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IRYNA KOWAL-FUCZYkO 

Przydatnosc porownawczego badania twor- 
czosci ludowej nie podlega wqtpliwosci. Jest 
to metoda skuteczna zw#aszcza dla badania 
narracyjnych gatunkow folkloru. Czqsto jest 
ona jedynym sposobem wytlumaczenia nie- 
zrozumiatej, niejasnej albo wqtpliwej tresci czy 
detalu. 

Motywem, kt6ry potrzebuje - moim zdaniem - wy- 
jainienia jest obecny w ludowej bajce litewskiej motyw 
,,chiopicc i zmija". Oto jego streszczenie: ojciec wysyta 
chiopca w Swiat, aby siq ozcnii. Chiopiec trafia do lasu, 
z plonqcego dqbu ratujq zmijq, ktora daje mu klucz do 
jaskini, gdzie znajduje on wszystko, co jest niezbqdne 
dla zycia. Chiopiec zostaje tam na noc. Rano pojawia 
siq stary dziadek, daje goSciowi pieniqdze i prosi, zeby 
zostai na jeszcze jedna noc. Nastqpnego dnia z takq 
samq proiba zwraca siq do niego staruszka. Trzeciego 
dnia - mloda dziewczyna. Ta ostatnia prosi, ieby zo- 
stat na cztery tygodnie. Po uplrywie tego terminu m6- 
wia do chlopca: ,,Proi, o co chcesz, niczego ci nie po- 
zalujemy za to, ze tyle czasu przebywatei w ciemnym 
zamku. W ten spos6b zniknie z tego zamku przeklen- 
stwo, oiyje i zamek, i gora, a my bqdziemy mogli wr6- 
cid do ludzi, wyzwolimy siq od z'rych czarownik6~" .~  
Chlopiec zobaczyt, i e  Sciany zamku s t ab  siq biate, wy- 
rosiy trawa i drzewa. Za przyslugq, ktorq wyiwiadczyi, 
poprosii o miecz, kt6ry jednym uderzeniem Scina 1000 
gt6w i o koszulq, ktora spelnia wszystkie zyczenia, kie- 
dp siq jq wiozy. I tak siq stalo. Jego iyczenia zosta'ry 
speinione. Ale bajka na tym siq nie koficzy, chociaz 
motyw, ktory nas interesuje, jest wyczerpany. 

Podobne motywy spotyka siq w litewskich mitologicz- 
nych legendach. Dziewczynalzotnierz nocuje w miesz- 
kaniu, w kt6rym zjawiaja siq widma: kt05 przqdzie / lu- 
dzie widzq pohvory. Czlowiek ratuje duszq ~ m a r t e g o . ~  

W powyiszym kontekgcie niezrozumia'ry, potrzebu- 
jqcy wyt-tumaczenia jest przynajmniej jeden moment: 
dlaczego chiopcu/dzicwczynie udaje siq uratowad za- 
czarowany zamek tylko poprzez swojq w nim obecnoid. 
Na podstawie tekstu konkretnej bajki nie da siq tego 
wytiumaczyd i nawet inne litewskie bajki prawie nicze- 
go w tym wzglqdzie nie wyjainiajq. 

Podobny motyw spotykamy rowniez w ukrainskiej 
bajce ludowej Jak leniwy krblewicz-pijak oi!eni/ sig z kr6- 
lewna.' Krolewicza w ciemnym lesie spotykajq trzy 
dziewczvnv ubrane w bvcze skorv. Prosza. zebv Drze- 

nocowai w ich zamku. Przcz trzy noce zte s ib  mqczq 
go: szczypiq, gryzq, przypiekajq. Co noc do chtopca 
przychodzq dziewczyny i po kazdej nocy bycze sk6ry 
pokrywajq coraz mniejszq czqid ich ciai, a i  po trzeciej 
nocy zupelnie znikajq - dziewczyny sq uwolnione od 
ziych mocy. 

Z kolei w polskiej bajce ludowej 0 krdlewiczu-wro- 
n ie9odobne  zadanie wypefnia dziewczyna. Prosi ja o 
to wrona. Tiumaczy i uprzedza dziewczynq: ,,Jeieli 
chcesz mnie uratowad, to zamieszkaj w tym pokoju. 
Tam bqdq ciq mqczy'ry zte s ib,  ale ty nie b6j sie i nie 
zwracaj uwagi na nic z tego, co zobaczysz i co poczu- 
jesz. Ale jezeli krzykniesz - ze strachu albo z powodu 
mqczqcego ciq b61u, nawet jezeli to bqdzie tylko jeden 
krzyk, albo skarga - to powiqkszysz moje mqki o dzie- 
siqd razy; a jezeli odwrotnie - nie wydasz iadnego 
diwiqku, to szybko uwolnisz mnie od tego zaklqcia". 
Przez ca'ry rok dziewczyna mieszkata w tym strasznym 
pokoju. Ale to okazalo sie niewystarczajqce, zeby osta- 
tecznie uratowad wronq. Bohaterka musi jeszcze przez 
rok pracowad na wsi. Dziewczyna wytrzymata tez i te 
niewygody z honorem i za to otrzymala nagrodq, na 
kt6rq rzeczywiicie zas-tuiyta. 

Wymienione przykiady z ukrainskiej i z polskiej bajki 
wyjainiajq duzo wiqcej niz w treSci bajki litewskiej. 
Okazuje siq, ze czas przebywania w zamku sko.jarzony 
jest tu z mqkq, ale jej okres winien byd wystarczajqco 
diugi (tego momentu nie ma w ukraifiskiej bajce). W 
takim kontekicie nie jest trudno siq domyiled, ze mamy 
tu do czynienia z inicjacjq, tym bardziej ze prawie we 
wszystkich przyktadach przedstawione przezycia (wcze- 
Sniej czy p6iniej) wiazq siq ze i lubem.Tiekawe jest 
to, ze chociaz w bajce litewskiej momentu mqki braku- 
je, to chtopak nie spqdza czasu bezczynnie: dziewczy- 
na bez przenvy uczy go, pokazujc jak powinien czyicid 
swoj miecz, jak rzucad kopiq, jak zachowywad siq przy 
stole. Oznacza to, ze istniejc tu moment zjednoczenia 
z wiedzq sakralnq. 

Rozpatrywany moment, namijmy go ,,zatrzymaniem 
siq w zaczarowanym miejscu", istnieje tez w znanym 
motywie, ktory nazwad mozemy umownie ,,czenvony 
kwiat". W litewskiej bajce Martwy kwiat oraz w pol- 
skiej 0 tym jakpanna zakochaia siq w potworze dowia- 
dujemy siq, ze w trakcie spqdzania czasu w towarzy- 
shvie potwora dziewczyna zakochaia siq w nim, a to z 
kolei sprzyja wyzwoleniu zamku i jego wlaiciciela od 
zaklqcia. 



. .  -. - . 

W polskiej bajce 0 ghdpim, ktoq) nie znat straclzu 
dzieki nocy spqdzonej w strasznym zamku, w ktorym 
iyje widmo, gtupi staje siq bogaczem. Ale oprdcz tego, 
a to jest wazne, chiopcu udalo siq wyzwolid od mqki 
poprzedniego wladcq - okrutnego i niesprawiedliwego 
pana, kt6ry musiai cierpied w swoim domu. Pan wy- 
tlumaczyl swojemu wybawicielowi sytuacje w nastq- 
pujqcy sposbb: ,,Ty mnie uratowaleS, uwolniieS mnie 
od zaklecia. Ja wczeSniej bylem szanowanym panem, 
wkadca tego folwarku, ktciry pozostal przy mnie nawet 
po mo-jej Smierci, bo nikomu jeszcze nie udalo siq prze- 
nocowak tu i ocalik iycie (podkreilenie autora). W iy- 
ciu bylem okrutny dla ludzi. Kiedy siq rozgniewatem, 
od razu kazalem poioiyd chlopa do pieca i rozciqd go 
na dwie poiowy. Po mojej Smierci diabli mnie w ten 
sam spos6b rozcinali i mieli to robid do chwili, w kt6- 
rej uda siq komuS przenocowak na folwarku i wyba- 
wid mnie od meki. Ty mnie wybawilei od tej mqki - 
folwark jest teraz twoj, a ja juz nikogo nie bqdq stra- 
szyl". 

Okazuje siq, i e  jednym z podstawowych warunk6w 
zbawienia zaczarowanego miejsca jest pozbycie siq stra- 
chu. To  nie jest ludzka cecha (chociai dla czlowieka 
strach jest stanem typowym) - ale moze to zrobid tylko 
ten, kt6ry przeiyl inicjacjq, to znaczy w jakiS sposob 
upodobnil siq do zmarlego. W polskiej bajce 0 kr6le- 
wiczu-wronie dziewczyna musi ponadto milczed. To  
milczenie jest typowa cecha zmariych." 

Polska bajka 0 tym jak panna zakochala siq w po- 
tworzc kr6tko tlumaczy przyczynq powstawania sytu- 
acji, w jakiej przez dlugi czas znajduje siq zamek: ,,Kie- 
dyS krolewicz razem z wioskq zostal zaczarowany przez 
ziego kr6la". Jaka przyczyna wywolala zle czary - nie 
wiadomo. Ale znana jest finska bajka Kwiatek, k t o y  
nie wiqdnie", w ktorej motyw ten jest analogiczny z 
motywem umownie nazwanym ,,czenvony kwiatek". W 
niej kr6lewicza i jego krolestwo widmo zaczarowalo 
dlatego, i e  nie oienit siq z jego c6rka. Mozna przypu- 
Scid, ze przyczyna zaczarowania w pozostaiych bajkach 
jest taka sama. 

To  przypuszczenie jest motywowane t a k e  tym, ze 
prawdziwa mil056 dziewczyny ratuje krolewicza od 
pozostawania w postaci maszkary. Jest to ukazane w 
ukrainskiej bajce Jak rnitoSC dziewczyny uratowata kr6- 
lewicza zaklqtego w rnaszkarq (motyw ,,czenvony kwia- 
tek"). Matka zaklqla go w maszkarq, kt6t-4 mial byd do 
chwili, w kt6rej zakocha siq w nim dziewczyna."' Po- 
nadto pokuta ma tu c-,arakter spoleczny (ukarany zo- 
stai n ie  tylko kr61ewicz, ale takze jego kr61estwo), a 
miazane jest to rowniez z rezygnacjq ze Slubu - naru- 
szcniem norm s~"'eczn~ch, 'bm zachowaniem (ter- 
min B. Kerbelite"), co w konsekwencji (jak w bajce 0 
ghlpim, k@Y nie zr?at strachu) powoduje odpowiedniq 
karq. 

Bajka 0 ghpirn, ktory nie znat strachu, jak i inne 
wyzej wymienione, udowadnia waznq myS1: przebywa- 
nie w zaczarowanym rniejscu jest z motywem 
grzechu i kary. w kaidym wypadku, bohater 
musi pozostad przez jakiS czas w zaczarowanym miej- 
scu, to miejsce uwalnia od pokuty. Nie zawsze znana 
jest przyczyna pokuty? ale ze przyczyna istnieje7 nie 
ulega wqtpliwoici. Tu trzeba przypomnied mitologicz- 
nq litewskq legend?, w kt6re.i czfowiek pozostajqcy PrzY 
zmariym na cmentarzu, chociaz ktoS go goni, pali, gro- 
zi, i e  rozetnie go na polowe, ratuje duszq z m a r i e g ~ . ' ~  

. . . - . ,,. - 

Elementu zaczarowanego zamku w tym tekScie braku- 
je, ale jest moment meki fizycznej. 

Kr6tko podsumujmy to, co zostalo wyiej zauwaio- 
ne. Rozpatrywany motyv ,,zatrzymaC siq w zaczarowa- 
nym miejscu" posiada nastqpujqce elementy: 

1. Bohater musi oswobodzid zaczarowane miejsce 
od przeklenstwa; 

2. Przeklenstwo sprowokowane jest naruszeniem 
spotecznych norm, grzechem; 

3. Bohater musi mice specjalne cechy, kt6re koja- 
rzq siq z inicjacjq. . 

Material, ktorym dysponujq, pozwala szczeg6lowiej 
rozwinqd trzeci punkt. Jak jui byio powiedziane, bo- 
hater, ktory musi przez jakiS czas przebywad w zacza- 
rowanym miejscu, to cziowiek, kt6ry przechodzi inicja- 
cjq. Dlatego musi by6 Smiaiy, posiadad sakralne zna- 
miq (na przyklad po to, aby 'stad siq niewidzialnym), 
umied milczed przez dtugi czas. Opr6cz tego, czlowiek 
ten musi by6 bezgrzeszny. Mozliwe, ze taki akcent, o 
charakterze religijnym, pojawil siq poiniej, a le  by6 
moze, moralne cechy bohatera nie sq drugorzqdne. 
Bohater, kt6rego sumienie jest nieczyste, przez wyma- 
gany czas nie moze pozostawad w zaczarowanym, sa- 
kralnym miejscu i zachowad zycie. 

Bardzo dobrze dowodzi tego ukrainska legenda 0 
nienarodzonyclz dzieciach, zarejestrowana w Galicji w 
koncu XIX wieku." Opowiada o kobiecie, ktora nie 
chciala rodzid dzieci i z tego powodu poddala sie abor- 
cji. Zdecydowala, ze wyspowiada siq, ale zaden ksiqdz 
nie chcial odpuicid jej grzech6w. W koncu zrobil to 
ksiqdz z jej wsi. Ale przy tym powiedzial: ,,Jezeli nic ci 
siq nie stanie po trzech dniach przebywania w koiciele 
- t o  znaczy, ze zadnego grzechu nie masz". Po trzeciej 
nocy przyszli wypuScid jq z cerkwi, a tam nie ma nicze- 
go, tylko koSci z baby". 

W polskiej bajce Krdlewna-upidr14 bohater tez musi 
byd w Swiqtyni trzy noce (taki motyw jest dobrze znany 
w slowianskich bajkach), ale on wie, gdzie i jak moina 
siq schowad przed zmariym, kt6rego trzeba pilnowad 
i dlatego bohater pozostaje zywy. Innymi slowy, bo- 
haterowie posiadajq wiedzq, kt6ra potrzebna jest 
przy inicjacji, a czas spqdzony w koSciele - to czas ini- 
cjacyjny, podobnie jak czas spedzony w zaklqtym zam- 
ku. 
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