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(Conduit of the Soul. Symbolic Representations in Polish Folk Culture) 

 

   Pojęcie drogi  - w zależności od perspektywy  i punktu widzenia konceptualizatora wiąże 

się bądź z czynnością związaną z pokonywaniem  przestrzeni  bądź z obrazowaniem jej 

wąskiego wycinka (pasa ziemi), którym podąża wędrowiec (Lewicki 1998, 287).  W obu 

wypadkach  mamy  do czynienia z subiektem pokonującym drogę. Prototypowa droga jest 

prostym szlakiem, jaki człowiek pokonuje pieszo, zdążając do wyznaczonego celu, w 

związku z czym jest to ruch  ku górze. Jej przeciwieństwem  są bezdroża, kręte ścieżki 

sprowadzające podróżnego na manowce, a tym samym noszące znamiona zejścia w dół (por. 

wejść na drogę – zejść z drogi, wprowadzić na drogę – sprowadzić z drogi).  (Lewicki, op.cit. 

279-280). 

   Prześledzenie  językowo-kulturowego wyobrażenia  wędrówki dusz w zaświaty  ułatwi 

odpowiedź na następujące pytania: 

1) jakie schematy przedpojęciowe
1
  stanowią fundament konceptualizacji  drogi jako  

podróży do celu  wybranym szlakiem? 

2) Jakie elementy „tego świata” posłużą do symbolicznego przedstawienia  drogi w 

zaświaty? 

3) Jak obrazowanie  samej przestrzeni zaświatów determinuje wybór profilu  drogi? 

4) Jak   powiązane są ze  sobą schemat drogi  ze sposobem jej pokonywania? 

   Obrazowanie szlaku wędrówki dusz w zaświaty  wymaga symbolicznego potraktowania 

tych elementów rzeczywistości, które umożliwiłyby metaforyczne bądź metonimiczne 

przedstawienie  zjawiska  wykraczającego poza doświadczenie społeczne, a więc  

niedostępnego  poznaniu zmysłowemu.  Już samo wejście w obszar śmierci, z natury obcy,  

   przywołuje preschematy  Centrum – Peryferia, a oderwanie się duszy od ciała  prowadzi do 

domeny bazowej  Więzi, reprezentowanej przez  opozycję Część- Całość (śmierć reprezentuje 

model dezintegracyjny - zerwania więzi). Wejście w obszar  nieznany  wiąże się z ruchem, a 

więc  ze  Schematem Wyobrażeniowym Siły, a modele jej działania uobecniają się w  

                                                 
1
 O  funkcjonowania schematów  przedpojęciowych  w języku  por.  Krzeszowski, 1994: . 29-52. 
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obrazowaniu  drogi jako  podążaniu do celu i sposobu pokonywania przestrzeni.  Wędrówka 

po obszarze nieznanym  odwołać się musi do preschematu Kontroli, jeśli podróżny ma 

dotrzeć do celu. Obecność lub brak kontroli nad  wędrówką  decydować będzie o 

aksjologicznym nacechowaniu  obranej drogi (preschemat Skali)  oraz jej ukierunkowaniu – 

w górę lub w dół (preschemat Pionu).  

   Na wyobrażenie  krajobrazu zaświatów składać się będą  wybrane elementy rzeczywistości 

znanej, ale zdecydowanie peryferyjnej, mieszczącej się na krańcach obszaru  dającego objąć 

się wzrokiem, a czasem nawet poza granice widzenia wybiegających,  obrazu 

ukształtowanego  przez  preschemat Centrum-Peryferia
2
. Z uwagi na to, że 

konceptualizatorem jest  przedstawiciel społeczności wiejskiej,  za  punkt widzenia 

przedstawianego świata  należy przyjąć   najbliższe otoczenie (dom, zagroda, wieś), podczas 

gdy peryferią będzie przestrzeń oddalona.  W perspektywie  poziomej sięgającej aż po 

horyzont tworzą ją kolejno:  gościniec, pole, łąka, las, rzeka (Adamowski 1999), a w 

ekstremalnym ujęciu morze i przestrzeń za morzem
3
, natomiast  w układzie wirtualnym – 

drzewo, chmury. Zarówno w uporządkowaniu pionowym jak i poziomym  wymienione 

fragmenty przestrzeni  stanowią punkty styczne z niebem, co nadaje im charakter 

intersferyczny. Dla konceptualzatora stanowią one czytelne znaki, wyznaczające granicę 

końca świata. 

   Wyobrażenie drogi z ziemi  w zaświaty jest niewątpliwie tak stare jak ludzkość, o czym 

świadczą  wątki  o pośmiertnej podróży dusz obecne w wielu mitologiach świata. 

Powtarzającymi się elementami budującymi  model sceny przejścia są drzewo życia,  rzeka 

oraz Droga Mleczna.  Wszystkie trzy  motywy  obrazują  trójdzielny model  kosmosu, 

składający się  ze  sfery ziemskiej,  demonicznego podziemia i  nadziemnej  przestrzeni 

boskiej.  Stanowią więc symboliczny  obraz  wertykalnego powiązania tych sfer, co 

predestynuje je do reprezentacji  konceptu drogi w wymiarze kosmicznym. 

   Usytuowanie nieba w górnej sferze  decyduje o kierunku drogi doń prowadzącej, podczas 

gdy zboczenie ze szlaku na skutek  napotkania  barier lub niemożności wejścia na drogę  

spowoduje zmianę kierunku   ruchu  na horyzontalny  lub   przeciwstawny (w dół) .  Kierunek 

horyzontalny oznaczać będzie   błądzenie po manowcach z perspektywą dotarcia do celu po 

usunięciu przeszkód, podczas gdy  zejście w dół sprowadzi do sfery  demonicznej. 

                                                 
2
 Odwoluję się tu do koncepcji  Schematu Wyobrażeniowego  Centrum-Peryferia  przedstawionego w  pracy   A. 

Libury (Libura 2000:103-139).  Preschemat Centrum- Peryferia  w aspekcie pośmiertnej wędrówki dusz  zgodny 

jest z  koncepcją drogi-podróży opartej na opozycji blisko-daleko w ujęciu W. W. Iwanowa, W.N. Toporowa 

(Iwanow, Toporow 1965: 166). 
3
Obraz zaświatów  jako przestrzeń daleka – za morzem, za lasami , gdzie powędrowały dusze zmarłych, pojawia 

się  najczęściej w lamentach (Iwanow, Toporow, op.cit. 166;  Newskaja 1998:54-55). 
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   Choć prototypowe ujęcie drogi, pokonywanej przez człowieka,  zakłada poruszane się 

pieszo (Lewicki, op.cit 280), to symboliczne przedstawienie podróży dusz nie musi się do 

tego schematu ograniczać.   Oderwana od ciała dusza  może  przemierzać   swą ostatnią drogę 

również drogą powietrzną  (na skrzydłach aniołów, przybierając postać  ptaka lub unosząc się 

do nieba  wraz z dymem lub wiatrem) jak też  piąć się do nieba po drzewie życia,  czy 

próbować dopłynąć w zaświaty czółnem.  Sposób podróżowania  i obraz drogi są ściśle 

powiązane ze sposobem  organizacji przestrzeni mitycznej – według  wertykalnego porządku 

trójdzielnego lub binarnego podziału horyzontalnego na ten i tamten świat.  Z uwagi na  

komplementarne funkcjonowanie obu modeli (Zając, 2004:  143-145)  może mieć to wpływ 

na obrazowanie  pośmiertnego szlaku  dusz w zaświaty. 

   Drzewo kosmiczne –  wspinanie się po drzewie do nieba 

   Wertykalny porządek kosmosu oddaje  jeden z najstarszych jego modeli, jakim jest drzewo 

życia (Tomicka, Tomicki 1975: 67-80), symbolicznie wskazujący  kierunek drogi   do sfery 

niebieskiej.   Dane z wielu kultur pozwalają na uznanie dębu za   archetyp drzewa 

kosmicznego. W wierzeniach ludów Północy wielki dąb, wiążący niebo z ziemią, po ścięciu 

stał się Drogą Mleczną – mostem  do nieba dla dusz (Haavio, 1979: 295 cytuję za  

Marczewska, 1998: 125.). Podobne wyobrażenia spotykane są u  ludów Azji i Południowej 

Ameryki oraz w  Europie   u Rumunów, także w  folklorze rosyjskim, gdzie  powtarza się  

zarówno symboliczne  wyobrażenie   dębu jako drzewa kosmicznego, jak i motyw 

powalonego drzewa, które staje się drogą ( Haavio, op.cit.:  39, 379-383, 385-387, 

Marczewska, op.cit. 125). 

   Również na gruncie polskim  dąb  wykazuje właściwości intersferyczne, właściwe 

archetypowi drzewa kosmicznego i  reprezentuje  symboliczną drogę przejścia dusz w 

zaświaty (Marczewska 2002: 115-119, 130-131). O właściwościach magicznych 

przypisywanych  dębom świadczą  ślady praktyk składania ofiar pod drzewem. Ze względu 

na moc neutralizowania zła i sił demonicznych przenoszono tam również z cmentarza ciała 

nieboszczyków podejrzanych o bycie upiorami oraz chowano zmarłych „nie swoją śmiercią” 

– samobójców oraz ofiar morderstwa (Marczewska 1998: 124). 

   Natomiast na związek  drzewa z drogą wskazuje metaforyczny obraz dębu jako drogi  w 

ludowej  zagadce  z Kielecczyzny: (Stoi dąb na środku wsi – do każdej chałupy gałązka wisi 

(Droga). ZWAK1877/1/131.  Motywu  wspinania się po drzewie do nieba  upatrywać można 

również w  polskich bajkach,  w których pojawiają się obrazy symbolicznej  wędrówki do 

nieba  po łodygach grochu, fasoli lub po linie. (Marczewska  1998: 131).  
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   Obrazowanie drzewa życia jako drogi łączącej ziemię z niebem  oraz ziemię ze światem 

podziemnym opiera się na opozycji blisko-daleko. Znajduje to  odzwierciedlenie w 

słowiańskich tekstach folkloru, gdzie dodatkowo pojawia się motyw  niekończącego się 

mostu przerzuconego przez  bezkresne bagna , morza   łączącego ten i tamten świat (Ivanov, 

Toporom  1965:  166-167). 

   Słuszność   tezy o  symbolicznym obrazowaniu drzewa życia jako  drogi dusz do nieba 

uzasadniają ponadto dane etymologiczne
4
  i   kulturowo-wierzeniowe,  jak np. zwyczaj 

sadzenia drzew na cmentarzu oraz stawiania krzyża (symbolu drzewa życia) na grobie w celu 

ułatwienia duszom transformacji na tamten świat (Marczewska, 1998: 132). 

   Droga po drzewie  prowadzi prosto do celu,  jako że wierzchołki gałęzi sięgają nieba, jest 

więc  idealnym wzorcem podróży   w zaświaty  zapewniającym     szybkie i bezpieczne 

przedostanie się do sfery niebieskiej.  Sakralne właściwości drzewa  pełnią funkcje ochronne, 

dzięki czemu model działania SIŁY:  ŹRÓDŁO- ŚCIEŻKA – CEL
5
   realizowany jest bez 

napotykania na przeszkody, a kierunek  wertykalny  nadaje  drodze walor pozytywny. 

 

   Drzewo kosmiczne > Droga Mleczna 

   Wspomniany wyżej koncept powalonego dębu zmieniającego się w Drogę Mleczną jako 

drogi dusz, znajduje odzwierciedlenie w wielu kulturach. Wierzy się, że  gwiezdnym szlakiem  

dusze ludzkie w postaci ptaków odchodzą  w zaświaty. (SSiSL 252,  Chev Dic 4/402-403). 

   Droga mleczna obrazowana bywa również jako szczelina  na nieboskłonie, przez którą 

przedostaje się na ziemię światło ognia niebieskiego  (SSiSL 252, Herd Lek 33).   Z takiego 

punktu widzenia wędrówka w zaświaty byłaby podążaniem  ku  światłości,  szlakiem 

oznaczonym przez  gwiazdy.    

 Gwiezdną drogę dusz porównywano też  do  rzeki, wieży, śladów stóp,  a także do drzewa 

(SSiSL 252, Mif Tok 1/116-117), co potwierdza jej  związek z  podróżą  (rzeka, ślady stop) 

oraz z drzewem kosmicznym (wieża, drzewo). 

   W kulturze polskiej
6
 kontynuowane są głównie wątki wierzeń chrześcijańskich, choć pewne 

motywy noszą znamiona religii wcześniejszych.  Liczne nazwy Drogi Mlecznej 

poświadczone z polskiego obszaru językowego, odsłaniają punkt widzenia  i profile drogi. 

                                                 
4
 Przykłady z języków słowiańskich (por.  *der-u ‘drzewo’, *dor-u ‘droga’,  *dor-gu) oraz  indoeuropejskich 

(por. ide. formy  oparte na tym samym rdzeniu: *dor-ug-:  por. *d(o)ru-k, stisl. trog , st.niem. trog ‘koryto’, irl. 

drochat ‘most’,  st.ang. knucel , gr.γνύξ) wskazują  na wspólne pochodzenie obu wyrazów  (Ivanov, Toporov, 

op.cit.: 166-167) 
5
 Preschemat Sily jak też modele jej działania opieram na  opracowaniu A. Libury (Libura, op.cit. 159 i nast.). 

6
 Wieloaspektowe opracowanie postrzegania Drogi Mlecznej w kulturze ludowej -  Niebrzegowska,1999 : 9-11.  
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1.  Droga dusz, Dusz umarłych,, Droga dusz pokutujących , duchów przodków, bohaterów 

Droga duchów,) –  profilują drogę z punktu widzenia podróżnych (dusz zmarłych),  

przemierzających  pieszo  gwiezdny szlak, obrazowany w postaci bitego gościńca.  Ten profil 

drogi,  nawiązuje do wierzeniowego aspektu, w którym gościniec ten – jak mówi legenda -  

przemierzać miała Matka  Boska  wstępując do nieba (Niebrzegowska 1999: 10). Drogę tę 

uczęszczają również święci Pańscy i  aniołowie posyłani  na ziemię z poselstwem do ludzi i 

przez nią prowadzą do nieba dusze sprawiedliwych, którzy prowadzili życie zgodne z 

przykazaniami boskimi (Kaleciak 1971:31 , cytuję za  Niebrzegowską , op. cit. s. 10.). 

   2.Wierzenia te ukazują nowy aspekt drogi w zaświaty -  pojawienie się przewodnika 

(świętych Pańskich) lub możliwość  podążania  wytyczonym już śladem (Matki Boskiej). W 

scenach pokonywania drogi do nieba  śladami Matki Boskiej lub pod opieką świętych 

wyraźnie zarysowany jest preschemat Kontroli.  Profil Drogi Mlecznej z punktu widzenia 

podążania śladem oddają nazwy: Droga Matki Boskiej, Droga Świętych. Droga Św. Jakuba,  

Droga Św. Wawrzyńca (SSiSL: 253). 

3.  Nazwa Droga ptasia i jej warianty Droga ptasza, ptaszęca, dla ptaków (SSiSL: 253)  

nawiązuje do  wierzeń o pośmiertnym przeistaczaniu się  duszy w ptaka, co oznacza że, 

zmienia się   sposób poruszania i obraz drogi, która staje się szlakiem powietrznym. 

4.  Nazwy    Droga do nieba, Droga do raju, droga z raju do nieba, Droga do Zbawienia,   

(SSiSL: 253) koncentrują profil drogi na celu podroży  jakim jest niebo ( też raj, zbawienie), 

podczas gdy Droga z nieba do piekła  wskazuje na zmianę kierunku ruchu z góry na dół, 

która nastąpić musiała w związku z uaktywnieniem   się siłowego modelu blokady, w wyniku 

czego   dusza potępiona  zostaje strącona  w odmęty piekła.   Opozycyjnym wariantom profilu 

drogi do raju i z raju odpowiada wierzeniowy obraz gwiezdnego gościńca , zgodnie z którym 

droga   rozwidla się i jedna  połowa jej wiedzie do nieba, a druga do piekła (Gładyszowa 

1960: 79, cytuję za Niebrzegowską , op. cit. s. 10). 

4. Natomiast nazwy Wrota do nieba, Boże Wrota  są obrazowaniem  końca drogi, a zarazem 

głównego celu podróży. 

   Rekonstrukcja  szlaku wędrówki dusz na postawie wspomnianych  wyżej poświadczeń 

obrazu   powalonego dębu  przechodzącego w Drogę Mleczną, prowadziłaby   od drzewa 

kosmicznego, sięgającego czubkiem nieba, dalej drogą gwiezdną  aż do bram raju lub czeluści 

piekła. Drogę Mleczną, jak wskazują jej nazwy, przemierzają  zarówno dusze czyste jak  i 

pokutujące, a nawet potępione,  jednakże wspólna wędrówka  zostaje przerwana, gdy szlak 

rozwidla się i jedna jego cześć doprowadza czyste dusze do Bożych Wrót,    druga zaś 

sprowadza potępieńców  do piekła. 
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   Pojawienie się rozstajnych  dróg  gwiezdnego szlaku  sygnalizuje  konceptualizację 

zaświatów jako przestrzeni niejednorodnej, podzielonej na strefy.  Na drodze dusz pojawia się 

blokada, uniemożliwiająca części z nich dotarcie do celu. Upragniony raj  osiągną tylko 

wybrani, którym dane będzie nadal podążać drogą prowadzącą do jego bram, podczas gdy 

pozostałym  droga do nieba  zostaje  odcięta. Aby dostać się do raju  dusze pokonać muszą   

przeszkodę w postaci rzeki ognistej oddzielającej niebo od czyśćca.     Rzeka  jawi się jako  

trzeci szlak  wędrówki dusz, przy czym zarysowują się tu jej dwa profile -  rzeki organizującej 

przestrzeń zaświatów  w układzie góra –dół
7
  oraz rzeki granicy między tym a tamtym 

światem w układzie horyzontalnym. 

Rzeka – granica światów 

   Na krawędzi świata są rzeki wielkie, co zamykają świat (KLS 2: 603). 

   Ślady powiązań rzeki z drzewem kosmicznym odnajdujemy w wielu mitologiach, które  

mówią, że wypływa  ona  spod drzewa życia, łącząc ze sobą świat wysoki, średni i niski. Stąd  

wywodzi się metaforyczne  przedstawienie rzeki jako drogi świata o wymiarach kosmicznych 

 (SSiSL: 324). 

   W wierzeniach wielu ludów rzeka stanowi  symboliczną granicę świata , za którą 

 rozpościera się już rzeczywistość pośmiertna, do której dostęp mają tylko umarli. Problem  

przejścia  na tamten świat wiązał się więc z koniecznością przekroczenia rzeki. Znana z  

greckiej mitologii scena  przewożenia dusz przez  rzekę Styks łodzią Charona  (Kopaliński  

 2006:1240) oddaje wyobrażenia  ludów starożytnych  o  transformacji do krainy śmierci. 

 Symboliczną  przeprawę dusz przez rzekę  graniczną odwzorowują realne doświadczenia –  

przejścia przez most lub przeprawy łodzią. 

   Kultura słowiańska  przejęła symbolikę i stereotypy  rzeki
8
–granicy światów wykształcone  

w kulturze ludów indoeuropejskich. Znane z mitologii słowiańskiej wyobrażenia podroży w  

zaświaty czółnem (SSS 1: 407) traktować można jako nawiązanie do przedhistorycznych   

zwyczajów chowania zmarłych  w wydrążonych pniach dębowych z otworem przykrytym  

deską – na kształt łodzi lub czółna (Fischer 1921: 155, cytuję za Marczewska 1998: op.cit. s, 

                                                 
7
 Wertykalny układ uzasadnia koncept zrzucenia dusz potępionych do piekła, czyli ruch w dół, jak też archaiczne 

wyobrażenia rzeki-granicy światów łączącej strefy niższe z wyższymi.  
8
 O stereotypie rzeki granicy por. Niebrzegowska, 1999a: 12-14; Masłowska 1990: 197-206.  
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 132).   W kulturze słowiańskiej znane są również zwyczaje budowania  dla dusz zmarłych 

 symbolicznych kładek, mostków  czy nawet rzucania gałązek  do strumieni, potoków lub  

rowów podczas ceremonii odprowadzania ciała  na cmentarz (Niebrzegowska 1999a: 12). 

   Na  gruncie polskim archetyp rzeki-granicy  światów żyje w wierzeniach  o przeprawianiu 

się dusz  zmarłych przez rzekę (SSiSL: 329).  Językową egzemplifikacją tych przekonań są 

 zakazy przenoszenia ciała zmarłego przez rzekę. O perlokucyjnej sile zakazu świadczą  

zwyczaje,praktykowane w niektórych  wsiach, zakładania  dwóch cmentarzy, jeśli rzeka 

 przepływała przez wieś. Jeżeli rzeka rozdziela wioskę na dwoje, to tam i cmentarze są 

 po obu jej stronach (ZWAK1897/96). Jeśli  jednak  cmentarz  znajdował  się po drugiej 

 stronie rzeki, żałobnicy pozostawali  na brzegu  w obawie przed wkroczeniem w sferę 

 śmierci, a  trumnie z ciałem towarzyszyła  jedynie najbliższa rodzina i ksiądz. 

  (Niebrzegowska 1999: 12). 

 

Wędrówka po bezdrożach 

   Rzeka – jako granica symboliczna między tym a tamtym światem  - otwiera nową 

perspektywę dla  obrazowania  pośmiertnej podróży. Horyzontalny model wprowadza do 

konceptu drogi opozycję  świat swój   - świat obcy, związaną bezpośrednio z archaicznym 

podziałem przestrzeni na  bliską – daleką.  Obraz rzeki fizycznie oddzielającej świat żywych 

od świata umarłych okazuje się szczególnie  ważny z  punktu widzenia  dusz, które tej bariery 

z jakiś względów pokonać nie mogą.  Dotyczy to głownie zmarłych „nie swoją śmiercią” – 

samobójców, ofiar zbrodni, zamordowanych  w podróży przy drodze lub w  lesie, 

zwyczajowo chowanych w nie poświeconej ziemi, na miejscu w którym spotkała ich śmierć. 

Pochówek przy gościńcu lub pod drzewem  - prototypem drogi w zaświaty -  stanowił 

symboliczną formę  wprowadzenia duszy zmarłego na właściwy szlak,   by ułatwić jej 

przedostanie się do krainy śmierci. W przeciwnym razie groziłoby jej przeistoczenie się w 

demona. Przekonanie, że dusze które nie przeszły na tamten świat  pozostają na ziemi i 

zagrażają żywym, nakazywało  odprawianie  dodatkowych  zabiegów,  ułatwiających im 

transformację. Należały  do nich liczne praktyki związane z  wiarą w oczyszczającą moc 

ognia i rolę dymu jako pośrednika między światem żywych i umarłych. I matkę nam juz 

spalili, i to dobrze ucynili, sła z dymem do nieba, cegoz jej potrzeba? (SSiSL: 316).   
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    Zwyczaj spalania stosu chrustu gromadzonego przez kilka lat  na grobach  samobójców 

oraz w miejscu pochówku ofiar zabójstwa (SSiSL: 275 ),    czy  też palenia obciętych włosów 

i paznokci zmarłego opierał się na przekonaniu, że to co spalone przeniesione zostaje  na 

drugi świat  (SSiSL:  269). Toteż wierzono, że  duch człowieka, który nie pojednał się z 

Bogiem przed śmiercią sam rozpala sobie ogień w miejscu swej śmierci.  (Lud 1911: 62). 

  Nakazy odprawiania rytualnych praktyk  odsłaniają   nowy aspekt profilu  wędrówki dusz w 

zaświaty, jakim jest  potrzeba wsparcia ze strony żywych w pokonaniu przeszkód na drodze 

do celu. 

   W świadomości ludowej szczególnej pomocy w przekraczaniu granicy śmierci wymagają 

dusze zmarłych, nie opatrzone odpowiednimi sakramentami, a więc tych, którzy nie przeszli 

transformacji  właściwej dla swego   etapu życia. 

Zaroiło się powietrze i zaroiły się chmury od porońców, niechrzceńców, od dusz dzieci 

„przyspanych” przez matki lub przez nie strutych, czy inaczej zabitych, od topielców, 

wisielców i wszelkiego rodzaju samobójców, od ludzi zmarłych nagłą śmiercią, a nawet po 

prostu źle pochowanych […]. Liczne z tych dusz – jako że są niemal tożsame z wiatrem – 

noszą chmury i nimi kierują (KLS 2,  480). 

   Podróż pośmiertna jawi się jako kontynuacja  drogi życia rozpoczętej na ziemi. Brak 

przygotowania na przyjęcie śmierci uniemożliwia  opuszczenie świata ziemskiego dopóty, 

dopóki nie zostaną odprawione konieczne obrządki i przerwana nić nie zostanie ponownie 

nawiązana. Nieswoja śmierć przerywa    rozpoczętą  podróż,  sprowadzając duszę na 

bezdroża. Nie mogąc ani oderwać się od ziemi ani przejść w zaświaty zagubione dusze 

błąkają się,  miotane wiatrem, co naraża je na  kontakt z siłami  demonicznymi.  

   Opowiadania wierzeniowe o strachach i duchach   mówią o  konieczności wysłuchania  i 

spełnienia  ich próśb , a zwłaszcza  o nakazie  udzielenia  sakramentu chrztu duchom  dzieci, 

które przyszły martwe na świat lub   zmarłym w niemowlęctwie  zanim je ochrzczono. 

Pochowane bezimiennie, byle jak i byle gdzie , nie opatrzone sakramentem,  przez siedem lat  

tułają się  po świecie, prosząc o chrzest. Jeśli prośba ich nie zostanie spełniona, nie 

ochrzczona dusza przejdzie pod władzę sił nieczystych i stanie się demonem.  Nadanie 

imienia oraz  wypowiedzenie w imię Boże  magicznej formuły, zastępującej   chrzest  

sprowadza duszę z manowców na  właściwą  drogę   do nieba.  (Engelking, 1991:77). Ustny 

charakter przekazu oraz moralny obowiązek podporządkowania się  obwiązującym normom 
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zachowań wobec ducha  nadaje nakazom charakter utrwalonych językowo wzorców 

kulturowych , funkcjonujących w postaci performatywnych aktów mowy 
9
. 

To się mówiło: W imie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakeś pan, niech ci będzie imie Jan,  

jakżeś panna, niech ci będzie imie Anna”. I rzucało się wtedy niby krzyżmo, te chusteczke 

z głowy, czy od nosa,  fartuszek  czy co się miało w reku. Grunt, żeby było jakieś białe 

płócienko ( Niebrzegowska-Bartmińska, 1998:. 319-334). 

   Magiczna formuła wzmocniona została  dodatkowo gestem i atrybutem w postaci białego  

płótna, które w kulturze ludowej  funkcjonuje jako symbol utkanej drogi życia
10

. Biała 

 chusteczka rzucona  ochrzczonej duszyczce  symbolicznie sprowadzić  ją miała  na  

zagubioną drogę  życia i śmierci. 

   Na wieczne błądzenie skazane są natomiast dusze  przeklętników i krzywoprzysiężców,  

gdyż po śmierci nie przyjmie ich  ani ziemia, ani woda, ani chmury, a dusze ich zagubione   

między  ziemią  a niebem  nie znajdą spoczynku aż do końca świata lub od razu zostaną 

 strącone z ziemi wprost do piekła.  Językową egzemplifikację przekonań w moc działającego 

 słowa stanowią magiczne formuły złorzeczeń zawierające w swej treści implicite 

 przepowiednię kary, czekającej przeklętego po śmierci: Bodaj cię ziemia nie przyjęła, A 

 żebyś nie zaznał spokoju po śmierci!  Również przysięgi na świętość żywiołów – na wodę, na 

 ziemię  przewidują wieczne potępienie w wypadku krzywoprzysięstwa. (Engelking 2010: 

 163-164, SSiSL : 23, 27). 

Rzeka – bariera oddzielająca raj od   czyśćca 

Raj od czyśćca  przedziela szeroka rzeka, a na niej wąski most; po obu jego stronach 

stoją diabli i zrzucają w przepaść dusze idące do raju. Przepaścią tą płynie rzeka ognista i 

gore wciąż ogniem nieugaszonym (Wisła XV 485). 

Obraz czyśćca jako końcowego  etapu na drodze do nieba dla dusz grzesznych zgodny jest z  

koncepcją sferycznego zróżnicowania  zaświatów.    Koncept  rzeki ognistej, dzielącej 

 przestrzeń zaświatów na  górne i dolne strefy zdaje się nawiązywać do tych wersji  mitów o 

 stworzeniu świata, które przyjmują koncepcję dwóch demiurgów i mówią o ich  umowie o  

                                                 
9
 Na kulturotworczą funkcję rytualnych  formuł, towarzyszącym praktykom magicznym zwracają  szczególną 

uwage   Bartmiński 1990, 199 oraz S. Niebrzegowska-Bartmińska 2007 197. 

 
10

 Wskazują na to  rytualne praktyki  przy ceremoniach przejścia. Białe płótno i nici kładziono na progu  chaty przed 

wyjściem z dzieckiem do chrztu,  ręcznikiem wiązano ręce  narzeczonych, a  białe płótno rozściełano przed nimi, po 

ceremonii ślubnej, biały ręcznik kładziono przed krzyżem na rozstajnych drogach podczas  obrządku pogrzebu, a podczas 

uczt zadusznych rozściełano biały ręcznik od okna do stołu, traktując go jako drogę dla dusz zmarłych (Benedyktowicz, 

Benedyktowicz  1992: 63, 93, 123).    
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podziale władzy nad ludźmi, zgodnie z którą żywi na ziemi mieli należeć do gromowładcy, a 

 zmarli przejść pod władanie pana podziemi.
11

  Tłumaczyło by to stałą obecność diabłów we 

wszystkich miejscach intersferycznych (Adamowski 1999), w których dochodzi do 

 bezpośredniego kontaktu z zaświatami lub wręcz z nimi utożsamianymi oraz na kolejnych 

 odcinkach drogi dusz, od rzeki – granicy  światów począwszy, a na rzece ognistej 

 skończywszy.   

   Nie mniej chrześcijańska wizja świata opiera się na przekonaniu, że jedynym władcą tego  i 

tamtego świata jest Bóg i tylko jego moc sprawić może, że  dusza znajdzie się w raju lub w 

piekle
12

: 

Przysłał-ci Pan Jezus dwóch aniołów z nieba, oj wzieni sierotkę prościutko do nieba, 

Przysłał-ci Pan Jezus dwóch czortów z piekła, oj wzieni macochę, by się w ogniu piekła 

(SSiSL: 298). 

   Organizacja przestrzeni mitycznej, oparta na dwóch komplementarnych wzorcach  modelu 

świata – porządku wirtualnym i horyzontalnym -  stworzyła odmienne koncepty podroży w 

zaświaty.   Archaiczne wyobrażenia drogi w postaci drzewa kosmicznego, czy szlaku 

gwiezdnego  łączył wspólny trójdzielny  model kosmiczny, stąd ich   symboliczne  obrazy 

przenikały się:  powalony dąb  utożsamiany był z Drogą Mleczną, która  porównywana  była 

z rzeką i drzewem.  Wędrówka duchów nie naruszała archischematu Więzi, gdyż tak 

obrazowana droga  łączyła sfery górne i dolne modelu wszechświata stanowiącego 

nienaruszalną całość. 

   Natomiast model horyzontalny oparty na opozycji tu : tam wprowadził punkt widzenia 

świata swojego i obcego. Świat widziany z pozycji  „swój” – znany i rozpoznawalny  

przeciwstawiony został  zaświatom jako przestrzeni amorficznej i obcej, zamieszkałej  przez 

złe duchy.  Toteż  wędrówka po obszarze  pozbawionym znaków  zobrazowana została jako 

błądzenie po manowcach,  gdzie na podróżnych zewsząd czyhało zło. Jednakże przejście 

przez sferę chaosu, poddanie się próbie wody i ognia  stanowiło  warunek przeistoczenia  

dusz grzesznych w czyste i wolne od win.     Obraz mostu,  białego  płótna, dymu służyły jako 

symboliczne  obrazy drogi – znaki łączności świata żywych ze światem umarłych.  

 

                                                 
11

 Mowa tu o bułgarskiej wersji mitu, który ukazuje spór między Bogiem a diabłem toczący się o los ludzi. W 

micie tym Bóg i diabeł reprezentują odpowiednio życie i śmierć. Dopiero wskutek interwencji Chrystusa  zostaje 

zakłócony porządek  pierwotny i podział żywy – umarli zastąpiony zostaje   opozycją losów pośmiertnych:  dusz 

idących do nieba i zesłanych do piekła, por.  Tomiccy, op.cit. 55-56. 
12

 Postawę wierzeniową w nieograniczoną moc Boskiego miłosierdzia, dającą nadzieję na zbawienie duszom 

potępionym pod warunkiem pokuty  utrwalają zwłaszcza pieśni pogrzebowe, zaduszne i pielgrzymkowe  

(Adamowski,Doda, Mickiewicz, op.cit,  Bartmiński  1998),  które ze względu na rytualną funkcję  tworzą 

stereotyp przekonań.  
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Antropologicznej Akademii Umiejętności”, Kraków 1877-1895 
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Streszczenie w jęz. polskim 

Autorka przedstawia schematy konceptualizacji drogi w polskiej kulturze ludowej w aspekcie 

wędrówki dusz do nieba. Obrazowanie pośmiertnego szlaku podróży opiera się na dwóch 

archaicznych schematach organizacji przestrzeni mitycznej – porządku wertykalnymi i 

horyzontalnym. W układzie  wertykalnym, dusze podążają  do celu prostą drogą w kierunku 

góra-dół (niebo-piekło). Aspekt binarnego podziału horyzontalnego na świat żywych i 

umarłych ukazuje pośmiertną wędrówkę w przestrzeni obcej, amorficznej, w której  

zagubione dusze poruszają się po omacku w poszukiwaniu drogi do celu.    

 

Summary of the paper: Conduit of the Soul. Symbolic Representations in Polish Folk Culture. 

The article is dedicated to various conceptualizations of the route in the context of a souls’ 

journey towards heaven which have developed in the Polish folk culture. The representations 

of the route are based on two archaic patterns of mythical space, i.e. vertical and horizontal. In 

the vertical order the souls are presented as proceeding by a straight passage leading them 

either upwards to heaven or downwards to hell. In the horizontal order, dependent upon the 

binary division of the world into the living and the dead, the conduit of the souls is presented 

as meandering in the alien and amorphous space where they flounder to find the doom. 

 

 

 

 

 

 

 

 


