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grzech i pokuta – etos sprawiedliwości 
w ludowym kodeksie moralnym

A trzecie to słowo: wstań! mówi Bóg śpiącym, jiż się w grzeszech zapieklają;
bo grzesznik w grzeszech zapieklony jeść jako kłodnik w ciemnicy skowany. 

O jemże prawi święty Łuka]sz: In ipsa nocte erat Petrus dormiens…

1. Etos sprawiedliwości 

Życie we wspólnocie oznacza rozszerzenie granicy swój z „ja” na „my”. Wy-
maga to świadomych ograniczeń ze strony jednostki na rzecz dobra wspólnego, 
przy zachowaniu właściwych proporcji między indywidualnym prawem do wol-
ności a interesem grupy. Wspólne doświadczenia, przekonania, wiara stanowią 
podwaliny kodeksu moralnego, opartego na wartościach, które grupa uznaje za 
cenne. Więź społeczna wyrasta z potrzeby ochrony wspólnych wartości, przeka-
zywania ich z pokolenia na pokolenie oraz budowania na nich modelu życia. Jak 
mówi Dorota Simonides1, w kulturze ludowej etos stanowi trzon poczucia tożsa-
mości i przynależności: „[…] to, co w ludowej kulturze było najgłębsze, to układ 
wartości, które były w życiu najistotniejsze, a więc etos pracy, etos honoru, etos 
rodziny […]. Kultura ludowa właśnie to lansowała…”.

Sprawiedliwość należy do kardynalnych wartości, regulujących właściwe sto-
sunki międzyludzkie zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do grupy, a w wy-
miarze religijnym obejmuje również relacje między człowiekiem a Bogiem. Etos 
sprawiedliwości oznacza przyznanie jej najwyższego statusu etyczno-moralne-
go, wyznacznika życiowego credo, a w ujęciu religijnym atrybutu sacrum. W kul-
turze ludowej mityczne podstawy wyobrażeń o świecie nadają pojęciu sprawie-
dliwość wymiar kosmiczny. Złamanie moralnego kodeksu przez jednostkę naru-
sza równowagę świata, powoduje gniew żywiołów, sprowadza na ziemię katakli-

1 Ślązak wie… (rozmowa z D. Simonides), „Gość Niedzielny” nr 30, 1988, materiał zaczerpnięty 
z archiwum aksjologicznego UMCS.
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zmy, wymaga podjęcia działań przywracających kosmiczny ład (Tolstaja 2000: 30, 
36). Religijność ludową charakteryzuje wielka wrażliwość na poszanowanie świa-
ta przyrody, którego czuje się częścią. Łamanie zasad życia w zgodności z natu-
rą, brak poszanowania dla jej darów czy też stworzeń, w powszechnej świado-
mości uznanych za szczególnie pożyteczne i sprzyjające człowiekowi, odbierane 
są jako wielkie przewinienie wobec zasady solidarności z życiem. Aksjologiczny 
system ocen ma niewątpliwie starsze korzenie niż normy chrześcijańskie, choć 
w społecznym odczuciu są to odwieczne prawa Boskie. 

Etos sprawiedliwości opiera się na społecznie utrwalonej wiedzy, pozwalającej 
na odróżnienie dobra od zła i świadomym wyborze dobra jako imperatywu po-
stępowania. Czyn niegodny stanowi naruszenie równowagi, a w znaczeniu reli-
gijnym sprzeniewierzenie się prawom Boskim, co określane jest mianem grzechu� 
Świadomość grzechu stawia człowieka w sytuacji aksjologicznego wyboru między 
potępieniem a ekspiacją. Zdolność do samooceny wyzwala poczucie winy2 i po-
trzebę zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną złym czynem, co oznacza, że 
grzech i pokuta są nierozerwalnie związane z poczuciem sprawiedliwości. 

Wykorzystanie kognitywnego instrumentarium badawczego pozwoli na wy-
odrębnienie jądrowego centrum idei sprawiedliwości oraz prześledzenie ścieżek ko-
gnitywnych przebiegających między pojęciami opozycyjnymi oraz współtworzą-
cymi zwarty ciąg semantyczny: grzech – krzywda – pokuta – sprawiedliwość. Etymo-
logiczne podstawy badanych leksemów pozwolą natomiast na rekonstrukcję kon-
ceptualizacji tych pojęć i dotarcie do przedpojęciowych schematów wyobrażenio-
wych, leżących u ich podstaw. 

Relacje między grzechem a pokutą postaram się zarysować na materiale języ-
kowym i etnograficznym pochodzącym z końca XIX i początku XX wieku3, zda-
jąc sobie sprawę zarówno z niedoskonałości materiału (pochodzącego z różnych 
części kraju, a potraktowanego umownie jako „ludowy”), jak też złożoności zja-
wiska, którego nie da się całościowo ująć w ograniczonych ramach jednego arty-
kułu. Profile tych pojęć zilustrują specyfikę ludowego· poczucia sprawiedliwości, 
mającego swe źródło w micie stworzenia, a rozwijanego pod wpływem ideologii 
chrześcijańskiej. Sprawiedliwość traktowana jest zarówno jako atrybut Boga – naj-
wyższego sędziego ludzkich czynów, jak i naturalna zdolność człowieka do sa-
mooceny i wydawania sądów o tym, co jest dobre, a co złe. Wprawdzie do pola 

2 Z winą łączy się również poczucie wstydu, ale ze względu na ograniczone ramy artykułu 
problem ten nie będzie tu szerzej poruszany.

3 Korzystam zwłaszcza z materiałów Archiwum etnolingwistycznego UMCS [dalej AE] oraz 
z przygotowanych do druku artykułów hasłowych :„Grzech”, „Grzechowanie”, „Grzechowski”, 

„Grzechowy”, Grzesi, Grzesiczek, Grzesz, Grzeszek, Grzeszenie, Grzesznica, Grzesznictwo, Grzesz-
nie, Grzesznik, Grzeszno, Grzeszność Grzeszować, Grzeszyć, opracowanych do Słownika Gwar Pol-
skich [dalej SGP], łaskawie mi udostępnionych w wersji PDF przez jego autorkę Renatę Kucharzyk.
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semantycznego sprawiedliwość należą również wina, wstyd i kara, jednakże nie zo-
staną tu wzięte pod uwagę, gdyż jako działania restrykcyjne (w sensie orzekania 
o winie, cudzej i własnej oraz wymierzania kary) nie mieszczą się w pojęciu eto-
su, opartego na świadomym uznawaniu wartości i dobrowolnie podjętej decyzji 
naprawy skrzywdzonego grzechem świata. Pokuta – jako lustrzane odbicie grze-
chu – oznacza zrozumienie zła, jakie pociągnął za sobą niegodny czyn, oraz ak-
sjologiczny wybór powrotu do systemu wartości poprzez akt zadośćuczynienia 
(Grzegorczykowa 2012: 128–129). Filarem etosu jest sprawiedliwość wyrównawcza, 
rozumiana jako odkupienie zła czynem pokutnym, stanowić więc będzie podsta-
wę rozważań, podczas gdy pozostałe inwarianty sprawiedliwości, mieszczące się 
w łac. formule suum cuique (oddawanie, przyznawanie każdemu tego, co mu się 
należy), nie będą dalej rozwijane, jeśli nie będzie tego wymagał kontekst.4 

2. Etymologia oraz przedpojęciowe schematy wyobrażeniowe 

Etymologia leksemów oznaczających sprawiedliwość oraz związek seman-
tyczny z grzechem i pokutą rzucają światło na sposób konceptualizacji pojęcia.

W epoce staropolskiej leksem prawda oznaczał ‘sprawiedliwość’, a jego anto-
nim krzywda ‘niesprawiedliwość i nieprawdę’. Oba rzeczowniki są derywatami od 
przymiotników prawy, krzywy, które już w tym okresie były wyraźnie nacecho-
wane aksjologicznie. Przymiotnik prawy, pochodzący z prasłowiańskiego *pravъ 
etymologicznie wiąże się ze znaczeniem ‘prosty’, ‘skierowany przed siebie’, z wa-
loryzacją dodatnią, a krivъ ‘wygięty, odchylony od pionu’ oceniany był ujemnie 
(Jakubowicz 2003: 172). 

W ujęciu kognitywnym opozycja semantyczna prosty–krzywy oddaje uciele-
śnioną konceptualizację sprawiedliwości  i krzywdy, zbudowaną na przedpojęcio-
wych schematach wyobrażeniowych5 PIONU (GÓRA – DÓŁ) oraz RÓWNOWAGI� 

Wprawdzie w późniejszym okresie oba leksemy prawda i krzywda zmieniły swo-
je zakresy znaczeniowe na skutek pojawienia się derywatu sprawiedliwość, który 

4 Pojęcie sprawiedliwości, z uwzględnieniem pominiętych tu inwariantów, przedstawiła Re-
nata Grzegorczykowa w referacie Rozumienie pojęcia sprawiedliwość we współczesnej polszczyźnie i pro-
blem jego genezy, wygłoszonym na konferencji pt. „Konstrukcje i dekonstrukcje tożsamości. Warto-
ści w świecie słowiańskim”, która odbyła się w Warszawie 22–23.04.2013 r.

5 Koncepcja przedpojęciowych schematów wyobrażeniowych nawiązuje do mitu doświadcze-
niowego, zgodnie z którym myśl jest ucieleśniona, czyli ukształtowana wskutek bodźców fizycznych 
i psychicznych, jakich doświadczał człowiek w kontakcie ze światem zewnętrznym. Pamięć tych 
pierwotnych doznań tworzy bazę ustrukturyzowanej wiedzy, przetwarzanej i interpretowanej przez 
umysł ludzki w procesie konceptualizacji rzeczywistości. Teorię preschematów wyobrażeniowych 
wprowadził James Johnson w pracy Mind and Body (Johnson 1990), zaś na gruncie polskim spopu-
laryzował ją i rozwinął Tomasz Krzeszowski (Krzeszowski 1994, 2003), a Agnieszka Libura zana-
lizowała funkcjonowanie w języku preschematów SIŁY oraz CENTRUM i PERYFERII (Libura 2000).
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naruszył dawną symetrię, niemniej ślady aksjologicznie nacechowanej opozycji 
prosty–krzywy zachowały się w znaczeniach związanych z prawdą i kłamstwem (co 
w wypadku kłamstwa widoczne jest jeszcze w strukturach semantycznych wy-
razów bliskoznacznych: kręcić, krętactwo, krzywoprzysięstwo (Jakubowicz 2003: 172).

Opozycja ta obecna jest również w strukturze znaczeniowej pojęć bezpośred-
nio ze sprawiedliwością związanych, jakimi są grzech  i krzywda� W scs krivьda 
oznaczała ‘winę, krzywdę’, a scs grěchь ‘grzech, błąd, uchybienie’. Oba znaczenia 
są sobie na tyle bliskie, że kontaminacja sensów ‘błąd’, ‘uchybienie’ z ‘winą ‘ jest 
prawdopodobna. Uzasadniałoby to przyjęcie wspólnej etymologii od indoeuro-
pejskiego rdzenia *groi-so-, obecnego w litewskim graižùs ‘kręty’, łotewskim grèizs 
‘krzywy’. Wyrazy bałtyckie uważa się zwykle za warianty z nagłosem dźwięcz-
nym do balto-słow. *kreivas, pol. krzywy, por. stprus. greiva-kaulin (acc.sg.) ‘żebro’ (za 
SłSE 4:. 368, choć autor uważa tę etymologię za niepewną). Etymologiczny związek 
grzechu z krzywy przyjmują również inni badacze (Tolstaja 2000: 11 za ESSJ 7: 116).

Przytoczone wyżej dane etymologiczne wskazują, że jądrem znaczeniowym 
dla całego ciągu krzywda–grzech–sprawiedliwość jest przedpojęciowy schemat PIONU, 
uwarunkowany pozycją ludzkiego ciała. Zgodnie ze sposobem percepcji rzeczy-
wistości za pomocą zmysłów preschemat ten waloryzuje przestrzeń: góra (plus), 
dół (minus) oraz przypisuje ujemną wartość odchyleniom od pionu, powodują-
cym zachwianie równowagi. Doświadczenia cielesne, zapisane w umyśle w po-
staci preschematów, służą do budowy pojęć abstrakcyjnych, stanowią też podsta-
wę do wytyczania ścieżek kognitywnych łączących w ciąg znaczeniowy pojęcia 
o zbliżonej strukturze. Opozycja prosty–krzywy, oparta na preschemacie PIONU 
i podległej jej subdomenie RÓWNOWAGI, włącza w sieć semantycznych powią-
zań leksemy sprawiedliwość, krzywdę i grzech� 

Immanentnym składnikiem pola znaczeniowego sprawiedliwości jest także 
pojęcie sumienia, rozumianego jako ‘świadomość moralna czynów, wspólna da-
nej społeczności, zawierająca w sobie nakaz postępowania w imię dobra – wła-
snego i wspólnego. Istotny dla konceptualizacji grzechu jest łączący je związek 
semantyczny. 

Religijne (chrześcijańskie) ujęcie sumienia, jako wewnętrznego głosu nakazują-
cego postępowanie zgodnie z Boskim prawem, jawi się jako pojęcie złożone z do-
men źródłowych ŚWIATŁA (zdolność widzenia, a tym samym wiedzy), PIONU 
(GÓRA-DÓŁ w sensie waloryzacji dobra i zła), SIŁY (nakaz), KONTROLI (wewnętrz-
ny głos ostrzegający) oraz SW WIĘZI (stała obecność Bożego głosu). Między sumie-
niem–grzechem–krzywdą–sprawiedliwością biegną ścieżki kognitywne, wskazujące na 
elementy wspólne oraz wzajemnie się uzupełniające. Sumienie, jako alter ego czło-
wieka, pełni funkcję sędziego, kontrolera, co łączy je bezpośrednio ze sprawiedli-
wością. Natomiast rola sumienia w powstrzymywaniu przed złym czynem oraz 
sprowadzaniu na dobrą drogę łączy je z krzywdą, grzechem i pokutą. 
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3. Mityczne podstawy kształtowania się 
pojęcia grzechu w kulturze ludowej 

3.1. Profil tabuistyczny 

Z motywem grzechu spotykamy się w mitach o początku świata, gdy obok 
Stwórcy pojawia się szatan, który podejmuje świadome działania na rzecz zła: 
nie tylko psuje boskie dzieło poprzez nieudolne próby powielenia aktu kreacji, 
ale nawet posuwa się do zbrodni, usiłując unicestwić Pana. W licznych wersjach 
opowieści o próbie zatopienia Boga, który usnął na dopiero co stworzonej wy-
spie (zaczątku ziemi), diabeł występuje w roli pierwszego mordercy, mimo że za-
miar zbrodni nie powiódł się. Przykładem narracji oceniającej złoczyńcę jest za-
pis z Pokucia, pochodzący ze zbiorów Kolberga:6 

Wtedy Ten – bodajby  sczezł – wziął  i podziurawił palcami pod Bogiem palanyczkę [zaczą-
tek ziemi], żeby przez te dziureczki woda na palanyczkę wystąpiła,  i  tak, żeby Pana Boga zalało, 
żeby się utopił. Ale i to nie pomagało, bo woda nie chciała na placek wypływać. A Ten – bodajby 
sczezł – jak ujrzał, iż woda przez te małe dziurki nie występuje, to zaczął coraz większe dziury robić, 
w końcu wielkie kawały tej palanyczki wydzierał: wszystko jedno woda nie chciała występować na 
ten placek i Boga utopić, bo to Pan Bóg tak dał. Zobaczył sczezun, że i tak Pana Boga nie utopi, to 
wziął się jeszcze na inny sposób i zaczął rękami wody z tych dziur na Pana Boga polewać, ale jesz-
cze woda ni szła pod Boga; co ją sczezun na placek lujnie, to ona pocieknie rowkiem gdzie do innej 
dziurki, i ścieknie z powrotem w morze. Za ten czas Pan Bóg się przespał i przebudził, a Ten – bo-
dajby sczezł – zląkł się, żeby go Pan Bóg nie ukarał – niby nie skrzyczał, albo nie bił za to – zerwał 
sie i w nogi – uciekał, uciekał, ile miał siły, ale obejrzał się w biegu, czy go Pan Bóg nie dogania. 
Natrafił wtedy na jedną taką, co ją sam zrobił, wielką dziurę i poszedł pod wodę i do teraz tam sie-
dzi! Tych dziur, co Ten – bodajby sczezł – porobił, Pan Bóg nie reperował, ale już tak pozostawały; 
te, co małe – to źródła i krynice; większe to stawy; a największe to jeziora. Ta palanyczka to ziemia, 
ta właśnie, co my na niej jesteśmy; ona stoi na wodzie, na morzu, a wokół niej także woda – morze. 
[…] Ta woda, co ją sczezun lał pod Boga i która rowkami ściekła do innych dziur – to potoki i rzeki; 
a te kawały, co sczezun z tej palanyczki powydzierał i po nij pororzucał – to góry (K, t. 31, Pokucie).

Opowieść ta umiejscawia grzech w relacji Bóg–szatan, co nadaje mu charak-
ter symbolu odwiecznej walki dobra ze złem. W tej i w innych mitycznych nar-
racjach diabeł zostaje na stałe połączony z grzechem jako jego twórca oraz źró-
dło wszelkiego zła. Nieprzypadkowo też w opowieści nie pada nazwa diabła, 
lecz eufemistyczne określenia: Ten, żeby sczezł oraz szczezun. Semantyczna struk-

6 Na ten mało znany wariant zwrócił uwagę A. Mianecki, Stworzenie świata w folklorze polskim 
XIX i XX w wieku, Toruń 2010.
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tura użytych tu nazw zawiera złorzeczenie (żeby sczezł), obrazujące tabuistyczną 
postawę narratora, odżegnującego się od zła, przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
się przed przywołaniem szatana poprzez wymówienie jego imienia. Utożsamie-
nie złego ducha z grzechem znajduje wyraz w licznych eufemizmach, potwier-
dzonych z różnych części polskiego obszaru dialektalnego, zwłaszcza z Podhala, 
gdzie słowo diabeł zostaje zastąpione przez grzech (Rak 2011: 327). Poniższe zapi-
sy pochodzą ze SGP (w druku): 

Lud na Podhalu nie lubi klątwy, ztąd grzeczna nazwa grzéch zamiast dyabeł (N-tar); Grzéha 
uznos na lotku, bo jes je corny, ni mo dziurek do nosa i jedno noga z kopytke (N-tar ); Grzech go 
odstrasuł, przebrany za pocware (koln); Won, grzechu! (Krp Ziemia; n-tar; żyw; kros; ok Boch-
ni i myślen; radz-podl; ostroł; mrąg; Kasz; ~ w por: Carny jak grzéch n-tar Lud XVI 9). 

Metonimią diabeł–grzech posłużono się zarówno w wypadku samej nazwy dia-
bła, jak i w typowych frazemach wykrzyknikowych o silnym nacechowaniu eks-
presywnym: Do grzycha! Grzych wie!, odpowiadających ogólnopolskim: Do diabla! 
Diabeł wie! (Rak 2011: 327, 328). Bogatym materiałem poświadczone są również bar-
dziej rozbudowane frazemy, w których człon diabeł został zastąpiony przez rów-
noważnik metonimiczny grzech (SGP): Grzesi nadali babe z putniom, kiek seł na polo-
wocke (N-tar); ki gžysi će tu nadali? (gor); Grzesi cie tu nadali! (ok. Bochni i myślen); 
gžysi će tu nadal’i (myslen); gřysi nadali!  (żyw); cy gžési nadali, cy co? (tarn); Grzési 
nadali z taką robotą pd-wsch (ok N Sącza ok Bochni; olk).

Szeroki zakres stosowania eufemizmów w gwarach, obejmujący sfery zwią-
zane z rzeczywistością nadprzyrodzoną, świadczy o postawie tabuistycznej wo-
bec tych zjawisk, charakterystycznej dla religijności ludowej (Rak 2011: 327, Stom-
ma 1986, Krawczyk-Tyrpa 2001). Postawa ta znajduje wyraz w samym traktowa-
niu wyrazu grzech jako eufemizmu na określenie wszystkiego, co narusza zwyczaj, 
rytuał lub ludowe poczucie moralności.7 Zwrócił już na to uwagę jeden z wcze-
snych badaczy zjawiska tabu w gwarach Marian Wawrzeniecki:8 „U ludu naszego 
wyraz «tabu» nie istnieje, ale istnieje za to inny bardzo potężny wyraz: «grzech» 
(«grzych»). Włościanin zapytany, dlaczego tego lub owego wystrzega się czynić, 
drapie się w głowę i odpowiada: «a bo to grzych». Tymczasem kościół zabicia np. 
pszczoły lub jaskółki lub bociana za grzech zupełnie nie uważa. Widzimy więc, 
że tutaj wyraz «grzech» zakrył wyrażenie «nie wypada», «nie godzi się»”. 

Terminem grzech objęte jest wszystko, co ma związek ze sferą sacrum. Do czyn-
ności objętych zakazem i traktowanych jako grzech bezbożnictwa należy klęcie 

7 Ludowe poczucie moralności, a co za tymi idzie również i pojęcie grzechu, oceniane jest we-
dług innych zasad aksjologicznych, o czym piszą też wspomniani autorzy (Krawczyk-Tyrpa, Rak, 
Stomma). 

8 M. Wawrzeniecki, Tabu u ludu naszego „Wisła” 20, s. 247–257, cytuję za Krawczyk-Tyrpa 2001: 250.
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i przeklinanie, gdyż te akty mowy w mentalności ludowej powiązane są z osobą 
diabła (Krawczyk-Tyrpa 2001: 253): Grzych kląć (Samocice dąb-tern), Kluńć sie nie 
śmi, bo to grzych, (Rogów rybn); Nie klnij, bo sie dostaniesz do piekła, (ciesz.), Brzitko 
jest klońc, chto knie bandzie potampsioni, (Jeleń tcz.), Za wielki grzech uchodzi wzywanie 
kudiabła w klątwie (tamże: 46; S V, 127).

Do najcięższych przekleństw należą frazemy, zawierające w swej strukturze 
słowo sakrament oraz jego derywaty, np. sakramencki: Klnoći na sakrament, sakramenc-
ki, to jest grzech. Słowo sakramencki zastępuje się eufemistycznymi odpowiednika-
mi: sakramyncki > krrmyncki/sakermyncki,  sarramyncki,  sapramiszny, kakermyncki,  la-
gramyncki (tamże: 43).

Tabuistyczną postawę wyraża również zakaz wymawiania wyrazu piorun, 
spowodowany obawą przed sprowadzeniem burzy i gromobicia, co tłumaczy 
się wiarą w sprawczą moc słowa: Piorun –  to grzech  (p. 12), Pierun – nie pasuje 
wymówić  (tamże: 95: Łuki tur), vyće, pšeca, že  suć p’erounaḿi  to  je v’elgi gžyχ  (SGP: 
ryb). Traktowanie grzechu w kategorii tabu jest zjawiskiem charakterystycz-
nym dla ludności wiejskiej, występuje również na obszarze pozostałych języków  
słowiańskich.9

Podłoże mityczne leży u podstaw przekonań, że skłonność człowieka do grze-
chu jest dziełem szatana. Świadczy o tym zarówno biblijny motyw o nakłonieniu 
do grzechu przez węża-szatana pierwszych rodziców Adama i Ewy, jak też po-
niższy fragment ludowej opowieści o podstępnym czynie diabła, który wszcze-
pił zło w duszę człowieka tuż po jego stworzeniu. Zapis mitu pochodzi wpraw-
dzie z obszaru Słowiańszczyzny, a nie z terenów Polski, co nie przesądza jednak 
o tym, żeby motyw ten u nas nie występował. 

Zlepił Bóg z gliny człowieka, tchnął nań i człowiek zaruszał się, ożył. Diabeł widział 
to wszystko; wybrał chwilę, gdy człowiek spał, tchnął nań – i osiedlił się w człowieku zły 
duch i człowiek otrzymał skłonność do złego (Tomicki 1978: 125).

W obu wypadkach – wersji biblijnej i ludowej – mamy do czynienia z grzesz-
nym czynem szatana popełnionym wobec Boga i człowieka. Wydarzenie to jest 
kolejną ilustracją nieustającej walki diabła z Bogiem o dusze ludzkie (por. fraze-
my cytowane za SGP: Czako jak djoboł na grzysznöm dusze (ciesz); Sziedzi jak djoboł 
na grzesznej duszy (ciesz 182), diäbeł są ceši, kei človek gřëši (kasz). 

Choć w obu narracjach sprawcą zła jest niewątpliwie diabeł, jednakże tylko 
wersja biblijna nie zwalnia człowieka z odpowiedzialności za występek wobec 
Bożego prawa, gdyż czyn pierwszych rodziców był świadomym złamaniem za-
kazu. O grzechu pierworodnym – nieposłuszeństwie Adama i Ewy oraz winie 
szatana jako jego sprawcy – przypominają teksty jasełek: 

9 Potwierdza to materiał przytoczony przez Svetłanę Tołsto w artykule Grech w svetle slavjanskoj 
mifologii, [w:] Koncept grecha v slavjanskoj i evropejskoj kulturnoj tradicii, Moskva 2000, s. 27.
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[Anioł do szatana:] A ty szatanie przeklęty, żeś tego narobił,/ Żeś Adama i Ewę grzechem 
przyozdobił.

[Anioł do Adama i Ewy]: I ty Adamie wraz z Ewą żeście to zrobili,/ Żeście boski przykaz prze-
stąpili./ Nie chcieliście Jego słowa zachować,/ Teraz się wam przyjdzie z raju po kryjomu wędrować. 

 (AE: Ciechanowiec)

Grzech pierworodny, ciążący na wszystkich pokoleniach ludzi, domaga się 
zadośćuczynienia – Bogu, ludziom i światu. Według wierzeń kaszubskich Adam 
i Ewa odbywają pokutę na księżycu i pozostaną tam – jako przestroga dla lu-
dzi – aż do czasu Sądu Ostatecznego, podobnie jak inni grzesznicy Kain-brato-
bójca czy Twardowski, który zapisał duszę diabłu (Masłowska 2012: 256, Treder 
1989: 18, SSiSL 1996: 167). 

Utożsamienie diabła z grzechem miało niewątpliwie wpływ na jego języko-
wy obraz, utrwalony w porównaniach, paralelach, w których grzech i błoto prze-
ciwstawiane są cnocie i złotu, a także poprzez nawiązania do błota jako stereoty-
powej siedziby czorta: W grzechu czart, jak świnia w błocie tyje, Grzech jest błoto, cno-
ta złoto, lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie; Błoto bez czarta nie obędzie się; Kto 
siedzi w błocie,  ten musi  czarta w kumy prosić (SSISL 1999: 450). Również kontakt 
z grzechem oraz popadanie w grzech charakteryzuje analogiczna do błota łącz-
liwość leksykalna: skalać się grzechem, nurzać się w grzechu, grzęznąć w grzechu. Po-
dobne skojarzenia przywołują określenia obrazujące wydobywanie się z grzechu 
(Tolstaja 2000: 17) 

Aksjologiczna ocena widoczna jest również w innych charakterystykach grze-
chu, takich jak smród, brzydota, które przypisywane są również diabłu: grzechem 
smierdziec ‘być grzesznym’, χce byc sfyntym, a gžyχym śńěrʒi , (SGP: nidz); brzydki 
jak grzech śmiertelny (SGP, Treder 1989: 126).

3.2. Profil religijny grzechu

Profil religijny grzechu reprezentują czyny związane z przekraczaniem Deka-
logu, przy czym skala ocen odbiega niejednokrotnie od norm uznawanych przez 
Kościół, o czym decyduje inny system aksjologiczny. Za grzech śmiertelny uwa-
ża się pozbawienie życia, ale w ocenie ludności wiejskiej dotyczy to na równi za-
bicia człowieka, jak i pszczoły, jaskółki czy bociana. Specjalna ochrona, należna 
tym właśnie stworzeniom, wiąże się ze sferą wierzeniową i przypisywanymi im 
nadprzyrodzonymi właściwościami: Ktoby bociana zabił albo psuł mu gniazdo i drze-
wo, ten chmury i pioruny na się sprowadza; Gdy się bociana zabije, oberwie się chmura ; 
boćana gžyχ zguaȝić, ńe volno iemu dokucać (SGP).

Ponadto istotnym kryterium dla waloryzacji grzechu zabójstwa może być 
przynależność do swoich lub obcych. Dla ludności Podhala zabójstwo obcego- 
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-innowiercy (np. luteranina) to tylko grzysicek, a cudzoziemca (Węgra) to grzysek, 
gdyż Madziar nie gádá po nasymy, podczas gdy zabicie swojego kwalifikowane jest 
jako grzech śmiertelny, za który grozi piekło (Rak 2011: 329) Im bliższy stopień po-
krewieństwa, tym cięższe przestępstwo. Zbrodnie popełnione na rodzicach, wdo-
wach, noworodkach są potępione przez współziomków, jak i skazują duszę mor-
dercy na wieczne męki piekielne, zwłaszcza gdy śmierć zadano nieochrzczonemu 
dziecku: goršy gřeχ popełńa,  iek ńieχršconego zamorduie (SGP: suw). Grzechem jest 
również samobójstwo, o czym świadczą zakazy związane z pochówkiem. Człowie-
ka, który umarł w grzechu, targnąwszy się na swoje życie, nie wolno chować na 
cmentarzu ani żegnać biciem dzwonów (Kwiatkowska-Frejlich 2009: 54). Niemniej 
bliscy zobowiązani są podjąć działania chroniące przed potępieniem (jak spalenie 
ciała czy też ułożenie stosu na jego grobie), by dusza wraz z dymem przedostała 
się w zaświaty i tam mogła odbyć pokutę (Masłowska 2012: 123, SSiSL 1996: 275).

Za grzechy ciężkie uważa się też nieuszanowanie dnia świętego: dočkei, moš 
ćyški gžyχ, f kuośćele ejiz nie böu (SGP: koziel SGS XI 90). Również praca w niedzie-
lę lub święta kościelne pociąga za sobą groźbę kary, która dotknąć może nie tyl-
ko grzesznika, ale całą wieś. Przykładem Bożego gniewu są wsie lub kopalnie, 
które zapadły się pod ziemię lub zostały zatopione (Masłowska 2012: 82,113, 131; 
SSiSL 1999: 44–45, 81). 

Wprawdzie wszelkie wystąpienia przeciwko Dekalogowi uznawano za grzech, 
jednak w ludowej aksjologii ocena zależała od okoliczności. Generalnie kto krad-
ńie, to mo ciyski gzyx (SGP: kal ) ale inną skalę przykładano do kradzieży z cudze-
go pola lub lasu, zwłaszcza jeśli podyktowane to było życiową potrzebą, niż do 
przywłaszczenia sobie cudzego konia lub krowy. Korzystanie z darów natury, 
nawet w wypadku konfliktu z prawem własności, uważano za grzeszki, za które 
wystarczyło się wyspowiadać, by otrzymać rozgrzeszenie: Tam tyż co miesiǫc cho-
dził do spowiedzi, zawsze się wyspowiadoł ze swoich grzeszków, przeważnie tych z siód-
mego przykazania, tj. „nie kradnij“ (SGP: Śl).

Grzechem cudzołóstwa w ludowej taksonomii objęto nie tylko niewierność 
małżeńską, ale szeroko rozumianą sferę seksu, traktowaną tabuistycznie i podle-
gającą niejednoznacznej ocenie.10 Męski członek określany jest metonimicznie jako 
grzech (chłop w portkak grzyχy nosi, Rak 2011: 331), kurewnik ‘rozpustnik’, uważany 
jest za grzesznika na równi ze zbójnikiem i złodziejem: gžešńik to moze bic złoȝei, 
kurevnik, łgarš, zböjca i kozdi złi čłoviek (SGP: malb, ciesz), ale mężczyzna wierny swo-

10 Świadczą o tym zarówno opinie dawniejszych badaczy, jak i nowsze badania, np.: „Stosun-
ki płciowe między mężczyzną i kobietą otaczane są tajemnicą […] Stosunek płciowy w oczach tu-
tejszego ludu uchodzi za coś zdrożnego, za akt grzeszny, którego należy się wstydzić bez względu 
na to, czy ma on miejsce między małżonkami, czy osobami zupełnie sobie obcemi […] Spółkowa-
nie, Czynność tę osłania wstydliwe milczenie” (Dworakowski 1935: 8,9,13). Tabuistyczna postawa 
wobec pożycia seksualnego w gwarach została szeroko omówiona i zilustrowana bogatym mate-
riałem przez Annę Krawczyk-Tyrpę (Krawczyk-Tyrpa 2001: 127–150).
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jej żonie narażony jest na prześmiewcze uwagi typu: To je lëchi kot, co le prze jedne 
dziurze sedzi/ co le jedne dziurë pilnëje, bo on wnet zdechnie (Krawczyk-Tyrpa 2001: 135; 
Sychta 1967, 270), a niewiernego męża traktuje się pobłażliwie: nie dość, że swoją ob-
rabia, to on jeszcze na zarobk wëjeżdza (Krawczyk-Tyrpa, 2001: 135; Sychta: 1970, s. 432).

Natomiast stosunki przedmałżeńskie dziewcząt i chłopców oceniane są am-
biwalentnie – od pobłażliwości: jak dziołcha nie da chłopakom, to da robakom (Kraw-
czyk-Tyrpa 2001: 133; SGP III, 527, V 32, 395); gžyśnica tako znog ńe była, ale ańiołek 
tyž ńe (SGP: lecz) – do zdecydowanego potępienia11, zwłaszcza w odniesieniu do 
panien, którym przydarzyło się nieślubne dziecko, o czym świadczą liczne pe-
joratywne określenia związków przedślubnych, np. wesele pod płotim, a  szlub po-
tim (Krawczyk-Tyrpa 2001: 134, Sychta IV, 90) oraz samych niezamężnych matek: 
przespanka, przeskoczka, przestępka, przechódka  (Krawczyk-Tyrpa 2001: 147; Karło-
wicz 1911: 391–392; Szymczak 1968:3 68). Struktura znaczeniowa grupy nazw, bę-
dących derywatami od czasowników przestąpić, przeskoczyć, nawiązuje do złama-
nia (przestapienia, przeskoczenia) moralnego zakazu rozpoczęcia współżycia seksu-
alnego przed ślubem. Zdecydowana przewaga pejoratywnych nazw niemoralnie 
prowadzących się dziewcząt i kobiet nad analogicznymi określeniami mężczyzn 
świadczy o znacznie większej tolerancji w stosunku do swobody seksualnej męż-
czyzn (Krawczyk-Tyrpa 2001: 149).

 
3.3. Społeczno-obyczajowy profil grzechu

Profil obyczajowo-społeczny nie znajduje się w opozycji ani do profilu religij-
nego, ani do tabuistycznego, uwydatnia jedynie te cechy grzechu, które narusza-
ją społecznie ustalone normy, a nie noszą znamion tabu ani nie naruszają Deka-
logu. Profil społeczno-obyczajowy ujawnia ślady myślenia mitycznego, sięgające 
korzeniami wierzeń przedchrześcijańskich, zgodnie z którymi pojęcie sacrum od-
nosi się również do sił natury, zwłaszcza żywiołów, a także świata roślin i zwie-
rząt. Obawa przed skutkami naruszenia ich praw i ściągnięciem nieszczęścia sta-
nowi źródło postaw obronnych, werbalnie komunikowanych przez system naka-
zów i zakazów. Wystąpienie przeciwko społecznie usankcjonowanym zasadom 
narusza system wartości i godzi w bezpieczeństwo ogółu. 

Złamanie zakazów dotyczących traktowania wody, ziemi, słońca czy księży-
ca, choć w dobie współczesnej zachowane są one szczątkowo, uważane jest rów-
nież za grzechy ciężkie, gdyż narażają współmieszkańców na skutki Bożego gnie-
wu, okazywanego za pośrednictwem żywiołów: powietrza, ognia, ziemi i wody. 

11 Liczne nazwy panien z dzieckiem z polskiego obszaru gwarowego, które nie zostaną tu 
omówione – por. Anna Krawczyk-Tyrpa, 2001: 146–148 oraz Szymczak 1968: 366–372). Zdaniem  
M. Szymczaka dochowanie przez dziewczęta niewinności do czasu zamążpójścia należało do ko-
deksu moralnego u wszystkich ludów słowiańskich (tamże: 367).
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Morowe powietrze niosło śmierć12, gradobicia, burze niszczyły zbiory, sprowadza-
jąc głód. Ziemia, którą wbrew zakazom zaorano przedwcześnie, przestawała ro-
dzić, a zanieczyszczenie wody w studni groziło jej wyschnięciem. Nieodpowied-
nie traktowanie źródła powodowało utratę jego cudownych właściwości (Kowal-
ski 2002: 96, 641; Masłowska 2012: 86, 116, SSiSL 1999: 168–169; Tolstaja 2001: 24).

Za grzech ciężki przeciwko ziemi i Bogu uważa się brak poszanowania dla 
chleba: χl‘ip ni muože l‘ezyć na źeḿi, b uo tuo gžyχ (SGP: kras). Niepodniesienie z zie-
mi chleba upuszczonego nieumyślnie i nieoddanie mu należnej czci przez ucało-
wanie godzi w etos pracy (profil społeczny) oraz obraża Boga (chleb jest darem 
Bożym – profil religijny).13 

Ze społecznego punktu widzenia grzechem jest też niewłaściwie przeprowa-
dzony rytuał śmierci. Uchybienia w przygotowaniu nieboszczyka do pogrzebu 
lub w przeprowadzeniu samego pochówku pociągają za sobą negatywne skutki, 
gdyż mogą utrudnić zmarłemu przejście na tamten świat i spowodować przemia-
nę w demona. Upiór może sprowadzić śmierć na domowników lub na całą okoli-
cę.14 Groźne skutki przynieść może pochowanie nieboszczyka w obcej parafii: przez 
siedem lat ściąga się gradobicia przewożąc nieboszczyka za drugie dzwony ‘do innej para-
fii’ (SGP: brzes-mp). Z tego powodu zaniedbania rytualne uważane są za grzech, 
gdyż narażają na szwank życie i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Profil społeczno-obyczajowy obejmuje również wystąpienia przeciwko nor-
mom niemające podstaw mitycznych. Grzechem nazywa się robienie zamieszania, 
zakłócanie spokoju: Przyszedeś tu na grzéch. Jeno grzéch robisz. Narobił grzéchu i poszed 
(SGP: Ciesz). Grzechem określa się też metonimicznie hipokrytę: Nie kozdy pobozny 
je  prawdziwie  pobozny,  a  bywa  i  tak,  ze  te,  co  po  odpustach  cięgiem  latajo  i w  ko-
ściołach ławki wygniatajo, jesce gorse so grzychy (SGP: ostroł., Sychta 1967: 376).

Językową egzemplifikację waloryzacji porównawczej stanowią tekstowe prze-
ciwstawienia, w których grzech ukazywany jest w relacji do pracy, lenistwa i za-
bawy: pšeće gžyχ bułoby tag jus całk’ym ńiʒ ńe rob’iʒ‘ ino śeʒ‘eć (SGP: gor ). Przi jedzy-
niu sie spocić, to je grzych, ale przi robocie to ni ma grzych (SGP: Ciesz). A co to gžyχ 

12 O związku choroby z grzechem por. M. Marczewska, Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Cho-
roba. Studium językowo-kulturowe, Kielce 2012, s. 9–11, 85–87.

13 Społecznie przyjęty obowiązek szanowania chleba znajduje potwierdzenie zarówno w ry-
tuałach związanych z wypiekiem chleba, werbalnie utrwalonych w nakazach (Masłowska 2012: 
141,), jak też w narracjach o karze za jego marnowanie. Przykładem jest mityczna opowieść o kło-
sie pszenicznym, tak pełnym zboża, że sięgał od ziemi po sam czubek rośliny. Jednakże widząc 
ludzkie marnotrawstwo rozgniewany Bóg zamierzał pozbawić ludzi swego daru, ucinając kłosy 
u samej nasady i tylko na skutek interwencji Matki Boskiej zostawił im trochę ziarna w kłosie, by 
nie pomarli z głodu (SSiSL 1996: 233–234).

14 Gdy jest to v’ešči – wysys krew z członków rodziny. Groźniejszy od niego oṕi może spowodować 
śmierć całej okolicy. Gdy zapuka w okno pytając „śpita va?”, a gdy odpowiedzą mu „śpimë”, wów-
czas wszyscy mieszkańcy pogrążą się we śnie wiecznym. Gdy dostanie się na dzwonnicę i urucho-
mi dzwon, umrą wszyscy znajdujący się w zasięgu jego głosu (Sychta 1969: 330).
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potańcovać sob’e? (SGP: oggwar). W opozycjach równoważnych grzech przeciwsta-
wiany jest śmiechowi sḿe yχ to ńe gře yχ, gřeyχ to ńe je sḿeyχ (Sychta 1967: 137) oraz 
prawdzie: co provda – to ńe gžyχ (SGP:konin), juž by ty ḿoł gžyχ, jakbyś pov’eʒ‘oł, ze 
ńi moš co jeść (SGP: konin). 

Stopniowalność ocen widoczna jest też w relacji prawda–kłamstwo–grzech: dzie-
ci śe spšycajo, cy kłamstfo to gžyχ pofšedńi cy śmyrtelny (SGP: bial-podl; złotow) oraz 
w samym okreśaniu przymotnikowym grzechu jako ciężki, śmiertelny, straszny czy 
powszedni. Aksjologiczną gradację oddają również formy słowotwórcze: grzech, grze-
szek, grzesiczek: gřéški ńe sǫ gřéχi (SGP: słup), χto mńiał smńeyrtelni gř‘eχ i śe ńe spo-
viedał, poš‘et po š’mńeyrči do piekła (SGP: malb, Kasz). 

W ludowej taksonomii ocena grzechu zależy od wagi przewinienia i jego skut-
ków. Obawa przed ingerencją sił nieczystych stwarza grunt dla postaw tabu-
istycznych. Wówczas grzech występuje jako synonim zła, semantycznie powią-
zany z diabłem. Biblijna tradycja pozwala również traktować grzech jako natural-
ną skłonność natury ludzkiej, odziedziczoną po pierwszych rodzicach: coś, ko-
muś grzechem szeptało (SGP: od Tomaszowa Lub po San Kam), koždi ma suoie gžeχi 
(SGP: tcz), žeby najv‘eηkšy gžešńig był, pan jezus fšysko pšypuśći (SGP: zam.). Chrze-
ścijańska wiara w odkupienie grzechów nie zwalnia od konieczności zadośćuczy-
nienia krzywdom poprzez pokutę. 

4. Pokuta – proces przywracania równowagi światu 

Grzech i pokuta są ze sobą sprzężone relacją przyczynowo-skutkową. Popełnie-
nie grzechu, świadomość wyrządzenia zła oraz potrzeba naprawienia krzywdy 
tworzą naturalny ciąg zdarzeń, warunkujący funkcjonowanie etosu sprawiedli-
wości. Biorąc pod uwagę religijny charakter obu splecionych ze sobą pojęć, istot-
nym czynnikiem w profilowaniu pokuty w kulturze tradycyjnej będą czynniki 
wierzeniowe, stanowiące bagaż doświadczeń zarówno chrześcijańskich, jak i po-
gańskich. W ludowym etosie sprawiedliwości granica między pokutą a karą jest 
nieostra, co zgodne jest z rozwojem tych pojęć w polszczyźnie ogólnej. Według 
Brücknera (BrückSE) w dobie staropolskiej żal za grzechy wiązano z karą, która 
miała być jednocześnie zadośćuczynieniem, czemu odpowiadał termin pokajanie 
(w tłumaczeniu Biblii występuje fraza pokajajmy się tego ). Etymologię pokuty wiąże 
Brückner z czasownikiem kajać się ‘żałować’, pochodzącym z cz. kuty, skutek (dery-
watów od kuty, kucić ‘czynić’15). Istotę pojęcia pokuty stanowi derywacyjna podsta-
wa wskazująca na działanie, którego skutkiem miało być wyrównanie krzywdy. 

15 Czasownik kucić poświadczony jest w polskich dialektach w znaczeniu ‘czynić czary’ (Po-
powska-Taborska 1986/1987).
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Pokuta jako lustrzane odbicie grzechu zawiera w swej strukturze te same pre-
schematy, ale wykorzystuje opozycyjne człony pary. Gdy pojęcie grzechu zbudo-
wane jest na preschemacie odchylenia od PIONU (zachwiania równowagi), ze-
rwania WIĘZI, utraty KONTROLI, pokuta jako czynność zadośćuczynienia realizuje 
schemat przywrócenia RÓWNOWAGI (powrót do PIONU), KONTROLI i WIĘZI. Pre-
schematy te stanowią jądro semantyczne pokuty i sprawiedliwości, przy czym poku-
ta stanowi przedostatnie ogniwo w łańcuchu grzech–krzywda–pokuta–sprawiedliwość.

Głównym motywem podjętych czynności jest stosunek winowajcy do same-
go grzechu i aktu pokuty. Może się on ujawniać jako wewnętrzna potrzeba uwol-
nienia się od ciężaru grzechu ze względu na poczucie winy, np: tag ḿe to ḿerʒi jak 
ćnški gžyχ na souḿyńu (SGP: ryb; pszcz; strzel-opol, zyw ; niz ; złotow, Sychta 1967: 
376). Grzesznikiem powodować może również strach przed gniewem poszkodo-
wanego: måm jesce jedyn ćynski gřyχ, ale śe ci go boje poύeʒić (SGP: Orawa [Sł]) albo 
po prostu wstyd, który rodzi potrzebę bądź ukrycia winy bez przyjęcia pokuty 
gře  yχ v ḿeχ, gře  yški w ḿeški, a puokuuta za p’eyck  (SGP: Kasz), bądź szukanie roz-
grzeszenia poprzez spowiedź w wypadku ciężkiego przewinienia – poza swoją 
parafią: mota strasne gžyχy, ićta do uobcygo kśenʒa i vysłuχojta śe (SGP). Ponadto po-
trzebę odbycia pokuty dyktować może obawa przed Bożą karą – wiecznym po-
tępieniem – ogniem piekielnym lub co najmniej czyśćcowym. 

Poczucie sprawiedliwości, domagające się kary adekwatnej do winy, rodzi 
przekonanie o nieuchronności odbycia pokuty lub poniesienia kary za popełnio-
ne grzechy: czym kto grzeszy, tym bywa karany (SGP tar-gór) ʒe χto gřeši, bąʒe mušåł 
pokutovac  (SGP Kasz Sychta 1967: 337). Konotacje, jakie współtworzą profile zna-
czeniowe pokuty, rozwinęły się na bazie utrwalonych w społecznej świadomości 
sądów, opinii, wierzeń, które rzadziej niż grzech podlegają leksykalizacji w formie 
metafor, frazemów i typowych opozycji. Profile pojęcia kształtują przede wszyst-
kim gatunki tekstów, w których pokuta stanowi główny motyw. Należą do nich 
zwłaszcza teksty o charakterze moralizatorskim: miejscowe legendy i opowiadania, 
ballady oraz bajki. Profilowanie znaczenia pokuty opiera się przede wszystkim na 
kryterium czasu i miejsca, które wskazują na podstawowe aspekty pokutowania:

1� Pokuta odprawiona za życia grzesznika (na ziemi).
2� Pokuta odprawiana po śmierci przez jego duszę:

2.1. na ziemi, 
2.2. w intersferze (w chmurze, w powietrzu, na księżycu),
2.3. w zaświatach: w czyśćcu,

4.1. Profil pokuty odprawianej za życia na ziemi

Pokuta doczesna zależy od rangi grzechu. Grzechy powszednie, związane z nie-
doskonałością człowieka, wymagają wyznania ich w konfesjonale, uzyskania roz-
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grzeszenia oraz odbycia naznaczonej przez kapłana pokuty. Natomiast pokutę za 
grzechy ciężkie charakteryzuje przede wszystkim długi, często nieokreślony, czas 
jej trwania, aż się wina nie wyczerpie, co łącznie z rodzajem kary/pokuty wyzna-
cza skalę grzechu. To, co pokutę zbliża do kary, to sposób, w jaki zostaje wyznaczo-
na – zwyczajowo, przez społecznie przyjęty system, lub odgórnie – przez kapła-
na lub samego Boga. Struktura znaczeniowa pokuty zostaje wzbogacona o dodat-
kowy element, jakim jest preschemat SIŁY, przez co wytyczona zostaje ścieżka ko-
gnitywna łącząca karę z pokutą. Różnica między jednym a drugim pojęciem pole-
ga przede wszystkim na celu, jakiemu ta siła ma służyć. W wypadku kary jest to 
jedynie zadośćuczynienie krzywdzie w imię sprawiedliwości. Działania pokut-
ne natomiast mają dodatkowo wyzwolić winowajcę z grzechu, uzyskać przeba-
czenie skrzywdzonego i przywrócić Boski ład. 

Zgodnie z ludowymi nakazami niewierna żona lub panna z dzieckiem musi 
leżeć krzyżem w kościele podczas mszy co najmniej przez cztery niedziele, by za-
dośćuczynić grzechowi cudzołóstwa (AE: Wlkp). Poddanie się społecznej presji 
przez publiczne okazanie skruchy stanowi niezbędny warunek włączenia wino-
wajcy do wspólnoty. Odbycie pokuty oznacza dla grupy przywrócenie naruszo-
nego porządku moralnego, potwierdzenie wagi kanonu wartości, a dla grzeszni-
ka łączności z Bogiem i z ludźmi. 

W bajkach i opowiadaniach winowajcy muszą doświadczyć losu skrzywdzo-
nych przez siebie osób, by sprawiedliwości stało się zadość. Skąpiec, który wygnał 
żebraka z domu i nie opatrzył go, sam musi wyciągać rękę po jałmużnę (AE: K 17 
Lub 86 nr 4), a król, który nie zważał na losy ubogich, zostaje dziadem (AE: Ciesz, 
Krak, Szczodrkowice). Dopiero wcielenie winowajcy w sytuację poszkodowane-
go pozwala mu na zrozumienie i odczucie krzywdy, jaką mu wyrządził, co ma 
wywołać prawdziwe współczucie i żal za popełnioną niegodziwość. Natomiast 
doznanie cierpienia nędzy biedaka ma doprowadzić do prawdziwej przemiany, 
zmazać grzech i uzdrowić jego duszę. W bajkowym świecie zbrodnia popełniona 
wobec ludzi równoważna jest zbrodni przeciwko światu i musi zostać naprawio-
na, gdyż zagraża życiu na ziemi. Zbój Madej dopóty musi nosić wodę w ustach 
i podlewać nią suchą roślinę (war.: uschły pień drzewa, pałkę z jabłoni), dopóki 
nie pojawią się na niej zielone liście (AE: Augustów) jako symbol przywrócenia 
kosmicznej harmonii. Zieleń na obumarłym pniu stanowi nawiązanie do sym-
boliki drzewa życia, które usycha wskutek popełnienia grzechu i ożywa dzięki  
pokucie. 

W opowieściach apokryficznych św. Krzysztof musiał wielokrotnie przenosić 
dzieci przez rzekę […] bo był poganinem,  jak odpokutował – ochrzcił  się w rzece  i zo-
stał świętym); (AE: Rasząg, pow. Reszel). Już samo zanurzenie w wodzie nawiązu-
je do archetypu transformacji, co w połączeniu z powtórzeniem gestu Chrystu-
sa, przyjmującego chrzest w rzece Jordan, daje wieloaspektowy symboliczny ob-
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raz drogi od pokuty do świętości. Święty Krzysztof podejmuje świadome działa-
nia na rzecz nawiązania łączności z Bogiem. Odbywa pokutę, zmywa ślady po-
gaństwa, a przez chrzest w rzece nie tylko przeistacza się w chrześcijanina, ale 
deklaruje wolę naśladowania Chrystusa, co czyni go świętym. 

Ballada oparta na motywach biblijnej przypowieści (z Ewangelii św. Jana, rodz. 
IV) opowiada o wielokrotnej dzieciobójczyni, której Pan Jezus wybaczył grzech, 
nakazując odbycie spowiedzi w kościele. Jednakże w ludowej narracji ciężar wy-
znawanych przez nią zbrodni wywołuje grozę i wzburzenie całego świata (ziemia 
drży na siedem sążni, w kościele gasną świece, ołtarze się odwracają, chorągwie 
się zwijają, milkną organy), a sama grzesznica zostaje spopielona. W balladzie ry-
suje się symboliczny obraz oczyszczania ogniem, zgodny z wyobrażeniem czyść-
ca oraz ludowym zwyczajem spalania ciał złoczyńców i rozsypywania prochów 
z ich ciał na wiatr (Masłowska 2012: 123, SSiSL 1996: 275). Dematerializacja ciała 
spopielonego żarem żalu za grzechy uwalnia duszę dziewczyny od win, a zie-
mię chroni przed skalaniem jej zbrodniami. Grzech okupiony śmiercią przywra-
ca równowagę światu. Ekwiwalentem pokuty jest w tym wypadku żal za grzechy. 

[…Gdy się spowiadała] Siedem sążni ziemia drżała/ Ołtarze się odwróciły,/ I świece się zga-
siły./ Chorągwie się pozwijały,/ A organy grać nie chciały. Tak się długo spowiadała,/ Aż się pro-
chem rozsypała./  I  ziemia  się drżyć przestała,/ Bo ona grzechu nie miała./ Ołtarze  się powróci-
ły,/ I świece się zapaliły./ Chorągwie się rozwijały,/ I organy same grały (K, Mazowsze, s. 367).

Typowo bajkowym motywem, choć znanym też w opowiadaniach, jest zamia-
na grzesznika w zwierzę. Pozbawionym ludzkiej postaci pokutnikiem może być 
książę zaklęty w węża-potwora lub królewna przemieniona w żabę. Czas trwa-
nia pokuty obliczony jest zwykle na długie lata, zanim ktoś z ludzi zdjęty współ-
czuciem, pocałunkiem nie uwolni grzesznika z ciała potwora lub gada (Niebrze-
gowska-Bartmińska 2007:65–75, 136–149; Masłowska 2012a: 133). W ludowych opo-
wieściach przykładem grzesznika pokutującego w zwierzęcej skórze jest postać 
chłopa, którego Bóg za ciężkie grzechy przemienił w konia, by zaprzęgnięty do 
ciężkiej pracy osobiście odczuł jej ciężar i zasłużył na wybaczenie oraz na powrót 
do ludzkiej postaci (AE: K 4 Kuj 265). W przedstawionych wątkach pokuta zlewa 
się z karą, która została grzesznikowi odgórnie narzucona. Przemiana człowieka 
w zwierzę oraz samo pokutowanie w nie swojej skórze symbolicznie obrazuje 
wagę wyrządzonego zła, prowadzącego do utraty godności człowieka. 

Natomiast różnica między pokutą a karą rysuje się wyraźnie w bajkowej narra-
cji o braciach przemienionych w kruki za niegodziwe czyny i siostrze, która podej-
muje się odkupienia ich win, przyjmując na siebie dobrowolną pokutę. Aby uwol-
nić braci od kary i przywrócić im ludzką postać, dziewczyna musi przez siedem 
lat przebywać na bezludnej wyspie, bez jedzenia i picia, bez możliwości kontaktu 
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z ludźmi. Jest to przykład pokuty ofiarnej, podjętej w intencji zadośćuczynienia 
krzywdom wyrządzonym przez innych. Poświęcenie siostry stanowi wystarcza-
jącą rekompensatę za zło, jakie wyrządzili jej bracia. Wina zostaje okupiona cier-
pieniem, dzięki czemu światu przywrócona zostaje niewinność, dobro zwycięża 
zło. Przykład tak rozumianej pokuty zbliża ją do ofiary, wytyczając ścieżki kogni-
tywne łączące sprawiedliwość z winą, ofiarą, odkupieniem� 

Lokalne legendy z okolic Łysej Góry opowiadają o pielgrzymie, który roz-
począł pątniczą wędrówkę do klasztoru świętej Katarzyny, popełniwszy jednak 
grzech pychy, został przemieniony w kamień.16 Kamienna figura przesuwa się co 
rok o ziarnko piasku, gdy dojdzie na szczyt góry, nastąpi koniec świata, a grzesz-
nik odzyska ludzką postać i rozgrzeszenie. W kilku zachowanych wersjach le-
gendy kamienna postać pielgrzyma kryje odpowiednio szewca, który zaprzedał 
duszę diabłu (AE: Wisła XV: 650–651), rycerza znanego z waleczności i pobożno-
ści, a ukaranego za pychę (K XX: 271, 651), grzeszną kobietę (Wisła XV: 649). Ka-
mienna postać pątnika, który rozpoczął pielgrzymkę za życia, a kontynuuje ją po 
śmierci, stanowi pomost między profilem pokuty doczesnej a pośmiertnej.

4.2. Profile pokuty pośmiertnej

Zgodnie z doktryną chrześcijańską śmierć nie uwalnia od grzechów. Stanowi 
ona główną barierę uniemożliwiającą duszom wejście do królestwa Bożego, zgod-
nie z przysłowiem Chciałaby dusza do raju, ale grzechy nie puszczają. Dusze ludzi, 
którzy zmarli nie pogodziwszy się z Bogiem, odprawić muszą pokutę po śmier-
ci, jeśli chcą dostąpić zbawienia. Powszechna w kulturze ludowej wiara w dusze 
potępione, pokutujące na ziemi lub poza nią, znajduje wyraz w licznych opowie-
ściach i gawędach. Głównie ten gatunek tekstów folkloru ukształtował profile po-
kuty pośmiertnej. Podstawowym kryterium wyodrębnienia profili szczegółowych 
stanowi miejsce, w którym odbywa się pokuta. Może nim być ziemia, intersfera 
(przestrzeń oddzielająca ziemię od nieba) lub czyściec. 

4.2.1. Dusze na pokucie, które nie opuściły ziemi 
W kulturze tradycyjnej istnieje silne przekonanie, że dusze zmarłych, któ-

rzy zawinili wobec ludzi – sąsiadów lub rodziny i nie uzyskali przed śmiercią 
ich przebaczenia, nie mogą opuścić ziemi dopóty, dopóki nie załatwią swych do-
czesnych spraw. Językową egzemplifikacją tych wierzeń są zarówno opowieści 
o duszach na pokucie, jak i liczne formy nakazowo-dyrektywne, określające re-
guły kontaktowania się z duchami zmarłych, sposoby pomagania im w opusz-

16 Przemiana człowieka w kamień jest w świecie słowiańskim znanym motywem, zwłaszcza 
w znaczeniu kary za grzech (Tolstaja 2001:37).
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czeniu ziemi, by nie zmieniły się w demony, które zagrażać mogą życiu miesz-
kańców. Zakaz palenia w piecu bezpośrednio po śmierci członka rodziny wią-
że się z przekonaniem, że jego dusza przez czas jakiś będzie tam przebywać 
na pokucie, a gdy drewno podczas palenia piszczy, znaczy to, że prosi o litość  
i modlitwę: 

A jak człowiek pomrze, to Pan Bóg wydaje rozkaz, żeby dusza ludzka siedziała w trzonie (gdzie 
chleb pieką) bez rok i sześć niedziel, a jak pokute ukończy się po terminie, to dopiro dusza idzie na 
tamten świat. I latego nie trza palić prędko w piecu swoim w chałupie, jak chto pomrze

(AE: Wisła XVII: 96, Żabno, pow. Krasnystaw).

Wyobraźnia ludowa stworzyła pewien kanon przedstawiania dusz na poku-
cie – miejsc ich przebywania, postaci, w jakiej występują, oraz sposobu, w jaki 
kontaktują się z żywymi, oczekując ich pomocy. Podobnie jak w wypadku po-
kuty doczesnej, dusze które nie opuściły ziemi, mogą przybierać postać zwie-
rzęcia (np. kołatka w drewnie, Kolb 17 Lub 124 nr 3, wilkołaka lub żaby rosiczki, 
w którą przeistaczają się dzieci nieochrzczone, choć częściej pokazują się żywym 
w postaci ludzkiej). Pokutnicy szukają kontaktu z ludźmi, by prosić o wybacze-
nie, modlitwę lub wyrównanie krzywd. Dusze zmarłych nawiedzają też bliskich 
we śnie. Gdy zostanie spełniona ich prośba, przestają się śnić (AE: LL 1978, 4–6: 
178). Typowym przykładem jest opowieść o złym dziedzicu, który skrzywdził bie-
daka, a po śmierci pokazywał się żonie we śnie tak długo, aż ta zadośćuczyniła 
skrzywdzonemu, a sam biedak ogłosił wszystkim, że przebacza mu winę i zo-
stał wynagrodzony (LL 1966 2–3: 42, Ogonowice). Powtarzający się w innych nar-
racjach obraz nocnej zjawy, nękającej we śnie swoich bliskich, współtworzy wize-
runek duszy na pokucie. 

W innych opowiadaniach dusze na pokucie straszą w miejscu, w którym zmar-
li za życia popełniali złe czyny. Straszydło wykonuje ciągle tę samą czynność, aż 
ktoś się zlituje i dopomoże mu w przerwaniu męki, jak np. skąpiec, który przed ro-
dziną ukrył pieniądze, co noc chodzi po ogrodzie i je liczy, gdy ktoś nadejdzie, słyszy tylko 
jęk pokutnika (Kolb 17 Lub 86 nr 2). Do rozpowszechnionych wyobrażeń zjaw, po-
świadczonych ze wszystkich obszarów gwarowych, należy duch geometry, któ-
ry za życia nieuczciwie mierzył grunty i po śmierci błąka się po polach, oraz du-
chy samobójców (topielców, wisielców), które pokazują się w miejscach, w któ-
rych targnęli się na swoje życie. Dopiero zamówienie mszy przebłagalnej, złoże-
nie ofiary, a niekiedy znak krzyża, modlitwa lub samo dobre słowo wystarczą, 
by zakończyć ich pokutę na ziemi. Jeśli się tego nie zrobi, przemienią się demony 
i jako złe duchy stanowić będą zagrożenie dla życia ludzi. 
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4.2.2. Profil pokuty odprawianej po śmierci poza ziemią 
(w intersferze, np. w chmurach, na księżycu)

Przestrzeń między niebem a ziemią zamieszkana jest przez duchy, które 
po śmierci oderwały się od ziemi, ale nie zakończyły wędrówki w zaświaty: 
wędruje po  świecie dusza  takiego człowieka,  który nie  idzie ani do nieba,  ani do piekła  
(SGP 2004: 494).

Według opowieści ludowych chmury pełne są dusz zmarłych „nie swoją śmier-
cią”: wisielców, topielców, ofiar zbrodni, nieochrzczonych dzieci, zwanych chmu-
romówcami lub powietrznicami […] W powietrzu były dusze dzieci, które umarły przed 
udzieleniem im chrztu. Kiedy nadciągały ciemne i ciężkie gradowe chmury, niesione przez 
płanetników, często dawał  się  słyszeć piskliwy głos wyraźnie brzmiący:  chrztu,  chrztu! 
(SSiSL 2012, z. 3: 121). Obowiązkiem żyjących jest udzielenie im symbolicznego 
chrztu przez znak krzyża i wypowiedzenie obowiązującej formuły: W imie Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Jakeś pan, niech ci będzie imie Jan, jakżeś panna, niech ci będzie 
imie Anna” (Niebrzegowska-Bartmińska 1998, war.: Pełka 1987: 50, 61). 

W znanej w wielu wariantach pieśni pogrzebowej o wędrówce grzesznych 
dusz w zaświaty (Dusza z ciała wyleciała…), powtarza się motyw ich błagań do 
chmur, nieba, obłoków, etc. o przyjęcie, by mogły tam odbyć pokutę i uniknąć 
kary ognia piekielnego: Dusze rzewnie zapłakały i na chmury zawołały. chmury, chmu-
ry przyjmijcie nas, bo Pan Jezus znać nie chce nas, war.: Bo Pan Jezus nie wie o nas (Et-
nol 1998: 161–162). 

Miejscem pokuty w intersferze jest również księżyc. W wierzeniowych narra-
cjach trafiają tam dusze, by po oczyszczeniu się z grzechów dostać się do nieba. 
Czas ich pokuty na księżycu zależy od skali grzechu. Niektórzy – pierwsi rodzi-
ce, Kain, a także Twardowski –będą przebywać tam aż do końca świata (Masłow-
ska 2012: 256). Ich pokuta stanowi symbol zwycięstwa dobra nad złem i tryumfu 
Boga w walce z szatanem o ludzkie dusze po śmierci: [diabeł porwał Twardow-
skiego ze sobą do góry. Twardowski] zdziwiony wielce patrzy, że w górę nie leci wy-
żej, że zawisł w miejscu > spojrzy dookoła – już towarzysza nie widzi swojej podróży [dia-
bła], głos jeno mocny nad sobą słyszy, co zagrzmiał w sinawej chmurze: – Zostaniesz do 
dnia sądnego zawieszony tak jak teraz! (SSiSL 2012: 116). Natomiast dusze zagubione, 
za którymi nikt z żyjących się nie wstawił i nie dopomógł im przejść do „tamte-
go świata”, stają się łupem szatana i przemienione zostają w demony. 

4.2.3. Profil pokuty odprawianej w zaświatach – w czyśćcu 
Czyściec zlokalizowany jest między bramą raju a wrotami piekła. Tylko nie-

winne dusze na skrzydłach aniołów unoszone są wprost do nieba. Pozostałe muszą 
najpierw oczyścić się z win w ogniu czyśćcowym. Profil pokuty czyścowej kreują 
głównie pieśni religijne, zwłaszcza żałobne, w których przewija się motyw skar-
gi cierpiących męki dusz, które błagają żyjących o wybawienie przez modlitwę 
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i ofiarę, złożoną w ich intencji: Słuchaj żyjący człowiecze, co za ogień straszliwy piecze 
przewiniających […]; […] dusza w czyśćcu pokutuje/ Zmiłowania wypatruje/ Czem mo-
żecie pomagajcie,/ Duszę z czyśćca wybawiajcie […]/ Niech mszę świętą zakazuje/ I ubo-
giemu ofiaruje,/ Na tym upadku nie będzie,/ Dusze z czyśćca wydobędzie (Adamowski, 
Doda, Mickiewicz 1998: 306). 

Wątek prośby o wybaczenie win, skierowany do całego świata, pojawia się 
w oracjach pogrzebowych, wygłaszanych przez celebranta w imieniu zmarłego: 
Daruj  i  ty sam, Panie Boże…, Daruj  i  ty słońce z księżycem. Darujcie obłoki niebieskie. 
Daruj i ty ziemio święta, coś na sobie jego nosiła (Etnol 1998: 276).

Sam czyściec jawi się, jako ostatnia szansa na wybawienie z grzechów szcze-
gólnie ciężkich – klątwy lub zbrodni. Dusza dziewczyny, która zamierzyła się na 
matkę, błaga o możliwość odbycia najcięższej pokuty czyścowej, by pozbyć się 
ciężaru winy: Weźcie mnie na ogień gorący/ Żeby tak krew kapała/ Jak mojej matki łzy 
kapały (SSiSL 1966: 279). 

Przekonaniom o sensie mąk pokuty czyścowej towarzyszy wiara w Boże mi-
łosierdzie, wyrażana w modlitwach i pieśniach o skrócenie cierpień, przebacze-
nie win i o łaskę, skierowane do samego Boga-Ojca (Do Ciebie Panie pokornie woła-
my), do Pana Jezusa (Więzień w czyśćcu zatrzymany, prosi na Jezusa rany…), do Matki 
Boskiej ( Nadziejo nas utrapionych, zewsząd w nieszczęściu ściśnionych) oraz do świę-
tych pańskich – patronów umierających: św. Barbary, św. Wawrzyńca , św. Filo-
meny oraz św. Józefa. 

Za pośrednika między światem żywych i umarłych uważa się również wę-
drownego dziada. Przekonanie o skuteczności jego modlitw wiąże się z trybem 
życia bezdomnego wędrowca, jego ubóstwem, naśladowaniem samego Jezusa. Po-
nadto dziad – jako obcy – jest szczególnie predestynowany do nawiązania relacji 
z zaświatami (rzeczywistością obcą), stąd ludność wiejska jemu właśnie powie-
rzała modlitwy za zmarłych członków rodzin, a także za „dusze puste”, o których 
nikt nie pamięta (Grochowski 2003: 114; tenże 2009; Masłowska 2012: 212–214, Mi-
chajłowa 2010: 61). Z profilem pokuty czyśćcowej wiąże się też obowiązek modli-
twy za dusze w czyśćcu cierpiące, nakładany na wiernych przez Kościół, o czym 
przypominać miał wieczorny dzwon na Anioł Pański.

Charakterystykę profilu pokuty uzupełnia również czas, w którym modlitwa 
za dusze jest szczególnie skuteczna i pożądana. Jest nim – obok Dnia Zadusznego, 
i wieczornego bicia dzwonów – sam moment śmierci. Aspekt temporalny ujaw-
nia się w całej pełni w obrzędzie pogrzebowym. Zgodnie z obowiązującym sce-
nariuszem czas śmierci wypełniony jest działaniami przygotowującymi zmarłe-
go do ostatniej podróży ku wieczności. Czuwanie przy zmarłym, śpiewy i modły 
trwające od agonii aż do pogrzebu, oracje wygłaszane na cmentarzu, msza żałob-
na, bicie w dzwony (podzwonne) oraz powierzenie zmarłego orędownictwu Mat-
ki Boskiej i świętych „od dobrej śmierci” chronią jego duszę przed zagubieniem 
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w zaświatach i zakusami czyhającego na nią złego ducha (Masłowska 2011: 123; 
2012: 210–218). Ogień Boży, jakim jest czyściec, stanowi ostateczną zaporę unie-
możliwiającą szatanowi zawładnięcie ludzką duszą. Taki obraz kreuje popularna, 
znana w wielu wariantach, pieśń żałobna Dusze rzewnie zapłakały, w której potę-
pieńcy, zdjęci trwogą na widok otwartych bram piekła, oddają się w opiekę Mat-
ki Boskiej, błagając o Boskie miłosierdzie: 

[…] A tam w piekle radzi byli, Zdrowaś Marya/, Bramy piekła otworzyli, Zdrowaś Marya.
Dusze weszły, przelękły się, potruchlały i uklękły, Zdrowaś Marya./ Witaj róża i lilija […]
Dusze rzewnie zapłakały, Zdrowaś Marya,/ Do Matki Boskiej zawołały, Zdrowaś Marya.
Matko Boska, przyjmijże nas,/ Bo Pan Jezus znać nie chce nas, Zdrowaś Marya./ Witaj róża 

i lilija […]
Gdy Matka Boska usłyszała, Zdrowaś Marya,/ I na świętego Piotra zawołała, Zdrowaś Marya.
Piotrze, Piotrze, weź swe klucze,/ Wpuść do nieba wszystkie dusze, Zdrowaś Marya […]17

Pokuta w etosie sprawiedliwości zajmuje szczególne miejsce. Oparta jest na 
relacji Bóg–człowiek, wchodząc w krąg wartości właściwych sacrum: dobra i mi-
łosierdzia. Natomiast grzech – jako atrybut szatana – stanowi barierę oddzielają-
cą człowieka od Boga. Sprawiedliwość jako domena sacrum nie pozostawia winy 
bez kary, jednakże pokuta, jako dobrowolnie przyjęta kara w imię zadośćuczynie-
nia krzywdzie, zyskuje wysoki status etyczno-moralny. Pokuta prowadzi do du-
chowej przemiany, podczas gdy kara dosięga człowieka wbrew jego woli, nie po-
zostawiając miejsca na ekspiację. Pokuta odnosi się do duszy człowieka, stanowi 
pomost ponad grzechem, dzięki któremu człowiek odzyskuje łączność z Bogiem, 
bez względu na to, czy odbędzie ją za życia, czy dopiero po śmierci. Dusza dzie-
ciobójczyni, którą wyznawane podczas spowiedzi grzechy obróciły w popiół, zo-
staje uratowana. Dusze potępieńców stojące u progu piekła, uderzając w pokorę, 
dostępują Bożego miłosierdzia. Religijny punkt widzenia ujawnia się we wszyst-
kich profilach pokuty  jako ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, miłosierdzia 
nad karą, ducha nad materią, wieczności nad doczesnością. We wszystkich lu-
dowych kreacjach pokuta stanowi równowagę dla grzechu, przywracając światu 
pierwotny ład. 

17 Fragment częstochowskiego wariantu pieśni z druczku odpustowego, cytuję za J. Bartmiń-
skim (Bartmiński 1998: 163), który przedstawił obszerne omówienie tych pieśni oraz ich warian-
tów na łamach „Etnolingwistyki” w artykule Dusze rzewnie zapłakały, „Etnolingwistyka” 9/10, 1998, 
s. 149–168.
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lub lubelski
malb malborski
mrąg mrągowski 
myślen myślenicki
n-tar nowotarski
nidz nidzicki
oggwar ogólnogwarowe
ok. okolice
olk olkuski
ostr ostrołęcki 
pszcz pszczyński
radz-podl radzymińsko-podlaski 
rybn rybnicki
Śl Śląsk
Sł słowacki
słup słupski 
strzel-opol 
tarn tarnowski 
tcz tczewski
tur turecki
zam zamojski 
złotow złotowski 
żyw żywiecki 
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Sin and penance: The ethos of justice in the folk moral code
Summary

An attempt is made to reconstruct the semantic core of the concept of SPRAWIEDLI-
WOŚĆ (JUSTICE) in Polish folklore, as well as to map the cognitive links between the con-
cepts in the following semantic sequence: GRZECH (SIN) – KRZYWDA (HARM) – POKU-
TA (PENANCE) – SPRAWIEDLIWOŚĆ (JUSTICE). The etymologies of the relevant lexemes 
reveal the fundamental role of the opposition between the straight and the crooked, Pol. 
prosty – krzywy, a semantic link in the chain of mutual relationships. These, in turn, are 
based on the preconceptual schema of PION (THE PERPENDICULAR) and its subdomains 
of RÓWNOWAGA (BALANCE), WIĘŹ (BOND), and KONTROLA (CONTROL). Sin and penan-
ce, conjoined in a cause-effect relationship, constitute a sequence of events necessary for 
the functioning of justice. An analysis of their profiles reveals that the folk modal code 
and the notion of justice had been shaped by both Christianity and by much earlier my-
thological thinking. The peculiarity of the folk ethos of justice stems from its heterogene-
ous axiological origin, connected with the taxonomy of sin and the measure of penance.


