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I

DLACZEGO? SK¥D?
W JAKI SPOSÓB?
LUDOWA WIZJA ŒWIATA
WPROWADZENIE

Ksi¹¿ka, któr¹ przekazujemy Czytelnikowi, jest prób¹ odtworzenia ludowej wizji
œwiata. Zawarte tu opowiadania przedstawiaj¹ to, co nurtowa³o ludzkoœæ od wieków:
sens zjawisk, przyczyna ich istnienia. Kto stworzy³ œwiat? Kto nim rz¹dzi? Te pytania
musia³y sobie stawiaæ wszystkie ludy, ka¿da wspólnota etniczna, gdy¿ od odpowiedzi zale¿a³ ³ad spo³eczny i moralny, a tak¿e — jako ich konsekwencja — hierarchia
wartoœci. Opowiadania stanowi¹ce odpowiedŸ odzwierciedlaj¹ ludowe wyjaœnienia cywilizacyjnych, kulturowych, przyrodniczych fenomenów, na tyle dziwnych i niezwyk³ych, ¿e musia³y zdumiewaæ, niekiedy przera¿aæ, a czêsto po prostu zaciekawiaæ
dawnych ludzi. Z takiej to fascynacji zrodzi³o siê wiele opowiadañ ajtiologicznych.
Folkloryœci pojmuj¹ ajtiologiê (ajtia z greckiego — ‘wyjaœniaæ’; logia — ‘znajomoœæ
rzeczy’) jako wiedzê ludu o pocz¹tkach wszechrzeczy, a wiêc o powstaniu nieba, ziemi,
zjawisk zoologicznych, botanicznych, geologicznych. Ajtiologia jest dziedzin¹ folkloru,
zajmuj¹c¹ siê nade wszystko tradycyjnymi opowieœciami, mitami, dotycz¹cymi pocz¹tków najbardziej zadziwiaj¹cych zjawisk natury. To dziêki nim poznajemy strukturê
antropologiczno-kulturow¹ dawnego, czêsto z okresu œredniowiecza, ludu, dla którego otaczaj¹ca go rzeczywistoœæ mia³a w istocie od samego pocz¹tku charakter
mityczny. Sk³ada³a siê nie tylko z wielu wymiarów, ale i wszystkie by³y najwyraŸniej
upodmiotowione. W sk³ad tak pojmowanej rzeczywistoœci wchodzi³y oprócz otaczaj¹cych cz³owieka rzeczy i zjawisk tak¿e inne byty natury nadprzyrodzonej. Nie
dziwi wiêc, ¿e nieomal wszystko, i niebo, i s³oñce, ksiê¿yc, przyroda, a wiêc drzewa,
rzeki, góry, lasy, mia³o charakter transcendencji, a zatem wymaga³o kultu i stanowi³o
sacrum.
Autorka rozszerza pojêcie ajtiologii tak¿e i na zjawiska s³owotwórcze, na opowiadania nazewnicze, toponomastyczne, stanowi¹ce wyraz ludowej potrzeby nadania osiedlom, górom, lasom i znanym przedmiotom — nazw w³asnych.
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I. DLACZEGO? SK¥D? W JAKI SPOSÓB? LUDOWA WIZJA ŒWIATA

Wybitny badacz antropologii Mircea Eliade uwa¿a³, ¿e s³owo „dlaczego?” jest
zawsze najsilniej zwi¹zane ze s³owami „jak?”, „w jaki sposób”?1. Wtóruje mu w tym
inny badacz, zajmuj¹cy siê filozofi¹ œredniowiecza, w tym tak¿e ajtiologi¹ — Krzysztof
Pomian. Obra³ on jako przedmiot badañ ow¹ nies³ychan¹ d¹¿noœæ cz³owieka do
poznania wszystkiego, co go otacza, i tak¿e doszed³ do wniosku, ¿e dla ludzi
najwa¿niejsze pytania to: „Sk¹d w³aœciwie ten przedmiot siê wzi¹³? Sk¹d siê wzi¹³ œwiat
i ludzie, kto ustanowi³ taki lub inny obyczaj, tê lub inn¹ instytucjê”2.
Pytania te i inne, niezale¿nie od epoki, religii, kultury i terytorium, s¹ przez ludzi
stawiane i zawsze poszukuje siê na nie odpowiedzi — odpowiedzi kompletnej,
zadowalaj¹cej. Wszystko, co niepe³ne, co „nie pasuje”, w czym jakby brak wa¿nych
elementów, uznaje dawny cz³owiek za niewyjaœnione. Przy czym nale¿y zaznaczyæ, ¿e
ludzi na ogó³ niewiele obchodzi³o, czy ich odpowiedŸ jest zgodna ze stanem wiedzy,
wystarcza³o, mieæ przekonanie o jej prawdziwoœci, wierzyæ w ni¹3.
Nie dziwi nas, ¿e cz³owieka interesowa³ nie tylko mikrokosmos, a wiêc jego
najbli¿sze otoczenie, ale i makrokosmos, do którego nale¿a³y zjawiska, o których ju¿
by³a mowa: bóstwa, s³oñce, gwiazdy, ksiê¿yc, woda, wicher, ogieñ, chmury. Chcia³
wiedzieæ, jak powsta³ œwiat, jak siê niebo utrzymuje na horyzoncie, sk¹d siê wziê³y
gwiazdy, co decyduje, ¿e w nocy œwieci ksiê¿yc, a s³oñce w dzieñ, dlaczego jeden teren
jest równy, a inny przeciwnie — fa³dzisty, jak powsta³y doliny, a jak wynios³e góry?
Sk¹d siê bior¹ rzeki i strumienie?
Bardzo wa¿ne by³o dla niego równie¿ to, jak powsta³ cz³owiek, kto da³ mu duszê,
jak to siê sta³o, ¿e pojawi³a siê kobieta? Nie móg³ nie dostrzegaæ i innych nie w pe³ni
pojmowanych przez niego aspektów ludzkiego ¿ycia, takich jak nieporadnoœæ niemowl¹t, proces starzenia siê cz³owieka, a nawet... gadatliwoœæ kobiet.
By³ tak¿e ciekaw, czemu¿ to zwierzêta s¹ takie, a nie inne. Dlaczego zaj¹c ma
„zajêcz¹ wargê”, rak chodzi ty³em, osika dr¿y, dlaczego pies nie lubi kota, wilk napada
na ludzi, dlaczego k³os zbo¿a jest krótki, kamienie s¹ twarde. Dlaczego? Jak? W jaki
sposób... Chcia³ tak¿e wiedzieæ, sk¹d siê wziê³y dziwne dla niego nazwy osiedli,
tajemniczych rumowisk, jaskiñ i jam? Jakie by³y pocz¹tki istnienia Warszawy, Krakowa,
Wroc³awia, Opola i innych wielkich miast?
Wiêkszoœæ badaczy widzi w odpowiedziach na postawione pytania nie tylko ludow¹
wizjê œwiata, ale i system wartoœci — wrêcz fundament postêpowania ludu. Œwiadczy
o tym warte przytoczenia stwierdzenie: „Ludowa wizja œwiata jest wyrazem niewyczerpanej, uniwersalnej d¹¿noœci do nadawania wszystkim zjawiskom sensu, do odnalezienia formu³y t³umacz¹cej powstanie œwiata, ludzi i wszystkich istnieñ; jest wyrazem
1

Por. M. Eliade, Die Schöpfungs-Mythen, 1994, s. 1 (orygina³ francuski z 1959 r.).

2 K. Pomian, Przesz³oœæ jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myœli œredniowiecza, Warszawa 1968,
s. 116.
3 Por. J. Hajduk-Nijakowska, Nie wszystko bajka. Polskie ludowe podania historyczne, Warszawa 1986
(wstêp).
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g³êbokiej potrzeby zrozumienia otaczaj¹cej cz³owieka rzeczywistoœci”4. Jeœli istnia³o
coœ, co wydawa³o siê nie mieæ sensu, coœ niezrozumia³ego, wówczas szukano
rozwi¹zania tak d³ugo, a¿ wreszcie znajdywano odpowiedŸ nadaj¹c¹ danemu zjawisku
znaczenie, które uspokaja³o wszystkich... W tym tkwi przyczyna chêci, by znaleŸæ
wyt³umaczenie istnienia wszechrzeczy, wszystkich zjawisk.
Znaæ swoje otoczenie, wiedzieæ, po co ono jest, zrozumieæ cel, któremu ma s³u¿yæ
— znaczy³o dawniej ¿yæ w oswojonym œwiecie, tam, gdzie panuje porz¹dek i ³ad.
A tego potrzebowano najbardziej. Bo zdaniem psychologów, „potrzeba poznawcza jest
to taka w³aœciwoœæ cz³owieka, która powoduje, ¿e bez otrzymania okreœlonej liczby
informacji w ka¿dej sytuacji i bez mo¿liwoœci przeprowadzenia czynnoœci poznawczych
za pomoc¹ pojêæ w sytuacjach czêœciowo nowych — cz³owiek nie mo¿e normalnie
funkcjonowaæ”5.
Interesuj¹ce dla wspó³czesnych mo¿e byæ to, ¿e jeœli czegoœ dawni ludzie nie
pojmowali, to byli przekonani, ¿e s¹ to rzeczy obce i nie nale¿¹ do ich œwiata. Pisz¹c
o wspomnianej ju¿ potrzebie ¿ycia w œwiecie oswojonym, znanym i bliskim, Mircea
Eliade postawi³ tezê jeszcze dalej id¹c¹, gdy¿ twierdzi³, ¿e: „Z perspektywy spo³eczeñstw archaicznych wszystko, co nie jest naszym œwiatem, nie jest jeszcze w ogóle
œwiatem”6. Mo¿na przeto dopowiedzieæ, ¿e dla ludu, tak jak dla dziecka, œwiat istnieje
tylko wtedy, gdy siê go postrzega, jeœli natomiast zamknie siê oczy i przedmiot jest
niewidoczny, to po prostu nie istnieje...
Jeœli przyjmiemy ten tok rozumowania, tym bardziej bêdzie przemawiaæ do naszego
przekonania przywo³ane wczeœniej zdanie psychologa, w którym mowa o tym, i¿
potrzeba poznawcza jest podstawow¹ cech¹ cz³owieka, gdy¿ tylko ona pozwala mu
spokojnie ¿yæ7. Tu nietrudno dostrzec Ÿród³o owej potrzeby oswajania zjawisk
otaczaj¹cej rzeczywistoœci i d¹¿noœci do nadania im swego znaczenia, swej nazwy.
Zapewnia³o to osi¹gniêcie w³asnego zadomowienia, a dziêki temu tak konieczn¹ dla
dalszego ¿ycia równowagê psychiczn¹.
Dawny cz³owiek ba³ siê najbardziej zagro¿eñ nacieraj¹cych z nieznanego, czy nawet
nie nazwanego otoczenia, w tym si³ ciemnych, z³ych. Nie potrafi³ ich nazwaæ, a tym
samym — oswoiæ. Chcia³, aby wszystko, co go otacza, co bierze do rêki, by³o dobre,
przejrzyste, i dla niego konieczne. Tote¿ zrozumia³e jest stanowiska Eliadego, który
orzek³, ¿e „rzeczywistoœæ” musia³a ongiœ, dla dawnego ludu, byæ tworem sakralnym,
w znaczeniu boskim, ale i oswojonym, bliskim, rodzimym8. Tylko znane nie by³o
wrogie. Wyra¿a to równie¿ wybitny XIX-wieczny folklorysta, Karol Matyas, który jak¿e
trafnie stwierdzi³: „W siole naszym wszystko ¿yje tajemniczym jakimœ ¿yciem,
4

J.R. Tomiccy, Drzewo ¿ycia, Ludowa wizja œwiata i cz³owieka, Warszawa 1975, s. 22.

5

K. Obuchowski, Psychologia d¹¿eñ ludzkich, Warszawa 1983, s. 37.

6

M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970, s. 62.

7

K. Obuchowski, op. cit.

8

M. Eliade, op. cit.
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POWSTANIE S£OÑCA, KSIÊ¯YCA, GWIAZD
I INNYCH ZJAWISK
Dawny mit solarny, bodaj najstarszy z mitów, spotkaæ mo¿na w s³owie „s³onie”,
które oznacza starsze s³oñce, a wiêc chyl¹ce siê ku wieczorowi. Mówi¹c o s³oniu, myœli
siê zatem o starszym s³oñcu i przeciwstawia mu siê to s³oñce, które dla ludu by³o
m³odym ch³opakiem10. Inne teksty opowiadaj¹ o chowaniu siê s³oñca, o zamykaniu
go, wiêzieniu itp., a wiêc o tym , co powodowa³o, ¿e nagle zapada³a ciemnoœæ11.
S³oñce wydobywa³o wszystko na jaw. Znana ju¿ tylko w folklorze dzieciêcym rymowanka „Biedroneczko, leæ do nieba” jest echem starej inwokacji do s³oñca12. Biedroneczka to antropomorfizacja s³oñca, czasem — Matki Boskiej, dlatego te¿ nazywano j¹
niekiedy „Panienka”, „Paninka”, „Panieneczka”. W etnograficznym czasopiœmie „Wis³a”
z 1889 roku czytamy wzmiankê o tym, ¿e w Polsce mówi siê na tego chrz¹szcza tak¿e
„s³oneczko” i wypuszczaj¹c go na wolnoœæ, dzieci wypowiadaj¹ ¿yczenie:
S³onko moje leæ do nieba,
A przyœlij nam du¿o chleba13.
Znane s¹ inne przekazy skupione na s³oñcu. Mówi¹ one o tym, ¿e w dniach œwi¹t
Matki Boskiej s³oñce k³ania siê jej trzy razy o zachodzie. W innych, nie s³owiañskich
mitologiach s³oñce jest ¿on¹ Boga, nie mo¿e wiêc dziwiæ, ¿e w Polsce jest uto¿samiane
z Boga rodzicielk¹. Bo przecie¿, o czym ju¿ by³a mowa, wszêdzie tam, gdzie siê to da³o
uczyniæ, pogañskie treœci zast¹piono chrzeœcijañskimi.
Skoro istnieje w naszym polskim folklorze sporo formu³ magicznych wynikaj¹cych
z mitu lunarnego, nale¿y przypuszczaæ, ¿e tak samo musia³y istnieæ inwokacje do
s³oñca. W zamawianiach chorób, w praktykach magicznych, spotykamy ich relikty.
Znachor lecz¹cy chorego ustawia³ go twarz¹ w kierunku wschodu s³oñca, obwi¹zywa³
mu g³owê pasem, po czym depcz¹c go nogami, mówi³: „Lepiej, ¿e ciê deptam, ni¿ byœ
mnie trapi³”14. Wspó³czeœnie zapisano na OpolszczyŸnie nastêpuj¹c¹ inwokacjê:
S³onecko, s³onecko
Leæ do nieba!
Przynieœ nam jutro
pogode albo desc (Sio³kowice)15.
10

S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wœród zamawiañ i zaklêæ, £ódŸ 1968, s. 197.

11

A. Brückner, Literatura religijna w Polsce œredniowiecznej, Warszawa 1902, s. 19.

12

Por. F. Böhme, Kinderlied und Kinderspiel, Leipzig 1924.

13

„Wis³a” 1889, t. 3, s. 887.

14

A. Brückner, op. cit., s. 65.

15

D. Simonides, Wspó³czesny folklor s³owny dzieci i nastolatków, Wroc³aw 1976, s. 21 i inne; eadem, Ele
mele dudki. Rymowanki dzieci œl¹skich. Studium folklorystyczne, Katowice 1985.
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Echa dawnego zwi¹zku s³oñca z biedronk¹ przejawiaj¹ siê w sympatii do biedronki,
której nie wolno by³o zabijaæ ani zrzucaæ z palca, a jedynie ³agodnie strz¹sn¹æ, tak aby
polecia³a do nieba, gdzie by³o jej miejsce. Mówi³o siê tak¿e o niej, ¿e nie zdycha, lecz
umiera, nazywano „bo¿ym robakiem”. Powszechnie traktowano j¹ z szacunkiem.
Poniewa¿ s³once stanowi³o sacrum, wiêc nikt nie móg³ patrzeæ w sam jego œrodek ani
pokazywaæ go palcem, gdy¿ móg³by byæ ra¿ony piorunem. O wschodzie s³oñca gospodarz zdejmowa³ nabo¿nie okrycie g³owy i ¿egna³ siê. To samo za jego przyk³adem czynili domownicy.
Wed³ug po³o¿enia s³oñca na niebie okreœlano pory roku, strony œwiata, a tak¿e mierzono czas w ci¹gu dnia. Ludzie obserwowali bacznie wschód i zachód s³oñca, gdy¿
dostarcza³o im to wiele istotnych informacji. Na przyk³ad czerwony zachód s³oñca
móg³ przepowiadaæ wojnê. Pojawienie siê ciemnej kreski na s³oñcu zwiastowa³o burzê.
Gdy s³oñce sta³o w zenicie bez ruchu, zanosi³o siê na grad lub wojnê. W czasie zaæmienia nale¿a³o szybko zakryæ studniê, gdy¿ z nieba mog³a do wody wpaœæ trucizna.
Przed zachodem s³oñca nie wolno siê by³o nigdy rozchodziæ w gniewie, gdy¿ z³e
moce mog³y byæ dla gniewaj¹cych siê szczególnie niebezpieczne. Nale¿a³o tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e po zachodzie s³oñca nie wolno by³o nikomu niczego wydawaæ z gospodarstwa, gdy¿ brak s³oñca oznacza³ panowanie nocy, ta zaœ by³a królestwem z³a.
Lud by³ g³êboko przekonany o tym, i¿ Pan Bóg stworzy³ nie tylko ziemiê, ale
i s³oñce i ksiê¿yc. I nie by³o to wcale ³atwe dla Stwórcy, gdy¿ nieustannie przeszkadza³
mu w tym szatan. I tak wed³ug badaczki z lat osiemdziesi¹tych XIX wieku, „Zorza
pó³nocna to walka duchów dobrych ze z³ymi”. Dlatego, podkreœla badaczka, wœród
ludu „tak ma³o opowieœci jest o powstaniu s³oñca na niebie”16. Tekstów opowiadaj¹cych o zaæmieniu s³oñca jest niewiele, odzwierciedlaj¹ one dawne wierzenie
w s³oñce i powszechn¹ tendencjê do jego personifikacji.
S³oñce musia³o odgrywaæ w dawniejszych wiekach nader wa¿n¹ rolê, bo przecie¿
nie by³o innego Ÿród³a œwiat³a — istnia³a jedynie bardzo droga woskowa œwieca lub
blask ognia pal¹cego siê w piecu. Pewnie dlatego powsta³a w kulturze ludowej tak
znaczna i ró¿norodna iloœæ przekazów, podkreœlam: przekazów, gdy¿ opowiadañ jest
du¿o mniej.
S³oñce by³o przez lud uznawane za sprzymierzeñca cz³owieka, dlatego uwa¿ano, ¿e
nale¿y mu siê g³êboki szacunek. By³o postrzegane jako istota ¿ywa — mia³o wed³ug
wierzeñ duszê, tak jak cz³owiek. Z mitów, bajek i wierzeñ solarnych wy³ania siê szeroka wiedza o tym, jak postêpowaæ ze s³oñcem. Opowieœci czêsto ukazuj¹ bohaterów
wêdruj¹cych na ksiê¿yc, chowaj¹cych siê tam, rozmawiaj¹cych z nim, natomiast nigdy
nie wybieraj¹ siê w kierunku s³oñca, nie pragn¹ byæ blisko niego. Z najstarszych baœni
wy³ania siê niepisana wiedza, ¿e s³oñce mo¿e cz³owieka spaliæ, mo¿e go zniszczyæ. Ongiœ ¿ywa by³a wiara w to, ¿e „ksiê¿yc i s³oñce musz¹ siê codziennie p³ukaæ w nieziemskich pado³ach, pe³nych studziennej wody, by zawsze b³yszcza³y œwiat³em. A œwiat³o
16

I. Pi¹tkowska, Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej, „Lud” 1898, t. 4, s. 414–415.
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STWORZENIE ŒWIATA
ZWIERZÊCEGO

Wed³ug mitów ludowych Stwórca wiedzia³, ¿e trzeba stworzyæ ludziom zwierzêta,
aby œwiat by³ ¿ywy i aby cz³owiek mia³ z nich radoœæ, ale — jak nasi narratorzy
opowiadaj¹ — „wcale Mu to ³atwo nie przysz³o”. Tak na przyk³ad wiedz¹c, ¿e
cz³owiek jest m¹drzejszy od anio³ów, „zwo³o³ Pan Bóg w niebie zebranie wszystkich
anio³ów i kozo³ zwierzêtom i ptokom przed nimi przemaszerowaæ, a anio³om kozo³ zgadywaæ, jakie to zwierzê idzie. Anio³y nie wiedzia³y, zaœ cz³owiek wszystkie
pozno³ i powiedzia³: To jest koñ, to jest krowa, to jest osio³, to jest jaskó³ka i tak dalej.
Pan Bóg by³ zadowolony, ¿e wszystkie stwory maj¹ swe miano i ¿e nie musi
sw¹ g³owê nadwyrê¿aæ. Wtedy cz³owiek Go spyta³: A jak jo sie mom nazywaæ?
A Pan Bóg mu pado: Tyœ jest z ziemi, to bydziesz Adamem. No i tak wszyscy dostali
swe miano”1. Posiadaæ nazwê, nazwisko lub imiê to znaczy byæ rozpoznawalnym.
Jest to bodaj najistotniejsza cecha to¿samoœci. Jeœli zjawisko mia³o nazwê, to
istnia³o. Ilustruje to jeden z tekstów œl¹skich: „— Co jest najbardziej potrzebne Panu
Bogu, byd³u i ludziom? OdpowiedŸ brzmi: Nazwa. Bo jak jej nie ma, to nie ma
rzeczy!”2.
Interesuj¹cy jest komentarz do jednego ze znanych mitów. Pochodzi on z 1898 roku
i daje znakomit¹ interpretacjê ludowego myœlenia. Czytamy tam: „Prócz wiary w rzeczy
nadprzyrodzone, wieœniak œwiat ca³y roœlinny i zwierzêcy potrafi³ nagi¹æ do swych
pojêæ; œpiewowi ptasz¹t, woni kwiatów, wszystkiemu nada³ tajemniczy pocz¹tek
siêgaj¹cy odleg³ych wieków. Nie ma najprostszej rzeczy, której by lud nie przypisywa³
wa¿niejszego znaczenia w przyrodzie. Kruk, zwiastun œmierci, by³ pierwotnie cz³owiekiem, mia³ wielkie bogactwa i zamki, ale zamordowa³ brata i za karê uczyni³ go Bóg
czarnym ptakiem, który kracz¹c ¿a³oœnie, musi siê b³¹kaæ po œwiecie”3. Kuku³ka
„niegdyœ by³a pann¹, ale poniewa¿ zwodzi³a ch³opców, Bóg karz¹c j¹, zamieni³ j¹
1

Zapis z 1971 roku. Archiwum Katedry Folklorystyki UO.

2

Ibidem.

3

I. Pi¹tkowska, Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej, „Lud” 1898, t. IV, s. 415.
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111. Jak mysi ptaszek zosta³ królem
Wszystkie kraje na œwiecie maj¹ swego króla. Znane by³o to i ptakom. Myœl¹, jak tu
wœród nas wybraæ króla. Zrobiæ wybory albo jaki konkurs?
Przylecia³a wrona i powiedzia³a, ¿e ona po ca³ym lesie rozkraczy, ¿e bêd¹ wybieraæ króla,
¿e kto mo¿e, ma tu a tu przyjœæ i odbêdzie siê sejm. I naprawdê zaczê³y siê wszystkie ptaki
zlatywaæ na jedno drzewo i czekaæ na otwarcie sejmu.
Na ekstra wysokim drzewie siedzia³ orze³, kruk i jastrz¹b. Myœleli, ¿e królem mo¿e byæ
ktoœ wielki, bo to zawsze jest mowa, ¿e król to jest ktoœ wielki, wa¿ny. Naraz wrona zafurga³a i powiedzia³a:
— Uwaga, uwaga. Kto na jeden, dwa, trzy najwy¿ej wyfurgnie, ten zostanie królem.
A by³ wœród nich taki jeden malutki, szary, ma³o widoczny ptaszek. Ten sobie pomyœla³:
— Co ja teraz zrobiê? Chcia³bym byæ królem, ale jak tu furgaæ.
Myœli i naraz mu taka dobra myœl wpad³a, mówi:
— Jakbym siê przyczepi³ do skrzyd³a tego wielkiego or³a?
Wrona zaczyna liczyæ: jeden, dwa, trzy, a tu naraz frrrrrr, a nasz biedny ptaszek fuk
or³owi pod skrzyd³a i leci z nim. Jak ju¿ byli wysoko, ptaszek spod skrzyde³ wyfrun¹³ i dalej
wysoko w chmury. Nie by³o go widaæ, a orze³ zrobi³ wielkie ko³o i przyfrun¹³. Siedn¹³ na
drzewie i ju¿ na pewno wie, ¿e to on bêdzie królem. Naraz wszyscy wo³aj¹:
— O, tam jeszcze wysoko jeden frunie! Patrz¹, a to najmniejszy ptaszek przyfrun¹³. Teraz co? Daæ królestwo takiemu bajtlowi? No, ale siê rzek³o i s³owa trzeba dotrzymaæ. Od tego
czasu ten najmniejszy ptaszek nazywa siê ptasi król. Pokaza³ on œwiatu, ¿e to nie ino wielcy
mog¹ byæ królami, ale sprytni te¿.

112. Jak powsta³ skowronek
Jak pierwszy rodzic Adam wyszed³ z raju i kopa³ ziemiê, wiêc Pan Jezus chce siê przekonaæ, jak siê Adamowi powodzi. Przyszed³ do niego i zapyta³ siê:
— Adamie, co ci siê tu powodzi.
— le panie, nie mam nikogo nad sob¹!
Pan Jezus podniós³ pêczynkê ziemi, sypn¹³ ni¹ do góry, a z tej pêczynki zrobi³ siê ptaszek
szary, zatrzepota³ skrzyde³kami i zacz¹³ œpiewaæ.
Skowronek jest ptaszkiem Pana Jezusa i Matki Boskiej, budzi siê ze snu letni¹ por¹ o godzinie czwartej rano, kiedy zakonnicy id¹ do chóru na jutrzenkê.

113. Co czyni kania
Kania jest to dziewica nadzwyczajnie piêknej i ujmuj¹cej postaci. Przybywa ona otoczona
ob³okiem od wsi do wsi pod wieczór i tam samotnie spotkane dzieci ró¿nymi sposobami
i ³akotkami stara siê do siebie przywabiæ tak, i¿ lgn¹ do niej, jak do matki. Uj¹wszy je, zaœ
odziewa siê gêstym ob³okiem i uniesiona na nim ulatuje na dzikie lasy i stepy, sk¹d porwane
dzieci nigdy ju¿ nie wracaj¹.
Lud gminny z tej powieœci t³umaczy sobie to przys³owie, które dzieciom na przestrogê
u¿ywa: „Dzieci! Kania leci!”.
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przemawia³, a widz¹c wraz czerwony kwiat, uczuwa³ mi³oœæ i chêæ do wdziêcznoœci.
Przyst¹piwszy do pola ubogiego s¹siada i ujrzawszy niezapominajkê, zawo³a³ tego¿, daj¹c
mu tyle swoich snopków, ¿e nimi stodo³ê swoj¹ za³o¿y³. Widz¹c to i ciesz¹c siê nad tym,
anio³ pañski zasadzi³ tak¿e na polu bogacza kwiat spokojnoœci i ten zakwitaj¹c, przemieni³
bogactwo jego w b³ogos³awieñstwo.
Bogacz by³ odt¹d weselszy. Ka¿dy dzieñ darzy³ ubogiego œwie¿ymi posi³kami, a twarz
jego œwieci³a siê jak majowy poranek, czego przyczyn¹ by³o, ¿e mu Bóg do doczesnych darów
b³ogos³awieñstwa niebieskiego dodawa³.

221. Sk¹d siê wziê³y fio³ki na Œl¹sku
W bardzo dawnych czasach wszyscy mieszkañcy Œl¹ska Górnego, Dolnego i £u¿yc wierzyli, ¿e niebem i ziemi¹ w³adaj¹ dwa potê¿ne bóstwa: Bie³ybóg i Czernybóg. Ówczeœni
S³owianie oddawali im czeœæ przewa¿nie na wysokich górach, które te¿ w ró¿nych krainach
nosi³y nazwy Czarnych lub Bia³ych. Jedn¹ z g³ównych siedzib Czernyboga mia³a byæ góra
Czernybóg pod Budziszynem. Na niej to sta³ pono wspania³y zamek, z którego Czernybóg
w³ada³ ca³¹ ziemi¹ i zamieszkuj¹cymi j¹ ludŸmi.
Ale nasta³y nowe czasy: stare bogi musia³y nieraz ustêpowaæ, obalane ¿elazn¹ piêœci¹ niemieckiego najeŸdŸcy. A w koñcu s³owiañscy ksi¹¿êta pojêli, ¿e nie zapewni¹ sobie choæ krótkiego okresu pokoju, jeœli nie pozbawi¹ z³ych s¹siadów powodów do najazdów. Dlatego te¿ jeden po drugim sami zaczêli wprowadzaæ w swych krajach chrzeœcijañstwo.
Utraci³ w³adzê nad sw¹ krain¹ stary Czernybóg. A ¿e nie móg³ patrzeæ, jak obcy kap³ani
obce odprawiaj¹ tu obrzêdy, skamienia³ z ¿alu on i ca³y jego zamek. Tylko ukochan¹ córkê
Czernyboga spotka³ inny los. Zosta³a ona zamieniona we fio³ek leœny, zachowuj¹c w ten sposób w innej postaci ca³y swój wdziêk i urodê.
Fio³ki mo¿na spotkaæ we wszystkich œl¹skich lasach. Starcy opowiadaj¹, ¿e wœród tych
wszystkich fio³ków zawsze jest jeden, w którym zaklêta jest piêkna córka Czernyboga. Raz na
sto lat, w noc majow¹, powraca ona do swojej prawdziwej postaci. Kto j¹ wtedy spotka,
otrzyma jej rêkê, wszystkie skarby Czernyboga i bêdzie ¿y³ d³ugo i szczêœliwie.

222. Dlaczego œwiêty Józef odgarn¹³ œnieg z fio³ków
Œwiêty Józef chodz¹c po ziemi, spotka³ sierotê, któr¹ macocha wypêdzi³a na œnieg i kaza³a
jej szukaæ fio³ków. Dziewczê, nie mog¹c ich znaleŸæ, poczê³o g³oœno p³akaæ, a ujrzawszy staruszka, który dobrotliwie do niej siê zbli¿y³, pyta³a go, prosz¹c, aby jej da³ jak¹ radê. Œw. Józef odgarn¹³ œnieg i poda³ pêk kwiatków biednej sierocie, a zarazem doda³ garœæ ca³¹ z³ota.
Uszczêœliwiona dziewczyna wziê³a kwiatki i pieni¹dze i zanios³a to wszystko macosze. Ta
wszak¿e, skoro siê dowiedzia³a, i¿ pasierbica jej dosta³a kwiaty i pieni¹dze od jakiegoœ poczciwego staruszka, ubrawszy siê w suknie sieroty, sama pod¹¿y³a na to miejsce, maj¹c nadziejê
i¿ starzec jej nie odró¿ni i tak samo obdarzy jak tamt¹. Rzeczywiœcie, znalaz³szy siê wœród
pola, ujrza³a wspomnianego staruszka, a skoro poczê³a zawodziæ, i¿ wys³ano j¹, aby szuka³a
fio³ków i ¿e jest bardzo biedn¹, grosza jednego nie posiada, œw. Józef siê tak jak wprzód odgarn¹³ œnieg, lecz o zgrozo, zamiast fio³ków i z³ota — setki ¿mij poczê³o pe³zaæ i potworna
macocha ¿¹d³ami ich zak³ut¹ zosta³a.

