


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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