żył licet, co pies ku litości
cu pokucie i żaliu do Twojej miłości.

4. Nigdy nie nagrodzę za me grzechy wielkie, 
różne przewinienja i obrazy zuszelkie,
a Ty pragniesz wszystko mi przebaczyć, 
abym miał za grzech, chciał życiem przebaczyć.

5. Twoja wielka miłość' wchodzi w me wnętrzności, 
serce moje kruszy, rozbudza me żałości,
łzy wyciska ze żalu wielkiego, 
żem śmiał obrazić Boga tak dobrego.
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6. Bym tym niewdzięcznikiem nie mając żałości 
nad męko Jezusa smutku i litości,
godzien byłbym piekła goroncego 
za niewdzięczność mojom, twardość serca mego.

7. Zaliewam się łzami, w sercu boleść' czuję, 
nad męko Jwezusa, którego miłuję,
idę w drogę mąk okrutnych Jego do Ogrójca, 
skąd Go ujrzę pojmanego.

8. Z żaliem przód usłyszę, jak sję czule żegnał 
z uczniami miłemi, najukochańszemi,
z temi słowy do nich się odzywa, 
sam z wielkiej żałości łzami się zaliewa.

9. Maluczkom jest z wami jeszcze, braciszkowie, 
już się z wami żegnam, mili synaczkowie.
Świat, lud jego już mnie nienawidzi, 
pojmać, zamordować, już się na mnie stroji.

10. Niech się serce wasze dlatego nie trwoży, 
bo zamordowany musi być Syn Boży,
a dlia nas zszedł, by miejsce zgotować, 
gdzie z Bogiem na wieki będziecie królować.

11. Gdy się już Pan Jezus z uczniami pożegnał, 
do Matki Najświętszej swojej postępował, 
wzioł uczniów trzech z sobo jeszcze daliej, 
którzy bóstwo lepiej Jezusowe znali.

12. Idzie Jezus w ten dom, gdzie Najświętsza była 
Matka Jego, która bez Niego tęskniła,
ostatni raz idzie z Nio s'ie pożegnać' 
i Onej za wszystko serdecznie dziękować'.

13. Kamienne byś serce człowiecze mieć musiał, 
gdybyś nad Jezusem, Mario nie zapłakał,
gdy usłyszysz, jak się czule żegna z Matko Naj świętszo, 
do nóg Jej upada.

14.0, wielkać tu jest żałość' i smutek największy, 
gdy przychodziJezus do Matki. Najświętszej,
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Matki swojej i najukochańszej, która Go ujrzała, 
prendko k niemu spieszy.

15.0, więc już Jej Serce wielce się strwożyło, 
że s'ię z Jej Synaczkiem już coś wnet stać miało. 
Ach, zaprawdę tak jest, nie inaczej, 
bo Jezus przy Matce upadł i już klęka.

16. Całuje Jej nogi, ręce, usta ścięte, 
dzlenkuje za prace dla Niego podjęte, 
i troskliwie, że Go wychowała prosi, 
by Go na śmierć' pobłogosławiła.

17. Ach, mieczem przeszyte wtenczas serce miała, 
i słowa z żałości wymówić' nie mogła:
ach, za chwilę, Synu, z Tobo umrzeć, 
na najokrutniejsza śmierć' z Tobo isc' mam.

18. Jezus zapłakany z żałości przemawia, 
do Matki Najświętszej, którą tak pociesza: 
Ojca mego wolia, abyś żyła,
byś mnie po mojej śmierci do grobu włożyła.

19. Ach, Synu mój najmilszy, tylko chciej, a sprawisz, 
Ojca niebieskiego Twojego upros'isz,
abyś jeszcze choć parę liat pożył, 
cieszył mnie i lud Twój i nauko karmił.

20. O, Matko najmilsza, prosiłbym, jeszcze żył, 
a z otchłań wołajo, abym na śmierć' śpieszył: 
Anna, Józef, ty słone dusz głosy
do Ojca mojego przychodzą w niebiosy.

21. A toż być nie może, jako że z wszystkich 
na śmierć okrutną za nich się gotuje.
Czas mi już, czas, już zaszło słoneczko, 
błogosław mnie na śmierć, Najmilsza Mateczko.

22. Ach, jakoż to boleść' wtenczas Matka miała Najświętsza, 
gdy na śmierć' Syna prowadziła!
Klęczącego Synaczka swojego błogosławi, 
na śmierć' całuje Onego.
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23. Matki tego świata, któreście patrzyły 
na śmierć dziatek waszych blisko i płakały! 
Zapłacicie takoż łzami rzewliwemi
nad Jezusem, Matką i grzechami swemi.

24. A gdy już Jezus z Matką żegnał był, 
na Górą Oliwną, do Ogrójca śpieszył, 
boć noc była, czas bliski pojmania,
chciał Jezus uzyskać chwilę modlenia. [...]*

* Pełny tekst pieśni, zawierający szczegółowy opis Męki liczy dalszych 105 zwrotek 
[Red.].

III. Psalmy

3. Niech się ze mną co chce stanie

J-104 35” (B

I< X 89/B-2. Zeszyt pogrzebowy Stanisławy Malinowskiej, 
Sierki gm. lykocin woj. Białystok 1989 r.
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Niech się ze mną co chce stanie, 
wszystko chętnie ja przyjmuję.
Co chcesz, to czyń ze mną, Panie, 
|: na wszystko się ofiaruję : |.

Wiem to z wiary, żem Twe dziecię, 
Tyś mój Ojciec ukochany.
Co chcesz, rozkaż na tym świecie, 
|: chcę na rozkaz być podany : |.
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Spróbuj nędzą, doświadcz głodem, 
tego ja się nie wymawiam. 
Wszystko mi się stanie miodem, 
|: dobroć Twoją ja wysławiam : |.

Tylko stań przy moim boku, 
który jesteś ufność moja.
Nie ustąpię ani kroku,
|: bądź, o Boże, wola Twoja : |.

Niech źli ludzie mają sławę, 
czernią i szydzą z zstąpienia.
Twojej woli oddam tę sprawę,
|: dosyć dla mnie pocieszenia : |.

Byłeś Ty był przyjacielem, 
który jesteś ufność moja.
Westchnę z płaczem i weselem, 
|: bądź, o Boże, wola Twoja : |.

Chcesz, abym był zapomniany, 
po co żyję w nikczemności 1 
Że nie mogłem być zbawiony, 
|: dosyć dla mnie szczęśliwości : |.

Wiem, że zasłużyły na to 
grzechy i niewdzięczność moja.
Westchnę, dziękując ci za to,

| :co bądź, o Boże, wola Twoja : |.

Choć napełnisz serce smutkiem, 
bojaźnią, strachem, gorzkością, 
Twojej to jest woli skutkiem, 
|: gorycz staje się słodkością : |.

Niech mi krewni umierają, 
rodzice i przyjaciele, 
dobrodzieje opuszczają, 
|: ja i o to nie dbam wiele : |.

Tyś sam Ojcem, Siostrą, Bratem, 
Ty pociecha jesteś moja,
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Ty chcesz tak, więc dość na tem,
|: bądź, o Boże, wola Twoja : |.

Aż do grobowej mogiły 
nie wstanie dusza moja.
Wołać będę z wszelkiej siły:
|: bądź, o Boże, wola Twoja : |.

Wiara mi cierpliwość daje 
w obietnicy Twojej, Boże.
Ta mi zaręczeniem staje,
|: ta mnie omylić nie może : |.

Wszystko razem niech zniszczeje, 
nie ustanie siła moja.
Co chcesz, niech się ze mną dzieje, 
|: bądź, o Boże, wola Twoja : |.

Z krzyżem mi więc żyć potrzeba, 
tylko ześlij, zechcę przyjąć.
Krzyż Twój kluczem jest do nieba,
|: którego ja nie chcę minąć : |.

Ty przód idziesz z krzyżem Twoim; 
zapatrując się na Ciebie 
w ślad za Tobą pójdę z moim — 
|: odpoczniemy razem w niebie : |.

IV. Pieśni do Matki Boskiej

4. Honor - Maryja, wieczność - Maryja

J = 112 Z4"
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K X 89/B-3. Zeszyt pogrzebowy Stanisławy Malinowskiej, 
Sierki gm. lykocin woj. Białystok 1989 r.

Honor - Maryja, wieczność - Maryja, 
witaj, witaj wiecznie świętej, 
Niepokalanie Poczętej, Maryja.

Honor - Maryja, niebo - Maryja, 
godne to jest porównanie, 
z niebem Maryja, kochanie prawdzie.

Honor - Maryja, sława - Maryja, 
w tej niepokalanej chwale 
są zbawienia mego szale pomyślne.

Honor - Maryja, sława - Maryja, 
godność Jej niech zawsze słynie, 
imię z ust naszych płynie na wieki.

Honor - Maryja, śliczność - Maryja, 
nie masz, nie masz takiej godziny, 
w całym świecie nie masz równej Maryi.

Honor - Maryja, czystość - Maryja, 
Niepokalanie Poczęta, 
wszystka piękna, niepojęta w czystości.

Honor - Maryja, Panu - Maryja, 
co tylko chcesz, wszystko możesz, 
najgrzeszniejszego wspomnisz w momencie.

Honor - Maryja, życie - Maryja, 
niechaj i ten sekret opowie, 
że Maryja nasze zdrowie, Maryja.

Honor - Maryja, port nasz - Maryja, 
do którego gdy ściągamy, 
niech to imię w ustach mamy, Maryja.

Honor - Maryja, Matka - Maryja, 
że Ciebie wszyscy kochamy, 
do nóg Twoich upadamy, jak Matce.
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Honor - Maryja, Arka - Maryja, 
proś za nami Swego Syna, 
Jezusa, Zbawcę naszego, Boska Matko.

Honor - Maryja, wódz nasz — Maryja, 
przy ukochanej Maryji 
choć we krwi stanę w pół szyji, nie zginę.

Honor — Maryja, zbroja - Maryja, 
niechże przez Cię pokój mamy, 
gdy Cię z Jezusem znamy obroną.

Honor -Maryja, tarcza - Maryja, 
niech, nam odtąd nic nie szkodzi, 
wnet na stronę niech odchodzi przeciwną.

Honor - Maryja, tryumf - Maryja, 
dusze, serca polecamy, 
losy nasze dziś składamy w Twe ręce.

Jezu, Jezu nasz, bądź przy nas 
dla Matki Twojej miłości, 
odpuść nasze wszystkie złości, a zbaw nas.

Jezu, Jezu nasz, bądź łaskaw dla nas, 
daj nam pokój pożądany, 
Jezu, Jezu nasz kochany, prosimy.

Jezu, Jezu nasz, jakoś jest Bóg nasz, 
słysząc nasze prawe prośby, 
odwróć od nas gniewu groźby, przepuść nam.

Jezu, Maryja, Jezu, Maryja, 
sprawcie święte Dwa Imiona, 
żeby dusza potępiona nie była.

War. bibl.: Incipit jest wymieniony w repertuarze pieśni pogrzebowych z Jeżewa Starego 
gm. lykocin - zob. Zygmunt Gloger 1889 „Wisła” 3 s. 611.
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5. Dusze rzewnie zapłakały

I< X 89/B-7. Zeszyt pogrzebowy Stanisławy Malinowskiej, 
Sierki gm. Tykocin woj. Białystok 1989 r.

Gó— ty , só--------- fy przyj-mij—cie nas ,
bo Pan Je---------  zuS nie chce znać nas , Zdro-waś Ma—ry—ja.

S------

Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Maryja,
i na groby zawołały, Zdrowaś Maryja!
Groby, groby przyjmijcie nas,
bo Pan Jezus nie chce znać nas, Zdrowaś Maryja. 

Witaj róża i lilija, 
niech się serce w nas rozwija, 
Zdrowaś Maryja!

Groby im odpowiadają, Zdrowaś Maryja, 
ach, biada wam dzieci, biada, Zdrowaś Maryja, 
czemużeście nie słuchały,
w ciężkich grzechach umierały, Zdrowaś Maryja. 

Witaj róża i lilija,
niech się serce w nas rozwija,
Zdrowaś Maryja. [...]*

* Cd. tekstu jak w częstochowskim druczku J. Miecznika (zob. przedruk w: J. Bartmiński, 
w tym tomie „Etnolingwistyki”).
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V Pieśni medytacyjne

6. Duszo kochana, grzechem zmazana

Zeszyt pogrzebowy Stanisławy Malinowskiej, 
Sierki gm. Tykocin woj. Białystok 1989 r.

Duszo kochana, grzechem zmazana, 
czas ci się, czas, ocucić, 
czas już do Boga, gdy zewsząd trwoga, 
czas już grzech porzucić.

Już grzechy brzydkie stanęły wszystkie 
przed Boskim majestatem, 
już Bóg żarliwy gniew sprawiedliwy 
wykonywa nad światem.

Bo cóż pomoże, ach, wieczny Boże, 
choć dobrą wiarę mamy, 
kiedy nowenn, coraz cięższymi 
grzechami Cię obrażamy.

Boże łaskawy, przyjmij nasz żal prawy 
pokutujących ludzi,
sercem wzdychamy, łzy wylewamy, 
niech prośba łaskę wzbudzi.

Duszo skruszona, żalem ściśniona 
żebrze Twojej litości,
Boże straszliwy, bądź miłościwy, 
przebacz jej nieprawości.

Ach, Boże prawy, dobry, łaskawy, 
przyjmij i mnie grzesznego, 
uderz grzesznika jak niewdzięcznika 
miłością, ducha Twego.
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Niech odtąd Ciebie miłuje w niebie 
nad wszystko najlepszego, 
wyrzuć marności z moich wnętrzności 
mocą Imienia Twego, 
i o to proszę Najmiłosierniejszego.

War. bibl.: Folwarski 1802 s. 259 nr 246; Gloger 1889 „Wisła” 3 s. 611 (incipit), por. 
pieśń pochodzącą z XVII wieku, zwaną Pieśnią Hetmana Czarnieckiego: Boże łaskawy, przyjmij 
płacz krwawy.

7. Więzień w czyśćcu zatrzymany

T 2747/22. Kopcie gm. Skórzec woj. Siedlce 1966 r.
Halina Maciek ur. 1921 r.

j = 144 39”

Vr-n-A f j -1* r:
Wię-zień w czyścu. za trzy—ma —ny pro-sl na Je—zu- Ja ra- ny:

ra---- tujzog-nia mo-jo du-------- sze , bo ja bardzo cier pieć mu jze, o, Je-zu!

Więzień w czyścu zatrzymany 
prosi na Jezusa rany: 
|: ratuj z ognia mojo dusze, 
boja bardzo cierpieć musze, 
o, Jezu : |!

Przez wszystkie dniji momenta, 
życia mego i talenta, 
|: tam rachunek pokazano, 
na ciężkie męki mnie dano, 
o, Jezu : |!

Ogień w czyścu bardzo ostry, 
otoczył mnie płomień bystry, 
|: i zewsząd mnie ogień pali, 
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nikt się nade mną nie użali, 
o, Jezu : |!

Gdy się ze światem ja rozstawał, 
wtenczas mnie każdy żałował, 
|: a gdy skonał, choć widzieli, 
o duszy mej zapomnieli, 
o, Jezw. |!

Córki, syny, co płakali, 
gdy mnie do grobu wkładali, 
|: wtenczas niby żałowali, 
a teraz mnie zaniedbali, 
o, Jezu: |!

Siostra z bratem chodzi stroną, 
chociaż mi reąuiem dzwonią, 
|: i reąuiem wydzwaniają, 
o duszy mej nie dbają, 
o, Jezu : |!

Miły Jezu, cóż takiego?
Nie masz przyjaciela swego,
|: żeby mnie teraz żałował, 
w mękach czyścowych szanował, 
o, Jezu : |!

Córki, syny nie ratują, 
bracia, siostry też nie dbają, 
|: przyjaciele, inni krewni, 
nikt o duszy mej nie wspomni, 
o, Jezu : |!

Mają z pisma ogłoszenie, 
jak w czyścu palą płomienie,

|: tam za moment grzechu płonąć, 
we łzach gorzkich długo tonąć, 
o, Jezu : |!

Dekret Boski nie przeminie, 
co mnie dziś, tak wam się stanie, 
|: uważaj każdy żyjący, 
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na ogień w czyścu gorący, 
o, Jezu : |!

Przez Twą, Jezu srogę mękę, 
podaj duszom w czyścu rękę, 
|: wyciągnij je zranionemu 

z czyśca rękami swojemi, 
o, Jezu : |!

Wyprowadź z Twej świętej miłości, 
do niebieskiej wesołości,
|: niech się cieszę z Tobą, Panem, 
aż na wiek wieków, Amen, 
o, Jezu : |!

7a.

T 4276/2. lymianki-Adamy gin. Ciechanowiec woj. Łomża 1983, Eugenia lymińska ur. 
1937, NN ur. 1923 1’iątki-Szeligi
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ra—tuj z ognia moją du—.<ze, bo ja bardzo cier-pić mu-sze.o, Je— zu!

Więzień w czyścu zatrzymany 
prosi na Jezusa rany:

|: ratuj z ognia moją duszę,
bo ja bardzo cierpić musze, o Jezu : |!

War. bibl.: Piekoszowski 1850 s. 892-893; Gloger 1889 „Wisła”: 3 s. 61 1 (incipit), por. 
Bruckner 1902 s. 233-234.
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8. Otóż nam tu śmierć dowodzi

T 4274/1. lymianki-Adamy gm. Ciechanowiec woj. Łomża 1983, 
Eugenia Tymińska ur. 1937

Otóż nam tu śmierć dowodzi, 
jaka marność cały świat, 
a gdy każdy z niego schodzi, 
jak żałosny to rozbrat.
Choćby człowiek wszystko miał, 
co by kolwiek tylko chciał,
|: icszystko mu to śmierć odbiera, 
zdrowie, życie mu wydziera : |.

Tu na marach mamy ciało, 
co dotąd ożywiał duch, 
co przed kilku dniami miało 
w sobie siłę, życia ruch, 
Już to dzisiaj jako pień, 
ciało znikłe jako cień,
|: duch, jak więzień wypuszczony, 

już wyleciał w jinne strony : |.

Zono, wy krewni życzliwi, 
nie troskajcie sie nade mno, 
niech was Pan Bóg uszczęśliwi 
tu moco i łasko swo.
Naśladujcie świętych cnót, 

i bo ja tylko jide wprzód,
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|: za mno także wy przyjdziecie, 
ale kiedy, to nie wiecie : |.

Dziatki, które mnie kochacie, 
wiem, że żałujecie mnie, 
ojca swego już nie macie, 
Bóg mnie powołał do się. 
Któż wam otrze z oczu łzy, 
któż we przykrościach pocieszy ? 
|: Któż pomoże ji w potrzebie? 

Ach, jest Ojciec dobry w niebie : |.

7łgo Ojciec, który ptakom 
daje pokarm i żywi je, 
daje pokarm i robakom, 
Ten o was, sierotach wie, 
Ten was kocha, o was dba, 
i uściski wasze zna.
|: Tego Ojca wy kochacie, 

Jemu się wcale oddajcie : |.

Dziatki, to was jeszcze proszę: 
miłujcie się każdy w czas, 
niech tę radość w grób odnoszę, 
że w zgodzie opuszczam was. 
Pochodzicie z jednej krwi, 
każde tegoż Boga czci, 
|: jednym sercem wychowani 

ji pod jednym piastowani : |.

Ach, mój Boże miłosierny, 
Tyś nam swoje słowo dał, 
że Twój każdy sługa zuierny 
miejsce z Tobo będzie miał.
Dajżeż, dobry Panie, daj 
rozkoszy wiecznej raj, 
|: niech mi sie, najsłodszy Panie, 
według słowa Twego stanie : |.

A my, ludzie skazitelni, 
niech nas uczy ten co trup,
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żeśmy grzeszni ji śmiertelni,
że nam oczy staną w słup,
że nas czeka równy los,
że nam zabrzmi w uszach głos:
|: jidź przed tron Boga - Sędziego, 
oddaj liczbę życia swego : |.

9. Zegar bije, pamiętaj na drogę wieczności

Zeszyt pogrzebowy Marii Mróz,
Brzeziny gm. Trzcianne woj. Łomża 1978 r.

Zegar bije, pamiętaj na drogę wieczności, 
a tak moment ostatni skończysz w szczęśliwości.

Zegar bije godzinę, już życie uchodzi, 
miej baczenie o sobie, boć śmierć w serce godzi.

Zegar bije, ciebie wnet na sąd zawołają, 
na którym ledwie święci sprawy wygrywają.

Zegar bije, piekło się ogniste otwiera, 
ty me dbasz, chociaż ludzi tysiące zabiera.

Zegar bije, ty grzesząc Jezusa krzyżujesz, 
cóż ci złego uczynił, że Go tak marnujesz'?

Zegar bije, czas płynie jako w rzekach woda, 
strzeż się nienagrodzonej, o, człowiecze, szkody.

Z.egar bije, ciało się pociecho częstuje, 
a zawsze ci piekielne gorzkości gotuje.

Zegar bije, czart na cię w sądzie instytuje, 
przy zasługach Jezusa zaraz ustępuje.

Zegar bije, ty już znasz prawdy chrześcijańskie, 
a przecież życie swojej prowadzisz pogańskie.

t
Zegar bije, niebiescy żeńcy wychodzą, 
kąkol w snopy związawszy w ogień rzucić radzą.

Zegar bije, do brzegu niewód dociągają, 
ryby złe precz odrzucą, a dobre schowają.
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Zegar bije, stworzenia na cię narzekają, 
na miłość twoją żałośnie przed Bogiem stękają.

Zegar bije, żołnierzom ognistego koła, 
pożarem cię śmierć będzie reprezentowała.

Zegar bije, powietrze straszy cię grzmotami, 
chce i prędko dotrzeć, krzeszyć piorunami.

Zegar bije, morskie się burzą nawałności, 
zastąpią cię, grzeszniku, z twojej zawziętości.

Zegar bije, ziemia się trzęsie i topnieje, 
ludzki naród od strachu wielkiego topnieje.

Zegar bije, już podobno ostatnia godzina 
twoja tu wychodzi, już zamyśl o sobie.

Zegar bije, wieczności luieczność następuję, 
patrz, jaką Bóg zapłatę za grzech gotuje.

Zegar bije, odbieraj: albo w niebie gody, 
albo w piekle z czartami wiekuiste gody.

War. bibl.: por. 7,egar bije, pamiętaj na ostatnie rzeczy, Rękopis Ossol. syg. 1 1746, koniec 
XVIII wieku - zob. Nowicka-Jeżowa 1991.

10. Niech monarchowie swe miasta budują

Zeszyt pogrzebowy Marii Mróz, 
Brzeziny gm. Trzcianne woj. Łomża 1978 r.

Niech monarchowie miasta swe budują, 
niech je murami zewsząd ocerklują, 
za nic u śmierci mury i parkany 
i mocne ściany.

Niech wystawiają zamki nieodbyte, 
niechaj fortece stawią znamienite, 
śmierć z błotem zmiesza marmurowe gmachy 
i złote dachy.

Śmierć drzwi żelazne w bramach wyłamuje, 
do potentatów śmiele przystępuje,
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śmierć sie nie lęka książęcia i pana 
ani hetmana.

Śmierć na cesarskie nachodzi pałace, 
gdy chce przychodzi, we drzwi nie kołacze, 
i w pałacach się cesarz nie osiedzi, 
śmierć go nawiedzi.

Śmierć króla z tronu w ciemną trumnę wsadzi,
z majestatem w ziemię zaprowadzi, 
z ręki cesarskiej berło wytrąca, 
piaskiem przykrywa.

Z drogiej purpury śmierć króla wyzuje, 
złotą koronę ziemią posypuje, 
z głowy cesarskiej wszystko w błoto, 
perły i złoto.

Stać wielorybem na morzu głębokim, 
bądź orłem bystrym nad niebem wysokim, 
bądź salamandrą, a w ogniu czołgaj się, 
lwem nazywaj się.

Śmierć w ogniu, w morzu, na powietrzu łowi, 
trudno przed śmiercią skryć się człowiekowi, 
wtedy cię por wie, do grobu powlecze, 
nędzny człowiecze.

lOa.
T 2335/28. Chodorówka Stara gm. Suchowola woj. Białystok 1957, 
Zofia Sojko ur. 1889

J = 116 27”
:--h j-,  ISl- >w erJ 71?' F#

Niech mo-nar-dio—wie mias-ta bu-du-ją , niech je mu-ra-mi zew-tojd o—cer-klu-ją,
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za tuc u śmieć-ti mu-ry i par—ka—ry i moc-ne ścia-ny.
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Niech monarchowie miasta swe budujo, 
niech je murami zewsząd ocerkliujo, 
za nic u s'miert'i i muryji parkany, 
i mocne śc'iany.

War. bibl.: Kancjonał z początku XVIII wieku ze zbiorów Bibl. Jagieł. sygn. I 926 - zob. No- 
wicka-Jeżowa 1991; Pieśni nabożne 1829 nr 397.

11. Posłuchajcie, proszę pilnie, jak niebo płacze usilnie

T 2335/27. Chodorówka Stara gm. Suchowola woj. Białystok 1957, 
Zofia Sojko ur 1889 r.
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fe-łu-diaj-cie, pro-sze słońcŁ,tnfe-Sionc i z gniazdami, pła-aąźli-tu-joncrte nad na-tny.
jak nie-beai^a—czo u-Sil-nie,

Posłuchajcie, proszę pilnie, 
jak niebem płaczo ushlnie, 
słońce, miesionc i z gwiazdami, 
płaczą żlitujonc Cień nad namy.

War. bibl.: Folwarski 1802 s. 604-606.

12. Każut lude, szło ja umru

T 2/8. Orzeszkowo gm. Hajnówka woj. Białystok 1989,
Zespół „Orzeszki” pod kierunkiem Niny Owercz.uk

Owercz.uk
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Każut lude, szło ja umru, a ja choczu żyty,
/: tolko żyuszy na tom s'wiety toj treba umerty :/.

OstaneCCia srebro, złoto, dorohija szaty,
/: trudno iz soboju na toj s'wiet zabraty :/.

A cliot' ja by moh zabraty, tam toho ne treba,
/: cztyry doski, sażeri z z'iemli, spasenija z nieba :/.

Jak wlarat we ws'ie dzwony o s'iedmoj hodinie,
/: pokłonius'ia tomu s'wietu, ws'ioj swojoj rodinie :/.

Jak zasyput hreszne tieło w hłubokija doły,
/:jak zasyplut piskom oczy, ne klanu nyhdy :/.

War. bibl.: Oskar Kolberg, 1)W 35 Przemyskie (1891) 1964 nr 105.

VI. Pieśni pożegnalne

13. Serdecznie oczekiwani końca szczęśliwego

T 3877/3. Bokinka Królewska gm. Tuczna woj. Biała Podlaska 1978 r. 
Stanisława Kot ur. 1924 r.
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Serdecznie o-cze-ki-waffl km-ca szczę-sli-w— go, po-nie-w juijlfonwfeoi bieg ży-wo-ta mego.

Serdecznie oczekizuam końca szczęśliwego, 
ponieważ już skończyłem bieg żywota mego.

Już Ci nie żal umrzeć, duszę Bogu oddać, 
przybądź, o, Jezu, przybądź, racz mnie ratować.

Tyś mnie raczył odkupić swoją krwią przedrogą, 
dla mnie na krzyżu umarł śmiercio bardzo srogo.

Czemuż bym miał się tedy bać grobu Ciemnego ? 
W Ciebie ja mocno ufam, ZbawiCiela mego.
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C'iało moje zniszczone, wkrótce w proch roztoczy, *
ludzie wszyscy ode mnie odwrócą swe oczy.

Alie Ty mnie zaś, Panie, zbudzisz głosam swojim,
bo wiem, że masz moc weszelko i nad prochem mojim.

I czemuś mnie obłudny świat jeszcze żałuje, 
zdrowie, szcenscie i góry złote obiecuje'?

Nic już nie dbam na te rzeczy niestateczne, 
wole mieć u Jezusa w niebie dobra wieczne.

Już ja sie z tobo żegnam, małżonku kochany,
niech ci będą pociechą Jezusowe rany.

Wam także wszystkim, którzy przy mnie stojc'ie, 
krewni ji przyjaciele, co na mnie patrzycie.

I z wami, moje dziatki, już sie rozestawam,
Bogu i Matce Boskiej w opieke oddazuam.

Ostatni raz dzieńkuje , juz sie nie ujrzymy,
aż na sąd przed Pana Jezusa staniemy.

O, Jezu, drogi Jezu, Jez u mój kocha ny,
o, króliu nad króliami, o, Panie nad Pany!

Wysłuchaj że mnie, proszę, wyrwij duszę moją
z rąk szatańskich, przyjmij ją pod opiekę Iwo ją

A Ty, Panno Najświętsza, z wszystkimi świętymi,
pros' za mną Syna Swego i liudz'mi grzesznymi.

Abysiny w łasce Jego życie zakończyli,
|: a potem w chwalie wiecznej z nim na wieki byli : |.

War. bibl.: Pieśni Duchowne 1619; Nowo wydany kancjonał pruski 1793 - zob. Nowicka-Je- 
żowa 1991.
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14. Na cmentarzu mieszkać będę

T 3876/7. Bokinka Królewska gm. Tuczna woj. Biała Podlaska 1979, 
Stanisława Kot ur. 1924 r.

aż Chryi-tus fen ka-że trą—bić , gdy bę-dzie miał zmardyckwzbu.-dńć, o, ]e—zu!
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Na cmentarzu mieszkać będę, 
a na chwile tu pobędę, 
aż Chrystus Pan każę trąbić, 
gdy będz'ie miał zmarłych wzbudz'ić, 
o, Jezu!

Już tu mieszkać i przybywać, 
a Cichutko będę śpiewać, 
pewien tego i bezpieczny, 
tu mi dany żywot wieczny, 
o, Jezu!

Krótki czas żyCia mojego, 
nie poznałem świata tego, 
wz'iął mnie Pan Bóg z tego świata, 
bym w niebie używał świata, 
o, Jezu!

Tam kwitną róże z liliją, 
tam niezuńędłe wianki wiją, 
z barankiem się Cieszyć mają,

* bo bez grzechu umierają.

Idę do mego Jezusa,
w nim się cieszy moja dusza,
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z ciałem moim rozwiązana, 
do aniołów przyrównana.

Przetoż nie płaczcie, dz'iatki, 
i wy wszyscy przyjaciele, 
śmierć z kosą jak w lec'ie kwiatki 
ścina starych i też dziatki.

Dziękuję za piastowanie, 
za urodę, za staranie, 
chodźcie torem niewinności 
toć jest droga do wieczności.

Bracia, siostry i wy krewni, 
bądźcie wszyscy tego pewni, 
że przyjaciela waszego 
macie u tronu Bożego.

Teraz się do was wybieram, 
krótki mój żywot zabieram, 
ciało w ziemi odpoczywa, 
dusza wiernie w niebie śpiewa.

15. Jak każdy, który się rodzi

T 3876/5. Bokinka Królewska gm. luczna woj. Biała Podlaska 1979 r., 
Stanisława Kot ur. 1924 r.
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'jak kaź—dy , któ—ry Się to-------a/i, tak ja ji—de do ^ro-bu,
wz'ie-mi , któ— rej c5a-ło po---- Szło, niech tam Spo—czy—wa wBo-gu.

Bóg to mó—wił żem tył pro—che®, w proch zno—wu o—bró—cę,
aż mnie ftn na sąd po-wo—ła , zgro-bu tu—dzież po—wró—cę.
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Jak każdy, który siię rodzi, tak ja jide do grobu
w ziemi, w której ciało poszło, mech tam spoczywa w Bogu.
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Bóg to mówił, żem był prochem, w proch się znowu obrócę, 
aż mnie Pan na sąd powoła, z grobu tudzież powrócę.

Nago na świat się zrodziłem, nago wracam do ziemi, 
tak, Boże, grzech musiał płac'ić Adamowe plemienie. 
Pracowałem, siliłem się w pocie czoła mojego, 
teraz zaś opuszczam wszystko, nie mając nic własnego.

Marny swiecie, weźmij nazad wszystkie próżności twoje, 
niech, tylko dobre uczynki będą bogactwa moje.
Te, złączone z zasługami Zbawiciela mojego, 
teraz będą pomocą do królestwa wiecznego.

Doznałem się z Salomonem Twej pod słońcem marności; 
nie masz w czasie, w obietnicach, w dobrach Twoich stałości. 
Dusza ze mną uciśniona i chało utrapione;
lepiej mieszkać u Jezusa na niebieskim Syjonie.

Już się teraz z wami żegnam, ach, rodzice kochani, 
gdy mnie Bóg powołał, niech się serce wasze nie rani. 
Dziękuję wam za wasze trudy, podjęte staranności, 
a jeżelim was obraził, przebaczcie mej słabości.

Zostań z Bogiem, moja żonko, ustań z twoją żałością, 
byłaś moim pomocnikiem, podpierałaś z szczerością.
Teraz nas śmierć rozłączyła, ja idę do wieczności, 
pamiętaj na mnie i przebacz mojej niecierpliwości.

Dziatki moje, idą do was serce wasze zranione; 
bądźcie dzieci inną miłością z matką waszą złączone.
Czyńcie dobrze tu na swiecie, wystrzegajcie się złego, 
a Bóg będzie Ojcem waszym, nie opuści żadnego.

Bracia, siostry, z pokrewieństwem złączeni przyjaciele, 
i wszyscy, którzy stoicie tu przy tym moim ciele: 
żegnam was, Bogu oddctję, wszystko dobre winszuję; 
odpuście mej ułomności, za wszystko dziękuję.

Jedno jeszcze was upraszam, Boga za mnie błagajcie, 
a stojąc przy zwłokach moich tego się nauczajcie, 
że śmierć, która mnie spotkała, nie ma względu żadnego, 
tak mi^e wzięła z tego świata, tak weźmie każdego.
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Na mnie często pamiętajcie, bądz'c'ie zaroszę gotowi, • 
na zdrowie się nie spuszczajcie, a nie wierzcie światowi, 
aby, gdy Pan zawrze bramę żywota śmiertelności 
dobra śmierć była wam bramą do wiecznej szczęśliwości.

16. Czemuż tak rychło bierzesz mnie ze świata?

Zeszyt pogrzebowy Marii Mróz,
Brzeziny gm. Trzcianne woj. Łomża 1978

Czemuż tak rychło bierzesz mnie ze świata ?
Czemuż tak prędko znikły moje lata ?
Kilka lat tylko żyłem(am), kilka dni na świecie, 
nie użyłem(am) rozkoszy w moim lecie.

Dałeś mnie był moim rodzicom ukochanym, 
teraz mnie śmierć zabrała w wieku młodocianym.
Ojciec i matka obfite łzy leją
i od żalu wielkiego na poły truchleją.

Mogłaś, śmierci okrutna, dać mi jeszcze pożyć, 
by rodzice pociechy mogli ze mnie dożyć, 
lecz inaczej wyroki boskie sporządziły, 
aby złości światowe mnie nie potępiły.

Ojcze i matko moja, już się żegnam z wami, 
z krewnymi, kochanymi, braćmi i siostrami, 
Dziękujeż za wszystko, coście mnie uczynili, 
żeście mnie wychowali i mnie też żywili.

Młodzieńcy i panienki, z wami się rozstaję
i tę uwagę do nauki podaję: 
wiedźcie, że do starości śmierć z kosą nie czeka, 
ale i w młodym wieku podcina człowieka.

Wy też dziś wszyscy, którzy tu przy mnie stoicie, 
ostatnią chrześcijańską posługę czynicie, 
westchnijcie z głębi serca do Boga naszego, 
aby mnie przyjąć raczył do Królestwa Swego.
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16a.
K X 89/B-10. Zeszyt pogrzebowy Stanisławy Malinowskiej, 
Sierki gm. lykocin woj. Białystok 1989

17. Spisz ty, miłaja mama

T 2/6. Orzeszkowo gm. Hajnówka woj. Białystok 1989, 
Zespół „Orzeszki” pod kierunkiem Niny Owerczuk

Spisz ty, miłaja mama, 
w hłubokoj mohile syroj, 
|: liepier twoja żyz'njes't druhaja, 

ji Boh tiebie budiet sadiej : |.

Nikakije z'iemnyje trywohi 
nie naruszał twój wieczny pokoj, 
|: tolko budut szumiet' nad toboju 
dierewja z ielono] listowoj : |.
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Kuda my tiepier nie pojediem, 
kuda my tiepier nie pojdiom, 
|: ji naszu miłuju mamu 
nindie nikogda nie najdiom : |.

Ws'ie żaboty od nas odłożyła, *
ji bołsze jich niet wpieredi,

|: ji s'ierce twoje matierinskoje 
ostyło w chołodnoj hrudi : |.

Nie spała ty tiomnyja noczy, 
nie znała pokoja po dniam, 
|: pos'liedniuju chlebnuju kroszku 
dieliła ty nam popołam : |.

VII. Lamenty

18. Lament matki po synu

K 1 XII 77/37. Drelów woj. Biała Podlaska 1977 r. 
Zofia Olesiejuk ur. 1926 r.

6”

UfW-ł L i? 1 r>;- 
0, i—leż ty ko—szu—-lów na—zos—ta—wiał!

O! Ileż ty koszulom ponazostawiał! 
A ileż ty miał ubraniowi 
Czegóż ty się zabił!
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19. Lament matki po córce (A)

K 1 XII 77/34. Drelów woj. Biała Podlaska 1977 r.
Zofia Olesiejuk ur. 1926 r.

i’’

X ■■ . K s------- --------------
V | I | J

Oj, knia-hy—ni rno—ja! >-kie wa-sze rącz-ki— jak pa—tycx—ki!

ja-kie wa-śze

Oj, kniahyni moja!
Jakie wasze rączki jak patyczki! 
Jakie wasze palcy jak patyczki! 
Oj, kniahyni moja!
Oj, jak ty mnie zasmuciła! 
oj, z kim ty mnie zostawiła! 
A z kim ja teraz będę!

20. Lament matki po córce (B)

T 3876/lb. Bokinka Królewska gm. Juczna woj. Biała Podlaska 1979,
Stanisława Kot ur. 1924

Jak ty biedna, nieszczensliwa! t
W takim młodym wieku Pan Bóg zabiera c'iebie z tego świata! 
Czy nie lepiej mnie umrzeć', a nie ty?!
Ty bys' żyła jeszcze!
Tobie s'wiat miły!
A ja już starsza jestem!
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21. Lament żony po mężu

T 3876/lc. Bokinka Królewska gm. kuczna woj. Biała Podlaska 1979 r. 
Stanisława Kot ur. 1924 r.

O, ty nieszczensliwy! 
Jak ty nas zostawiasz! 
Jak ty tych biednych dzieci zostawiasz! 
Czemu ty porządku nie zrobił z nimi ?! 
Tylko umarł tak wcześnie! 
Zostawił nas!
Jak my będziemy żyć?!
Jak my będz'iemy żyli?! 
Czegóż się dorobim, bez c'iebie ?! 
Jak ty nas biednych zostawiasz?! 
Czego c'iebie Pan Bóg zabiera z tego s'wiata?!

Bibliografia lamentów zob. Trojanowicz 1989 s. 35^t6, melodie s. 51-69.

22. Lament matki opuszczonej przez córkę

T 704/5. Kl asówka gm Łomazy woj. Biała Podlaska 1951 r.
Anna Denisiuk ur. 1884

z lam mnie po---- zo>s

t..... ............., -

ta—wiasz? Niesz-częsmaż ma ^o-dzi-na!

Ach, moja córko, moja jedyna, 
z kim mnie pozostawiasz ? 
Nieszczęsnaż ma god'ina!

Jaż pracowała, c'iebie wychowała, 
jaż wszystkie nadzieje w tobie pokładała!
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Najświętsza Matko! Mój święty Boże! 
/: Jaż uszystko myCliała, 
co ja przy tobie 
swoje główkie położę :/.

Najswientsza Matko! Mój swienty Boże!
/: Czyż do mnie chto przyjedz'ie, 
jak s'ię ja już złoże 
u te śmiertelne łoże :/?!

Proszę sorisiadów, starszech i młodech:
/: jak ja bende leżeć, 
to przybońdz'ćie do mnie, 
podajCie krople wody :/!

Słuchajcież matki, co dzieci mac'ie, 
jakiej wy pomocy od nich doczekaCie ?! 
Jaż miałam córkie, 
skroiłam jak lalkie, 
a onaż mnie rzuciła, 
a poszła za kochankiem!

Por. Płacz matki przy wzięciu syna do wojska, Kolberg, DW 33 s. 189.
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