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ŚMIERĆ I POGRZEB W RELACJACH POLAKÓW 
MIESZKAJĄCYCH NA BIAŁORUSI

W ludowej wizji życia człowieka śmierć jest etapem naturalnym. W sferze społeczno- 
-moralnej jest też swoistą i jedynie pewną wartością, bowiem (według słów informatora) - 
tylko od niej nie ma żadnego podkupienia (RJ, Baranowicze). Jak zauważa R. Sulima „ludowe 
umieranie ma ogromną doniosłość społeczną, nie spotykaną chyba w żadnej innej kultu
rze. Społeczne treści i konsekwencje umierania są cechą istotną kultury chłopskiej”, a samo 
„umieranie nie jest aktem, ale jakby przetransponowaniem całego »tego« świata na »tam- 
ten« świat”.'

Religijną i kulturową doniosłość problematyki śmierci dla kultury typu ludowego po
twierdza rozbudowany system wierzeń i zwyczajów, jaki towarzyszy umieraniu i pogrzebowi 
człowieka. Na podstawie materiału zebranego od lblaków zamieszkujących na Białorusi może
my powiedzieć, że jest on zorganizowany wokół kilku podstawowych kręgów i dotyczy:

1. sytuacji bezpośrednio poprzedzającej moment śmierci, co wyraża się w różnych moż
liwościach wieszczenia bądź, przeczuwania śmierci;

2. zespołu wierzeń i praktyk religijnych związanych z chwilą konania, które ułatwiają 
lub utrudniają śmierć;

3. praktyk i wierzeń dotyczących przygotowania nieboszczyka do pogrzebu;
4. sposobów organizowania domowego czuwania przy zmarłym;
5. organizacji i przebiegu wyprowadzania zwłok i pogrzebu;
6. obchodzenia rocznic i świąt zmarłych;
7. pośmiertnych kontaktów dusz zmarłych osób z miejscami i osobami, z. którymi były 

one związane w życiu doczesnym.
Prezentowany materiał układa się w trzy zasadnicze kompleksy. W części pierwszej wy

brane dokumentacje, w formie krótkich dialogów, odpowiedzi na pytania, wspomnień, 
przytoczonych przemów pogrzebowych - ułożone w porządku linearnym przedstawiają 
strukturę ludowej wiedzy na temat śmierci i jednocześnie przebieg organizacji pogrzebu. 
Okazuje się, że stan wierzeń i zwyczajów pogrzebowych Polaków na Białorusi jest bardzo 
podobny do tego, jaki spotykamy na obszarach całego kraju. Duża jest też żywotność ob-

1 R. S u I i m a, O umieraniu, „Regiony” 1985, nr 1-4, s. 133.
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rzędu, a w zakresie wierzeń dostrzec można także ciekawe przykłady procesów moderniza
cyjnych. W chwili czyjejś śmierci w Bastunach np. oprócz tradycyjnego zakrywania luster 
praktykuje się również zwyczaj zakrywania telewizora.

W drugiej części opracowania zostały przypomniane niektóre napisy nagrobne z cmen
tarzy z okolic Woronowa. Napisy te zawierają tradycyjną metaforykę, w której śmierć czło
wieka jest porównywana do snu czy gasnącego słońca, ale są tu także pomysły nowsze. Na 
przykład jeden z napisów z Woronowa jest skróconym mottem do powieści E. Hemingwaya 
Komu bije dzwon. Autorem motta jest poeta angielski John Donnę (1573-1631), a brzmi 
ono następująco: „Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony 
z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj: komu bije dzwon”.2

Końcowa partia artykułu prezentuje wybór różnorodnych pieśni pogrzebowych, jakie 
przy zmarłych śpiewają Polacy zamieszkujący na Białorusi. Zebrany repertuar obejmuje 
około 130 utworów (nie licząc ich wariantów czy wersji). Są to zarówno pieśni ściśle pogrze
bowe, to jest takie, które intencjonalnie i tematycznie wiążą się z. sytuacją pogrzebu, śmier
ci czy pośmiertnych losów duszy i ciała człowieka, ale — jak to wynika z zebranego materia
łu, w tym repertuarze odnaleźć można utwory o innej proweniencji i innej prymarnej fun
kcji. Dużą grupę stanowią:

- pieśni maryjne, w tym także legendy o objawieniach (np. w Licheniu: ziemię, gdzie 
lasy, piaski...) czy najnowszego pochodzenia tzw. pieśni „obrazowe”, to jest wykonywane 
w czasie domowego nawiedzania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (Dobranoc Ci Mary
jo...);

- pieśni do świętych, patronów dobrej śmierci: w zebranym korpusie materiałowym - 
do św. Barbary, św. Michała, św. Dominika, św. Wincentego itd.;

- liczne pieśni wielkopostne, a szczególnie dotyczące śmierci Pana Jezusa: Ach mój Jezu., 
jak Tyś klęczał itp.;

- teksty o Sądzie Ostatecznym i przykłady napominające żyjących: Czemu nieszczęsny 
człowiek się rodzi, Posłuchajcie proszę was o straszliwym sądzie itp.;

- przykłady hymnów i psalmów: Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, czy Jana Ko
chanowskiego Kto się w opiekę odda Panu swemu;

- pieśni o motywach sierocych: Pójdź, pójdź me serce do Częstochowy, Matki, które dziatki 
mają, w sierotach ich zostawiają itp.

Wykonawstwo pieśni pogrzebowych ma charakter zbiorowy, ale odbywa się pod kierownic
twem przewodników. Najczęściej, zgodnie z. tradycją wschodnią, jest to śpiew dwugłosowy.

Prezentowane przykłady przedstawiają gatunkowe zróżnicowanie śpiewów pogrzebo
wych. Są tu pieśni o charakterze religijnym, ale także utwory świeckie (np. W mogile ciemnej 
śpisz na wieki, czy Ostatni dzwon). Zwracają uwagę zachowane w tym repertuarze dawne (na
wet o genezie średniowiecznej) pieśni „zaduszkowe”: np. A jak wyszła dusza z ciała, która 
publikowana jest w dwóch wersjach.

Występowanie wersji (a nie tylko wariantów) świadczy o znacznej żywotności i regional
nym zróżnicowaniu omawianego repertuaru. W stosunku do wersji podstawowej utworu 
(por. np. Dusze rzewnie zapłakały) inny jest zestaw kolekcji adresatów, do których zmarłe 
i błąkające się w zaświatach dusze kierują prośby o pomoc. W utworze wyjściowym są to np. 
góry, chmury, łąki... i ostatecznie Matka Boska, a w wersjach zanotowanych na Białorusi - 
zestaw postaci świętych (Bóg, Jezus, Maryja...) oraz krąg rodzinny (rodzice, dzieci, bracia

2 E. II e m i n g w a y, Komu bije dzwon, Warszawa 1987, s. 5. 
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i siostry).-^ Regionalność ponadto ujawnia się w tym, że do zasobu pieśni pogrzebowych 
włączane są na tym obszarze pieśni o Matce Boskiej Ostrobramskiej (por. Maryjo, Wilna ob
rono).

Jak wynika z przytoczonych dokumentacji, wykonawstwo pieśni pogrzebowych jest kon
wencjonalnie związane z. czasem, miejscem, adresatem a szczególnie z ogólną intencją 
utworu, jak pożegnanie, napomnienie czy prośba.^

Publikowany materiał został zebrany i opracowany w ramach prowadzonego w latach 
1994 i 1995 w Zakładzie Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego Instytu
tu Filologii Polskiej UMCS seminarium magisterskiego. Powstały wówczas dwie prace, któ
re stały się podstawą niniejszego opracowania.3 Eksploracje terenowe były prowadzone 
głównie w 1994 roku, z uzupełnieniami dokonanymi na początku roku następnego. Nagra
nia są złożone w archiwum etnolingwistycznym Zakładu.

3 Zapisy tej pieśni szczegółowiej omawia i publikuje J. Bartmiński w osobnym arty
kule zamieszczonym w niniejszym tomie „Etnolingwistyki”.

4 O intencjonalnym zróżnicowaniu pieśni pogrzebowych zob. J. Adamowski, Polskie 
pieśni pogrzebowe, „ Twórczość Ludowa” 1994, nr 3-4, s. 14-17.

5 Są to następujące prace magisterskie: J. Doda, Narodziny i śmierć w wierzeniach, obrzę
dach i zwyczajach Polaków z okolic Woronowa (obwód grodzieński, Białoruś), Lublin 1995; FI. 
Mickiewicz, Obrzędy i zwyczaje związane z narodzinami i śmiercią w środowisku Polaków 
z okolic Grodna, Lublin 1995. Na podstawie materiału zebranego do swojej pracy J. Doda 
opublikowała następujące artykuły: Struktura obrzędu pogrzebowego Polaków z okolic Worono
wa (obw. grodzieński, Białoruś), „Twórczość Ludowa” 1996, nr 1, s. 13-16; Repiertuar 
poi'skamounycli pacliawal’nych piesien ’ (na maleryjałach woranauskalia rajona), [w:] Sławianski- 
ja kultury: historyczny wojryl i suczasnyja problemy, Mińsk 1966, s. 309-320 oraz Mounyja asab- 
liwasci nadmahilnych nad/ńsau biełaruska-lilauskaha sumieżża, [w:] Wieści Miżnarodnaj Akademii 
wywuczennia nacyjanalnych wienszascej, Brześć 1997, nr 2, s. 34-36.

Publikowane teksty przedstawiamy w konwencji zapisu półfonetycznego.
lranskrypcje muzyczne pieśni wykonała Anna Michalec.

Dane o informatorach

Wykonawcy z okolic Woronowa:
AR - Anna Rulko, c. Antoniego, ur. w 1922 r. we wsi Bolcieniki, od 1949 r.

mieszka w Pogorodnie, gdzie ukończyła 5 klas szkoły polskiej, a następnie 
w Wilnie kursy kucharskie. Przez 15 lat pracowała w majątkach szlachec- 

* kich jako kucharka. Obecnie jest na emeryturze. Czyta i pisze po polsku,
białorusku i po rosyjsku.

UF - Helena Famiczewska, c. Grigorija, ur. i zam. w Woronowie, lat 55. Praco
wała jako nauczycielka. Języka polskiego nauczyła się samodzielnie.

JB - Janina Bogucka, c. Antoniego, ur. w 1930 r. we wsi Dajnówka. Ukończyła
2 klasy szkoły polskiej i 2 rosyjskiej. Od 1962 r. zamieszkuje we wsi Bastu- 
ny. Pracowała na roli. Obecnie jest na emeryturze. Na co dzień posługuje 
się językiem białoruskim.
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JP

JŚ

-Janina Paszkielewicz, c. Aleksandra, ur. w 1929 r. we wsi Kazakowszczy- 
zna. Od 45 lat mieszka we wsi Wojkuncy. Przed 11 wojną ukończyła 2 klasy 
szkoły polskiej, a po wojnie 1 klasę szkoły rosyjskiej. Pracowała jako rolni- 
czka. Obecnie jest na emeryturze. Przewodniczy w śpiewach pogrzebo
wych.
-Jadwiga Swiatłowska, c. Stanisława, ur. w 1937 r. we wsi Kazakowszczy- 
zna, gdzie mieszka do dzisiaj. Ukończyła 4 klasy szkoły rosyjskiej. Przed 
przejściem na emeryturę pracowała na roli w miejscowym kołchozie. Mówi 
na co dzień językiem białoruskim.

I.S - Leonard Stankuć, s. Stanisława, ur. w 1926 r. we wsi 'Irokieli. Od 1951 r. 
mieszka w Bastunach. Wykształcenie - 4 klasy szkoły polskiej. Do emery
tury przez całe życie pracował na kolei. Pochodzi z rodziny, w której język 
polski był podstawowym językiem komunikacji w rodzinie. Od wielu lat 
przewodniczy śpiewom pogrzebowym.

MR - Maria Rubiel, c. Sergieja - z. pochodzenia Rosjanka. Ur. w 1925 r. 
w Briańsku (Rosja), w Bastunach mieszka od 1942 r. Ma wykształcenie 
średnie rosyjskie. Pracowała w stołówce. Potrafi także czytać i pisać po pol
sku, ale na co dzień posługuje się językiem białoruskim.

SM - Stanisława Moniuszko, c. Stanisława, ur. w 1929 r. we wsi Kazakowszczy- 
zna, ale mieszka w sąsiedniej miejscowości Pusiawory. Ukończyła 2 klasy 
szkoły polskiej. Pracowała na roli, a obecnie jest na emeryturze.

ss - Stanisława Stankuć, c. Nikodema, ur. w 1929 r. we wsi Marysiewo (rejon 
lidzki). W Bastunach mieszka od 1954 r. Ukończyła 4 klasy szkoły polskiej 
i 2 rosyjskiej. Pracowała jako gospodyni domowa. Ka co dzień mówi po 
prostu (miejscową gwarą).

TL - Teresa Lebiedziewicz, c. Stanisława. Urodzona w 1933 r. we wsi Rozlany. 
Od 1953 r. mieszka w Bastunach. Nie posiada żadnego wykształcenia. Jej 
język codzienny to miejscowa gwara określana jako mówienie po prostu.

WM - Walentyna Minko, c. Stanisława, ur. w 1928 r. Mieszka we wsi Kazako- 
wszczyzna. Przed emeryturą pracowała na roli. Ukończyła 3 klasy szkoły 
polskiej, ale na co dzień po polsku nie rozmawia. Jest przewodnikiem 
śpiewów pogrzebowych w rodzinnej wsi Kazakowszczyzna.

WR - Władysława Rusielewicz, c. Dominika, urodzona i zamieszkała we wsi 
Wojkuncy. Ma lat 67. Do czasu przejścia na emeryturę pracowała w koł
chozie.

Wykonawcy z okolic Grodna:
BH - Hipolit Barsukiewicz, s. Piotra, ur. w 1920 r. we wsi Mickiewicze i tam za

mieszkały. Pochodzi ze szlachty herbowej. Ukończył 4 klasy szkoły pol
skiej.

EA - Adolf Eilipowicz, s. Bolesława, ur. w 1912 r. w Adamowiczach i tam za
mieszkały. Ukończył 4 klasy polskiej szkoły. Pracował w kołchozie przy pra
cach polowych.

JM - Marian Juchniewicz, s. Franciszka, ur. w 1931 r. w Adamowiczach i tam 
do dzisiaj zamieszkuje. Ukończył technikum rolnicze i pracował jako agro
nom w kołchozie. Obecnie uprawia własną gospodarkę.
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Mick. A - Albina Mickiewicz, c. Bolesława, ur. w 1911 r. w Adamowiczach i tam na 
stałe zamieszkała. Pochodzi z rodziny szlacheckiej. Ukończyła 4 klasy 
szkoły polskiej.

Mick.J - Józefa Mickiewicz, c. Henryka (z domu Puciłowska). Ur. w 1942 r. w Ba- 
torówce. Ukończyła technikum medyczne i pracuje jako pielęgniarka. 
W Adamowiczach mieszka od 1963 r.

MJ - Jadwiga Moralewicz, c. Michała, ur. w 1923 r. we wsi Puszkary. Ukończy
ła szkołę podstawową. Gospodyni domowa.

RJ -Jadwiga Rakowska, c. Bronisława, ur. w 1912 r. w Baranowiczach i tam 
na stałe zamieszkała. Ukończyła 4 klasy polskiej szkoły. Gospodyni domo- 
W '»

WH
w cl.

- Helena Waniszewska, c. Józefa, ur. w 1912 r. w Baranowiczach. Ukończy
ła 4 klasy szkoły polskiej. Od 1932 r. zamieszkała w Pyszkach. Pracowała 
w kołchozie.

WJ -Jadwiga Waniszewska, c. Piotra, ur. w 1933 r. w Pyszkach. Ukończyła 
szkołę średnią. Gospodyni domowa, zamieszkuje w Pyszkach.

Skróty powoływanych źródeł

Ad.Biłg.

Ad.Borki

Ad. Z poi"

Duź.

Hal. Grodz.

Karw.

Kaź. nuty XXV

Kaź. nuty XXIX

Kolbusz.

Marcink.

Mich. Dusza

- Jan A d a m o w s k i, Pieśni pogrzebowe z okolic Biłgoraja, „Twórczość 
Ludowa” 1994, nr 3-4, s. 48-54.
- Jan A d a m o w s k i, 7«wi na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich 
wykonawcy, Lublin 1994.
-Jan Adamowski, Z. polskich pieśni ludowych, „Akcent" 1986, nr 4, 
s. 97-107.
- Magdalena D u ż y ń s k a, Anna E n g e 1 k i n g, Zbiór pieśni pogrzebo
wych z Huszczy, „Literatura Ludowa” 1987, nr 2, s. 37-56.
- Marianna Halicka, Śpiewy pogrzebowe z Grodziska, „Regiony” 
1985, nr 1-4, s. 139-155.
- Teresa Karwicka, Janina Cherek, Tradycja a współczesność 
w kulturze ludowej wybranych wsi regionów Polski północnej, 4bruń 1982.
- Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXV Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych. Kazimierz 1991, zebrał i zredagował Jan Adamo
wski, Lublin-Kazimierz 1992.
- Kazimierskie nuty. Z repertuaru XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych. Kazimierz 1995, wybór i redakcja Jan Adamo
wski, Lublin-Kazimierz Dolny 1996.
-Jacek Kolbuszewski, Polska pieśń pogrzebowa. Prolegomena, „Pol
ska Sztuka Ludowa” 1996, nr 1-2, s. 49-56.
- Teresa Marcinkowska, Pieśni związane ze śmiercią i pochówkiem 
w miasteczkach i wsiach województwa krakowskiego (zarejestrowane przez 
Krakowski Dom Kultury), „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krako
wie”, t. XI, Kraków 1994, s. 51-59.
- Teresa Michałowska, „Dusza z ciała wyleciała”. Próba interpretacji, 
„Pamiętnik Literacki” 1989, z. 2.
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Nowicka - Alina Nowicka-J eżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii
duchowości XVI-XVIII wieku, Lublin 1992.

Pol. śpiewy - Polskie śpiewy religijne społeczności katolickich. Studia i materiały. Tom I,
red. naukowa Bolesław Bartkowski, współpraca Karol Mrowieć, Jan 
Stęszewski, Lublin 1990.

Śpiew, strzel. - Śpiewnik strzeleckiej Szkoły Junaka, Warszawa 1934.
lurek - Krystyna Tu re k, Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Gór

nym Śląsku, Katowice 1993.

Inne skróty: c. - córka; s. - syn; r. - dokumentacja dokonana wg odręcznych zapisów 
przekazanych przez informatorów; śp. - dokumentacja pieśni dokonana na podstawie wer
sji śpiewanej.

TEKSTY

I. Nazwy, znaczenia i wyobrażenia śmierci

1. Śmierć jest rozumiana jako koniec życia (Wojkuncy, JP), ipzłączenie duszy 
zdałem (Woronowo, HF), zakończenie zjemskiego życia (Mickiewicze, HB). Człowiek 
do drugiego życia przechodzi, idzie do lepszego życia, jeżeli żył dobrze, a jeżeli źle, 
nu tojużjego sprawa (Woronowo, \\\').Jesl to rozstanie z tym światem. Is' c', is' c' 
do wieczności trzeba. (Kazakowszczyzna, WM). Człowiek zakańcza swoje życie na tej 
ziemi i idzie do wieczności. (Adamowicze, FA). Śmierć zabiera ludzi i porządnych 
i nieporządnych i nie ma żadnego podkupienia dla tej, od tej śmierci, prawda. Ni 
podkupi sie człowiek nawet największy król, największy nie wykupi sie złotem od 
śmierci. Ona jak złodziej przychodzi i zabiera człowieka. (Baranowicze, RJ)

Inaczej określa się koniec życia krowy, konia, psa: tylko człowiek jest, że 
zmar, a tak wszystko to mówi się zdecli (Wojkuncy, J P). Ale na pszczołę też nikt nie 
mówi, że zdechła, ale zmarła (Wojkuncy, JP), mówio że pszczółka umiera. (Pyszki, 
WH)

JŚ: Bo uona chiba jakoś podchodzi jak pod człowieka.
WM: Wartość jakaś jest większa, w niej, że uona zasłużyła, że jej trzeba mówić, że...
JŚ: ... umiera, umarła.

(Kazakowszczyzna)

Umarła, umarła, umarła, bo ma dusze.
(Bastuny, TI.)

Natomiast drzewo: Usycha i idzie na spalienie.
(Adamowicze, Mick.A)

Drzewo to tak, jak i człowiek, żyje, żyje zsechnie, tak, jak i człowiek. On, czło
wiek, żyje, a potem zachoruje i umiera. A drzewa rośnie, jak toj kazał, a potem już, 
jak ona choruje, to ona zsechnie. To to samo, jak człowiek umar - zmar i nie ma, 
tak drzewa, zsechło i nie ma jego. (Bastuny, SS)
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2. Wyobrażenia śmierci:
a) jako postać kobiety, szkielet człowieka: postać, szkielet człowieka, ukryty 

jakoś tam, prześcieradłem, płachtą, z kosą.
(Adamowicze, MJ)

Aby jaka kobieta i będzie śmierć. Pamiętam kiedyś jeszcze była niewielkaj dziew
czynka i Trzy króli chodzili. Trzy króli, ale przedstawiali, był król Herod, Śmierć, 
Aniołek i Czart był, i rycerze byli. To Śmierć taka była ubrana w długiej białej sza
cie i z koso na plecach. I powiedziała, że „w purpurach nie chodziłam i chodzić nie 
będę, królom głowy ścinałam i ścinać będę”. To ja będę pamiętać ta śmierć. I tak ja 
widzę jej i teraz i tak przedstawiam i wiem, że to tylko kobieta — śmierć.

(Pogorodno, AR)

b) inne cechy i atrybuty:
WM: Wysoka, chuda, straszna, w białym takim ubraniu.
JŚ: Z kosą.

(Kazakowszczyzna)

Jakaś taka: chuda, straszna, czarna.
(Pyszki, WJ)

Rysujo rozmaicie: i z koso, i tak o rysujo. W postaci tam tego, to tego rysujo 
śmierć. Narysujo. To z koso przychodzo, to betlejka grajo. Jak to kiedyś o grali, czy 
komedyjkę grali, to z koso, ubiera sie w płaszcz biały, kosę bierze - to śmierć...

(Pyszki, WH)

* II. Sygnały, zapowiedzi i przeczucia śmierci

3. Zwierzęta wieszczą śmierć domowników:
a) pies wyje albo wychodzi z domu:
Pies... On na przykład wtedy na podwórku wyje takim głosem przeraźliwym.

(Bastuny, LS)

Tak mówi, że na przykład pies może cóś takiego. Wyje - mówi, że na przykład 
przed człowieka, jeżeli człowiek umiera, to nie wiem. Ale, że na przykład jakaś bie- 
de odczuwa, odczuwa jakąś biedę pies, że może z domu wyjść. Z tego powodu przed 
jakim nieszczęs'ciem człowieka, jeżeli człowieka ma jakaś nieszczęs'cja spotkać, to 
może pies wyjść z domu. Pies, to może wyjs'c’, albo wyje, albo wyje pies.

(Wojkuncy, JP)

Pies, to ma jakieś przeczucie, dlatego że jak ma umrzeć ’ gospodarz czy gospody
ni, to psy wyją.

(Mickiewicze, BH)



260 Jan Adamowski, Janina Doda, Halina Mickiewicz

Albo ten już, jak miał ten o do szpitala Staśko ten iść, to tak pies te parę dni 
wył, tak strasznie wył, i to przydzie tutaj o wył. Ja kaźu cości będzie czy o z niego. 
I on potem zachorował, poszed, ślepa kiszka miał aperacya, trzy tygodni leżał, tak 
źle pracował do ostatka.

(Pyszki, WH)

b) kura śpiewa:
Kura, kura śpiewa, najwięcej jak kura śpiewa, to też już nie nadto, niedobrze 

gospodarzu, może być przed śmiercio, byiua kura śpiewa.
(Bastuny, SS)

U mnie wo kury s’piewali, s'piewali... I sztoż - ubili syna, maszynaj. Maszy- 
naj zabiła syna, trycac ’ szes ’ c' liet. I wot kuryca śpiewała, pochowali, wsio i pie- 
riestała s ’ piewać.

* (Bastuny, MR)

Pies wyje i kura pieje - to bywa i na dobre, i na złe. Kiedyś, pamiętam, dziadek 
mój mówił: „Wiozłem ja pierszy wóz pszenicy do gumna, a kura z kurczaczkami 
chodziła i - mówi - zaśpiewała trzy razy, wzioł, odrąbał jej głowę. Potem przyśniła 
sie jemu w nocy kura ta. Przyśnił ta kura, że ona przyszła do jego i mówi, że ja, 
cieszyłam sie, że będzie tobie i moim dzieciom, a ty jicli sierotami zrobił”. O co 
przyśniło sie, to dziadek opowiadał i była to prawda.

(Pogorodno, AR)

c) kot wychodzący z domu:
Jeżeli kot na przykład, ma gospodarz umierać, to, to wyjdzie z domu.

(Woronowo, MP)

d) ptaszek lub człowiek pukający do okna:
łastówka^ czy jakie, drugie ptasieczka w okno, jeżeli bijon się, to też kogoś wybije.

(Woronowo, MP)

Sny niektórym śnią sie. Sen jak w rękę da. Bo jak ja opowiadałem, jak mój 
stryjek umierał, to ojciec mój najstarszy, tam stryjek najmłodszy. To jak tylko poło
żył sie z dziećmi poleżec' szarówko. I tylko oczy przymknął i od razu usłyszał stu
kanie w okno. I pyta: „Kto to ?” A on odpowiada: „Ja Pietruk.” „To chodź do do
mu. ” „Nie mam czasu. Odemknij okno, na tobie wezwanie. Przejrzyj i chodź pręd
ko. ” I przeszło godzin trzy i umar. (Mickiewicze, BH)

6 Łaslówka - ' jaskółka ’ wg Franciszka Sławskiego (Słownik etymologiczny języka polskie
go, dalej Sł SE, z. 5, Kraków 1956, s. 513-514), forma pograniczna powstała przez adide- 
ację od prasłowiańskiego *lasla  - /e znaczeniem: 'świergotać' lub 'bujająca w powietrzu’.
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e) sowy „krzyczo”:
A mówio o na tamtej stronie, teraz już nie tak. Tam jest Przesiółskie mogiłki, na 

przeciw tych Stachawych. To też sowy w nocy ot to strasznie wiesz. Jak coś ma być, 
tak gdzieś tam, to strasznie te sowy w nocy. To takie straszne, że gorzej jak ten 
pies. Tak krzyczo, te w nocy sowy. To mówio, że coś ma być, jakoś, gdzieś z tamtej 
strony.

(Pyszki, WH)

4. Świeca:
a) kierunek ulatującego dymu:
Dym świecy, to mówią, jak księdza przywożo i palą uogień - świeca. A potem 

gaszo, to patrzo, jak dym - jeżeli idzie do drzwi, to mówić, że umarszy. To taka już 
mówio. A jeżeli nie, to idzie w komin - to będzie żyć.

(Woronowo, MP)

b) świeca gasnąca podczas ślubu:
MR: Jak wychodzić za muż i szlub i pa prawej i pa lewej staranie świeczki, na 

katoraj staranie świeczka ?
SS: Patrzo na świecy, jeśli świeca, świecy palą sie jasno obydwie, to to mówi to 

dobrze. A bywa, że tak po jednej stronie, ot dzie młody bywa tak pali sie jasno, 
a potem ciemnieje, ciemnieje, ciemnieje...

MR: ...i zatuchnie.
SS: ...z zgaś nie. I gdzie młoda sloji bywa tak o, bywa gaśnie świeca. To też, to 

świeca, to przeczuwa, ona coś ona ma.
(Bastuny)

5. Nagłe spadanie obrazów i pękanie ścian:
Jak moja siostra przyjechała z Niemców, to ona mówiła, że jej widok spad przed 

śmiercią tatusia.
(Bastuny, SS)

To w domu coś tak, lak jak trzaska, mówi, że ot ktoto umrze w domu, s ’ dana 
tam czy koło piecy, lo mówi, że to, to gospodynią, jak już w koncie, gdzie stół stoji, 
to mówi, że to na gospodarza.

(Kazakowszczyzna, WM)

6. Przeczucia ludzi:
A mnie nic w domu me spadło, nic mnie nie rozbiło sie, nic mnie nie. Tylko du

sza moja przeczuła, że coś mnie takiego ciężko, ja chcem płakać, ja chcem gdzie ot 
iść. O lak o, tylko moja dusza przeczuła, ależ ona mnie nie powiedziała, że tak co 
tam będzie.

(Bastuny, SS)
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O jak mama umierała nasza, mama umierała i powiedziała nam, że dzisiaj so
bota - Dzień Matki Boskiej. Na pewno... Czyż mnie Matka Boska dziś nie zabie- 
rze? A za kilka chwil i zaczęła mama konać i umarła.

(Kazakowszczyzna, JS)

O moj, wjesz, jak mjał jechać do szpitalia każu ni jedz, jakie ty święta, każu, 
będziesz i sobie i nam, każu, zrobisz, każu, nawet w otoczeniu, każu będziesz 
w chacie. Dobrze. Aj pojade, wjesz Helia, ja na święta przyjade do chaty. A potem 
do Franusia każa: „Ja wszystko jedno do chaty już nie przyjade. Ja umrze, mało że 
mama każa. Ja umrze, ale mnie w szpitaliu lżej będzie. ” I ni przyjechał. Aha, na 
święta ja przyjade do chaty, żywy, czy umarły, każę, ja przyjade. I w piątek umar 
pod wieczór, na Zielone Świątki i w sobota do chaty przyjechał. Przeczuwał śmierć.

I o na Boże Narodzenie, pamiętam, siedział. Mówi: „Siadajmo dziadku, ja już 
z wami ostatnia kolacja jem. Ja więcej z wami nie będę. ”

I wisz, czuł. I ni - ni doczekał drugiej kolacji, w maju umar, o, a na kolacji po
wiedział: „Już ostatnia kolacja jem”.

(Pyszki, WH)

7. Sny zapowiadające śmierć:
a) pędzić krowy:
Nu wot, jak byiua, jak przyśnisz tam ot, że krowy pędzo tam czy przez wioska 

tam, czy na podwórku tam dużo żywioła1 nadejdzie, i później pędzasz ich stado, 
pędzisz tam wszystko. To móiuio tak, ludzi starejsze mówili, że mówi, jak stado tam, 
dzie bydło tam czy takiego co; to mówi, że nie bardzo dobra, to mówi na nieboszczyka.

(Bastuny, LS)

b) czarny koń:
Konia przyśnić, to też, jak mówili, jak czarny koń, to na nieboszczyka, a jes'li 

czyrwony koń, to mówili może być pożar, jaki “ogień.
(Bastuny, SS)

c) gdy owocujące drzewo „chyli się i upadnie”:
Ja to przeważnie śniłam przed swego męża śmiercią. To za miesiąc czasu spełni

ło się. Ja przyśniła, że około mego domu stała jabłoń bardzo wielka i zawsze ona 
nam dawała taki owoc dobry wydawała, smaczne jabłki były. I ja wyszła na po- 
dwórz, i ja tylko widzę, że moja jabłynia połowa jej jest, a połowa jej nie ma. 
A gdzje ona podziawszy sie, to ja, to nikt jej nie widział. I ja tak mówię: „A coż to 
z niej sie stało, z tej jabłoniej”. Ja nie ośmieliła się oglądać się, wróciłam. Aż i ta

7 Żywiołu - tu: ' zwierzęta domowe ’. 
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druga połowina chyliła sie, chyliła sie, chyliła się i upadła. I nie było ni żadnych 
gołązków, ni żadnych niczego, tylko stała kupa wielkiej ziemi.

I za miesiąc czasu menża ogarnęła choroba zlijania krwi i on umar. To znaczy 
i prawa połowina, i prawej połozuiny jabłoni odłączyła się i prawa połowina men
ża - zbijanie była - odłączyło sie. To ta ki sen był, już jak w ręka dało się.

(Kazakowszczyzna, WM)

d) budowanie domu:
Czasami ot taki sen bywa, że budują dom na przykład, to też na nieboszczyka.

(Kazakowszczyzna, SM)

Tylko przed śmiercią menża przyśniła taki sen. On postawił takie mieszkanie, 
zbudował drewniane i nie dochodzą tak browna^ jeden do drugiego. On mówi: „Ty 
wiesz co, weź, teraz jeszcze jest czas, weź maszyna, przyzuieź gliny i trzeba zamazać 
te wszystkie ściany”, ja przyszła do tego domu i mówię: „Gdzież ja jego zamażę! 
Tutaj trzeba dziesięć maszyn gliny!” Ort wzial siekiera, stuknął w jednym kącie i ty
ko trach! - i zeszli się te browna jeden do drugiego. I mówi: „Ja ciebie oswobodził 
od roboty!”

I to było w nocy, ja ten sen widziała, a o dwunastej godzinie dnia — zmar.
(Pogorodno, AR)

e) wypadający ząb lub usunięcie zęba:
JŚ: I czasem przyśni, że zęby nie bolo nic i ząb pochili sie i wypadnie, to też na 

nieboszczyka.
SM: Wyrywasz na nieboszczyka.

(Kazakowszczyzna)

f) nieść krzyż w czasie pogrzebu:
Mnie jeszcze jedna moja, bardzo znajoma dobra mówiła, że śniła sen: że szła za 

pogrzebem, i śniło sie jej, że ona, krzyż nieśli, i ona z tyłu. I mówiła: „Janeczko, ja 
już chjiba umrze.” To Jurka babka mówiła.

(Pyszki, WJ)

g) robić skrzynkę:
Franusiowi śnił sie, że Franus robił wielka skrzynka. Ale, każę, mama będzie 

krzyczeć, za wielkie koryto ja to robie, ale takie będzie, będzie dla krowy, alie u nas 
krowy nie ma, może komuś innemu przyda sie ta skrzynka ? Widzisz i o tak. To je
mu w czwartek śniło sie, a w piątek ojciec umar.

(Pyszki, WH)

x Browna - 'belka z pnia drzewa' ; od staropolskiego bierwiono, bierno (Sł SE z. 1, s. 33).
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h) tańczyć na weselu:
A mnie śniło sie: ja tak weselie sprawiała, tańczyła. Ale jemu odłożyła do jesie

ni, a tańczyła, a weselie z drugim sprawiała. O tak o, odłożyła jemu do jesieni, 
i do jesieni on nie doczekał, o. (Pyszki, WH)

III. Umieranie

8. Zachowanie domowników:
To zależy czy to umiera człowiek już z czasu, czy z przypadku. O ile z czasu, to 

nastrój spokojniejszy i rozumniejszy. A kiedy umiera człowiek z przypadku, młody 
i niespodziewana śmierć chwyta jego, to jest wielkie oddziaływanie na rodzina, no 
i na całe to otoczenie, tego chorego.

(Mickiewicze, BH)

Wszystkie źbierajo sie koło tego człowieka i modło sie.
(Adamowicze, MickJ)

I modło sie i płaczo i rozpaczajo i ot tak. Zależy, jakiś młody umar to i rozpacz 
wielka, to i płaczu dużo i ot tak.

A przy chorym ? Nu to też modlitwy i jest rozważania tego chorego, wmawianie 
jemu, że trudno, żeby cierpliwie jakoś tam znosił te swoje boleści. O takie o, nie ko
niecznie tam zawsze modlić sie. Przy samej śmierci tylko modło sie.

(Adamowicze, Mick.A)

Nu rozmaicie zachowują sie. Kto nie może przenieść, to bardzo płacze. Kto tro- 
szki może lepiej przenieść, to modlą się, pomaga do ostatniej chwili, lieczy. Podaje 
i tablietki tam i kapli, i wszystko. Jak widzo, że już nic nie pomaga, to wtedy modlą 
sie, litanija odmawiajon. Chto jakie koronkie kto umie, no pomogajon już wtedy 
na wiecznosT.

(Kazakowszczyzna, WM)

9. Cisza ułatwia skonanie:
Płaczą. Ale nie wolno płakać. Nasza mama umierała, a ja żyła już oddzielna, 

w swoim domu żyli. Ja zaleciała, mama tak patrzy na ściana. Ja mówię: „Ach ma- 
maczku, wy beńdziecie umierać!?” A mama mówi: „Za siebie, ni za ciebie. ” I z ta
ko złościo do mnie. Ja zaczęła płakać i zawołała brata. Brat przyszed i my zrobili 
takie o — mama umiera. I ja pytałam sie potym. To potym mama, lak to było w so
botę, to manczyła sie w sobota i noc, i w niedzielie, aż wieczorem zmarła. Bo my jo 
zerwali z drogi. I ja pytałam sie u księdza swego: „Czy to prawda?" Mówi: „Praw
da. Jeśli człowiek umiera, przybiera sie do śmierci, to ni wolno ni płakać, ni krzyczeć 
- spokojnie, modlić sie. Modlitwy odprawiać o, to będzie szczęśliwa śmierć, prawda, 
i nie będziem przeszkadzać. A lak z drogi zbijesz i potym ona cienżko skona. ”

(Baranowicze, RJ)



Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi 265

10. Podanie gromnicy:
U nas to tak, jak kto umiera podaje sie świecy. Zapalia sie gromnica, taka jest 

świeca. Gromnica zapala sie, daje sie do ręki.
(Adamowicze, FA)

SS: Jak poznasz, że już umiera, zutedy daje świeca. A świeca daje się za to, że 
Matka Boska przy nim stoi, przy tym konającym.

TL: Oświecaje droga ta świeca.
' (Bastuny)

11. Modlitwy odmawiane przy konającym:
a) wybór przewodnika śpiewów i modlitw:
Dzietańki, u nas kiedyś to, jeżeli już widać, że umrze człowiek. Ja sama ile cho

dziła modlić się. Mówi: „Będzie umierać”. Ida i przy tej śmierci bywam. Dwa lata 
nazad temu przychodzi do mnie wnuk tej kobiety - sonsiadki mojej (ona u córki 
umierała) i mówi tak: - Pani, mama prasiła etaho, kab przy szłaby, poszła piecho
ta, ksionżka wzięła i poszła, okulary i poszła. Poszła ja, ta już córka jedna w do
mu, bo syn w szkole, ten poszed, on szed pod koniec tam egzaminy czy te, a monż 
na robocie. A ja tyko, ona tylko... Ona i dziś mnie wdzienczna. I mama bywało kie
dy, to ja. Proszo mnie: - Mamańka, ja nie mam czasu. Mama, idź! To jak już wi
dzi, że człowiek umrze i zaczniesz modlić się i ten człowiek szczęśliwiej umiera.

I potem umrze, to tam jakiś czas trzeba pomodlić się. I ictedy, jak już pomodlim sie:
- Teraz możycie myć.
Ja ida do domu, a oni już robio, co trzeba.

(Woronowo, MP)

b) rodzaje modlitw:
Litania za konających Do Matki Boskiej Lorytańskiej i Za konających litanija, 

Koronka do Miłosierdzia Bożego. My bardzo uwierzone, że iz przepisania, że bar
dzo ona jest pożyteczna dla duszy zmarłych, bo Pan Jezus powiedział: „Jeśli chto 
będzie odmawiał te koronkę przy konającym, to ja stanę między duszon umierają- 
con i między śmiercion i nie dopuszczę, aby śmierć ’ go na wieczność ogarnęła”.

(Kazakowszczyzna, WM)

Siedem psalmów pokutnych trzeba czytać. To przeważnie po spowiedzi trzeba ich 
czytać, jeżeli człowiek trudnujeP, jak umiera, to trzeba czytać siedem psalmów po
kutnych. (Woronowo, MP)

12. Śmierć a doczesne życie człowieka:
a) „jak zasłuży - taka będzie śmierć”:
SS: Jak zasłuży, dziecko, na tym świecie, taka będzie i śmierć, jak zasłużysz.

9 Trudnować - tu: ' cierpieć ’.
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LS: To od zasługi. Nu jakie przykłady, jak człowiek ni modli sie, ni wierzy niko
mu, tylko gdzie komu źle co zrobić, to, to jemu źle i umiera sie i źle wszystko. On 
aby tylko krzywda komu zrobić. A on nie myśli, że to jemu może tam grzech...

(Bastuny)

b) „jak komu przysądzone od Pana Boga”:
WM: ... to jak to komu przysądzone od Pana Boga.
JŚ: Bo jeden jak snem zaśnie i zdaje mi sie, że mu i nic nie było, nie bolało, 

a drugi...
WM: Afy mówim, że on szczęśliwy, a może naprawdę on że nieszczęśliwy. On 

może więcej tam będzie pokutował.
(Kazakowszczyzna)

13. Nazwy określające zmarłego:
Nieboszczyk mówio, umarły chyba nazywa się. (Wojkuncy, JP) Trup po polsku al

bo nieboszczyk. (Woronowo, MP) Różnie: i nieboszczykiem, i umryk, i trup. (Mickiewi- 
cze, BH)

14. Zwyczajowe oznaki śmierci:
a) nakładanie monet na oczy:
Oczki zakrywajo. Bywa, że nie zakrywajo się oczy, to łożą nawet kopiejki lożo. 

(Kazakowszczyzna, SM)

b) zatrzymanie zegara:
Zatrzymuje się zegar. Nu jak my, to mówim, że już o której godzinie umai: I pó

ki nie schowamy... Wtedy już zagarek zaprowadzamy1().
(Kazakowszczyzna, JŚ)

c) zakrywanie lustra i telewizora:
Zakrywa sie lustra. Nu jak my tak nic nie wiemy, to myślim, że to już żałoba 

w domu.
(Kazakowszczyzna, JŚ)

Zakrywa się [lustro], wszystko zakrywa się, telewizor zakrywa się.
(Bastuny, 15)

To to już - zatrzymanie zegara, bo zepsuje sje. I lustro zepsuje się - to już prze
konana rzecz. Nie pokazuje tak nie wiadomo jakie maszkarady. Stań w lusterko, 
ubierz sie zobaczyć i nie poznasz sam siebie.

(Mickiewicze, Bil)

10 Zaprowadzić - 'ponownie uruchomić'.
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IV Przygotowania do pogrzebu

15. Miejsca wylewania wody po umyciu zwłok:
a) „między płoty”:
WM: Nu 'najwięcej, wylewajo wodę między płoty. A Pan Bóg Święty wie dlacze

go, to tak się robi.
JŚ: Przedaje' 1 się to po pokoleniu i my tak robim.

11 Przedać - ' przekazać ’, z ros. pieriedać.

(Kazakowszczyzna)

b) „na drogi krzyżowe”:
Na drogi krzyżowe nioso wodę najiuiencej, woda i to tego i śmiecie wynoszo. Nu 

żeby i nie było w tym domu wiencej, żeby nie prędko zmarł człowiek w tym domu, 
żeby nie było nieboszczyka.

(Bastuny, SS)

c) pod fundament:
To zalieży, kto nie ma żadnych przesądów to zwyczajnie na ziemia, na pole wy

noś i wylał. A kto ta takie że tam jeszcze zabobony, czy czary, ja to nie rozumiem, to 
gdzie każdy ma swoje według swego rozumu ma miejsca do wylewu. Niektóre lejo 
pod fundament, bo to żeby dusza ni mokła na podwórzu tam, to ma skryć sje choć 
pod ścjano. Ale to, to woda nic nie ma do duszy.

(Mickiewicze, BH)

d) pod krzak:
Wylewa sie woda, na cichje miejsca, gdzieś pod krzak jakiś, żeby nicht nie cho

dził po nim, po tej wodzie, potem.
(Adamowicze, Mick.J)

e) na rolę, w ogień, ale nie do chlewa:
Mówio, że to ni można. Trzeba wyliewać woda na, na rolie, na ogród, a do 

chliewa tam ni można, do pomyj tam nigdy ni można wyliewać tej wody. To mówio 
o, w ogień, gdzie ogień tam pali sie, lam woda leje sie ta o.

(Pyszki, WH)

16. Ubieranie zmarłych:
a) młodzież - jak do ślubu:
Nu jeśli młody, jeśli młodzież ot, jak umrze, czy dziewczynka, to ona tak o bę

dzie ubrana, jak na szlub. A jeśli umrze chłopiec, to też tak będzie ubrany, jak na 
szlub. (Bastuny, SS) 11
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Dziewczyny - biały i różowy kolor i welon nakładajo jeszcze, jeżeli dla dziewczy
ny. U mnie siostra umarła w siedemnaście lat. Biała sukienka uszyli i welon mój 
złożyli, w którym ja szlub brała.

(Pogorodno, AR)

Bo jak chłopiec to kwiat przyszpilA2, jak młodemu. I wszystko.
(Woronowo, MP)

b) dzieci -jak do chrztu:
Dziecko też w białym ubierajo wszystko u białym tak dziecko małe, jak umrze, to 

ubierajo. Tak ubierajo, jak idzie do chrztu. (Bastuny, SS)

Dziewczynka, to zuelonik odziewaj o maleńki czy wianuszek, a chłopczyk prosto 
w kostiumczyk, kostiumek.

(Woronowo, HF)

Dzieci maleńkie, to tak jak maleńkie. O mój synek jak umar, to tak jak krzcili, 
jak do chrztu. Wszystko bielutkie i wstążeczka ta sama.

(Mickiewicze, BH)

c) starsze osoby:
A jeżeli już po ślubie, w starszym wieku, nu to zwyczajnie ubierajo.

(Bastuny, SS)

Tylko że dłuższe ubranie już. I sukienka kobiecie, sukienka dłuższa, koszula też 
dłuższa, z długimi rękawami szyje się. [KolorY\ Jaki kto chce: i zielony, i czarny, i gra
natowy. W ogóle to niebieski, to różowy dla młodych; dla starszych - ciemniejsze.

(Pogorodno, AR)

Nakłada sie belizne pod spód, tak samo jak i chodzisz żywy, prawda. I potem 
sukienkę zawiązuje sie chusteczkę czy co. [Kolor?] To jak kto chce. Najwiencej to 
czarny, to ciemnogranatowe, lo zielony.

(Baranowicze, RJ)

17. Zwyczaje związane z szyciem ubrania dla zmarłych:
a) nie wiąże się węzłów:
Takie zwyczaje, jak szyjo, wenzłóiu nie wionżo. Nie wiem dlaczego, ale nie 

wionżo. Mnie nikt nie powiedział, ale nie luiążą, że zmarłemu nie można zawiązy
wać wenzły. (Pogorodno, AR)

b) szyje się wcześniej:
Jak teraz szyją, kiedyś, to jak umrze szyjo, a teraz to jeszcze może dwadzieścia 

lat będzie żyła, a już ma sukienka sobie uszyte. (Wojkuncy, JP)

12 Przyszpilić - tu: ' przypiąć ’.
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U nas najwięcej za wcześniej szyją. Jak kto, to i do kościółku schodzi poświęcić 
się, za życiem poświęci się.

(Kazakowszczyzna, WM)

18. Czy należy zostawiać zmarłemu obrączki lub kolczyki?
Niektóre lękają się, że móiui, a jest takie ludzie, że czasem będzie i odkopie nie

boszczyka i będzie jeszcze tam go na palce nu obrabować chcą. I na co męka taka 
dla tego nieboszczyka, to nie chowajo. Niektóre może i ze złotem chowajo.

(Kazakowszczyzna, JŚ)

I my wszystkie trzy, żadna bez kolczyków. Bo móuńo, że po śmierci gadzinaVi 
wprowadzajo w te uszy, to ja tego to nie wiem, kolczyków to musi nie trzeba zosta
wiać, a obronczki bywajo.

(Woronowo, MP)

19. Wierzenia związane z trumną:
a) strużki wynosi się na drogę, żeby przechodnie pomodlili się za zmar

łego:
Kiedyś jak robili trumny, to te strużki wy nosili gdzieś na droga. Żeby to jak lu

dzie ot przejeżdżajo, żeby odmówiliby pacierz. Pomodli się.
(Kazakowszczyzna, SM)

b) czy bierze się miarę z nieboszczyka:
[Czy biorą miarę z nieboszczyka?] Bioro, jak ma dół kopać i jak trumna ro

bić, to pewnie, że miarek miał. (Woronowo, MP) Raniej trumny nie zrobisz, póki nie 
zmierzysz człowieka. Jaka długość tam, jaka grubość. To, musisz wiedzieć jaka sze
rokość trumny puścić i jaka długos'c' puścić. Bo, jak teraz, to nikt tego nie mierzy, 
bo gotowe trumny, pojechał, kupił i wszystko. (Bastuny, LS)

c) nie bierze się zapłaty za robienie trumny:
Teraz może i bierze sie, kiedyś nie. Bo dziś jemu, a jutro tobie robić.

(Woronowo, MP)

Nie, zapłaty nie brali. Bo tam może zafunduje, prawda.
(Baranowicze, RJ)

d) czy wolno kłaść się do trumny?
A to jak kto chce. Inny chce pomierzyć sie, to kładno, a inne bojo sie. Ale prze

ważnie, to każdy mówi: „Póki nie czas, to nie pójdę do trumny. Jak umrze. A 
śmierć z rąk Bożych".

(Mickiewicze, BH)

1 s Gadzina - od gad ' wąż', tu: ' robactwo ’.
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Do trumny nie kładnie sje, nie można.
(Adamowicze, MJ)

e) zakaz zbijania trumny żelaznymi gwoździami:
Mówio, że kiedyś ni można, teraz to, drewnianymi gwoździkami przebijali. 

Goździami ni przybił. Tylko takie robio dziurki świderkiem i przytykali drewniany
mi goździkami. A teraz to już gwoździami bijo. A kiedyś to nie. Albo takie wiesz, 
zaruby'4 robio i składali tak o. Ni można było to gwoździami bić.

14 Robić na zaruby - ' sposób łączenia drewna z wykorzystaniem nacięć ’.

(Pyszki, WH)

f) specjalna poduszka do trumny:
Z tych strużków, niektóre z sjana, z strużków robio i pod poduszkę łożo wianecz- 

kiświencone. (Pyszki, WJ)

A z czego - z siana, jak kjedyś robili siano. A teraz, to robio z strużek.
(Pyszki, WH)

20. Co dają nieboszczykowi do trumny:
a) dewocjonalia:
Tak mówią, że tam też modlą sje dusze, to żeby mieli ksjonżeczka i różaniec.

(Woronowo, MP)

Różaniec, szkaplerze, za to że on wpisany w szkaplierze, w różaniec. Obrazek, 
obrazek, dają patronka, na przykład ja Anna, ja mam sobie obrazek, bierzmowana 
Teresa - dwa obrazki mam. (Pogorodno, AR)

Obrazek, ot jak! To to, to już nie ma co mówić. O moja patronka mnie dali, 
świętą Magdalena, boja Magdalena bierzmowana. A święta Barbara, to patronka 
umierających. To ta dadzo w rence i musi o tak o święta ta Barbara, a święta 
Magdalena przy głowie. O tak o!

(Woronowo, MP)

Zrobio krzyżyk, gromnico, woskiem wykapio. I łożo pod spód, pod nieboszczyka, 
czy tam pod głowa, ja zaroszę łoże na strona — święcone zielsko i tam wianuszki 
święcone, o te jak ksiądz święci na Matki Boskiej Zielnej - te święcone zielsko za
wsze łoży sie. To robi sie krzyżyczek z gromnicy z wosku i święcone zielsko i święco
no wodo pokropi sie. Jemu dadzo,co on warty i co on ma, prawda, przy sobie. I ró
żaniec, rence źwiązujo różańcem i skaplerz Matki Bożej Szkaplernej. Jak tam ko
bieta pisała. Obrazek Świętego Antoniego, czyjinne tam prawda ma.

(Baranowicze, RJ)

Krzyżyk misyjny, różaniec, medalik. (Mickiewicze, BH)
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W ręka różaniec dajo i dajo jeszcze, jak nazywał sje - patrona do ręki.
(Pyszki, WJ)

b) święcone zioła:
Swiencone ziołki lożo do trumny. Pod głowa kładno sie kwiaty, no ziołki święco- 

ne> no- (Bastuny, SS)

c) rzeczy osobiste:
Chusteczka daje się, żeby miał tam czym nos wycierać. Duszaż też, dusza taka 

sama, wszystko ona ma. Nosi okulary ktoś ’, to okulary łożać, ksionżeczki łozo. 
Wszystko. (Bastuny, SS)

Tak mówią, że tam też modlą sje dusze, żeby mieli i ksionżeczka i różaniec.
(Woronowo, HF)

A co dajo, wszystko jak wszelkie narody dajo. I chusteczka, mówio, i grzebień. 
Jak teraz ta o, dla tej Maryji, to dali chusteczka i grzebień dali, i jeszcze śminki 
namaliawali. Obrazek dali, krzyżyk dajo.

(Pyszki, WH)

d) zmarłym z powodu choroby - chleb św. Agaty:
Jeżeli rozmaicie choruj o, to jak ja, to łożyła swoim nieboszczykom świętej Agaty 

chleb. O dzie, do gołego ciała, żeby nie roznosiłab, bo jest, że roznoszo, teraz choro
by rozmaite, dzietańki.

(Woronowo, MP)

V Czuwanie przy zmarłym

21. Światło przy zwłokach:
Zęby światło tam na tamtym s ’ wiecie s ' wiecjiło.

(Pyszki, WJ)

PćzZz sie świece, żeby oświecała drogę do wieczności.
(Adamowicze, MJ)

To asysta krzyża i to w tej intencji,aby światło było dla duszy zmarłego. Żeby 
Bóg przyjoł do siebie. To związane jest i z modlitwą, prawda.

(Mickiewicze, BH)

Nu pali sie świece, to trzeba, raz zmarły ochrzczony i to trzeba ji ogień żeb był 
wieczny.

(Adamowicze, FA)

Oświecajo droga do nieba. 1 to gromnica musi być świencona i woskowa.
(Woronowo, MP)
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22. Oznaczanie domu żałoby:
a) zawiesza się krzyż na ścianie domu od strony drogi:
Bywa, że na mieszkanie przybiwajo1 gwoździ i wiesi sie krzyż z Panem Jezu

sem. Z końca doma, od wioski tam, od ulicy i kto już nie idzie, to zawsze wie, że to 
już zmarły jest. A samo najpiersze to przybiwajo gwoździ. Bo, to, jak w której wio
sce, to i wisi krzyż ten, aż póki zmarłego nie ma, na mieszkaniu.

13 Przybiwać - ' przybi jać ’.
1H Łapki jodełki - ' gałązki jodły, świerku'.

(Bastuny, LS)

b) przed domem stawia się wieko od trumny:
Nu niektóre, to stawio wierzch trumny na podwórku, jeżeli pogoda.

(Bastuny, LS)

c) ścieżkę wyścielają „łapkami16 jodełki”:
Nu, a później, na jutro, to jodełki rzucajo na ścieżka. Z mieszkania do drogi. 

Każdy wie, że już tego, tutaj nieboszczyk będzie. (Bastuny, LS)

d) obok domu wystawia się czarne chorągwie:
Bywajo, że wyznaczają, że uo te chorągwi czarne wystawujo na podwórz już 

i widać, tam koło ganku czy koło jakich drzwi.
(Kazakowszczyzna, JS)

23. Zachowanie się odwiedzających zmarłego:
a) modlą się:
Tam przy wejściu stoji krzyż, bo jak nie ma krzyża to do kogo będziesz modlić 

się, do nieboszczyka, nie. I tedy mówi sie „Anioł Pański”. Uklękniesz, zmówi się 
„Anioł Pański” i wtedy mówi sie: „Niech będzie pochwalon Jezus Chrystus”. 
A tamte, które jest, odpowiada, odpowiadajo: „Na wieki wieków! Amen”. Wszystko.

(Woronowo, MP)

Znaczy klęka i mówi „Anielskie pozdrowienie” za dusze zmarłego. Potym usią
dzie, posiedzi. Pomodli sie razem, pośpiewa, różaniec móiuio. Ale to różaniec to 
z róży mówio. Jak odchodzi do domu to leż klęka i mówi „Anielskie pozdrowienie”.

(Baranowicze, RJ)

b) rodzina wita się ze zmarłym:
Jeżeli tamaj z rodziny, to podchodzi tam, przywita sie, do umarłego.

(Bastuny, 15)

c) opłakiwanie zmarłego:
Bliskie, bliskie. Nawet i przyjaciół,y i tak ot. Prawie wszystkie opłakujo. Tradycje 

pogrzebowe. Tradycja to nazywa sje, to pogrzebowa. I liamentem o nazywajo. La- 13 * 
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ment pogrzebowy, to kiedyś, teraz to tradycja taka pogrzebowa. Już śpiewajo, modło 
sje, już tak płaczo.

(Pyszki, WH)

VI. Pieśni pogrzebowe - wykonawstwo i repertuar

24. Źródła pieśni pogrzebowych:
a) kantyczki:
Z książek, z książek, z dawniejszych książek tak jak nazywali się kantyczki. Od 

rodu do rodu idą te pieśni. A teraz dużo jest takich, co i kto tam z Polski przyślą, to 
tam gdzie znajdą i tak.

Trochę rodzą się nowe, ale najwięcej od, od dawniejszych, od przodków swoich. By
li kantyczki... [Czy przekazują pieśni z jednej wsi do drugiej?] Tak, tak, jedni 
od drugich przedaje się i prawie wszystkie te same piosenki śpiewają. Jedni drugim.

(Kazakowszczyzna, WM)

b) „kartki”:
Wypisujem i kartki przedajemy, gdzie tylko kto prosi czego, to zawsze napisze. 

Jeżeli jaka dowiemy sie, to poprosim dzie kogo, to i nam przyszło.
(Bastuny, LS)

25. Rozpoczęcie śpiewania:
Przyjdziem na pogrzeb i pytamy sie: „Czytali litania, jak tylko człowiek umarł?" 

- „Nie”. Jak nie, to my zaczynamy móiuić „Pięćpacierzy do pięć ran ukrzyżowane
go Pana Jezusa" - za jego grzechy przepraszamy. Wtedy odmówim różaniec, wtedy 
litanie odczytamy, odczytamy litanie za dusze zmarłe i wtenczas odśpiewamy „Anioł 
Pański” i wtedy zaczynamy rozmajite pieśni śpiezuac '.

(Woronowo, MP)

26. Repertuar pieśni pogrzebowych wykonywanych w czasie nocne
go czuwania:

a) we wsi Bastuny:
I.S: A po tej piosence [„Anioł Pański”?]. Jak my, to śpieiuamy „Wyszła, wyszła 

dusza z ciała ”.
MR: U nas dużo jest: szejsiat [!?] dwie i siemdzisiat pieśniau. Później różne. Jak 

za maładoha, to można i tu „Czemu nieszczensny...”
[Dla kobiety?]
I.S: Nu to o, to jest takie piosenki: „Ty, któraś piękna” przy kobiecie śpiewamy. 

Nu to, to już liczyć także, zuycliodzi także można po menżczyznu i po kobiecie. Tut 
piosenki nie ma, nie majo różnicy, to wszystkie son pieśni światowe.

(Bastuny)
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b) w miasteczku Woronowo:
Najwięcej teraz jest „Aniele Stróżu, mój miły patronie, gdzie mnie poprowadzisz 

po mym życiu zgonie”, potem jest „Pamiętaj, człowiecze” - pogrzebowa pieśnią. To 
w każdym czasie, w jakim to nie bywa czasie. Nu i wtedy „Biada grzeszniku”, po
tem kiedyś u nas śpiewali bywało, póki przywozili księdza „ Usłysz prośby moje, Bo
że litościwy, niechaj mnie głos Twój dosięże troskliwy. U stóp Twoich stoję, Twojej 
łaski wzywam”.

Jak kobieta, przeważnie „Maryja Magdaliena w świecie sień kochała”.
Najwięcej śpiewa, się do Pana Jezusa czy Matki Boskiej, ot i modli sie za jego. 

Na przykład takie śpiewamy, te w poście śpiewamy „Jezu w Ogrójcu”, potem ,Wi
taj, Matko Uwielbiona”, polem (teraz, to już nie śpiewajon) „A Wielki Boże, ach 
to być może”.

(Woronowo, Ml’)

VII. Wyprowadzenie zwłok z domu

27. Wierzenia i zwyczaje związane z wyprowadzaniem zwłok:

a) odmykanie drzwi do pomieszczeń gdzie przebywają zwierzęta domo
we; chleb dla żywioły:

WM: Odmykajon, gdzie stoji żywioł. Odmykajon wszystkie drzwi.
JŚ: Do chlewa idą, żeby - mówi - żywioł nie smuciła, żeby prowadziła sie. Kto 

zostaje - temu, żeby bi.edów nie było.
Chleb dają. Bochanka ta chleba, co leży na stole, to dają dlia żywioły.
SM: Położą gdzie nieboszczyk leżał, to la buchanka położą i potem z tym dywanem. 
JŚ: Zawracają z tym dywanem...
SM: ...i wynoszą, i tego, ta buchanka polem krojo i dajo dla. żywioły.

(Kazakowszczyzna)

b) budzenie pszczół i dzieci:
SS: Jak jest u kogo pszczoły, to potem, to stukajo, żeby obudzili sie i...
l'l.: ...i żywioł.
SS: I niektóre stukajo i w domu stukajo. Dzieci budzo, dzieci budzo, jak i bywa. 

Słyszysz - wiozo nieboszczyka, a. dzieci lam ot śpio, to dzieci budzo, żeby nie spali. 
Żeby robi, żeby dłużej musi żył człowiek, żeby dziecko to nie umarło. Bo mówi, jak 
śpi, to nie można. Przepuścić, każdy musi, przepuścić, nieboszczyka. Ot!

(Bastuny)

c) trumnę „obkapuje się” świecą:
Czasem bywa, że świeco obkapujo, ale na co? U nas kiedyś nie robili.

(Woronowo, Ml’)
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d) „przewracanie” sprzętów domowych:
To jak trumna bioro, wynoszo, to te stołki przewalajo. To pewno żeb, nie wiem, 

żeb nie było prędko nieboszczyka w tej rodzinie,chyba to tak.
(Adamowicze, FA)

Nu przewracajo w chacie wszystko do góry nogami, żeb to już było koniec. Ni 
było pogrzebów wiencej, mówio lak. Przewracajo stołki, łóżka, wszystko przewraca
jo. Jak nie. Alie niektóre, to teraz dużo. Jak u tych Frankowych, jak te przyszłi 
stamtąd, jak Tadzika chowali. To wszystkie stoły poprzewracali. Wsio tak wracali. 
A jak u nas tak kto para tabaretek przewróci, ławka tam, o tak o nic.

(Pyszki, WH)

28. Pożegnanie rodziny:
Po kolei w rodzinie, jak rodzina jest najstarsi, a potyrn młodsi, potyrn już wnu

kowie. Najpierw dzieci. Jak po żonie to mąż, dzieci mąż, a o ile po tatce. A jak oj
ciec to też żona, nu i dzieci, bracia, siostry i wnuki i tak dalej i swoja rodzina 
i w ręka i w twarz, w czoło.

(Mickiewicze, BH)

29. Przemowy pożegnalne:
a) życiorys zmarłego:
Taki życiorys zmarłego. Tak, lak, lo bywajo powypisywawszy tam coś, ale co już 

tego. Najwięcej my, modlim się, a my żadnych mowów nie przyznajem. Modlitwa 
potrzebna. A te rozmowy nic oni nie dajo.

(Woronowo, MP)

b) „przeprosiny”:
Prosi wszystkich, mówi za niego, może on coś złego zrobił, to ja za jego przepra

szam wszystkie, ci tam sonsiada przeprasza, ci tamaka jakich znajomych, ci rodzi
na przeprasza. Może on komu co zrobił złego, to rodzina przeprasza, żeby mu Pan 
Bóg te, żeby te darowali jemu wszystkie. Pan Bóg jemu daruje za te wszystkie grze- 
chi. A może on sam nie mógł już, nie zdonżył przeprosić ’. To rodzina przeprasza.

(Bastuny, SS)

Już to przemawia sje. Kto zdolny do tego to tam powie kilka. Przeprosi w imieniu 
zmarłego. Przeprosi tych wszystkich, który bioro w tej uroczystości pogrzebowej bjoro 
udział. To przeprosi tych wszystkich, żeby darowali, odpuścili grzechi, bo Pan Jezus po
wiedział: „Komu wy odpuścicie lo i wam będzie odpuszczone. Jak wy darujecie, tak 
i wam darowane będzie. Jaką miarą wy mierzycie, tak też i wam odmierzo sowicie”.

(Mickiewicze, BH)

30. Przemowa pogrzebowa:
A teraz mam powiedzieć paru słów na pożegnanie] w j[i]mieniu tego zmarłego 

(Jana). Dzisiaj ja schodzę z tego świata. Najpierw żegnam się z wami, kochana żo
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na i dziatki. I błogosławię was chociaż żyłem tutaj z wami na tym mizernym podo- 
lie płaczu (50 lat). A tak mi pręndko przeszło, jak jedna chwila. Okonczyłem swoje 
trudy i staranie. Bo każdy człowiek z prochu pozostał i w proch się obróci. A teraz 
przepraszam was, kochana żona i dziatki, może dokuczałem wam tutaj żyjąc z wa
mi. A teraz wszystko oddaje w ręce wasze. Tylko proszę was nie kłó[ć]cie się i żyjcie 
jako Pan Bóg przykazał. Smutny dziś dzień dla was, kochana żona i dziatki. 
Ostatni raz wyprawujecie mnie z tego domu, już odchodzę od was na zawsze. I za
kładam swe życie w okropnym, grobie, bez powrotu. Oto widzicie, kochani sąsiedzie 
i przyjaciele, jak człowiek żyjąc na tym świecie wszystkiego mu brak, bo ludzkie oko 
jest tkliwe i nienasycone, wszystkiego mu mało, a kiedy Pan Bóg rozłączy duszę 
z ciałem, to nie trzeba nic, tylko łaski Chrystusa Pana, aby Bóg zlitował się nad 
duszą naszą i przyjął do Króliestwa Niebieskiego. A szczęśliwa ta dusza, która 
uwolniona z tego padołu płaczu. I jdzie do górnego mieszkania. Gdzie jest radość. 
Nieustająca i wieczne widzenie Boga. A teraz żegnam się ze wszystkimi krewnymi 
i sąsiadami. Dzienkuje dla wszystkich tu zgromadzonych za wasze dzisiejsze usługi, 
które dzisiaj oddaliście dla mnie wyprowadzając mnie na drogę wieczności. Prze
praszam wszystkich krewnych bliskich i dalszych sąsiadów, przyjaciół, z którymi ob
cował tutaj na tym świecie, może kogo poraziłem słowem czy uczynkiem, to dziś 
ostatni raz zwracam się do wszystkich z prośbą i proszę o darozoanie. Darujcie dla 
miłości Chrystusa Pana. Bo już wiencej widzieć się nie będziemy. Chyba na Józefa- 
towej dolinie. Zostazoajcie zdrowi. A ja już odchodzę na wieki wieków luiecznie.

Oto ja służebnica Pańska.
Niechaj mi się stanie według słowa Twego.
A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Amen, ttt

(Kazakowszczyzna, r. WM; podobnie w Bastunach i Wojkuncach)

31. Przemowy pod krzyżem:
a) Najmilsi przyjacielie, którzy t utaj jesteście zebrani. Oto widzicie osobę w gro

bie leżącą. Usta posjiniałe i zamknięte. Już on sam nie może z wami sie pożegnać 
i nas przeprosić, żebyśmy jemu (jej) wszystkie winy darowali. A ja tu stojąc przy 
zwłokach śmiertelnych, w imieniu jego żegnam was wszystkich i przepraszam. Naj
milsi przyjacielia, bracia, siostry, sonsiedzi - darujcje wszystko jego winy, bo jeżeli 
wy darujecje, to będzie i wam darowano. Może on, komu zawinił, albo kogo po- 
krzywdził, darujcie mu (jej). Daruj i ty sam, Panie Boże. Może on ciebie na spo
wiedzi świętej obraził, albo może komunia świętą niegodnie przyjął. Daruj i ty, 
słońce z ksienżycem. Darujcie obłoki niebieskie. Daruj i ty ziemia święta, co na so
bie jego nosiła. Darujcie wszystkie miejsca, na których z jego przyczyny złe uczynki 
popełnione były. W jego imieniu żegna sie z rodziną, żoną, z menżem, córkami, sy
nami, zieńciami i synowymi.
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Żegnam was i odchodzę od was. Żegnam ten dom rodzinny, w którym żył, praco
wał, życie swoje zakończył. Żegnam, tę wieś ukochaną. Żegnam sonsiadów i wszy
stkich tu zebranych. Żegnam orszak pogrzebowy, który pod tym Świętym Krzyżem 
stoji. Żegnam was i odchodzę od was. Wy zdrowi zostawajcie. A was, tu obecnych, 
zapraszam wszystkich ażeby ucześniczyć w ostatniej posłudze, być w świątyni Pań
skiej i ofiarować za moją duszę swoje modły. A pod tem krzyżem świętym za dusze 
świętej pamięci odmówim: „Ojcze nasz”, „żdrowaś Marjo” i trzy razy „Wieczne od- 
pocznienie ”.

(Adamowicze M J; podobnie Adamowicze, FA)

b) Najmilsi przyjaciele, proszę posłuchać głosu języka mego niezdolnego. Jest to 
napisane z proroka Jiremjasza w rozdzielę dwadziestym czwartym.Pójdzie ta osoba 
do domu wieczności swojej. I pytam sie ja was: Gdzie ta wieczność? Wieczność ta 
jest w niebie albo w piekle. Szczęśliwy ten, który w niebo sie dostanie. Ach biada te
mu, który w piekle zostanie. Tak i ta osoba, jeżeli dobrze sprawowała, więc będzie 
dla niej otwarte Królestiuo Niebieskie. Więc teraz widzicie, najmilsi przyjacieli, 
w grobie leżącego z językiem zaniemiałym, wargi, posiwiałe i niezdolne pojednać sie 
z nami. Więc ja stawam i przepraszam was wszystkich: najmilsi przyjaciele, rodzi
no, kumowie, sąsiedzi, sąsiadki, bracia i siostry, i wszystkie koleżanki, kolegi, przy 
tem i wy maleńkie dziatki. Odpuśćcie tej osobie wszystkie winy. Dla nas na krzyżu 
rozpiętego, oto sędzia żywych i umarłych. Umar na krzyżu i pogrzebion jest. Naj
ukochańszy Ojcze Boże nasz, który syna swojego dla naszego odkupienia darować ’ 
raczył. Dziękuje i przepraszam przeze mnie sługę swojego, wszystkich lozajemnie, 
całą kompanie, która tu jesteś na tym obrzędzie pogrzebowym zebrani, z którymi 
ona (on) w tym doczesnym życiu razem mieszkała, może kogo czymkolwiek rozgnie
wała, czy ukrzywdziła, albo się naprzykrzyła - daruj i odpuść jej winy. Przyrze
kam, że nie będzie więc naprzykrzała. Może kiedyś trafiła się mówić te słowa: „Że 
nie daruje, ani odpuszczę choćby mnie w moje oczy piasku nasypano”. Dopiero 
czas sień przybliża, że będo na oczy piasek sypali - darujcie mi winy, dla miłości Je
zusa na krzyżu rozpiętego, a będzie i wam darowane. Oto ta osoba gotuje się do 
szczęśliioej wieczności, a nigdy nie przeżytej. Idzie z tego świata, a więc już nigdy 
ni wróci do was.

Daruj i ty, ziemio święta, żeś jej (jego) na sobie nosiła. Darujcie, wszystkie miej
sca, na których złe uczynki były popełnione.

Daruj i ty, słońce z miesiącem, jako, słyszałem z Pisma Świętego, że macie skar
żyć na ostatnim sądzie Boga sprawiedliwego. Darujcie i wy, Wszyscy Święcji, jako 
miłe Bogu służycie. A na ostatek przyjmijcie tę duszę do szczęśliwej Wieczności, 
kompanii, towarzystwa niebieskiego. Daruj i ty sam Panie Boże, w Najświętszym 
Sakramencie utajony. Może Ciebie ta osoba kiedyś na spowiedzi świętej niegodnie 
przyjmowała. A wszystkie stworzenia, niebo i ziemia, darujcie dla miłości Boga Oj
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ca Przedwiecznego. Niech ta osoba pójdzie do szczęśliwej Wieczności. Niech go wy
chwala ze Wszystkiemi Swiętemi na wieki wieków. Amen.

Na drogę wieczności proszę zmówić „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wiecz
ne odpocznienie”. Czyja łaska, przechowacie do wiecznego spoczynku, a Bóg wam 
za to wynagrodzi. „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

(Baranowicze, RJ)

32. Śpiewy w czasie wyprowadzania:
Nu „Już ide do grobu”, a później „Już się zbliża czas rozstania”, „Zegnam was, 

dziatki”, jak u kogo dzieci jest. W domu, póki wyprowadzać jeszcze na ranku, to 
śpiewamy. Jak ot u kogo dzieci jest, to śpiewamy „Zegnam was, dziatki” tam. Nu 
jak nie ma dzieci, to tam druga piosenka. [Co śpiewa się, kiedy już wynoszą 
trumnę z domu?] „Anioł Pański” śpiewamy.

(Bastuny, LS)

I wtedy sie śpiewało, wychodzim albo s ’piewało sie „Dobry Jezu, a nasz Panie” 
kilka razy, a wtedy wychodzim i stajem w rząd.

(Woronowo, MP)

33. Droga do krzyża i do kościoła:
Jes ’ li blisko, jes' li jakich pół kilometra, to niosą, a jeśli dwa kilometry, to sta

wią na maszyna17, wtedy już około krzyża ostanowiają się i wychodzą ludzie, po
modlą się do Pana Jezusa, do ran Chrystusowych za tego zmarłego i za tego, które 
do tej wioski należą, nu i wtedy już odprawiają się do kościoła.

17 Maszyna - 'rodzaj samochodu transportowego'.

(Kazakowszczyzna, WM)

Jak już idziemy pod krzyż, to wtedy śpiewamy „Kto się w opieka...” Do krzyża, 
dojdziem, wtedy koło krzyża postawim nieboszczyka i odmówimy trzy pacierzy do 
Pana Jezusa czy tam do Najświętszej Maryji Panny, jak po kim tam. Po menżczy- 
znu - to do Pana Jezusa, po kobiecie - to do Najświętszej Marii Panny. Trzy pacie
rzy odmawiamy, bywa, że i pięć pacierzy, jak kiedy, jak czasu jest.

Przy krzyżu na razie my nie śpiewamy, bo póki pacierze odmówim wszystko, 
a tak w domu póki wybierzem sie, to tylko jak zdonżyć do kościoła. Nu a jak już 
postawim nieboszczyka i wszystko siońdziem do autobusa i tamaj na maszyny, jak 
siońdziem, jak latem na wierzchu jedziem, to śpiewamy „Kto się w opieka...”

(Bastuny, LS)

A w drodze, to najwiencej śpiewali „Usłysz prośby moje”, furmanko jedno wiozo 
nieboszczyka, a my w drugiej siedzim i śpiewamy cała droga. Teraz maszyny, też 



Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi 279

spiewajo, myjedziem cała droga śpiewamy. Najwięcej to do Matki Boskiej. Jakie? 
„O Maryjo, błagaj Syna”.

(Woronowo, MP)

W każdej wiosce jest krzyż, do krzyża. A już przy krzyżu żegna sie z rodzino, ze 
swoimi bliskimi. I już stawio na maszyna, czy na wóz, kiedyś maszyn to ni było - 
na wóz stawio ijado do kościoła.

(Baranowicze, RJ)

A nioso, jak u nas to nioso do kościoła. A z drugich wiosek to nioso do krzyża. 
Tam pod krzyżem przemówienie tam jest i pożegna sie cała wieś tam przychodzi, 
pożegnać tego nieboszczyka.

(Adamowicze, FA)

VIII. Pochówek

34. Kondukt żałobny:
Z krzyżem, krzyż i chorągwi. Później idą wianki, kwiaty, a potem śpiewaki, 

a potem trumna z nieboszczykiem, a za trumną krewni swoje i sonsiedzi, i przyja
ciele, i wszystkie którzy, które przeprowadzają do wieczności.

(Kazakowszczyzna, WM)

Krzyż niesie taki człowiek, może cudzy™ człowiek, tak już liczy sje więcej taki re
ligijny, który częścjej chodzi do kościoła, on niesie krzyż.

Trumna nioso cudzy ludzie, swoje móiuio, że nie można.
(Woronowo, HF)

Idzie z krzyżem, a. za krzyżem nioso czasem wianki, kwiaty. A za kwiatami tam 
za wiankami niboszczyka już nioso, znaczy sami budzi. Krzyż, już bioro człowieka, 
który warty, godzien nieść krzyż. A trumnę, ja mówię, to już proszo sąsiadów, czy 
z rodziny kogoś, cztery ludzi, cztery mężczyzn niesie.

(Baranowicze, RJ)

Trumnę menżczyzny też nioso, czasem wiozo, jak nie ma komu, mało - wiele do- 
bierajo po ros'cje kto popadnie, bo czasem bywa, babcia czy dziad, to czasem mówi: 
dzieciom nie można. Jak to nie można? Jeżeli tego czy jest cztery syny, to trzeba, że
by dzieci podnieśli - to ich zasługa18 19.

18 Cudzy - tu: ' nie związany z rodziną ’.
19 Zasługa - tu: ' powinność ’.

(Woronowo, MP)
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35. Nazwy miejsca złożenia zwłok:
Dół nazywajo. U nas tak, może gdzie w Polsce inaczej. (Pogorodno, AR). Mogi

ła. (Woronowo, HF) Dół? - nu grób.
(Kazakowszczyzna, JS)

36. Rzucanie ziemi na trumnę:
Kto popadnie, ten rzuca. I mówi się: „Z prochu powstałeś i w proch sień znów 

obrócisz”. Trzy razy. W książkach wszeńdzie pisze, że najpierw rodzina musi rzucić 
garstkę ziemi. Wszędzie w tych do nabożeństwa książkach pisze się tak. A u nas 
krzyczą, żeby rodzina nie rzucała. Nie wiem czemu tak.

(1’ogorodno, AR)

Samo najpierw ksiądz rzuca na trumnę i: „Z proch powstał, w proch się obró
cisz”. A potym Ludzi rzucają trzy razy, a dlaczego nie wiem.

(Baranowicze, RJ)

Najpierw ksiądz. Pieczentuje grób ziemio i już nie wolno odmykać. I potem 
każdy kto jest, bierze udział, ten trzy razy rzuca na trumnę.

(Mickiewicze, BH)

Trzy razy mówio, że to trzeba. Nu to pierszy rzuca ten, który kopie dół, powi
nien rzucić. Albo mózuio, że to z rodziny ni można, a rzucajo i z rodziny. Kto to 
zuje. Mówio znowu trzeba, żeby chrzestnym piersza. Znaczy wy dali wiara, to zna
czy zuy żegnacie sie z zuiaro. Ale to niby ni zuypada, kto tam patrzy.

(Pyszki, WH)

IX. Stypa

37. Nazwy poczęstunku po pogrzebie:
Poczostka. Poczastunek. (Bastuny, LS, TL) Konsulacja, proszą ludzi na konsula- 

cja. (Kazakowszczyzna, JŚ) Prościej, to na obiad. (Kazakowszczyzna, WM). No mówio 
paminki najwięcej. (Woronowo, HF) Poczenstunek po pogrzebie, jeżeli to w dniu, to 
nazywa sje obiadem. (Adamowicze, JM) Stypa pogrzebozua. (Mickiewicze, BH)

38. Przebieg stypy pogrzebowej:
Przed poczęstunkiem odmawia sie „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Marjo”, „Chwała 

Ojcu i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zazusze i na zuieki wieków” 
- trzy razy, albo „Wieczne odpocznienie racz im dać Panie. Światło wiekuiste niech 
im śzuieci na wieki.Niech, odpoczywają zu pokoju ze Wszystkiemi Swiętemi, na wieki 
zuieków”. A po obiedzie już zakończenie. Nu modlilzuy, to różaniec śpiewajo i ko
ronka do, za zmarłych odśpiewujo.

(Adamowicze, FA)
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Kończyli jedzenie, obiad, wtedy modlitwa. A modlitwa tak jak jeszcze u nas to to 
godzin cztery, pięć przejdzie. Bo odśpiewa sie różaniec śpiewany pogrzebowy, to jest 
długi. Koronkę „Do pięciu ran Pana Jezusa” za dusze tego zmarłego. Litanie „Do Pa
lia Jezusa” za dusze zmarłych i litania druga. I „Anioł Pański” to jest zakończenie.

(Mickiewicze, BH)

Po menżczyznu śpiewamy „Jezu w Ogrójcu”. [A zaczynają też od „Anioł 
Pański”?] Nie, nie w domu, jak przyjedziemy, to zrazu, jak po menżczyznu „Jezu 
w Ogrójcu” śpiewamy, a po kobiecie - „Przez czyscowe upalenie”, posiedzim, odpo- 
czniem, wtedy prześpiewamy jakich parę piosenek. Już nie ma różnicy, tam już choć 
jakie. Nu, a później „Anioł Pański” zaśpiewamy i po wszystkim. Już skończone.

(Bastuny, LS)

X. Rocznice i święta zmarłych

39. Zwyczaje rocznicowe:
Po roku od śmierci odprawiano mszę rocznicową i za trzydzieści dni prosi ludzi, 

tam zwyczajnie swoji tylko, krewni. A już na rocznica prosi dużo ludzi i śpiewaków 
prosi tak samo.

(Pogorodno, AR)

Inna rocznica to miesiąc po śmierci a kiedyś, to jeszcze i w osiem dni trzeba, żeby 
msza druga byłaby. Grygoriańskie mszy, dzietki, ja tobie powiem co oni znaczo, to 
już trzydzieścia dni, przez trzydzieścia dni każdy dzień msza odprawiać.

(Woronowo, MP)

Po roku od śmierci stawiano leż krzyż. To bywało, od kościoła krzyż nioso i śpie- 
wajo to, ta pieśń: „Któż opłakać godnie może”.

(Woronowo, MP)

40. Zaduszki:
a) noc przed Zaduszkami:
Kiedyś, to było cicho, nie przeszkadzali. Bo mówio, że dusze wtedy przychodzo 

w te dni, w te, w ta noc. Ot jak! To daje sie jim spokoju.
I w wigilie my kiedyś nie chodzili, a teraz chodzo - Bożego Narodzenia - święty 

wieczór. Pomodli sie, kolacje zjad i bądź dóbr, bądź w domu.
(Woronowo, MP)

Nu ta noc nazywa się żałobna. Jak bywa w tę noc, w Dzień Zaduszny, to nie 
można bywa radia słuchać, słuchać nie można, tilewizara patrzyć. Ta dusza jeszcze 
przychodzi do domu swego. Żałoba już taka.

(Bastuny, SS)
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b) Dzień zaduszny - nazwy i zwyczaje:
Dziady to już nie po naszej wierze. Dziady to już po praiuosławnej. U nasz, 

u nas dzień zaduszny, a u nich nazywa się dziady.
(Kazakowszczyzna, WM)

Jak u nas odprawia się Dzień Zaduszny, a po innych nazywa się Dziady. Ten 
samy dzień. (Bastuny, SS)

41. „Dziady” jako obrzęd:
Ojca brat - on był zamożny, to widziała tam było ludzi przed Wszystkie Święte 

zabrawszy sie i oni już te dziady sprawiali. Ale to tylko w prostych, a u takich szla
chetniejszych tego nie było.

(Woronowo, MP)

Nu to mówio dziady, oni dziady. Ubierajo sje za te dziady, ido na mogiłki i dajo 
im pić, jeść i tam modło sie niby już, tam wypijajo.

Kiedyś ja nadeszła, to Franus musi nadeszed. I to Franusia zapraszajo, to u nas 
dziady, to musicie. Musisz tam zajść, wypić sto gram. 1 to polem zastawiajo temu, 
znaczy temu umarłemu tam na mogile kłado tam, to to dziady tak nazywajo sje.

To u nas na zaduszny dzień, a u nich na trzeci dzień Paschi, tym zdaje sie dru
gi, na trzeci dzień Paschi. To to dziady takie. Wtenczas i noszo jajka tam i wszystko 
nioso tam, i robio bal tam dzjade źbiraju sja tak i tak. I to młodych tam ni ma, tyko 
sama takoje dziadoustiuo, dziadoustwo zbiera sie. Ale jak ni ma, to przebierajo sie 
u starych takich o. Kiedyś tutaj o, przesiułskie mogiłki byli, to przychodzili te Prze- 
siułki, tam dużo było takich Białorusinów takich o.

I z Grandzicz byli tam mogiłki dalie/. To to przychodzili na te dziady. To s'piewa- 
jo, tam tańczo oni potem. Po rusku, znaczy rady, że to umar, że to odbył swoje po
winności, że to on nie menczy sie. U nich jak rodzi sje, to oni płaczo, te Ruskie. 
Płaczo, że to na męki narodził sie, jakie życie będzie niedobre może. A już jak um
rze to to kończyło sie wszystko, to oni rade.

(Pyszki, WH)

To po białoruska te obrzędy. My Polacy tut, my nie wiemy co, jakie tam obrzędy 
w tych dziadach. U nas tego nie ma.

(Adamowicze, JM)

42. Dziady czyli żebracy:
Byli biedne, siedzieli pod kościołem, prawda, i im dawali, żeby oni modlili sie za 

dusze zmarłych.
(Baranowicze, RJ)

Co im dawano? Mienso, kasza i... z hryczanych krup, to wiem. Musi, że ona 
sytniejsza czy co. Kiedyś ' c ’ hryczane krupy, jak zrobio w żarnach. Teraz krupy ta
kie myślisz, jak byli kiedyś? Nie zawsze, ale co. A kiedyś' c', jak zgolujo hryczanna 
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kasza jeszcze, jeżeli z mlekiem, to palcy lizać. Dzieci karmili. . To robili, chwieli musi 
każdy chciał swemu umarłemu, żeby dobrze było, a też dziady modlili sie. Mówi: 
„Nie daj ubogiemu, a daj potrzebnemu”. I im dawali. Że tam przywiozą, ja mó
wię, dziad naszy luoził w krobce^ takiej z słomy plecionej i wszystko im rozdzielał. 
Mówi: „Rzucisz przed sobo, a znajdziesz za sobo”. Mój syn młody był, to bywało te ko
piejki z kieszeni, jak idziem, i wszystko im dzielim. 1 dawało sie. Ot jak! Niejednemu 
dasz idąc, za taka dusza temu dasz: „Pomódl sie za taka, za druga, za trzecia”.

(Woronowo, MP)

Kto pieniędzy daje, kto chleba, kto słoniny, kto pieczywa, kto czego. I mówię, że 
oni już [oni modlili się za dusze zmarłe], a ludzie im wypłacali.

(Kazakowszczyzna, JŚ)

43. Miejsca pochówków zmarłych w sposób nienaturalny:
Topielnik chowany tam, gdzie i wszystkie, bo on poszed, on nie wie. A wisielnik, 

to on sam sobie! Dziecko nie ochrzczone tam, jak dziecko bywa narodzi sie i nor
malne, ale potem nie ochrzczone tam bywa i długo, i miesionc może i dwa nie 
ochrzczone, a ono umrze i potem też lam chowali, i które tego chowali już. A to te
go, za tym, za cmentarzem, tam odwiedzione takie byli, tam oni byli nie świencone.

(Bastuny, SS)

Na przypadkowych mogiłkach chowali tam, gdzie nu przypadkowe nazywali, 
tam gdzie o kto powiesi się, kto utopi się. A teraz wszystko razem. Było tak robione, 
że te już, który sam sobie śmierć robi, to liczy się, że uon oddał dusze szatanowi, o! 
I jego nie chowajo z tymi, które ludzie pobożne. [Dziecko nie ochrzczone?] Też, 
też na tym samym cmentarzu. Ono w grzechu śmiertelnym, w grzechu śmiertelnym, 
każdy człowiek rodzi się z grzechem śmiertelnym.

(Woronowo, MP)

44. Zmarli przychodzą po śmierci:
Mnie tak zdarzyło się, że tkałam dywany, prawie że do dwunastej godziny (to 

było cudze mieszkanie), przyszła do domu i zmówiła pacierz, pomodliła się po mężu 
(to chyba w tym samym tygodniu jeszcze było) i położyła się. I słyszę: otwarli sie drzwi 
i top, top, top... Przychodzi do łóżka do mnie, siada koło mojej głowy i wsuwa ręce 
swoje pod kołdra mnie, ściska mnie mocno ręce. A ja, zziaje sie, że widzę lak, jak jego 
w trupemi widziała, zalepiono tu po operacji. Mocno ciśnie mnie ręce, że ja ledwie 
wyrwała i pytam sie ja jego: - Czy mnie jechac' do dzieci, czy nie'? On nic nie odpo
wiedział i poszed. A pies tak szczekał, tak szczekał, tak brał. Ja wstała - pięć ’ minut 
tylko, jak ja położyła się. I za tych pięć ’ minut to wszystko odbyło sie. To chyba

-ll Krobka - od krobia 'łubiane lub plecione naczynie, pudło, koszyk' (Sł SE, t. III, s. 
112).
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nut ja wszystko słyszała: i otwarcie drzwi, i stukanie drzwi, i takie kroki po podło
dze - wszystko słyszała. A pies no tak braPfi tak brał, sabaczka nasza.

(1’ogorodno, AR)

Słyszała, jedna matka nadto płakała, to syn przyszedł, ale ona jego nie widzia
ła, tylko słyszała ślady jego i stukanie butów. Od tego ona już rzuciła tak płakać.

(Kazakowszczyzna, WM)

Mego menża matka zmarła, a musi za miesioncy dwa ojciec żenił sie, brał tam 
druga. Nu i ja pojechała już wyprawiać do szlubu. Nu tam wszystko porobiła, oj
ciec pojechał już do młodej, a przyszła do nas sonsiadka z dziewczynka tako. Nu 
i tak ot, jak taka kuchnia była duża. Była rozgrodzona, tu piec była, koło pieca tak 
o stała łóżka, a tu była druga łóżka. Nu i ta sonsiadka z tej, z córkaj położyła sie 
na łóżko, a ja koło piecy tutaj tak, jak leżanka. Na leżance. Zamknęła wszystkie 
drzwi i sieni zamknęła drzwi i potem w domu i potem w tu, co wychodzi do tej tam 
dzie mama leżała, tam do tej kuchni. Zawiesiła-2- okno i zapaliła, bo wtedy nie by
ło ta o światła, a lampy byli. Była nafty połna lampa, zapaliła sia. I ja sama poło
żyła sia i tak o rence pod głowa. Położyła sie, zasnęła, potem patrzę - stoi. Ode
mknęło niebo i światło, stoi matka tak. W takim samym, jak wbrana, w białej chu- 
steczcy, to bronzowej sukiency i stoi. A ja nie mogą zakrzyknonc ’. Ona tylko powie
działa, mówi: „Nie lękaj sie, dziecko, ja przyszła tobie podziękować', że ty wypra
wiła ojca tak, jak należy”. Wszystko. Ja wstała, jak zakrzyczała, to te też wstali, to 
tak wszystkie drzwi byli odemknięte, lampa była zgaszona i ta o firanka była otwar
ta, odciągnięta od okna. Wiencej mnie już ona nie przyśniła się.

(Bastuny, SS)

XI. Napisy nagrobne

45. 1926-1985
Zgasłeś, tatusiu, jak słońce na niebie, 
spoczywaj w pokoju, my przyjdziem do ciebie.

Prosi o zdrowaś Maria.
(Woronowo)

21 Brał - tu: ' szczekał’, może od brecliać - wg Aleksandra B r ii c k n e r a (Słownik etymolo
giczny języka polskiego, - dalej B SE - Warszawa 1989, s. 39) prasłowo o charakterze 
dźwiękonaśladowczym, por. brzecli(o)lać '<> sroce’, czy brzeilzić 'o ryku jelenia’.
22 Zawiesić - tu: ' zasłonić ’.
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46.1911-1988
Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, 
albowiem jestem zespolony z ludnością [!?], 
przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. 
Bije on tobie.

(Woronowo)
47.1913-1991
Mamusiu kochana, śpi bezpiecznie, 
pod tym grobem wiecznie.

Córka.
(Woronowo)

48. 1900-1937
1889-1955
Ciężkie było z wami rozstanie, 
połącz nas po śmierci, Panie.

(Woronowo)

49. 1958-1993
Bóg cię zawołał do swej opieki, 
nam pozostawił smutek na wieki.

(Woronowo)

50. 1907-1990
Ty w życiu nie wiedział minuty spokoju, 
żył i pracował nie szkodując siebie, 
a gdy zmarł, stał nasz dom, jak sierota, 
jak człowiek bez serca, lak my bez ciebie.

(Woronowo)

51. 1940-1980
Godzina śmierci wcześnie wybiła, 
wola Boska tak uczyniła, 
Jezu mój, pod krzyż Twój 
składamy skarb swój.

Śmiercią tragiczną.
(Woronowo)

52. Żyła 22 łata,
Syn Staś żył 13 lat
Niech, oglądają Niebo.

Pamiątka od sioslrów.
(Osowa)
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53. a) 26.IV1988-26.XI1.1988
Och listeczki, tu nie szumicie
i nam dziecko nie obudzicie, 
bo on zasnął wiecznym snem 
i spoczywa zu grobie tern.

Pamiątka od rodziców.
(Osowa)

b) Żyła 74 lata.
Och listeczki, wy nie szumcie 
nam Mamusi nie obudźcie, 
bo zasnęła wiecznym snem 
i spoczywa w grobie tym.

(Osowa)

54. 1962-1985
Co było najdroższe w mogile się mieści, 
śmierć wszystko zabrała, zostały boleści.

(Raduń)

55. 1945-1974
Pokój jego duszy.
Był zabity przez kuma i kolegę. 

Pamiątka od rodziny.
(Raduń)

56. Najukochańsza matka.
Człowiek szlachetnego serca i charakteru. 
Ja doma, ty w gościach.

Zmartwiony syn.
(Raduń)

57.1930-1991 
1925-1992 
Pokój ich duszom.
Żyliśmy, bo cliciałeś, 
umarliśmy bo kazałeś, 
zbaw, bo możesz.

(Raduń)

58. Żył lat 48.
Co mnie spotkało, to was nie minie, 
ja jestem zu domu, a zuy zu mogile.

(Raduń)
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XII. Wybór pieśni pogrzebowych

t=20” MMJ=75

59. Żegnam cię mój świecie wesoły* ‘ (śp)
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1. Żegnam cię, mój świecie wesoły, 
już idę w śmiertelne popioły, 
rwie się życia przędza,
czas mnie w grób zapędza, 

bije pierwsza godzina.

2. Żegnam was, rodzice kochani, 
znajomi, krewni i poddani,
za łaskę dziękuję, 
z opieki kwituję^, 

bije druga godzina.

3. Żegnam was mili przyjaciele, 
mnie pod głaz czas grobowy ściele, 
już śmiertelne oczy,
sen wiecznie zamroczy, 

bije trzecia godzina.

4. Żegnam was, królowie, książęta, 
cieszcie się w swern szczęściu panięta,

23 Kwitować - 'zostać zwolnionym od obowiązków’; por. być na kwil 'nie mieć do siebie 
pretensji, wyrównać wzajemne zobowiązania' (SI SE, t. III, s. 496).
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ja służyć nie mogę, 
wybieram się w drogę, 

bije czwarta godzina

5. Zegnam was, mitry i korony, 
czekajcie swojich. rządcóiu trony, 
ja w progi grobowe
zniżyć muszę głowę, 

bije piąta godzina.

6. Zegnam was pozostali słudzy, 
jak moji, jako też i drudzy,
idę w śmierci ślady, 
bez waszej porady, 

bije szósta godzina.

7. Żegnam was przepyszne pokoje, 
już w wasze nie wnijde podwoje, 
już czas mej żałobie
dał gabinet w grobie, 

bije siódma godzina.

8. Żegnam was pozostałe stroje, 
już o was bynajmniej nie stoję, 
mól - będzie posłanie,
robak kołdrą stanie,

bije ósma godzina.

9. Żegnam was wszystkie eliementa, 
żywioły, powieczne ptaszęta,
już was nie obaczę,
w dół grobowy skaczę,

bije dzjewiąta godzina.

10. Żegnam was niebieskie planety, 
do swej ja dążyć muszę mety, 
innym przyświecajcie,
mnie dokonać dajcie,

bije dziesiąta godzina

11. Żegnam was najmilsze zabawy, 
wewnętrzne, powierzchowne sprawy, 
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już nie wolno będzie, 
jeść pic' na urzędzie, 

bije jedenasta godzina.

12. Żegnam was, godziny cukrowe, 
momenta i dni kanarowe24, 
już zegar wychodzi,

24 Kanarowy - od kanar 'cukier, słodycz’ (B SE, s. 216).

|: śmierć duszę wywodzi, 
bije dwunasta godzina.: |

(Adamowicze, J M) 

* Dokumentacja wariantów zob.: Pol. śpiewy, s. 318 oraz Karw., s. 120-130; Ad.Biłg. 
s. 51-51.

60. W mogile ciemnej śpisz na wieki*  (r.)

1. W mogilie ciemnej śpisz na wieki, 
wiecznie nam trzeba żegnać cień,
bo ulieciałeś w kraj dalieki, 
za tobą bracja modły ślią.

Na krótki czas, ach żegnaj nas, 
bo i n.as Bóg powoła, powoła tam. 
Na krotki czas, ach żegnaj nas, 
bo i nas Bóg powoła tam.

2. Vrzed Boski tron ślemy modły za tobą, 
wieczny pokój niech ci Bóg da,
a. że ukryłeś nas żałobą, 
świadczy o tern łza, ach ta łza.

Na krótki czas...

3. W mogilie ciemnej śpisz na wieki, 
wiecznie nam trzeba żegnać łzą,
bo ulieciałeś iu kraj dalieki, 
za tobą bracia modły dziś ślą.

(Pyszki, WJ; podobnie Adamowicze, JM, r.)

Popularny świecki marsz żałobny A. Orłowskiego; war. zapisu Śpiew, strzel.
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61. Ostatni dzwon (r.)

1. Ostatni dzwon, ostatni dzwon, 
jak wiele dusz pobudza on,
gdy przyjaciele żegnali was, 
słyszałem dzwon, ostatni dzwon.

2. Nie ujrzę już radosnych dni, 
choć pamięć ich tak świeżą tkwi
i wiele ich nie żyje już, 
wesołych tych młodzieńczych róż.

3. Podobny też mnie czeka los, 
żałobną pieśń i smutny głos,
w dolinie wiatr rozniesie wzdłuż
i śladu zeń nie będzie już.

4. Ostatni dzwon, ostatni dzwon, 
jak wiele dusz pobudza on,
a tak nie ja nie będzie on 
opiewać hen, ostatni dzwon.

5. Gdy zasnąłem tym twardym snem, 
nie wzbudza dom ni jego hymn,
bo dusza ta opuszcza nas, 
nie wzbudzi dzwon ostatni raz.

6. Ostatni raz żałobny ton
w pożegnaniu w rozstaniu dzwon, 
zu trumnie na cmentarz prowadzi on, 
w krainę ciszy, gdzie zuieczny dom.

(Adamowicze, JM)

62. Przypatrzcie się moi mili, co mnie dziś spotkało (r.)

1. Przypatrzcie się moi mili, 
co mnie dziś spotkało,
oto zu trumnie już zu tej chwili 
lieży moje ciało.

2. Śmierć się do mnie przybliżyła, 
życie odebrała,
dusza ciało odstąpiła, 
skąd się precz wybrała.
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3. Co o śmierci ja słyszałem 
z pisma tego świętego,
na samym sobie doznałem 
już wszystkiego tego.

4. Ach jak prędko przeminęły 
moje biedne lata,
od śmierci mnie nie odkupiły 
te bogactwa świata.

5. Pracowałem, siliłem się 
tu pocie czoła mojego,
teraz zaś opuszczam wszystko, 
nic nie mając własnego.

6. Nie żałuję wcale tego, 
chociaż żyć przestałem, 
taki wyrok Boga mego, 
na wszystko się zdałem.

7. Dobrze już się zakończyły 
ciężkie prace moje,
oto mój Zbawiciel miły, 
przyjmij w niebo swoje.

8. Zegnam ja was dziatki moje 
i cię żono (mężu) kochana(ny), 
dziękuję za wspólne życie, 
nad świat byłaś wybrana.(ny).

ŚŁJuż was teraz pozostawiam 
w Boskiej Opatrzności, 
a sam się już zabieram 
do wiecznej ciemności.

10. Łaskawym swojim sąsiadom 
dziękuję stokrotnie,
żeście na mó j smutny pogrzeb 
przybyli ochotnie.

11. Zegnam ja was bracia, siostry, 
złączone przyjaciele, 
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wszystkich, którzy tu stoicie 
przy tern mojim ciele.

12. Żegnam ja was i Bogu oddaję, 
wszystko dobrze winszuję, 
odpuście moje ułomności,
za wszystko wam dziękuję.

13. Jeszcze jedno zuas upraszam, 
Boga za mnie błagajcie,
a stojąc przy zwłokach moich 
z tego się nauczajcie.

14. Że śmierć, która mnie spotkała, 
nie ma względu żadnego,
jak mnie zuzięła z tego świata, 
tak weźmie z was każdego.

15. Na mnie często pamiętajcie, 
bądźcie zawsze gotowi,
na zdrowie się nie spuskajcie, 
a nie wierzcie światowi.

16. Żegnam ja cię mój kościele, 
ty Boskie mieszkanie,
które święta i niedziele 
słuchałem mszy, kazania.

17. A Ty Jezu miłościwy, 
przyjmi sługę Twego,
bądź mi zuiernym, miłosiernym 
i nie zgub z nas każdego.

18. A ty Panno nad Pannami 
na niebieskim Ironie, 
oręduj się za grzesznikami
w życiu i po zgonie. Amen.

(Baranowicze, RJ)
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63. Ogromny głosie smutna nota jego*  (r.)

1. Ogromny głosie smutna nota jego, 
która wynika z ognia czyscowego,
tak dusze w czyscu smutnie narzekają, 

którzy zoslają.

2. Bo kiedy więźnia z kłódką oddadzą, 
czeka rychło jeść albo pić podadzą, 
tak dusza w czyscu pragnie posilenia

i wybawienia.

3. Bo każdy człowiek, co się na świat rodzi, 
umierać musi a dusza odchodzi,
nikt o tern nie wie gdzie się obróciła

i gdzie trafiła.

4. Daleki to świat trudno o nim wiedzieć, 
żaden nie przyjdzie stamtąd co powiedzieć, 
ani na pocztę listów nie podaje,

jak się tam mają.

5. Bo ci którzy już na tern świecie żyli
i len straszliwy termin odprawili, 
jednak im droga przez czyściec do nieba, 

ratunku potrzeba.

6. Może panowie, książęta, królowie, 
odkupiliby życie swojej głowie,
a przecież każdy z nich umierać musi, 

śmierć go zadusi.

7. Skarby te wielkie wszystkie tu zostaną, 
komu innemu w ręce się dostaną,
nic tam nie weznie dusza w drogę sobie 
i ciało będzie pogrzebione w grobie, 

więc ciało wkrótce w ziemię się obróci.

8. A dusza w czyscu taką piosenkę nuci, 
ach podajcie mnie szczodrotliwej ręki
i zuybawcie mnie z tak okrutnej męki, 
bo co mnie dzisiaj, to wam będzie potem, 
wszystko nie twoje gdy śmierć zajrzy w oczy 

lub w dzień lub zu nocy.
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9. Czasu pewnego nie powie nikomu, 
ani we dworze, ani w prostym domu. 
Idzie przez wartę choć i żołnierz stoi,

nic się nie boi.

10. 7 doktorów zdrowia nie da już nikomu, 
ani przedłuży czasu więcej jemu,
śmierć naznaczona od Boga każdemu, 

jak ubogiemu tak i bogatemu.

11. Nikt się od śmierci wykupić nie może, 
bo sam na krzyżu umarłeś mój Boże,
w mękach okrutnych umarłeś dla tego, 

ażeby zbawić człowieka każdego.

12. Więc rozmyślajmy mękę Pana Tego
i wychwalajmy Święte Imię Jego, 

z Ojcem, Synem i z Duchem społecznie, 
na wieki wieczne.

13. Boże łaskawy, nasz Panie nad Pany, 
prosimy Ciebie przez Twe święte rany, 
daj duszom zmarłym odpoczynek wieczny,

w niebie bezpieczny. Amen.
(Baranowicze, RJ) 

* Publikowane warianty: Hal.Grodz., s. 152-153; Kaź. nuty XXV, s. 12-14 z mel.; 
Ad.Biłg. s. 49; Ad. Borki s. 22-23 z mel.

64. A jak wyszła dusza z ciała*  (r.)

1. A jak wyszła dusza z ciała 
to straszne męki widziała
i tak rzewnie zapłakała, 
jakże ja będę cierpiała.

2. Przyszedł do niej sam Bóg z nieba:
- Czego duszo ci potrzeba ?
- Nic mi więcej nie potrzeba, 
tylko Boże widzieć Ciebie.

3. Święty Piotrze zabierz klucze, 
ktoś do rajskich wrót stacze.
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Piotr otwiera rajską bramę, 
lam stoi dusza zbłąkana.

4. Czego duszo w bramę stuczesz, 
pewno sobie noclegu szukasz, 
Święty Piotrze szukam Ciebie, 
aby puścił mnie do nieba.

5. A czy dusza się spowiadała,
czy sakramentów nie przyjmowała, 
do kościoła czy chodziła, 
czy Panu Bogu służyła.

6. A ja się nie spowiadałem, 
sakramentów nie przyjmowałem, 
do kościoła, nie chodziłem, 
Pana Boga obraziłem.

7. Święty Michał w trąbę trąbi:
- Wstańcie ludzie na sąd Boży! 
Na tym sądzie sam Bóg będzie, 
dobrych i złych sądzić będzie.

8. Święty Michale proszę Ciebie, 
nie daj mnie zginąć grzesznemu, 
na głos świętej trąby Twojej 
postaw mnie po prawej stronie.

9. Dusza rzewnie lak płakała
i wszystkich świętych błagała, 
a za grzechy żałowała
i po prawej stronie stała.

10. Jedne staną po prawicy, 
drudzy staną po lewicy,
a jak wyrok już odbędzie 
każdy w szuoją stronę przejdzie.

11. Dobre staną ze świętymi, 
a. złe pójdą z przeklętymi, 
dolne pójdą zaśpiewają,
a źli staną zapłaczą.
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12. Anioł stróż stanie na dworze 
i ukarze wszystkich srodze, 
każdy pójdzie swoją stroną, 
gdzie mu będzie przeznaczono.

13. A gdy na miejscu już byli, 
ogień piekielny ujrzeli, 
jakiż lament tam zrobili, 
Matkę Najświętszą zbudzili.

14.0 Matko Boska Najświętsza, 
ratuj nasze dusze grzeszne, 
kieruj nas na dobrą drogę, 
niech my oglądamy Boga.

14. Gdy im bramę otwierali 
strasznym głosem zawołali, 
do pokuty się tułajmy, 
Matkę Najświętszą błagajmy.

15. Matka Boska usłyszała, 
lament, płacz takie wołanie, 
od strachu prawie zemdlała, 
do Jez usa pobieżała.

16. Gdy przed Jezusem stała, 
żałośnie Jego prosiła: 
-Jezu, Synu mój kochany, 
ulituj się nad duszami.

17. Jak mam się ulitować, 
grzesznik nie chciał pokutować, 
na mszę świętą nie chodzili, 
na Mnie ciężki krzyż włożyli.

18. Na Mnie ciężki krzyż włożyli, 
ostre kolce w głowę wbili, 
powrozami krępowali
i tak srodze biczowali.

19. Na Golgotę prowadzili, 
między łotry postawili 
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i na krzyżu Mnie rozpięli, 
gwoździami tępymi przybili.

20. Wszystki żyły Mnie porwali, 
krew świętą ze Mnie wylali, 
gdy pod krzyżem loszystki byli, 
jeszcze bok włócznią przebili.

21. Matka Boska lam stała, 
na Jezusa śmierć patrzała, 
żałośnie ona płakała 
dopóki sama zemdlała.

22. A gdy Jezus głowę schylił, 
do Matki swojej zawołał:
- Matko moja ukochana, 
proś Boga o zmiłowanie.

23. Słońce od razu się zaćmiło 
i ziemia wszystka zadrżała, 
naiuet same twarde skały
od żalu się popękały.

24. A gdy ciało z krzyża zdjęli, 
na łonie Matki złożyli,
jak ta Matka wycierpiała 
zmarłego Syna gdy trzymała.

25. W prześcieradło uwinęli, 
drogą maścią namazali
i do grobu go złożyli, 
wielki płacz tam uczynili.

26. A ty duszo zatwardziała 
Jezusa tak krzyżowała, 
roszystko stworzenie płakało, 
a ty sobie nic nie dbała.

27. Teraz prosisz cię ratować, 
dusze z czysca wyratować,
za grzechy trzeba żałować 
i łzy serdeczne wylewać.
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28. Do Jezusa pieśń skierować, 
można nagrodę otrzymać,
on się nad nami zlituje, 
dusze z czysca wyratuje.

29. Gdy się Jezus ulitował,
do dusz w czyścu tak przemawiał: 
- Wyjdźcie z ognia czyscowego, 
pójdźcie do raju wiecznego.

30. Dusze prędko pośpieszyli, 
wszystkie z czysca luybierzeli
i za grzechy żałowali, 
Pana Boga przepraszali.

31. Dziękuje Ci Boże Wielki 
za Twe takie straszne męki, 
że krwi przelać nie żałował, 
dusze z czysca wyratował.

(Baranowicze, RJ)

Publikowany war.: Kaź. nuty XXIX, s. 9-10, mel.; omówienie zob. Mich. Dusza.

65. Wyszła, wyszła dusza z ciała (śp.)

inia
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1. Wyszła, wyszła dusza z ciała, 
na zjelionej łące stała.
|: Ona stała, zapłakała, 

gdzie ja będę nocleg miała : |.

2. Czy ja w poliu, czy ja w liesje, 
gdzie Najwyższy Bóg zaniesie.
|: Dożywa sień Pan Bóg z nieba: 
- czego a dusza potrzeba ? : |.

3. A mnie nic już nie potrzeba, 
tylko Pana Boga z nieba.
U spowiedzi ci bywała, 
olej święty ci przyjmowała.

4. Wielka siła zstąpiła, 
do spowiedzi nie zdążyła, 
a olej nie przyjmowała, 
bo już ciało zadręlwiało.

5. Idź do raju, p ukaj w brama, 
niech otworzy się ci sama,
w raju brama są zamknięta, 
a piekielna - odemknięta.

6. Sunęły Piotr trzyma kluczy, 
grzeszna dusza w niebo stuczy. 
Siuięty Michał w trąbę trąbi, 
wszystkie duszy na sąd budzi.

7. Na tym sądzie sam Bóg będzie, 
wszystkie dusze sądzić będzie. 
Wstańcie, dobre - po prawicy,
a grzesznicy - po lewicy.

8. Dobre stali - zaśpiewali, 
a grzesznicy zapłakali, 
Matka Boska usłyszała,
do Jezusa zazuołała.

9. O Jezusie, Synu kochany, 
ulituj się nad duszami, 
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daruj dla nich zoszystkie winy, 
wprowadź do rajskiej krainy.

10. Nie mogą się ulitować, 
bo nie chcieli pokutować, 
nie słuchali słowa mego 
zagniewali mnie samego.

11. Ach mój Jezu, mój kochany, 
wspomnij na twe ciężkie rany. 
Niech im każdy grzech, występek, 
Słusznie będzie darowany.

(Bastuny, LS, SS, MR, TL, JB)

Od strofki 4 tekst według zapisu odręcznego: Bastuny, LS.

66. Posłuchajcie proszę was o straszliwym sądzie (śp)

1. Posłuchajcie, proszeń was, o straszliwym sądzie,
|: czym Pan Jezus dobrym, złym zaroszę płacić będzie : |.

2. Przed skończeniem dni świata wszystko ludzkos' c ’ będzie, 
|: gdy “ognisty dym z nieba na cały świat pójdzie : |.

3. Wielkie grzmoty pioruny będo strasznie biły,
|: zoszystkie miasta ji wioski będon sji paliły : |.

4. Święty Michał zatrąbi zo trąbę głosu swego,
|: “o pozostańcie umarli do Sądu Bożego : |.

5. Każda dusza do grobu po szoe cjało pójdzie,
|: lam sień ona ze swym ciałem pięknie zoitać będzje : |.
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6. Witam, ciało, bys’ grzeszne, co z grobu powstało,
|: tyś mnie do złych "uczynków zawsze pociongało : |.

7. Nieszcze-nśliwe te lata, które ja przeżyłem,
|: a grzesząc na tej ziemi Boga “obraziłem : |.

8. Wielki smutek tam będzje dla ludu grzesznegom,
|: będą płakać, narzekać jedyn na drugiego : |.

9. A jak stąpi Pan Jezus z nieba do sądzenia,
|: dobrym powie - do nieba, grzesznym - u) potenpienie : |.

10. A wy, grzeszni grzesznicy, z grzechów spowiadajcie,
|: a na Jezusa rany zawsze pamiętajcie : |.

11 .Jak będziecie pamiętać na Jezusa rany,
|: to “odpuści wam grzechy Pan Jezus kochany : |.

12. Panie Jezu kochany zlituj siej -nad nami,
|: nad nami grzesznymi ji nad umarłymi : |.

(Wojkuncy, J1’WR; oraz Kazakowszczyzna, r. WM; Bastuny, r. LS)

67. Żegnam was, dziatki, porzucam dom miły (śp.)

a te - raz już pó - jdę do cie - mnej mo gi

1. Żegnam was, dziatki, porzucam dom miły, 
a teraz już pójdę do ciemnej mogiły.

2. Proszę was dziatki, byście nie płakali, 
tylko o mojej duszy pamiętali.

"od was, dziatki, nie wymagam wielie, 
tylko msza s ’ wieta zamówić w kos ’ cjele.

4. Przed tym ołtarzem, przed którym modliłem, 
a dziś Już życie ziemskie zakończyłem.
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5. Szkoda zuas, dziatki, ji domu swojego, 
liecz muszę słuchac' wyroku Bożego.

6. Bóg mi pokazał drogę do wiecznos'cji 
i JeS° suś musz? poddać opatrznos' ci.

7. Żegnam was, dziatki, już trumna gotowa, 
już ja nie przemówię do was ani słowa.

9>.Już mnie powiozą do ciemnej mogiły, 
już świat, co był, to mnie jest niemiły.

(Pogorodno, AR oraz Bastuny, r. 15; Wojkuncy, r. WR)

68. Bożym przykazaniem na tym świecie żyłem (śp.)

0 1 T- 1 --------I~rX L — 1 P I rr O J 1 • p -J-H-3 nr 1 —u

1. Bożym przykazaniem na tym świecie żyłem, 
niewiele dla swojej duszy uczyniłem, 
|: moje cjało lieży, a gdzie dusza śpieszy, 
dusza na sąd znosi, o modlitwę prosi : |.
|: Choć jedyn paciorek dlia duszy zbawienie,

„Ojcze nasz” i „Zdrozuaś' c ’ ”, „Wieczne odpocznienie” :

szy zba-wie - nie, „O-jcze nasz" i „Zdro-was'c'“,„Wie-czne o-dpo-cznie-nie“.:

— —rn S “Fuhn * • ||----- r v q a. ' *—P— — -PL—
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2. Córką moja droga, córka moja miła, 
tyś mnie przyjaciółka, opiekunkon była.
Dziś mnie nic nie boli, mnie już nic nie trzeba, 
mól sień, by ma dusza mogła ujrzeć niebo. 
Dziś mnie nic nie boli, mnie już nic nie trzeba, 
módl sień, by ma dusza mogła ujrzeć niebo. 
|: Choć jedyn paciorek dlia duszy zbawienie, 

„Ojcze nasz” i „Zdrowaś' ć”, „,Wieczne odpocznienie” : |

3. Synu mój kochany, gdy cień hodowałem, 
niejedy n ból w sercu Jezusie zadałem,
Stań przy mojej trumnie, niech ci serce wzruszy, 
mól sień do Chrystusa o zbawienie duszy.
Stań przy mojej trumnie, niech ci serce wzruszy, 
mól sień do Chrystusa o zbawienie duszy.
|: Choć jedyn paciorek, dla duszy zbawienie, 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaś”, „Wieczne odpocznienie” : |.

4. Dziatki me rodzone, jaki ból wam sprawiam, 
gdy was na tym świecie samych pozostawiam. 
Módlcie się, me dziatki, w nasz to dzień rozstania, 
Maryja Najświętszo Matko was zostanie.
Choć jedyn paciorek, dla duszy zbawienia, 
„Ojcze nasz" i „Zdroiuaś”, „Wieczne odpocznienie”.

5. Bracia moje, siostry, najmilsza rodzina, 
często mnie z pomocą wyciągnijcie dłonie.
Zycie me skończone tutaj na tej ziemi, 
ratujcie mą duszę modlitwami swemi.
|: Choć jedyn paciorek, dla duszy zbawienie, 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaść”, „Wieczne odpocznienie” : |.

6. Droga ma małżonka, dziś żegnam się z tobą, 
ciebie pozostawiam okrytą żałobą,
i proszę ja ciebie w tą ostatnią chwilę, 
o pacierz dla duszy przy mojej mogile. 
Choć jedyn paciorek, dla duszy zbawienie, 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaść”, „Wieczne odpocznienie”.

7. Szanowni sąsiedzie, kiedy z wami żyłem, 
może jaką, krzywdę komuś uczyniłem.
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Wszystko mi wybaczcie, za wszystko darujcie, 
a za moją duszę pacierz ofiarujcie, 
Choć jedyn paciorek, dla duszy zbawienie, 
„Ojcze nasz" i „Zdrowaść", ,Wieczne odpocznienie”.

8, Dłużej żyć nie mogłem, to nie w mojej sile, 
wczoraj byłem wesół, a jutro - w mogile, 
zgasła moja świeca - ciemność dookoła, 
odchodzić ja m uszę, bo mnie Pan Bóg woła. 
Choć jeden paciorek dla duszy zbawienia, 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaść”, „Wieczne odpocznienie”.

(Bastuny, I.S, SS, MR, TL, JB)

Od strofki 4 według zapisu odręcznego: Bastuny, LS

69. Czemu nieszczęsny człowiek się rodzi (.śP.)

ro - dzi, nie u - znał1. Cze-mu nie - szczę - sny czło-wiek sie

1. Czemu nieszczęsny człowiek sie rodzi, 
nie uznał świata, a śmierć przychodzi,
|: śmierć jadowita, gdy kwiat zakwita, 
wnet zrywa : |.

2. Ja nie wiedziałem takiej marności, 
że tak za młodu śmierć mnie zagos'ci, 
|: i wesoły byłem, ji nie zdonżyłem 

pokutu : |.
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3. Mól sień za mnie, moje rodzice, 
boja skończyłem młode swe życie,
|: życie skończyłem i nie zdonżyłem 

przebłagać : |.

4. Proszę cię, Boże, opuść mi grzechy, 
bo nie ma w czyścu ulgi, pociechy. 
Moja jest wina, śmierci przyczyna, 
bom grzeszył.

5. Przestrzegam wszystkich, kto się narodził, 
by moją drogą wciąż nie przechodził.
W takim cierpieniu i użaleniu, 
powiadam.

6. Ufajże szczerze, idź prostą drogą, 
co cię prowadzi z miłością Bożą,
bo któż pomoże, tylko mój Boże 
w pomocy.

7. Co nie słuchają w mojej nauce, 
dostaną potem, jak życie stracą.
Prawda na świecie, ufaj, człowiecze, 
w modlitwie.

8. Z modlitwą dojdziesz w dalekie strony, 
cieszyć się będziesz z Bożej obrony.
Bóg zawsze czeka tego człowieka, 
co pragnie.

9. Pragnę mój Boże, jak jełeń wody, 
tak grzeszny pragnę Twojej swobody. 
Ach nieszczęśliwy bom nie mam siły,
- wołam.

10. Bracia i siostry, wciąż pomagajcie, 
swoją modlitwą Boga błagajcie.
Boże mój, w niebie prosimy ciebie,
- zlituj się.

11. / dziatki, moje modlitwy wznoście, 
na ziemi żyjąc Boga wy proście.
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Bóg słucha dzieci, kto się zaleci 
za wszystkich.

12.1 wszyscy wspólnie zawsze wołajmy, 
Boga naszego nie obrażajmy, 
gdy grzech pokaże, to zaraz zmaże 
przez spowiedź.

13. O swoim życiu wciąż nie myślałem, 
swoją pokutę wciąż odkładałem,
teraz potrzeba prosić każdego 
na ziemi.

14. Rodzice, który dzieci swe macie, 
pacierz zawczasu ich nauczajcie. 
Popatrz na lasy, jakie są czasy 
dzisiejsze.

15. Gdy idziesz drogą, a krzyż ci stoi, 
dobry katolik niech się nie boi, 
krzyż cię poświęci, miej na pamięci 
Chrystusa.

16. Jezu, ja wołam i w dzień i w nocy, 
zawsze cię wzywam przy swej pomocy, 
krzyż wezmę z sobą i pójdę tu drogę, 
na wieczność

(Bastuny, LS, SS, MR, TL)

(Bastuny, r. I.S nr 1, s. 1 1-13; Od stroiki 4 wg zapisu rękopiśmiennego: Bastuny, 15)

70. Matki, które dziatki mają (r.)

1. Matki, które dziatki mają, 
w sierotach ich zostawiają, 
jakże te dziatki płakali, 
matkę do grobu chowali.

2. Dzieci małe się zostali, 
po całych nocach nie spali, 
wciąż swojej mamy wołali
i płaczem tak przemawiali.
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3. Mamo, cóż ty nam zrobiła, 
nas w sierotach zostawiła, 
cóż my teraz poczonć mamy, 
do kogo się udać mamy.

4. Gc/y wyszli oni na drogę, 
tam spotkali Pana Boga:
- Boże, Boże wielki, cóż takiego, 
upuszczone my od każdego.

5. A Pan Bóg im odpowiada:
- Dzieci moje trudna rada, 
przed obrazem poklękajcie, 
Matkę Najświętszą błagajcie!

6. Przed obrazem poklękali, 
szczerze pacierz odmawiali:
- O Matko Boska kochanna, 
powiedz gdzie jest nasza mama!

7. Matka Boska usłyszała, 
sama łzami się zalała
i do dzieci przemówiła:
- W mogile śpi wasza mama.

8. Jak to dziatki usłyszeli, 
Maryi się pokłonili
i do grobu pobieżeli, 
piękne kwiaty tam ujrzeli.

9. Prędko kwiatów nazbierali, 
najpiękniejsze z nich wybrali, 
w bukieciki powiązali
i na cmentarz pobieżeli.

10. Nad mogiłą poklękali, 
jak kukułki zakukowali, 
łzami te kwiatki skropili, 
na mogiłę postawili.

11. Mamo, mamo, śpisz w grobie, 
my przynieśli kwiatków tobie, 
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spojrzyj choć raz na swe dziatki, 
zabierz od nas śliczne kwiatki.

12. Matka Boska cud, uczyniła, 
Syna swego uprosiła
i dla tej matki z mogiły 
głos do dzieci pozwoliła.

13. Bardzo jestem zmordowana, 
bo ja tu ciężko pracuję,
dusza w czyścu pokutuje, 
zmiłowania wyczekuje.

14. nie wiecie, dziatki, o tern, 
co każdego czeka potem,
czem możecie, pomagajcie, 
duszę z czysca wybawiajcie.

15. Wy powiedźcie ojcu swemu, 
niech on zapamięta temu,
że ja byłam jego żona, 
teraz jestem opuszczona.

16. Niech mszę świętą zakazują 
i ubogim ofiaruje,
na tym upadku nie będzie, 
duszę z czysca wydobędzie.

17. Dziatki wszystko wysłuchali, 
mamie siuojej dziękowali
i do domu powrócili, 
między sobą się radzili.

18. Skąd my pieniędzy weźmiemy, 
zarobić my nie możemy,
po szeląg wyprosili 
i mszę świętą zamówili.

19. Chociaż tam było niewiele, 
przyjęto wszystko w kościele, 
na sieroty popatrzyli
i mszę świętą odprawili.
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20. Matka we śnie się zjawiła, 
dzieci do siebie tuliła:
- Dziękuję, że się starali, 
duszę z czysca wydostali.

21. Kto wam po szelągu rzucił, 
ten sam siebie nie zasmucił, 
stokrotnie będzie oddano,
w Boga wszystko zapisano.

(Kazakowszczyzna, WM)

71. Zaczynam lament więźniów jęczących*  (r.)

1. Zaczynam lament więźniów jęczących, 
zu czyścozuych mękach pokutujących, 
słuchaj, żyjący człowiecze,
co za ogień straszny piecze przewiniających.

2. Ojciec i matka, jak stal się pali, 
synom i córkom z płaczem się żali, 
że nie masz politowania,
by ich z takiego otchłanią wyratowali.

3. Ojcze i matko, twe dziecię jęczy, 
któż go jeżeli nie ty wyręczy, 
wspominajcie swe kochanie,
a sam żal niech politowanie zu sercach wymęczy.

4. Bracia i siostry, jednych wnętrzności, 
kiedyż jest efekt wspólnej miłości, 
podaj ręką miłosierną,
ugaś gorączkę niezmierną, choćby z litości.

5. Mężu kochany, jam żona tzuoja, 
zuszak w życiu byłam pociecha twoja, 
sięgnij ręką miłosierną,
do wiecznego tzuego wierną dźwignij pokoju.

6. Żono kochana, wspomnijże sobie, 
jam przyjacielem szczerym był tobie, 
nie żałujże dać ratunku,
zu moim bólu i frasunku zuspomóż mnie zu grobie.



310 Jan Adamowski, Janina Doda, Halina Mickiewicz

7. Wy, przyjaciele i mili kumowie, 
współtowarzysze i sąsiadoiuie, 
dodajcie do poratowania,
co mnie dziś, to wam się stanie - wierzcie mej mowie.

8. Zostały po mnie konie i woły, 
szaty, budynki,spichrze, stodoły, 
co było z mego starania,
dajcie do poratowania, choćby na poły.

9. Ty sobie czynisz ruszelkie wygody, 
a mnie tu trudno o kroplę wody, 
pijesz wina, jesz przysmaki,
posil zgłodniałe żebraki kroplą ochłody.

10. Nie miej jałmużnę za szkodę sobie, 
będzie zasługa i tobie iu grobie,
co ty biednym w kościół rzucisz, 
z tego pewnie nie zasmucisz duszę w tej dobie.

11. Czyli szelążkiem, czy skibką chleba, 
z rąk twych podana komu potrzeba, 
czy msza śzuieta zakupiona,
moją dusze udręczoną wkupić do nieba.

12. Panie nad pany przez święte rany, 
schyl kielich krwi Twej za nas wylany 
z Twego [serca] Najświętszego, 
przygaś ognia czyścowego, Jezu kochany.

13. Najświętsza Panno, wejrzyj swym okiem, 
zalej nam czyściec łez Twych potokiem, 
dusza — pomiędzy - ogniami
zasłoni Twojemi piersiami jako obiektem.

14. Aniele, Święci i patronowie, 
już sprawie naszej spoczynek głowie, 
teraz ojcowskiej opieki,
niech doznamy z waszej ręki, ognia więźniowie.

(Woronowo, MP)

* Autorem pieśni jest barokowy kaznodzieja Klemens Bolesławiusz (Bolesławczyk) - zm. 
w Kaliszu w 1689 r. Utwór pochodzi z poematu Przeraźliwe echo trąby ostatecznej..., Poznań 
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1670. Publikowane warianty z tradycji ustnej: Ad. Z poi., s. 103-104; Hal. Grodz, s. 151- 
152; Ad. Biłg., s. 50-51; Duż., s. 41-42; Turek s. 80.; zob. też uwagi o utworze: Kolbusz, s. 
54; Marcink. s. 55-56.

72. Pogrzebiemy ciało w grobie*  (r.)

1. Pogrzebiemy ciało w grobie, 
niechaj odpoczywa sobie, 
albowiem z ziemi stworzone
xu ziemię będzie obrócone.

2. Alibo się w proch, obróci, 
znowu mu Bóg życie wróci, 
ciało nasze skazitelne 
zmartwychwstanie nieśmiertelne.

3. W nim staniemy przed sędziego, 
usłyszym dekret z ust Jego,
z nim pójdziemy na zbawienie 
lub na wieczne potępienie.

4. Co teraz tu zasiejemy, 
to tam żniwować będziemy. 
Szczęśliwy, kto kocha Boga, 
nie spotka go żadna trwoga.

5. Kto żyje w Boskiej bojaźni,
z ludźmi w braterskiej przyjaźni, 
ten w łasce Boskiej umiera, 
a śmierć mu niebo otwiera.

6. Lecz co o Boga nie dbając, 
ani bliźnich, nie kochając, 
gwałcą. Boskie przykazanie, 
tych ciężkie czeka skonanie.

7. Bo się sumienie ich sroży, 
sądem i wiecznością trwoży, 
a kończąc życie doczesne 
idą stąd na wieki wieczne.

8. My stojący przy tym grobie 
uważmy to dobrze sobie,
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że każdy legnie na mary, 
tak młody, jak i stary.

9. Możny i ubogi, równy, 
nikt od śmierci nie wymowny, 
któż wie na kim kolej stoi, 
przetoż niech się każdy boi.

10. Każdy trup to głośno mówi
i wy też bądźcie golowi, 
bo ani się spodziejecie, 
kiedy do grobu wpadnięcie.

11. Byłem tym, czym wy jesteście, 
jestem czym i wy będziecie, 
śmierć o niepewnej godzinie 
około was się zawinie.

12. Z tych to prochów i z tych kości 
uznajcie świata marności,
nie znać tu kto miał wygody 
lub kto cudnej był urody.

13. Nie topmyż serca w marności, 
lecz ćwiczmy się w pobożności,
bo do wiecznego żywota, 
tylko nas proiuadzi cnota.

14. Tę więc naukę dla siebie 
zabierzemy przy tym pogrzebie, 
że ten przy śmierci szczęśliwy, 
kto wiedzie żywot cnotliwy.

15. Gdy się do domu wracamy,
z tobą się (bracie) siostro żegnamy. 
Niech twa dusza tam osiądzie, 
gdzie śmierci więcej nie będzie. 
A po pracy i żałości, 
odpocznijmy w wiecznej radości.

(Woronowo, Ml’; podobnie Bastuny, r. LS)

* Pieśń o genezie protestanckiej - por. Nowicka s. 438; zestawienie wariantów zob.: Pol. 
śpiewy, s. 3 15; druk war. Kolbusz, s. 54.
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73. Jedną garstką ziemi gdy przysypan będę*  (r.)

I . Jedną garstką ziemi, gdy przysypan będę, 
wnet boleści życia i cierpień pozbędę.

2. Jedną garstką ziemi niech mi będzie służył, 
niech rana grzechowa będzie nią objęta.

‘i. Jedna garstka ziemi na wszystko mi stanie 
z nią wieczne szczęście - wieczne królowanie.

4. Wszyscy się zowiecie przyjaciółmi memi, 
rzućcie mi życzliwie każdy garstkę ziemi.

5. Gdy mię przysypiecie, wszystkie me niedole 
kończą się na świecie, moje wszystkie bóle.

6. Jedna garstka ziemi lekarstwo na rany, 
nie cierpi, nie jęczy - ziemią przysypany.

7. Bo nam nie zaboli i nas nie zasmuci, 
gdy nam dłoń przyjazna garstkę ziemi rzuci.

8. Jedna garstka ziemie dziedzictwo człowieka, 
każdy w dół swój wpadnie, choć przed nim ucieka.

9. Niech nas nie zasmuca - podziemne więzienie, 
frasuj się człowiecze o duszy zbawienie.

10. Jedna garstka ziemi wszystkim jednakowa, 
lecz nie jednakową tajemnicę chowa.

II .Jedna garstka ziemi wiedzie do żywota, 
jedna garstka ziemi pcha w piekielne wrota.

12. Jedna garstka ziemi jest hasłem zbawienia, 
jedna garstka ziemi hasłem potępienia.

13. Czyżeście królami, czyście ubogimi, 
każdemu z was rzucą jedną garstkę ziemi.

14. Czyżeście w rozkoszach, czy cię boleść toczy, 
jednakową ziemią zasypią ci oczy.

15. Jedna garstka ziemi nikogo nie minie, 
ona wszystko kończy na tej łez dolinie.

16. Czemu się, człowiecze tak trapisz i śmiejesz, 
że z ziemi pozostałeś, do ziemi pozurócisz.
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17. Poza ziemią życie i niebo wspaniałe, 
poza ziemią szczęście osiągniesz i chwałę.

18. Módlcie się wy za mnie drodzy przyjaciele,
z którymi przeżyłem lata i dni wiele.

19. Jedna garstka ziemi na wszystko mi stanie, 
jedną garstką ziemi grobowe mieszkanie.

20. Matka mnie zrodziła, ziemia mię żywiła,
a teraz po śmierci będzie mię tuliła.

21. Jedną garstką ziemi, gdy przykuty będę,
po życiu mozołach odpoczywać będę.

22. Wtenczas mnie już starość nic zrobić nie zdoła, 
spać będę w swym grobie, aż mnie Bóg powoła.

23. Jedna garstka ziemi, jedna, ale święta, 
bo przez nią kłopoty mego życia zdjęte.

24. Ten, który mnie stworzył płacz i nędzę skrócił, 
on i smutek wszelaki w radość mi obrócił.

25. Po trudach, po znojach mile spocznę sobie, 
u matki na łonie w zimnym ciasnym grobie.

26. Aż wstanę, aż kiedyś znowu mnie powoła,
na sąd ostateczny trąba Archanioła.

27. Przed tym sądem strasznym drżą biedni, 
o Boże, zmiłuj się, postaw po prawicy.

(Woronowo, MP)

* Zestawienie wariantów zob. Pol. śpiewy, s. 312, tam też. zapis 1 strofy i mel.; druk in
nych war.: Duż. s. 45-46; Ad.Borki s. 24-25, mel.

74. Maryjo, Wilna obrono, Tyś Bramy Ostrej korono (r.)

1. Maryjo, Wilna obrono,
Tyś Bramy Ostrej korono.

2. Oddajemy grzeszni Tobie
dusze, także serca w sobie.

3. Maryjo błogosławiona,
cudami w bramie wsławiona!
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4. Uciekamy się do Ciebie,
ofiarując samych siebie.

5. W powinności naszej wdzięczności,
Maryjo dziwnej litości.

6. Którzy cię tu pozdrawiamy
zostaw się do Syna błagamyż.

(Bastuny, r. 15 nr 1, s. 39)

XIII
Incipity pieśni wykonywanych w czasie pogrzebów przez Polaków 

mieszkających na Białorusi

Dokumentacja pochodzi z terenów objętych badaniami, to jest z okolic Woronowa 
i Grodna. Zapis ma postać znormalizowaną do poziomu języka literackiego. Gwiazdka 
przy incipicie sygnalizuje, że dany tekst jest zamieszczony w niniejszej publikacji.

- Ach mój Jezu, jak Tyś klęczał w Ogrójcu spracowany
- Ach mój Jezu, mój kochany, toć to twarde łoże 
-Ach nieskończony, litościwy Boże
- Ach wielki Boże, jak to być może
- Aniele stróżu duszy, z pokorą błagam cię
- Aniele Stróżu, mój miły patronie

- Barbaro panno, męczenniczko święta
- Barbaro śiuięta, perło Jezusowa
- Bądź, Stanisławie, mile pozdrowiony
- Będę cierpiał, bom zasłużył, Panu się memu zadłużył
- Biadać grzeszniku, żeś Boga znieważał
- Boże przedwieczny, Boże niezmierzony
- Bożym przykazaniem na tym świecie żyłem*

- Ciebie Boże chwalimy, Ciebie uwielbiamy
- Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność
- Coś na dobranoc ciężko uśpiony
- Cóż mi po wszystkim, gdym stracił Jezusa
- Czemu nieszczęsny człowiek się rodzi*
- Czemuż tak rychło, Panie, bierzesz mnie ze świata

- Dobranoc, głowa święta Jezusa mojego
- Dobranoc o Jezu, o miłości moja
- Dobranoc o Maryjo, już idziemy spać
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- Dobry Jezu, a nasz Panie
- Do Ciebie Panie pokornie wołamy
- Dusze w czyśćcu zapłakali i do Boga zawołali
- Dzień on, dzień gniewu Pańskiego

- Gwiazdo jasności, Panno czystości, Tyś jest wonny kwiat

-Jeden w naturze, w osobach troisty
-Jedną garstką ziemi gdy przysypan będę*
-Jezu mój litościwy, ja człowiek nieszczęśliwy
-Jezu słodki miłość nasza
-Jezu w Ogrójcu mdlejący
-Jezu zraniony, za me duszne rany
-Jezu związany, rozkuj kajdany, w które mnie złość podała
-Już dobranoc, już dobranoc, ale nie każdemu
-Jużem dość pracował dla ciebie, człowiecze
-Już idę do grobu smutnego, ciemnego
- Już leżę śmiercią uśpiony
- Już opuściłeś tę łez dolinę
-Już się zbliża czas rozstania, już Maryja żegna nas

- Klęcząc w Ogrójcu, modląc się Ojcu
- Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony
- Książę niebieski, święty Michale
- Kto chce Pani Marii służyć, a jej osobliwym miłośniczkiem być
- Kto się w opiekę poda Panu swemu
- Któż opłakać godnie może za nas grzesznych śmierć Twą, Boże

- Maryja Magdalena w świecie się kochała
- Maryjo, Matko Miłosierdzia, co w Ostrej Bramie tron swój masz
- Maryjo, Wilna obrono, Tyś Bramy Ostrej korono*
- Matki, które dziatki mają, w sierotach ich. zostawiają*
- Matko Bolesna swe oko zwróć
- Matko Bolesna w opiece miej
- Matko Najświętsza, do Ciebie biegniemy
- Matko Najświętsza, do serca Twego
- Matko nas grzesznych, niech Cię lud chwali
- Minęło kilka lat temu, jak odwiedzałaś nas

- Nadziejo nas utrapionych, zewsząd w nieszczęściu ściśnionych
- Najświętsza twarzy mego Pana, przed Tobą upadam na kolana
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- Niech się ze mną co chce stanie
- Nie płacz już, dziecino, choć cię pali ból
- Nie wiem, ach nie wiem, przyczyna czyja
- Nocą, wśród drzew oliwnych, śpią twardo wszyscy uczniowie

- 0 Gospodze uwielbiona, nad niebiosa wyiuyższona
- Ogromny głosie, smutna nota jego*
- Ojcze, modlirn się do Ciebie
- Ojcze, święty Dominiku
- O Jezu mój drogi, Tyś jest źródłem łask
- O Maryja, Matko Boga, Tyś nadzieja droga
- Ostatni dzwon, jak wiele dusz pobudza on*

- Pamiętaj, człowiecze, jak żyjesz na świecie
- Pamiętaj człowiecze na Jez usa
- Pana wołam, pana proszę
- Perło droga skarbu wielkiego, dzieło ręki króla luiecznego
- Pewien człowiek bogaty w złoto, srebro, szkarłaty
- Pogrzebiemy ciało w grobie, niechaj odpoczywa sobie*
- Posłuchajcie proszę pilnie, tak niebo płacze usilnie
- Posłuchajcie, proszę was, o straszliwym sądzie*
- Powiedz, Jezu, me kochanie, gdzie Twe miłe przesypianie
- Pójdź, pójdź me serce do Częstochowy
- Przez czyśćcowe upalenie, którzy znoszą przewinienie
- Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw
- Przypatrzcie się, moi mili, co mnie dziś spotkało*
- Pustą, szeroką drogą, z sercem ciężkim od win

- Rozważajcie, bracia chrześcijanie
- Różańcowa Pani nieba, ziemi
- Salve Regina, Zawitaj Królowo, monarchini nieba, ziemi cesarzowo
- Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi
- Sierota ja, ach mój Boże
- Stała Matka Boleściwa pod krzyżem bardzo troskliwa
- Straszliwego majestatu, Panie

- Spijże, już po twoim boju, chrześcijanie ukochany

- Tak to ospalcóiu świat swych ogłuszy
- Tę ziemię, gdzie lasy, piaski, wzięła Maryja na tron siuej łaski
- Trójca, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty
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- Ty, któraś piękne dni swoje skończyła
- Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał

- Ufam Bogu w mem nieszczęściu, że mię On pocieszy

- W dzień ostateczny, w dzień óiu sądu Boga
- W dzień ów sądu ostateczny
- We dnie i w nocy Bóg nad nami czuje
- Wieczna obrono ludzi utrapionycli
- Wieczności nieskończona, trwożysz serce moje
- Wielbmy także w pobożności Pannę
- Wielka ozdobo zachodniego kraju
- Wierzę w Ciebie, Boże żywy
- Więzień w czyśćcu zatrzymany prosi na Jezusa rany
- W imię Ojca Wszechmocnego, Syna i Ducha Świętego
- Witaj dniu święty żądany, na wszystek świat zawołany
- Witaj Janie z Bolesława, masz się stawić przed Wacława
- Witaj, Królowo Nieba i Matko Litości
- Witaj Matko uwielbiona, żalem serdecznym zraniona
- Witaj Święta i poczęta niepokalanie
- Witaj, zdrada w świecie, jak w polnym kwiecie
- Witam Cię, witam, Królowo Niebieska
- W łaskawości niepojęty Ojcze, Synu, Duchu Święty
- W mogile ciemnej śpisz na wieki*
- W Nazarecie Maryja mieszkała
- Wyszła, wyszła dusza z ciała, na zielonej łące stała*

(inna wersja: A jak wyszła dusza z ciała, to straszne męki widziała*)

- Zaczynam lament więźniów jęczących*
- Zawitaj ukrzyżowany Jezu Chryste, przez Twe rany
- Zbawco świata, Jezu Panie, przez drogiej krwi Twej wy lanie
- Zegar bije, pamiętaj, na drogę wieczności
- Z głębi serc naszych wołanie, Maryjo
- Zmarły człowiecze, z tobą się żegnamy
- Zrzuć z ran Twych kroplę, Jezu Chryste Panie

- Zegnam cię, mój świecie wesoły*
- Zegnam was dziatki, porzucam dom miły*
- Zycie niemiłe, a serce troskliwe


