
R o m u a l d  C u d a k

Notatk i  do „anal izy tekstu kultury”.

Na przyk ładzie pogrzebu

I

ruizmem jest twierdzenie, że edukacja kulturowa w nauczaniu cudzoziemców
jest równie ważna jak edukacja językowa. Trudności pojawiają się jednak
w chwili, gdy formułujemy programy nauczania w tym zakresie i organizujemy

zajęcia, których celem jest przygotowanie nauczycieli do podjęcia takiej edukacji.
Skuteczna realizacja programu nauczania kultury wymaga – jak w każdym przy-

padku – jasno sprecyzowanego zakresu przedmiotowego nauczania (czego nauczać),
metod nauczania (jak nauczać) i przyjętej koncepcji rozumienia przedmiotu naucza-
nia (metodologia).

Jest rzeczą oczywistą, że nauczanie kultury dokonuje się niejako w sposób naturalny
i – powiedzmy – mimowolny w ramach programu nauczania języka. Dzieje się to ze
względu na kulturowe zakorzenienie języka i na fakt, że wyuczanie języka nie jest moż-
liwe bez wykorzystania różnego typu zjawisk kulturowych. Jeśli jednak założymy, że
cudzoziemiec powinien nie tylko władać językiem polskim, ale także znać, rozumieć
i interpretować zjawiska kultury polskiej, co w konsekwencji daje mu możliwość
uczestnictwa w polskiej kulturze, to musimy również przyjąć, że edukacja kulturowa
winna przebiegać w sposób zaprojektowany i przemyślany, a nie żywiołowy i przypad-
kowy. Inaczej mówiąc – programy nauczania cudzoziemców winny uwzględnić w spo-
sób równorzędny oba zakresy zjawisk: językowy i kulturowy, a zajęcia i podręczniki
powinny być komponowane tak, by język i kultura stanowiły równoległy porządek na-
uczania, nawet jeśli odbywa się to w ramach kursu języka polskiego.

Konieczność nauczania kultury polskiej i kształtowania kompetencji kulturowej
nie jest problemem niedostrzeganym w metodyce nauczania języka polskiego jako
obcego. W pracach poświęconych temu zagadnieniu mówi się o nauczaniu języka
w „aspekcie kulturowym” oraz o budowaniu programu nauczania języka z per-
spektywy uwzględniającej „kompetencję socjokulturową”1. Ustala się również
                                                          

1 Zob. bibliografię pomieszczoną na końcu artykułu.
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inwentarze pojęć i zjawisk kultury, które winny wyznaczać przedmiotowy zakres
edukacji.

We wskazanych programach uwzględniania kultury w nauczaniu języka polskiego za-
kres inwentarza świadczy o tym, że kultura jest rozumiana bardzo szeroko jako
w zasadzie całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa i bywa utoż-
samiana z cywilizacją. Proponuje się również informacje z zakresu geografii, historii,
stanowiące przedmiot realioznawstwa czy krajoznawstwa2. Podobny zakres ma również
przygotowywany (mały!) leksykon kultury polskiej3. Nie oceniając słuszności takich
decyzji i zakładając, że chodzi raczej w tym przypadku o maksymalny zakres treści,
które można w różnoraki sposób wykorzystywać w różnych sytuacjach, należy może
formułować również programy edukacji kulturowej bardziej zbliżone do założonych
celów wyuczania oraz trzymające się bardziej rygorystycznie pojęcia kultury.

Ważnym zagadnieniem staje się także stosowanie metod w nauczaniu kultury pol-
skiej. Zwróciła na to uwagę Aleksandra Achtelik, wskazując, że metoda podawcza
jest w tym przypadku niewystarczająca i że należy sięgać również po metody: prze-
kładu intersemiotycznego, dopowiedzenia czy impresywno-eksponującą4. Atrakcyj-
na wydaje się metoda poznawania kultury w komunikacji proponowana przez Gra-
żynę Zarzycką5.

                                                          
2 W pracy Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy dydaktyczne – pomo-

ce dydaktyczne (Red. W.T. Miodunka. Kraków 2004) zaprezentowano dwa programy kultury w nauczaniu
języka polskiego. Pierwszy jest autorstwa W. Miodunki, nazywa się Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu
języka polskiego jako obcego (s. 97–118), ale składa się z dwu części – pierwsza dotyczy „kompetencji socjo-
kulturowej sensu stricto” i obejmuje takie fakty, jak: kontakt słowny, kontakt niewerbalny, rytuały społeczne,
natomiast druga nosi nazwę „wiedza o Polsce i o polskim społeczeństwie”. Program drugi został przygotowany
przez A.B. Burzyńską i U. Dobesz jako Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka
polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym (s. 119–128). Tu, w inwentarzu tematycznym, zawierającym
przykładowy materiał leksykalny, wyodrębniono w sekcji „ludzie”: nazwy osób; tradycję – święta i zwyczaje,
legendy i postacie legendarne, symbole; historię – postacie historyczne, wydarzenia, powiedzenia, literatura,
muzyka, sztuka, nauka; kulturę ludową; wydarzenia – festiwale, wystawy, imprezy okolicznościowe, targi;
w sekcji „miejsca”: miasto i wieś; region; krajobraz; obiekty użyteczności publicznej; a w sekcji „rzeczy” (teksty
kultury): utwory literackie, muzyczne i filmowe; dzieła sztuki plastycznej; wytwory sztuki kulinarnej. Do in-
wentarza funkcjonalno-pojęciowego autorki włączyły m.in. role społeczne i typy kontaktu (role trwałe i nie-
trwałe), formuły powitania, pożegnania, podziękowania itp.; formuły życzeń z okazji świąt i innych uroczysto-
ści; formuły inicjalne i kończące listów, sposoby adresowania; formy adresatywne; język ciała. Zob. także
w omawianym tomie „katalog tematyczny” pomieszczony przez P.E. Gębala w jego szkicu Program nauczania
cudzoziemców realiów polskich (s. 129–150) oraz Indeks haseł do „Małego leksykonu kultury polskiej dla
cudzoziemców” G. Zarzyckiej i M. Jelonkiewicza (s. 161–171).

3 Zob. G. Zarzycka, M. Jelonkiewicz: Indeks haseł do „Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzo-
ziemców”. W: Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego…

4 A. Achtelik: Wiedza o kulturze polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz przygotowa-
niu do egzaminu certyfikatowego. W: Polityka językowa a certyfikacja. Red. J. Tambor, D. Rytel-Kuc,
Katowice-Leipzig 2006. Autorka wskazuje także na rolę tekstu literackiego w nauczaniu kultury.

5 Zob. G. Zarzycka-Suliga: Nauczanie cudzoziemców jako dialog międzykulturowy. W: Tradycja i no-
woczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego. Red. H. Rybicka-Nowacka, B. Rocławski.
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I I

Zadaniem edukacji kulturowej cudzoziemca jest na pewno poznawanie kultury
polskiej. Istotną, a może i ważniejszą sprawą, byłaby jednak kwestia możliwości
uczestnictwa w kulturowych sytuacjach komunikacyjnych, uczestnictwa w kulturze
i „użytkowania” tekstów kultury. Tak formułowany cel ewokuje rodzaj przekazy-
wanej wiedzy oraz pewne selekcje i preferencje w obszarze przedmiotowym. Kultu-
ra ma swój wymiar niejako „narodowy” – historyczny i „społeczny” – jest kulturą
„tu i teraz”. Nie zaniedbując poznawania polskiej kultury narodowej, ważne z prak-
tycznego punktu widzenia staje się poznawanie i rozumienie tego, stanowi współ-
czesne życie społeczne. Natomiast w centrum obszaru kulturowego „tu i teraz” nale-
żałoby umieścić przede wszystkim kulturę społeczną – to, co składa się na kulturo-
wy wymiar naszego życia codziennego zarówno w jego egzystencjalnym, jak i spo-
łecznym wymiarze. Są to ceremonie rodzinne, związane z narodzinami, życiem
i śmiercią, uroczystości polskiego roku obrzędowego oraz towarzyszące im rytuały
społeczne i konwencje zachowań. Nie chodzi bynajmniej, powtarzam, o rezygnację
i „okrawanie” zakresu przedmiotowego, ale o jego ułożenie koncentryczne. W ten
sposób można mówić o wyuczanym kanonie kulturowym.

Dokonując takiego uporządkowania zakresu przedmiotowego, trzeba jednak pa-
miętać o żywotności tradycji, o tym, że historia i tradycja stanowią często istotny
kontekst wyjaśniający, a także o tym, że teksty sztuki (zwłaszcza werbalne) są zna-
komitymi narzędziami dydaktycznymi w procesie nauczania szeroko rozumianej
kultury, a i swoistymi bramami, poprzez które wchodzi się w obszar danej kultury.
W samej współczesności, choćby ze względu na rewolucję cywilizacyjną, przeobra-
żenia kulturowe i transformację ustrojową, warto przeprowadzać granicę pomiędzy
„dawniej” i „dziś”. W przypadku kultury polskiej sytuuje się ona gdzieś pod koniec
lat siedemdziesiątych – rozpad systemu socjalistycznego zbiega się tutaj ze świato-
wymi przeobrażeniami cywilizacyjno-kulturowymi.

I I I

Zasadniczy cel niniejszego artykułu zamyka się w prezentacji przykładowej orga-
nizacji merytorycznej (treściowej) materiału do zajęć, których celem jest edukacja
kulturowa cudzoziemca. Tematem jest pogrzeb, jedno z centralnych zjawisk zary-
sowanego kanonu kulturowego. Zaprezentowana organizacja materiału, mimo iż
mieści się w konwencji ujęcia narracyjnego, jest faktycznie ekwiwalentem określo-
nego sposobu rozumienia kultury, jej wytworów i funkcji, jakie one pełnią. Opisowi
                                                                                                                                       
Gdańsk 1990; G. Zarzycka: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis zachowań społeczno-językowych
cudzoziemców przyswajających język polski. „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne
Cudzoziemców”. T. 11. Łódź 2000.
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zjawisk z perspektywy socjologii kultury towarzyszy tu komunikacyjne i struktural-
no-semiotyczne rozumienie zjawisk kultury6. Zgodnie z tym stanowiskiem dane
zjawisko kultury współczesnej jest dla mnie z jednej strony tekstem-strukturą, czyli
sekwencją znaków, realizacją różnych systemów semiotycznych, które są planem
wyrażenia systemów znaczeń i modelu świata, z drugiej – tekstem-znakiem, o okre-
ślonych znaczeniach, który jednocześnie jest jakoś przez użytkowników używany
i wykorzystywany. Da się więc opisać jako komunikat z możliwymi do zdekodowa-
nia informacjami oraz funkcjonuje jako komunikat w nadawanych mu przez użyt-
kowników znaczeniach. Obok funkcji semiotycznych zjawisko takie pełni również
funkcje społeczne, będąc „wytworem” określonej praktyki społecznej. Przygotowa-
nie tematu pogrzebu ujawnia konieczność jeszcze innego, bo historycznego spojrze-
nia na to zjawisko. Z tej perspektywy dane zjawisko kultury (np. pogrzeb) jest tyleż
częścią tej kultury (jako system semiotyczny i praktyka społeczna), ile jej wyrazem.
Możliwe stratyfikacje historyczne i typologiczne kultury pozwalają mówić także
o takich właśnie historycznych i typologicznych wariantach i odmianach tekstów
danej praktyki i systemu.

Będąc propozycją merytorycznego przygotowania zajęć, niniejsze uwagi nie wer-
balizują metody poznawania kultury. Niemniej jednak przyjęta optyka widzenia
zjawisk suponuje docieranie do niej poprzez jej teksty – te, które w różnorodny
sposób ją kodują oraz te, które stanowią jej bezpośrednią manifestację. Dlatego też
prezentację uzupełnia indeks tekstów, których analiza może stanowić punkt wyjścia
do refleksji nad pogrzebem jako elementem kultury polskiej.

„Analiza tekstu kultury” jest tyleż treningiem dla nauczyciela prowadzącego edu-
kację kulturową cudzoziemców, ile jedną z metod poznawania kultury i identyfikacji
praktycznej zjawisk, co umożliwia cudzoziemcowi nie tylko jej rozumienie, ale
także skuteczne w niej uczestnictwo. Jeśli niniejsze propozycje mogą w tym przy-
padku służyć, przynajmniej częściowo, jako „matryca” do realizacji innych zagad-
nień z zakresu edukacji kulturowej, to spełniają swoją rolę.

IV

Opis pogrzebu jako zjawiska w kulturze polskiej musi więc uwzględnić przede
wszystkim fakt, że pogrzeb jest zarówno elementem kultury „dawnej”, jak i współ-
czesnej. Pełna wiedza powinna obejmować takie fakty kulturowe jak „pogrzeb ry-
cerski” w kulturze polskiej, „pogrzeb szlachecki”, „pogrzeb pański” czy „pogrzeb
chłopski”. Jest to jedna z możliwości realizacji wątku „pogrzeb w dziejach kultury
polskiej”, możliwa, kiedy kulturę dawną będziemy widzieć jako ustratyfikowaną
społecznie (np. stanowo), a kulturę współczesną jako w zasadzie homogenną. Inną
                                                          

6 Zob. prace na temat strukturalno-semiotycznego i komunikacyjnego ujęcia kultury oraz sposobu ana-
lizy pomieszczone w bibliografii na końcu szkicu.
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możliwością byłby np. ogląd sposobu realizacji pogrzebu w wielkich formacjach
społeczno-kulturowych (np. pogrzeb średniowieczny, pogrzeb sarmacki).

Prezentowana organizacja materiału sprowadza się jednak, zgodnie z przyjętym
kanonem, do opisu „pogrzebu współczesnego”. Zróżnicowanie tekstu, jakie staje się
istotne w tym przypadku, to chyba zróżnicowanie wyznaniowe. Pogrzebów świec-
kich (bezwyznaniowych) w zasadzie nie ma, są natomiast pogrzeby katolickie, pro-
testanckie, prawosławne, muzułmańskie, żydowskie (formą parareligijną były po-
grzeby „partyjne” w czasach PRL). Wydaje się jednak, że praktycznym rozwiąza-
niem jest uznanie pogrzebu katolickiego jako „typowego” we współczesnej kulturze
polskiej, pamiętając może o tym, iż konfrontacja takiego modelu pogrzebu z innymi
byłaby ciekawym zabiegiem heurystycznym. Problemem staje się natomiast uchwy-
cenie tego, na jakim poziomie „katolickość” pogrzebu się manifestuje – na poziomie
rytuału (z czego składa się pogrzeb) czy jego obszaru znaczeń (czym jest pogrzeb).
Jest to w istocie także dylemat, czy istnieje pogrzeb z odmianami „funkcjonalnymi”
w postaci pogrzebów wyznaniowych, czy istnieją tylko pogrzeby wyznaniowe.
U podstaw opisu legło przekonanie, że religijny wymiar tego zjawiska aktualizuje
się w części pogrzebowych rytuałów oraz w jednym z możliwych do zrekonstru-
owania w systemach znaków zbiorów przeświadczeń, czym w wymiarze chrześci-
jańskim jest pogrzeb oraz jakie idee dotyczące śmierci przeświadczenia te ewokują.
Oba systemy motywują pojawienie się tego, co w pogrzebie można nazwać nace-
chowanym religijnie rytuałem ceremonii.

Zastosowanym w opisie zabiegiem heurystycznym jest również wydzielenie
i konfrontowanie pogrzebu „dzisiejszego” z pogrzebem „tradycyjnym” w obszarze
kultury współczesnej. Nie idzie tu o obecność nowych form, ale raczej o kierunek
transformacji zjawiska. Gdyby kusić się na wskazanie granicy, to cezurą mogłyby
być lata siedemdziesiąte, czyli „dekada Gierka”, kiedy w Polsce dokonują się istotne
przeobrażenia cywilizacyjne i kulturowe „zrównujące” różnice kulturowe pomiędzy
miastem i wsią i wprowadzające w naszym kraju ten typ kultury homogennej, który
można przyporządkować kolejnemu umasowieniu kultury. Oczywiście, jest to po-
czątek przemian, który trwa do końca lat osiemdziesiątych.

Wstępem do opisu może być informacja, że „pogrzeb polski” jest związany
z dwoma formami pochówku – grzebaniem i kremacją zwłok oraz „chowaniem” ich
w grobie, w kryptach cmentarnych lub w kolumbarium (galerii cmentarnej), co nie
jest jedynym znanym w kulturze sposobem pochówku. Jest to forma charaktery-
styczna dla kultury europejskiej od czasów Karola Wielkiego (pochówek w ziemi).
W XIX w. dopuszcza się kremację zwłok, którą Kościół akceptuje w latach 60. XX
w. Co więcej pochówek w naszej kulturze polega również na „schowaniu” szcząt-
ków zmarłego, na „opakowaniu” ich – nieobecna kulturowo jest w zasadzie forma
rozrzucenia prochów (prawo polskie zezwala tylko rozrzucenie na terenie cmenta-
rza), przepisy zabraniają przechowywania urny w domu, kulturowo niedopuszczalny
jest pochówek zmarłego bez trumny.
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Innym, dodatkowym segmentem materiału może być informacja o symbolicznym
znaczeniu pochówku związanym z najpierwotniejszymi wyobrażeniami dotyczący-
mi śmierci. W sensie dosłownym, „rzeczowym” pochówek to składanie ciała
w grobie. Inne kultury znają mumifikację, rytualne spożywanie ciała, zwłoki mogą
być publicznie spalone na stosie, a prochy zmarłego rozsypane. Czynności chowania
można, oczywiście, przypisać aspekt rzeczowy – jest to przecież sui generis „po-
zbywanie się” trupa, rzeczy niepotrzebnej i szkodliwej; jest to czynność sanitarna,
utylizacyjna. Ale od wieków przecież (można powiedzieć: odkąd istnieje kultura,
albowiem chowanie zmarłych jest jej wyrazem w sensie genetycznym) pochówek
stał się czynnością symboliczną, znakową – coś wyraża. W najbardziej pierwotnym
sensie to, co mieści się w znaczeniu polskiego „chować” – ukrywać, ale i porządko-
wać. Chowam coś, co zmieniło swoje miejsce, naruszając istniejący dotąd porządek.
„Schowanie” trupa jest robieniem porządku z nieładu, jaki do życia wprowadziła
śmierć. Chowanie trupa to wyraz zamiany chaosu w porządek, w kosmos. Ale jest
również wyrazem lęku przed śmiercią, później jeszcze szacunku dla zmarłego, prze-
świadczenia o nieśmiertelności, życiu wiecznym, życiu po tamtej stronie („przecho-
wywanie” ciała zmarłego, oddanie go ziemi). Widoczne jest to w leksyce, kiedy
„trup” staje się wyrazem niejako „technicznym”, a chowamy zwłoki, szczątki, ciało,
a nawet zmarłego. Te sposoby rozumienia pochówku, związane przecież w dalszych
czasach z przekonaniami religijnymi, sprawiły, że pochówek w sensie dosłownym
został „obudowany” innymi czynnościami, a samo pojęcie obejmuje niekiedy
w swym znaczeniu całość tych czynności, utożsamiając się z „pogrzebem”7.

Czym jest pogrzeb? Definiujemy to zjawisko jako ceremonię związaną z pochówkiem
zmarłego. Jest to więc spektakl mający swoich aktorów i rekwizyty, swój przebieg oraz
swoje ramy w postaci przestrzeni wyznaczanej przez kondukt i granic, które stanowią
początek i koniec ceremonii. Każdy konkretny pogrzeb realizuje pewien scenariusz
i posiada pewien wystrój charakterystyczny dla danej kultury. Scenariusze przebiegają
zgodnie z rytuałem, ale ich realizacje są zawsze splotem elementów rytuału, praktyk,
obyczajów, zwyczajów i przesądów. To jest przedmiotem opisu i poznania. Scenariusze
są różne, ich odmienność warunkowana jest właśnie czynnikami kulturowymi i staje się
wyrazem danej kultury. Wydaje się jednak, że u ich podstaw leży zawsze realizowana
przez nie stała sekwencja, budowana na znaczeniu, że pogrzeb to ceremonia „przenosze-
nia zwłok do grobu”. Elementami tej sekwencji są natomiast: obrzęd wyprowadzania
zwłok, obrzęd przenoszenia zwłok na cmentarz, obrzęd złożenia zwłok do grobu. „Cen-
trum” ceremonii pogrzebowej jest więc kondukt pogrzebowy, procesja, która rozpoczy-
na się wyprowadzeniem zwłok, a kończy złożeniem ich w grobie.

Pogrzeb jest ceremonią grzebania zwłok. Możemy go również opisać jako zespół
obrzędów związanych ze śmiercią. W tym przypadku do ceremonii pogrzebowych
                                                          

7 W języku polskim „pogrzeb” odnosi do czynności „grzebania” w ziemi, współcześnie jest wyraże-
niem bardziej „ceremonialnym” niż „pochówek”, wyraz z języka instytucjonalno-technicznego, aczkol-
wiek chowanie zwłok dzisiaj jest odczuwane „dostojniej” niż „grzebanie”.
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dołączymy takie praktyki i obyczaje towarzyszące ceremonii pogrzebowej, ale wy-
kraczające poza nią. Są to m.in.: przygotowanie ciała do pogrzebu, powiadamianie
o śmierci i pochówku, kondolecje, uczta popogrzebowa. W tym znaczeniu pogrzeb
rozpoczyna się w zasadzie od momentu śmierci zmarłego (np. mycie i ubieranie
zmarłego jako odbywany rytuał) i trwa jeszcze po złożeniu trumny w grobie (stypa
jako rytualne pożegnanie zmarłego). Jest to ważna perspektywa ze względu na fakt
swoistego zawężania rozumienia pogrzebu w kulturze, które idzie w kierunku od
obrzędowości związanej z ciałem zmarłego do ceremonii, której „bohaterem” jest
trumna z ukrytymi zwłokami zmarłego.

Opis pogrzebu musi uwzględniać również to, że samo zjawisko mówi nam o tym,
w jakiej kulturze się dokonuje (jest wyrazem danej kultury) oraz czym w danej kulturze
jest – jakie obiektywnie istniejące w społeczności przekonania są przypisywane jako
znaczenie pogrzebu, czym są w danej kulturze pochówek i śmierć. Zapewne organizacja
materiału dotyczącego zjawiska kultury współczesnej musi również zawierać informacje
dotyczące tego, jakie są normy użytkowania danego tekstu (w jaki sposób należy uczest-
niczyć w pogrzebie) i w jaki sposób uczestnicy danej kultury „użytkują” dany tekst
kultury (jak faktycznie realizowane jest uczestnictwo w pogrzebie).

V

P o g r z e b  d a w n y

Jeszcze może do połowy XX wieku, zwłaszcza w świadomości ludowej, śmierć
stanowiła element życia ludzkiego. Była, podobnie jak narodziny, jego częścią. Nie
stanowiła zatem niczego wyjątkowego i powinna być, jak wszystko w życiu, staran-
nie, dobrze i solidnie przygotowana. Zatem kiedy nadchodziła, trzeba było wypełnić
określony rytuał.

Przygotowaniem religijnym (katolickim) do śmierci było zaopatrzenie w święte
sakramenty: spowiedzi, namaszczenia świętymi olejami, które traktowano jako
jednorazowe namaszczenie na ostatnią drogę (Ostatnie namaszczenie), a nie – jak
dzisiaj – namaszczenie chorych i przyjęcia wiatyku. Testament był już dawno spisa-
ny. Na wsi bywało często, że i trumna leżała od wielu lat na strychu, czekając na
odpowiednią chwilę.

Ktoś z rodziny lub sąsiadów udawał się po księdza. Przebywający poza mieszka-
niem w czasie ostatniej spowiedzi rodzina i sąsiedzi, na komunię wchodzili do po-
mieszczenia, gdzie leżał konający. Kapłan przy udzielaniu sakramentów nie ukry-
wał, iż chory powinien przygotować się do śmierci i doradzał, co należy w tym
względzie robić. Po odejściu księdza – zwłaszcza w społeczności wiejskiej – chory
dziękował za modlitwę, godził się z osobami zwaśnionymi, przepraszał i prosił
o przebaczenie za wyrządzone krzywdy, wyznawał ukryte do tej pory grzechy i złe
postępki. Czyścił sumienie przed spotkaniem z Bogiem.
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Dobry człowiek znał swoją godzinę i tylko grzesznicy umierali dłużej. Ostatnim
godzinom towarzyszyły modlitwy zgromadzonych przy konającym. Podczas agonii
odmawiano litanię przy konających, różaniec, litanię do wszystkich świętych, nie-
kiedy obrzędowi religijnemu towarzyszyły pozareligijne rytuały pomagające
w odejściu (usuwanie poduszki spod głowy, dzwonek loretański, podnoszenie
i opuszczanie wieka skrzyni posagowej). Przytomny umierający odchodził z tego
świata, modląc się wraz ze zgromadzonymi, trzymając w ręku gromnicę, jeśli zaś
stan choroby nie pozwalał na to, różaniec wieszano na obrazie w widocznym dla
konającego miejscu, a gromnicę stawiano u wezgłowia lub trzymał ją ktoś z rodziny.
Bywało, że i umierający śpiewał pieśni na odejście.

Kiedy w końcu nastąpił zgon, otwierano drzwi lub okna, aby dusza mogła jak naj-
szybciej opuścić swobodnie dom. Zamykano zmarłemu oczy, aby nie wypatrzył
innego, zasłaniano lustra, zatrzymywano zegar (jeśli się sam nie zatrzymał!). Myto
zwłoki i ubierano zmarłego w rzeczy nowe, od dawna przygotowane na ostatnią
drogę. Robiła to najczęściej specjalna osoba, którą natychmiast wzywano po ostat-
nim tchnieniu. W ten sposób dokonywała się symboliczna w swej wymowie zamia-
na „trupa” w „zwłoki”, utrwalająca przekonanie o tym, że jest to postać cielesna
zmarłego, a nie martwy organizm. Jeśli to była wieś, bywało, że zakładano umarłe-
mu płócienny czecheł (giezło), bez węzełków, które były siedliskiem grzechu
i wkładano zmarłego do trumny. W ręce zmarłego, skrzyżowane na piersiach, wkła-
dano książeczkę do nabożeństwa, krzyżyk, oplatano je różańcem. Do trumny wkła-
dano niekiedy ulubione przedmioty. Przy trumnie czuwali członkowie rodziny lub
specjalnie wynajęte osoby modlące się za duszę zmarłego. Z ostatnim pożegnaniem
i modlitwą przychodzili, niemal z obowiązku, sąsiedzi i znajomi. Wieść o śmierci
rozchodziła się szybko z ust do ust. W miastach na domu zmarłego, przy kościele,
na tablicy cmentarnej i w niektórych „newralgicznych” punktach miasta rozwiesza-
no nekrologi (klepsydry). Na białym afiszu z czarną żałobną obwódką wydrukowa-
ny był krzyż i palmy, a pod nimi informacja o zmarłym, data śmierci i data pogrzebu
oraz wiadomość o tym, skąd zostaną wyprowadzone zwłoki i na jakim cmentarzu
dokona się pochówek.

Umierało się w domu i do trzech dni ciało leżało w domu. Następował pogrzeb.
Było to istotne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności czy/i parafii, zwłaszcza we
wsi lub małym miasteczku, podobnie jak śmierć członka małej społeczności. Po-
grzeb był również uroczystością rodzinną. Sam pogrzeb (i udział w nim) był trakto-
wany jako moralny i religijny obowiązek. Był pożegnaniem zmarłego. Kiedy zmarły
odchodził na „wieczny spoczynek”, na „łono Abrahama”, na „sąd ostateczny”
i „spotkanie z Bogiem” w tej „ostatniej drodze” należało mu towarzyszyć obecno-
ścią w orszaku żałobnym i modlitwą. Była to także forma pożegnania zmarłego.
W ten sposób dokonywała się celebracja śmierci i w ten sposób sensu nabierał sam
fakt pochówku. Religijne rozumienie splatało się z potocznymi przeświadczeniami,
wyznaczając rytuał pogrzebowy, pogrzeb stawał się manifestacją tych przekonań.
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Pogrzeb rozpoczynał się zazwyczaj wyprowadzeniem zwłok z domu, w domu
miała początek ceremonia pogrzebowa. Po pożegnaniu się rodziny, bliskich i zna-
jomych ze zmarłym zamykano wieko (do zwyczaju należało złożenie pocałunku na
czole zmarłego lub dotknięcie ręki), do wieka przypinano tablicę pogrzebową, którą
później zostawiano na grobie. Trumna z ciałem była wynoszona nogami do przodu,
aby zmarły mógł spokojnie wyjść i nie wrócić. W drzwiach obowiązkowo trzykrot-
nie stukano nią w próg domu, by wzmocnić gest „ostatecznego odejścia”. Porząd-
kowano szybko dom, aby śmierć nie mogła w nim zagościć. Ale kanwą rytuału
pogrzebowego był religijny porządek ceremonii przepisany w Liturgii Godzin. Po-
grzeb „z udziałem kapłana” mógł się zacząć w domu, ale także w kościele parafial-
nym, jeśli parafia nie dysponowała cmentarzem, lub w kaplicy cmentarnej. W dużej
mierze zależało to od odległości domu zmarłego do plebanii, jak również np. od
okoliczności śmierci. Najczęściej jednak zaczynał się w domu. Wcześniej zatem niż
wyniesiono trumnę, do domu przychodził kapłan, witał zebranych, zakładał szaty
liturgiczne (stułę i kapę) koloru czarnego. Pocieszał zebranych, składał wyrazy
współczucia, kropił ciało wodą święconą, modlił się za zmarłego i krewnych pogrą-
żonych w żałobie. Na tę okoliczność i na następne sytuacje zalecane były teksty
z Pisma św., przede wszystkim psalmy. Wszystkie były pociechą płynącą z wiary
w zmartwychwstanie. Modlitwa przy zwłokach otwierała religijny rytuał ceremonii.

Po ceremoniach odprawionych w domu tworzył się kondukt pogrzebowy udający
się do kościoła. Na czele konduktu szedł krzyż i czarne chorągwie. W dalszej kolej-
ności dzieci, krewni i znajomi nieśli wieńce i kwiaty. Trumnę prowadził kapłan.
Orszak śpiewał stosowne psalmy i pieśni za zmarłych (np. Dobry Jezu…), intono-
wane przez kapłana i kantora (organistę), odmawiał różaniec lub szedł w milczeniu.
W zamożniejszych pogrzebach – zwłaszcza w pogrzebach miejskich – uczestniczyła
orkiestra („pogrzeb z orkiestrą”), na którą „odkładało się” pieniądze za życia. Po-
wszechnym utworem żałobnym, jaki orkiestra grała, był Marsz żałobny Chopina.
Dostojny rytm marszu nadawał również rytm orszakowi żałobnemu. W czasach
PRL-u była to orkiestra firmy czy instytucji, w której pracował zmarły.

Trumna była wieziona na wozie (pogrzeb wiejski) lub w karawanie zaprzężonym
w konie (miasto). Ten zaś został zastąpiony później karawanem mechanicznym – samo-
chodem. Za trumną postępowała w żałobie najbliższa rodzina, krewni i znajomi.
W pogrzebach świeckich ksiądz nie brał udziału, a w tzw. pogrzebach partyjnych
w czasach PRL-u trumna stojąca na czerwonym piedestale była wieziona na samocho-
dzie ciężarowym. Rozpowszechniony był zwyczaj niesienia trumny na ramionach przez
krewnych i znajomych (sąsiadów), zwłaszcza od bramy cmentarnej do grobu.

Za trumną szli w kolejności: najbliższa rodzina, krewni, sąsiedzi, znajomi. Zwy-
czajowo tuż za trumną szły małe dzieci, wnuki. Rodzina była ubrana odświętnie,
występowała w strojach żałobnych („na czarno”).

Procesja zmierzała ulicami miasta czy drogą wiejską do kościoła. Obowiązkiem
osoby, która napotkała pogrzeb, było zatrzymanie się na chwilę i – w przypadku
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mężczyzn – zdjęcie nakrycia głowy, odmówienie w cichości modlitwy Wieczny
odpoczynek za zmarłego. Pogrzeb odbywający się o różnych godzinach, zgodnie
z lokalnym obyczajem, należał, jeśli można to tak określić, do „pejzażu” miasta.
Z perspektywy rytuału religijnego był to „etap przejściowy” nienacechowany symbo-
licznie, dlatego też w czasach dzisiejszych jest on poddany największej modyfikacji.

Wprowadzoną do świątyni trumnę stawiano na katafalku, wokół którego paliły się
świece, naprzeciw ołtarza i krzyża. Tu celebrowano mszę żałobną lub tylko liturgię
słowa. Jeśli kapłan nie towarzyszył zmarłemu do tej chwili w kondukcie lub gdy
trumna była dowieziona od razu do kaplicy (pogrzeb zaczynał się w świątyni), litur-
gię żałobną poprzedzały modlitwy, które odmawiało się w domu. Ksiądz wygłaszał
także krótką homilię, w której wspominał o okolicznościach życia i śmierci zmarłe-
go. Tu następowało faktyczne religijne ostatnie pożegnanie. Śpiewano pieśń Przy-
bądźcie z nieba na głos naszych modlitw, a kapłan trzykrotnie święcił wodą i kadził
trumnę. Były to gesty „uświęcenia” ciała i przygotowania go do spoczynku w miej-
scu „świętym”, a także symbolizujące przejście zmarłego z tego świata do wieczno-
ści, z obszaru „profanum” w obszar „sacrum”. Na wyprowadzenie trumny śpiewano
pieśń Niech aniołowie przywiodą cię do raju. Wedle powszechnych wierzeń w tym
momencie zmarły (w ówczesnych przekonaniach jeszcze: jego dusza) ostatecznie
opuszczał ten „padół łez” i wyrokiem Bożym wchodził w życie wieczne. Pozostało
tylko pochować jego doczesne szczątki.

Orszak postępował na cmentarz. Przejście od kościoła do cmentarza, jeśli pogrzeb
nie rozpoczynał się w świątyni cmentarnej lub jeśli cmentarz nie był usytuowany
bezpośrednio przy kościele parafialnym, miało podobnie jak orszak z domu do ko-
ścioła, nieco „techniczny” charakter. Było realizacją scenariusza, ale jednocześnie
elementem nieznaczącym, choć „zagospodarowanym” w rytuale przenoszenia
zwłok. Przestrzenią nacechowaną był natomiast cmentarz, miejsce poświęcone. Od
bram cmentarnych kontynuowana była znacząca część rytuału. Intonowano psalmy
i pieśni w drodze do grobu. Na cmentarzu, nad trumną stojącą nad otwartym gro-
bem, odmawiano jeszcze raz modlitwy za zmarłych, Modlitwę Pańską (Ojcze nasz).
Kapłan kropił trumnę wodą święconą, mówiąc:

Niech Bóg da tobie pić ze źródła wody życia,

a następnie rzucał na trumnę grudkę ziemi, mówiąc:

Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju.

Przy złożeniu trumny do grobu kapłan wypowiadał słowa:

Złożymy ciało naszego brata (naszej siostry) w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbio-
nego, ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata (naszej siostry), gdy przyjdzie w chwale.
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Jeśli nie było homilii w kościele, ksiądz nad grobem żegnał zmarłego, opowiada-
jąc o jego życiu doczesnym, składał kondolencje najbliższym. Modlono się za oso-
bę, która z towarzyszącego zmarłemu grona pierwsza opuści ten świat. Podczas
zakopywania trumny czy zamykania grobu śpiewno pieśń Salve Regina.

Do czasów Soboru Watykańskiego II większość modlitw odmawiano w języku
łacińskim. Po modlitwach zgromadzeni – za księdzem – rzucali garście ziemi na
trumnę, po czym grabarze spuszczali ją do grobu, zakopując ziemią lub nakrywając
płytą. Na grób kładziono wieńce i kwiaty. Zgromadzeni zostawali zazwyczaj do
momentu, aż grabarze zakończyli swoje prace. Składali wtedy wyrazy ubolewania
rodzinie i na tym ceremonia pogrzebowa się kończyła.

Po pogrzebie rodzina zmarłego organizowała zazwyczaj w domu stypę (Boży
obiad, poczęsne) – poczęstunek, na który zapraszała krewnych i znajomych. Ele-
mentem tego ceremoniału było wspominanie zmarłego. Śmierć jako nieobecność
i strata, żal i towarzyszące mu wspomnienie odzywały się ponownie, kiedy prze-
brzmiały uroczystości religijne.

Rodzinę obowiązywała żałoba zróżnicowana w czasie w zależności od pokre-
wieństwa. Jej oznaką była czarna przepaska noszona na ręce, zamieniona później na
niewielki kir wpinany w klapę marynarki lub kostiumu.

Można rzec, że ceremonia pogrzebu współczesnego powiela zasadnicze cechy po-
grzebu dawnego, ale jego rytm kształtuje się pod presją cech i właściwości życia
współczesnego oraz możliwości, jakie ono oferuje. Tradycja ma swojego konkurenta
w innowacji. Z drugiej strony charakter ceremonii pogrzebowej kształtuje „współ-
czesne” przeżywanie śmierci jako kresu wszystkiego, strategia wycofywania jej
z naszego życia. Uczestnictwo w pogrzebie odczuwane jest bardziej jako ostatnie
pożegnanie zmarłego niż towarzyszenie mu w ostatniej drodze. Kościół kładzie
nacisk na przekonanie, że śmierć jest przejściem do nowego życia i że zmarły nie
jest oddawany ziemi, ale Bogu z wiarą na zmartwychwstanie.

P o g r z e b  w s p ó łc z e s n y

Tak działo się jeszcze gdzieś do lat 60.–80. XX w. Rozwój cywilizacji, przyśpie-
szony i skomercjonalizowany rytm życia oraz przeobrażenia w świadomości zwią-
zanej ze śmiercią zmodyfikowały również sytuacje umierania i pochówku. Polak
współczesny, jak każdy współczesny człowiek, boi się śmierci jako kresu wszyst-
kiego, nawet jeśli jest wierzący. Śmierć nie jest elementem życia, ale czymś, co
nachodzi, często niespodzianie w chwili i okolicznościach zupełnie przypadkowych,
jest śmiercią nagłą i niespodziewaną. Łączy się nie tyle z umieraniem „na starość”,
ale z ciężką, trudną do zniesienia chorobą. Nie dopuszczamy myśli o śmierci, nie
dopuszczamy śmierci, aby zaistniała w naszym życiu. To sprawia, że umieranie
i współczesny pogrzeb różni się od pogrzebu „dawnego”.

Obecnie, zgodnie z liturgią odnowioną po Soborze Watykańskim II, kiedy chory
umiera w domu lub w szpitalu, kapłan spowiada chorego, udziela sakramentu cho-
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rych, namaszczając czoło i ręce, udziela wiatyku. Ksiądz mało mówi o śmierci,
pocieszając przede wszystkim chorego i dając nadzieję na wyzdrowienie (zwłaszcza
w szpitalu!). Często jednak, pomijając nawet fakt nagłej śmierci, chory umiera
w samotności. Dlatego też Kościół zaleca przede wszystkim, aby uczestniczyć, jeśli
tylko jest możliwość, w odejściu bliskiego, wykorzystując w tym momencie tradycję
i dawne zwyczaje religijne.

Pogrzeb współczesny rozpoczyna się najczęściej w kaplicy cmentarnej. Niezależ-
nie od tego, czy osoba umiera w domu, czy w szpitalu, czy też śmiercią nagłą na
ulicy, zmarły powierzany jest natychmiast domowi pogrzebowemu, który robi za
nas wszystko, co niezbędne w przygotowaniu do pochówku: przewozi zwłoki do
kostnicy (prosektorium), myje i ubiera zmarłego. Ceremonia „utrwalenia” powłoki
cielesnej zatraca się jednak w zabiegach kosmetycznych, których celem jest po pro-
stu „estetyzacja” śmierci, będąca wyrazem oswojenia lęku przed śmiercią. Wygasa
ceremonia towarzyszenia zmarłemu w jego ostatnich chwilach życia. Rytuał ostat-
niego pożegnania rodziny z leżącym w otwartej trumnie zmarłym dokonuje się
w sali domu (zakładu) pogrzebowego niejako poza ceremoniałem pogrzebowym,
znacznie wcześniej niż początek pogrzebu. Bywa jednak, że ze zmarłym spotykamy
się dopiero w kościele. Nie widzimy śmierci i nie widzimy na ogół zwłok – są one
już na zawsze ukryte w zamkniętej wiekiem trumnie. Obrzędy, nawet jeśli się poja-
wiają, tracą swoje dotychczasowe znaczenie, ponieważ bohaterami stają się nie tyle
zmarli, ile żywi. Czynione są one nie ze względu na osobę zmarłą, przestają być
czynnościami symbolicznymi, ale są dokonywane ze względu na nasz stosunek do
śmierci – paranoiczną potrzebę wyeliminowania jej z naszego życia.

Dom pogrzebowy przygotowuje też ceremonię pogrzebową. Tu można kupić
trumnę (wybór jest wieloraki i uzależniony od panujących tendencji oraz możliwo-
ści finansowych, zniknęły również barwy srebrne i czarne), ubranie na ostatnią dro-
gę, zamówić wieńce i nekrologi, które rozwiesza się nadal, informując o śmierci
i pogrzebie, ale coraz większą rolę odgrywają w tym przypadku gazety. Coraz czę-
ściej i coraz chętniej drukuje się w prasie nekrologi zawierające również informacje
o zmarłym, w prasie chętniej też składamy kondolencje rodzinie zmarłego, uznając
to niekiedy za ekwiwalent uczestnictwa w samym pogrzebie. W dniu pochówku
dom pogrzebowy przewozi również ciało zmarłego do kościoła, udostępnia kara-
wan, którym coraz częściej jest dobrej klasy samochód, wynajmuje osoby pomaga-
jące w czynnościach ceremonialnych. Profesjonalizacji towarzyszy komercjalizacja,
obie narzucają uczestnictwu w pogrzebie swoistą konwencjonalność, a ceremonia nabie-
ra charakteru dobrze przygotowanego spektaklu, w którym trzeba odegrać stosowną rolę.
Zawsze istotnym elementem była trumna, odkładano na nią pieniądze, a i teraz dba się
o to, aby była nie tyle znakiem faktycznej zamożności, ile znaczyła „na wyrost”. Oka-
załość ceremonii stała się ważnym elementem organizacji pogrzebu.

Współczesny pogrzeb rozpoczyna się w kaplicy cmentarnej. W kościele egzekwie
są włączone w żałobną mszę świętą. Tematem homilii jest przede wszystkim zmar-
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twychwstanie. Zaleca się, aby obok trumny stała świeca paschalna, symbol zmartwych-
wstania Chrystusa. Po mszy św. pogrzebowej odprawionej w kaplicy, z nadal obowią-
zującą ceremonią przy trumnie orszak pogrzebowy rusza do grobu. Nie ma orkiestry.
Sprowadzony do ceremonii odbywającej się na cmentarzu, pogrzeb, choć coraz bardziej
„estetyczny” i wystawny niż „religijny” odbywa się w sposób pospieszny i raczej jako
fakt wyjęty z życia codziennego, a nie święto i istotne wydarzenie. Zmienia się sposób
uczestnictwa w pogrzebie. Nie śpiewamy pieśni, bo ich nie znamy, jak również dlatego,
że nie odczuwamy potrzeby takiego udziału w ceremonii. Bywa tak, że powinność
uczestnictwa w pożegnaniu bliskiego czy znajomego interpretujemy li tylko jako obo-
wiązek obecności, a wówczas religijne skupienie, modlitwa i zaduma ustępuje rozmo-
wom z dawno niewidzianymi osobami. Towarzyszenie zmarłemu w ostatniej drodze czy
też wstawiennictwo za nim u Boga koresponduje z przeżywaniem pogrzebu z jako jesz-
cze jedną możliwością spotkania się z żywymi – podtrzymania i odnowienia znajomości.

Nad grobem dokonuje się ostatnia modlitwa i pożegnanie jak w pogrzebie „daw-
nym”, odśpiewana zostaje pieśń Salve Regina. Oddalony od grobu trębacz odgrywa
Ciszę – pieśń pożegnalną. Przed opuszczeniem trumny do grobu krewni i znajomi
rzucają na trumnę garść ziemi. Stypa pogrzebowa odbywa się najczęściej w restau-
racji i jest spotkaniem dawno nie widzących się osób z grona bliskich zmarłego. Nie
demonstruje się również w zasadzie żałoby w sposobie ubierania się i/lub noszenia
konwencjonalnych oznak, aczkolwiek smutek po rozstaniu jest okazywany poprzez
„wyrzeczenia”, choćby w postaci nieuczestniczenia w zabawach. Przepisane terminy
stosowania żałoby są wypierane przez autentyczny czas trwania uczucia.

Aneks

K ręg i  s e m a n t y c z n e ,  l e k s y ka l n e ,  t e m a t y c z n e

Umieranie, śmierć, pogrzeb
śmierć, zgon, agonia, konanie; konający, zmarły; nieboszczyk, ciało, trup, zwłoki,
szczątki (doczesne); pogrzeb, pochówek, trumna (portret trumienny), wieko, kremacja,
spopielenie, popioły, prochy, urna, kolumbarium, galeria cmentarna, mary; karawan,
laweta, kondukt, orszak żałobny, egzekwie, katafalk, wieńce, wiązanki, nekrolog, klep-
sydra, kondolencje, dom pogrzebowy, zakład pogrzebowy, kiry, żałoba, żałobnicy, stypa

Grób, cmentarz
grób, grób ziemny, pomnik, grobowiec, nagrobek, płyta nagrobna, mogiła, sarkofag,
cmentarz, cmentarzysko, kaplica cmentarna, cmentarz parafialny, komunalny, mau-
zoleum, nekropolia, kwatera, aleja (zasłużonych), kirkut, macewa, mizar, grabarz

Napisy nagrobne
R.I.P. = requiescat in pace = niech spoczywa w pokoju; ŚP = świętej pamięci; Spo-
czywaj w Panu
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M o d l i t w y  z a  z m a r ły c h  i  p i e śn i  śp i e w a n e  w  c z a s i e  p o g r z e b u

*** Wieczny odpoczynek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, / a światłość wiekuista niechaj im świeci, /
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. / Amen.

*** Dobry Jezu
Dobry Jezu, a nasz Panie / za Twe na krzyżu konanie / daj im wieczne spoczywanie.
Światłość wieczna niech im świeci, / gdzie królują wszyscy święci. / Wszyscy świę-
ci z Tobą, Panie, / aż na wieki wieków. Amen.

Salve Regina
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, / życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! /
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, / do Ciebie wzdychamy jęcząc / i pła-
cząc na tym łez padole. / Przeto, Orędowniczko nasza, / swe miłosierne oczy Twoje
na nas zwróć, /
A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, / po tym wygnaniu nam okaż. /
O łaskawa, o miłosierna, o słodka Panno Maryjo!

Przybądźcie z nieba…
Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw, / mieszkańcy chwały, wszyscy Święci
Boży. / Z obłoków jasnych zejdźcie aniołowie, / z rzeszą zbawionych spieszcie na
spotkanie. /Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, / uniesie z ziemi ku wyżynom
nieba,/a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, / aż przed oblicze Boga Najwyższego.

*** Któryś za nas…
Któryś za nas cierpiał rany, / Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. / I ty, któraś współ-
cierpiała, Matko Bolesna, / zmiłuj się nad nami.

T e k s t y

Aleksander Gierymski: Trumna chłopska; śmierć Boryny w Chłopach Władysła-
wa S. Reymonta; śmierć (i pogrzeb) Małego Rycerza (Wołodyjowskiego) w Panu
Wołodyjowskim Henryka Sienkiewicza, wersja filmowa – Pan Wołodyjowski (reż.
J. Hoffman); Bema pamięci rapsod żałobny Cypriana K. Norwida, wykonanie utwo-
ru przez C. Niemena; Pogrzeb kartofla, reż. J.J. Kolski; Trzy kolory: biały, reż.
K. Kieślowski; Paciorki jednego różańca, reż. K. Kutz

Wisława Szymborska: Pogrzeb
„tak nagle, kto by się tego spodziewał”
„nerwy i papierosy, ostrzegałem go”
„jako tako, dziękuję”
„rozpakuj te kwiatki”
„brat też poszedł na serce, to pewnie rodzinne”
„z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała”
„sam sobie winien, zawsze się w coś mieszał”



ROMUALD CUDAK: Notatki do „analizy tekstu kultury”. Na przykładzie pogrzebu 185

„miał przemawiać ten nowy, jakoś go nie widzę”
„Kazek w Warszawie, Tadek za granicą”
„ty jedna byłaś mądra, że wzięłaś parasol”
„cóż z tego, że był najzdolniejszy z nich”
„pokój przechodni, Baśka się nie zgodzi”
„owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód”
„z lakierowaniem drzwiczek, zgadnij ile”
„dwa żółtka, łyżka cukru”
„nie jego sprawa, po co mu to było”
„same niebieskie i tylko małe numery”
„pięć razy, nigdy żadnej odpowiedzi”
„niech ci będzie, że mogłem, ale i ty mogłeś”
„dobrze, że chociaż ona miała tę posadkę”
„no, nie wiem, chyba krewni”
„ksiądz istny Belmondo”
„nie byłam jeszcze w tej części cmentarza”
„śnił mi się tydzień temu, coś mnie tknęło”
„niebrzydka ta córeczka”
„wszystkich nas to czeka”
„złóżcie wdowie ode mnie, muszę zdążyć na”
„a jednak po łacinie brzmiało uroczyściej”
„było, minęło”
„do widzenia pani”
„może by gdzieś na piwo”
„zadzwoń, pogadamy”
„czwórką albo dwunastką”
„ja tędy”
„my tam”
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