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W DAWNE J  P O L S C E

Ś mierć  wywołuje 
zawsze poważ ną  
dezorganizację  
w  ż yciu rodziny 
zmarłego. Jest wiel�
k ą  i cię ż ką  próbą  
dla tych, którzy 
pozostają  przy 
ż yciu. Dlatego też  
ludzie od zawsze 
starali się  stworzyć  
precyzyjne i rozbu�
dowane ceremoniały 
pogrzebowe, aby 
dokonać  ukojenia 
ż alu po ś mierci 
bliskiej osoby. Miały 
one takż e łagodzić  
lę ki ż yją cych przed 
ich własną  ś miercią  
i w  pewnym stopniu 
przezwycię ż ać  strach 
przed zmarłymi.

ZWYCZAJE POGRZEBOWE, zachowanie się
wobec zmarłego, przeż ywanie ż alu po 
stracie osoby bliskiej stanowiły i sta�
nowią  waż ny wyróż nik mentalnoś ci 
danego społeczeń stwa. Chrześ cijań ski 
rytuał pogrzebowy ukształtował się  
w drodze długiej ewolucji. Istnieje duż a 
zależ noś ć  mię dzy obrzę dami wcze�
snochrześ cijań skimi a ceremoniami 
rzymskimi z czasów cesarstwa. Z anty�
ku pochodzi np. praktyka wystawiania 
zwłok na widok publiczny w domu 
zmarłego, a potem odprowadzanie 
ich na cmentarz w orszaku ż ałobnym. 
Wielką  wagę  przywią zywali też  chrze�
ś cijanie do symbolu ś wiatła w czasie 
ceremonii pogrzebowych.

Już  w okresie chrześ cijań stwa staroż yt�
nego wykształcił się  ogólny schemat rytu�
ału pogrzebowego, który potem nie uległ 
ż adnym zasadniczym zmianom. Wyróż nić  
w nim moż na nastę pują ce elementy: cere�
monie w domu zmarłego (wystawienie 
zwłok i ostatnie poż egnanie), procesję  
pogrzebową  do koś cioła, mszę  ż ałobną  
i procesję  z ciałem na cmentarz. Rytuał 
ten w Polsce zaczę to propagować  już  we 
wczesnym ś redniowieczu. Jednakż e pro�
wadzenie normalnej pracy duszpasterskiej 
stało się  moż liwe na naszych ziemiach 
w XV w., gdy uformowały się  ostatecznie 
instytucje parafii. Po soborze trydenckim 
(1545-1563) przystą piono do przeobraż eń  
liturgii Koś cioła katolickiego, w tym takż e 
liturgii pogrzebowej. Wydany w 1614 r. 
„Rituale Romanum” ujednolicał ceremoniał 
w całym Koś ciele katolickim, a nowe „Ordo 
exequiarum” dotyczą ce pogrzebów przyję ło 
się  tu od 1631 roku (wprowadzone w Pol�
sce jako „Rytuał piotrkowski”). Ceremoniał 
potrydencki przetrwał aż  do czasów Soboru 
Watykań skiego II (1962-1965).

Pochówek chrześ cijań ski charaktery�
zował się  szczególnym szacunkiem wobec 
ciała zmarłego. W okresie nowoż ytnym 
pogrzeb miał najczę ś ciej typowy przebieg. 
Przy łoż u ś mierci gromadziła się  rodzina 
z kapłanem, odmawiają c wspólnie odpo�
wiednie modlitwy. Po skonaniu przebiera�
no zmarłego w strój reprezentacyjny i prze�
noszono do oddzielnego pomieszczenia

lub -  w przypadku magnatów czy szlachty
- do paradnie udekorowanej sali na łoż e 
lub do kaplicy pałacowej. Ciało królewskie 
balsamowano i wystawiano na bed of state, 
a urnę  z wnę trznoś ciami grzebano natych�
miast po ś mierci. Rodzinę  królewską  cho�
wano w katedrze wawelskiej, a magnatów 
w mauzoleum rodzinnym.

W epoce sarmatyzmu rozpowszechnił 
się  w Rzeczypospolitej zwyczaj dzielenia 
zwłok zmarłych, aby np. serce pochować  
w innym miejscu niż  sam korpus. Był on 
popularny zwłaszcza w krę gach bogatej 
magnaterii. Dodatkowe pochówki miały 
dodać  splendoru uroczystoś ciom funeral- 
nym. Dopatrzeć  się  moż na w tych poczy�
naniach nawią zania do upowszechnionego 
wówczas kultu relikwii, inni widzieli w tym 
zwyczaju po prostu brak szacunku dla ciała 
zmarłego chrześ cijanina. Propagatorami 
takich pochówków byli najczę ś ciej jezuici, 
a wymienić  moż na tu przypadek oddziel�
nego pogrzebu serca Grzegorza Antoniego 
Ogiń skiego (zm.1709), hetmana polnego 
litewskiego, Stefana Potockiego, marszałka 
koronnego (pochówek serca w 1730 r.), 
Teodora Lubomirskiego, wojewody kra�
kowskiego z 1745 r., czy Heleny z Mała�
chowskich Podoskiej, wojewodziny płockiej 
z 1772 r.

Ś mierć  była zawsze wydarzeniem nad�
zwyczajnym, godnym odnotowania i zapa�
mię tania. Ceremonia pogrzebowa stanowi�
ła zaś  ostatnią  posługę  wobec zmarłego, 
była wyrazem wiary chrześ cijań skiej i sza�
cunku wobec nieboszczyka. Dlatego też  
starano się  tę  ostatnią  powinnoś ć  spełnić  
godnie, bez wzglę du na to, czy grzebano 
chłopa, mieszczanina czy szlachcica. Prze�
bieg ceremonii wyglą dał róż nie w róż nych 
grupach społecznych. Wszystko zależ ało 
od usytuowania materialnego i pozycji 
społecznej rodziny zmarłego . Wś ród 
bogatej szlachty i bogatego mieszczań �
stwa wykształciła się , prawdopodobnie 
już  w XVI wieku, szczególnego rodzaju 
„pompa” pogrzebowa, czyli urzą dzana 
bogato, z przepychem ceremonia pochów�
ku. W literaturze znaleź ć  moż na wiele 
przykładów nadzwyczajnych pogrzebów 
z XVI, XVII i XVIII wieku.
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Pogrzeby szlacheckie, a zwłaszcza 
magnackie, pod wzglę dem przepychu 
i kosztownoś ci równały się  prawie wese�
lom. Były one widowiskami trwają cymi 
wiele dni. Nie powinna wię c dziwić  opinia 
pamię tnikarza cudzoziemskiego, który 
zanotował, ż e „w pogrzebach Polaków 
tyle jest okazałoś ci i pompy, iż  prę dzej 
wzią łbyś  je za triumfy niż  za pochowanie 
zmarłych” . Nawet najbiedniejszy szlach�
cic starał się  bliską  osobę  pochować  
z najwię kszą  wystawnoś cią , a zamoż niejsi 
magnaci, którzy mogli sobie pozwolić  na 
olbrzymie wydatki, prześ cigali się  w oka�
załoś ci ceremonii funeralnych . Słusznie 
zauważ ył wię c J. S. Bystroń , iż  „nie tyle 
ś mierć , jak raczej pogrzeb stawał się  ruiną  
niejednego gospodarstwa” .

Poprzez odpowiednie ustawy starano 
się  narzucać  ograniczenia w wystawnoś ci 
pogrzebów. Jednakż e skierowane były one 
tylko do mieszczan i ludnoś ci wiejskiej, nie 
obejmowały zaś  uprzywilejowanego stanu 
szlacheckiego. Jego bowiem prawem i obo�
wią zkiem było wystę pować  w przepychu. 
Pogrzeby magnackie łą czyły się  z odpra�
wianiem setek mszy, z paleniem tysię cy 
ś wiec i pochodni, z ż ałobnymi ś piewami. 
Nic wię c dziwnego, ż e kosztowały one 
całe fortuny, a nierzadko trzeba było na nie 
zastawiać  kosztownoś ci lub zacią gać  długi. 
Niekiedy zmarły polecał w testamencie 
urzą dzenie skromnego pogrzebu. Tak np. 
Krzysztof Szczedrowski, zamoż ny szlachcic 
wielkopolski w swoim testamencie z 1648 
r. pisze: „pogrzeb aby jako najuboż szy 
odprawiony był, bez ż adnych okazałoś ci 
(...). Przy moim pogrzebie, aby kazania nie 
było, pilnie proszę ”. Tak też  było w przy�
padku Łubień skiej (imię  nieznane), matki 
Bogusława, kasztelana sandomierskiego na 
pogrzebie w Krakowie w 1755 r., tak ż yczy�
ła sobie Eufemia, księ ż na Wiś niowiecka. 
Również  wojewoda podolski Marcin Krasic�
ki, pan wielkich włoś ci, wyraził ż yczenie, 
by pochówek odbył się  „sine omni luxu”. 
Hetman Stanisław Ż ółkiewski prosił ż onę , 
aby urzą dziła mu pogrzeb „bez pompy, bez 
owych koni i kirysów”.

Przeważ nie jednak rodzina nie respek�
towała ostatniej woli zmarłego i urzą dzała 
okazały pogrzeb, który miał podkreś lić  
potę gę  i bogactwo rodu. Zdarzały się  też  
przypadki urzą dzania dwóch pogrzebów, 
z których jeden był skromny -  zgodnie 
z wolą  testatora, a drugi uroczysty -  zgod�
nie z nawykami społecznymi i ambicjami 
polityczno-rodzinnymi egzekutorów. Wś ród 
takich „podwójnych” ceremonii wymienić  
moż na pochówek matki Jana Sobieskiego
-  według woli nieboszczki zorganizowano 
skromny pogrzeb, nazajutrz zaś  syn urzą �
dził drugą , wystawną  ceremonię  pochów�
ku. Do tego typu pogrzebów zaliczyć  
moż na takż e ostatnie poż egnanie Jadwigi

Zahorowskiej w 1725 r. i Walentego Fredry 
z ok. 1730 r .

Zorganizowanie skromnego pogrzebu 
w rodzinie szlacheckiej (bez wzglę du na 
stan posiadania) czy magnackiej było wrę cz 
nie do pomyś lenia, a rodzina nieboszczy�
ka mogła się  narazić  na zarzut ską pstwa. 
Wystawnoś ć  pompy pogrzebowej pozosta�
wała jednak w sprzecznoś ci z moralizator�
ską  funkcją  ceremonii funeralnej. Dlatego 
też  duchowień stwo katolickie niejednokrot�
nie nawoływało do ograniczenia zbytku na 
pogrzebach, ale w taki sposób, aby kosz�
tem bogatych trumien, chorą gwi, portretów 
itp. opłacić  wię kszą  liczbę  mszy za dusze 
w czyś ć cu cierpią ce. Przynosiło to niekiedy 
skutek, gdy np. zmarły ż yczył sobie, aby 
w czasie pogrzebu zredukować  zwyczaje 
ś wieckie, a położ yć  nacisk na obrzę dy litur�
giczne, ofiary mszalne i jałmuż ny. Zdarzało 
się  też  -  to najrzadziej spotykany przypa�
dek - ż e zmarły nakazywał ograniczenie 
wszelkich obrzę dów, zarówno liturgicz�
nych, jak i ś wieckich .

W czasie reakcji katolickiej, wraz 
z szerzeniem się  ideału zakonnego, nastał 
zwyczaj chowania ś wieckich w habitach. 
Satyrycy naś miewali się  z tej fałszywej 
poboż noś ci, twierdzą c, ż e nie przystoi czło�
wiekowi, który był zwykłym grzesznikiem, 
po ś mierci czynić  z siebie mnicha. Niektó�
rzy za ż ycia jeszcze zaznaczali, ż e niegodni 
są  tej szaty.

Wś ród magnaterii panował zwyczaj 
balsamowania ciał zmarłych. Było to 
konieczne, gdyż  pogrzeby urzą dzano
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w wiele miesię cy, a nawet lat po ś mierci. 
Zawiadomienie krewnych oraz przygo�
towanie godnego pochówku wymagało 
bowiem sporo czasu . Spróbujmy zastano�
wić  się , jak wiele spraw należ ało załatwić , 
aby urzą dzić  godny pogrzeb. Po pierwsze 
należ ało do nich przetransportowanie ciała 
zmarłego z miejsca ś mierci do miejsca 
pochówku, jeż eli ś mierć  dosię gła kogoś  
poza domem. Niejednokrotnie zmarły 
zastrzegał w testamencie, gdzie chce być  
pochowany. Zmarłych panów chowano 
w podziemiach koś ciołów lub w specjal�
nie w tym celu budowanych kaplicach. 
Bardziej zapobiegliwi fundowali koś cioły 
i klasztory, które stać  się  miały miejscem 
wiecznego spoczynku fundatora i jego 
rodziny oraz miejscem odprawiania okre�
ś lonej liczby mszy ś w. w intencji dobro�
dziejów. Pamię tajmy, ż e w czasie transpor�
tu ciała wyznaczani byli duchowni wraz 
z asystą , a w drodze odbywały się  „ż ałom- 
sze” w mijanych koś ciołach czy kaplicach.

Stworzenie godnej oprawy pogrze�
bu było wię c procesem  długotrwałym. 
Należ ało zorganizować  zakup lub 
wypoż yczenie aksamitu na obicie ś cian, 
okien, dokupienie brakują cych ś wiec 
i lamp oliwnych. Przygotowanie portretu 
zmarłego zajmowało sporo czasu, liczyć  
należ ało się  z wprowadzeniem ewentu�
alnych poprawek malarskich, tak, aby 
portret był jak najbardziej realistyczny.

Dalej wykonać  należ ało: herby i tablice 
z inskrypcjami wykonanymi z blachy złotej, 
srebrnej, miedzianej, ołowianej lub cynowej 
(te na blasze srebrnej przetapiano czę sto 
na kruszec) i figurki alegoryczne. Najpo�
waż niejszą  czę ś cią  prac przygotowawczych 
było wykonanie trumny i katafalku . Deko�
racja koś cioła na okolicznoś ć  pogrzebu 
miała być  zawsze wyją tkowa. Wszelkie 
nowatorstwo w całym przebiegu ceremonii, 
w typie architektury okazjonalnej i deko�
racji okolicznoś ciowej było zamierzone 
i miało na celu nie tylko podkreś lać  rangę  
zmarłego, ale zaskakiwać  i zachwycać  przy�
byłych na pogrzeb goś ci, przy czym pro�
gram treś ciowy dekoracji miał być  zgodny 
z okolicznoś ciami ś mierci, pochodzeniem, 
dostojeń stwem i głównymi rysami cha�
rakteru zmarłego . Na program treś ciowy 
składały się  odniesienia do: jednostki, rodu 
i społeczeń stwa. Tworzono go opierają c się  
na znajomoś ci ż yciorysu zmarłego, budo�
wano obrazy jego czynów i fundacji, ród 
nieboszczyka chwalono herbami, galeriami 
portretowymi czy rzeź biarskimi inskrypcja�
mi (tzw. ż ale).

Zazwyczaj bogato zdobiono ś wią tynie 
portretami przodków zmarłego - jak wów�
czas mawiano - „antecessorów”. Powszech�
nym zwyczajem było zakupienie tysię cy 
metrów drogocennych materiałów. Służ yły 
one do zasłonię cia elementami stolarskimi

i obrazami iluzjonistycznymi wszelkich 
okien, arkad i portali, aby stworzyć  jednoli�
te wnę trze, gdzie rozgrywała się  ceremonia 
pogrzebu. Była to droż sza forma dekoracji 
okolicznoś ciowej. Druga koncepcja dekora�
cji oszczę dnej polegała na redukcji zasłon, 
draperii itp. w celu ozdobienia, a nie zasło�
nię cia wnę trza .

Kolorem ż ałoby od XII w. w Polsce 
była czerń , ale zdarzały się  obicia pą sowe. 
Ich znaczenie objaś nia S. Ż ółkiewski w te�
stamencie, ż e gdyby na polu bitwy poległ 
„miasto aksamitu czarnego (...) niech trum�
na przykryta bę dzie szkarłatem na znak 
wylania krwi dla ojczyzny”. Dodać  wypada, 
iż  obowią zywały obszycia złote przy czer�
wieni, a srebrne przy czerni.

U wezgłowia katafalku stawiano oznaki 
władzy (buławy hetmań skie, buzdygany, 
laski marszałkowskie itp.) oraz umieszcza�
no wokół rzeź by alegoryczne (np. uosabia�
ją ce: Wiarę , Nadzieję , Miłoś ć  i Mą droś ć ).

Formą  podstawek pod trumnę  były 
przeważ nie wyobraż enia ptaków (orły, 
sokoły, łabę dzie) lub innych zwierzą t (lwy, 
gryfy), zdarzały się  też  podstawki w kształ�
cie ludzkich czaszek. Wyją tkowo niespo�
tykane podstawki trumienne wykonano 
na pogrzeb S. M. Rzewuskiego. Miały one 
formę  pary niewolników „łań cuchami do 
siebie skowanych” .

Odpowiedniej iloś ci czasu wymagało 
też  wysłanie zaproszeń  do uczestników 
ceremonii pogrzebowej. Bardzo istotną  
kwestią  w organizacji pogrzebu było zapro�
szenie bliż szych i dalszych są siadów oraz 
rozproszonych po kraju krewnych i przyja�
ciół, tak, aby nie pominą ć  nikogo, aby „nie 
było urazy”, gdyż  wierzono, ż e mogła ona 
cią ż yć  nieboszczykowi na tamtym ś wiecie. 
Rozsyłano wię c goń ców z zaproszeniami, 
które sporzą dzane były według gotowych 
wzorów. Inne przygotowywano dla są sia�
dów, a nieco inne dla dostojników, o przy�
bycie których zabiegała rodzina zmarłego, 
a obecnoś ć  ich miała dodawać  splendoru 
orszakowi ż ałobnemu.

Moż emy założ yć , ż e osoby wygłasza�
ją ce kazania i mowy pogrzebowe rów�
nież  potrzebowały nieco czasu na ich 
opracowanie.

Nie mniej zachodu wymagało zorga�
nizowanie uczty pogrzebowej, czyli stypy. 
Była to pierwotnie uczta zaduszna o wy�
raź nie obrzę dowym charakterze. W ś rodo�
wiskach zamoż niejszych stała się  posiłkiem 
mają cym pokrzepić  strudzonych uroczysto�
ś ciami goś ci. Uczta miała być  oczywiś cie 
wystawna; po pewnym czasie porzucano 
temat pogrzebu i osoby zmarłego, przecho�
dzą c do zwykłych dysput.

Porzą dek ceremonii pogrzebowej był 
prawie zawsze podobny. Do najważ niej�
szych jego elementów, jak już  wyż ej wspo�
mniano, należ ały: ceremonie w domu zmar�
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łego (wystawienie zwłok i ich poż egnanie), 
procesja do koś cioła, msza ż ałobna i pro�
cesja z ciałem na cmentarz. Na pogrzebach 
dostojników niesiono oznaki ich władzy, by 
potem zniszczyć  je na znak smutku i koń ca 
ziemskiego bytowania ich posiadacza. Jeż e�
li nieboszczyk był ostatnim z rodu, nisz�
czono też  tarczę  herbową . Na pogrzebach 
królewskich i magnackich w orszaku jechał 
ktoś  ucharakteryzowany na zmarłego, co 
dodawało grozy obrzę dowi. W przypadku 
pochówków magnatów i dygnitarzy odby�
wało się  „kruszenie kopii”. Rycerz zakuty 
w zbroję  wjeż dż ał konno do koś cioła, kru�
szył przed trumną  drzewce kopii i spadał 
z konia na posadzkę  koś cielną  „ze srogim 
i ogromnym trzaskiem”. Wszystko to miało 
czynić  na widzach niesamowite wraż enie.

Po zakoń czonym naboż eń stwie 
nastę powały długie mowy poż egnalne.
O zmarłych należ ało mówić  nie tylko 
dobrze, ale wrę cz przesadnie i egzalto�
wanie. Autorzy mów starali się  wykazać  
oryginalnoś cią  w ich konstruowaniu, co 
nie było rzeczą  łatwą , jakkolwiek duż e 
ułatwienie stanowiły dla nich gotowe 
wzorniki mów poż egnalnych. Znaleź ć  
tam moż na było róż ne rodzaje oracji, 
dotyczą ce symboliki herbu, moralizator�
skie, wychwalają ce „staroż ytnoś ć ” rodu 
lub dotyczą ce osobistych zasług niebosz�
czyka. Zrę czne powią zanie wyobraż enia 
herbowego z sytuacją  ś wiadczyło o kultu�
rze literackiej. Niekiedy -  jak zauważ ył J. 
S. Bystroń  - łatwiej było mówić  o herbie, 
który zawsze coś  oznaczał, niż  o zmar�
łym, który mógł nic nie znaczyć . Zda�
rzało się , ż e mówca wystę pował niejako

w imieniu zmarłego, dzię kował obecnym 
na pogrzebie za przybycie, ż egnał rodzi�
nę . Ostatni efektowny fragment mowy 
pogrzebowej wypisywano na kosztownej 
materii i umieszczano herby rodzinne. 
Nazywało się  to konkluzją . Przechowy�
wano je potem w widocznych miejscach, 
np. w kaplicach dworskich.

Kazania funeralne spełniać  miały jesz�
cze jedną  rolę , o którą  chodziło zapewne 
zgromadzonym przed setkami lat uczest�
nikom pogrzebu -  zachować  w pamię ci 
potomnych nieś miertelne dzieła ś miertel�
nych ludzi.

Reasumują c rozważ ania na temat 
obrzę dów pogrzebowych panują cych 
wś ród szlachty należ y zaznaczyć , iż  
okreś lenie „pompa funebris” opisują �
ce bogaty, pełen przepychu obrzą dek 
pogrzebowy jest jak najbardziej trafne. 
Jest ono słuszne zarówno w odniesieniu 
do XVII wieku, na które to stulecie przy�
pada rozkwit sarmatyzmu w Polsce, jak 
i do wieku XVIII, kiedy obrzę dy te ż ywe 
były nadal. Potomkowie rodzimych Sar�
matów kultywowali je wcią ż , jakkolwiek 
pewne elementy ulegały modyfikacji.
I tak zmieniać  się  mogły: formy katafal�
ków, wystroju wnę trz ś wią tynnych czy 
formy kazań . Nadal jednak uroczystoś ć  
ta miała, oprócz czysto religijnej, jeszcze 
jedną  funkcję  - miała zachwycić  zebra�
nych, zaskoczyć  bogactwem, przepy�
chem, podkreś lić  wyją tkowoś ć  zmarłego. 
Tak, aby wszyscy zebrani bez wyją tku,
i rodzina, i dygnitarze, i tłum ciekawej 
gawiedzi nie mieli wą tpliwoś ci, ż e oto 
odszedł człowiek szczególny.

Siła kobiety
W każ dej kobiecie drzemie potę ż na siła, bogactwo dobrych 

instynktów, moc twórcza oraz odwieczna, prastara mą droś ć . To 
Dzika Kobieta, symbolizują ca instynktowną  naturę  kobiet. Jest 
ona zagroż ona, bo choć  dary dzikiej natury dostajemy w chwili 
narodzin, społeczeń stwo usiłuje nas „cywilizować ” i wtłoczyć  
w sztywne role, które zagłuszają  głę bokie, ż yciodajne przesłanie 
naszych dusz.

Clarissa Estes w swojej ksią ż ce, której napisanie pochłonę ło 
jej dwadzieś cia jeden lat, odkrywa róż norodnoś ć  mię dzykulturo�
wych mitów, baś ni i legend, wnikliwie je analizują c, co sprawia, 
ż e opowieś ci te stają  się  pełne nie znanych dotą d treś ci i zna�
czeń . Autorka zaprasza zarówno kobiety, jak i mę ż czyzn do kró�
lestwa ducha prawdy -  ducha, który rozbudza, uzdrawia, rzuca 
wyzwania, łą czy i raduje. Ksią ż kę  przetłumaczono na dziewię tna�
ś cie ję zyków, przez dwa lata pozostawała na liś cie bestsellerów 
„New York Timesa”, wysoko ceniona jako klasyczna i doniosła 
praca na temat wewnę trznego ż ycia kobiety.
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