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,.oTR GROCHOWSKI
, :lwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

OBRAZ Śnłmncl W LUDOWYCH PARAFRAZACH
SKARGI UMIERAJĄCEG? I PIEśI\I DUSZA Z CaŁAWLECaŁ,A

Skarya ulnierajqcego oraz dodana do niej w tzw. przekazie wrocławskim pieśń
,.sza z ciała wyleciala to dwa utwory literatury średniowiecznej, które przeniknęĘ do
iioru, a ich bardziej lub mniej wierne paraftazy funkcjonowały tam w licznych wa-
:tach; w pewnych regionach funkcjonują zresztąpo dzień dzisiejszyl. Utwory tełączy

- . tylko to, że zostaĘ skornpilowane w XV wiecznyrrr rękopisie, dla naszych tozłłażań
,:dziej istotny jęst fakt, iż żale konającego będące tematem pierwszego oraz pośmiert-
. wędrówka duszy, o której mówi drugi, w pieśniach Iudowych zanvyczaj przeplatają
, i wraz, z dodatkowymi epizodarni i motpvami tworzą całość niejednokrotnie dość
- :inalną.

Skarga unierajqcego, jak pisze Maciej' Włodarski, wykazuje wyrażne nviązki z
:ularnym w XV w. wątkiem ars bene mońendiz, Przypomnijmy, wyznanie człowieka

,.;dującego się na łoźu śmierci zawiera następujące motywy: obawa o los duszywyni-
, :c0, za świadorności popełnionych grzechów; konieczność rozstania się z dobrami
:nskimi; fałszpve współczucie krewnych liczących na spadek; wyznanie grzechu
-.,,vości, rozpusty, braku miłosierdziai niedotrzymywania obietnic danych Bogu; udrę-
".zyczne i duchowe spowodowane wizją piekła. W dalszej części choremu wskazany
, aje sposób naprawienia błędów i przygotowania się do śmierci przez spowiedź,
:unię św. oraz ostatnie namaszczenie. Winien on także zadbać o los swej rodziny,

ić. testament, opłacić modlitwy za swą duszę, pogodzić się z bliźnimi i oddać
e dfugi. W kolejnych słowach umierający mówi o otaczających go zĘch duchach
tu więc obraz psychomachii), po czym zwraca się w akcie skrucĘ do Boga jako

wybawiciela. Wyznanie koiczy zaśprzestroga dla zostających przy Ęcfuujęta

ZaĘcież mi świeczkę ale;
Moji mili prryjaciele!
Dusza jidzie s krawym potem;
Co mnie dzisia, to wam potem3.

lPor.J. Adamowski, J. Doda, H. Mickiewicz, ŚmierćipogrzebwrelacjachPolaków
na Białorusi,,,Etnolingwistyka" 9/10, 1998.

1PolskapoezjaświeckaXVwiełł, opr. M, Wło darski, Wrocław 1997 (wstęp),
3 lbidem, s. 76.
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Pięśń Dusza z ciąła wy-leciała przedstawia sytuację po śmierci. Warto przytocz\c
ją w całości, co pozwoli na dokładne zaobserwowanie, jakim przekształceniom uległ:
żyjąc w ludowej tradycji ustnej, umożliwi to też bardziej szczegółowe porównania"

Dusza s ciała wyieciała,
Na zie]one łące stała,
Stawszy, silno, barzo rzewno zapłakała.

K nie przyszedł święty Piotr a rzeknęcy:
,,Czenu, duszo, rzewno płaczesz'! "

Ona rzekła:

,,Nie wola mi rzewno płakać,
A ja nic wicm, kam się podzieć".

I(zekl Śrvięty Piotr je:

,,Pcltlzi, duszo moja miła!
Powiedę cię do rajskiego,
IJo krolestwa iriebieskiego"a.

N{otyrv pośmiertnej wędrówki dusz, które szukają miejsca wiecznęgo spocąvnk -
odnajdujemy w licznycir przekazach folklorystyczllych, ma an tęż swe miejsce w $,iś-
lzeniach i obrzędach więlu kultur tradycyjnych" W poiskim folklorze istnieje cała grur.
pieśni, w którycir zostitje on mocno rozbudowany, a dusze wędruje np, przez poia, 1as",

góry, wocly, ogieir, niebo, piekłos. Jest to zaTazsrn interesujący prrykład tego. jak w tr.-
dycyjnej kulturze ludowej i charakterystycznej dla niej religijności treści pogańskie
chrześci3'afrskie wzĄenrnie się przenika§. We wspomniani,ch pieśniach losy grzeszn=.
a wiec według wierzęir nrityczno-magicznych skazarrej na błąkanie się po świecie du:--
zostają rozslrzygrrięte dzięki interwencji Matki Boskiej, której wstawięnnictwo otw,ie:.
clr,ogę do rajri, w- pieśni Dłsza z cicła lvyłeciała wędrówka ogranicza się do przybl; .

rra ,,zielorrą łąkę" i zinterpretowana jest zgodrrie ze światopoglądem chrześcijański:"
stnvożOna drrsza spotyka św" Piotra, który prowadzi ją rio raju. Zagadkowe natomt.,
okazuje się być znirczenie, jakie posiada owa ,,zielona łąka". Jecini hadacze mórł,i:

,,przedraju" - nricjscil, w który,m clusza człowieka sprawiedliwego oczei<uje rra wejś; .
do krółesŁwa niebieskiego; taki obłaz pojarvia się rv literaturzewizyjnej IV w. (l;,
S. Paułi), co zresztą nTialoby przełrlarł,iać za iiteracką genezą całej pieśnió. Inni hada;:.
wskazują na otlecność tego toposu w.łielu staroźytnych mitoiogiach, co znowuz miałc:
świadczyć o iudowej genezie tekstu7.

Odkładając rra bok zagadnienia gęnętyczlę, clrciałbynr przyjrzeć się blizej c;-..

rakterystycznytn przekształcenionr, jakim ulegly irrteresujące nas pieśni, funkcjonu-.;
w ludowej tradycji ustllej. Ogólnie mówiąc, przekształcenia te mają dwojaki charakl.
z jednej strony tekst Słrzlgi tttt-tierajqcego zostaje mocno okrojony, z drugiej strony Lr.:-

dzo często przeplata się z tekstem pteśni Dusza z ciąła wyleciała, który to znolvuz zost:_:

o lbidem, s. 81-82
5 Por. J. B a r t m i ń s ki, ,,Duszerzewniezalłłakały".Odmiany galunkowe pieśni owędrówce:^::

szukaj qcych nliejsca wieczuego spoczyłtku,,,Etnolingwistyka" 9/10, 199B.
6 Zob. T. M i c lr a l o w s k a, ,,Dttsza z ciała wyleciała". Próba bter})retacji, ,,Pamiętnik Litera: ,__ 

"

1989, z.2.
? Zob. K. W y k a, ,,Dusza z ciała wyleciała", [w:]I|lędrując po tematach, r 2, Kraków 1971;A. B r _ .

kn e r, Literatura religĘna w Polsce średniowiecznej, t. I, Kazania pieśll| Warszawa 1902.
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Warto przytocą,.
,ztałceniom uległ.
e porównania"

eczi]ego spoczynk*
,rre miejsce w u,ie "

: istnieje cała grup.
1p. przęz pola, las,,

lład tego. jak w tr.,
i treści pogańskie
lach iosy grzeszn..
,ię po świecie dus:
,* ierrnictwo otwie:.
za się do przyblc,.
nl chrześcijańskir:,
gaciko\łłl rratomtl,'
:l badacze mórł:il .

-,,;zekuje na wejśc,.
lnjnej IV w, (r,l_,,

,ie śni6" Inni badac-.
. ao znowuz nriałc:

lrzeć się blizej ch.-
iieśrri, funkcjorruj. -

. Jrvojaki clrarakte:
z drugiej strony b;:,
i1 to Znowuż ZoSt3 :

,ł pieśni o łvędrówce;:-:

: :. .,Parniętnik Litera:.-'

.Kraków1971;A, Bt-:
:1902.

rvzbogacony o dodatkowe epizody. Warto przeanalizować kierunki tych przekształceń
l, zadać pytanie o ichznaczenie w kontekście iudowej religijności i wierzeń zvłiązanych
ze śmiercią.

Zsytuacją,gdypieśńskupiasięwyłącznienawyznaniachczłowiekakonającego
namy do czynienia stosunkowo rzadko" Znacznie częściej głównym wątkiem są po-
śmiertne losy duszy, które mogą być poprzedzone opisem momentu konania, czasem
zawierzrjącym też elementy Skaryi. Foczątek pieśni z ł,ęczycklego brzmi tak:

Przyjechal ksiądz do chorego
i do birrdzo mizcrnego.
A orr i tak bardzo stęka,
a dusza się w cielc lęka8.

Wariant z Podlasia rozpoczyna zaś końcowy czterowiersz Skałgi:

Mojc ntiłe przyjaciele
Zaświćcież mi świecę śmiele
Co mnic tlzisiaj. to wam potcm
$/yjdzie <Jusa krwałym potemg.

Często poszczególne wersy i stro§ Skaryi tłmierającego bądź ich parafrazy wpia-
,]ne są w rozmaite nriejsca historii o duszy, w ten sposób, iz to właśnie ona a nie kona-
.,cy człolviek staje się podmiotem wyrażajacym lęk i cierpienia. Zauważyć daje się przy
, m, iż pojawiają się tu głównie te wersy średniowiecznęgo wzorca, które zawierają sfor-

,:lułowania o charaktęrze morałów bądźt"eż szczególnie sugest},lilne iwyraziste obrazy,
_Ze§to ZreSZtą silrrie przekształcone,

Najbardziej ciekawe i znaczące wydają się jednak nrotylvy nieobecne rv tekstach
,:edniowiecznych - polvszechne zaśw pieśniach luclowyclr. Motpvy te ze względu na
'awiskr; wariatltywności występują w różnych konfiguracjach i odrnianacir,

Pierwszy z nich to inter-wencja Matki Boskiej, która sĘsząc jęki i narzekania du-
: ]\,, pociesza ją sanla bądź zsyła anioła pomagającego dostać się do raju. Matka Boska
rjmowała centralne miejsce w ludowym kulcię religijnym, W przeciwieństlvie drr

_ liekiego i hudzącego raczej strach Boga-Ojca była ona postacią bliską - jako zrł"ykła,
:osta kobieta. a jedrlocześnie matka Jezusa znajdowała się niejako na pograniczu świa-
., ziemskiego i niebieskiego. można więc b14o powierzać jej rł,szelkie, codzienne, ziem-
,iie troski. Postrzegana była przede wszystkim jako ,,dobra panienka" - opiekunka,
:ędowrriczka i pośredniczka wstawiająca się za swymi czcicielami u swojego syna]O.

',ic dziwnęgo, iz wielką rolę przypispvano jej w monrencie dla człowieka tak trudnym
.k śmierć. Dolvoc]errl tego mogą być choćby liczne wezlvania do Matki Bozej w pieś-
-:rch za znlarłych czy pieśniach śpiewanych w czasie pustyclr nocy. Powszeclrne prze-

, lnanie, iż Jęzr.rs spełnia wszystkie prośby swej matki sprawiło, ze traktowano ją jako
-lcieczkę grzeszników", mogącą wyjednać łaskę w godzirrie śmierci nawet dla dusz ska-

-.,nych na potępierrie. Taki też obraz znajdujemy w pieśni z kieleckiego O dziesięciu
- .,szoch. Dusza wygnana z raju spotyka Matkę Boską, która zabiera ją ze sobą do swego
,na" Jezus nie chce ptzyjąć grzesznika, jednak interwencja Bozej Matki okazuje się
.,uteczna:

8 O. K cl l b e r g, Dz.ieltt wszystkie (dalej skrót DW), t. 22,Łęczyckie, s. 126.
9 A. B r ii c k ri e r, op. cit., s. 22B.
10Por. S. Cz a rn ow sk i, Kulturareligijnawiejskiegoludupolskiego, [w:] idem, Dzieła, t. 1,

.jlszawa 1956, s. 96 - 97.
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Matkę moję do mnie puście,
grzesną dusę nazad wróćcie.

Synu, synu,
nie róbze mi ty złości,
pódze duso do radości.
Dusa się uradowała,
alleluja zaśpiewałal'.

W licznych wariantach anioł zesłany przez N{atkę Bosi<ą rozmawia z duszą, py-

tając się o przyczynę jej łamentów i płaczu, Co ciekawe, prócz niepewności swych dal-

szych trosów i obawy o więczystą karę, dusza Wraża teź troskę o los dzieci pozostawio-

nych na ziemi. Pocieszające słowa anioła zawierają jednocześnie przekonanie a Sz.cze,

gólnej opiece, jaką Bóg, a takźe Matka Boska roztaczają nad sierotami.

Nie frasuj się o dziateczki,
jest tam na nie świat szeroczki"
Jak szeroczki, tak wysoczki,
pomieszczą się twe dziateczkil2.

Fotwierdzenie tego wyobrażenia znajdujemy zresztąw licznyclr wariantach PieŚni
o sierocie, która wędrując spotyka Pana Jezusa i zostaje wzięta do nieba, złą macochę
zaś czarci porywają do piekłal3,

Przybywająca do raju dusza zostaje osądzona. W elialogowej scerrie Sądu nie

pojawia się jednak ani Bóg - Ojciec, ani Jezus, słyszymy natomiast głos, który rozkazuje

św, Fiotrowi:

Spytaj ji się Fawle Pietrze
cy się spowiadała na tymta świecie?
Radabym się spowiadała,
wszystkich grzychów nie wyzała.
Duszo, duszo, źleś zrobiła,
wszystkich grzychów nie wyznała'a"

Skromne wyobrażenia ludowe o niedostępnym i oddalonyrn Bogu - Ojcu równiez
i w tym wypadku nie zostają wzbogacone" Duszy nie dane jest nawet osobiŚcie rozma-

wiać zBogiem, pośrednikiem surowego sędziego jest rajski klucznik - św" Fiotr (a właŚ-

ciwie Fietęrpaweł, gclyz w ludowym poczcie świętych z taką_ kontaminacją mamy nie_

odmiennie do czynienia), postać skądinąd tlardzo wyrazista, zktórąwiązano liczne le-

gendy i wyobrazenia religijne. Tenże św. Piotr ostatecznie też otwiera bądŹ zamYra
przed duszą rajskie wrota - zawsze więc zaopatrzony jest w swój nieodłączny atrybut -
klucze.

Charakterystycznejest, iż w odróżnieniu od Skcrgi umierajqcego w ludowej para,

frazie lista grzechów, jakie ciążąna wędrującej duszy, zostaje praktycznie ograniczona

do dwóch, które mogą występować łącznie bądź rłyrniennie w poszczególnych warian-

tach pieśni. Pierwszy, wymieniony w cytowanym powyżej fragmencie to nieszczera

spowiedź - zatajenie grzechów. Drugi wyrażony byłva zazwyczaj w charakterystycznym
dialogu.

" DW t. 19,Kieleckie 1/, s. i48.

'2 DW t. 17, Lubelskie II, s. 8.
13 For, choćby DW t.21, Radonlskie II, s.8'7; DW t. i7, Lubelskie II. s.7.
t1 DW t. ż2, Łęczvckie, s. 163.
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Pawle, Pietn
powypusZcz.
Tylko jedne,
co ojca, m":i
Jezu! Jezu] l
dopiero sie z

Gorsze t*o--
niźli ojca - _

ostatni dwuwie r,

poprzednim wersom zr
bliźniego zostaje w duci
obrazowo, mamy pr^, I

podniesienie ręki na ojc.
na dwa aspekty ludzk;.
odpowiedniclr praktr k r
z nimi przed śmiercia,

warto zwrócić * l

wędrującej duszy, a rłłl.,

^ł,tlaszcza 
z pieśni dzir;

morałem:

Pytaj jej sie P
co tatn 5]\c:J
Nie słysz"l,:--
śmieje sie b.-.
Kto tam u lł.
tutaj będzrc :

Podkreślony r.r.,ie;

sób szczególnyw chrrilr ś

,rolnego od dolychcz.r:-
biedakach, którzy otrzl :

:ddźwięk w wyobraźni ;

w średniowieczn.
]]ozna tak powiedziec. i.
,łych świętego zastępujc
:ozwala strwożonej dusz-
szości przypadków dusz:
.imi, rajskie wrota s.t rr.;
:o charakterystycznl, ob:
iiebo zasklepiorre, rłrJ:
:iekło bądź specyficzna :
.,zyśćca, będąca raczej p.
czyszczających, W ulr ,

15 Dw t. 17, Lubelsk:t,-
lóIbidenr, s. 9.

" DW t. żĄ Łęclck:ł.
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Z duSZą, p),-

i swych cial-

pozostawio-
,nie o szcze-

rntach pieśr:
złą macoch-:

nie sądu n:.
iry rczkazu .

Ojcri róun:.:
brście rozn.-
Piotr (a uł"r-
:ją mam;,r.=-
:ano liczne ..-
óadŹ zam'; l-.

czny atn,bu; -

ludowej par,-
e ograniczc:!
ilnych wan;:-
to nieSZcZe:.

,kterystycz;,*

Pawle, Pietrze, podaj klucze,
powypuszczaj z czyśca dusze.
Tylko jednej nie wypuszczaj,
co ojca, matkę zabiła.
Jezu! Jezu! nie zabiłam,
dopiero się zamierzyłam.
Gorsze twoje zamierzenie,
niźli ojca - matkę uderzeniel5.

Ostatni dwuwiersz pełni funkcję swego rodzaju morafu - przysłowia, nadając
poprzednim wersom znaczenię bardziej ogólne. Jednocześnię grzech nienawiŚci do
bliźniego zostaje w duchu ludowej wyobrźni religijnej ukonkretniony i przed§tawiony
obrazowo, mamy przy tym do czynienia z prrypadkjem, by tak rzec, ekstremalnym -
podniesienie ręki na ojca lub matkę. W obliczu śmierci pieśń ludowa zwraca więc uwagę

na dwa aspekty ludzkiego ffiota warunkujące zbawienie: pierwszy to odprawianie
odpowiednich praktyk religijnych, drugi to dobre współżycie zludźmi i pogodzenie się
z nimi przed śmiercią.

Ńarto ntrócićwagę na jeszczejeden motyw wplatany dość często w historię o
wędrującej duszy, a właściwie w jej dialog ze św. Piotrembądź aniołem. Jest to anany

T]łaszczaz pieśni dziadowskich mot}Ąv upadku obyczajów, tu zakończony wyrazistym
morałem:

Pytaj jej się Pawle, Pietrze,
co tam sĘchać na tamtym świecie?
Nie słyszałam nic dobrego,
śmieje się bogaty z ubogiego.
Kto tam u was poniżony,
tutaj będzie podwyższonylÓ.

Podkreślony więc zostaje aspekt boskiej sprawiedliwości, która objawia Się w spo-

ńb szczególny w chwili śmierci. Śmierć jest dla ubogiego przejściem do lepszego życia,
wolnego od dotychczasowych trosk i niedostatków. Erłangeliczne słowa Chrystusa o

biedakach, którzy oftzymają swą nagrodę w niebie, znajdowały, jak się wydaje, żywy

oddzwięk w wyobraźni i przekonaniach ludu.
W średniowiecznej pieśni Dusza z ciała wyleciała cała historia kończy się, jeŚli

można tak powiedzieć, szczęśliwie - śr, Piotr prowadzi duszę do raju. W tekstach ludo-

rych świętógo zastępuje wspomniany anioł, który zostaje zesłany na ,,zielloną łąkę" i
F)zwala str,wożonej dusry uczepić się swych skrzydeł lub płaszcza. Jest to jednak w więk-
vości prąrpadków dusza grzęsznai to, przypomnijmy, obciążona grzechaminadet cięż-
kimi, rajskie wrota sąwięcprzed nią zamknięte (w tym miejscu zresztąpojawia się częs_

to charakterystyczny obraz zaczerpnięty ze Skargi umieĄqcego - dusza mówi: ,,Widzę
niebo zasklepione, widzę piekło roztworzone"11). Dalszą perspektywę stanowi więc
pieHo bądź specyficzna pokuta, nie mająca wiele wspólnega z ctuześcijańskimi obrazem
eyśćca, będąca raczej pogłosem wyobrażeń magicznych i wynikających z nich praktyk
azyszczających, W wariancie z Kieleckiego znajdujemy taki jej obraz:

15 DW t. I7, Lubelskielll,s. 8.
16lbidem, s. 9.
17 DW t. żZ Łęczyckie, s. L62
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Wnijdź Pietrze powiedz jej,
niech pokutuje rok w kolei.
Biada, biada, grześnikowi
pokutować rok w kolei18.

koleiny drogowe czy też po prostu drogi to miejsca, w których według wierzeń
ludu pokutowaćmiaĘ dusze grzesznikówlg. Drogi. podobnie ztesztąjakmiedze czy pło-
ty, pełniąc funkcję granicy, posiadaĘ charakter mediacyjny - użTwane przez wszyst-
kich, nie miały jednak konkretnego właściciela, byĘwięc częściowo wyłączone z obszaru
zagosPodarowanęgoprzez człowieka, znajdowały się na jego obrzeżachi stanowĘ punkt
PrzejŚcia do przestrzeni obcej, niezagospodarowanej, niebezpiecznej. Takie miejsca
budziĘ szczegllny niepokój, gdyz wierzono, iż prócz pokutujących dusz mogły się tam
pojawiaĆ różne inne postacie demoniczne, przeważnie niezbyt przychylne ezłowickowia.

Inny obraz pokuty znajdujemy w pieśni z Lubelskiego - dusza mówi:

Jezu! Jezu! wpuść i mnie,
niech się toczę po tarninie.
Po tarninie, po krzewinie,
niech ta złakreul ze mnie wypłyniezr.

Tarnina, podobniejak głóg, to roślina ciernista, którazjednej stronyjako apo-
tropeion miała odstraszać złe duchy, chronić przed ich niepożądaną działalnością i
przenikaniem do siedzib ludzkich. Z drugiej strony w praktykach magicznych i lecz-
niczych kolczastym krzewom przypisywano znaczenie ocryszczające, przy ich pomocy
starano się wypędzić z ciała choroby i złe duchyn.

wreszcie obraz piekła, który nie pojawia się ani w skąrdze umierajqcego, aniw
pieŚni Dusza z ciała vvyleciała. W niektórych wariantach pieśń ludowakottczy się sceną
sądu ostatecznego (,,Swięty Michał w trąbkę trąbi: >wstańcie duse na sąd BoĘ!<''ts).
Dusze ludzi dobrych stają po prawicy - zŁych po lewicy. w sposób dość szczegółowy,
PrzY Pomocy sugestywnego obrazowania przedstawione zostają tu przede wszystkim
miejsce wiecznego potępienia oraz męki, jaŁ,te czekają tam na grzeszników.

Idźcie wy złe gdzie lichota
Ogień w piekle, zła robota.
Pośli dobre, zaśpiewali
A złe pośli, zapłakali
Dobrą tamoj strawę dają
7 dziegciem smołę zalewają
Scielą tamoj miętkie łoże
Brzytwy, sydła, ostre noże2a.

podsumowuj ąc, nvróćmy raz jeszcze uwagę na szczególne cechy ludowych para-
fraz Skaryi umierajqcego i pieśni Dusza z ciała wyleciala, W większości wariantów domi-
nującą rolę w kompozycji pieśni odgryłva pośmiertna wędrówka duszy, wzbogacona do-

|8 DY Keleckie II, s. 146.
19 Por. ibidcrn - przypis Kołberga,
20Por.PKowalski,Łełsyłonznakiświata.Omen,przesąd,znaczenie,Warszawa1998(hasło:

Drołaldroqi rozstĄne); L. Stonln]a, ,{/lllo1ologia kultury wsi polskiej XIX łyiekł, Warszawa 1986.
21 DW, Lubelskie II, s. 8.
22Por. P Kowa lski, op. cit. (hasło: Głóg).
23 DW, Kieleckie 1,1, s. 146.
2a A. B r ii c k rl e r, op. cit., s. 229.
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_ ,,kowymi epizoclanri, całość utworu nabiera więc charakteru zdecydowanie fabular-
::o. Obraz zaświatów, podobnie jak w przekazach średniowiecznych, podlega silnej
:ropomońzacji, tu jednak pojawia się więcej szczegółów i postaci, które tworzą scene-
. dość rnocno przypominającą świat ziemski i prawa w nim obowiązujące: dusza, jak
-, kĘ człowiek boi się, martwi o swe dzieci, poza tyrn wędruje, błądzi, rozmawia zMat-
, Boską, św. Piotrem lub aniołem, prosi o przebaczenie i przyjęcie do raju. sensualizrn
,:owej religijności sprawia, że takie moment śmierci oraz następującego po niej sądu
"_edstawiony zostaje w sposób konkretny i obrazowy, tak, by poruszyć wyobraźnię i
..:ucia wiernych. Charakterystycznę są też postacie, jakie się tu pojawiają. Znaczącą

: zdaje się odgrywać św, Piotr, który wszakż e dzierĘ klucze do bram raju i wpuszcza
:ź wygania przybywające tam dusze, on też w imieniu Boga wypytuje je o ich ziemski
,ot. Decyclujący głos okazuje się jednak mieć Matka Boska, która sama bądź przy

,:locy arrioła unlożliwia nawet grzesznikom dostanie się do królestwa niebieskiego.
:atym tekście wyraźnie uwidacznia się tunkcja moralizatorska obecna zarówno w

lzaniu obrazu pokuty i kar piekielrryclr, jak i w wyrażanych wprost pouczeniach i
:zezeniaclr. W przypadku motylvu pokuty do chrześcijairskiej wizji przenikają
,brazenia o clrarakterze magicznym. Współwystępowanie na jednej płaszczyźnie i
1]enlne przenikanie się wierzeń clrrześcijańskich oraz treści o proweniencji zde-
,:wanie pogairskiej (nrityczno_magicznej) było, jak wiadomo, dla tradycyjnej kultury

. _ _lrvej zjawiskienr typowym i bardzo powszechnym. W takim też duchu - wynikającym
: lpecyficznego clrarakteru ludowej religijności wykreowany został obraz Śmierci i

, ,r iatów w interesujących nas pieśniach. Dowodem tego prócz wspomnianych wyzej
-..k charakterystycznego ukształtowania wyobrażeń religijnyclr jest owa sĘnna ,,ziela-
,rka", pojawiająca się niemal we wszystkich zapisaclr. Wydaje się, iż topos ten ob-

:clry jest tu znaczetriami zarówno chrześcijańskimi, jak i pogańskimi.Przęde wSzYSt-

jestio miejsce przejściowe o charakterze mediacyjnynl - zmarĘ juz opuŚcił ziemski
,_jł, jego dalsze losy nie zostaĘ jednak jeszcze rozstrzygnięte, błąka się więc, nie

.Jząc Óo począć,jego ziemska wiedza jest tu bowiem zupełnie bezużyteczna2s" Z
_:lej strony to tu właśnie pojawia się Matka Boska, św, Piotr lub anioł i to stąd dusza

:; trafić clo ra.ju, ,,zielona łąka" nabiera więc znaczeń chrześcijańskich i moze sta-

ić, jak to sugeruje Teresa Michałowska, coś na kształt ,,przedraju", gdzie dusze
,., łiedliwycl-r oczekują rra wejście do nieba, W tękstach ludowych często jednak bylva

_ rzedsionek piekła, a caĘ utwór staje się wtedy rodzajem sugestyłnej przestrogi
. .i ch, którzy wioclą jeszcze ziemski żpvot. Przestrogę te wzmacnia zresztąnierzadko

_,rri czterowi ersz Skargi umierajqcego chętnie wykorzystpvany w ludowych para-

:.lCh.

:5 Por. P Kow a l ski, clp. cit. (hasło: Smierć).


