Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią – streszczenie,
plan wydarzeń
Streszczenie
Wierszowany dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią rozpoczyna się od sceny modlitwy mistrza w
kościele, kiedy to prosi Boga o możliwość spotkania ze Śmiercią. Wtedy znikają wszyscy ludzie
otaczający Polikarpa i staje on twarzą w twarz z odrażającą kobiecą postacią, dzierżącą w ręku
kosę – swój odwieczny atrybut. Przerażony tym widokiem mistrz wije się u jej stóp, nie mogąc
się zebrać na żadne rozsądne pytanie. Dopiero zapewnienia ze strony Śmierci, że nie przyszła
tym razem zabrać go ze świata żywych sprawiają, że Polikarp podnosi się z ziemi i zadaje
pierwsze nieporadne pytanie o pochodzenie Śmierci. Na to jego rozmówczyni przedstawia
historię stworzenia przez Boga pierwszych ludzi, którzy zdradliwie sięgnęli po jabłko z
zakazanego drzewa. To właśnie w tym owocu znajdowała się ukryta Śmierć i wraz z
ugryzieniem jabłka przez Ewę, wydostała się na zewnątrz. Zyskując od Boga swą niezwykłą
moc, od tej pory Śmierć zaczęła pozbawiać ludzi życia.
Kolejne pytanie Polikarpa, tym razem o możliwość przekupienia Śmierci darami, rozdrażnia jego
potworną rozmówczynię, która zapewnia, że jej kosa i tak dosięgnie każdego, bez względu na
jego pochodzenie, płeć, stanowisko i stopień zamożności. Żadne dary na nic się tu nie
przydadzą.
Przy okazji Śmierć nie szczędzi krytyki ludziom różnych stanów, którzy jej zdaniem popełniają
najwięcej godnych pogardy przewinień. Szczególnie potępiani przez nią są nieuczciwi,
przekupni sędziowie oraz skłonny do pijaństwa i obżarstwa kler, któremu przeciwstawia Śmierć
pokornych mnichów, wiernych przykazaniom i regułom zakonu. To właśnie oni, a także wszyscy
inni pobożni, uciskani i pokorni, uznawani za życia za głupich i naiwnych, otrzymają zapłatę w
Niebie, a sama śmierć będzie dla nich łagodna – tego uczy mistrza jego rozmówczyni.
Plan wydarzeń
1. Modlitwa mistrza Polikarpa w kościele, z prośbą o możliwość ujrzenia Śmierci.
2. Pojawienie się Śmierci:
– opis Śmierci,
– przerażenie mistrza,
– opisanie przez zjawę spotkania z nią w godzinę śmierci, które nie ominie nikogo.
3. Podniesienie się mistrza z posadzki i zapytanie Śmierci o jej pochodzenie.
4. Opowieść o narodzinach Śmierci w momencie zerwania przez Ewę jabłka w raju.
5. Pytanie Polikarpa o możliwość przekupienia Śmierci.
6. Zapewnienie Śmierci, iż jej kosa dosięgnie każdego.
7. Krytyka niesprawiedliwych, pysznych i bogatych oraz pochwała sprawiedliwych, pokornych i
ubogich.
8. Zapewnienie, że żyjący zgodnie z wolą Boga odchodzą z tego świata bez żalu i cierpienia.

