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Wykaz skrótów

[№ 1...] – numer kolejnego tekstu w analizowanym zbiorze Русские заговоры
и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций 1953–1993 гг.,
под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998.
AКД
– autoreferaty rosyjskich prac doktorskich.
KM
– Kowalski P., Kultura magiczna. Omen. Przesąd. Znaczenie, Warszawa
2007.
LLP
– Biegeleisen H., Lecznictwo ludu polskiego, „Prace Komisji Etnograficznej
Polskiej Akademii Umiejętności”, nr 12, Kraków 1929.
PDL
– Wereńko F., Przyczynek do lecznictwa ludowego, [w:] Materyały
Аntropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem
Komisyi Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. 1, Kraków
1896, s. 99–228.
РГ
– Русская грамматика, гл. ред. Н.Ю. Шведова, т. 1–2, Москва 1980.
РЗ
– Русские заговоры и заклинания. Материалы фольклорных экспедиций
1953–1993 гг., под ред. проф. В.П. Аникина, Москва 1998.
СД
– Даль В.И., Толковый словарь живого великорусского языка, II-e издание, исправл. и значительно умноженное по рукописи автора, т. 1–4,
Москва 1880–1882.
СС
– Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах, под
общей ред. Н.И. Толстого, т. 1–5, Москва 1995–2012.
ZLL
– Talko-Hryncewicz J., Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi południowej,
Kraków 1893.
ЗЗO
– Ветухов A., Заговоры, заклинанiя, обереги и другiе виды народнаго
врачеванiя, основанные на вере в силу слова (Из исторiи мысли),
вып. I–II, Варшава 1907.

Wstęp

Słowo, wyraz ma moc uczynienia tego, co oznacza […] w słowie
samem tkwi tajemna siła magiczna, przeto i słowo, którego znaczenia
nie znamy, działa potężnie1.

Znak językowy dzięki swojej binarnej strukturze (signifiant i signifié) pośredniczy
między rzeczywistością fizyczną a sferą myśli – między materialną a duchową stroną
świata. Związek tych dwóch aspektów jest oczywiście arbitralny2. Nikogo nie dziwi
dziś fakt, że słowo stanowiące zespół dźwięków, oznacza pewną treść tylko w sposób
konwencjonalny, że jego znaczenie uzależnione jest jedynie od zwyczaju, który może
być zmienny. Wiemy zarówno to, iż znaczenie może podlegać modyfikacjom, jak i to,
że słowo może mieć różną postać dźwiękową, nie zmieniając znaczenia. Jednak do
takich wniosków dochodzono długimi latami, a charakter relacji znaku językowego do
rzeczywistości pozajęzykowej nie zawsze był tak oczywisty i nie zawsze był kwestią
umowną. Autorzy już dziś klasycznych prac antropologicznych dotyczących kultur
pierwotnych, określanych też jako kultury typu magicznego czy kultury, dla których
charakterystyczne jest myślenie magiczne, sporo miejsca poświęcają językowi tych
społeczności. Wszyscy stwierdzają zgodnie, że język i rzeczywistość były tu ze sobą
nierozerwalnie związane. W życiu ludzi, których cechowało myślenie pierwotne,
nie było miejsca na „puste słowa”, bo każde z nich mogło stać się rzeczywistością,
każde miało specyficzną moc wywoływania określonych skutków. Mowa pełniła
więc prócz funkcji symbolicznej (komunikacyjnej) funkcję użytkowo-techniczną.
Język i działanie były w równym stopniu materialne. Wypowiedzenie jakiegoś słowa znaczyło również zadziałanie na nazwany obiekt czy zjawisko, przywołanie go
w sensie dosłownym. Ten specyficzny związek znaku językowego z rzeczywistością,
w której on funkcjonuje, jest typowy także dla kultury ludowej. Słowo jest tu połączone z otaczającym światem w sposób naturalny, będąc bytem realnym, materialnym,
mającym moc oddziaływania na rzeczywistość. Znajduje to swoje źródło w myśleniu
przedpiśmiennym, które tylko w niewielkim stopniu podporządkowane jest ścisłym
regułom logiki. Ontologia ludowa – jak zauważa Włodzimierz Pawluczuk – zdaje się
1
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, „Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności”,
nr 12, Kraków 1929, s. 35–36 (dalej LLP).
2
E. Vasiliu, Elementy semantycznej teorii języków naturalnych, tłum. R. Wyborski, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1981, s. 22.
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opierać na przekonaniu, iż wszystkie rzeczy w świecie mają charakter substancjalny
i że we wszystkich przedmiotach tkwi element psychiczny. Stąd też religijny czy
filozoficzny dualizm dzielący świat na siły przyrody i siły nadprzyrodzone, na świat
materii i świat idei – na gruncie umysłowości ludowej nie ma żadnego uzasadnienia3.
Wierzenia i przesądy są tu tak samo prawdziwe jak rzeczywistość. Realna jest również
moc słowa, o której Anna Pajdzińska pisze:
Wysoka ranga słowa w kulturze magicznej jest pochodną przekonania o istnieniu naturalnego związku między nim a nazywaną przez nie rzeczą. Słowo to nie arbitralnie przyjęta
etykieta, lecz objawienie samej rzeczy. Stanowi właściwość określanego przedmiotu na
równi z jego kształtem, ciężarem, kolorem itd., metonimicznie przylega do tego fragmentu
rzeczywistości, który nazywa. Słowo magiczne zachowało charakter słowa pierwotnego,
odwołującego się do samej istoty bytu, inaczej niż język potoczny, codzienny, który stopniowo zatracił jedność nazwy z rzeczą4.

Przed światem – według wierzeń i przesądów – pełnym złych duchów, rządzonym
głównie przez żywioły, a będącym równie realnym jak świat rzeczywisty, człowiek
musiał się nie tylko bronić, ale też próbował odnaleźć się w nim i ujarzmić go. Jednym
ze sposobów walki i jednocześnie obrony, a także zapewnienia sobie pomyślności
jest magia, która zdaniem Henryka Swienki stanowi jeden z najpowszechniejszych
i najtrwalszych elementów każdej kultury5. Na magię ludową, która – jak podkreśla
Jan Adamowski – „jest jednym z najistotniejszych sposobów kreowania świata rzeczywistego poprzez odwołania do sił i mocy nadnaturalnych”6, składają się czynności
i formuły słowne. Te ostatnie według Nikołaja Poznańskiego są wtórne w stosunku do
działań magicznych i początkowo uzupełniały tylko czynności. Dopiero z czasem słowo
objęło nadrzędną funkcję w akcie magicznym7. Naturalną konsekwencją przekonania
o możliwości wywołania zmian w fizycznej rzeczywistości za pomocą odpowiednich
form językowych jest świadome wykorzystywanie działającego słowa. Jego skuteczność
zawiera się w dokonaniu zgodnej z intencją wypowiadającego zmiany stanu rzeczy.
Jest oczywiste, że słowa, których zadaniem było stwarzanie innej rzeczywistości, nie
mogły być traktowane jako środek służący bezpośredniemu porozumiewaniu się czy
definiowaniu. Antropolodzy, którzy w swoich badaniach zajmowali się społeczeństwami pierwotnymi, zgodnie twierdzą, iż język wykorzystywany w magii posiadał
pewne specyficzne cechy. Jedną z ważniejszych był swoisty formalizm towarzyszący
werbalnym formułom magicznym. Słowa mogły być nawet niezrozumiałe, ale musiały
posiadać odpowiednią formę. Należało je ułożyć w formułę, we frazę o określonym

3
W. Pawluczuk, Perspektywy kultury ludowej, [w:] Teoria kultury. Folklor a kultura, opracował i wyboru
dokonał M. Waliński, Katowice 1978, s. 291–293.
4
A. Pajdzińska, Po ojczyźnie-polszczyźnie z różdżką chodzę… Poezja a magia, „Etnolingwistyka. Problemy
języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 19.
5
H. Swienko, Magia w życiu człowieka, Warszawa 1982, s. 14.
6
J. Adamowski, Lubelskie przekazy o zachowaniach magicznych, „Etnolingwistyka. Problemy języka
i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 247.
7
Н.Ф. Познанский, Заговоры. Опыт исследования, происхождения и развития заговорных формул,
Москва 1995, s. 113–125.
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brzmieniu, a następnie wypowiadać z absolutną dokładnością i ścisłością8. Nie inaczej
było w przypadku rosyjskich zaklęć ludowych, które stanowiąc przykład „obrobionego” słowa wykorzystywanego jako sposób działania, stały się obiektem studiów
prezentowanych w niniejszej monografii.
Jej cele to: przedstawienie rosyjskich zaklęć ludowych jako wypowiedzi sprawczych,
będących sposobem oddziaływania na rzeczywistość, a także próba ustalenia, czym
charakteryzuje się język magiczny. Zadania te wymagają szerokiej antropologicznej
perspektywy badawczej, która zadecydowała o metodzie analizy i strukturze pracy.
W charakterze materiału wykorzystano przekazy zebrane w czasie ekspedycji (głównie
po północnych terenach Rosji) w latach 1953–1993, a wydane pod redakcją Władimira
Anikina w zbiorze Русские заговоры и заклинания9. Teksty w nim zamieszczone
podzielone zostały na grupy tematyczne, którym odpowiadają kolejne etapy życia człowieka i związana z nimi działalność. Kolekcja jest bardzo obszerna, liczy bowiem około
dwóch i pół tysiąca przekazów. Do zawartych w prezentowanej monografii rozważań
wybrano zatem trzy grupy zaklęć. Opis otwierają zaklęcia dziecięce, które stosowane
były w okresie oczekiwania na poród, podczas samego porodu oraz w pierwszych miesiącach życia nowo narodzonego człowieka. W skład drugiej grupy wchodzą dość liczne
teksty miłosne – związane zarówno z przywoływaniem miłości, jak i pozbywaniem
się jej oraz zawieraniem małżeństwa. Analizę zamykają zaklęcia wykorzystywane na
ostatnim etapie ludzkiego życia, czyli podczas umierania i pochówku.
Już samo tłumaczenie na język polski tytułu zbioru stanowiącego obiekt analizy
sygnalizuje pewne problemy, z jakimi zmierzyć się musi polski badacz. Dotyczą one
terminologii związanej z tekstem magicznym. Dlatego celowe wydaje się zwrócenie
uwagi na problem definiowania i klasyfikacji gatunków folkloru magicznego w rosyjskiej i polskiej tradycji badawczej, a co za tym idzie, uzasadnienie używanych dalej
terminów. Funkcjonujące na gruncie rosyjskim pojęcia заговор (zagowor) i заклинание
(zaklinanije) często (niesłusznie, jak twierdzi np. Władimir Kliaus10) przez uczonych
używane bywają zamiennie. Taką interpretację napotykamy szczególnie w pracach
starszych naukowców11. Ci ostatni – klasyfikując folklor magiczny – specyficzną formułę
8
Wskazywali na to badacze zajmujący się znaczeniem mowy w społecznościach pierwotnych, jak również
etnografowie słowiańscy. Na przykład H. Biegeleisen notuje: „słowo, zaklęcie może zdziałać wszystko, byle tylko
użyć go w czas i na sposób wskazany przez guślarzy”: LLP, s. 36. Patrz także: C. Levi-Strauss, Antropologia
strukturalna, tłum. K. Pomian, Warszawa 2000; B. Malinowski, Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod
uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Język magii i ogrodnictwa,
Warszawa 1987; J.S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980; idem, Dzieje obyczajów w dawnej
Polsce, wiek XVI–XVIII, t. 1, Warszawa 1994.
9
Русские заговоры… (adres bibliogr. jest w wykazie skrótów (dalej РЗ)).
10
В.Л. Кляус, Что такое заговор? (К проблеме жанровой дифференциации заговорно-заклинательного
фольклора), [w:] Конференция „Слово как действие”. Тезисы докладов, отв. ред. Т.А. Михайлова, Москва
1998, s. 38–40.
11
W rosyjskiej literaturze przedmiotu pierwszą próbę określenia tekstów magicznych podjął N.W. Kruszewski,
który wyodrębnił dwa najważniejsze aspekty (pierwiastki) zaklęcia: 1) towarzyszącą mu wiarę w możliwość
narzucenia bóstwom, człowiekowi czy przedmiotowi swojej woli; 2) przekonanie, iż to właśnie słowo (nie działanie)
jest najsilniejszym środkiem narzucenia komuś lub czemuś swojej woli: Н.В. Крушевский, Заговоры как вид
русской народной поэзии, [w:] idem, Избранные статьи и работы по языкознанию, cост. Ф.М. Березин,
Москва 1998, s. 25–47 (pierwsze wydanie: 1876). Stronę werbalną różnorodnych aktów magicznych akcentowali
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słowną mającą możliwość wywołania określonych zmian w rzeczywistości definiują
jako zagowor lub zaklinanije. W tradycji wschodniosłowiańskiej (w zależności od
regionu) obok tych dwóch najpopularniejszych terminów jako synonimy funkcjonują
także inne, jak słowo, шептание (szeptanije), наговор (nagowor), молитва (molitwa),
приговор (prigowor). Rozróżnienie gatunkowe tekstów magicznych przyniosły dopiero badania najnowsze. W słowniku encyklopedycznym Славянские древности
wydawanym pod redakcją najbardziej kompetentnych w omawianej materii badaczy,
założycieli moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej Nikity i Swietłany Tołstojów,
odnajdujemy jako odrębne jednostki leksykalne zagowor i zaklinanije. Autorka obu
haseł za główne kryterium rozróżnienia tych gatunków folkloru przyjmuje aspekt
komunikacyjny. Pod hasłem zaklinanije czytamy, że jest to rodzaj tekstu magicznego,
w którym (w porównaniu z innymi) najważniejsza jest rola nadawcy, jego intencji,
umiejętności odpowiedniego wypowiadania słów, gdyż nadawca jest tu tożsamy
z wykonawcą tekstu. To on za pomocą wypowiadanych wyrazów wciela w życie
oczekiwane zmiany. Zagowor natomiast różni się od pozostałych tekstów magicznych
pod względem semantyki, struktury, języka, a także doboru postaci i przytaczanych
motywów. Może on mieć postać krótkiego zaklinania, jak również rozbudowanego
tekstu, na który składają się różne elementy kompozycyjne, choć nie wszystkie z nich
są konieczne12. Jednocześnie zaklinanije może stanowić jedną z części składowych
obszerniejszej konstrukcji magicznej (zagowora), co w wielu przypadkach nie pozwala
wyznaczyć wyraźnej granicy między obu tekstami13. Konsekwencją takiej interpretacji
jest fakt, że wielu badaczy rosyjskich w ogóle nie podejmuje próby rozgraniczenia
także inni dziewiętnasto- i dwudziestowieczni znawcy folkloru rosyjskiego. Patrz: В.И. Даль, О повериях,
суевериях и предрассудках русского народа, Санкт-Петербург 1996 (pierwsze wydanie: 1845–1846);
Л.Н. Майков, Великорусские заклинания, Санкт-Петербург 1994 (pierwsze wydanie: 1869). Spośród nich
np. A.N. Wiesiołowski zwrócił szczególną uwagę na paralelny charakter tekstów magicznych, w których
formuła słowna obejmująca pragnienia mówiącego najczęściej odwołuje się do jakiegoś realnego (znanego)
zjawiska: А.Н. Веселовский, Историческая поэтика, Москва 1989 (pierwsze wydanie: 1940). Stanowisko to
krytykował m.in. N.F. Poznański, podając szerszą charakterystykę zagowora jako formuły słownej występującej
samodzielnie lub stanowiącej uzupełnienie czynności magicznych, która nie może być nastawiona przeciwko
naturze: Н.Ф. Познанский, Заговоры. Опыт исследования… (pierwsze wydanie: 1917), s. 102, 162. Poglądy
dziewiętnastowiecznych uczonych na temat klasyfikacji wschodniosłowiańskich tekstów magicznych wraz
z psychologicznymi determinantami ich powstawania i stosowania prezentuje w swojej pracy A. Wietuchow.
Patrz: А. Ветухов, Мнения ученых и исследователей о заговорах; Психологические основания возникнавения
заговоров, [w:] idem, Заговоры, заклинанiя, обереги и другiе виды народнаго врачеванiя, основанные на
вере в силу слова, Варшава 1907, s. 7–106 (dalej ЗЗО).
12
С.М. Толстая, Заговоры, [w:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 томах,
под общей ред. Н.И. Толстого, т. 2, Москва 1999, s. 239–244 (dalej CC). W pracy nie zajmujemy się budową
i częściami składowymi zaklęcia rosyjskiego. Problemem tym oprócz S.M. Tołstojowej interesowali się liczni
uczeni. Patrz: А. Юдин, Восточнославянский заговор. Cтруктура, семантика и прагматика текста, [w:] Tekst
analizy i interpretacje, pod red. J. Bartmińskiego i B. Bonieckiej, Lublin 1998, s. 169–181; Формальная сторона
заговора, [w:] ЗЗО, s. 107–119; Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы
и предварительные материалы к симпозиуму, ред. колл. В.В. Иванов, В.П. Нерознак, Т.Н. Свешникова,
Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, Москва 1988, a w zbiorze prace: В.Н. Топоров, О статусе и природе заговора
(теоретический аспект), s. 22–24; В.И. Харитонова, Заговорно-заклинательная традиция восточных славян
(к проблеме бытования фольклорно-этнографического материала), s. 34–36; С.С. Ожегова, Композиция
и типы севернорусских заговоров, s. 44–47.
13
С.М. Толстая, Заклинание, [w:] СС, т. 2, s. 258–260.
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tekstów magicznych. W licznych publikacjach autorzy ci, chcąc uniknąć chaosu
terminologicznego, formułują „swoją” definicję na użytek danej pracy, podkreślając
ten aspekt formuły, który jest przez nich analizowany. Zdecydowanie najczęściej
stosowane bywa określenie zagowor.
Problem definiowania tekstów magicznych znany jest także polskiej tradycji naukowej. Najbardziej uznany na gruncie rodzimej folklorystyki badacz Julian Krzyżanowski
w Słowniku folkloru polskiego na określenie formuł słownych służących wpływaniu
na rzeczywistość podaje termin „zamówienie”, które definiuje jako „formułę słowną
o charakterze magicznym, obliczoną na wywołanie doraźnego skutku, zapobieżenie
zjawisku niepożądanemu lub wystąpienie pożądanego”. Jako synonimy terminu
„zamówienie” uczony podaje także „zaklęcie” i „zażegnanie”14. Inny znany polski
folklorysta Stanisław Czernik zwraca uwagę na nieprawidłowe użycie terminów:
[…] zamówienie albo zamawianie, niekiedy i rzadziej zamowy – oto wyrazy oznaczające
pewne czynności magiczne w celu unieszkodliwienia czegoś lub kogoś. Zbliżają się swym
zakresem do czynności określanych jako zaklęcie lub zaczarowanie, ale takie podobieństwo
nie oznacza identyczności15.

Autor wyjaśnia różnicę w następujący sposób: zaklęcie lub zaczarowanie dąży do
wywołania objawów szkodliwych, zamawianie przeciwnie – zmierza do usunięcia
zjawisk niedobrych, walczy ze złem16. Takie rozróżnienie konsekwentnie stosuje
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, która zajmując się tekstami magicznymi stosowanymi podczas walki z rozmaitymi schorzeniami, określa je mianem „zamówień”17.
W niniejszej pracy, mając na uwadze różnorodność analizowanego materiału oraz
słowa N.F. Poznańskiego, który odnośnie rosyjskich tekstów magicznych stwierdził,
iż „ни одно генетическое определение не может обладать желанной универсальностью”18, jako neutralne zastosowanie znalazły określenia „tekst” oraz „formuła
magiczna”. Termin „tekst” rozumiany jest według koncepcji semiotycznej Marii
Renaty Mayenowej jako „pewna całość informująca, przedmiot o charakterze znakowym, zorganizowany w pewien sposób, mający swój początek i koniec i przekazujący
informację skończoną z punktu widzenia jego nadawcy”19. W charakterze synonimu
Słownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1965, s. 459.
S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź 1968, s. 50.
16
Ibidem, s. 50–51.
17
Patrz: S. Niebrzegowska-Bartmińska, Struktura i semantyka polskich zamówień, [w:] Дiалектологiчнi
студii. Мова i культура, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей, Львiв 2003, s. 22–41; eadem, Idea działającego
słowa w tekstach polskich zamówień, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego,
Lublin 2001, s. 101–115; eadem, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007,
s. 153–194.
18
Н.Ф. Познанский, Заговоры. Опыт исследования…, s. 162.
19
M.R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 2000, s. 246. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, iż nauka o tekście (lingwistyka tekstu, teoria tekstu, analiza dyskursu, analiza konwersacyjna) stała się
w ostatnich latach dziedziną interdyscyplinarną, ujmowaną jako nauka kognitywna, która odbiega od tradycyjnych
poglądów językoznawczych. W centrum jej zainteresowań znajduje się tekst rozumiany jako proces a nie
produkt. Dlatego też w badaniach kładzie się nacisk na takie parametry tekstu jak: funkcjonalność, strategiczność,
interakcyjność. Anna Duszak we wstępie do swojej pracy (pierwszej na polskim rynku wydawniczym pozycji
zawierającej kompleksowe – poparte bogatą literaturą przedmiotu – omówienie źródeł, ewolucji oraz perspektyw
14
15
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„tekstu magicznego” występuje termin „formuła magiczna”, gdyż teksty zaklęć to
część folkloru, a ten z kolei, będąc własnością wspólną, kształtował się w świadomości
zbiorowej przez stulecia, jest więc zjawiskiem tradycyjnym i występuje w najbardziej
naturalnej postaci ustnej20.
Termin „folklor” tłumaczy się dosłownie (z angielskiego) jako „wiedza ludu”.
Potocznie pojmuje się go bardzo szeroko: jako wszelkie wytwory i przejawy tradycyjnej
kultury ludowej. Także w humanistyce rozumienie go bywa często nieostre. Wśród
uczonych pojawiają się daleko idące rozbieżności i w konsekwencji do badania tej
synkretycznej niejednolitej twórczości wykorzystywane są różnorodne metody. Utwory
ludowe rozpatruje się zarówno w perspektywie antropologicznej, tj. jako wiedzę ludu
i jego działalność w kontekście kultury: obrzędy, sztuka, zwyczaje itd. (taka analiza
wymaga badań empirycznych ukazujących kontekst występowania danego zjawiska
i prowadzona jest przy wykorzystaniu metod socjologicznych oraz historycznych),
jak i filologicznej, czyli jako zjawisko związane z literaturą ludową, obrzędami w ich
warstwie słownej (np. badanie migracji wątków metodą analityczną i porównawczą).
Wobec braku metody uniwersalnej, która pozwoliłaby zbadać teksty magiczne jako
szeroko pojmowany tekst kultury21, zdecydowaliśmy się na opis naukowy, którego
istotą jest wskazanie cech szczególnych przedmiotu jako reprezentanta pewnej klasy
lub typu.
badań nad tekstem i dyskursem) pisze: „teksty są nie tylko formą indywidualnej autoekspresji, ale również
formą oddziaływania społecznego […]. Rozumieniu tekstu jako adekwatnej formy zachowania społecznego
i komunikacyjnego towarzyszy wzgląd na cały kontekst użycia formy językowej […]. Takie zintegrowane,
całościowe spojrzenie na tekst i dyskurs prowadzi do rozmiękczenia tradycyjnego ujęcia tekstu, szczególnie
w porównaniu z paradygmatem strukturalistycznym”: A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa,
Warszawa 1998, s. 7. Patrz także: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009.
20
Pojęcie formuły jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi opisu tekstu folkloru. Literatura naukowa
o formule jest bogata i wielojęzyczna, jej przeglądu w jednej ze swoich prac dokonał J. Bartmiński. Patrz:
J. Bartmiński, Wokół lordowskiej koncepcji formuły, [w:] idem, Folklor – język – poetyka, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1990, s. 205–214.
21
Rytuały słowne (rytualne gatunki mowy) to akty, w których – poprzez mówienie – dokonuje się kontakt
człowieka ze sferą sacrum. Jednak tekst obrzędowy różni się od tekstu w sensie lingwistycznym tym, że zawiera
elementy, jakie nie mogą być przekazywane wyłącznie za pomocą znaków językowych. Posiada on zatem dodatkowe
możliwości wyrażenia i przez to staje się jednym z najbardziej złożonych komponentów języka kultury ludowej.
Wypełnia funkcję komunikacyjną i występuje także jako tekst w sensie semiotycznym. Na akt magiczny, który
najczęściej posiada charakter swoistej triady werbalno-przedmiotowo-akcjonalnej, obok warstwy słownej składają się
również działania i manipulacje przedmiotami. Nikita Tołstoj zwraca także uwagę na fakt, że w obrzędach, rytuałach
i w niektórych działaniach kulturowych jednostki tych trzech kodów często występują jako synonimy i dlatego
nierzadko wymieniają się, a część z nich może ulec redukcji. Jednak to właśnie słowo – pisze z kolei T.W. Cywjan
– w akcie magicznym „гарантирует достоверность и сохранность не только словесной (естественно), но
и несловесной части текста, которую словесная формула так или иначе отражает”: Т.В. Цивьян, О роли
слова в тексте магического действия, [w:] Славянское и балканское языкознание. Структура малых
фольклорных текстов, отв. ред. С.М. Толстая, Т.В. Цивьян, Москва 1993, s. 112. Patrz także: З. Михаил,
Этнолингвистические методы изучения народной духовной культуры, [w:] Славянский и балканский фольклор.
Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы, отв. ред. Н.И. Толстой,
Москва 1989, s. 174–176; С.М. Толстая, К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора;
Вербальные ритуалы в народной культуре, [w:] eadem, Семантические категории языка культуры. Очерки по
славянской этнолингвистике, Москва 2010, s. 54–69; J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury,
tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008; N.I. Tołstoj, Język a kultura (niektóre zagadnienia słowiańskiej etnolingwistyki),
„Etnolingwistyka”, nr 5, pod red. J. Bartmińskiego, tłum. L. Zienkiewicz, J. Bartmiński, Lublin 1992, s. 15–25.
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Prezentowany opis rosyjskich tekstów magicznych składa się z dwóch części.
Pierwsza z nich ukazuje strukturę, semantykę oraz mechanizmy działania i funkcje
aktów magicznych. Teksty przedstawiane są na szerokim tle kulturowym i pragmatycznym, co wynika ze specyfiki utworów folklorystycznych. Sytuacja komunikacyjna jest w nich niezwykle ważna, gdyż funkcjonują one w określonych warunkach.
Jerzy Bartmiński, badając pieśni ludowe, podkreślał: „jeżeli nie zapiszemy sytuacji,
tylko sam tekst – nic nie zapisaliśmy”22. Wybrany materiał wchodzący w skład
trzech grup tematycznych został w każdej z nich podzielony na trzy rodzaje działań
magicznych: stwarzające, ochraniające i odczyniające23. Podział ten służy ustaleniu
przeznaczenia poszczególnych formuł magicznych, gdyż kluczem do interpretacji
tekstu jest ustalenie jego intencji24. Opis każdej grupy tematycznej poprzedza wstęp
dotyczący specyfiki postrzegania w kulturze ludowej danego okresu życia ludzkiego.
Następnie wskazane są główne strategie oddziaływania werbalnego, jakie zauważono w tekstach poszczególnych grup. W tej części pracy zwracamy także uwagę
na komentarze informatorów na temat gestów, czynności, przedmiotów, zachowań
o charakterze magicznym, obecnych przy formułach lub występujących samodzielnie.
Są one dla badacza niezwykle cennym źródłem, gdyż, jak zauważa Anna Engelking,
„kompetencja podmiotów badań w zakresie własnej kultury nie ulega wątpliwości”25,
a cudowna moc zamawiania – jak podkreśla Henryk Biegeleisen – „polega nie tylko
na słowach, ale także na czynności magicznej, a nieraz samo mamruczenie lub wylew nadprzyrodzonej aspiracji, wywołują magiczny skutek”26. Dociekania zawarte
w pierwszej części ukazały szeroki kontekst pragmatyczny tekstów magicznych
oraz bogactwo ich form. Były one jednocześnie wstępem i inspiracją do opisu
ludowego języka magicznego, którego najdoskonalszym przykładem jest zaklęcie.
Część druga zawiera rozważania o charakterze językoznawczym. Charakterystyka
środków językowych i motywacja ich nieprzypadkowego wyboru są konieczne
w procesie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym charakteryzuje się język
zaklęcia. Krystyna Pisarkowa podkreśla, iż posługując się językiem, „szukamy formy
dla wyrażenia naszych intencji lub ich ukrycia. Formułowaniu intencji, a także ich
maskowaniu służy wybór kodu”27. W rozdziale monografii poświęconym „wyborom
kodu” wskazujemy, jakie formy językowe służyły zamawiającemu do osiągania
J. Bartmiński, Folklor – język…, s. 124.
Taki podział działań magicznych zaproponowała A. Engelking: A. Engelking, Rytuały słowne w kulturze
ludowej. Próba klasyfikacji, „Język a Kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991,
s. 75–87. Podobną klasyfikację przyjęła E.E. Lewkijewskaja, wyróżniając działania o charakterze stwarzającym,
ochraniającym i rehabilitacyjnym: Е.Е. Левкиевская, Славянский оберег. Семантика и структура, Москва 2002.
24
Anna Wierzbicka zauważa, że, aby definiować genry mowy, trzeba przede wszystkim wyizolować
zasadniczy cel komunikatywny każdego z nich (taki, jak np. „chcę, żebyś to zrobił” dla rozkazu). Wydzielenie
„celów illokucyjnych” to tylko pierwszy krok analizy. Dalszy jej ciąg – to „pełny rozkład wszystkich genrów
na konstytuujące je założenia, emocje, postawy itd.”: A. Wierzbicka, Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór
studiów, pod red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 135. Patrz
także: M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986.
25
A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010, s. 22.
26
LLP, s. 40.
27
K. Pisarkowa, Język według Junga. O czytaniu intencji, Kraków 1994, s. 9.
22

23
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pożądanego rezultatu, czyli modelowania rzeczywistości. Rozpatrywane środki językowe podzielone zostały na dwie grupy: w pierwszej znalazły się te, które służyły
bezpośredniemu wyrażeniu woli mówiącego, w drugiej – elementy uzupełniające
i wzmacniające siłę przekazu magicznego. W zakończeniu sformułowano wnioski
na temat specyfiki języka zaklęć rosyjskich.
Na gruncie rosyjskim zainteresowania etnolingwistów28 folklorem magicznym
przyniosły niezwykłe rezultaty. Jak zauważa S. Tołstojowa, analizy magicznych formuł
słownych otworzyły perspektywę rekonstrukcji najbardziej archaicznego obrazu świata,
kosmologicznych i kosmogonicznych wyobrażeń oraz ludowej mitologii, koncepcji
człowieka jako mikrokosmosu, jego miejsca w świecie i relacji z innymi elementami
kosmosu29. W nauce rosyjskiej przez długi czas nie było odrębnej szkoły badawczej
zajmującej się zaklęciami, ale nie można pominąć zasług takich – częściowo już przywoływanych – autorów, jak Nikołaj Kruszewski, Alieksiej Wietuchow, Nikołaj Poznański,
Władimir Toporow, którzy zapoczątkowali tradycje badawcze tekstów magicznych.
Sporo wartościowych prac poświęconych zaklęciu wschodniosłowiańskiemu pojawiło
się w latach dziewięćdziesiątych XX w. Godny uwagi wydaje się przede wszystkim tom
Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Заговор, prezentujący część prowadzonych na szerszą skalę badań nad materiałem słowiańskim oraz
bałtyckim. Autorzy analizują w nim semantykę, strukturę, a także związki zaklęć z mitem, rytuałem i religią chrześcijańską30. Wspomniany zbiór nie jest jedyną wartościową
publikacją lat dziewięćdziesiątych. Wydano wówczas także szereg innych opracowań

28
Twórczość ludowa znajduje się w centrum zainteresowań głównie etnolingwistów, tj. badaczy, którzy folklor
traktują jako źródło wiedzy o życiu danej społeczności. Podstawowymi postulatami etnolingwistyki rosyjskiej były
i nadal pozostają: rekonstrukcja kultury duchowej jako całości oraz poszczególnych jej elementów, czyli wierzeń,
obrzędów, rytuałów oraz problemy kontaktów międzykulturowych i zapożyczeń, a także analiza etymologiczna
słownictwa (w tym nazw własnych i związków frazeologicznych). Zadania te (określone przez N.I. Tołstoja) są
obecnie realizowane w Rosji przede wszystkim dzięki aktywności sektora etnolingwistyki i folkloru w Instytucie
Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk. Patrz: Н.И. Толстой, О предмете этнолингвистики и ее роли
в изучении языка и этноса, [w:] Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос, oтв.
ред. Н.И. Толстой, Ленинград 1983, s. 181–190; idem, Язык и народная культура. Очерки по славянской
мифологии и этнолингвистике, Москва 1995; Н.И. u С.М. Толстые, О задачах этнолингвистического
изучения Полесья, [w:] Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования, отв. ред.
Н.И. Толстой, Москва 1983, s. 3–21; Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования
и материалы, отв. ред. А.А. Плотникова, Москва 2001; seria wydawnicza Славянский и балканский фольклор
(wydawana w Instytucie Słowianoznawstwa RAN od 1971 r. Ostatni numer ukazał się w 2006 r. z podtytułem
Семантика и прагматика текста); seria Славянское и балканское языкознание (wydawana – od 1975 r. –
również w Instytucie Słowianoznawstwa RAN. Ostatni numer ukazał się w 2003 r. z podtytułem Поведенческие
сценарии и культурные роли). W tym miejscu warto wspomnieć, iż wszystkie tomy obu serii (jak również wiele
innych publikacji autorstwa uczonych z moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej) są dostępne w wersji cyfrowej
na stronach Instytutu Słowianoznawstwa RAN (www.inslav.ru).
29
С.М. Толстая, Заговоры, [w:] СC, т. 2, s. 239–244.
30
Patrz: Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Заговор, отв. ред. Вяч. Вс.
Иванов, Т.Н. Свешникова, Москва 1993, a w tomie artykuły: В.Н. Топоров, Об индоевропейской заговорной
традиции, s. 3–13; С.Г. Шиндин, Пространственная организация русского заговорного универсума. Oбраз
центра мира, s. 108–127; Т.Н. Свешникова, Структура восточнороманского заговора в сопоставлении
с восточнославянским (формулы отсылки болезни), s. 139–145.
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oraz tomów pokonferencyjnych podejmujących tematykę tekstów magicznych31. Ostatnie
dziesięciolecie pokazało zaś, że zaklęcia są prawdziwym fenomenem, zasługującym na
refleksję wielu naukowców. W 2005 r. w Moskwie ukazał się obszerny zbiór artykułów
poświęconych w całości zaklęciu Заговорный текст. Генезис и структура. Weszły
doń prace na temat licznych formuł magicznych, które – jak dowodzą uczeni – posiadają
wspólny wywodzący się z tradycji indoeuropejskiej rodowód. Analizie poddano semantykę
i strukturę tekstów magicznych funkcjonujących w wielu różnych kulturach: bałtyckiej,
słowiańskiej, romańskiej, skandynawskiej32. Istotnym wydarzeniem była publikacja wyników badań nad materiałem poleskim, którego obserwację zapoczątkował N.I. Tołstoj,
a kontynuują jego żona – S. Tołstojowa33 i inni uczeni z kręgu szkoły moskiewskiej34. Na
uwagę zasługują także obszerne studia poświęcone wyłącznie zaklęciu badanemu z wybranej przez autora perspektywy. Należy do nich monografia Iriny Żylinskiej o istotnych
dla tekstu magicznego kategoriach przestrzeni, czasu i koloru35. Nie mniej wartościowe
są opracowania o charakterze porównawczym36. Nie sposób pominąć również i publikacji koncentrujących się wokół historii funkcjonowania tekstów magicznych. W pracy
Заговоры в русской рукописной традиции XV–XIX вв37. Andriej Toporkow rozpatruje
bytowanie zaklęć w formie pisemnej i ustnej. Autor opiera swoje badania na nieznanych
wcześniej materiałach, jakie sam odkrył w rosyjskich i ukraińskich archiwach. Podkreśla
on także trudności w klasyfikowaniu tekstów magicznych, które początkowo były przekazywane ustnie, następnie zaś zapisywane w różnorodnych zbiorkach czy to zaklęć,
czy modlitewek, a czasem występowały także poza zbiorami. Badacz omawia tradycję
publikowania i opracowywania zaklęć. Pisze m.in. o transformacjach, jakim w XX w.
uległa rosyjska tradycja badania i wykorzystywania tekstów magicznych, i konstatuje,
że zmieniająca się rzeczywistość pociąga za sobą określone zmiany w tekście zaklęcia
(przede wszystkim dotyczą one leksyki – inne realia wymagają wprowadzenia nowych
Na przykład tom pokonferencyjny Конференция „Слово как действие”..., a w nim tezy wygłoszonych
referatów: Ю.М. Киселева, Смысловые компоненты заговора как действующего слова, s. 32–37;
Е.Е. Левкиевская, Славянский оберег как действие, s. 48–51; С.М. Толстая, Магия имянаречения в славянской
народной традиции, s. 90–94, a także С.Г. Шиндин, К общей характеристике восточнославянских
заговоров, [w:] Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы, отв. ред. В.Н. Топоров,
Москва 1995, s. 303–317.
32
Patrz: Заговорный текст. Генезис и структура, отв. ред. Т.Н. Свешникова, Москва 2005, a w zbiorze
artykuły: Н. Лауринкене, Образы земли и змеи и их корреляции в литовских заговорах, s. 348–374;
С. Небжеговская-Бартминская, Шла болячка с Болентина… Kонцептуализация болезни в польских
народных заговорах, s. 309–325; Т.Н. Свешникова, Числовой код в некоторых типах румынских заговоров,
s. 441–451; Ф.Б. Успенский, Магическая речь объекта и способы манифестации авторства в текстах
скандинавского средневековья, s. 112–122.
33
С.М. Толстая, Полесский народный календарь, Москва 2005.
34
Полесские заговоры (в записях 1970–1990-х гг.), сост., подг. текстов и комм. Т.А. Агапкиной,
Е.Е. Левкиевской, А.Л. Топоркова, Москва 2003.
35
И.А. Жилинская, Восточнославянские заговоры. Пространство, время, цвет, Минск 2005.
36
М.В. Завьялова, Балто-славянский заговорный текст, Москва 2006.
37
А.Л. Топорков, Заговоры в русской рукописной традиции XV–XIX вв., Москва 2005. W 2010 r.
ukazała się kolejna praca tego autora, która aktualnie stanowi najpełniejszy zbiór rosyjskich zaklęć pochodzących
z dawnych rękopiśmiennych zbiorów – w tym publikowane po raz pierwszy zaklęcia ze zbioru ołonieckiego.
Patrz: Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в., сост., подг. текстов,
статьи и комм. А.Л. Топоркова, Москва 2010.
31
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wyrazów). Z kolei pozycja Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков38 jest wydaniem nigdzie dotychczas niepublikowanych tekstów rękopiśmiennych pochodzących
ze zbiorów zaklęć, zielników, dokumentów znajdujących się w archiwach moskiewskich,
petersburskich oraz kazańskich. Znaczący wkład w rozwój badań nad tekstami zaklęć
rosyjskich i ogólnosłowiańskich wnieśli Aleksiej Judin, Tatjana Agapkina, Ludmiła
Winogradowa. Aleksiejowi Judinowi zawdzięczamy w pierwszym rzędzie dogłębną analizę konstrukcji zaklęcia wschodniosłowiańskiego (wydzielenie jego części składowych),
a także opis przywoływanych w rosyjskich formułach magicznych postaci39. Z kolei
T.A. Agapkina przedstawiła motywy i wątki pojawiające się w słowiańskich zaklęciach
leczniczych40. L.N. Winogradowa natomiast opisała częste w zaklęciach słowiańskich
groźby oraz zwróciła uwagę na wyraźny aspekt komunikacyjny tekstów dotyczących
bezsenności u dzieci. Zbadała ona również demonologię słowiańską41. Przy omawianiu
zasług etnolingwistów moskiewskich nie można zapomnieć o wielu innych uczonych,
którzy badając różnorodne gatunki i elementy twórczości ludowej, w dużym stopniu
przyczynili się także do pełniejszego opracowania folkloru magicznego42.
Stopniowo wzrasta zainteresowanie mało dotychczas popularnym materiałem
białoruskim43 i ukraińskim44. W Polsce od dawna istnieje tradycja zbierania i badania
tekstów magicznych, może nie tak bogata jak rosyjska, ale przecież rezultaty badań
polskich folklorystów i etnolingwistów są równie imponujące45. Spory wkład w tę
Отреченное чтение в Росcии XVII–XVIII веков, отв. ред. А.Л. Топорков, А.А. Турилов, Москва 2002.
Patrz: А. Юдин, Ономастикон русских заговоров, Москва 1997; idem, Персонифицированные
лихорадки в восточнославянских народных представлениях (на материале заговоров), „Etnolingwistyka.
Problemy języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 169–178; idem, Восточнославянский
заговор…
40
Т.А. Агапкина, Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении. Сюжетика
и образ мира, Москва 2010.
41
Patrz: Л.Н. Виноградова, Формулы угроз и проклятий в славянских заговорах, [w:] Заговорный
текст…, s. 425–440; eadem, Заговорные формулы от детской бессонницы как тексты коммуникативного
типа, [w:] Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Заговор…, s. 154–163; eadem,
Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян, Москва 2000.
42
Patrz: Л.В. Фадеева, Богородица в русских заговорах (роль христианских источников в формировании
образа), АКД, Москва 2000; О.А. Черепанова, Мифологическая лексика русского Севера, Ленинград
1983; А.Ф. Журавлев, Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические
и этнолингвистические очерки, Москва 1994; А.В. Гура, Символика животных в славянской народной
традиции, Москва 1997.
43
А.М. Ненадавец, Сiлаю слова. Чорная i белая магiя, Мiнск 2002; publikowane są nowe wydania
białoruskich „zamów”: Замовы, уклад., сiстэм. тэкстаў, уступ. арт. i камент. Г.А. Барташэвiч, Мiнск 2000
oraz Замовы, уклад. У.А. Васiлевiч, Л.М. Салавей; уступ. арт. Л.М. Салавей, Мiнск 2009, a także wyniki
badań z pogranicza: K. Szcześniak, Słowo narzędziem magii (na materiale wschodnio- i zachodniosłowiańskiego
pogranicza językowego), [w:] Wokół struktury słowa, pod red. nauk. A. Pstygi, Gdańsk 2003, s. 101–110; eadem,
Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk 2008.
44
Ukraińskie teksty magiczne stają się coraz częściej obiektem analizy – m.in. w pracach magisterskich oraz
doktorskich: A. Rudnicka Strukturalno-semantyczna charakterystyka ukraińskich zaklęć, praca magisterska napisana
pod kierunkiem dr. hab. O. Tiszczenki, Lublin 2006; O.A. Соляр, Українськi народнi замовляння. Питання
походження i поетики, дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук, Львiв 2005.
45
Największe zasługi na tym polu ma niewątpliwie O. Kolberg – autor monumentalnego dzieła Lud. Jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Warszawa
1865. Wiele zawdzięcza się także etnografowi i muzealnikowi F. Kotuli, autorowi licznych prac o kulturze ludowej
38

39

Wstęp

17

dziedzinę wniosła S. Niebrzegowska-Bartmińska46, zajmująca się przede wszystkim
zaklęciami stosowanymi w chorobach (zamówieniami), oraz A. Engelking, badająca
słowne rytuały magiczne, w tym klątwę i błogosławieństwo47. Od niedawna możemy
także mówić o zainteresowaniu materiałami z terenów Czech i Litwy48.
Warto podkreślić, że wzrostowi czysto naukowych zainteresowań folklorem
magicznym towarzyszy także zwrot ku współczesnej magii językowej. Sprawcze
działanie języka nie jest bynajmniej historycznym przeżytkiem, lecz faktem. Człowiek
pomimo przemian cywilizacyjnych i społecznych jest niezmienny w swojej strukturze
psychicznej. W zetknięciu z zagrażającymi mu mocami, wobec których jest bezsilny,
nierzadko ucieka się do mistyki czy magii. Najczęściej bywa to modlitwa lub coś
w rodzaju zaklęcia, a więc teksty zawierające ogromny ładunek emocjonalny. Wiara
w moc słowa daje wrażenie władania nad światem, osłabia poczucie bezradności, pozwala wierzyć, że nie jesteśmy tylko biernymi uczestnikami otaczającego nas świata,
ale że możemy wywierać na niego realny, zgodny z własnymi pragnieniami wpływ.
I chyba taką właśnie motywację posiadają dzisiejsze „zaklęcia na każdy dzień” (pomagające znaleźć lepszą pracę, przywołać szczęście) oraz poradniki „zdradzające”, jak
korzystać z tajemnych sił natury49. Poza publikacjami dostrzegany jest nieprzebrany
wprost – zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej – repertuar sposobów praktycznego wykorzystywania magicznej siły słów przez wielu „znających się” na rzeczy
południowo-wschodnich regionów Polski: Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan,
Lublin 1969 oraz Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa 1976. Nie można zapomnieć
również o dorobku H. Biegeleisena i F. Wereńki. Pierwszemu z nich (historykowi i etnografowi) zawdzięczamy
wiele publikacji dotyczących polskich ludowych zwyczajów, wierzeń, przesądów – zwłaszcza tych związanych
z najważniejszymi etapami ludzkiego życia (również czasu choroby). Patrz: H. Biegeleisen, Matka i dziecko
w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927; idem, Wesele, Lwów 1928; idem, U kolebki
– przed ołtarzem – nad mogiłą, Lwów 1929; LLP; idem, Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu
polskiego, Lwów 1930. Z kolei F. Wereńko w PDL opisał (pochodzące od ludu „we wsi Puciłkowiczach i we wsiach
okolicznych w promieniu kilkomilowym, obejmującym północną część powiatu borysowskiego gub. mińskiej
i zach. część pow. lepelskiego gub. witebskiej”) wyobrażenia o rozmaitych chorobach oraz sposoby ich leczenia.
46
Jej prace były już wymieniane. Patrz: przyp. 17.
47
Patrz: A. Engelking, Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej, „Język a Kultura”, t. 1, pod
red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, Wrocław 1991, s. 157–167; eadem, Klątwa. Rzecz o ludowej magii
słowa, Wrocław 2010; eadem, Rytuały słowne…; eadem, Udzielanie dóbr za pomocą słowa, czyli o rytuale
błogosławieństwa w kulturze ludowej, [w:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny
Kapełuś, pod red. M. Kapełuś i A. Engelking, Warszawa 2002, s. 31–40; eadem, Klątwa rodzicielska w kulturze
ludowej, „Etnolingwistyka”, nr 3, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990, s. 21–35.
48
Patrz: Е.В. Вельмезова, О географии распространения и изучения заговоров в Чехии, [w:] Заговорный
текст…, s. 326–348; eadem, Заметка о перформативах со значением начала действия в чешских заговорах,
„Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 149–154; eadem,
Чешские заговоры. Исследования и тексты, Москва 2004; М.В. Завьялова, Проблема миграции заговорных
сюжетов эпического типа в балто-славянском ареале, [w:] Заговорный текст…, s. 355–374; eadem,
Балто-славянский заговорный текст, Москва 2006; Н. Лауринкене, Образы земли…; Д. Вайткявичене,
О нарративной структуре литовских заговоров, [w:] Заговорный текст…, s. 375–384.
49
Patrz: A. Chrzanowska, Rytuały ochronne, czyli jak korzystać z tajemnych sił natury, Białystok 2002; eadem,
Zdejmowanie klątw i uroków, Białystok 2002; M. Winczewski, Moc zaklęć i rytuałów na co dzień, Białystok 2005;
В. Лобачев, Заговоры для защиты детей от невзгод и болезней, Москва 2005; dostępne w wersji cyfrowej
czasopismo „Заговоры. Обереги. Гадания”, http://mirknig.com/jurnaly/razvlekatelnye/1181450882-zagovoryoberegi-gadaniya-9-2011.html – 10.01.2010.
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czarowników, znachorów, wróżbitów, którzy zaklinają rzeczywistość w specjalnych
gabinetach lub za pośrednictwem Internetu. Fakty te wskazują, iż przekonanie, że magii
należy szukać wyłącznie wśród prostych ludzi z prowincjonalnych miejscowości, nie
ma racji bytu. Z usług czarownic korzysta wielu mieszkańców dużych miast. Gazety
pełne są ogłoszeń w rodzaju „zdejmuję uroki, klątwy” (podobne świadczenia – zwykle
„na telefon” – proponowane są w audycjach telewizyjnych). W księgarniach znaleźć
można podręczniki do czarów50. Niektórzy badacze, m.in. Zuzanna Grębecka, uważają, iż postrzeganiu Wschodu jako swoistego rezerwatu magii odpowiadają pewne
rzeczywiste zjawiska społeczne: popularność opowieści o działaniach magicznych
(ocenianych zarówno jako dobre, jak i złe), duża ilość specjalistów parających się
magią, silne przekonanie o możliwości urzeczenia człowieka przez człowieka. Nie
bez znaczenia jest także specyficzna sytuacja historyczno-polityczna krajów byłego
Związku Radzieckiego, w których po upadku komunizmu wytworzyła się pustka
światopoglądowa. Renesans magii zapewnia tu jednocześnie powrót do tradycyjnej
duchowości i religii51.
Wśród licznych prac nie ma jednak opracowania syntetycznego, które ukazywałoby rosyjskie teksty magiczne o różnym zastosowaniu w sposób pełniejszy i bardziej
wszechstronny – pod względem pragmatycznym i językowym. Niniejsza monografia
ma tę lukę w badaniach uzupełnić.

50
Z nowszych rosyjskich pozycji na uwagę zasługuje obszerna praca Pawła Grossa traktująca o magii
słowiańskiej, która zawiera także teksty do praktycznego zastosowania. Autor pokazuje, w jaki sposób można
wykorzystywać wiedzę z zakresu magii klasycznej we współczesnym świecie, sam podkreśla: „так что, решайте
сами, верить или нет книгам про колдовство и магию, но я, пожалуй, пойду наиболeе тернистым путем,
добавив в книгу действительно редкие сведения о том, как можно посвятиться в колдуны и колдуньи по
старославянским канонам, о которых до настоящего времени пока никто не писал”: П. Гросс, Славянская
магия и ведовство, Москва 2008, s. 4. Ponadto bardzo popularne są (ukazujące się od kilku lat) zbiory tekstów
magicznych autorstwa uzdrowicielki z Syberii, Natalii Stiepanowej, która deklaruje, iż pomogła już milionom
ludzi z całej Rosji ochronić się lub uwolnić od działania mrocznych sił, pozbyć się wielu chorób i osiągnąć
wewnętrzny spokój. W jednej z jej najnowszych publikacji wydawca oświadcza: „По многочисленным просьбам
читателей Наталья Ивановна продолжает делиться секретами своего мастерства”: Н. Степанова, 909
заговоров сибирской целительницы, Москва 2011, s. 4.
51
Z. Grębecka, Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury
popularnej, Kraków 2006, s. 134, 306.

Rozdział I. Analiza pragmatyczna tekstów

Sprowadzić nieszczęście, chorobę albo je odwrócić można słowami, jak sam wyraz zamawiania (od mowy) wskazuje. Nawet bezmyślnie, bezwiednie rzuconem słówkiem można na kogoś ściągnąć
nieszczęście52.

Dorota Simonides konstatuje, iż w kulturze ludowej panowało powszechne przekonanie, że ścisłe przestrzeganie wszelkich zaleceń pradziadów, Kościoła oraz żyjących
autorytetów gwarantuje stabilizację, a w końcu dobrą śmierć i chwałę w niebie.
Owa ontologiczna wizja była czymś tak naturalnym, że w dawnych wiekach nie
dostrzegano niczego zdrożnego w stawianiu Panu Bogu świeczki, a diabłu ogarka.
Światy wierzeń magicznych i religijnych były równie realne, a istnienie tych różnych
z natury zjawisk było przez ludzi odczuwane na co dzień, tkwiło wszak niemal w nich
samych, w ich świadomości, wyobraźni oraz w zbiorowej wiedzy społecznej. Życie
toczące się wokół dostarczało mnóstwa przykładów obrazujących skutki nieprzestrzegania powszechnych zaleceń. Była to, co prawda, wiedza skomplikowana, lecz
posiadanie jej stanowiło życiową konieczność. Powszechnie sądzi się, że główne
elementy wiedzy ludowej tkwią swymi korzeniami w zabobonie i w „niewiedzy”
właśnie, w myśleniu tylko i wyłącznie magicznym. Tymczasem, gdy przyjrzymy
się dokładniej poszczególnym zabiegom, dojdziemy do nieuchronnego wniosku, że
tzw. praktyki magiczne (zabobony, przesądy) są często tylko zewnętrzną otoczką
skądinąd racjonalnych działań opartych na doświadczeniu i obserwacji kilkunastu
pokoleń53. Badany materiał pozwolił prześledzić całą tę skomplikowaną wiedzę
w najważniejszych momentach ludzkiej egzystencji, tj. podczas narodzin, dorastania
i zakładania rodziny oraz śmierci.

LLP, s. 36.
D. Simonides, Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, Opole
1988, s. 19–21.
52
53
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I.1. Teksty związane z narodzinami człowieka
Analizowany zbiór otwiera obszerna grupa zaklęć dziecięcych, zawierająca ponad
pięćset przekazów. Wyodrębnione poniżej podgrupy tematyczne odpowiadają poszczególnym etapom macierzyństwa i dotyczą kolejno: poczęcia, porodu, pielęgnacji
noworodka w pierwszych miesiącach jego życia, leczenia typowych przypadłości
dziecięcych oraz utraty przez dziecko pierwszego zęba mlecznego.

I.1 a) Na poczęcie i lekki poród
Władimir Anikin pisze, że zarówno kobieta pragnąca zostać matką, jak i jej krewni
przygotowywali się do przyjścia na świat nowego człowieka dużo wcześniej54. Wynikało
to przede wszystkim z faktu, że kultura ludowa otoczyła okres ciąży i porodu ciasnym
murem przesądów, nakazów i zakazów odnoszących się tak do ciężarnej, jak i jej bliskich. Kodeks odpowiednich zachowań przyszłej matki oraz ludzi z jej najbliższego
otoczenia miał za zadanie wytłumaczyć niezwykłe zjawiska, jakimi są cud poczęcia
i narodzin, a nadto ochronić matkę i dziecko przed licznymi niebezpieczeństwami
bezpośrednio związanymi z tą wyjątkową sytuacją. Warto zauważyć, że wyniki niedawnych badań przeprowadzonych na terenach Słowiańszczyzny pokazują, że sfera
wierzeń związanych z okresem ciąży i porodem nie uległa wraz z upływem czasu
poważniejszym przemianom i wciąż pozostaje niezwykle bogata i żywa55.
Pierwsza podgrupa zaklęć dziecięcych, chociaż zatytułowana jest „na poczęcie i lekki
poród”, zawiera stosunkowo niewiele przekazów dotyczących działań magicznych
na rzecz poczęcia, antykoncepcji czy też poronienia, ale praktyki takie – jak potwierdzają liczni badacze – nie były obce Słowianom wschodnim56. Magiczne działania
czy formuły słowne mające na celu zapewnienie płodności nie zostały odnotowane
również w części zbioru poświęconej obrzędowi weselnemu, choć – jak zauważają
etnografowie – wszelkie zabiegi mające na celu zapewnienie młodym potomstwa były
na weselach słowiańskich bardzo popularne57.
РЗ, s. 10.
Patrz: С.Б. Адоньева, Прагматика фольклора и практика переходных ритуалов, [w:] Современный
городской фольклор, отв. pед. серии С.Ю. Неклюдов, Москва 2003, s. 323–338; Е.А. Белоусова, Представления
и верования, связанные с рождением ребенка. Современная городская культура, АКД, Москва 1999, [w:]
Фольклор и постфольклоp. Cтруктура, типология, семиотика, http://www.ruthenia.ru/folklore/belousova5.
htm – 8.02.2010; Родины, дети, повитухи в традициях народной культуры, отв. pед. cерии С.Ю. Неклюдов,
Москва 2001, a w tomie pozycje: В.Е. Добровольская, Институт повивальных бабок и родильно-крестильная
обрядность (по мaтeриалам экспедиций 1994–1997 гг. Судогодский район Владимирской области),
s. 92–106; А.А. Плотникова, Невеста и ребенок в свадебном обряде южных славян, s. 130–150.
56
Patrz: PDL, s. 109–128, 117, 120–121 oraz J. Talko-Hryncewicz, Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi
południowej, Kraków 1893, s. 34, 42–43, 62 (dalej ZLL).
57
W kulturze ludowej posiadanie wielu dzieci traktowane było jako błogosławieństwo. Dlatego już
w czasie ślubu i wesela podejmowano starania mające na celu dopomóc młodym w zapewnieniu im licznego
potomstwa. Patrz: В.С. Бузин, Этнография русских, Санкт-Петербург 2007, s. 302–303; А.А. Плотникова,
Невеста и ребенок в свадебном обряде южных славян, [w:] Родины, дети…, s. 130–150; Г.А. Корнишина,
Традиционные обряды детского цикла у мордвы, [w:] ibidem, s. 79–91.
54
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W analizowanym zbiorze zamieszczony został zaledwie jeden przekaz dotyczący
zapłodnienia. Widoczne są w nim echa wiary w niezwykłą moc Bogurodzicy, która
w kulturze ludowej była patronką przyszłych matek, a także kobiet w ogóle. To ona,
będąc symbolem płodności – podkreśla Irina Siedakowa – znajdowała się w centrum
wszystkich działań związanych z ciężarną i rodzącą kobietą. Boża Rodzicielka ma moc
sprowadzania płodności lub jej braku na kobietę. To drugie uważane jest za karę58.
Przytoczony poniżej tekst stanowi prośbę skierowaną do Matki Bożej, aby ta według
własnego uznania przysłała proszącej przyszłej matce synka (przypominającego sokoła)
lub córeczkę (podobną do jaskółki): Матушка Пресвятая Богородица! Сама слети,
нет – дак посыльников пошли: сынка – как соколка, а девушку – как ластушку [№ 1]59.
Zanim przejdziemy do omawiania formuł słownych związanych z narodzinami
dziecka, należy zwrócić uwagę na kilka przekazów informujących o miejscu porodu
i przesądów jego dotyczących, jakie sięgając czasów zamierzchłych, zostały zanotowane przez uczestników ekspedycji, w czasie której zapisano zaklęcia znajdujące się
w analizowanym tomie. Prace etnograficzne dowodzą, że wśród ludu popularne było
wierzenie nakazujące ukrywanie – nawet przed domownikami – kolejnych etapów
ciąży oraz terminu rozwiązania. Według Jana Stanisława Bystronia mieszkańcy dawnej
wsi byli przekonani, że im mniej osób zna czas porodu, tym powinien być on lżejszy
i mniej bolesny60. Franciszek Wereńko za przyczynę ukrywania czasu i miejsca porodu uznaje obawę przed urokami61. Jednak motywacja odosobnienia kobiety w tym
szczególnym okresie oraz konieczność przestrzegania przez nią określonego zespołu
nakazów i zakazów miały swoje źródło nie tylko w obawie przed ciężkim porodem.
Jak konstatuje J.S. Bystroń, izolacja kobiet w pewnych okresach życia fizjologicznego
jest wspólna, poza nielicznymi wyjątkami, całemu rodowi ludzkiemu bez względu
na stopień rozwoju społecznego. Tymi szczególnymi momentami, o których pisał
J.S. Bystroń, jest ciąża, poród i połóg62. Nie bez znaczenia wydaje się przekonanie, że
kobieta według dawnych wierzeń w tym szczególnym czasie stawała się w pewnym
stopniu niebezpieczna dla otoczenia. Wiązało się to z faktem, że narodziny w kulturze
ludowej traktowane były jako coś niezwykłego, nie do końca zrozumiałego, niekiedy
wręcz nadprzyrodzonego. Poród często przedstawiany był jako podróż matki po dziecko
do innego, obcego świata, gdzie, jak sądzono, czyhały na nią liczne niebezpieczeństwa.
Jak się okazuje, wierzenia dotyczące izolowania kobiety podczas porodu oraz nakaz,
58
И.А. Седакова, Культ Богородицы в болгарских родинах, [w:] Родины, дети…, s. 152. Patrz także:
Kult Maryjny w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce i w Rosyjskim Kościele Prawosławnym. Почитание Божей
Матери в Русской Православной Церкви и Римско-католической Церкви в Польше, oprac. tekstów polskich
Wanda Eisele et al., oprac. tekstów rosyjskich Metropolita Siergiej et al., Warszawa–Moskwa 1989, s. 59–61.
Fakt, że Maryja sama była matką, spowodował, że stała się ona patronką „spraw kobiecych”. Franciszek Wereńko
zanotował przekonanie, iż Najświętsza Panienka „bywa obecna, acz niewidzialna, przy każdym porodzie, niosąc
pomoc matce i dziecku”: PDL, s. 122.
59
Liczba w nawiasie kwadratowym oznacza numer przekazu w analizowanym zbiorze.
60
J.S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Kraków 1916, s. 18.
61
PDL, s. 122.
62
J.S. Bystroń, Słowiańskie obrzędy…, s.7. Patrz także: Д.А. Баранов, Родинный обряд: время,
пространство, движение, [w:] Родины, дети…, s. 10; В.С. Бузин, Этнография русских…, s. 303; A. van
Gennep, Obrzędy przejścia, tłum. B. Biały, Warszawa 2006, s. 64.
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aby sam akt wydania na świat dziecka dokonywał się poza domem, były żywe jeszcze
w latach 1953–1993. Informatorki, których wypowiedzi zacytowano w omawianym
zbiorze, podają różne powody separacji kobiety podczas porodu. Jednym z nich było
wierzenie, że odpowiednio wybrane miejsce miało zapewnić dziecku dostatek i stąd
powszechność rodzenia w chlewiku czy owczarni: Рожали мы везде – и в поле,
и на повети. Но больше – во хлевах, на сене. Какую-то тряпку бросили на сено
[№ 2]. Ponadto kobiety relacjonują, że grzechem było rodzenie w izbie mieszkalnej
i dlatego odsyłano je w inne (niezamieszkane przez ludzi) miejsca: А в избе, говорили,
грешно рожать [№ 2]; Роженицу будто грех запускать в избу. Еще на овечнике
им стелили [№ 3]; Иной раз по два-три дня в хлеву лежали, старики в избу-то
не пускали [№ 4].

DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Poza izolacją ważnym zabiegiem magicznym było otwieranie, odpinanie, rozplatanie
wszystkiego podczas porodu, co miało ułatwić dziecku drogę na ten świat, a zarazem
zmniejszyć cierpienia matki. Badacze zgodnie podkreślają powszechność przekonania, iż podczas porodu należało zadbać o to, aby wszystko dookoła było pozbawione
supłów. Chodziło o to, aby nic nie zamykało drogi rodzącemu się dziecku. Należało
więc rozpleść rodzącej włosy, zdjąć z niej wszelkie paski, bransolety, kolczyki, otworzyć w domu przyszłej matki szafki, skrzynie, okna itd. Znane były przypadki,
gdy podczas wyjątkowo ciężkiego porodu proszono popa o otwarcie carskich wrót
w najbliższej cerkwi63. Sporo wypowiedzi opublikowanych w analizowanym zbiorze
rejestruje konieczność przestrzegania tego wymogu. Oto przekaz, który wskazuje na
metaforyczny sens otwierania, rozplatania wszystkiego (nie tylko u rodzącej, ale też
u ojca dziecka) po to, aby poród przebiegał sprawniej: Расплети косы, расчеши, чтоб
и узелка не было, все узелочки на одежде развяжи. И мужик твой распояшется,
поест, там сомнет рубаху, портки расстегнет. И пусть двери все отопрет,
легче лезть будет, печку откроет, духовку, замки, заслонки – всё-всё, чтоб
дитя лучше ползло [№ 14]. Kolejne wskazówki informatorek, które miały służyć
ułatwieniu porodu, również znajdują swoje uzasadnienie w dawnych wierzeniach. Jest
to np. traktowanie progu jako granicy64, której symboliczne przekroczenie powinno
ułatwić narodziny: Мне плохо стало, я шибко тяжело рожала, так меня за порог
вывели – сразу легче стало [№ 13]; Когда рожаешь и не рожается, женщина
должна ходить через порог. Через все пороги взад и вперед [№ 15].

63
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2: Kultura duchowa, Warszawa 1967, s. 292; М. Семёнова,
Быт и верования древних славян, Санкт-Петербург 2000, s. 84. Julian Talko-Hryncewicz zanotował także, iż
(poza otwieraniem, rozplataniem wszystkiego dookoła) ważne było, aby położnica przed porodem nie czesała
się i nie myła, gdyż zachodziło wówczas niebezpieczeństwo, że dziecko będzie wszawe: ZLL, s. 73.
64
Próg stanowi granicę, która oddziela domostwo od świata zewnętrznego, a więc jest to przestrzeń
o określonej wartości magiczno-obrzędowej. Granica jest osobliwym punktem krytycznym, poza którym
zaczyna się inny świat: niezrozumiały, niebezpieczny, nieuporządkowany. Patrz: J.S. Bystroń, Tematy, które mi
odradzano…, s. 224–225; Granica, [w:] P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen. Przesąd. Znaczenie, Warszawa
2007, s. 149–151 (dalej KM).

Teksty związane z narodzinami człowieka

23

W przekazach magicznych stosowanych podczas porodu dominują teksty o charakterze stwarzającym. Zamawiającemu towarzyszy intencja „chcę, aby było to, czego
nie ma”, czyli aby poród przebiegł sprawnie i bezpiecznie dla matki oraz dziecka.
Nadawca kreujących słów chce poprzez ich wypowiedzenie stworzyć coś z niczego,
a więc „mówiąc to, powoduję, że tak się staje”.

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Jednym ze sposobów zapewnienia pożądanego stanu rzeczy było stosowanie tekstów magicznych, w których zamawiający odwoływał się do magii sympatycznej.
Z reguły próbował przy tym oddziaływać podobnym na podobne. Pojęcie magii
sympatycznej wywodzi się z antropologii kulturowej. Wprowadził je swego czasu
James G. Frazer. W swoim dziele pt. Złota gałąź dowodził on, że jest to (wyprzedzający religię i naukę) podstawowy typ magii, która polega na przekonaniu, że
podobne działa na podobne, przeciwne na przeciwne, wizerunek na przedmiot lub
byt rzeczywisty, słowa na czyn. W magii sympatycznej J.G. Frazer wyróżnił: magię
homeopatyczną opartą na prawie podobieństwa („podobne powoduje podobne”) oraz
magię przenośną – opartą na prawie styczności („rzeczy, które kiedyś pozostawały
w styczności ze sobą, działają na siebie nawet wtedy, gdy kontakt fizyczny przestał
istnieć”). Nawiasem mówiąc, obie gałęzie magii sympatycznej łączą się ze sobą.
Zakładają, iż rzeczy wpływają na siebie inaczej niż przez oddziaływanie fizyczne,
a magia oparta na prawie styczności niemal zawsze opiera się na magii opartej na
prawie podobieństwa65. Przekonanie, że oczekiwanej zmiany można dokonać poprzez
oddziaływanie podobnym na podobne jest obecne we wszystkich (oprócz związanych
ze śmiercią) badanych tekstach. Najczęściej przyjmuje ono formę wykonywania
określonych czynności lub manipulacji przedmiotami, którym towarzyszy formuła
słowna zawierająca element porównawczy: „jak dzieje się z…, tak niech dzieje się
z…; jakie jest…, niech takie będzie i to…”.
Głównym celem działań magicznych stosowanych podczas porodu było jego
przyśpieszenie i ułatwienie. Formuły porównawcze przyjmowały wówczas postać
życzenia, które nie ma konkretnego odbiorcy. Pożądany stan miał zaistnieć na mocy
wypowiadanych słów i wykonywanych czynności, co stanowiło wzorzec pomyślnego
przebiegu porodu – miał on być lekki i bezbolesny: Как стане родить, положить
в водушку пару яиц и говорить: Как курушка легко принoсит, так бы раба Божья
(имя) легко принесла. Эта водушка и выпить [№ 7]; Нужно для роженицы из
трех источников принести ключевой воды и по три камешка. Эти камешки
в нижний уголок платка завязать, дать роженице, чтобы она не развязывала их,
пока не родит. А воду она должна выпить и яйцо – тоже. При этом говорить:
65
J.G. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 2002, s. 18–49.
Głęboką wiarę ludów na całej kuli ziemskiej w moc magii sympatycznej opisuje także H. Biegeleisen. Autor LLP
zauważa: „W liczbie pierwotnych środków sztuki czarodziejskiej spotykamy również paralelizm czynności danej
osoby i zjawisk natury, dzięki czemu podobne praktyki wywołują podobne zjawiska […]. Z czasem rozciąga się
wpływ tej magicznej siły (sympatji) na przedmioty nie należące do siebie, zupełnie obce. Środki sympatyczne
działają jak gromochron odciągający uderzenia piorunów do ziemi. Zakopując na rozdrożu włosy chorego na
kołtun uwalnia się go od tej słabości”: LLP, s. 25–26.
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Как курица яичко носит без боли, так бы и ты родила [№ 8]; Когда женщина
рожает, нужно взять воду в рот и брызнуть: Как изо рта вода, так из рабы
Божьей младенец [№ 9].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
Anna Engelking podkreśla, iż z rytuałami stwarzającymi o bardziej skomplikowanej
strukturze miewamy do czynienia wtedy, kiedy nadawca „mówiąc to, powoduje,
że moc powoduje, że tak się staje”. Stosując tego typu formułę, wywołuje on moc
sacrum, która powinna dokonać w rzeczywistości stosownej zmiany66. W poniższych
przykładach główną siłą działającą bynajmniej nie jest zamawiający, lecz postacie
ze świata chrześcijańskiego, np. Matka Boska. Prośby o ułatwienie porodu – wyrażone
imperatywnymi formami czasowników (otwórz/ отопри, przelewaj/ проливай,
dawaj/ давай) – występowały zwykle w tekstach narracyjnych, których celem było
dotarcie zamawiającego do mitycznego centrum67: Стану я […] в чистое поле, под
востошную сторону. Под востошной стороне стоит святая церква, в этой святой церкви сидит Пресвятая Богородица, Царица Небесная. Я тебе помолюсь,
я тебе поклонюсь, возьми ключи золотые, отопри горы местные (мясные?),
горы отпирай, крови проливай, мне, рабе Божьей Надежде, младенца на руки
давай. Произносить три раза [№ 16].

M a g i a ż y c z e n i a s p eł n i o n e g o
W zbiorze odnajdujemy też zaklęcia typu narracyjnego, które nie zawierają prośby
do żadnej postaci – jednak to właśnie mityczny bądź sakralny pomocnik jest głównym agensem wywołującym określoną zmianę rzeczywistości. Zaklęcie stanowi
natomiast opis zdarzenia, jakie rozgrywa się w innym świecie, jednak sens jego
przedstawienia zawiera się we wcieleniu w życie tu i teraz rezultatu przytoczonej
sytuacji. Petru Caraman podobną strategię oddziaływania za pomocą słowa określił
– w odróżnieniu od życzenia bezpośredniego – jako „życzenie spełnione”68: Стану,
A. Engelking, Rytuały słowne…, s. 77.
Mityczne centrum świata (мифологический центр) – jest to miejsce, gdzie znajduje się ktoś, kto
dokonuje uzdrawiających działań, lub ktoś, do kogo kieruje się prośby o pomoc w pozbyciu się siły szkodzącej:
Т.А. Агапкина, Сюжетный состав восточнославянских заговоров (мотив мифологического центра),
[w:] Заговорный текст…, s. 247. S.I. Dmitriewa w badanych przez siebie zaklęciach pochodzących z terenu
Rosji północnej wyróżnia trzy podstawowe typy epickich tekstów magicznych, a mianowicie: 1) opis działań
w mitycznym świecie wraz z życzeniem zamawiającego, żeby podobne zostało wcielone w realnym życiu;
2) tylko opis działań mitycznej postaci, bez życzenia zamawiającego; 3) opis, który nie zawiera ani życzenia
ani relacji o wykonywanych działaniach, lecz tylko przywołuje pomocnika, aby skierować do niego prośbę:
С.И. Дмитриева, Слово и обряд в мезенских заговорах, [w:] Обряды и обрядовый фольклор, отв. ред.
В.К. Соколова, Москва 1982, s. 36–49. W badanym zbiorze występują wszystkie typy zaklęć narracyjnych.
Zawierają one jeden z najbardziej typowych dla rosyjskich tekstów magicznych motyw, jakim jest podróż (droga)
do mitycznego centrum. W związku z tym, że w kulturze ludowej jedynym słusznym kierunkiem był wschód – jako
jasna i dobra strona, gdzie pojawia się Słońce – podróż w zaklęciach także odbywała się zwykle „na wschód”.
68
Teksty te – zauważa badacz – „zrywają zupełnie kontakt z rzeczywistością obiektywną, przenoszą
wykonawców w świat czysto magiczny i w chwili zaklinania pozwalają im przeżywać wyrażone przez nie
pragnienie, jako już spełnione”: P. Caraman, Obrzęd kolędowania u Słowian i u Rumunów. Studium porównawcze,
66

67
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благословясь […] Есть там y Христа, на престоле сидит Пресвятая Матерь
Богородица, держит золотые ключи, отмыкает мясные ларцы, опускает
младенца из утробы, из плоти, отпускает из горячей крови, чтобы не чуть
ни щипоты, ни ломоты [№ 18].

DZIAŁANIA OCHRANIAJĄCE
Celem działań o charakterze ochraniającym jest powodowanie, aby coś się nie stało.
Zamawiający postępuje tak, „aby nie było tego, czego nie ma”.

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Czynności i formuły słowne posiadające cechy działań profilaktycznych (zapobiegających chorobom czy uciążliwemu płaczowi) stosowano już po narodzinach
dziecka: przy odcinaniu pępowiny, podczas pierwszego karmienia czy też kąpieli.
Jednak w zbiorze W.P. Anikina znajdujemy jeden przekaz, który wyraźnie mówi
o tym, aby odpowiednią formułę słowną (chroniącą dziecko przed częstym płaczem)
zastosować już podczas porodu. Spodziewany rezultat miał nastąpić poprzez odwołanie się do nieożywionego przedmiotu – łóżka: Опять, чтобы ребенок не кричал,
вот что делали. Рожать будешь – колони ногой, где бы ты ни рожала: дома,
в больнице, ну там на кровати. Как кровать молчит, так и младенец будет
молчать [№ 34].
Charakter zabezpieczający posiada także formuła, w której zamawiająca – w tej
roli sama położnica – działając zgodnie z intencją „chcę, żeby się nie stało”, próbuje
zapobiec powikłaniom po ciężkim porodzie, jakimi są bóle brzucha, tzw. золотник
(zołotnik)69. W dwuczłonowej konstrukcji porównawczej jako jeden z elementów występuje niemający zdolności poruszania się piec: Ребенка, как только он родится,
сразу на печь кладут. И женщина после родов тоже на печь садится, чтобы
у нее живот не болел. Ее садят и приговаривают: Как печь не ходит, не болит,
так и у меня бы в животе не болело, не ходило [№ 13].

„Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk”, nr 14, Kraków 1933, s. 418. Patrz także: К.А. Богданов,
Заговор и загадка (к формульности заговора), [w:] Русский фольклор. Материалы и исследования, отв.
ред. Е.А. Костюхин, Санкт-Петербург 1996, s. 7.
69
Zołotnik (poruszenie macicy, wzburzenie, oberwanie, przeruszenie) to dolegliwość, na którą cierpią
głównie kobiety tuż po porodzie, ale nabawić się jej, np. w wyniku przepracowania, mogą również (posiadający
w opinii ludu macicę) mężczyźni. Patrz: Полесские заговоры…, s. 312; Т.А. Агапкина, Сюжетика
восточнославянских заговоров в сопоставительном аспекте (заговоры от золотника и болезней
живота), „Studia Mythologica Slavica” 2006, nr 9, s. 243–275; PDL, s. 112–113; Мacicy poruszenie, [w:]
A. Paluch, Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób, Wrocław 1995, s. 55. Intencja ochronienia rodzącej
przed zołotnikiem przyświeca także poniższemu zabiegowi, którego celem jest przedwczesne obłaskawienie
choroby: Не ходите, золотники, по утробе, не ищите младенца, питайтесь хлебом и солью, третьим
– сном. Три раза сказать, когда рожает роженица. На кусок сольцы посыпать, эти слова сказать
и скушать [№ 11].
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DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
Intencja „chcę, aby nie było tego, co jest” towarzyszy zamawiającemu w sytuacji,
kiedy nieszczęściu nie można już zapobiec, ale należy je odczynić. Kultura ludowa
znała różne, mniej i bardziej rozbudowane rytuały odczyniające, do których uciekano się głównie w obliczu zagrożenia spowodowanego chorobą. W podgrupie zaklęć
dziecięcych „na poczęcie i lekki poród” tego typu działania nie były notowane.

I.1 b) Na spokój i zdrowie noworodka
Formuły wchodzące w skład tej podgrupy znajdowały zastosowanie w pierwszych
momentach życia dziecka, czyli w chwilach wypełnionych troską o niemowlę, a także
o jego matkę. Ich celem było zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju, jego ochrona
przed chorobami, zapewnienie matce pokarmu i szybkiego powrotu do formy. Najczęściej
wykorzystywane są tu działania, które zawierają elementy magii sympatycznej.

DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Magiczne akty stwarzające służyły zapewnieniu noworodkowi zdrowia i kreowaniu
sytuacji, w których miałby on zapewniony prawidłowy rozwój.

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Nadawanie dziecku korzystnych cech następowało poprzez zastosowanie formuły
magicznej opierającej się na analogii do wykonywanych czynności. Magiczne słowa
wypowiadano przeważnie podczas pierwszej kąpieli, która była czynnością nie tylko
higieniczną, ale też stanowiła ważną procedurę magiczną70. Zwykle przeprowadzała ją
odbierająca dziecko babka, której przypisywano nadnaturalne zdolności. Odpowiednia
akuszerka posiadała wiele umiejętności, m.in. zabezpieczała dziecko przed nieczystymi
siłami stanowiącymi źródło chorób, mogła także „poprawić” noworodka, „ulepszyć”
go71. W licznych tekstach opartych na paralelizmie pojawia się zatem motyw zmywania
ewentualnych chorób72, a jako wzorzec sposobu, w jaki pożądany stan można osiągnąć,
występuje woda spływająca z gęsi lub kaczki: Обольешь ребенка когда только: Как
70
Działo się tak za sprawą funkcji oczyszczającej, jaką przypisywano wodzie. Woda symbolizuje przejście:
zmywa stare, a włącza do nowego. Wodę po pierwszej kąpieli noworodka obowiązkowo wylewano na granicy, na
miedzy i tym samym definitywnie odrywano dziecko od tamtego, czyli obcego świata: И.А. Седакова, Купание
младенца, [w:] СС, т. 3, s. 51–54.
71
Na temat ważnej roli akuszerki podczas porodu oraz pierwszych momentów po narodzinach wypowiadali
się liczni autorzy. Patrz: И.А. Седакова, О роли слова и речи в деятельности повитухи (славянская народная
традиция), [w:] Конференция „Слово…, s. 88–90; Г.И. Кабакова, Отец и повитуха в родильной обрядности
Полесья, [w:] Родины, дети…, s. 107–129; В.Е. Добровольская, Институт повивальных…, s. 92–106;
PDL, s. 123.
72
Teksty te posiadają również znamiona długofalowego ochraniania. Celem zamawiającego było
prawdopodobnie, aby dziecka nie trzymały się choroby – także w przyszłości. Brak komentarzy do formuł
magicznych utrudnia jednak ustalenie jednoznacznej intencji.
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с березки вода – с Тани вся тягота [№ 44]; Как с гуся – вода сбегает, так бы
и с их (детей) рев наверно сбегал [№ 58]. Intencja „chcę, żeby było to, czego nie
ma” towarzyszy również formule, w której pojawia się życzenie, aby dziecku urosły
ładne włosy: Ребенок когда родится, маленький, первые волоски состригали и под
коровье говно кидали – волоски вырастут хорошие да кудреватые: Как изопреет
да изовьётся, так бы и волоски извились [№ 31].
Jednym ze sposobów stwarzania nowego stanu rzeczy było zastosowanie wyrażeń
performatywnych uzupełniających czynności magiczne. Strategia ta stanowiła domenę
akuszerki (babki). Ona jako nadawca komunikatu była jednocześnie główną siłą działającą i w odpowiedni sposób zaklinała dziecko: Как женщина родит, младенчика
обмоют, запеленают, а старушка приговаривает: За ручки беру, чтоб ручки
брали да делали, за ножки беру, чтоб ножки ходили да бегали, за голову беру,
чтоб умненький был [№ 23].
Innym razem akuszerka odmawia sobie mocy kreacyjnej i w swoich czynnościach
powołuje się na – obecną przy narodzinach Jezusa – babkę Sołomonię73: Не сама я мыла-парила – парила бабушка Соломонидушка [№ 69]; Не я74 тебя парю, не я тебя
глажу, парит тебя бабушка Салманида, которая принимала белыми руками
Иисуса Христа. Произносят, когда новорожденного ребенка парят в бане [№ 70].
Charakter stwarzający posiadają też wypowiedzi kierowane pod adresem noworodka, których nadawcą zwykle bywa matka, wyrażająca życzenie (z elementem
porównania), aby dziecko rosło zdrowo (mogło cieszyć się i skakać), było silne przez
całe życie: Когда выйдешь замуж, родишь ребенка, так никому не давай щупать,
а на ротик своею (?) стань и говори: Как я вступаю крепко и кротко, так и ты,
мое дитя, всю жизнь проживи [№ 27]; Прыгай, скачи, как летний жеребчик!
[№ 63]; Скачи, прягай, как архангельский жеребчик. Банюшке – на стояньицо,
рабе Божьей (имя) – на здоровьицо [№ 64].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
W pierwszych chwilach życia nowo narodzonego dziecka ważne było, aby jego matka
miała naturalny pokarm. Pomocne w osiągnięciu tego celu – jak notuje Julian TalkoHryncewicz – miało być np. wypicie odwaru z kopru włoskiego czy zjedzenie (tak,
aby kobieta o tym nie wiedziała) myszy dodanej do jakiejś potrawy mięsnej. Popularne
było także stosowanie środków mistyczno-sympatycznych oraz zaklęć i modlitw75.

73
Słowiańska kultura ludowa zna wiele legend apokryficznych poświęconych postaci Sołomonii, która
miała być świadkiem narodzin Jezusa i zachowania przez Maryję dziewictwa: Саломия, [w:] Энциклопедия
литературных героев. Русский фольклор и древнерусская литература, под общей ред. Е.Б. Рогачевской,
Москва 1998, s. 41.
74
Swietłana Tołstojowa określa analogiczne wypowiedzi przeczące mianem „formuł dystansu” i stwierdza,
że są one charakterystyczną dla zamawiań figurą retoryczną. Autorka wiąże ich popularność z komunikacyjnymi
właściwościami tekstów sakralnych, a konkretnie z tym, że ich nadawca, czyli osoba, która wygłasza tekst
magiczny, nie uważa się za autora ani nawet za prawdziwego jego wykonawcę: S.M. Tołstojowa, Magiczne funkcje
negacji w tekstach sakralnych, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego,
tłum. R. Lewicki, Lublin 2001, s. 117–120.
75
ZLL, s. 84–85.
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W badanej grupie tekstów odnotowano przekaz, w którym o otworzenie gruczołów
mlecznych proszeni byli Chrystus i liczni święci: Олексей, Человек Божий, святитель
Христов Никола-батюшка, Пресвятая Госпожа Елена-матушка, открывают
и отмыкают ключи подземельные. И так откройте и отомкните у рабы Божьей
Елены все жилы молочные. Пресвятая Госпожа Елена-матушка! Накормите
все наше семейство. Аминь, аминь, аминь моим словам [№ 25].

DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
Wy p ę d z a nie
Wyraźnie odczyniający charakter mają te teksty, których celem było przepędzanie
chorób. Oczekiwany rezultat osiągano wskutek użycia w nich imperatywnych form
ze znaczeniem o d ejdź/ во н, сва л ись, с кат и с ь: С гуся – вода, а худоба – вон!
[№ 47]; С гоголя – вода, с дерева – роса, с рабицы Божьей Параскевы скатись
худоба, уроки, прикосы, переполохи [№ 67].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Na mocy przekonania, że podobne działa na podobne pozbywano się chorób przy
wykorzystaniu krótkich formuł porównawczych: Как с гуся – вода, так свалится
с тебя худоба [№ 60]; Как с гуся – вода, так с (имя) худоба; как вода сошла,
так и худоба сошла [№ 61].

I.1 c) Choroby dziecięce
Julian Talko-Hryncewicz konstatuje:
[…] lud nie jest w stanie rozróżnić tych chorób, albowiem rodzice domyślają się ich zazwyczaj, słuchając tylko skarg dziecka, a dziecko na zapytanie gdzie go boli, wskazuje
częstokroć palcem nie na miejsce bolące, bo nie ma ono samo dokładnego o tem pojęcia.
Z drugiej zaś strony, chorób tych, u dzieci szczególnie, lud rozróżnić nie może dlatego, że
o ich etiologii ma on właściwe sobie wyobrażenia i teorie, według których tak jedne jak
drugie choroby zarówno przypisuje bądź przeziębieniu, bądź przelęknieniu, albo urokom,
nasłaniu, itp. przyczynom tajemniczym. Ogólną więc cechą chorób wieku dziecięcego,
wyróżniającą je od chorób wieku dojrzałego, jest etiologia pierwszych, w której względnie
do ostatnich silnie przeważa wpływ wyobraźni i leczenie środkami mistycznymi76.

PRZESTRACH
Przestrach (испуг) najczęściej definiowany był jako stan towarzyszący osobie, która
niespodziewanie czegoś się przestraszyła. Dzięki silnemu przekonaniu, iż skłonność
do odczuwania ciągłego strachu można sprowadzić na daną osobę celowo, przelęknienie posiadało w kulturze ludowej status choroby nasłanej. Sprawcami tej uciążliwej
76

ZLL, s. 104–106.
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przypadłości były przede wszystkim nieprzyjazne demony, m.in. wiły i rusałki, oraz źli
czarownicy77. Przestrachu dziecko mogło nabawić się także we śnie za sprawą rzuconego
uroku. Choroba miała również realne źrodła, jak chociażby zbyt głośny krzyk, stukanie,
grzmot itp. W każdym przypadku przedłużający się i nieleczony przestrach stawał się
niebezpieczny, szczególnie dla dzieci, ponieważ mógł doprowadzić do wielu znacznie
poważniejszych schorzeń, jak np. лихорадка (lichoradka) czy epilepsja. Objawami
stanu chorobowego wywołanego przestrachem są płacz, bezsenność, dreszcze, a także
zatrzymanie wzrostu78. Przestrach dziecięcy, jak każda inna choroba, podlegał leczeniu,
a ponieważ stanowił zagrożenie życia, próbowano dziecko – wykorzystując znane
medycynie ludowej magiczne środki ochrony – przed nim zabezpieczyć. Swietłana
Tołstojowa podkreśla, że słowiańskie teksty magiczne stosowane w leczeniu przestrachu charakteryzują się tym, iż trudno z ich treści wywnioskować jednoznacznie
w przypadku jakiej konkretnie choroby były wykorzystywane. Chociaż większość
typowo dziecięcych przypadłości, takich jak przestrach, uroki, bezsenność, bezustanny
płacz posiada właściwe sobie (pozwalające ustalić rodzaj schorzenia) symptomy, to jej
zdaniem wszystkie one są do siebie bardzo podobne79. Brak szczegółowej identyfikacji
typu choroby „nasłanej” znajduje często odzwierciedlenie zarówno w formule słownej wyliczającej wiele schorzeń, jak i w komentarzu do niej, gdzie mowa jest o tym,
przeciwko jakiemu rodzajowi dolegliwości zabieg jest przeprowadzany. Z badanych
tekstów można wnioskować, że z pomocą opisywanych formuł oprócz przestrachu
leczono także epilepsję dziecięcą – родимец (rodimiec) oraz uroki rzucane na różne
sposoby – za pośrednictwem spojrzenia i słów. Rodzaje uroku (yроки) w badanych
tekstach określane bywają kilkoma synonimicznymi nazwami (урцы, призор80, прикосы81, порцы, шепота82), co należy tłumaczyć ludowym przekonaniem o naturalnym
związku słowa z rzeczywistością. W kulturze magicznej obowiązuje zasada, w myśl
której „nienazwane nie istnieje”. Wyraz nie jest jedynie neutralnym oznacznikiem
przedmiotu czy osoby, ale stanowi naturalną część tego, co nazywa. Aby wpłynąć na
jakiś obiekt, należy go więc nazwać. Tylko władając imieniem, zadziałamy na jego
77
„Испуганье (испуг, испуга) – состояние испуганного, испугавшагося”: В.И. Даль, Толковый словарь
живoго великорусскoго языка, т. 2, Москва 1881, s. 57 (dalej СД). „Для простого человека «испуг» – общее
нервное состояние, напущенное либо злодеем, либо жестоким сверхъестественным существом. Это и общая
неуравновешенность, кручина, беспокойство вообще, исполох, переполох”: РЗ, s. 13. Ciekawy „zestaw”
postaci, które były odpowiedzialne za „napuszczanie” chorób, znajduje się w jednym z zaklęć zanotowanych
przez L.N. Majkowa: „все притчища и урочища, худовища и меречища, щепоты и ломоты, напущенныя от
мужика, от волхуна, от кария, от чорныя, от черешныя, от бабы самокрутки, от девки простоволоски, от
еретиков, от клеветников, от еретиц, от клеветниц, от чистых и от нечистых, от женатых и неженатых, от
глухих, от слепых, от красных, от черных, от всякого роду Русских и не Русских, от семидесяти языков”:
Л.Н. Майков, Великорусские заклинания…, s. 82.
78
В.В. Усачева, Испуг, [w:] СС, т. 2, s. 424–426.
79
Полесские заговоры…, s. 94–95.
80
„Призорить (кого) – урочить или портить сглазом, озевывать; опризорить, сглазить. Призор –
присмотр, надзор, наблюдение”: СД, т. 3, s. 414.
81
„Прикос, прикосы – призор, сглаз, уроки, порча. Прикосить – оприкосить, призорить, сглазить,
изурочить худым глазом, испортить сглазом”: СД, т. 2, s. 417.
82
To prawdopodobnie rodzaj rzucenia uroku za pomocą słów, a nie jak to ma zwykle miejsce – przy udziale
wzroku.
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właściciela. Zatem wymienienie wielu nazw chorób zapewni zwalczenie większej ich
ilości. Co ciekawe, określenie испуг pojawia się w badanych przekazach najrzadziej
i nigdy nie stanowi on jedynej leczonej przypadłości. Odnotowano następujące określenia zbliżone do przestrachu: сполохи, исполох [№ 240]; испуг-переполох [№ 261];
переполоха-уполоха [№ 284]; ополохи-переполохи [№ 285]; лохи, блохи, высполохи
[№ 286]; охи-исполохи [№ 287].

DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
Z n i s z cz enie
Analizowany materiał dowodzi, że aktu uzdrawiającego z nasłanych dolegliwości
dokonywała najczęściej powołana specjalnie do tego celu znachorka, która swoje
pierwsze zadanie widziała w ustaleniu sprawcy przestrachu i od tego uzależniała dalsze
leczenie. Jeśli zachodziło podejrzenie, że przyczyną przelęknienia jest rzucenie na
dziecko uroku, to za skuteczną terapię uważano manipulacje wodą83: У меня девка
была испуганная. Носила ее в соседнюю деревню к бабке. Она как-то золу просевала, умыла ее, пошептала и говорит: Неси до дому и назад не оглядывайся
[№ 247]; Чтобы исполох снять […] спустила в воду, пошептала в воду и этой
водой помыла, попоила, и перестал мальчик реветь [№ 248]. Ponadto w jednym
z przekazów woda służąca do umycia dziecka, która notabene ma moc uzdrawiającą,
została poddana sakralizacji poprzez odliczanie: Воду наливают в чашку медную.
Ножичком чиркают крест-накрест и считают: Раз, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь, девять. Три раза по девяти84. Затем этой водой надо вымыть головку, ножки, ручки и брызнуть [№ 244].
Wykorzystywanym wśród Słowian na szeroką skalę i podobno skutecznym sposobem było „zdejmowanie” przestrachu z dziecka przy pomocy jakiegoś przedmiotu.
Celem takiego zabiegu było przeniesienie choroby na wybraną rzecz (najczęściej na
nitkę). Przedmiot ten następnie wraz z chorobą niszczono np. poprzez spalenie85.
Sukces miało zapewnić trzykrotne powtórzenie czynności. Wzmacniało go również
83
Ustalenie sprawcy, który „napuścił” na dziecko przestrach, było warunkiem skuteczności odpowiednio
dobranej terapii. Wśród wielu Słowian znany był zwyczaj ustalania źródła nasłanej choroby przy wykorzystaniu
wosku lub ołowiu. Wosk czy ołów roztopiony w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (nad paschałem,
na piecu itp.) lano na wodę i po powstałej formie wnioskowano o genezie schorzenia. W zależności od tego,
co ustalono, dobierano optymalny sposób walki z lękiem: В.В. Усачева, Испуг, [w:] СС, т. 2, s. 424. Motyw
zmywania przestrachu z dziecka to typowo rosyjska tradycja, która tylko częściowo znana jest na Białorusi
i Ukrainie: Полесские заговоры…, s. 98.
84
W wielu mitologiach liczba traktowana jest jako jedna z najważniejszych kategorii mitycznego obrazu
świata; jako środek uporządkowania i modelowania Wszechświata. W kulturze ludowej liczby służyły przede
wszystkim semantyzacji, ocenie, pełniły także funkcje symboli. Odliczanie postrzegano w kategoriach działania
magicznego służącego zawładnięciu danym przedmiotem, podporządkowaniu go swojej woli. Patrz: С.М. Толстая,
Категория числа, [w:] eadem, Семантические категории…, s. 207–217; К.А. Богданов, Счет как текст
в фольклоре, [w:] Фольклор и постфольклор…, http://www.ruthenia.ru/folklore/bogdanov3.htm – 4.03.2010;
В.Н. Топоров, Числовой код в заговорах, [w:] Заговорный текст…, s. 221.
85
B.B. Усачева, Испуг, [w:] СС, т. 2, s. 425. Zasada substytucji (translacji) jest jednym z podstawowych
mechanizmów wykorzystywanych w działaniach magicznych. Obowiązuje ona zarówno w stosunku do ludzi
(podstawiony człowiek reprezentuje w obrzędzie inną osobę), jak i do przedmiotów (rzecz przejmuje na siebie
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wypowiedzenie formuł słownych objaśniających poszczególne działania: Андрейка
испугается, начнем испуг снимать. Испуг снимать ниткой. Вот положим мы
его (или девочка или мальчик), вот наперекосы, за этот палец и до ноги, вот так
наперекосы мерям. Если испуганный, она вот настолько нитка может длиньше
быть. Перекосит как будто его. А потом узелок завяжем, три раза просунет
и нитку сожжем вон на шестке. Мы его испуг снимам. Снимашь испуг, чтобы век
по веки не было. Три раза вот так [№ 260]; Как снимать переполохи? Ниточку
напряду, из кудели сделаю и снимаю руки, ноги. Сначала вдоль, а потом поперек
смеряю. Приговаривают: Как я снимаю Анну, не Анну снимаю, а переполохи,
отныне до веку веков. Аминь. А потом нитку надо в трех местах перестричь
и в печь бросить, если печь горит [№ 265].
Przelęknienie zdejmowano także przez wykorzystanie – popularnego w medycynie
ludowej – mierzenia86, któremu towarzyszyły komentujące tę czynność wyrażenia
performatywne: Меряю, беру кудельку, расправляю крест-накрест, меряю. Потом
сжигаю на заслонке печки и ребенка три раза ношу над дымом. Потом пепел
сдуваю в печь. Читаю молитву „Богородицу” обязательно. Нужно так делать
три раза три дня в любое время [№ 268].
Sposobem wybawiania od przestrachu były także manipulacje z użyciem odzieży chorego, które uważano za skuteczny sposób leczenia również i szeregu innych
dolegliwości, szczególnie uroków87: От испугу ребенку надо рубашку наизнанку
накидывать [№ 290].
Jeszcze innym sposobem leczenia było stosowanie mających odpowiednie właściwości roślin88, które należało zbierać w wyznaczonym do tego czasie: За три дня до
Купалы собирают всякие целебные травы. От сполоха – переколошная89 трава.
zło): Substytucja, [w:] KM, s. 538–540; В.В. Усачева, Медицина народная, [w:] СС, т. 3, s. 215–216; LLP,
s. 25; М.М. Валенцова, Нить, нитка, [w:] СС, т. 3, s. 402–408.
86
Celem takich zabiegów jest zawładnięcie danym obiektem (człowiekiem lub przedmiotem) po to, aby
można było na niego oddziałać w odpowiedni sposób: С.М. Толстая, Измерение, [w:] СС, т. 2, s. 397–399.
Mierzenie jako procedura lecząca dziecięcy przestrach jest popularne przede wszystkim na terenach Rosji
północno-wschodniej. Jedna z badaczek tych regionów pisze o dwóch rodzajach mierzenia chorych: „Меряли
следующим образом: обмеряли веревочкой руки, ноги, спину, голову и прочие части тела больного ребенка.
Существовал и другой способ меряния – больной ложился нa живот, а знахарь попеременно сводил его
левую руку и правую ногу, затем правую руку и левую ногу, сгибая их в суставах. Меряние, как правило,
сопровождалось чтением заговора”: Н.Д. Куковякина, История народной медицины северо-восточного
региона европейской России, АКД, Москва 2008, s. 7.
87
B.B. Усачева, Испуг, [w:] СС, т. 2, s. 425; С.М. Толстая, Одежда, [w:] СС, т. 3, 524–525.
88
W medycynie ludowej popularne było stosowanie roślin, które należało zbierać w wybrane, najczęściej
świąteczne, dni. Zioła stosowane przeciw przestrachowi (do okadzania oraz podawane do spożycia) często
nosiły nazwę brzmiącą podobnie do określenia samej choroby lub jej przyczyny (zgodnie z przekonaniem, iż
słowo zawiera właściwości świata materialnego), np. ukr. страшовник, ros. чертополох. Patrz: B.B. Усачева,
Испуг, [w:] СС, т. 2, s. 425; Травы чародейные, [w:] Дом Сварога, www.pagan.ru/slowar/t/trawycharodejnye1.
php – 15.03.2010; H. Chodurska, Ze studiów nad fitonimami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich
XVII–XVIII wieku, Kraków 2003, s. 211–215; Т.В. Цивьян, О роли…, s. 114.
89
Wydaje się, że chodzi tutaj o wykorzystanie jakiejś rośliny „kłującej”, co było niezwykle częste w medycynie
ludowej, zwłaszcza w pediatrii. Po rośliny z kolcami chętnie sięgano – wierząc, że podobne oddziałuje na podobne
– przede wszystkim w przypadku dolegliwości kłujących (np. колотье изгоняется колючими растениями), ale
też po to, aby przestraszyć, a tym samym wygonić chorobę. W takim samym celu, tj. aby obrzydzić chorobie
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Траву на ночь положить в голову больному так, чтобы он не заметил. Если его
мучит бессонница, значит, средство начинает помогать. Тогда этой травой
напоить больного [№ 292].
Rozpowszechnionym sposobem unicestwienia przestrachu było stosowanie wyrażeń performatywnych oznaczających zniszczenie lub fizyczne wyrządzenie krzywdy
chorobie, np.: siekać, bić, smagać, palić, niszczyć/ стягать-махать, унимать,
cекать-пере с екать, ожигать: Раба Божья Анна у рабы Божьей Ирины стягаю-махаю исполох из рук, из ног, из ребячьего сердца, из буйной головы, из ясных
очей, из могучих плечей, из […] [№ 252]; Секу-пересекаю, раба Божья Ивана
исполох ожигаю. От резвых ног, от белых рук […] [№ 253].

Odsyłanie
Strategia odesłania przestrachu, tak jak w przypadku innych przypadłości, polega
na odprawieniu siły szkodzącej poza organizm cierpiącego człowieka. Przestrach
odsyłano najczęściej tam, skąd przybył, a także do „tamtego”, obcego, odpowiedniego dla chorób świata, w którym nie przebywają żadne istoty żywe. W formułach
stosowanych w celu oddalenia szkodnika przestrzeń właściwa chorobie ujawnia się
w wyrażeniu, zawierającym imperatyw czasownika o znaczeniu i dź/ п о й д и, п од и
i określenie miejsca, w jakie choroba ma odejść: Откуда пришло, туда и пойди.
Два раза повторить надо. Даже взрослых так лечат [№ 239]; Поди в сине море,
в чисто поле, там старой дуб стоит [№ 257]; Отколь пришли, туда и подите.
Три раза. С ветру пришли, на ветер подите, с народу пришли, на народ подите,
с лесу пришли, на лес подите [№ 266].
Przestrach często odsyłano na drzewa (brzozę oraz osikę), będące – jak zauważa
Tаtjana Swiesznikowa – mediatorami w podróży choroby na tamten świat90: Лохи вы,
блохи, высполохи! Куда вы пошли к рабу Божью (имя) младенцу […] у раба Божья
у младенца (имя) нет вам ни воды и ни земли, ни гнезда и не места. Пойдите
вы в чисто поле, под белу березу, под гнилую колоду. Там вам и вода, и земля,
и гнездо, и место всегда, ныне и во веки веков. Аминь [№ 286]; Охи-исполохи,
охи исполохи, нет вам места у раба Божия (имя), есть вам место в темных
лесах, в дремучих борах, в зыбучих болотах, в пенье, в коренье, в осиновом листе,
в темном туеске [№ 287].
W analizowanej grupie tekstów odnotowano także odesłanie przestrachu za pomocą formuł o charakterze narracyjnym. Poniższy tekst pokazuje, iż w relacjonowanej
wędrówce nie uczestniczy zamawiający, tylko sakralny bądź mityczny pomocnik (np.
zwierzęta czy apostołowie) oraz choroby. Zaklęcie stanowi opis spotkania sił dobrych,
czyli pomocnika w leczeniu, z siłami złymi, tj. chorobami w mitycznym świecie.
W tym konkretnym przypadku szkodliwemu działaniu choroby nie można zapobiec,
można ją jedynie unieszkodliwić lub odesłać, co też czynią przywołani pomocnicy.
„pobyt” w organizmie ludzkim, stosowano inne „wredne” rośliny – np. pokrzywę. Patrz: В.Б. Колосова, Лексика
и символика народной ботаники восточных славян (на общеславянском фоне). Этнолингвистический
аспект, АКД, Москва 2003, s. 15.
90
Т.Н. Свешникова, Структура восточнороманского заговора…, s. 145.
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Rola agensa jest w tym przypadku podzielona między pomocnika, który – jak wynika
z treści – rozprawił się już z chorobami (z pomocą słowa), oraz zamawiającego, który
z jednej strony działa sam (performatywy o znaczeniu odsyłającym chorobę w tamten
świat), a z drugiej – grozi, że w przypadku, jeśli jego działania nie przyniosą rezultatu,
chorobę zniszczą dwaj ewangeliści: Из темных лес, из быстрых рек, из гремучих
ручей идет красная девица Мамерычна. Навстречу ей ополохи-переполохи. Все
нечистые духи, лесные вы, и водяные, и ночные вы, и денные, – распроговорила
красная девица – иду, отсылаю от рабы Божьей (имя) ополохи-переполохи. Все
нечистые духи, вы пойдите из избы дымом, а из двора ветром, а на улку – под
щепу, в чисто поле – под траву, в темный лес – под смолливый пень. Хоть вы не
пойдите и не послушайся, пошлю я со всех четырех сторон два ангелиста. Они
будут громом бить, убивать и молнией палить, выпаливать. Начисто делати,
как мать родила. Будьте, мои слова, с исполна. На ветоху, на молоду, на перекрое
месячу. Аминь [№ 285].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
W roli pośrednika pomagającego leczyć dziecko z przestrachu najczęściej występowała
woda. Zwracano się do niej, aby zmyła chorobę, a tym samym uwolniła młodego człowieka od przykrych dolegliwości: Вода-водица, раба-рабица, как ты моешь-полощешь желты пески, круты бережки, так смой, сполощи с раба Божьего (имя)
уроки, прикосы, все переполохи [№ 242].
Motyw zmywania przestrachu pojawia się także w formułach adresowanych do
innych niż woda pośredników, którzy proszeni byli o udostępnienie znachorowi wody
potrzebnej do rytuału uzdrawiającego: Заговаривают пуганых младенцев. Берут
из колодца воду с девяти кругов. Круги делают по ходу солнца. При этом приговаривают: Царь91 Земляной, Царь Водяной, дай мне воды не для мудрости, не
для хитрости, для раба Божья младенца (имя). Повторяют три раза. Воду ту
берут, хранят в прохладном месте три дня. Младенцу – смачивают его темечко,
сердце, пятки. Каждый день поят этой водой [№ 243].
Na pomoc przywoływany bywał również Jan Chrzciciel. Formuła z nim związana zawiera ponadto zwrot do rozproszonych po całym ciele chorób, co ma na celu
ułatwienie pomocnikowi zebranie ich w jednym miejscu. Konieczne są także (znane
medycynie ludowej) manipulacje z odzieżą: Иван Креститель, святой помогитель,
помоги и пособи смыть рабе Божьей (имя) прикосы, уроки, ночны исполохи.
С гоголя – вода, с камня – ручья, заячий снег семидесяти жил, семидесяти
суставов. Собирайся в одну жилу, в один сустав, скорбь и болезнь. Молченой
водой намой. В какой рубахе заболел – не снимай. В байну пойдешь – эту рубаху
намочи и нaговори, а потом наговори с рубахи [№ 279].

Występujący tu w roli pośredników carowie byli traktowani w demonologii ludowej w kategoriach postaci
pośrednich między bogami a duchami-gospodarzami. Do bogów zbliża ich funkcja mityczna: prosi się ich o pomoc
i błogosławieństwo, z kolei dwoistość ich charakteru – mogą być przychylni człowiekowi, ale też wrodzy mu –
zbliża ich do „carów”, czyli gospodarzy np. lasu, wód itp: О.А. Черепанова, Мифологическая лексика…, s. 20.
91
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Z kolei prośby do postaci mitycznych, na przykład do szczupaka92, stanowiły
element tekstów narracyjnych, które opowiadały na ogół o tym, jak zamawiający
wyrusza i spotyka na swojej drodze pomocnika: Стану я […] из избы дверьми,
со двора воротами, в чисто поле под восточну сторону. Есть сине море, в синем море есть черно море, в черном море есть щука Ковура. Живет-поживает,
жрет-пожирает морскую гадину, всяку хламину. Помолюсь и покорюсь щуке
Ковуре – медны глаза, железны зубы, кованый нос, булатны93 щёки. Приди ты
к рабе Божьей младенцу (имя) по утру рано, по вечеру поздно, среди дня белого,
среди ночи темные, с ясни (?) пожори (пожри) поязвы, уроки, притчи, прикосы,
здроги, переполохи ешь – выедай, грызи – выгрызай (из?) пят, из подпят, колен,
из подколен, из подколенных жил, из […] [№ 288]; Встану я […] под этим серым
камнем есть белая рыба щука. У щуки зубы медны, глаза оловяны. Спиваетсъедает с серого камня мох и траву. Съедай и спивай с рабы Божьей Нади всю
худобу, уроки, призоры, всяки уроки, прикосы, исполохи и испорчи, всякие говоры,
всякие думы, всякие завидости, всякие ненавидости [№ 289].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Kolejną strategią leczenia dziecięcego przestrachu jest stosowanie krótkich, opartych
na równorzędności konstrukcji magicznych uzupełniających działania. W roli obiektów
porównania najczęściej występują przedmioty nieożywione, które nie mając zdolności
odczuwania m.in. strachu, symbolizują pożądane u dziecka cechy: Как на ложках
вода не держится, так на рабе Божьем (имя) испуг чтоб не держался [№ 274].

DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Działania stwarzające nie mają wysokiej frekwencji w przypadku tekstów leczniczych.
Zadowalającą sytuację kreowano najczęściej poprzez odczynienie choroby. Jednak
w opisywanych przekazach przytoczono jeden tekst, w którym zamawiający działa
tak, „aby się stało”. Pragnie on nadać dziecku pożądaną cechę, jaką jest odporność
na strach przed rozmaitymi zjawiskami: Камешек, камешек, не бойся ни стуку, ни
юку, ни исполоху, ни переполоху, ни злящего морозу. Раб Божий Иван, не бойся,
ни стуку, ни юку, ни исполоху, ни переполоху, ни злящего морозу. Котора переговорю, котора не договорю. На утренней заре, на вечерней заре. Аминь [№ 249].

92
Szczupak, który jest przedstawicielem gatunku ryb drapieżnych, często stanowi uosobienie – z uwagi na
mocne zęby – ogromnej, wręcz nadprzyrodzonej siły, co odzwierciedlają liczne porzekadła rosyjskie: „Щука
умерла, да зубы остались”, „На то и щука в море, чтобы карась не дремал”: СД, т. 4, s. 658. Szczupakowi
przypisywano także związki z siłą nieczystą. O kulcie ryb w mitologii słowiańskiej patrz: Энциклопедический
словарь, под ред. И.Е. Андреевского, издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, т. 79, Санкт-Петербург 1890,
s. 89–90; Энциклопедия литературных героев…, s. 476.
93
„Булат – азиятская узорочная сталь на лучшие ружейные стволы”: СД, т. 1, s. 140. W folklorze
rosyjskim ten często pojawiający się epitet symbolizuje twardość, odporność i ogromną siłę opisywanego
przedmiotu: булатный топор, булатные зубы itd.
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UROKI
Mianami сглаз (sgłaz) i порча (porcza) zwykło się określać szkodliwe magiczne
oddziaływanie na człowieka, jego gospodarstwo i zwierzęta94. Jedna z informatorek
twierdzi: Сглазить любого могут. И скотину сглаживают – она сильно болеет,
и человека – позевает тогда, спать его всё тянет [№ 336]. Konsekwencją takich
działań jest wystąpienie wielu chorób, rozpad rodziny, klęska nieurodzaju, różnorakie
niepowodzenia, a w najcięższych przypadkach – nawet śmierć człowieka czy zwierzęcia: От сглазу помереть можно [№ 320]. Sgłaz i porcza, choć wywoływały
podobne skutki, wyraźnie różniły się od siebie. Zdolność do sgłazu posiadały tylko
wybrane osoby (wiedźmy, czarownice oraz ludzie obdarzeni tzw. „złym spojrzeniem”).
Można go było przyswoić sobie w różnych – także niezależnych od woli człowieka
sytuacjach, np. rodząc się w złą minutę lub kiedy w dzieciństwie było się odstawionym od piersi, a potem znów karmionym. Sgłaz mógł być także celowym działaniem.
Spojrzeniu towarzyszyły wówczas złe myśli, zawiść, nieszczera pochwała. William
F. Ryan zauważa, że wiara w „złe spojrzenie” była i nadal jest silna niemal na całym
świecie. Najdawniejszą wzmianką dotyczącą przekonania o destrukcyjnej sile oczu
urocznych na Rusi jest zapis Reginalda Scota w jego pracy z 1584 r. zatytułowanej
The Discoverie of Witchcraft. Najstarszym rosyjskim tekstem „od uroku” jest zaś
(obecna w słowniku języka staroruskiego pod hasłem „oko”) „Молитва против
злого сретения и лукавого ока” datowana także na XVI w.95 Być może, wyobrażenie o „złym spojrzeniu” przyszło na Ruś z Bizancjum, bo wśród Słowian oraz na
Bałkanach znane są przede wszystkim – chroniące przed urokiem – amulety greckie.
Porcza z kolei często powstawała w rezultacie sgłazu i stanowiła zbiór magicznych
środków stosowanych przez wiedźmy, czarowników czy innych „wiedzących” w celu
wyrządzenia szkody drugiemu człowiekowi (zniszczenie zdrowia, zesłanie niepowodzeń życiowych). Ważne jest, że w odróżnieniu od sgłazu, który może zostać
nasłany niezależnie od woli sprawcy, porcza zawsze była oddziaływaniem celowym,
zamierzonym i przygotowanym. Sposobem jej dokonania mogło być złe spojrzenie,
zaklęcie czy zainicjowanie kontaktu człowieka z przedmiotem powodującym chorobę96.
Natomiast rosyjski termin изурочье, уроки (uroki) należy rozumieć jako „zaoczny”
sposób rzucenia porczy, np. w jedzeniu, piciu czy za pośrednictwem wiatru97. Bez
względu na sposób urzeczenia oraz celowość tego działania bądź jej brak, wszelkie
„Сглазить (человека) – озевать, озепать, изурочить глазом, взглянуть недобрым глазом, испортить,
опризорить, присушить глазом; сглаз, порча, призор или уроки, озев”: СД, т. 4, s. 163. „Порча – действие
по гл. портить: ухудшать, повреждать, искажать, сделать из хорошего или лучшего худое, дурное, менее
годное”: СД, т. 3, s. 322.
95
В.Ф. Райан, Баня в полночь. Исторический обзор магии и гаданий в России, перевод с английского,
Москва 2006, s. 59.
96
Patrz: Е.Е. Левкиевская, Сглаз, уроки, [w:] СС, т. 4, s. 597–598; eadem, Порча, [w:] СС, т. 4, s. 178–179;
В.Ф. Райан, Баня в полночь..., s. 59; ЗЗО, s. 174–176; ZLL, s. 139–140, 202–205; PDL, s. 213; М. Забылин,
Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, Москва 1880, s. 260.
97
„Урочить (от урекать, урек, урок) – испортить недобрым, завистливым взглядом, сглазить, опризорить,
или наслать на кого болезнь, или испортить кого знахарством; урок, изурочение, порча, сглаз, насылка
ворожбита”: СД, т. 4, s. 509.
94
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choroby powstałe w rezultacie nasłania były bardzo niebezpieczne. Wyjątkowo zaś
szkodliwe były one dla ludzi, którzy znajdowali się w okresie przejściowym, a więc
dla noworodków do czasu chrztu, kobiet w ciąży i rodzących, nowożeńców oraz
nowo narodzonych zwierząt98. Wyjątkowo niebezpieczne i trudne do wyleczenia były
uroki rzucone na dzieci, więc lepiej było im zapobiegać niż je leczyć99, gdyż nigdy
nie miało się pewności, czy zabiegi uzdrawiające przyniosą oczekiwany skutek: А на
маленьких вообще смотреть нельзя, их от сзлаза трудно вылечить. Надо над
водой три раза наговорить и вылить, тогда, может, и поможет. А взрослым
от сзлаза легче [№ 336].

DZIAŁANIA OCHRANIAJĄCE
Analizowany materiał dowodzi, że praktyki o charakterze ochronnym, których obiektem
było dziecko, najczęściej wykonywano tuż po jego przyjściu na świat i powtarzano
przez pierwsze tygodnie życia. W działaniach profilaktycznych dużą rolę odgrywała
woda, która służyła ludowi nie tylko jako środek „odczyniający” (zmywający) choroby,
ale także jako apotropeion: Чтобы не сглазили младенца, безо всякого приговора
беру изо рта воду и брызжу внезапно [№ 319]. Czasem do wody wykorzystywanej
jako środek zabezpieczający przed nieczystymi siłami należało splunąć100, co także
ma sens ochraniający: В воду плюнуть и этой водой ребенка помыть [№ 304]. Nie
mniej skutecznym środkiem chroniącym przed urokami była sól101: Когда ребенок
только родится, его берут и темечко солью посыпают [№ 340].

Е.Е. Левкиевская, Сглаз, уроки, [w:] СС, т. 4, s. 599.
Julian Talko-Hryncewicz zaobserwował, iż według ludu „głównym zadaniem dobrych matek jest strzec
swe dzieci od wpływu sił niewidomych, złych duchów i ludzi, szczególnie od starych bab, które jednym swym
spojrzeniem lub pochwałą mocne są urzec dziecko lub nasłać na niego chorobę”: ZLL, s. 105.
100
W wielu kulturach pierwotnych wydzieliny ciała, a więc i ślina wykorzystywane były w charakterze środka
zabezpieczającego człowieka przed niekorzystnymi wpływami z zewnątrz. Zgodnie z obecną w magii ludowej logiką
mityczną wszelkie odchody, wydzieliny ciała należały do substancji medialnych sytuujących się na pograniczu tego,
co należy do człowieka, i tego, co nie należy, a więc na pograniczu życia i śmierci. Ślinie w wielu mitologiach (obok
właściwości ochraniających) przypisuje się także funkcje oczyszczające. Na przykład starożytni Grecy wierzyli, że
ślina monstrualnego psa Cerbera ma własności palenia i wyjaławiania wszystkiego, jednocześnie ufali, że w czasie
walki Heraklesa ze strażnikiem Hadesu z upadłej na ziemię kropli jego śliny wykiełkował tojad, uważany przez
tysiąclecia za roślinę o własnościach magicznych. W chrześcijaństwie także obecny jest motyw uzdrawiania przy
wykorzystaniu śliny. Jezus rozsmarowuje na oczach bądź uszach (odpowiednio ślepca i głuchoniemego) ślinę
czy też jej mieszaninę z prochem ziemi i w ten sposób przywraca wzrok i słuch. Ślina więc jako płyn wydzielony
przez jego ciało staje się nośnikiem i symbolem leczącej świętości. Z kolei echa jej wykorzystywania w wymiarze
obronnym są widoczne i dziś w wielu zachowaniach mających na celu zapobieżenie niepowodzeniu, jak np. plucie
przez lewe ramię przeciw zapeszaniu. Patrz: Leksykon symboli…, s. 292–293; Ślina, [w:] A. Paluch, Etnologiczny
atlas…, s. 138; B. Walęciuk-Dejneka, Magiczne sposoby leczenia w tradycyjnej medycynie ludowej. Symbolika słów
i gestów w aktach zażegnywania, zaklinania i zamawiania choroby, [w:] Między medycyną a literaturą. Literackie
i pozaliterackie działania środowisk medycznych a problemy egzystencjalne człowieka XIX i XX wieku, pod red.
E. Łoch, G.Wallner, Lublin 2005, s. 67–76.
101
Sól jako środek chroniący przed nieczystymi siłami cieszy się powszechnym użyciem u wszystkich
Słowian i (obok chleba) jest uniwersalnym środkiem apotropeicznym. Rosyjskie przysłowie mówi: „На соль
да на хлеб супостата нет”. Patrz: K. Moszyński, Kultura ludowa…, s. 314; Соль, [w:] Дом Сварога, http://
www.pagan.ru/slowar/s/soler18.php – 5.04.2010.
98
99
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Pr o śb y do p o śre dnikó w
Dla ochrony dziecka przed potencjalnymi urokami stosowano prośby adresowane do
świętych: Святые, Боже, святые крепки, святые бессмертные, помилуйте нас.
К этой молитве не льните ни уроки, ни призоры, никакие оговоры. Век по веку,
отныне до веку. Аминь [№ 306]; Люди божьи, сохраните, сберегите младенца
Сашеньку от двозубья, от трезубца, от детской прикоски, от девки-трикоски,
от женки-простоволоски, от лихого человека. Камень – в зубы, соль – в глаза.
Из байны идешь, робенка несешь, так наговаривают. Язык закусишь, да и плюнешь через левое плечо [№ 344]102.

M ag i c z n e p oinfor mo w a nie (z a k lin an ie r ze c z y w i st o ś c i)
Jednym z rodzajów magii werbalnej jest wypowiadanie formuł, które nie mają określonego odbiorcy, lub – cytując Annę Chudzik – ich odbiorcą jest „jakieś nieokreślone
istnienie, które nadawca w formie stwierdzenia powiadamia, że życzy sobie, aby zaistniała jakaś nowa jakość”103. Za pomocą jednej z formuł dziecku próbowano zapewnić
ochronę już od momentu pojawienia się go w domu: Когда ребеночек родится и его
домой принесут, над ним надо сказать: Дело – камень, сердце – булат, раба
Божьего (имя) никому не изругать. Аминь [№ 297].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Sens profilaktyczny posiadały również formuły porównawcze, za sprawą których poddane magicznemu zabiegowi dziecko powinno posiąść oczekiwaną cechę – odporność
na urok. Spodziewaną właściwość symbolizowały rozmaite przedmioty, np. kamień
i łyżki: Как камешочек не урочится, так бы ребенок не урочился [№ 303]; Как
ложки не урочатся, так бы и ребенку не урочилось [№ 327].

M a g i a ż y c z e n i a s p eł n i o n e g o
Postacią mającą moc chronienia dziecka przed skutkami uroku była – znana z apokryfów rosyjskich – akuszerka Matki Boskiej Sołomonia. To ona opiekowała się
narodzonym Dzieciątkiem Jezus i dbała m.in. o to, aby dziecka nie imały się uroki.
Zamawiający przytacza tę opowieść w nadziei, że rezultat osiągnięty kiedyś i gdzieś
przez myjącą Dziecię Boże Sołomonię zostanie osiągnięty również przez matkę myjącą
102
Tekst ten zawiera informacje o ewentualnych sprawcach urzeczenia dziecka. Mogą to być ludzie z dwoma
zębami („Двое/ двузубый, двоезуб – человек двоезуб, или с волчьим зубом, почитается злым, опасным
и нередко знахарем”: СД, т. 4, s. 420) oraz kobieta z odkrytymi włosami („Девка пустоволоска, простоволоска –
девушка с непокрытой головой; сверхъестественное существо, колдунья. Девка-простоволоска упоминается
в основном в заговорах как существо, которое с помощью непокрытых волос оказывает вредоносное
влияние”: М. Власова, Новая абевега русских суеверий. Иллюстрированный словарь, Санкт-Петербург
1995, s. 26). Zęby, podobnie jak włosy i paznokcie, traktowano w słowiańskiej kulturze ludowej jako symbol
siły witalnej. Niezwykła siła zębów czy jakiekolwiek anomalie z nimi związane traktowano w kategoriach oznaki
demoniczności człowieka. Patrz: В.В. Усачева, Зубы, [w:] CC, т. 3, s. 361; Н.И. Толстой, В.В. Усачева, Bолосы,
[w:] CC, т. 1, s. 420–424; ZLL, s. 367–371.
103
A. Chudzik, Mowne zachowania magiczne w ujęciu pragmatyczno-kognitywnym, Kraków 2002, s. 93–94.
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dziecko tu i teraz: В бане мыть. Бабушка Соломонида мыла и парила, и заговоры
заговаривала из жилы в жилу, во единую жилу, чтобы не брали и ни уроки, и ни
прuзоры, и никакие оговоры ни своя дума не брала, и ни свои не брали – и ни
ушная, и ни языцная, и ни подъязыцная, пятная и неподпятная, подошвенная
и подподошвенная. Аминь [№ 299]. W innym z tekstów postacią mityczną realizującą korzystne dla zamawiającego działania jest ptak104 (mający żelazny bądź długi
nos), który nosi na sobie wszystko, co złe. Tym samym nic nie może przyczepić się
do dziecka: Стану […] в чистое поле. В чистом поле летает птица-железный
нос. Носит птица все людские оговоры, уговры и все призоры, байную нечисть
и свою думу бездельную. Аминь [№ 351]; Встану, раба […] В чистом поле летит
птица. Эта птица, долгой нос, эта птица носит все призоры, людские оговоры, байну нечисть, худую думу бездельную. Век по веку, отныне до веку. Аминь.
Говорить три раза на воду. Ничего не пристанет [№ 352].

DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
W sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie rzucenia uroku na dziecko, stosowano rozmaite zabiegi o charakterze odczyniającym. Pierwszym ich etapem było ustalenie
osoby odpowiedzialnej za nieszczęście, a następnie podjęcie odpowiedniej terapii.
Analizowany materiał dostarcza wielu przykładów na to, że dla określenia źródła
uroku wykorzystywano manipulacje z wodą w połączeniu z kamieniami lub węglami,
które symbolizują domniemanych sprawców: Если ребенка обурочили, берешь воды
и три камешка из трех бань. Опустишь камешки в воду и говоришь: На девку,
на женку, на мужика. Какой камень закипит, значит, он и изурочил. Этой водой
скобу обмоешь и ребенка умоешь [№ 310]; Возьмешь три уголька: один уголек –
от себя, второй уголек – от Бога, третий уголек – от людей. Нальешь теплой
водички в ковшик и этой водичкой брызнешь. Если зашипять, значит то – ребенок обурочен: ведь угли холодные. Тогда дай ему попить той воды с ложек на
улице, а остатки воды там же, на улице, вылей через левое плечо. На ребенка
еще побрызгай немного, возьми в рот себе и – на него [№ 311].
Terapia uwalniająca od uroku najczęściej opierała się na wykorzystywaniu wody,
którą chorego myto lub ochlapywano: А от сглазу она (женщина) умывала. Когда
сглазили ребенка, принесли его к этой женщине. Та в воду девять углей горящих
бросала и соли щепотку и говорила что-то про себя, а потом умыла, попрыскала
с трех ложек, дала попить и успокоился ребенок, как и не плакал совсем [№ 313].
Poza wodą, której roli w wielu przekazach nie sposób przecenić – dotyczy to także
tych zawierających formułę słowną – pożądany rezultat przynosiło nacieranie głowy
chorego solą: Если у ребенка уроки, ему нужно потереть голову солью [№ 339].
Ptaki te (птица железный/ долгий нос) to prawdopodobnie postacie stworzone na potrzeby tekstu
magicznego. W wielu kulturach ptaki występują jako nieodzowny element rytuałów religijno-mitycznych i spełniają
różne funkcje: są bóstwami, demiurgami, bohaterami. W trójdzielnej budowie kosmosu stanowią one element części
górnej, a więc powiązane są z niebem, słońcem, burzą, wiatrem, a co za tym idzie, z pojęciami wolności, życia,
płodności. Ptaki często przybierają postaci zgoła fantastyczne, jak np. sfinks, czy słowiański жар-птица. Patrz:
А.Н. Афанасьев, Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии, Москва 1996, s. 147.
104
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Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
W starciu z urokami konstrukcje porównawcze stosuje się, aby siła nieczysta odstąpiła
od dziecka105. W części akcjonalnej uzdrowiciel wykorzystuje środki ogólnodostępne
i często używane zarówno w funkcji ochraniającej, jak i odczyniającej, tj. wodę i sól:
Если ребенка обурочат, то надо посыпать соль на темечко и сказать: Как
к сольцы ничего не пристает, так и к моему ребенку чтоб ничего не приставало
[№ 341].
W poniższym przekazie obok porównania występuje także kierowana do Boga
i św. Pantelejmona prośba o zesłanie zdrowia i szczęścia, co nadaje tekstowi dwojaki
odczyniająco-stwarzający charakter: Если ребенка сзлазили, взять три ложки, их
в чистой воде вымыть. Также вымыть кончики у стола, все четыре, руки; темечко – крест-накрест, лицо и ноги. Как вода не урочится, так бы раба Божья
(имя) не урочилась. Вот и все. Аминь. Аминь. Аминь. Надо так приговаривать
утром и вечером три дня: Пантелеймон-исцелитель106, исцели Господи, рабу
Божию (имя) от испугу, от уроков. Дай Господи, доброго здоровья, великого
счастья. Это надо приговаривать тогда же, как ложки моешь [№ 360].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
Uroki, podobnie zresztą jak i inne przypadłości, zażegnywano skutecznie dzięki
wstawiennictwu pośredników-pomocników. Prośby kierowano przede wszystkim do
postaci sakralnych – najczęściej Matki Boskiej: От сглазу детей умывали. Лежала
я как-то в больнице. И привезли ребенка. Он плачет – мах, мах, мах! И мать
сама плачет, а я ей говорю: „Дай-ка мне, похожу с ним”. Я лизнула ему лобик
три раза, три раза сплюнула наотмашь. Сама шепчу: Пресвятая Богородица,
уйми ребенка. Ничего – успокоился, заснул. А перед утром опять раскричался.
Я снова взяла ребенка, снова три раза слизала, три раза сплюнула. Ребенок
успокоился. Это его сглазили [№ 320].
Do Bożej Rodzicielki adresowany jest również inny tekst, wypowiadany zapewne
przez matkę lub znachorkę w imieniu konkretnego dziecka. Zamawiająca prosi, aby
Bogurodzica wyleczyła dziecko: Матушка Пресвятая Богородица, просит тебя
младенец Андрей, где ему сделалось, где ему повстречалось107, или со сдору, или
с переговору, или с сглазу, или с испугу, или от сырой земли, или от святой воды,
просит вас младенец Андрей – прости его. Аминь. Наговаривают на воду, которую дают сначала выпить ребенку, потом ею умывают, брызгают и выливают
под пятку двери с той стороны, где она прибивается к косяку [№ 361].
105
Życzenie takie jest najbardziej zbliżone do intencji „chcę, żeby nie było tego, czego nie ma”, a więc do
ochraniania, ale z uwagi na informacje zawarte w części wyjaśniającej i typowe dla odczyniania strategie, teksty
te zostały zakwalifikowane do grupy działań odczyniających.
106
Pantelejmon, Pantaleon (Пантелеймон, Пантолеон) – wielki męczennik chrześcijański, uzdrowiciel,
patron lekarzy, żołnierzy i marynarzy: Энциклопедический словарь…, т. 22, s. 705.
107
Повстречалось i сделалось to czasowniki oznaczające kontakt człowieka z siłą nieczystą i należy
je rozumieć jako ‘stało się coś złego pod wpływem siły nieczystej’: W. Budziszewska, Z semantyki magii,
„Etnolingwistyka”, nr 3, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990, s. 7–19.
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Z prośbą o uzdrowienie zwracano się także do zórz: Выйдешь на зорю, лицом
к ней надо стать и читать: Матушка вечерняя заря, мать Маремьяна, святая
вода, святая земля, святое местичко, простите Анну – от притки, от испугу,
от ушибу, от стрешного, от поперечного, от дённого, полудённого, от ночного,
полуночного. Аминь, аминь, аминь. Три раза надо сказать [№ 354].
W funkcji pomocników uwalniających chorego od uroku występuje ponadto rzeka i woda: Вода-водяница […] смой-сполощи с раба Божья младенца (имя) все
уроки, прикосы, ломоты, щипоты и переполохи, и ветрены переломы – из ушей,
из ноздрей, из […] [№ 356].

Wy p ę d z a nie
W kulturze tradycyjnej przepędzanie było uniwersalną metodą pozbywania się wszystkiego, co złe, głównie chorób, ale również robaków, owadów, a nawet niepożądanych
w danym momencie chmur. Nie dziwi zatem fakt, że wyganiano także i uroki. Rytuał
przepędzania uroku w niczym nie odbiega od schematu stosowanego w przypadku innych
chorób. Standardowo stosowano tu zwrot adresatywny połączony z imperatywem o znaczeniu odejś ć/ ото йти: От голубого глаза, от черного, от серого, от зеленого,
прочь, уйди, болезнь-крик, со младенца (имя). Скажет так, ребеночек затихает
[№ 345]; Отойдите, руки (уроки?), прикосы, старому хозяину шепяты (?) [№ 346].
Zdarzało się, że formule werbalnego wypędzenia choroby towarzyszyły manipulacje z wodą i innymi przedmiotami (koszula108, nitka, wrzeciono109, nóż, nożyczki,
pilnik110, kamień), które zwykle pojawiają się w przypadku walki z mocami nieczystymi: Как ребенка оприкосят, надо наложить в решето рубашку, нитку, шелку,
веретёшко, ножичек, ножницы, напилок, камешок, кремешок. Потом водой
окачивать и приговаривать: Сойдите, прикосы, уроки, с раба Божьего (имя):
с буйной головы, из белого тела, из ретивого сердца, из черной печени [№ 325].

Odsyłanie
Podobnie jak przepędzenie, także i odesłanie choroby – traktowane jako uniwersalny
sposób walki z wszelkim złem – nie odbiegało od ogólnie przyjętego modelu tej strategii
108
Koszula (a nawet pojedyncza nitka z niej pochodząca) – podstawowy element stroju – często była wśród
Słowian traktowana jako część żywego człowieka i dlatego posługiwano się nią w rytuałach zapewniających
powodzenie, szczęście oraz odwrotnie – mających na celu zaszkodzenie. Jak mówi przysłowie: „продать pубаху
– значит продать свое счастье”. Za sprawą silnego przekonania o nierozerwalnym związku człowieka z jego
koszulą często wykorzystywano ten element odzieży w medycynie ludowej, zwłaszcza przy leczeniu chorób
nasyłanych: znany był np. zwyczaj zanoszenia koszuli chorego nad rzekę, aby woda zmyła z niej, a tym samym
z człowieka, choroby: Е.С. Узенёва, Pубаха, [w:] СС, т. 4, s. 487.
109
Słowianie wschodni wrzeciono, stanowiące symbol kobiecych prac, wykorzystywali jako amulet chroniący
przed demonami – często wkładano je dziecku do kołyski, a czasem także do wody (wraz z innymi przedmiotami),
którą potem podawano dziecku do wypicia. Popularne było również wykonywanie miniaturki wrzeciona
i zostawianie takiej zabawki w kołysce, aby przychodząca bezsenność miała się czym zająć: М.Р. Павлова,
Н.И. Толстой, Bеретено, [w:] СС, т. 1, s. 341.
110
Nóż, nożyczki, pilnik z uwagi na materiał, z jakiego są wykonane, były popularnym środkiem zapewniającym
ochronę przed siłą nieczystą. Patrz: Е.Е. Левкиевская, Нож, [w:] СС, т. 3, s. 429; eadem, Ножницы, [w:] СС,
т. 3, s. 434; eadem, Железо, [w:] СС, т. 2, s. 198–199.
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również w przypadku uroku. Uroki – jak wszystkie inne schorzenia – odsyłane były
bądź do źródła, bądź do właściwej im (czasem wyraźnie dla nich dobrej) przestrzeni,
czyli nieludzkiego świata: С людей пришло – на людей иди, с ветра пришло – на
ветер иди [№ 315]; Подите, прикосы, в цисто поле, в сине море. Там стоит дом,
там – домовишче. Там – мед да сахар, а здесь – деготь да смола. С раба Божа
да с младенюшка (имя) [№ 353].

Z n i s z c z enie
Uroki były niszczone przede wszystkim przez zastosowanie rytualnego dialogu111,
na który składają się określone czynności (zniszczenie choroby symbolizują np. palone
śmieci112) oraz repliki słowne: Если ребенка сглазят, то курили113 того ребенка.
Возьмут богородскую травку114 и вот курили на росстанех, на третьи росстани
надо. Мусор запашут, откуль эта женщина приходила, потом из чулков шерсть
или листьев из венков – и зачнут пахать у той женщины, которая сон унесла.
И положат на сковородке и заначут. И вот прям матицы ребенка взад-вперед
носят над тем надсадом, над сковородкой. А другая женщина (которая помагает снимать призор) стоит на улице и спрашывает: Чего куришь? – Уроки да
призоры. – Курь, курь да навек выкурь. Чтоб век не бывали. И век не отрыгали.
То же на зари это делают [№ 347].

GRYŻA
Według przekonania ludowego грыжа (gryża) jest chorobą wywoływaną przez istotę
żywą, która przegryza wnętrze człowieka i przyjmuje postać narośli (opuchlizny).
W tradycji rosyjskiej termin gryża posiada szerokie znaczenie115. Jak pisze Władimir
111
Dialog rytualny (jako samodzielny obrzęd lub jeden z jego komponentów) znany jest we wszystkich
tradycjach słowiańskich i w wielu indoeuropejskich. Stanowi on uniwersalny sposób pozbywania się niepożądanych
zjawisk. Patrz: Н.И. Толстой, Диалог-ритуал, [w:] СС, т. 2, s. 88–90; idem, Еще раз о славянском ритуальном
диалоге, [w:] Славянское и балканское языкознание. Структура малых…, s. 82–110.
112
Śmieci w słowiańskiej kulturze ludowej stanowiły nieodłączny atrybut życia domowego, symbolizowały
dolę ludzką (np. nie wolno było wyrzucać śmieci po zachodzie słońca, gdyż groziło to wyniesieniem wraz
z nimi szczęścia z domu). Stosowano je zatem w rytuałach związanych z codziennym życiem rodzinnym:
М.М. Валенцова, Л.Н. Виноградова, Mусор, [w:] СС, т. 3, s. 338; LLP, s. 357.
113
Оkadzanie to częsty w medycynie ludowej sposób walki i jednocześnie ochrony przed chorobami (głównie
„napuszczonymi”) oraz wywołującymi je demonami. Jako materiał dla wytworzenia dymu wykorzystywano
sierść zwierzęcą, zioła, śmieci, słomę, tkaniny. Patrz: А.А. Плотникова, Oкуривание, [w:] СС, т. 3, s. 541, 543.
114
Halina Chodurska zauważa, że z informacji zawartych w źródłach dotyczących ziołolecznictwa wynika,
iż nazwę „Богородскaя травa” przypisywano trzem roślinom: macierzance piaskowej (to określenie posiada
największy zasięg terytorialny), kocankom i macierzance Marschalla: H. Chodurska, Ze studiów…, s. 21–25.
115
Tu i dalej konsekwentnie stosowana będzie nazwa rosyjska, gdyż polski termin „przepuklina” nie oddaje
pełnego znaczenia tego, co w tradycji wschodniosłowiańskiej określano mianem грыжа. Dzisiejsze znaczenie
rosyjskiego słowa грыжа odpowiada polskiemu „przepuklina”. Грыжа – „1) выхождение (преимущ. из
брюшной полости) под кожу части какого-н. внутреннего органа; 2) выпяченный таким образом орган”:
С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, Москва 2003, s. 148. Przepuklina –
„wrodzone lub nabyte przesunięcie się narządów wewnętrznych, najczęściej jelita do nieprawidłowego położenia
w jamie ciała lub sąsiednich jam ciała. Przepuklina przeponowa, pachwinowa, udowa, przemieszczenie się jelit
z położenia prawidłowego pod skórę lub do sąsiednich jam ciała”: Słownik współczesnego języka polskiego, pod
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Dal „wśród ludu gryżą nazywano wszelką opuchliznę, a także wiele rodzajów bólu
we wnętrznościach”116. Przyczyn obrzęku i dyskomfortu spowodowanego działalnością gryży dopatrywano się w urzeczeniu, nieprzestrzeganiu kodeksu zachowań oraz
w złośliwości demonów. Domniemanym źródłem dolegliwości mogło być także to,
że matka dziecka, będąc w ciąży, niebacznie kopnęła świnię, psa lub gęś117. Z analizowanych przekazów dowiadujemy się, że powodem gryży mógł być również częsty
płacz dziecięcy: Если у ребенка грыжа от крика […] [№ 441]. Możliwym wydaje
się także, że przynosił ją wiatr118: ветряная грыжа, подветряная [№ 401].
Konceptualizacja gryży w kategoriach istoty żywej, która może „zagnieździć się”
w dowolnej części ciała ludzkiego, doprowadziła do tego, że rozróżniano wiele rodzajów tej choroby. Franciszek Wereńko notuje:
[...] przez tę nazwę [hryż] rozumieją wszelkiego rodzaju przepukliny oraz wszelkie guzy
nieowrzodzone, połączone z bólem gryzącym. Hryż jest to jakby istota żyjąca, mogąca
obierać sobie siedlisko w najrozmaitszych częściach ciała i usiłująca wydostać się na powierzchnię, torując sobie drogę gryzieniem; stąd też nazwa cierpienia119.

Podobną charakterystykę gryży zapisał H. Biegeleisen: „z zamawiań gośca120, na
Rusi zwanego hryziem od gryzienia, dowiadujemy się, że to jakaś potworna istota,
która żywi się krwią ludzką, ma zęby, któremi niemiłosiernie gryzie, całe zaś ciało
ludzkie siecze, łamie, kłuje”121.
red. B. Dunaja, Warszawa 1996, s. 888. Z kolei w starszym słowniku języka polskiego czytamy, że przepuklina to
„wystąpienie jelit z jamy brzusznej pod jej powłoki i przypadłości mniej lub więcej do tego podobne narządów
rodnych; wypuklina; przepęknięcie. Przepuklina brzuszna, czołowa, kroczna, moszenna, itd.”: J. Karłowicz,
A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, t. 5, Warszawa 1902 [wydanie fotooffsetowe], s. 174.
W dzisiejszym języku rosyjskim terminy gryża i „kiła” używane są wymiennie na określenie guzowatych zmian
pojawiających się w okolicach narządów rodnych: „Кила – (прост.) то же, что грыжа”: Толковый словарь…,
s. 273. Dziś w języku polskim „kiła” oznacza chorobę weneryczną: kiła – „najcięższa choroba weneryczna
atakująca wszystkie narządy, o przewlekłym przebiegu z nawrotami”: J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki,
Słownik języka…, s. 377. Kiedyś jednak określano tym mianem nie tylko choroby narządów płciowych, ale także
dowolnego organu: „kiła – 1a) przepuklina, b) przymiot, c) rzeżączka, d) dymienica; 2) wet. stadna zaraza”:
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka…, s. 338.
116
СД, т. 1, s. 401.
117
В.В. Усачева, Грыжа, [w:] СС, т. 1, s. 568–569; ZLL, s. 113.
118
Wśród ludu silne było przekonanie, że wiatr jest żywiołem, który na swoich skrzydłach (często był
utożsamiany z ptakiem) może przynieść dużo złego, m.in. rozmaite schorzenia. Świadczy o tym zwyczaj
określania wielu chorób, a także epidemii mianem „поветрие” lub „ветреная нечисть”: A.Н. Афанасьев,
Происхождение мифа…, s.151.
119
PDL, s. 191.
120
W dzisiejszym języku polskim gośćcem nazywa się przewlekłą chorobę autoimmunologiczną, jaką jest
reumatoidalne zapalenie stawów. Dawniej jednak gościec (goździec, gwoździec, gość) oznaczał – poza dolegliwościami
reumatycznymi – również chorobę krwi, zwaną przez lud kołtunem oraz zmorą. Henryk Biegeleisen zauważa: „nasi
włościanie, jak w ogóle ludy europejskie, mają o chorobach krwi niejasne wyobrażenia, nie odróżniają np. artretyzmu
od reumatyzmu, choroby mięśni od choroby stawów. Mieszają podagrę z postrzałem, ischias z kołtunem”. W związku
ze słabym rozeznaniem w rodzajach chorób gościec obejmował wszelkie dolegliwości bólowe, wierzono bowiem,
że „każdy ma swojego gośca, jeśli nieodpowiednim postępowaniem człowiek goścowi się sprzeciwi, wówczas
natychmiast ujawnia się darciem po kościam, chrostami, kołtunem. Gościec jest bardzo grymaśny, można np. zjeść
jabłko, kiedy gościec tego nie wymagał i choroba gotowa”: LLP, s. 254, 256, 259.
121
Ibidem, s. 6.
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W badanych tekstach występuje bardzo wiele odmian gryży, których nazwy zwykle
wskazują na części ciała, dotknięte chorobą: грыжа внутренняя, костяная, жиленная [№ 398]; кожная [№ 407]. U dzieci gryża najczęściej atakuje pachwiny, brzuch
(pępek): пуповая, паховая [№ 371], ale umiejscawia się także na innych częściach
ciała – głowie, sercu, oczach, uszach, a nawet zębach: головную, сердцевую [№ 371],
от глазной, ушной, зубной [№ 394]. Analizowany zbiór rejestruje prócz tego przykłady, w których gryża opisywana jest jako „zła” (boleść, choroba): худая болесть
грыжa [№ 462] oraz „macierzysta”122: родимую грыжу [№ 371]. Ponadto określenia
tej choroby przyjmują postać: грызь [№ 483] i подгрыжa [№ 465].
Rozpatrywane teksty nie zawierają informacji ani o wyglądzie gryży, ani o demonie
za nią odpowiedzialnym. Anna Łoginowa konstatuje, że być może gryżę wyobrażano
sobie tak jak przedmiot, który podczas magicznego zabiegu zagryza zamawiający lub
pośrednik123. Jeden z przekazów zawiera informację, że podczas leczenia rozróżniano
„małą i dużą” gryżę: Это короткие слова на самую маленькую грыжу, а есть еще
длиннее [№ 397] oraz gryżę typową dla chłopców i dziewczynek: Сама мати носила,
сама приносила, сама заговаривала моего младеня […] от подъяичной (для мальчиков), от лобовой (для девочки) [№ 394]. Na uwagę niewątpliwie zasługuje fakt, że
gryżę niemal w każdej formule charakteryzuje przymiotnik oznaczający kolor. Choroba
najczęściej przybiera barwy, których symbolika związana jest z czymś negatywnym
oraz obcym124: бела, красна, зелена [№ 372], черная [№ 401], на желту, на зелену
[№ 420]. Opisywanie chorób poprzez nadanie im kolorów jest cechą typową nie tylko
rosyjskich tekstów magicznych. W innych przekazach słowiańskich (np. czeskich) czy
litewskich choroby i świat, z którego one przychodzą, są także różnokolorowe. Pozwala to
wysnuć wniosek, że w rosyjskiej kulturze ludowej pstrokaciznę i wielokolorowość (jako
przykład naruszenia harmonii) zwykle postrzegano jako coś negatywnego, związanego
z „tamtym” (nieludzkim) światem125. Badane przekazy pozwalają konkludować, że gryżę
często pojmowano nie jako pojedynczą istotę, lecz zbiór istot liczący dwanaście rodzajów
choroby: Всего двенадцать грыж [№ 397]; сама грыжу загрызала – на желту, на
зелену, на голубу, на красну, на белу, на черну […] надо двенадцать цветов надо
122
Macierzysta, czyli „od urodzenia”, i dlatego zabiegu uzdrawiającego w miejscu, gdzie dziecko przyszło
na świat, dokonywała matka. Jedna z informatorek mówi: Грыжу надо на родимом месте загрызать [№ 368].
123
А.В. Логинова, Народная картина мира в медицинских заговорах. Болезнь как мифологический
персонаж, Дипломная работа студентки пятого курса дневного отделения, [w:] Фольклор и постфольклор…,
http://www.ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/AL.htm – 17.03.2010.
124
W tradycji ludowej barwie najczęściej przypisywano znaczenie przenośne. Najpopularniejszą opozycją jest
czarny-biały, pod którymi kryją się dobro i zło, życie i śmierć. Kolor biały nie ma jednoznacznej symboliki, może
oznaczać czystość, sakralność, a jednocześnie związany jest z tamtym światem, z żałobą. Czarny z kolei zwykle
ma jednoznaczną wymowę, powoduje asocjacje z mrokiem i śmiercią. Negatywnie nacechowany jest również
czerwony. To kolor postaci demonicznych. Złe duchy zwykle noszą czerwoną odzież, mają czerwone oczy, zęby
itd. Negatywnie postrzegano także zielony (np. rusałki mają zielone włosy) oraz żółty, który kojarzono ze śmiercią.
Patrz: Цвет, [w:] Дом Сварога, http://www.pagan.ru/slowar/c/cwet8.php – 18.04.2010; Kolor, [w:] KM, s. 223–231.
125
Patrz: Л.Г. Невская, Пестрое в балто-славянском. Cемантика и типология, [w:] Фольклор
и этнографическая действительность, отв. ред. А.К. Байбурин, Санкт-Петербург 1992, s. 88–100;
Л. Раденкович, Символика цвета в славянских заговорах, [w:] Славянский и балканский фольклор.
Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы, отв. ред. Н.И. Толстой,
Москва 1989, s. 122–148; Е.В. Вельмезова, Чешские заговоры…, s. 53–54.
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перебрать: все грыжи [№ 420]. Ilość dwunastu gryż nie jest tu przypadkowa. Poza
oczywistą symboliką, liczba 12 zbliża gryżę do lichoradki, która zwykle występowała
w dwunastu odmianach126. Gryża jest aktywna o wszystkich porach dnia i w nocy:
утренняя, полуденная, вечерняя, полуночная [№ 418]. Liczne epitety temporalne poza
wskazaniem na czas działalności gryży podkreślają także, że człowiek nigdy nie czeka
na chorobę: ни в какую пору, ни в какое время, ни по утренней заре, ни по вечерней,
ни в полночь, ни в полдень, ни по месяцу ясному, ни по частым мелким звездочкам
[№ 394]; чтобы не было никакой грыжи ни на новце месяце, ни в какой час, ни
в каку минуту, ни на утренней заре, ни на вечерней, ни в полночь и ни в полуден
[№ 453]. Typowym zajęciem gryży jest gryzienie (jedzenie) trzewi, o czym świadczy
fakt, iż zamawiający, zwracając się do choroby, najczęściej zakazuje i nakazuje jej:
Не грызи [№ 365]; не ешьте [№ 430]; не ешь ребенка а ешь поросенка [№ 435].
Gryża zadomowiwszy się w ciele dziecka poza gryzieniem zajmuje się męczeniem go
i powodowaniem różnego rodzaju bólu: чтоб она век не щемила, не болела [№ 372];
пусть бы не маяла [№ 409]; не мучьте, не позорьте [№ 425].

DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
Z n i s z c z enie
Na magię związaną z gryżą składa się wiele motywów charakterystycznych tylko dla
tej grupy tekstów. Formuły słowne wyróżniają się szczególnymi cechami stylistycznymi. Swoistość przekazów polega na tym, że w dużej mierze oparte są one na działaniu
(zagryzaniu chorego miejsca lub przedmiotu), a część werbalna stanowi przeważnie
wyjaśnienie bądź uzupełnienie czynności magicznych, których celem jest odczynienie
choroby. Dominująca w leczeniu gryży taktyka wynika ze sposobu, w jaki choroba szkodzi. Stanowi ona tym samym jeden z licznych w medycynie ludowej przykładów magii
etymologicznej, w której strategia pozbywania się choroby odpowiada jej nazwie. Leksem
gryża jest związany z czasownikiem „gryźć”, co służy w tekście do opisania sposobu,
w jaki choroba oddziałuje na chorego, i analogicznie – do możliwości jej unicestwienia.
Zagryzaniu zwykle towarzyszyła wyjaśniająca tę czynność formuła słowna, zawierająca czasowniki (najczęściej gryźć/ грызть oraz jego synonimy заедать, закус ать,
перекусы вать) w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Zamawiający występował
wówczas w roli aktora, który wykonując określone czynności, równocześnie komentuje
Dwanaście to liczba traktowana jako święta, przynosząca szczęście, a także symbol przestrzennoczasowego spełnienia. Ma znaczenie w astronomii i podziale czasu. Jest liczbą symboliczną w alchemii oraz
Biblii: Leksykon symboli…, s. 66. W wierzeniach słowiańskich lichoradka (pol. febra, zimnica) była wyraźnie
personifikowana. Występowała pod postacią dwunastu (czasem dziewięciu lub siedmiu) skrzydlatych sióstr –
córek Heroda. Wybrażano je sobie jako kobiety o prostych długich włosach, czasem różnokolorowych, często
nagie, czasem bezrękie i ślepe. Siostry zamieszkują mroczne podziemia. Tam żyją złączone ze sobą żelaznym
łańcuchem i są do czegoś przyczepione. Kiedy się zerwą, wychodzą na ziemię, aby szkodzić ludziom. Córki
Heroda posiadają imiona wskazujące na rodzaj szkodliwych działań, w których dana siostra się „specjalizuje”.
Na przykład za powodowanie dreszczy (trzęsienie) odpowiedzialna jest Triasieja. Wśród Słowian powszechne
było przekonanie, że zima (mróz) wygania siostry z podziemi i wtedy szukają one miejsca do życia u ludzi,
w ich domach. Patrz: В.В. Усачева, Лихорадка, [w:] СС, т. 3, s. 118–119; А. Юдин, Персонифицированные
лихорадки…; ЗЗО, s. 127–132; ZLL, s. 223–231.
126
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to, co robi. Ten, kto podejmuje się leczenia gryży, musi mieć ku temu odpowiednie
predyspozycje. Zabieg będzie skuteczny jedynie wtedy, jeśli uzdrowicielem będzie
pierwsze lub ostatnie dziecko w rodzinie: Заговорить грыжу не каждому дается,
только первому от матери и последнему [№ 485]. Warunkiem koniecznym było
również posiadanie wszystkich zębów: Чтобы заговор имел силу, должны быть
все зубы: нет зубов – ничего не получится [№ 480]. Nie bez znaczenia było i miejsce przeprowadzania rytuału uzdrawiającego – gryżę często likwidowano w miejscu
porodu: Грыжу надо на родимом месте загрызать. Надо коленко, локоток, пупок, все суставы, все перебрать: Я не пупок127 загрызаю, а грыжу, я не локоток
загрызаю, а грыжу [№ 368].
Terapię, na którą składa się autentyczne gryzienie oraz formuła komentująca, bardzo
często bierze na siebie matka chorego dziecka. Kobieta, powołując się na swój autorytet, przy użyciu ostrych zębów (zęba) i silnych jak u szczupaka policzków zagryza
gryżę „z całą siłą”: Я сама, мати, родила, я сама, мати, носила, сама грыжу загрызаю – из костья, из пупка. Загрызаю своим зубом, крепким корешком. После
троекратного повторения надо грызть больное место [№ 423]; Сама мати
носила, сама мати родила, сама мати начинала, сама грыжи заедала. Загрызала,
заговаривала вострыми зубами, щучьими щеками на утренней заре [№ 424].
Skuteczną metodą niszczenia gryży był dialog rytualny, w którym główną strategią oddziaływania było także zagryzanie: Что грызешь? – Грыжу – На что тебе
грыжа! Тьфу грыже, нет грыжи. После этого три раза плюнуть через левое
плечо [№ 458]; Если у ребенка грыжа – надо загрызать. Загрызают три дня:
утром погрызла и вечером, через платок. Тут говорят: Чего грызешь? – Грыжу
грызу. – Грызи горазже! [№ 459].
Dość rozpowszechnionym sposobem unicestwiania przepukliny było jednoczesne
jej zagryzanie i zamawianie. Obie intencje wyrażane były czasownikami performatywnymi: сама заедаю, загрызаю, закусываю, заговариваю, уговариваю, красну
грыжу, белу грыжу, черну […] Все двенадцать грыж заедаю, загрызаю, заговариваю, отныне и до веку [№ 399].
Choroba mogła zostać zlikwidowana (odgryziona) także przez siebie samą. W mniemaniu ludu istniało dwanaście rodzajów gryży, które, jak pokazuje przykład, mogły
gryźć się nawzajem: Грыжит грыжа грыжу, прочь отгрыжит всех грыж, прочь
отгрыжит. Аминь. Надо двенадцать цветов надо перебрать: все грыжи. Зубами
через платок закусить пупок [№ 420].

Odsyłanie
W przypadku gryży odsyłanie choroby – wyrażane imperatywną formą czasownika
ze znaczeniem iść/ идти – zestawiane było ze strategią zagryzania. Wykonawcą zabiegu
bywała najczęściej matka chorego dziecka: Загрызаю грыжи, грызу и загрызаю.
„Пуп – 1) отверстие среди живота, через которое, посредством пуповины, нерожденный младенец
связан с последом и получается питание свое; 2) пупок в рухляди, брюшко, с мягкою и редкою шерстью,
нпр. соболий пупок вырезывается ремнем из шкурки, в два пальца шириною; 3) всякая выпуклость”:
СД, т. 3, s. 538–539.
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Сама мати носила, сама я приносила, сама грыжи загрызаю, заедаю, заговариваю медными щеками, железными зубами – пупову, родову […] подите, грыжи,
в лес, грызите вы, грыжи, пенья-коренья, старую валежину, белую березину.
Повторяют три раза, в это время зубами загрызают больное место [№ 431].
Materiał dowodzi zresztą, że nie jest to jedyny sposób, w jaki można od dziecka
oddalić gryzące dolegliwości. W zbiorze odnotowano ponadto dwie formuły odesłania
gryży zespolone z nakazem przerwania jej aktualnych poczynań: Грыжа, ты грыжа,
не грызи моего младенца, пойди в желтые леса и грызи осину [№ 433].
Skutek, jakim jest oddalenie choroby, zamawiający osiągał także dzięki zastosowaniu
czasownika performatywnego o d s y ła m/ от с ы ла ю. Nadawcą komunikatu magicznego była prawdopodobnie znachorka – być może akuszerka. Z pewnością jednak nie
matka. Kobieta odsyła gryżę na drzwi do chlewa i na górny hak: Не сама мати носила,
не сама мати родила, не сама и грыжу заедала, загрызала и заговаривала, не на
родимом месте – пуповую, паховую, хребтовую […] И отсылаю вас, грыжи, на
хлевные двери, на верхний пятник128. Виды грыж перечислять три раза [№ 438].
Poniższe zaklęcie stanowi opis spotkania w mitycznym świecie sił dobra (Matka
Boska) i zła (personifikowana choroba). Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska konstatuje, że siły dobre spotykają chorobę zwykle na granicy dwu światów (dobra i zła), czyli
na drodze, na ścieżce, na moście i wówczas wykonują odpowiednie czynności129. W tej
sytuacji szkodliwemu wpływowi choroby można jeszcze zapobiec. Boża Rodzicielka,
która spotkała gryżę w odpowiednim czasie, zawraca ją z drogi prowadzącej do człowieka
i kieruje do innego świata: Встану […] В чистом поле – путь-дорога, по этой дороге
идет матушка Пресвятая Богородица. Встречается ей худая болесть грыжа.
„Ты хто есть?” – „Я – матушка Пресвятая Богородица”. – „Ты куда пошла?” –
„Я пошла по рабам, по рабыльницам, по младеням, по родильницам”. И Пресвятая
Богородица заклинала, запрещала: „Не ходи ты, худая болезнь-грыжа, по рабам,
по рабыльницам, по младеням, по родильницам, а пойди ты в горы, вертепы, там
есть семиглавая змея. Змею съешь, кости грызи, а раба Божья младеня (имя) не
трожь, не шевели”. Три раза сказать, плюнуть. Ключ, замок – моим словам [№ 462].

N a k a z z ap r z e s t a n i a d o t y c h c z a s o w y c h d z i a ł a ń o r a z
n a r z u ce n i e w ł a ś c i w e g o z a c h o w a n i a
Za skuteczny sposób uwalniania dziecka od gryży uchodziły także formuły składające się z czasowników performatywnych zestawionych z nakazem kierowanym do
choroby, aby zaprzestała ona dotychczasowych działań. Równocześnie narzucano
gryży właściwe zachowanie, tj. zajęcie się innym przedmiotem: Повалишь ребенка
на койку и приговариваешь: не грызите, грыжи, ни дитя, ни меня. Грызите,
грыжи, подслед и белый снег. На веки веков. Аминь [№ 429]; Не ешьте, грыжи,
дитя, ешьте, грыжи, белый снег да собачий след [№ 430].
128
„Пятник (пятнальщик, пятенщик) – 1) арх. сиб. ол. след, малик, свежий путь, по которому прошел
человек или животное, особ. по снегу; 2) пятник (от пятка) – шипа, если он вставной, отъемный, казенник
у ствола, хвостовик; крюк дверной, на который надевается навесть”: СД, т. 3, s. 552–553.
129
S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wzorce tekstów…, s. 156–157.
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Niekiedy formule towarzyszyło realne „przekazanie” chorobie wybranego przedmiotu (np. kawałka ręcznika, kamienia), który miałby zastąpić dziecko jako obiekt
oddziaływania gryży: Разрезать полотенце и сказать: Не грызи, грыжа, младенца
в утробе, а грызи то, что отрезано [№ 436]; Не грызи счас, грыжа, Ваньку,
грызи камень! Грыжу загрызают утром и вечером; нужно три раза сказать
заговор и каждый раз сплюнуть [№ 432].

M a g i a ż y c z e n i a s p eł n i o n e g o
Oprócz osoby zamawiającej zniszczenia choroby dokonywały także postacie ze świata
mitycznego. Unicestwiały one chorobę w najbardziej dla niej typowy sposób, tj. pożerając ją, zagryzając. Oddziaływały także słowem. Rola człowieka ograniczała się
wówczas do opisania działań wykonywanych przez sakralnego bądź mitycznego pomocnika: Пойду […] В синем море лежит синий камень, на синем камне сидит
щука зубастая, загрызает грыжу, заговаривает. Аминь [№ 477]; Bыйду я […]
Под этим камнем лежит щука, щука медная, зубы железные. Ни что она не
спивает, ни что она не съедает: ни куст, ни ракиту, ни зеленые травы. Только
она спивает, только она съедает у младенца (имя) грыжу [№ 467].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
Badany materiał wskazuje, że środkiem zapewniającym pomyślność w leczeniu gryży
dziecięcej była prośba o pomoc skierowana do pośredników. Moc zabierania choroby
miały zorze: wieczorna Paraskewa i poranna Maria: Если у ребенка грыжа, безымянным пальцем кругом по солнцу по три раза водишь. Вечерняя зоря Парасковья,
утрення Мария, унеси у раба Романа грыжу, чтобы не было от ин до веку [№ 461].

Odczynianie przez modlitwę
Nad wyraz skuteczne w starciu z gryżą było trzykrotne powtarzanie fragmentu modlitwy, czemu towarzyszyły działania z wykorzystaniem szydła: Когда у ребенка
грыжа, берут шило, ставят ребенка к стене спиной и держат за ноги. При
этом крестятся и читают: Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне
и присно и во веки веков. Аминь. Читать три раза. А потом выйдешь в сени
и в сучок шило воткнешь, повторить и три раза плюнуть. А у ребенка шило
втыкать прямо около головки [№ 476].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Popularne we wszystkich typach tekstów magicznych konstrukcje porównawcze nie
są obce także leczeniu gryży. Ich celem było uzdrowienie chorego miejsca – zwykle
pępka. W charakterze wzorca przytaczano zdrowe (suche) drzewo: Берешь березовую веточку из веника – рогаточку и по солнцу обводишь мошоночки, подколеночки, бывает, грызешь, и заговариваешь: Как у этого сучка грыжи нет, так
и у младенца раба Божьего (имя) нет и не будет. Аминь. Этот приговор крепок
и лепок, крепче булатного камня. Три раза повторяешь – и всё проходит. Но это
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обязательно ко крещеному, молитва ведь злому не дастся [№ 444]; Если ребенок
грыжей заболеет, то ищут на полу сучок, держатся за него и говорят: Будь
пупок такой, как этот сухой сучок [№ 446].

DZIAŁANIA OCHRANIAJĄCE
Z ag r y z anie g r yż y
W przypadku gryży wypada podkreślić, że zapobieganie chorobie opierało się z reguły
na tym samym rodzaju działania, co i leczenie. Intencja „chcę, żeby nie było tego,
czego nie ma” wprowadzana bywała w życie w sposób najbardziej typowy dla pozbywania się gryży, czyli przez zagryzanie. Wystąpieniu „gryzienia” w ciele dziecka
starano się zapobiegać najwyraźniej już podczas porodu. Służyło temu przegryzanie
pępowiny zębami130. Zapobieganiem chorobie zasadzającym się na jej przedwczesnym
zagryzaniu bardzo często zajmowała się matka potencjalnie zagrożonego dziecka.
Rytualnym czynnościom towarzyszyła wówczas komentująca je formuła słowna
zawierająca czasowniki z a g r y z a m, p r z e g r y z a m/ з а г р ы з а ю, з а ед а ю: Когда
первый раз рожаешь, надо погрызть коленочку у ребенка и сказать: Я не коленку
грызу, а грыжу загрызаю [№ 364]; Когда родишь, у ребенка пупик и мошонка
спруживают. В бане распеленаешь его, пошоркаешь и грызи зубами: Я не тело
грызу, а грыжу загрызаю [№ 392]. Taka formuła mogła zostać poprzedzona zdaniami alogicznymi131: Как только родишь ребенка, если девка, то левой пятой в пуп
заступя, да в рот, да в шелонки; а если парень – то правой пятой. Легонько
так, потом статью эту же наговаривать на пуп. Налетел орел без крыл, сел
без ж---, пошел без ног. Загрызаю, заедаю, заговариваю раба Божья младеня
(имя) пуповую грыжу […] чтоб она век не щемила, не болела. Аминь. Потом
с головы соймешь сороку и накроешь, и наговоришь, а потом загрызешь [№ 372].

N a k a z z ap r z e s t a n i a d o t y c h c z a s o w y c h d z i a ł a ń o r a z
n a r z u ce n i e w ł a ś c i w e g o z a c h o w a n i a
Zamiar uchronienia dziecka przed gryżą realizowano również poprzez nawiązanie kontaktu z chorobą i kierowanie do niej odpowiednich komunikatów. Osoba zamawiająca
(prawdopodobnie matka) zwracała się do gryży z prośbą, aby ta nie gryzła jej dziecka, lecz
jakieś zwierzę: грыжа черная […] Не ешь ребенка, а ешь поросенка. Аминь [№ 435].
В.В. Усачева, Грыжа, [w:] СС, т. 1, s. 569.
Zdania zawierające paradoks (alogiczne) w słowiańskiej magii werbalnej nie są rzadkością. Stanowią
one jeden z podstawowych motywów wschodniosłowiańskich zaklęć od oparzenia i czyraków. Alogizm pełni
funkcję analogiczną do rytualnej, niezrozumiałej, często imitującej język obcy mowy (ros. заумь), jaka służy
nawiązaniu kontaktu z mocami. Być może pod postacią pozbawionej pewnych części ciała istoty kryje się
choroba (недуг), która za sprawą swoich dysfunkcji nie może zaszkodzić człowiekowi. Jako zabieg stylistyczny
zdania alogiczne występują w wielu różnych gatunkach folkloru, np. w wyliczankach czy zagadkach. Patrz:
М.П. Чередникова, Смысл и „бессмыслица” считалок (к проблеме поэтики), [w:] Русский фольклор…,
s. 14–30; Е.Е. Левкиевская, Заумь, [w:] СС, т. 2, s. 279; Т.А. Агапкина, Полифункциональные сюжеты,
мотивы, формулы, образы и поэтические приемы, [w:] eadem, Восточнославянские лечeбные заговоры…,
s. 184–189.
130
131
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G roźb a
Formą ochrony dziecka przed ewentualnymi „gryzącymi” dolegliwościami bywało
także grożenie chorobie. Groźby mające funkcję zapobiegawczą analogiczne są do
tych, które służą zwalczaniu gryży. Wypowiadający najpierw prosił ją, aby nie gryzła,
a następnie zapowiadał swoją gotowość zagryzienia choroby, co wypada traktować
jako konsekwencję niewypełnienia prośby: Грыжа, не грызи. Я тебя сама загрызу.
Как родится ребенок, сразу надо прислониться к его пупку и по-настоящему
покусать, чтобы грыжи не было [№ 367].

Obietnica (kłamstwo r ytualne)
Poniższym konstrukcjom, mimo iż sprawiają wrażenie podobnych do przedstawionej,
trudno byłoby przypisać cechy grożenia, gdyż nie do końca mamy jasność, kto był
adresatem użytego w nich zwrotu zagryzę/ загрызу oraz zagryzłam/ загрызла –
choroba czy dziecko. Wydaje się, że głównym celem wypowiadających (zapewne matki
lub akuszerki) tego typu teksty było raczej uchronienie dziecka przed atakiem choroby
poprzez złożenie jej fałszywej obietnicy. Człowiek informował gryżę, że zamiast niej
sam może zagryźć dziecko (lub że już tego dokonał), przez co podkreślał bezcelowość
ujawnienia się choroby132: Сама я носила, сама приносила, сама я муки принимала,
сама я грызла, сама загрызала [№ 381]; В бане моют ребенка, присядут на пороге: Грыжа ты, грыжа, не грызи мое чадо! Я сама загрызу [№ 385]; Не грызи,
грыжа, робенка, я сама загрызу раба Божьего (там назови как – пуповая, паховая
и жильная). Три раза прочитай, сквозь тряпочку маленько покусай [№ 478].

Ofiara
Kolejne przekazy prezentują jeszcze inną metodę zabezpieczania dziecka przed
ewentualnym gryzieniem w ciele. Opiera się ona na wykorzystaniu uniwersalnego
(dla reglamentacji rozmaitych stosunków) konceptu d a w ać-b rać/ д а ват ь-б р ат ь,
a konkretnie na złożeniu chorobie ofiary z chleba i soli133: Грыжа, на тебе хлеб да
соль, а моего младенца не тронь. Посоли хлебушка да съешь, когда рожать
132
Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z próbą oszukania choroby. Zamawiająca składa fałszywe
zapewnienie, że sama wyrządzi dziecku krzywdę, czyli pogryzie je. Choroba ominie poddane zabiegowi
magicznemu dziecko, bo jej działania byłyby daremne. Kłamstwo to znany w kulturze ludowej chwyt magiczny
wykorzystywany dla ochrony przed siłami nieczystymi, w tym przed chorobami oraz śmiercią. Patrz: В.В. Усачева,
Контакты человека с демонами болезней: способы защиты и избавления от них, [w:] Миф в культуре:
человек – не-человек, ред. Л.А. Софронова, Л.Н. Титова, Москва 2000, s. 62–63; С.М. Толстая, Обман,
ложь, [w:] СС, т. 3, s. 457–460.
133
Połączenie chleba i soli ma duże znaczenie w wielu obrzędach domowych. Chleb symbolizuje bogactwo
i pomyślność, sól zaś chroni przed mocami nieczystymi. Chleb chętnie wykorzystywano w medycynie
tradycyjnej, w różnych fazach leczenia, m.in. w celu obłaskawienia demona chorobowego. Do niedawna na
Śląsku wierzono, że chlebem i solą można uspokoić demony zagrażające człowiekowi. Wierzenia Ślązaków
wydają się w pełni zrozumiałe, bo demony lubią chleb, który jest pokarmem smakującym zarówno żywym,
jak i nieśmiertelnym. Patrz: P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich
obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000, s. 95–96; Xлеб-соль, [w:] Дом Сварога, http://www.pagan.
ru/slowar/h/hleb-soler10.php – 18.03.2010.
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будешь [№ 370]. Analizowane przykłady pozwalają wnioskować, że w omawianym
zabiegu profilaktycznym popularne było także darowanie chorobie łożyska. Miało to
również zapewnić dziecku nietykalność: В первую баню горячую послед с собой
возьмут и погладят последом ребенка: Не грызи моего дитенка, а грызи послед.
Заговаривали три раза [№ 378].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Formuła porównawcza znajduje zastosowanie zwłaszcza w zabezpieczaniu dziecka
przed ewentualną gryżą, której źródło upatrywano w uroku. Zabiegu dokonywano
podczas porodu, a wzorem stanu oczekiwanego były zdrowe kolana przyszłej matki:
На родильном столе говорили: Как мои коленки не портятся, не урочатся, никто
их не грызет, так бы и тебя, раба Божьего (имя) никто не сглазил, не сурочил,
чтоб не грызло [№ 363].

EPILEPSJA I INNE CHOROBY
Rodimiec (pодимец, родимчик) należy rozumieć jako rodzaj choroby układu nerwowego, padaczkę niemowlęcą (припадка, эпилепсия), zapalenie mózgu, któremu
towarzyszą drgawki. Nazywano tak również postrzał oraz paraliż134. E. Kjut zauważa,
że padaczkę okresu wczesnodziecięcego lud określał także słowem младенческий,
a tę samą przypadłość u dorosłego zwano родимeц. Omawiana nazwa wywodzi się
z przekonania, że choroba była wrodzona, pochodziła „od urodzenia”, choć równocześnie panował pogląd, że epilepsja jest konsekwencją urzeczenia, przestrachu czy
wreszcie zbyt silnego uczucia miłości lub smutku135. Ponadto F. Wereńko zanotował
opinię o duchowym wymiarze epilepsji:
[...] paduczaja (padaczka, chwaroba św. Walentaha, kaduk) pochodzi z opętania i leczy się
nader trudno wyłącznie tylko egzorcyzmami, przez osoby duchowne lub znachorów czytanymi, albo też tajemniczymi sposobami, tylko czarownikom znanymi. Podczas czytania
zaklęć słyszeć można, jak diabeł, opuszczając człowieka, zgrzyta zębami, warczy, stęka.

O tym, że chorobę tę wywołuje zły duch (i dlatego jest ona spokrewniona z przestrachem i szałem), pisał również A. Wietuchow136.
Następstwem braku jednoznacznego określenia źródła pochodzenia choroby epilepsyjnej jest zwyczaj leczenia tym samym zaklęciem zarówno epilepsji, przestrachu,
uroku, jak i krzyku, o czym świadczy dobitnie przekaz: Это слово и от родимца,
и от оговору, и от крику [№ 496].
Konsekwencją konceptualizacji epilepsji w kategoriach choroby wrodzonej jest
niedostatek informacji na temat samej przypadłości lub odpowiedzialnego za nią
134
СД, т. 4, s. 11. A. Wietuchow zauważa, iż jest to schorzenie objawiające się skurczami różnych części
ciała, którym często towarzyszy utrata świadomości. Badacz podaje kilka synonimicznych (w mniemaniu
Słowian wschodnich) nazw tej przypadłości: детинец, судороги, обморок, припадки, падучая, паскудник,
эпилепсiя: ЗЗО, s. 394.
135
Лечебные молитвы, авт.-сост. Е. Кют, Ростов-на-Дону–Санкт-Петербург 2007, s. 31.
136
PDL, s. 14–141; ЗЗО, s. 394.
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demona. W tekstach nie dostrzeżono przykładów wyraźnej personifikacji padaczki,
nie mówi się o jej wyglądzie czy przyzwyczajeniach. Dowiadujemy się natomiast, że
rozróżniano dwanaście rodzajów tej choroby. Pierwszym trzem nazwom (rodzajom)
odpowiadają barwy, kolejnym – miejsce usadowienia się choroby w organizmie oraz
jej symptomy: двенадцать родимцев: первый родимец – белый, второй родимец
– красный, третий – желтый, четвертый – падучий, пятый – кожный, шестой
– суставный, седьмой – жильный, восьмой – пухлый, девятый – ломовой, десятый – костный, одиннадцатый – родимый, двенадцатый – нервный [№ 493].
W jednym wypadku rodimiec przybiera postać rodzaju żeńskiego i nazywany jest
„podłą chorobą”: Родимка-злодейка, подлая болезнь [№ 492].
Tytuł omawianej grupy przekazów wskazuje na to, że z ich pomocą leczono nie tylko
padaczkę, ale także inne przypadłości dziecięce, których efektem jest doprowadzenie
do ogólnego osłabienia chorego, zmęczenia i wyczerpania. Pod pojęciem „innych
chorób dziecięcych” kryją się tutaj: чахота (чахотка)137 [№ 513]; сухота (собачья
старость, пропасть)138 [№ 512, № 513, № 515]; скорбные139 болезни [№ 4].

DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
Jednym z magicznych sposobów zażegnywania dolegliwości, które powodowały,
że dziecko stawało się coraz słabsze (usychało), było przekazywanie dolegliwości
drzewu. Następowało to za sprawą przeciągnięcia chorego przez rozłupane drzewo
oraz pozostawienie w pobliżu jego odzieży: А вот если человек сохнет, ну, вот усох
весь, иль ребенок сохнет, то его в лес несут. Найдут там пень старый, липу
там или дуб, расколют его, расщепят. Ребенка протащат, а одежду там надо
оставить, у пенька. Одежда влияет, ее с собой нельзя брать, нельзя [№ 510].
Choroby układu nerwowego leczono również przez zastosowanie uniwersalnej
terapii ludowej, jaką jest mycie drzwi (klamek), a następnie oblewanie tą wodą chorego dziecka. W przywołanym przykładzie na podstawie późniejszego zachowania
leczonego przewidywano ewentualną poprawę: Трясет ребенка – нужно обмыть
дверные скобы (ручки) с той и другой стороны и спрыснуть водой, которой мыли
скобы, ребенка сквозь решето три раза. Если он отряхнется – всё пройдет, если
нет – умрет [№ 517].

137
„Чахотка (чахнуть, сохнуть, вянуть – блекнуть, дряхлеть, худеть и слабеть) – изнурительная,
смертельная болезнь, обычно с порчею легких; туберкулез легких (чахотка)”: СД, т. 4, s. 584. W języku
polskim suchoty to dawna nazwa gruźlicy płuc. O wyobrażeniu ludu polskiego i ruskiego na temat tej choroby
patrz: PDL, s. 148–149; LLP, s. 185; A. Paluch, Suchoty: przyczynek do ludowego pojęcia o chorobie, etiologii,
i terapii, [w:] Pożegnanie paradygmatu? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci profesora
J. Burszty, pod red. W.J. Burszty i J. Damrosza, Warszawa 1994, s. 192– 201.
138
„Сухота – сухость, присуха, грусть, горе, тоска, печаль, забота, сухотка – болезнь истощенья
питания, или непомерная худоба, болезненное изнуренье. Детская сухотка – детская болезнь, собачья
старость”: СД, т. 4, s. 366.
139
„Скорбь – печаль, грусть, тоска, жаль, горе; боль и болезнь телесная, хворь, немочь и немощь,
недуг. Скорбь в костях, ломота. Скорбь насланная, порча знахарская”: СД, т. 4, s. 204.
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Pr o śb y do p o śre dnikó w
O wybawienie dotkniętego chorobami dziecka proszono świętych oraz Matkę Boską –
także Dodońską wraz z Ojcem Dodonem140 (Gwidonem). Prośby do tych postaci były
elementem tekstów narracyjnych: Cтану я […] На престоле сидит Богородица.
Я, раба Божья Мария, помолюсь, покорюсь Пресвятой Богородице: „Ты Пресвятая
Богородица, сними с рабы Божией Александры двенадцать родимцев: первый
[…]” [№ 493]; Пойду я […] На море-океане батюшкa Додон, Додонска Матерь
Божия. Батюшко Додон, Додонска матерь Божия, спахните, смахните с раба
Божия младенца (имя) испуг, родимчик [№ 508].
W przypadku leczenia padaczki dziecięcej rolę pośrednika przyjmowało czasem
miejsce porodu, którego ranga – jak już niejednokrotnie podkreślano – nie znikała
bynajmniej wraz z przyjściem dziecka na świat. Miejsce narodzin miało szerokie zastosowanie w rytuałach związanych z noworodkiem: tu odbywała się zwykle pierwsza
kąpiel, na tym miejscu dokonywano wielu innych zabiegów uzdrawiających i ochraniających. W poniższym przykładzie wybór jako pomocnika właśnie miejsca porodu
jest całkowicie uzasadniony, bo rodimiec był przecież „od urodzenia”. Uzdrowienie
następowało dzięki sformułowaniu prośby o zabranie choroby kierowanej do miejsca
porodu, a w razie, gdyby nie przyniosło to rezultatu, choroba powinna „uprzątnąć się”
sama: Круг очертят, положат ребенка на родимо место и скажут три раза:
Иисуса Христа, сына Божьего, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь!
Родимо место, прибери родимец. А не приберешь, сам приберись [№ 495].

Z n i s z c z enie
Najczęstszą metodą pozbywania się dolegliwości osłabiających organizm było ich
wypiekanie. W słowiańskiej pediatrii ludowej „pieczenie dzieci” było powszechnie stosowanym sposobem leczenia krzywicy (rachityzmu). Choroba ta w tradycji
rosyjskiej nosi niekiedy nazwę собачья старость. Zabieg uzdrawiający polegał tu
na wkładaniu (zwykle trzykrotnym) chorego do rozgrzanego pieca141. Analizowane
przekazy wskazują, że w procedurze magicznego wypiekania uczestniczyły co najmniej dwie osoby, które dla osiągnięcia pożądanego rezultatu aranżowały rytualny
dialog. Forma stosowanych tu replik nie różni się niczym od uniwersalnego wzoru
i standardowo zawiera pytanie, odpowiedź oraz formułę wzmacniającą: Завернем
ребенка на пець: – Кого пецёшь? – Чахотку ле. – А пеки хорошенько, чтоб век не
болело да не отрыгивало [№ 509]; Если у ребенка чахотка, то его заворачивают
и пихают в печь, а вторая женщина в это время за дверь стоит и спрашивает:
– Чего пекёшь? – Собачью старость перепекаю. – Пеки хорошенько, чтоб век не

140
„Додон, додониха – нескладный, несуразный человек. В сказках поминают царя Додона”: СД,
т. 1, s. 452. Postać księcia Dodona pojawia się w tekstach magicznych drogą zapożyczenia z bajek. W badanym
zbiorze tylko raz występuje on w funkcji uzdrowiciela. Redaktor zbioru pisze, że batiuszka Dodon – to postać
mityczna, którą często straszono dzieci; Matka Boska Dodońska – to być może obraz Matki Bożej związany
z lokalną ikoną: РЗ, s. 392.
141
Перепекaние ребенка, [w:] Дом Сварога, www.pagan.ru/slowar/p/perepekanierebenka0.php – 25.03.2012.
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бывало и не отрыгивало. До трех раз запихивала на хлебной лопаты. Запехнём
да выпехнём. Повалят ребенка и к лопаты привяжут [№ 514].
Uwolnienia dziecka od schorzeń wysuszających jego organizm dokonywała również
jedna osoba – najprawdopodobniej znachorka, którа wykorzystywała na ogół terapię uniwersalną, czyli zmywanie choroby. Czynnościom towarzyszyła formuła słowna opisująca
przedsięwzięte działanie: Сперва Иисусова молитва. Потом берешь ребенка в руки,
лезешь на полок и говоришь такие слова: Мою, мою, мою, смываю, все худы немощи смываю: сухошницу, уполошницу, полуношницу, уросницу, прикосницу [№ 490].
Padaczka mogła zostać zniszczona jeszcze inną drogą, a mianowicie poprzez jej
„rozsiedzenie”, a przy tym mimowolne rozdeptanie, którego dokonywała znachorka
lub, co bardziej prawdopodobne, akuszerka: Не сама мати носила, не сама мати
родила, не сама и разрожу, не сама и перерожу. Я родимец рассижу, мимоходом
растопчу. Не ты, сестра, перед рабой Божьей больша, а я – больша. Топнешь
ногой три раза и плюнешь – оно и пройдет [№ 497]. W przywołanym tekście można dostrzec echa magicznych zabiegów uzdrawiających dokonywanych (najczęściej
przez matkę) przy wykorzystaniu organów rozrodczych. Jeden z przekazów mówi:
Если трясет ребенка, своим женским спасайте. С головы до ног прогладить
надо и сказать: Чем завелось, тем и кончилось. Аминь [№ 518].

Odsyłanie
Epilepsja, suchoty i wszelkie inne choroby osłabiające dziecko poprzez zastosowanie
imperatywu ze znaczeniem o d ejdź/ по йд и przeważnie odsyłane były do tamtego
świata lub na drzewa: Пойдите, скорбные болезни, в темные леса, в зыбучи болота, под пенье, под колодье [№ 491]; Чахота, сухота, пойди на пень, на колоду,
на осиновый листок, чтобы ветром тебя раздуло, дождиком россекло [№ 513].

M a g i a ż y c z e n i a s p eł n i o n e g o
Jedną z metod leczenia padaczki za pomocą magii werbalnej było stosowanie tekstów narracyjnych, zawierających opis dokonywanych w świecie mitycznym działań
uzdrawiających. Wykonawcami zabiegu terapeutycznego były tu szczupak i kruki,
a także Matka Boska: Стану […] В чистом поле белый камень, из-под белого
камня вода бежит, а по этой воде щука плывет. У этой щуки зубы медны, глаза залезны и ест-переедает, грызет-перегрызает грызь и родимец, от первой
байны […] [№ 500]; Стану […] в избушке стол-престол стоит, святая Мати
Богородица сидит. От рабы Божьей (имя) отметает Богородица, отгребает
шелковой кистью (по?) золотой тарелке. Отметает, отгребает притчи, прикосы, порчи, переполохи, нечистые духи [№ 501]; Летят, летят тридцать три
ворона142, несут, несут тридцать тридцать три каменя. Садились эти вороны
142
W wielu kulturach kruk z uwagi na barwę i wydawane dźwięki odbierany jest jako zły omen, zapowiadający
chorobę, wojnę i śmierć. Biblia zalicza go do zwierząt nieczystych. Krukowi przypisywano wiele różnorodnych
funkcji: łączony był on ze światem podziemnym, niebem, wodą, słońcem, co potwierdza szeroką semantykę
nazwy tej postaci, która często traktowana była jako mediator-łącznik między światem żywych i umarłych.
Obecność kruka w tak wielu mitycznych opozycjach sprzyja postrzeganiu go w kategoriach „poważnego” bohatera
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на гороцку, на гороцку, под елоцку, под лиственку, под […] они брали, снимали
чахоту чахоточну с раба Божьего (имя) [№ 516].

DZIAŁANIA OCHRANIAJĄCE
Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
W grupie „od padaczki i innych chorób” odnotowano przekaz o charakterze ochraniającym, który akuszerka powinna wypowiedzieć natychmiast po przyjściu dziecka
na świat. Tekst należy do zaklęć o charakterze epickim, zawiera motyw drogi, a także
formułę porównawczą. Obiektem porównania jest widziany w świecie mitycznym
kamień. Nie ma on krwi, opuchlizny i zamawiający chce, aby dziecko też ich nie miało:
Стану […] В окиян-море бел Латарь-камень143, на этом камне нет ни крови,
ни ольхи, ни опухоли. Так бы и у моего младеня (имя) не болело, не тоснуло, ни
в жилье, ни в суставах […] Три раза проговорить над младенцем, как он только
родится. Тот, кто принимает роды, тот и скажет [№ 488].

DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Pr o śb y do p o śre dnikó w
W analizowanej grupie formuł magicznych tylko jednej przypisać można charakter
stwarzający. Intencja „chcę, aby się stało” realizowana jest tu w prośbie skierowanej do
pośrednika. W roli sił kreujących nową rzeczywistość występują (przywoływani także
na pomoc w leczeniu) ojciec Dodon i Matka Boska Dodońska. Postacie owe proszone
są o wzmocnienie dziecka oraz o stworzenie w jego głowie mocniejszego i lepszego
gniazdka144: Батюшко Додон, Додонская матерь Божия, укрепите раба Божия
младенца (имя), в головке гнездышко лучше старого, крепче прежнего [№ 507].

BEZSENNOŚĆ I KRZYKI
Analizowany materiał świadczy o tym, iż w kulturze ludowej bezsenność, ciągły płacz
i krzyki traktowano jako chorobę. Jej przyczynę upatrywano w racjonalnie niewytłumaczalnych siłach nadprzyrodzonych. Ludmiła Winogradowa po przestudiowaniu
kulturowego, a także demiurga, praprzodka, a nawet wcielenie człowieka. W kulturze ludowej kruk przedstawiany
jest natomiast jako ojciec dużej rodziny, którą chroni przed złymi duchami, pomaga swoim dzieciom stworzyć
własną rodzinę, co symbolizuje powstawanie społeczeństwa. Lud sądził także, że kruk umie przewidzieć śmierć
i napaść wrogów, potrafi rozwiązać wiele tajemnic i posiada niezliczone bogactwa. Ptak ten może przenikać
do świata podziemnego – w bajkach często ożywia ludzi. Ukraińcy i Białorusini wierzyli, że kruk nosi dusze
zmarłych czarowników: Мифы народов…, т. 1, s. 245–247; Leksykon symboli…, s. 136.
143
Алатырь (Латырь, бел-горюч камень) – to cudowny kamień znajdujący się w świecie mitycznym (na
wyspie Bujan), pod którym kryją się wszystkie siły ziemi ruskiej. Patrz: W. Budziszewska, Z terminologii starego
folkloru rosyjskiego (alatyr’, plakun, erek, gorezovica), „Etnolingwistyka”, nr 5, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin
1992, s. 53–58; В.Н. Ильинская, Камень Латырь и его роль в русских заговорах, [w:] Этнолингвистика
текста…, s. 37–38.
144
Być może jest to metafora „lepszej” głowy – w sensie zdrowej, bez padaczki.
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licznych przekazów słowiańskich dotyczących dziecięcej bezsenności skonstatowała, że we wszystkich tekstach za bezsenność odpowiedzialne są jakieś demony
(zwykle rodzaju żeńskiego), istoty będące uosobieniem choroby lub sił, które tę
chorobę wywołują145. Wyobrażano sobie, że zły duch nawiedza dom, zaś bezsenność
stanowi konsekwencję kontaktu dziecka z siłą nieczystą. Słowianie za najczęstsze
źródło bezsenności uważają nocnice (ночницы), które mają zwyczaj napadać na
dzieci i pozbawiać je snu. Nocnica stanowi jednocześnie nazwę wywoływanej przez
tego demona choroby146. Franciszek Wereńko (za swoimi informatorami) podaje, że
głównym źródłem bezsenności u dzieci jest przelęknienie oraz tzw. nacznicy, czyli
istoty pokrewne złym duchom, niepokojące śpiących albo w dzień – są to „nacznicy
dziannyja”, które się dzielą na „rannyja, paudzionnyja i wiaczernyja”, lub też w nocy –
„nacznicy nacznyja”147. Nocnice nie są zresztą jedynym źródłem bezsenności u dzieci.
Twórczość ludowa poszczególnych społeczności wskazuje na wielu innych sprawców
podobnej przypadłości, których określenia często stają się tożsame z nazwami chorób.
Dlatego też nie zawsze możliwe bywa rozróżnienie nazwy określającej stan bezsenności
od istoty mitycznej tę przypadłość wywołującej. Nazwy duchów uniemożliwiających
sen oznaczają na ogół i samą bezsenność148. Niezależnie od położenia geograficznego
istoty owe w mniemaniu ludu przychodzą z daleka (z lasu, z błot), wchodząc do domu
zazwyczaj przez okna lub komin, choć jak dowodzą analizowane przekazy, możliwe
są też inne drogi: выходи с дымом [№ 94]; через глаза (не сходи) [№ 148]. Z reguły
złe duchy usadawiają się u wezgłowia dziecka i przeszkadzają mu we śnie na różne
sposoby – straszą je, łaskoczą, ciągną za włosy, hałasują. We wszystkich tradycjach
słowiańskich demony odpowiedzialne za choroby utożsamiane bywają z postaciami
rodzaju żeńskiego, których nikt nigdy nie widział, choć na ogół uważa się, że są
one podobne do starych brzydkich bab149. Etnografowie odnotowują również i inne
powody bezsenności. Należy do nich zamiana dziecka, której dokonały złośliwe
duchy150. Natomiast do przyczyn bardziej realnych należało nieprzestrzeganie okreЛ.Н. Виноградова, Заговорные формулы…, s. 162.
Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, Бессонница, [w:] СС, т. 1, s. 436.
147
PDL, s. 206.
148
Jak wskazują wschodniosłowiańskie materiały etnograficzne, poza nocnicami przeszkadzać we śnie mogą ich
„krewne”, działające o określonej porze dnia czy nocy: полуношница, полудница, a także: криксица, плаксица,
щекотуха, криклвцы, крыксы, плаксивыци, несплячки, велыки стыскы, мышныци, горска майка. Patrz: ЗЗО,
s. 360; Т.А. Агапкина, Сюжетикa восточнославянских заговоров в сопоставительном аспекте, [w:] Славянский
и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста, отв. ред. С.М. Толстая, Москва 2006, s. 11–14.
149
Na temat tzw. „niższej” mitologii Słowian, a więc różnego rodzaju wyobrażeń ludowych dotyczących sił
nieczystych, patrz: Л.Н. Виноградова, Народная демонология…; О.В. Белова, Представления о монстрахполулюдях в народной традиции славян, [w:] Миф в культуре…, s. 47–57; J. Strzelczyk, Mity, podania
i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007; B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981;
Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской
мифологии, [w:] Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал, отв. ред. Н.И. Толстой,
Москва 1994, s. 16–44.
150
Słowianie (szczególnie zachodni i południowi) nadmierną płaczliwość dziecka często tłumaczyli jego
zamianą, której, według mniemania ludowego, dokonywały wrogie duchy nocne. Odmieniec – to dziecko zrodzone
z nieczystej siły, podrzucone (z powodu nieuwagi matki) człowiekowi przez demony. Podmienione niemowlę
zwykle wyglądało i zachowywało się inaczej: miało dużą głowę, wzdęty brzuch, chude ręce i nogi, odstające
145
146
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ślonych nakazów i zakazów, takich jak pójście spać bez modlitwy (bez przeżegnania
dziecka), kołysanie wieczorem pustej kołyski, wypowiadanie przy dziecku słowa
„zając”, odwiedzanie położnicy przez kogoś, kto choć na chwilkę nie przysiadł.
Przyczyną uciążliwego płaczu mogą być także kaprysy dziecka151. Opisywany materiał pokazuje jednakże, że bezsenność mogła mieć źródło w przyczynach natury
fizycznej (dostrzegalnych, słyszalnych), jak bijące od ciał niebieskich światło czy
hałas. Zjawiskiem uniemożliwiającym dziecku sen są w zaklęciach chociażby zorze,
które jednocześnie pełnią rolę pośredników w pozbywaniu się bezsenności (mogą
one odebrać płacz i zesłać na dziecko sen i spokój). O tym, że zorze traktowano jako
przyczynę bezsenności i przypisywano im „posiadanie” krzyków i płaczu wyraźnie
mówi poniższy przekaz: Есть три зари: утренняя, полуденная, вечерняя. Вот
выходишь поутру: Заря ты утренняя, заря ты […] (ночью не спят ребятишки,
поэтому) Двенадцать сестриц, возьмите с младенца (имя) крик. Пересчитать
зори: Заря Марья, заря Дарья, заря Катерина, заря Анастасия, заря Пелагея
(и другие имена – любые). Они не дают покоя, эти сестрицы [№ 198]. W tekstach
związanych z bezsennością zorze mają nie do końca wyjaśniony status, co doprowadziło
do tego, że niekiedy – podobnie jak i w przypadku innych demonów nasyłających
bezsenność – obserwujemy ich identyfikację ze źródłem choroby oraz z postaciami
samej bezsenności152: Заря-зарница, ночная ночница, утренняя Мария, вечерняя
Катерина [№ 117]. Na tle innych źródeł bezsenności (i pośredników oraz sposobów
postrzegania samej choroby) zorze poza swoją niejednoznaczną funkcją wyróżniają
się także tym, że są one w znacznym stopniu personifikowane. Otrzymują imiona:
утренняя Дарья, вечерняя Тасья [№ 85]; Мария [№ 116]; Катерина [№ 117];
Мария, Еремина! [№ 118]. Zorze tworzą koneksje rodzinne: Три зари-зарницы, три
родные сестрицы [№ 228]. Przypisuje się im także pokrewieństwo z człowiekiem,
co najprawdopodobniej daje zamawiającemu nadzieję, iż nie pozostanie on w swoich
działaniach osamotniony – może przecież liczyć na pomoc „członków rodziny”: Заряматушка [№ 102], Заря-зарничка, родима сестричка [№ 130].
Podobnie nieokreślony status posiadają kury występujące w opisywanych tekstach również jako pośredniczki, będąc jednocześnie – zapewne dlatego, że powodują
hałas – źródłem bezsenności. W formułach kierowanych do kur często podkreślane
bywa przekonanie, że bezsenność jest ich własnością i dlatego „mienie” w postaci
krzyków i płaczu jest im zwracane. Dzięki temu do dziecka wraca zdrowy i spokojny
sen: Куры белы, куры рябы, куры всяки. Возьмите свой крик и бессонницу с младенца (имя) [№ 215].

uszy, owłosione ciało, źle się chowało i ciągle płakało. Patrz: Л.Н. Виноградова, Подменыш, [w:] СС, т. 4,
s. 98–103; Т.А. Михайлова, Подменыши и как с ними бороться?, [w:] Фольклор и действительность.
Кирпичики. Фольклористика и культурная антропология сегодня, отв. pед. серии С.Ю. Неклюдов, Москва
2008, s. 104–113.
151
Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Бессонница, [w:] СС, т. 1, s. 169; А.В. Гура, Заяц, [w:] CC, т. 2,
s. 287–288; PDL, s. 9, 134; ЗЗО, s. 360.
152
Z kolei А. Wietuchow zanotował przeświadczenie ludu, iż sen staje się najmocniejszy właśnie w czasie
zorzy i dlatego w przypadku bezsenności to do niej należało się zwracać. Kury pojawiają się zaś w tekstach
dotyczących niespania na zasadzie metonimii – to one (a właściwie kogut) przywołują zorzę: ЗЗО, s. 360.
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Hałas wywołujący bezsenność mogą powodować także drzwi lub wrota. Płacz
będący konsekwencją skrzypienia najczęściej likwidowany bywa poprzez zwrócenie
go źródłu. Oto przykład rozbudowanego zabiegu magicznego: Когда ребенок плачет,
берешь младенца на руки, нужно три раза дотронуться до головки, где темечко,
зубами. Затем открываешь дверь и говоришь: Дверной скрип, возьми с младенца
крик. И повторяешь три раза, потом плюнешь туда, где скрип был, и тоже три
раза повторишь. Перестанет плакать ребенок, засыпает и долго спит [№ 205].

DZIAŁANIA OCHRANIAJĄCE
Z silnego przeświadczenia o istnieniu demonów nasyłających bezsenność wyrosły
w kulturze ludowej rozmaite sposoby zapobiegania zjawianiu się tych jakże niepożądanych gości. Jednak w badanym zbiorze nie odnotowano tekstów odznaczających się
wyraźną intencją ochraniającą („chcę, aby nie było tego, czego nie ma”). Jak pokazuje
materiał, w formułach werbalnych stosowanych w przypadku dziecięcej bezsenności
przeważają słowne strategie odczyniające, które często łączone są z magią o charakterze
stwarzającym, ukierunkowaną na sprowadzenie różnymi sposobami snu na dziecko.
Praktyki mające na celu przeciwdziałanie wrogim siłom są we wszystkich kulturach
indoeuropejskich podobne. Profilaktyka zasadza się przede wszystkim na wierze w szczególną moc pewnych zachowań czy też przedmiotów153. Przekonanie o skuteczności
zabiegów magicznych, w których jako środki apotropeiczne wykorzystywane bywają
rozmaite rekwizyty znajduje odzwierciedlenie także w przekazach analizowanego zbioru.
Przykłady te dowodzą, że uznanym sposobem udaremniającym nawiedzanie dziecka przez
różnopostaciową bezsenność było wyposażenie niemowlęcia w coś, czemu przypisywano
moc odstraszania sił nieczystych. W charakterze amuletów wykorzystywane były głównie
rzeczy ogólnodostępne, tj. elementy świata przyrody oraz przedmioty codziennego użytku,
jak np. skóry zwierzęce, znoszone buty154, kamień155, które umieszczano w „pierwszym
ziemskim mieszkaniu”156 dziecka, czyli pod poduszką w jego kołysce: Чтобы ребенок
не плакал сильно, раньше отопки в изголовье положат [№ 173]; Камушек клали
в колыбельке [№ 174]; Есть тут земляные медведки, вроде кротов. Соймут с него
шкурку и кладут под подушку в люльку, чтоб ребенок не плакал [№ 177].
Patrz: Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Бессонница, [w:] CC, т. 1, s. 168–171.
„Отопок (прост.) – изношенный, стоптанный башмак”: Словарь современного литературного
русского языка в 17 томах, т. 8, Москва–Ленинград 1959, s. 1510. Wśród ludu stare obuwie często było
wykorzystywane jako środek ochraniający przed wrogimi skutkami działalności sił przyrody oraz przedstawicieli
świata nadprzyrodzonego: Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, Oбувь, [w:] СС, т. 3, s. 478.
155
Kamień stanowi element martwej natury i z uwagi na swoją twardość, długowieczność, nieruchomość,
niepodatność na zmiany i uszkodzenia często bywa wykorzystywany jako środek zabezpieczający przed chorobami
i urazami. Bywa on również używany w magii leczniczej: Е.Е. Левкиевская, С.М. Толстая, Kамень, [w:] CC,
т. 2, s. 448–453.
156
W kulturach słowiańskich kołyska poza tym, że pełniła funkcję pierwszego „mieszkania” dziecka,
stanowiła także przestrzeń działań magicznych, mających na celu obronę życia i zdrowia maleństwa. Do kołyski
wkładano różne przedmioty odpędzające demony, choroby, uroki. Przypisywano jej także magiczne funkcje
w obrzędzie chroniącym przed gradem. Patrz: С.М. Толстая, Kолыбель, [w:] СС, т. 2, s. 559–562; В.В. Головин,
Организация пространства новорожденного, [w:] Родины, дети…, s. 31–59.
153
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DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Intencja „chcę, aby było to, czego nie ma” w omawianej grupie zaklęć służy sprowadzaniu na dziecko snu i spokoju, a także skłanianiu go do milczenia. Stwarzanie
nowych stanów rzeczy odbywa się dzięki zastosowaniu kilku strategii.

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Jednym ze sposobów sprowadzenia na dziecko oczekiwanego zachowania jest
zastosowanie formuły równorzędnej, w której zawiera się na ogół życzenie, aby
niemowlę było tak spokojne, jak przywoływany w tekście nieożywiony przedmiot
– kamień czy łyżeczki: Как камушек этот молчит, так пусть и ребенок молчит
[№ 174]; Как ложечки лежат спокойно, не плакают, так и ребенок чтобы не
плакал [№ 188].
Formuła zasadzająca się na porównaniu dziecka do przedmiotu może niekiedy
przybierać postać pobudzenia do działania, którego adresatem jest niemowlę: Как
порог спокоен, никуда не шелохнется, так младенчик будь спокоен. Можно еще
на стол положить [№ 200].

„ Ab r a c a d ab r a”
Henryk Biegeleisen pisze:
Potęga jego [słowa] w wyobraźni ludu sprawia cuda: leczy i sprowadza wszelkie choroby,
przemienia człowieka w kamień lub zwierzę, odpędza złe duchy lub zadaje śmierć. Słowo,
zaklęcie może zdziałać wszystko, byle tylko użyć go w czas i na sposób wskazany przez
guślarzy […] we wszystkich religiach starożytnych jest słowo twórczą potęgą157.

Intencja poniższego tekstu staje się czytelna wyłącznie dzięki zawartemu w nim komentarzowi. Pozwala to uznać cytowaną formułę za zaklęcie typu „abracadabra”158,
czyli za jeden z jaskrawszych przykładów przekonania ludowego o spełniającej się
mocy słów wypowiedzianych w pewnych okolicznościach: Чтобы ребенок был
спокойным, нужно три раза сказать: Безногий не ходит, безногий не сидит,
беззубный не кусает. Аминь [№ 75].

LLP, s. 36.
„Abracadabra” (Abraxas, Abrasax) to pochodzące z języka aramejskiego lub perskiego jednowyrazowe
zaklęcie, którego twórcą był Serenus Sammonicus. Formule od wieków przypisywano rozmaite funkcje –
w zależności od intencji wypowiadającego słowa magiczne. A. Wietuchow notuje, iż na Rusi tekst „abracadabra”
(w jego różnych wariantach) często stosowano w leczeniu lichoradki. W słowiańskiej magii werbalnej obce
niezrozumiałe słowa uważano za wyjątkowo skuteczne. Toteż często „przenikały” one do rozmaitych zaklęć.
Nierzadko całe formuły magiczne składały się ze słów pochodzących z (przeważnie zniekształconego) języka
obcego. Patrz: LLP, s. 36–38; Leksykon symboli…, s. 9–10; ЗЗО, s. 136–137; W. Szumowski, Historia medycyny
filozoficznie ujęta, Kęty 2008, s. 215–216. W przytoczonym przykładzie mamy co prawda do czynienia z językiem
zrozumiałym, jednak tekst nie zawiera żadnej strategii oddziaływania werbalnego.
157
158
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Pr o śb y do p o śre dnikó w
Z magią o charakterze stwarzającym mamy do czynienia również wtedy, kiedy zamawiający nie zdaje się wyłącznie na siebie, ale działa tak, iż „mówiąc to, powoduje, że
moc powoduje, że tak się staje”. Oczekiwany rezultat osiągany bywa przede wszystkim
dzięki prośbie o sen kierowanej do odpowiednich postaci. Adresatami próśb są siły mające – według mniemania ludowego – moc usypiania dziecka. Należą do nich przede
wszystkim zorze, które – jak już wspomniano – traktowane były zarówno jako źródło
bezsenności, jak i pośrednik pomagający leczyć tę przypadłość oraz siła mająca moc
zesłania na dziecko ukojenia. Zaklęcia, których odbiorcą była zorza (zorze), wypowiadano wprost do niej, w momencie, kiedy zjawisko świetlne było widoczne. Jak przekonują informatorki, należało wynieść „na zorzę” także obiekt zaklęcia, czyli dziecko:
Чтобы ребенок хорошо спал, нужно носить его к заре и приговаривать [№ 104];
От бессонницы – надо выйти за порог, три раза: на утренней заре, на вечерней,
а потом снова – на утренней, и приговаривать три раза на каждой заре [№ 111].
Prośby (poprzedzone zwrotem wokatywnym zawierającym mianownik liczby
pojedynczej lub mnogiej w funkcji wołacza), których adresatem są zorze, wyrażane
bywają przede wszystkim czasownikami d a ć/ д ат ь oraz p r z y n i e ś ć/ п р и н е с т и
w trybie rozkazującym i dotyczą zesłania na dziecko snu i spokoju: Заря-матушка
вечерняя, дай младенцу сну и угомону [№ 99]; Заря-заряница, красная девица,
принеси рабу Божию Ивану сну и лени [№ 108].
Z prośbą o zesłanie snu zwerbalizowaną imperatywem d a j c i e/ д а й т е zwracano
się także do kur, które podobnie jak zorze odgrywały w zaklęciach na bezsenność
różnorakie funkcje. Kury mogły być przyczyną bezsenności, bo stanowiły źródło hałasu, jednakowoż pełniły także rolę pośredników w leczeniu bezsenności. Proszono je
o zesłanie na dziecko snu i spokoju. Prośbę poprzedza formuła adresatywna składająca
się z kilkakrotnie powtórzonego zwrotu куры, куры. Natomiast po czasowniku, dla
wyraźniejszego oznaczenia odbiorcy i tym samym dla podkreślenia ekspresywnego
charakteru prośby, występuje zaimek osobowy w y/ в ы: Куры, куры, куры, куры
разнокрылы, дайте вы спокою и угомону рабу Божьему (имя) [№ 227].
Na uwagę zasługuje tekst, który również zawiera intencję stworzenia stanu, kiedy
dziecko milczy i nie płacze, jednakże prośba nie jest w nim wyrażona dosłownie.
Zamawiający zwraca się do komara, aby ten założył dziecku zamek na usta: Комарокпискунок, повесь на Машеньки роток замок. Говорится три раза159 [№ 166].

DZIAŁANIA ODCZYNIAJĄCE
Dominującym rodzajem działania magicznego w tekstach związanych z bezsennością
i krzykiem jest – przyjmujące różne formy – odczynianie. Jedną z metod walki z bezsennością postrzeganą w kategoriach choroby było zwrócenie się ku magii sympatycznej.
159
Zawarta w przytoczonym tekście prośba skierowana do komara jest jednym ze sposobów uciszenia dziecka
z pomocą pośrednika. Ponadto – jak zauważają etnografowie – na obszarze Słowiańszczyzny powszechny był
zwyczaj wykonywania przez matkę czynności symbolizujących zamykanie dziecięcych ust po to, aby dziecko
nie płakało: Т.А. Агапкина, Pот, [w:] СС, т. 4, s. 481. Na dziecięcy płacz jedna z informatorek radzi: Большим
пальцем наступить на рот ребенку, три раза плюнуть [№ 73].
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Aby osiągnąć pożądany rezultat, należało podczas zorzy wyjść z dzieckiem z domu.
Oczekiwana zmiana (ustąpienie płaczu) następowała poprzez analogię do cech zjawiska
świetlnego (osłabienie widoczności, zanikanie, przygaszanie): Если ребенок плачет,
то его на зарю вечернюю и утреннюю выносят: заря потухает, потухает, погасает, чтобы и рев потух [№ 195].
Inną czynnością magiczną służącą wybawieniu od bezsenności było tzw. mierzenie.
W przytoczonym przekazie narzędziem służącym do uzdrawiającego mierzenia jest
pas: Если ребенок плачет, неспокоен, то говорят: „Давaй смеряем головку!”
И вот головку померят, пояс какой возьмут – вот хоть синий пояс. И головку
всю промеряют и волоса протеребят [№ 181].
Uniwersalnym sposobem leczenia wszelkich chorób – w tym także bezsenności
było ich zmywanie przy użyciu wody. Atrybuty wody, jej świeżość, przejrzystość,
zdolność oczyszczania i szybkiego przemieszczania się spowodowały, że w kulturze
ludowej traktowano ją jako środek o magicznych właściwościach obmywających
z wszelkiego zła. Woda, użyta do magicznej kąpieli czy też podczas oblewania lub
spryskiwania działa zarówno czysto mechanicznie – zabiera z ciała zło i choroby, jak
i mistycznie, tj. udziela człowiekowi swej własnej czystości i swego zdrowia. Woda
nabierała wyjątkowych własności wskutek różnych sposobów sakralizacji – np. poświęcenia w cerkwi w wyznaczone dni świąteczne, umieszczanie w niej specjalnych
przedmiotów, odpowiednie jej „zamawianie” (наговорная вода) czy nienaruszanie
po nabraniu ze strumienia160. W specjalnie przygotowanej wodzie należało umyć
dziecko: Если ребенок плачет, умывать носили. Как робенок заплачет, не спит,
так понесешь к бабушке. Щас бабушка берет воды и наговорит на воду, чего-то
шепчет, говорит, воду крестит. Умоет этого робенка, и сразу легче будет
робенку. Принесешь домой – робенок уснет [№ 185].
Werbalne strategie walki z bezsennością postrzeganą w kategoriach choroby
zbliżone były do innych ogólnie znanych w medycynie ludowej sposobów leczenia. Celem magicznych formuł zawierających intencję „chcę, aby się odstało” jest
odczynienie niepożądanych skutków działalności szkodliwej siły. Zmiana stanu
faktycznego na pomyślny może następować dzięki zastosowaniu co najmniej kilku
chwytów magicznych, które charakteryzują wzajemne stosunki między zamawiającym
a personifikowaną chorobą.

Pr o śb y do p o śre dnikó w
W badanym materiale w roli pośrednika przywoływanego na pomoc w leczeniu bezsenności i płaczu występują m.in. zorze, do których adresowana jest prośba o zabranie
bezsenności wyrażona imperatywem z d e j m i j/ с н и м и oraz w e ź/ во з ь м и: Зарязарница, ночная ночница, утренняя Мария, вечерняя Катерина, сними с младенца
Веры Николаевны бессонницу – беспокоицу, щекотуху [№ 117]; Выходят на зарю

160
K. Moszyński, Kultura ludowa…, s. 278–279; Л.Н. Виноградова, Та вода, которая… (Признаки,
oпределяющие магические свойства воды), [w:] Признаковое пространство культуры, отв. ред. С.М. Толстая,
Москва 2002, s. 32–60.
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и говорят: Заря-зарничка, родима сестричка, у тебя семь сыновей, семь дочерей.
Возьми с нас восьмой – крик с раба Божьего (имя) [№ 130].
Częstym pośrednikiem, do którego kierowano prośby o zabranie płaczu, są kury161
– mające w badanych tekstach dwuznaczną funkcję (pośrednika i przyczyny). Do kur
zwracano się z prośbą o zabranie krzyków od dziecka: Курица белая, курица […]
возьмите криксицу, плаксицу, бессонницу у нашей девочки [№ 231]; Куры белы,
куры […] Возьмите свой крик и бессонницу с младенца (имя). Сказать три раза
– это чтобы спал ребенок [№ 215].
O ulgę dla umęczonego płaczem dziecka zamawiający prosili także podlegające
personifikacji wrota i drzwi, których skrzypienie było źródłem hałasu, a zarazem
i przyczyną choroby: Если ребенок плачет, его нужно умыть и эту воду влить
в пятку ворот, говорить162: Воротний скрип, возьми детский крик. Повторить
три раза [№ 204]; Дверной скрип, возьми с младенца крик [№ 205]; Вот в подвал
ребенка положут – и по двору ходишь, к этим воротам раз подойдешь, к задним, три раз. И говоришь: Воротний скрип, возьми робячий крик. Воротний
скрип, возьми робячий крик [№ 206]. Dla wzmocnienia magicznej siły zaklęcia
czasem zwracano się do więcej niż jednego pośrednika: Есть три зари: утренняя,
полуденная, вечерняя. Вот выходишь поутру: Заря ты утренняя, заря полуночная возьми c младенца (имя) крик. Воротний скрип, возьми с младенца (имя)
крик. Три раза, затем: Двенадцать сестриц, возьмите с младенца (имя) крик.
Пересчитать зори: Заря Марья, заря Дарья, заря Катерина, заря Анастасия,
заря Пелагея (и другие имена – любые). Они не дают покоя, эти сестрицы.
Ты, я – все сестрицы, ить – сглазили, двенадцать и поминают. А потом – подойдешь к дверям: Сенной скрип, возьми с младенца крик. Три раза. А потом:
Скрип, скрип, возьми с младенца (имя) крик. Три раза. А потом: Избной скрип,
возьми с младенца крик [№ 198].
W badanych tekstach sporą popularnością cieszyły się formuły zawierające jednocześnie prośbę o zabranie (zdjęcie, uniesienie) płaczu i bezsenności a przyniesienie
snu. Odbiorcami takiej podwójnej prośby były przede wszystkim postacie o niejednoznacznym statusie, czyli zorze i kury: Заря – заряница, заря – красная девица,
дай рабу Божьему (имя) сон, возьми бессонье, дай опокой, возьми беспокойство
[№ 113]. Odbiorcą podwójnej prośby mógł być również wiatr: Еще на ветер: На
ветер выливаю: Забери, ветер, все слезы, все болезни. Дай моему ребенку сна
и угомону [№ 238].

161
Na obszarze Słowiańszczyzny znane są liczne przypadki wykorzystywania zwierząt domowych (kur,
świń, owiec) w leczeniu bezsenności i innych chorób dziecięcych. Popularne było „chodzenie do kur”, czyli
wnoszenie dziecka do kurnika w czasie, gdy kury siedziały na grzędzie (a także kąpanie w kurniku). Patrz:
Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, Бессонница, [w:] СС, т. 1, s. 170. Kurnik często bywał także miejscem
odprawiania zabiegów magicznych, czego nie ukrywają informatorzy: Когда ребенок сильно плачет, бабка
носила его под курятник и там приговаривала и ребенок перестает плакать [№ 213]; От крика нужно
взять ребенка к курам [№ 217].
162
Mamy tu do czynienia z leczeniem przy wykorzystaniu wody, która zmyła chorobę i tym samym
ją przejęła, czyli choroba najpierw przekazywana jest wodzie, a następnie wraz z wodą zwracana źródłu,
tj. personifikowanemu skrzypieniu drzwi.
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Jedna z formuł zawierających kilka czasowników poprzez wielokrotne zastosowanie – po każdym imperatywie – zwrotu p ro s z ę/ п ож а лу й с т а przybiera postać
prośby bardzo uprzejmej: Утренняя заря Дарья, вечорняя заря Марья, дённа заря
Мария, ночна – Пелагея! Придите, пожалуйста, принесите, пожалуйста, рабу
Божью Ивану сну и спокою с вечера до утра, до красного солнца, до белого дня.
Возьмите, пожалуйста, унесите, пожалуйста, бессонницу всю, беспокоицу всю
[№ 127].

Wy m i a n a
Popularną w różnych gatunkach folkloru strategię wymiany, która wchodzi w skład
rozpowszechnionej opozycji semantycznej „dawać-brać” T.A. Agapkina definiuje jako
uniwersalny sposób reglamentacji stosunków między człowiekiem z jednej strony,
a siłami przyrody lub elementami tamtego świata z drugiej. Wymiana stanowiąca
zrytualizowany przekaz przedmiotów lub usług przybierać może różne postacie, które
autorka wyodrębnia na podstawie funkcji oraz ich formy i znaczenia163.
W analizowanych przekazach odnotowano wymianę stanów (bezsenności i krzyków na sen i spokój) oraz wymianę-umowę, która zawierana jest między człowiekiem
i jego dzieckiem a mityczną postacią i jej potomkiem. Porozumienie opiera się na
schemacie „ty mi daj/ zrób… i ja tobie dam/ zrobię…”. Propozycję oddania braku
snu w zamian za sen zamawiający składał zorzy oraz Matce Bożej: Зоря-зореница,
красная девица, на тебе пересонье, дай мне сну [№ 109]; Дева Мария, дай моему
младенцу обратно сну, а себе возьми бессонье [№ 149].
W przypadku umowy zamawiający składał mitycznemu pośrednikowi (zorzy) propozycję zeswatania dzieci, i przez to zapewnienie im spokojnego snu. Wskazywał przy
tym na różnice między dzieckiem ludzkim – należącym do tego świata a dzieckiem
mitycznym – pochodzącym z innego świata164: Заря-зарница, красная девица, у тебя
жених (имя), а у меня невеста (имя). Давай их положим вместе спать до белой
зари, до красного солнца [№ 199]; Заря-зареница, красная девица, твоему дитяти
гулять хочется, моему дитяти спать хочется [№ 135].

Z n i s z c z enie
Fizyczne unicestwienie szkodliwej siły było – według przekonania ludowego – uniwersalnym i zarazem jednym z najskuteczniejszych (obok wyganiania) sposobów walki
z wszelkimi chorobami. Medycyna ludowa znała wiele różnorakich metod niszczenia
chorób, które zwykle zależały od rodzaju dolegliwości i sposobu, w jaki nęka ona człowieka. Bezsenność można było zwalczać przede wszystkim przez prowadzenie dialogu
rytualnego, na który składały się zarówno czynności, jak i formuły słowne. Najczęściej
w dialogu uczestniczyły dwie osoby (np. matka dziecka i znachorka/ wróżka), a on sam
163
А.А. Плотникова, Давать-брать, [w:] СС, т. 2, s. 13–14; Т.А. Агапкина, Обмен, [w:] СС, т. 3,
s. 460–462.
164
Przeprowadzona przez T.A. Agapkinę analiza słowiańskich tekstów od bezsenności, wykazała, że
przywoływane w nich mityczne dziecko to dziecko, które nigdy nie śpi, a weseli się i bawi. Ludzkie niemowlę
potrzebuje natomiast snu: Т.А. Агапкина, Сюжетика восточнославянских…, s. 40.
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stanowił trójelementową konstrukcję, składającą się z pytania pierwszej osoby, odpowiedzi
drugiej oraz komentarza pierwszej. Zwykle dialog powtarzany był trzykrotnie. Ogólny
schemat przedstawia się następująco: jeden z uczestników dialogu pyta drugiego, „co
robisz?”, otrzymuje odpowiedź, w której zawarta jest nazwa wykonywanych czynności
(chwytam, d o ty k am/ ч апаю165), z kolei pierwszy wypowiada formułę wzmacniającą, która zawiera polecenie, aby robić to tak (silnie, mocno), żeby choroba nigdy nie
powróciła: Чапают полуночницу, дома и в бани чапают и приговаривают. Возьмут
помело, возьмут и говорят: – Что чапаешь? – Полуночницу чапаю. – Чапай, чапай
пуще, чтоб век не была. Ребенка прикроют, если мальчик – мужской рубахой, если
девочка – женской. А помело согреют166 [№ 153].
Zniszczenia choroby mogła dokonać także jedna osoba, wykorzystując w tym celu
stosowne wyrażenia performatywne. Oznaczały one zdjęcie z dziecka choroby i towarzyszyły im określone czynności magiczne. Te ostatnie polegały najczęściej na manipulacjach wodą: Если на ребенка рев находит, то нужно налить в чашку чистую воду,
только что принесенную с реки или колодца, загнуть все узги (углы167) у клеенки на
столе, поставить посередине тарелочку с водой и обмыть все узги, говоря: Я не
узги у стола обмываю, а рев с младенца (имя) снимаю168. Аминь. Аминь. Обмывают
каждый угол, и говорят эти слова. Потом этой же водичкой обмыть лицо ребенку,
говорить эти же слова. Уложить ребенка спать, не вытирать капель [№ 189].
Magiczny sens poniższej konstrukcji, która ukierunkowana jest na zniszczenie
choroby, polega na osiągnięciu pożądanego celu poprzez zanegowanie niepożądanego zjawiska: Заря-зарница, красна девица, утренна Марья, полуночна Мария,
не мает, не мотает раба Божьего младенца – на утренней зори, на вечорной
зори, на чху (?), на перекрой на месяцу, на мезумянных (межименных) днях, на
всяк день, на всяк час [№ 172].

„Чапать – трогать, брать, хватать, цапать”: СД, т. 4, s. 582.
Intencja zniszczenia choroby najwyraźniej uwidacznia się właśnie w paleniu przedmiotu (pomiotła),
na jakim znalazła się choroba. Przekazanie choroby na inny obiekt, który następnie niszczono lub którego
się pozbywano, to popularny sposób uwalniania się od wielu chorób. Wśród Słowian oprócz pozbywania się
przedmiotów „zawierających” chorobę (wylewanie choroby z wodą, niszczenie nitki i miotły), popularne także
było niszczenie lub zakopywanie przedmiotów będących w bezpośrednim kontakcie z chorym (ręcznik, odzież),
aby choroba nie zaszkodziła innym ludziom: В.В. Усачева, Mедицина народная, [w:] СС, т. 3, s. 215–216.
167
Kąty w domu zajmowały pozycję szczególną, ponieważ traktowano je jako granicę między światem
swoim a obcym. Sądzono także, że kąty to miejsce, gdzie znajdują się siły nieczyste, dusze zmarłych przodków
i dlatego odgrywały one ważną rolę podczas wykonywania zabiegów magicznych o charakterze leczniczym oraz
ochraniającym: Угол, [w:] Дом Сварога, http://www.pagan.ru/slowar/u/ugol0.php – 4.04.2012; Н.И. Толстой, Без
четырех углов изба не строится, [w:] idem, Очерки славянского язычества, сост. и отв. ред. С.М. Толстая,
Москва 2003, s. 269–282. Z kolei w zapisach F. Kotuli odnajdujemy przykład zwracania się do kątów domowych
w celu przywrócenia dziecku snu. Autor notuje: „W Pstrągowej, pow. Strzyżów, matka brała w ręce dwa kawałki
drewna, obchodziła kąty izby, w każdym uskrobała nieco wapna ze ściany, wypowiadając te słowa: Kątku, kątku,
przywróć spanie mojemu dzieciątku”: F. Kotula, Znaki przeszłości…, s. 183.
168
Przytoczony przekaz odzwierciedla silne przekonanie o mocy czynności symbolicznych, jakich wykonanie
zapewni osiągnięcie pożądanego rezultatu. Konstrukcja werbalna stanowi jedynie wyjaśnienie sensu czynności,
które jak wskazuje sam zamawiający, tylko symbolizują właściwe działanie. Myty jest stół, ale w rzeczywistości
powinno to spowodować zmycie dziecięcego płaczu, co jest zbieżne z obserwacją F. Wereńki, że „z pojęciem
ludu o chorobie ściśle wiąże się zasada, iż leczyć należy chorobę, a nie chorego”: PDL, s. 106.
165

166
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Pr z e p ę d z a nie
Wypędzenie jako uniwersalną strategię walki z różnymi dolegliwościami stosowały
liczne społeczności na całym świecie. Powszechność tej praktyki leczniczej wynika
ze sposobu konceptualizacji choroby w kulturze tradycyjnej. Według przekonania
ludowego choroba wchodziła w ciało człowieka (wraz z wypitą wodą, jedzeniem,
przez nos, przy pomocy wiatru), a następnie zajmowała jakiś jego organ i żywiąc się
wnętrznościami, powodowała cierpienie169. Z przekonania o zdolności przedostania
się choroby do organizmu ludzkiego wynikało równie mocne przeświadczenie o możliwości przepędzenia jej, czyli uwolnienia się od uciążliwego „lokatora”. W kulturze
ludowej znane były różne formy wypędzania chorób – jedne z nich sprowadzały się
do wykonania czynności magicznych, w innych zaś działanie uzupełniano dodatkowo formułą słowną. Bywało i tak, że formuła słowna zawierająca wybraną taktykę
oddalenia stanowiła samodzielny komponent rytuału wygnania170.
Na magię leczenia bezsenności i krzyku poprzez ich oddalenie składa się formuła
adresatywna kierowana do personifikowanej choroby (często też do jej przyczyny,
tj. zorzy lub kur) oraz właściwy akt sprawczy, czyli wypędzenie choroby za pomocą
imperatywnej formy czasownika: Заря-зарница […] отстань от раба Божья (имя).
На заре взять водицу по течению и намыть ребенка [№ 134]; Ох, куры, куры
лохматы, петухи и хохлаты, криксы-вариксы, дневные, ночные, полуночные!
Выходите, выступайте из младенца (имя) по етот час, по етот раз [№ 230].

Odsyłanie
Odesłanie niepożądanych zjawisk poza ciało cierpiącego dziecka mieści się także w ramach wypędzenia rytualnego171. Teksty zawierające strategię odesłania w zasadzie nie
różnią się pod względem struktury od omawianych wyżej konstrukcji, których celem
jest wypędzenie choroby w bliżej nieokreślonym kierunku. Odesłanie niedyspozycji
także obejmuje zwrot adresatywny kierowany do choroby i konstrukcję czasownikową ze znaczeniem o d ejdź/ убир айся. Jednakże w odróżnieniu od poprzednich
konstrukcji w strategii odsyłania bezsenności, a także wszelkich innych chorób,
zamawiający wskazuje miejsce, gdzie powinna się udać siła szkodząca, albowiem
przestrzeń przeznaczona dla człowieka nie jest właściwym miejscem dla choroby.
W związku z tym zamawiający kieruje dolegliwość w przestrzeń dla niej odpowiednią, czyli do „tamtego” świata, w którym nie będzie ona w stanie nikomu zaszkodzić.
Nieludzki, obcy świat jest, jak wiadomo, pusty oraz niemy. Jak wykazują przykłady,
utożsamiano go z wysokimi górami, ciemnymi lasami, czyli ze sferą, gdzie nie ma
169
В.В. Усачева, Mедицина народная, [w:] СС, т. 3, s. 215; Л.Н. Виноградова, Иметь в себе злого духа.
Языковые стереотипы и народные поверья, [w:] W zwierciadle języka i kultury, pod red. J. Adamowskiego
i S. Niebrzegowskiej, Lublin 1999, s. 91–101.
170
Badacze rozróżniają wiele odmian wygnania rytualnego, które znajduje zastosowanie nie tylko w medycynie
ludowej, ale także w obrzędach dorocznych lub w życiu codziennym. Popularne było np. wypędzanie zimy
za pomocą hałasowania czy przeganianie uciążliwych owadów. Patrz: Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова,
Изгнание ритуальное, [w:] СС, т. 2, s. 392–397.
171
Ibidem, s. 396.
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ludzi ani zwierząt172: В темном лесе, в синем море, над серым камнем – тут тебе
и спокой, где собаки не лают, петухи не певают [№ 78]; Денная бессонница,
ночная бессонница, водушкой запивайся, чатком (?) заедайся, от раба Божья
младеня (имя) прочь убирайся на пустое место, на высокое горы. Аминь [№ 136].
Odesłanie choroby mogło polegać również na przekazaniu dolegliwości innemu
obiektowi, co w medycynie ludowej było dość rozpowszechnioną strategią leczniczą.
Znane są w słowiańskiej kulturze ludowej przypadki przekazania choroby zwierzęciu,
drzewu, jakiemuś przedmiotowi lub wodzie, dzięki czemu chory był uzdrawiany173.
W poniższym przekazie daje się zaobserwować raczej rzadki przypadek przekazania
choroby (utożsamianej z zorzą) na innego człowieka: Заря-заряница, красная девица,
поди к старому хозяину на пяту [№ 141].

Nakaz z apr zestania dotychcz a s ow ych d z iałań oraz nar zucenie
właściwego zachowania
Prezentowane tu formuły zakazu („nie rób tego”) i nakazu („rób to”) mają charakter
polifunkcjonalny, są bowiem stosowane przy leczeniu wielu rozmaitych dolegliwości.
Zakaz rzadko występuje w zaklęciach leczniczych w charakterze pojedynczej strategii
werbalnej. W przypadku bezsenności bywa to jednak możliwe. Chorobie poza szeroko
pojętym dręczeniem dziecka, po którym następowała propozycja innego zajęcia, zakazywano także bardziej konkretnych (sprecyzowanych) działań. Chodzi m.in. o stanie
u wezgłowia dziecka czy zaglądanie mu w oczy. Po tego typu komunikatach nie następowało narzucenie zachowania: Пресвятая Богородица, Госпожа полуночница,
в изголовье не стой, через головье не гляди, белого лица не цапай, у раба Божья
Ивана ни на ветху, ни на новцу, ни на перекрой месяцу, ни на […] [№ 142]; Пресвятая
полуночница, не имай мого дитю, не позорь мого дитю, в глаза не гляди, очи ясны
не ломи [№ 145]. Na uwagę zasługują tu również opisujący chorobę a zarezerwowany
dla Matki Boskiej epitet „Przenajświętsza” oraz określenie bezsenności mianem „Pani”.
Oba chwyty stylistyczne służyły najprawdopodobniej obłaskawieniu choroby poprzez
schlebianie jej. To zabieg nader częsty w kulturze ludowej174.
172
Formuły odsyłania wyraźnie wskazują na to, że świat, do którego oddalana jest choroba, to świat całkiem
różny od ludzkiej rzeczywistości. W „tamtym” świecie nie żyją ludzie ani zwierzęta, w związku z czym choroba
nie może wyrządzić nikomu żadnej krzywdy. Jak podaje T.N. Swiesznikowa, najczęstszymi elementami przestrzeni
„obcego” świata są las, góry (szczyty gór, które czasem posiadają nazwę) oraz morze i jego głębia. Podobne
wnioski formułuje S.M. Tołstojowa. Ta ostatnia badaczka w konstrukcjach odsyłania choroby, zawierających
przeczenia (tu: „gdzie psy nie szczekają, koguty nie pieją”) dopatruje się jednej z istotnych funkcji negacji
w tekstach magicznych. Przez zaprzeczenie tego, co swoiste dla ziemskiego świata, a więc świata życia, oznaczony
zostaje „tamten” świat, do którego wyganiane są choroby. Unieszkodliwienie złych mocy odbywa się za sprawą
umieszczenia ich w „świecie ze znakiem minus”, który nie ma żadnych punktów styczności ze światem realnym.
Patrz: S.M. Tołstojowa, Magiczne funkcje…, s. 120; Т.Н. Свешникова, Структура восточнороманского
заговора…, s. 140–141.
173
Patrz: В.В. Усачева, Mедицина народная, [w:] СС, т. 3, s. 215–216.
174
Przekonanie o możliwości pozbycia się choroby poprzez jej obłaskawienie akcentuje m.in. F. Wereńko:
„chcąc się pozbyć choroby, należy ją zohydzić podawaniem najobrzydliwszych leków, np. łajna […]. Czasem
jednak podobne postępowanie chybia celu i zamiast wypędzenia, otrzymuje się jeszcze większe rozzłoszczenie
choroby i stąd wzmożenie cierpień chorego. Dlatego też częściej stosowaną bywa druga zasada, polegająca na
tem, aby dogodzić chorobie i unikać wszystkiego, coby ją podrażnić mogło”: PDL, s. 106.

66

Analiza pragmatyczna tekstów

Nierzadko zakaz stanowił jeden z elementów szerszej konstrukcji magicznej
adresowanej do choroby. Wówczas po formule zakazu (poprzedzonej zwrotem wokatywnym) zamawiający, doradzając lub proponując inne zajęcie, stara się narzucić
„szkodnikowi” właściwe zachowanie. Za niewłaściwe, bo przeszkadzające w śnie,
zachowanie demonów uważane było przede wszystkim dotykanie dziecka – czynność
ta w tekście określona została kilkoma czasownikami o podobnym znaczeniu (тронуть,
цапать, имать175) oraz szeroko pojęte drażnienie dziecka (męczenie, zaczepianie),
które w języku omawianych zaklęć również jest określane na kilka sposobów (мучить,
беспокоить, позорить176, мотать, маять177, задевать). Zamawiający zakazywał chorobie powyższych czynności, a w zamian proponował, aby zajęła się ona jakąś pracą.
Dobór przewidzianego dla bezsenności zajęcia uzależniony bywał od płci dziecka.
Jeśli na bezsenność cierpiał chłopiec, to odpowiedzialnemu za ten stan demonowi
proponowano, aby zajął się rąbaniem drzewa przy użyciu toporka; jeśli zaś chorowała
dziewczynka, to północnicy podsuwano wrzeciono i oferowano zajęcie się przędzeniem178: От крика, от бессонницы раньше у нас так делали. Если не спит парень,
то топор вытесывают, из лучинок делают. И ложат под голову, под подушечку
и говорят: Не мучай, полуночница, раба Божия (имя), бери топор да руби. Три
раза. А если не спит девочка, то ложат прялицу куделью под голову и говорят
тоже три раза: Не мучай, полуночница, рабу Божью (имя), бери прялицу да
пряди [№ 161]; Полуночница, полуночница, сделала я тебе прясницу179, пряди на
ней, мое дитя не тревожь. Аминь [№ 163].
Bardzo często zamawiający starali się przekonać chorobę, aby oddała się ona innym
rozrywkom niż zabawianie dziecka, np. zajęła się pazurami: Денная полуденница, ночная
полуночница, не май мое дитя, не май, не мотай. Нате тебе когти, нате тебе
ногти, играй ногтем, играй когтем [№ 79]. W niektórych formułach proponuje się
dokazującej chorobie dodatkowo – poza innym obiektem zainteresowania – także zmianę
miejsca działania. Konstrukcja przypomina wówczas formułę odsyłania. Miejscami, do
których powinna się oddalić zabawiająca się bezsenność, są obszary typowe dla „tamtego” świata: Щокотуха-рокотуха, полуночница, полуденница, не май мое дитя, раба
Божия Андрея. Не май, не мотай ни по дням, ни по ноцям. Май и мотай в цистом
поле древо, поди днем по солнцю, ноцью по месяцью, на ветху [№ 89].
„Имать – брать, взять, залучать, хватать, схватиться”: СД, т. 2, s. 42.
„Позориться – арх. мучиться. Позору позориться, маяться сильно”: СД, т. 3, s. 232.
177
„Маять, маивать (кого) – морить, мучить, изнурять”: СД, т. 2, s. 310.
178
Takie same przedmioty są przypisywane danej płci podczas odcinania noworodkowi pępowiny. Badacze
(antropolodzy i etnografowie) twierdzą zgodnie, że zabieg ten był w każdej niemal społeczności niezwykle ważny,
ponieważ stanowił jeden z przełomowych momentów życia człowieka. Patrz: A. van Gennep, Obrzędy przejścia…,
s. 73; В.Е. Добровольская, Институт повивальных…, s. 98; В.С. Бузин, Этнография русских…, s. 305;
М. Семёнова, Быт и верования…, s. 85. F. Wereńko szczegółowo opisuje moment przecięcia pępowiny przez
babę specjalnie do tego powołaną: „być babą tego rodzaju to zaszczyt nie lada […], na nią zapraszają osoby
ogólnie poważane, zamożne. Przecięcie pępowiny odbywa się w następujący sposób: po podwiązaniu dokonywa
się przecięcia pępowiny nożem, położywszy ją na toporzysku (u chłopaka) lub na wrzecionie (u dziewczynki), lub
też na książce (u szlachty – bez różnicy płci), a to w tym celu, aby dziecko nie wyrosło na hultaja”: PDL, s. 123.
179
„Прясница (прялка, пряслица, прялица) – самопрялка, самопрядка, снаряд для пряденья без веретена:
одна рука тянет нитку из кудели, а нога подножкой обращает колесо”: СД, т. 3, s. 533.
175
176
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M a g i a ż y c z e n i a s p eł n i o n e g o
Wyzwolenie dziecka od płaczu może odbywać się za sprawą pomocników (Matki
Boskiej lub szczupaka), którzy działając w mitycznym świecie, wykonują wszystkie
niezbędne dla leczenia czynności. Formuła słowna stanowi opis tych działań, w czym
niewątpliwie zawarty jest magiczny sens, dzięki któremu to, co dokonane w świecie
mitycznym, stanie się realne w naszej rzeczywistości: Выйду я […] под серым камнем
бела рыба щука, зубы костяны, щёки железны. Она переедает и перегрызает
все уроки и прикосы [№ 124]; Cтану […] В чистом поле стоит золотой столб,
на золотом столбу сидит сама Мать Пресвятая Богородица, сидит, обдувает,
опахивает у раба Божья младеня (имя) уроки и призоры и людские оговоры,
отцовы и материны тяжелые думы. Аминь, аминь, аминь [№ 237].

BÓL PRZY UDERZENIU
Teksty dotyczące tej grupy miały na celu zażegnywanie skutków uderzenia, zaś ich
charakter wydaje się wyłącznie odczyniający180. Intencja „chcę, żeby się odstało”
pojawia się w krótkich formułach181, których zamierzeniem jest przekazanie bólu
innemu obiektowi. Na omawiane tu przekazy składają się dwa wypowiadane przez
zamawiającego życzenia. Pierwsze dotyczy tego, by ból był odczuwany przez obiekt
inny niż dziecko („niech boli kogoś innego”), drugie zaś – aby dziecko nie czuło bólu
(„niech nie boli dziecka”). Postulaty te zawierają nietypową, bo bezosobową formę
trybu rozkazującego (niech boli/ боли) czasownika, który oznacza stan niezależny
od woli człowieka182. Obiektami, na które zamawiający próbuje skierować ból, są
zwierzęta domowe: kot, pies, a także ptaki: wrona i sroka. W drugiej części fomuły,
wyrażającej życzenie „niech nie boli dziecka”, nadawca zwracał się bezpośrednio do
obiektu leczenia: У сороки боли, у вороны боли, у тебя не боли [№ 519]; lub wprowadzał imię leczonego: У вороны боли, у сороки боли, а у Оли не боли! [№ 523].
W niektórych spośród omawianych tu przykładów życzenie wyrażane bywa jeszcze
innymi czasownikami, mianowicie: zag o ić si ę/ з а р а с т и oraz p rz e jś ć , m i ną ć/
п р о й т и: У сороки боли, у вороны боли, у нашего Сашуни камешком зарости
[№ 520]; У сороки боли, у вороны боли, у нашей Ани все пройди! [№ 525].

180
Jednak z uwagi na brak komentarza jednoznacznie wskazującego na sytuację, kiedy stosowano dane
formuły, można dopatrywać się tu również funkcji ochraniających. Być może intencją zamawiającego było
zapobieżenie ewentualnym skutkom uderzenia i wcześniejsze przekazanie bólu na inny obiekt.
181
W.P. Anikin pisze, że teksty te to „приговоры-заклинания”: РЗ, s. 15. W.W. Usaczewa charakteryzuje
słowiańskie lecznicze prigowory jako teksty specyficzne (krótkie, nieposiadające części epickiej i formuły
wzmacniającej), stanowiące element większej rytualnej całości. W odróżnieniu od klasycznych zaklęć nie mogą
one funkcjonować samodzielnie, towarzyszy im zawsze wykonywanie określonych czynności: В.В. Усачева,
Словесные формулы в народной медицине славян, [w:] Славянское и балканское языкознание. Структура
малых фольклорных текстов, отв. ред. С.М. Толстая, Т.В. Цивьян, Москва 1993, s. 163–170.
182
Forma imperatywna tego typu, chociaż możliwa w języku, z uwagi na znaczenie czasownika, który
oznacza czynność niezależną od woli człowieka – rzadko bywa stosowana: Русская грамматика, гл. ред.
Н.Ю. Шведова, т. 1, Москва 1980, s. 621 (dalej РГ).
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I.1 d) Utrata zęba mlecznego
Według słowiańskiego przekonania ludowego zęby pozostawały w ścisłym związku
z pojęciem siły życiowej, podobnie zresztą jak włosy czy paznokcie. Dlatego też
wykazywano powszechną troskę o to, aby dzieciom zęby stałe rosły w sposób mało
uciążliwy oraz by były zdrowe i mocne. O dobrą kondycję zębów kobiety zabiegały
jeszcze przed narodzeniem swych dzieci, w okresie ciąży. Przyszłe matki zobowiązane
były ściśle stosować się do wyznaczonych nakazów i zakazów, ich nieprzestrzeganie
mogło mieć bowiem negatywne skutki dla potomka. Ciężarnej nie wolno było wyrzucać zębów, bo – jak wierzono – dziecko będzie odczuwało nieprzerwany ból swoich,
zakazane było też jedzenie mięsa z owczej głowy, bo mogło to spowodować, że zęby
staną się czarne.
Po przyjściu dziecka na świat stosowny kodeks zachowań zaczynał obowiązywać
także ludzi z najbliższego otoczenia noworodka. Pojawienie się zdrowych i mocnych
zębów mogło zostać zagwarantowane przez przyłożenie do policzka dziecka kawałka
chleba upieczonego w dniu jego narodzin. Ponadto w dniu chrztu rodzice i chrzestni
nie powinni byli jeść, pić ani palić. Wskazane było również, aby podczas rozmowy
o noworodku nigdy (aż do czasu ząbkowania) nie wspominać o jego zębach183.
W okresie ząbkowania stosowano rozmaite środki i zabiegi pomagające dziecku
przetrwać ten trudny czas, o którym J. Talko-Hryncewicz pisze:
[…] najprzeróżniejsze symptomata chorób, jeżeli tylko wiek dzieci temu odpowiada, przypisuje
lud jeżeli nie glistom, to zazwyczaj ząbkowaniu, a leczenie tych chorób zasadza na ułatwieniu
przerzynania się ząbków. W tym celu matka nie powinna zaglądać często dziecku do ust podczas wyrzynania się ząbków, bo to utrudnia ten proces. Powszechne było także kilkakrotne
w ciągu dnia smarowanie dziąseł krwią upuszczoną z grzebyka kurzego, mózgiem zajęczym,
miodem, monetą. Ulgę też miały przynieść kąpiele w chmielu, jak również bardziej magiczne
(sympatyczne) sposoby pomocy dziecku, tj. przewiązywanie rączki czerwoną wstążką184.

Dość popularne było wieszanie na dziecięcej szyi zębów zwierzęcych (wilka lub
zająca), kamienia z żołądka raka czy woreczka z proszkiem ze startej głowy myszy.
Franciszek Wereńko notuje także, że „radzą, aby przy dużym ślinieniu się dziecka
wytrzeć mu jamę ustną kocim ogonem”185.
Oczekiwanie na pierwszy ząb nowego członka rodziny było czasem niepokoju,
a jego pojawienie się stawało się zazwyczaj ważnym wydarzeniem. Matka dziecka
wykorzystywała pierwszy ząb w procedurach magicznych, aby kolejne zęby były
zdrowe, silne i ładne. Z tym zamiarem smarowała go mlekiem z piersi, stukała po nim
srebrną monetą lub kawałkiem żelaza. Obcym ludziom nie wolno było z kolei patrzeć
na nowy ząbek, aby go przypadkiem nie urzec.
Równie ważnym momentem była utrata zębów, oznaczająca, że mały człowiek osiągnął
kolejny etap rozwoju. O dziecku w wieku poniżej pięciu lat przyjęło się mówić: „у него
еще зубы не сменились”, natomiast, kiedy mówiono: „у него уже давно сменились
183
184
185

В.В. Усачева, Зубы, [w:] СС, т. 2, s. 359–362.
ZLL, s. 112-113.
PDL, s. 133.
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зубы”, myślano już nie o maleństwie, ale o chłopcu lub dziewczynce. Wymiana zębów
mlecznych na stałe była również obwarowana licznymi magicznymi nakazami i zakazami.
Ich respektowanie zapewniało pomyślność procesu. Zapewne z tego powodu zachowywano
zwykle pierwszy utracony przez dziecko ząb i zawieszano go na zdrowym drzewie, by
stałe zęby były równie zdrowe, lub wrzucano do rzeki, aby kolejne przyszły tak szybko,
jak szybko płynie woda. Nie mniej popularne było rzucanie zęba na podłogę. Czynności
tej towarzyszyła formuła werbalna adresowana do zwierząt, ptaków lub duchów domowych, odzwierciedlająca przekonanie o tym, iż istoty te posiadają moc przyśpieszenia
rozwoju zębów stałych186. Mówi o tym wyraźnie jedna z informatorek: Когда у ребенка
зуб упадает, надо было мышонку бросать, чтобы крепкий зуб принес [№ 545].
Zawarte w zbiorze przekazy stosowane przy utracie mlecznego zęba wykazują
charakter stwarzający. Zamierzeniem rodziców dziecka było zapewne wykreowanie
nowego stanu rzeczy. Intencję „chcę, żeby było to, czego nie ma”, czyli stały ząb,
realizowano poprzez zastosowanie krótkiej formuły słownej, która obejmuje zwrot
adresatywny, informację o przekazaniu pośrednikowi zęba mlecznego, co ma wymiar
fizyczny (ząb jest zostawiany na podłodze) i prośbę o podarowanie nowego stałego.
W badanych tekstach rolę pośrednika najczęściej pełni mysz, która według wierzeń
ludowych znajduje się w jakimś szczególnym związku z zębami ludzkimi. Panowało
przekonanie, że jeśli myszy zjedzą pozostawione resztki kolacji, to gospodarza niechybnie zaczną boleć zęby. I odwrotnie – na ból zęba stosowano chleb lub ser nadgryziony
przez myszy. Warto dodać, że z uwagi na specyficzną relację tych gryzoni z zębami,
myszom przypisywano także zdolności leczenia (zagryzania) gryży187. Myszce „wręczano” ząb mleczny (репяной, репный, репной, коренной, молочный, мой, гнилой,
лубяной, трепяной, мясной, камневый, золотой, костяной, простой, железный)
– wskazuje na to zwrot ekspresywny masz/ на i proszono ją, aby dała w zamian stały
(костяной и крепкий, прямой, хорошой, простой, золотой, железный): Мышка,
мышка, на тебе молочный, а дай мне костяной [№ 528].
Podobna prośba adresowana bywała też do opiekuna domostwa, czyli ducha domowego188: Дедушка домовой! На тебе репяной, а мне дай костяной [№ 526].

***
Anna Zadrożyńska zauważa, że właściwie we wszystkich kulturach rozmnażania, rodzenia,
macierzyństwa strzegły szczególne normy189. Nie inaczej było na terenach dawnej Rosji,
gdzie okres ciąży i moment przyjścia człowieka na świat otoczone były przecież swoistą
atencją. Czas ten zarówno dla przyszłej matki, jak i ludzi z jej najbliższego otoczenia,
obwarowany był licznymi zakazami i nakazami określonych zachowań. Nie bez znaczenia
В.В. Усачева, Зубы, [w:] СС, т. 2, s. 361.
А.В. Гура, Mышь, [w:] СС, т. 3, s. 347–349.
188
Duch domowy, opiekun domu i jego mieszkańców (домовой, домовик, доможил, сусед, дворовик,
хозяйнушко) to postać występująca pod różnymi nazwami wszędzie tam, gdzie żyją ludzie. Do niego zwracano się
z prośbami o zapewnienie dostatku, radości, pomyślności w życiu rodzinnym. Wierzono, że taki duch (najczęściej
wyobrażano go sobie jako postać podobną do gospodarza) wraz ze swoją rodziną mieszka w każdym domu (zwykle
za piecem, w piwnicy, na strychu lub pod progiem) po to, aby opiekować się domownikami: О.А. Черепанова,
Мифологическая лексика…, s. 23–24; А.В. Юдин, Русская народная духовная культура, Москва 1999, s. 78–80.
189
A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa 2000, s. 171.
186
187
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było także miejsce porodu, które wraz z upływem czasu bynajmniej nie traciło swojej rangi,
ale jeszcze przez długie lata stanowiło przestrzeń wykonywania rozmaitych zabiegów
leczniczych. Kultura ludowa wypracowała cały system praktyk magicznych służących
zabezpieczeniu przyszłości nowo narodzonego dziecka (zapewnieniu mu zdrowia, bogactwa), przyjęciu go do społeczeństwa i ustrzeżeniu przed wpływem niebezpiecznych
mocy, które, jak wierzono, były w omawianym czasie szczególnie aktywne.
W grupie zaklęć dziecięcych udokumentowane zostały wszystkie trzy rodzaje
działań magicznych. Akty o charakterze stwarzającym występowały przede wszystkim podczas porodu. Za pomocą działań magicznych (najczęściej opartych na magii
sympatycznej), którym towarzyszyła formuła słowna zawierająca element porównania,
starano się ułatwić kobiecie poród. Stwarzanie było również sposobem na zapewnienie
noworodkowi zdrowia, spokoju, bogactwa, a także bezbolesnego i łatwego ząbkowania.
Magiczne działanie słowem przyjmowało wówczas formę trybu rozkazującego, który
wyrażał prośbę kierowaną do różnych postaci (w tym i obiektów magii).
Magia ochraniająca, której celem było zabezpieczanie dziecka przed rozmaitymi
niepożądanymi sytuacjami (choroby czy uroki), znajdowała zastosowanie podczas
porodu oraz w pierwszych tygodniach po narodzinach. Wynikało to z przekonania, iż
zarówno moment pojawienia się dziecka na tym świecie, jak i okres następujący bezpośrednio po tym wydarzeniu są wyjątkowo niebezpieczne, gdyż zmieniając swój status,
człowiek znajduje się w fazie przejścia. Piotr Kowalski stwierdza, że moment porodu
oznaczał sytuację otwarcia umożliwiającą przekroczenie granicy między światami.
Rodzące się dziecko nie było jednak jedyną istotą, jaka mogła wtedy przemieścić się
między światem śmiertelników a krainą duchów. Wraz z nim granicę mogły przekroczyć demony, przed którymi należało chronić noworodka, jego matkę oraz wszystkich
domowników190. Najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia niemowlęcia przed
szkodliwymi dla niego zjawiskami (głównie urokiem) było wyposażenie go lub jego
otoczenia w przedmioty mające moc ochronną. Funkcje apotropeiczne spełniały
także specjalne formuły magiczne, za pomocą których zapobiegano bólowi powstałemu wskutek upadku lub uderzenia. W warstwie słownej ochranianie przyjmowało
najczęściej postać zawierającego element porównania życzenia wyrażonego formami
trybu oznajmującego lub przypuszczającego. Odnotowano również prośby kierowane
do postaci sakralnych wyrażone trybem rozkazującym.
Z kolei działania odczyniające dominują w tekstach stosowanych przy dolegliwościach dziecięcych. Z chorobami typowymi dla okresu niemowlęcego starano się
walczyć przy użyciu różnorodnych strategii werbalnych (życzenia, pobudzania do
działania, które mając wiele znaczeń, często wzbogacane było elementem porównania,
wyrażeń performatywnych oznaczających zniszczenie choroby), w jakich wykorzystywano rozmaite środki językowe (wszystkie tryby czasownika, spójniki wyrażające
porównanie, bezokolicznik).
Grupa zaklęć dziecięcych zawierała także wiele przekazów o charakterze polifunkcjonalnym. Nie sposób przyporządkować im jednego nadrzędnego celu pragmatycznego. Najczęściej posiadały one znamiona magii ochraniającej i/lub odczyniającej.
190

Poród, [w:] KM, s. 472–473.
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I.2. Magia miłosna
Zaprezentowane dotychczas teksty pozwoliły prześledzić praktyki magiczne towarzyszące przyjściu człowieka na świat oraz okresowi dzieciństwa. Kolejnym etapem
ludzkiej egzystencji jest osiąganie dojrzałości, także społecznej, która najpełniej
wyraża się w planowaniu rodziny. W kulturze ludowej powszechne jest mniemanie,
że jej założenie to podstawowy obowiązek dorosłych ludzi. Zanim jednak do tego
doszło, młodzi musieli się poznać, a następnie związać z sobą. Na obu etapach, tj.
podczas poszukiwania drugiej połowy i podczas wzbudzania w niej uczucia, pomocny okazywał się szczególny rodzaj magii – magia miłosna191. Sygnały o stosowaniu
miłosnych praktyk magicznych na gruncie wschodniosłowiańskim odnotowano już
w XII w. Zdaniem W.F. Ryana najstarszym znanym zaklęciem miłosnym na Rusi jest
tekst gramoty brzozowej pochodzący z XIV stulecia192. Magia miłosna przybierała
różnorakie formy, zależnie od sytuacji ludzi zakochanych lub szukających uczucia.
Wszelkie procedury stosowano po to, aby zwrócić na siebie uwagę ukochanej osoby,
wywołać w niej gorące uczucie, zatrzymać ją przy sobie czy też odciągnąć od rywala/
rywalki. Andriej Toporkow podkreśla, że w sprawach miłosnych za odwołaniem się
do środków magicznych stoi niejednokrotnie dramat osobisty, próba rozwiązania za
pomocą sił nadprzyrodzonych realnych problemów psychologicznych i rodzinnych193.
Grupa zaklęć miłosnych dzieli się na kilka podtypów, w których znalazły się teksty wykorzystywane w poszczególnych fazach życia osobistego człowieka: na urodę
(на красоту); na miłość (на любовь); od tęsknoty (от тоски); przeciw miłości, tzw.
otsuszki (отсушки)194. Zdecydowaną większość tych formuł wypowiadają kobiety
pod adresem mężczyzn. Fakt ten J. Talko-Hryncewicz tłumaczy tym, iż w miłości
wybór częściej zależy od mężczyzny, gdyż „kobieta odgrywając w nim [w wyborze]
rolę drugorzędną, szuka środków i sposobów, aby zbliżyć ku sobie upodobanego
mężczyznę, aby się w niej rozmiłował bardziej niż w innych”195.
Analizowane teksty różnią się od siebie stylistyką i motywami, ale łączy je charakter
stwarzający. Zamawiająca działa w nich tak, „aby się stało”, kreuje za pomocą słów
nową rzeczywistość, zmienia wygląd, przywołuje lub odsyła miłość.

191
Na magię miłosną składa się cały szereg działań, których celem jest oddziaływanie na sferę stosunków
międzyludzkich. Służy ona zarówno pozyskiwaniu miłości, jak i jej odpędzaniu; przejawia się tak na poziomie
czysto akcjonalnym, jak również werbalnym. Wzniecanie uczuć wybranej osoby i przywiązanie jej do siebie
należało zawsze do stałych trosk ludzi w różnych kulturach. W zabiegach, które prowadzić miały do rozbudzenia
uczucia, wykorzystywano właściwości przedmiotów, roślin i zwierząt. Patrz: А.Л. Топорков, Любовная магия,
[w:] СС, т. 3, s. 154–157; Magia, [w:] KM, s. 298.
192
В.Ф. Райан, Баня в полночь…, s. 265–266.
193
А.Л. Топорков, Любовная магия, [w:] СС, т. 3, s. 112.
194
„Отсушить – отсушить парня от девки, пртвплж. присушить”: СД, т. 2, s. 759.
195
ZLL, s. 51.
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I.2 a) Teksty na urodę
Formuły magiczne „na urodę” dziewczyny wykorzystywały przede wszystkim do
tego, aby otaczający ludzie postrzegali je jako piękne i dobre: Всем бы я казалась
xороша, красива и добра [№ 551]. Częstym elementem pożądania był także szacunek społeczności, głównie jej męskiej części: так бы меня, рабу Божью, любили,
(имя) все бы уважали [№ 592]. Formuły służące pozyskaniu urody panna na wydaniu
najczęściej wypowiadała w sytuacji, gdy szczególnie prawdopodobne było spotkanie
z ewentualnym kandydatem na ukochanego: Если пойдешь на танцы, то три раза
молитву прочитай [№ 572], jak również podczas mycia196: Когда умываешься,
двенадцать раз мылом натираться и говоришь [№ 579].
Głównym celem zabiegów magicznych „na urodę” było wykreowanie takiego stanu
rzeczy, w którym dziewczyna wypowiadająca formułę magiczną przyjmowałaby pożądane cechy wyglądu zewnętrznego oraz określony sposób postrzegania przez innych.
W kulturze ludowej troska o urodę zajmowała ważne miejsce, gdyż wygląd zewnętrzny
stanowił istotny argument w zabiegach o miłość i powodzenie. Zaowocowało to wypracowaniem wielu magicznych sposobów uatrakcyjnienia własnego ciała.

M ag i c z n e p oinfor mo w a nie (z a k lin an ie r ze c z y w i st o ś c i)
W analizowanej grupie odnotowujemy liczne przykłady werbalnych działań magicznych, w których nowa rzeczywistość, czyli pożądana zmiana wyglądu, następuje tylko
dzięki poinformowaniu o niej. Zamawiający działa tak, że „mówiąc to, powoduje, że
tak jest”. Tego typu informacja magiczna zwykle uzupełniana była – dodającą urody
– czynnością mycia twarzy: На воду – чистота, на рабу Божью Надю – красота
и лёгота197. Век по веки, аминь до веки. Рано утром за домом умыться, чтоб
никто не видел, приговорить три раза [№ 582]. Zabieg magiczny opierający się
jedynie na zakomunikowaniu chęci osiągnięcia stanu oczekiwanego przyjmuje w kilku
tekstach formę bardziej szczegółową. Treść formuły zawiera bowiem informację o tym,
jakie konkretnie przymioty są pożądane: Всех я трав выше, лазоревых я цветов
зрее, всех я белее и румяней, всех я круглолицей, всех я полнолицей. Говорить
эти слова, когда волосы прибирашь [№ 563]; Говорят, за скобу держась: Иду
я, раба Божья (имя), на гульяне, всех краше и баше. При меня подружки хуже
и гаже [№ 574]; Встать утром, умыться, перед выходом на улицу прочитать:
Мое лицо круглое, как яйцо, чистое, как зеркальце [№ 586].
Intencję pozyskania urody przy użyciu słów zamawiająca wprowadzała także
w życie, wypowiadając życzenie, jaką chciałaby być w oczach otoczenia. W tym celu
stosowała czasownik w y d aw ać s i ę/ казат ь с я w połączeniu z partykułą b y/ б ы198
196
W wielu ludowych obrzędach rodzinnych i kalendarzowych mycie się miało nadto szerokie zastosowanie
apotropeiczne, oczyszczające i stwarzające. Słowianie dla urody wykorzystywali zwykle rosę, której krople
zbierano w dni świąteczne, a także wodę, w jakiej kobiety myły ręce po wyrabianiu ciasta na chleb: Т.А. Агапкина,
Мытье, [w:] СС, т. 3, s. 343–346.
197
„Легота, льгота, льга – простор, свобода, воля”: СД, т. 3, s. 243.
198
Czasownikowa forma na - л / - l wraz z partykułą b y/ б ы stanowi w języku rosyjskim najbardziej typowy
sposób wyrażania życzenia: РГ, т. 1, s. 626.
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oraz wyjaśniała, jaki powinien być jej wygląd, jak chciałaby być postrzegana – jako
piękna, pełna sił witalnych. Jej widok ma być dla mężczyzn milszy niż wszystko, co
wokół uchodzi za piękne: Казалась бы я яснее красной зари старому и малому,
холостому, женатому [№ 556]; Всем бы я казалась как ясный месяц, часты
звезды [№ 558].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Uznanym sposobem pozyskania urody było stosowanie dwuczłonowych formuł porównawczych, określających te wzorce piękna, których atrybutami dziewczyna chciała
zawładnąć. Konstrukcje paralelne odwołują się na ogół do magii sympatycznej: „coś
jest takie…, to takie niech będzie też…;/ jest tego tyle…, tyle też będzie czegoś innego”. Przedmiotem najczęściej wykorzystywanym w funkcji wzorca cech wyglądu
zewnętrznego pożądanych przez osobę czarującą jest srebro (czasem w połączeniu
ze złotem). Symbolizuje ono czystość. Metal szlachetny przeważnie przywoływany
bywa w konstrukcjach wskazujących na zrównanie. Wyrażają to spójniki i l e – t y l e/
скол ь – стол ь oraz tak ie – jak ie/ коль – ка к: Сколь золото-серебро чисто
и кругло, столь бы и я, раб Божий (имя) был бел и чист [№ 588]; Коль это серебро чисто-пречисто, и тоже бы я, раба Божья (имя), была чиста-пречиста,
приглядиста рабу Божьему (имя) [№ 589]. Srebro i pieniądze199 są także najpopularniejszym przedmiotem występującym w charakterze wzorca w konstrukcjach
wskazujących sposób, w jaki „przyczarowywana” osoba powinna darzyć uczuciem
swoją drugą połowę. Porównanie wyrażają spójniki t a k – j a k/ ка к – т а к и. Z analizowanych tekstów wynika, że srebro oznacza coś dobrego, niepoliczalnego, zaś
miłość do pieniędzy (srebra) symbolizuje uczucie panujące między dwojgiem ludzi.
Dobra materialne z reguły wywołują w ludziach wiele emocji, zaś uczucia między
kobietą a mężczyzną powinny być podobne do tych, jakie wywołuje bogactwo. A są
to: miłość, przywiązanie, szacunek: Как денежки серебро любят, так бы и меня
парнишки любили [№ 590]; Как общество деньги любит, так чтоб и меня парни
(девки) любили [№ 591]; Как серебро уважают, как серебро любят, так бы меня,
рабу Божью, любили, (имя) все бы уважали [№ 592].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
Niektóre teksty na urodę wskazują, że dziewczyna nie polega wyłącznie na sobie,
lecz zwraca się do sił wyższych, aby te pomogły jej w wykreowaniu atrakcyjnego
wizerunku. Mocami zdolnymi do dokonania korzystnej zmiany w realnym świecie są
postacie sakralne – Matka Boża i Bóg. To do nich zamawiająca zwraca się z prośbą
o zesłanie urody, a także szacunku (czci): Когда девушка идет на вечеринку, говорит слова: Выйду я […] там стоит Пресвятая Богородица. Попрошу я ее: Дай
199
Pieniądze – symbol bogactwa, środek wymiany, wykupu. W obrzędach słowiańskich wykorzystywane
są głównie monety, w związku z czym pieniądzom przypisuje się także cechy typowe dla metali, z których są
wykonane. Rytuały magiczne z użyciem pieniędzy mogą pełnić różne funkcje pragmatyczne. Srebro z kolei
symbolizuje na ogół czystość (dziewictwo), sprawiedliwość oraz radość. Patrz: Т.А. Агапкина, А.А. Плотникова,
Деньги, [w:] СС, т. 2, s. 56–58; Srebro, [w:] W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 778–781.
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мне красоты да лада, звезды небесные, чудный месяц. Месяц, звезды украшают
свет, так и меня бы, девушку, украшали [№ 568]; Пошли мне, Господи, честь
хволостную, чтоб все меня любили, все уважали, все почитали. Аминь, аминь,
аминь [№ 585].

I.2 b) Na miłość (tęsknotę200)
Teksty zawarte w tej grupie rozwijają wątki formuł magicznych stosowanych w celu
pozyskania korzystniejszego wyglądu zewnętrznego. Przyjemna powierzchowność
wydaje się konieczna, aby przyciągnąć uwagę wybranka, następnie zaś wzbudzić
w nim silne uczucie i w konsekwencji doprowadzić go „pod wieniec”. Różnią się one
od zaklęć „na urodę” tym, że cechuje je wyższy stopień emocji i napięcia. Wynika to
zapewne z autentycznego zaangażowania uczuciowego, które każe ludziom szukającym
miłości stosować bardziej radykalne praktyki magiczne. Determinację w działaniu podkreśla jedna z informatorek: Чтобы девка любила, чего только не делали [№ 613].
W czarach miłosnych popularne było wykorzystywanie przedmiotów symbolizujących
uczucia, np. nitki201 oraz rzeczy należących do osoby poddanej magii: Cкрутить две
нитки [№ 649]; Платок у ребят возьмешь, которым пот утирает, бросишь
в огонь [№ 682]. Równie częste było zamawianie jedzenia i picia: Трижды наговорить на еду и питье. Напоить и накормить того, кого присушиваешь [№ 607];
Наговаривать на пищу [№ 621]. Za skuteczne uważano także zamawianie środków
upiększających: Наговаривать надо на воду, которой умываются, или на косметику, которую используешь [№ 572].
Podstawową funkcją formuł magicznych stosowanych „na miłość” było, jak sama
nazwa wskazuje, wywołanie we wskazanej osobie miłości oraz innych ważnych dla
związku uczuć, takich jak namiętność, wierność, przywiązanie. Badane przekazy
dowodzą, iż dla ludu miłość nie była bynajmniej czymś abstrakcyjnym, a wprost przeciwnie. Uczucia posiadają – podobnie jak słowa budujące formułę magiczną – wymiar
w najwyższym stopniu materialny. Aleksander Afanasjew zauważa, że dla zwykłego
poganina uczucie miłości było „sprawką” bogów światła. Zapewne dlatego miłość
w folklorze rosyjskim często określana jest jako gorąca i paląca. Według wierzeń

200
Opisywany materiał pozwala zauważyć, iż magia miłosna obejmowała także wzbudzanie w obiekcie
pożądania ciągłej tęsknoty, stanowiącej niejako synonim miłości. Tęsknotę, podobnie jak i miłość zamawiający
różnymi sposobami „napuszczali” na człowieka poddawanego zabiegowi magicznemu. Wraz z tęsknotą
często nasyłane były również inne, bardzo podobne uczucia, jak np. (wyniszczające organizm) suchoty.
Cechą charakterystyczną tego typu tekstów miłosnych stają się liczne tautologie: тоску тоскует, сухоту
сухотует [№ 719]; тоска тоску тоскует, сухота сухоту сухотует [№ 722]. Nagromadzenie wyrazów
z jednym rdzeniem przybliża stylistykę tekstów miłosnych do „splatania słów”. Styl ten charakteryzował
się nagromadzeniem synonimów, powtórzeń synonimicznych, podobnych porównań, co wyraźnie wzmacnia
ekspresywność i emfatyczność przekazu. Patrz: Д.С. Лихачев, Исследования по древнерусской литературе,
Ленинград 1986, s. 30.
201
W słowiańskiej kulturze ludowej czynności takie jak wicie, pętanie, wiązanie najczęściej symbolizują
związki uczuciowe. Na temat symboliki nici w folklorze patrz: A. Gołębiowska-Suchorska, „Dziewczę przędzie,
Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata, Bydgoszcz 2011.
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pochodziła ona z wyspy Bujan, a przybywała do ludzi najczęściej z wiatrem202, co
tłumaczy niezwykle częste w tekstach miłosnych zwroty do tego żywiołu: Девять
ветров, десятый – вихрь, унеси ты мое горе на белое тело, на раба божья (имя)
[№ 606]. W magii ludowej stan zakochania, a zwłaszcza wynikające z niego cierpienia
miłosne, traktowano podobnie jak choroby203. Zakładanym skutkiem czarów miłosnych
jest jednak najczęściej nie „uleczenie” choroby, a przeciwnie – jej wywołanie. Stąd
w zaklęciach często pojawiają się opisy mąk, które z powodu miłości powinna odczuwać
osoba „przyczarowywana”. Miłość staje się jednoznaczna z całym szeregiem procesów
fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka, takich jak: ból w wątrobie,
palące serce, gotująca się krew. Silna miłość (namiętność), która włada człowiekiem
powoduje, że spala się on jak w ogniu, schnie, odczuwa ból i ciągłą tęsknotę za ukochaną osobą: Жги ты, силa могучая, его кровь горячую, его сердце [№ 605].
Najczęstszą strategią oddziaływania na obiekt miłosnego pożądania jest wzniecenie w nim płomiennych uczuć, które, jak już odnotowano, posiadały w zaklęciach
wymiar fizyczny. Miłość, uroda, tęsknota są w przekonaniu zamawiającego bytami
konkretnymi. Można je umieścić w wybranej osobie. Wywołania oczekiwanych emocji
u wybranka/ wybranki podejmuje się bądź sam zakochany, bądź czyni to na jego prośbę
pomocnik. W obu przypadkach na wskazanego człowieka miłość nasyłana jest pod
postacią ognia i/lub tęsknoty (тоска, кручина, сухотa)204. Formuły magiczne służące
wzbudzaniu miłości określa się mianem: prisuszki (присушки)205.

A.Н. Афанасьев, Происхождение мифа…, s. 174–175.
Traktowanie miłości w kategoriach choroby było charakterystyczne przede wszystkim dla starożytnych
Greków (potem też dla Słowian), co znajduje potwierdzenie w starych greckich tekstach magicznych oraz liryce
miłosnej. Konsekwencją takiego postrzegania miłości jest specyfika słowiańskich zaklęć miłosnych, które
przypominają formuły wykorzystywane do rzucania porczy. O definiowaniu miłości przez lud W.I. Dal pisał, że
to, co my nazywamy miłością, człowiek pierwotny nazywa porczą, która powinna być „napuszczona”: В.И. Даль,
О повериях, суевериях…, s. 42. Patrz także: А.Л. Топорков, Заговоры в русской…, s. 125.
204
Przedstawienie miłości w postaci ognia czy też silnej tęsknoty (тоска) może w tekstach występować
razem lub osobno. Możliwa jest także współzależność między tymi dwoma zjawiskami: ogień namiętności bywa
przyczyną tęsknoty i odwrotnie – tęsknota za ukochanym może wywoływać ogień. Formuła nasyłania miłosnego
żaru (rozpalanie ciała i wnętrzności) jest notowana już w najwcześniejszych rosyjskich tekstach miłosnych
(w gramotach). Od XVII w. jest też szeroko stosowana w literaturze. Z kolei pojęcie „тоска” najczęściej pojawia
się jako określenie uczucia, które zwykle towarzyszy kobiecie po rozstaniu (w wyniku śmierci lub wyjazdu)
z bliską jej osobą. Tęsknota to także stan towarzyszący miłości. Od XVII do XVIII w. czasownik „тосковать”
występuje w tekstach jako synonim „горевать, сохнуть, плакать”. Analizowane teksty wykazują, że tęsknota
tkwi w ciele człowieka i może być przenoszona z jednej osoby na drugą: Девять ветров, десятый – вихрь,
унеси ты мое горе на белое тело, на раба божья (имя) [№ 606]. Częściej jednak tęsknota istnieje niezależnie,
oddzielnie od człowieka. Zwykle znajduje się ona na desce, która umieszczona jest w łaźni: В чистом поле
стоит баня, в этой бане стоит печка, под этой печкой лежит доска, под этой доской лежит тоска
[№ 721]. Lokalizację tęsknoty można rozumieć dwojako: albo myje się ona w łaźni, albo też jest w niej uwięziona.
Patrz: А.Л. Топорков, Заговоры в русской…, s. 28–32, 116, 167–170; Н.Ф. Познанский, Заговоры. Oпыт
исследования…, s. 205–213.
205
Redaktor zbioru nie stosuje tej nazwy (chociaż kolekcja zawiera również otsuszki), jednak teksty wchodzące
w skład omawianej grupy zdecydowanie są tym, co lud określał mianem „присушка”. (Присушка – присуха,
припаиванье, заговор, приворот, пришепты, приворожа; Присушивать – притомлять, заставить изнывать
и сохнуть любовью, страстью: СД, т. 3, s. 449). Podobne określenia pojawiają się także w komentarzach do
tekstów: Этот приворот читают в Великий Четверг [№ 605]; В танце, парню, чтобы присушить [№ 670].
202
203
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M ag i c z n e p oinfor mo w a nie (z a k lin an ie r ze c z y w i st o ś c i)
Wiele z poddanych opisowi tekstów zawiera informacje, jakiego stanu zamawiający
spodziewa się po zaczarowanej osobie. Otóż nasyłający uczucia oczekuje przede
wszystkim, że wskazany przez niego człowiek za sprawą miłości nie będzie w stanie funkcjonować normalnie. Uczucie powinno być tak silne, żeby przeszkadzało
w wykonywaniu codziennych czynności, jak chociażby jedzenie, picie206, spanie czy
chodzenie. Miłość przysłania także resztę świata, uniemożliwia myślenie o czymkolwiek innym poza ukochaną osobą, która tym samym staje się ważniejsza od rodziny
i pozostałych ludzi: не мог быть раб Божий (без такой-то) ни дня дневать, ни
ночи спать, ни часа скоротать. Так бы была я, раба Божия, ему днем – на уме,
ночью – во сне и на разуме. Аминь [№ 610]; Bсе меня, рабу Божью Алену, на уме
держать денно, ношно, полуношно [№ 620]; Не мог бы без меня ни жить, ни
быть, ни дню дневать, ни ночи ночевать [№ 614].
Bywało, że zdesperowana kobieta zaklinała męża zabawiającego się poza domem,
aby ten odczuł tęsknotę i tym samym wrócił do niej. Wykonywała w tym celu wiele
działań i wypowiadała krótką formułę magiczną opartą na rymie: Вода-мати, берег-батя, вода берег бьет, раба Божьего о рабе Божьей (имя) тоска берет. Воды
взять из реки, наговорить — и этой водой напоить кого-нибудь, или умыть
можно. Если муж гуляет, дaк надо взять от липы цветочки, лучше отщипленные, крестиком связать, в воду опустить и дать ему попить или можно ему
под одеяло положить [№ 638].

„ Nap u s z c z a n i e ” u c z u c i a
Wzbudzenie uczucia mogło następować też przez zastosowanie wyrażeń performatywnych oznaczających nasłanie207 – wypuszczenie i „posadzenie” miłości na wybranku:
Выпускаю я силу могучую на (имя рек) красного молодца, сажаю я силу могучую
во все суставы, полусуставы, кости, в его очи ясные, в его руки и ноги […]. Жги
ты, сила могучая, его кровь горячую, его сердце кипучее на любовь к (имя) девице.
И был бы красный молодец (имя) на всю его жизнь, не мог отворотиться ни
заговором, ни приворотом, не мог бы стар человек, ни млад отворотить своим
словом [№ 605]; Стану я […] раба Божья Ольга, подниму доску и возьму тоску.
Эту я тоску возьму, на ретивое сердце положу, если спит, на алую кровь пущу
206
Motyw niejedzenia poza magią miłosną częsty jest również w klątwach oraz przysięgach i obietnicach.
Wywodzi się on najprawdopodobniej z tradycji greckiej, gdzie od czasów najdawniejszych wymagano, aby
składający przysięgę wstrzymywał się od jedzenia i picia, dopóki jej nie wypełni. Być może dlatego sens zaklęć
miłosnych zawiera się w tym, aby osoba „przyczarowywana” nie mogła normalnie żyć do czasu aż ustąpi i podda
się nasyłanej miłości. Motyw „niech nie je, nie pije” może być także następstwem traktowania miłości jako choroby,
której charakterystycznymi symptomami są brak apetytu i pragnienia oraz bezsenność. A.L. Toporkow pisze,
iż ten specyficzny stan jako typowy dla osoby zakochanej opisywany jest już w greckich źródłach z III w. n.e:
А.Л. Топорков, Заговоры в русской…, s. 124–135.
207
Nasyłanie uczucia było w tekstach miłosnych najczęstszą strategią oddziaływania prawdopodobnie też
dlatego, że według ludu miłość zwykle przychodziła z wiatrem. Wierzenie dotyczące pochodzenia miłości znajduje
także odzwierciedlenie w języku rosyjskim. Przez pogan miłość określana była jako наносная: A.Н. Афанасьев,
Происхождение мифа…, s. 175.
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и в ключевую воду отпущу, чтоб раб Божий Владимир об одной рабе Божьей
думал – на мне жениться и рабе поклониться. На воду говорят [№ 721].
Czasowniki sprawcze znajdowały zastosowanie także podczas bezpośredniego
kontaktu z obiektem pożądania. Służyły zawładnięciu sercem wybranego mężczyzny:
Берешь за руку и говоришь: „Я не за руку беру, за ретиво сердце” [№ 665]; Когда
танцуешь с парнем, думай про себя: „Ты мне смотришь в глаза, а я тебе лезу
в сердце”. Три раза [№ 669].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Męki miłosne sprowadzano na wybranego mężczyznę za pomocą dwuczłonowych
formuł paralelnych. Jako wzorzec spodziewanego stanu kobiety przytaczały rozmaite
obiekty. Najczęściej takie, które podlegały procesowi wysychania, ponieważ tego samego oczekiwano od poddawanego magii mężczyzny – że będzie usychał z miłości, np.
jak trawa: Наговаривают на сахар и пьют в чае. Как эта трава сохнет, так и раб
Божий (имя) друг от дружки сохни, не моги ни пить, ни есть, ни ночи спать, ни
дня коротать, ни по месяцу, ни по солнышку и ни по ярким и мелким звездочкам
[№ 658]. Poza elementami ze świata przyrody jako wzorzec wysychania przywoływana bywała chusteczka nasączona potem wybranka: Платок у ребят возьмешь,
которым пот утирает, бросишь в огонь: Как пот сохнет, так бы и он сох (как
там зовут, скажешь) [№ 682]. Spodziewany stan zamawiająca wprowadza także
poprzez odwołanie się do uniwersalnych prawd egzystencjalnych, np. egzystowanie
bez miłości do wskazanej kobiety staje się niemożliwe, podobnie jak życie ryby bez
wody: Щуку изловлю, прямо сердце замолю. Эта щука без воды не может жить,
так парень не мог бы без девушки жить: ночью – во сне, днем – на уме [№ 704].
Miłosne formuły magiczne oparte na paralelizmie służyły także do wzmacniania
więzi miłosnej – zapewniania stanu, w którym przeznaczona sobie para nigdy się nie
rozstanie. Zamawiający często odwołuje się do uniwersalnych prawd życiowych.
Rozstanie, a więc życie bez drugiej połowy byłoby dla człowieka niemożliwe, tak
jak nie są realne pewne rzeczy w świecie, np. niemożność egzystowania bez wody,
pokarmu, światła czy rozdzielenie wody pochodzącej z różnych źródeł: Kак без воды,
без хлеба, без соли не могут жить, так бы без меня не могли жить. Аминь
[№ 651]; Как без свету, без белого, много ли проживешь, так бы и он без меня
не прожил [№ 652]; Взять воду из трех колодцев на заре утренней, полдневой,
вечерней. И так – три дня. Все воды слить. Получится всего девять вод. Дать
тому, кого хочешь присушить, или выпить этой воды, или умыться. Утром
встать, ни слова не говорить, три раза дохнуть и потом проговорить: Как
нельзя не дышать, так бы рабу Божьему (имя) не жить без меня, рабы Божьей
(имя), как три воды не разделить, так и не разделить бы его, раба Божьего
(имя) и меня, рабу Божью (имя) [№ 697].
Kolejnym sposobem wykreowania sytuacji, w której rozłąka pary staje się nierealna, było zastosowanie odpowiednich formuł magicznych sprowadzających się do
wyjaśnienia i uzupełnienia działań zamawiającego. Strategia opiera się tu głównie na
czynnościach magicznych (manipulacje pasem lub nitką). Ich nieodwracalne skutki
symbolizowały złączenie się kochanków na zawsze: Под порог постели свой поясок.
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Он прийдет в избу, ты завяжи три узелка: Как узелочков не развязать, так и нам
с тобой не растаться никогда [№ 648]; Скрутить две нитки. На нитке узел
завязать, па пороге расстелить, он перешагнет узел, только чтоб не наступил:
Как этот узел никогда не развяжется, так и он никогда со мной не расстанется.
Носить эти веревочки на себе па голом теле девять ночей: каждое утро новый
узелок завязывать и эти слова говорить [№ 649].

Pr o śb y do p o śre dnikó w
W sprawach miłosnych zakochani bardzo często nie polegali wyłącznie na sobie, lecz
zwracali się z prośbą do rozmaitych pomocników, ci zaś w ich imieniu nasyłali na
wybraną osobę uczucie. Popularnymi adresatami próśb o wzbudzenie miłości były
wiatry, które – jak odnotowano wcześniej – według mniemania ludowego miały moc
przenoszenia uczucia. W wielu kulturach wiatr uznawany jest za bóstwo, przejaw
życia, ożywczy oddech ziemi, pozwalający ludzkości przetrwać. Niewidzialny wiatr,
odczuwany jako gwałtowne porywy, uważano za jeden z przejawów boskiej epifanii.
Jego nieuchwytność i moc znakomicie odpowiadają sacrum, w którym niemożliwe
są ograniczenia ludzkiego świata i jego podziały, opozycje i ustabilizowane formy.
Jednocześnie w słowiańskich wierzeniach ludowych powtarza się znana też innym
kulturom opinia, że wiatr, a zwłaszcza wir powietrzny, może albo być dziełem demona,
albo tworzyć miejsce, gdzie zwykły przebywać istoty demoniczne208. Szczególny charakter wiatru odzwierciedlają teksty zaklęć. Do żywiołu odnoszono się z szacunkiem,
personifikowano go, nadawano mu imiona: Вихорь Вихревич [№ 613]. Zamawiający
często zwracali się przy tym do dwunastu wiatrów: Помолюся, поклонюся двенадцати ветрам [№ 618], czasem do dziewięciu, a czasem nawet do siedemdziesięciu
siedmiu: Девять ветров, унеси [...] [№ 606]; В чистом поле 77 ветров [№ 617];
oraz przywoływali na pomoc „zły wiatr” – wicher209: ветры, вихри, отнесите с меня
тоску и положите рабу Божьему [№ 622].
W magicznych tekstach miłosnych zamawiający wykorzystują destrukcyjne właściwości wiatrów w szczytnym celu. Żywioł proszony bywa o suszenie i kruszenie
nieczułego serca „przyczarowywanego” młodzieńca: Стану […] Есть двенадцать
ветров, двенадцать вихорев. Как сушите, крушите весной поле, середи лета
теплого – ниву сжату траву скошену, так же высушите, выкрушите моего
суженого – ряженого – черные брови черные очи кровь его горяча и сердце ретиво. Так бы не мог раб Божий (без такой-то) ни дня дневать, ни ночи спать,
ни часа скоротать. Аминь [№ 610]; Выйду я […] В этой белокаменной церкви
живут семьдесят семь братьев и Вихорь Вихреевич. Они ладятся, собираются
Wiatr, [w:] KM, s. 586–589.
Słowianom znany jest podział na wiatry dobre (np. pomocne w pracach gospodarskich, podczas żniw)
i złe (niosące choroby, zarazy). Wicher (вихрь) to najczęściej wspominany w kulturze ludowej rodzaj wiatru
nieczystego i groźnego dla człowieka, który bądź stanowił wcielenie demonów, bądź był rezultatem ich
szkodliwych poczynań. Słowianie wschodni i zachodni wierzyli nawet w specjalną postać odpowiedzialną
za zły wiatr (вихорный, вихравый, вихрик). Jego cechą charakterystyczną była działalność niszczycielska –
wyrywanie drzew, zrywanie dachów z domów, nasyłanie chorób a nawet śmierci: Е.Е. Левкиевская, Bихрь,
[w:] СС, т. 1, s. 357–358.
208
209
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сушить-крушить топи и болота, и текучие быстрые речки, а сушите вы и крушите, у раба Божьего ретиво сердце и горячу кровь, чтоб раб Божий обо мне,
рабе Божьей, не мог дня дневать, часа часовать. Аминь [№ 613].
Do wiatru kierowano także inne prośby, jak chociażby tę o odwzajemnienie miłości
odczuwanej przez zakochaną osobę. Żywioł proszony był wówczas o to, aby z kobiety
cierpiącej z miłości przeniósł uczucia na jej wybranka: Ох, вздохну, головой тряхну
на все четыре стороны, не встать, не ходить, не спать, не лежать, ни отца,
ни мать не поминать, а меня рабу Божью (имя) не забывать. Девять ветров,
десятый – вихрь, унеси ты мое горе на белое тело, на раба божья (имя), чтобы
ему не стать, не ходить, не спать, не лежать, ни отца, ни мать не поминать,
а меня рабу Божью (имя) не забывать [№ 606].
Poniższe teksty, których odbiorcą jest wiatr, nie zawierają wprawdzie wyraźnej
prośby o wzniecenie (przeniesienie, umieszczenie) miłości, ale pozwalają wnioskować,
że właśnie to stanowi ich główną intencję. Zamawiająca prosi żywioł, aby odnalazł
jej wybranka i wzniecił w nim oczekiwane uczucia: Стану раба Марфа […] Тут
встретятся буйны ветра, родные братья. Найдите раба Павла, сзади пристречи,
спереди догоните, в ретивое сердце, в кровь горячую, найдите раба Божьего
Павла, пригожего и хорошего. В парной бане парится или не парится, возьмите,
возьмите за хлебом, за солью […] [№ 609].
Analogicznymi właściwościami odznaczał się dym. On także pełnił rolę wykonawcy próśb zakochanych kobiet. Posiadał moc wchodzenia do wnętrza człowieka,
a tym samym wzbudzania w nim uczucia: Дым, дым бравый, дым кудрявый! Поди
ты, дым, по всем городам, по всем зеленым лугам, в сердце, в печи, в кровь его
горёчу и всякие прихоти. И чтоб тот раб Божий Александр от рабы Божией
Елены не мог ни жить, ни быть, ни дня дневать, ни часу часовать, ни ночи
спать. Аминь [№ 711].
W związku z niemal powszechnym przekonaniem, że miłość pochodzi od bogów
światła, częstymi pomocnikami w czarach miłosnych bywają istoty związane ze światłem i ogniem. Należą do nich zorze oraz mityczny Smok Ognisty210, których prosi
się o przekazanie wskazanemu młodzieńcowi emocji lub „oparzenie” go uczuciem:
Стану я, раба […] Попрошу и помолю утреннюю зорю Марию, вечернюю зорю
Соломониду […] Сойми, сойми всю сухоту и прискорбье с рабы Божьей (имя),
вложи, вложи всю сухоту и прискорбность в раба Божья (имя). Вложи ему сухоту
в резвы ноги, в белые руки, в сильные, могучие плечи, в белую грудь, чтобы он без
рабы Божьей (имя) не мог ни жить, ни быть [№ 611]; Раба Божия Анисия вышла
из парной бани въ чисто поле. В чистомъ поли летит лютой змей. Лютой змей,
слетай к моему суженому, ожги его и обожги его, чтобы онъ не могъ не жить не
быть не часу часовать не минуты миновать объ рабе Божией Анисии [№ 634].
W ścisłym związku z ogniem i światłem pozostaje Słońce. Subiekt czarujący przywołuje więc jako pomocnika tę największą wśród gwiazd. Słońcu przypisywano moc

210
Smok Ognisty jest postacią mityczną, owocem związku innych postaci mitycznych (np. wiły i smoka), ale
– w przypadku chęci zawładnięcia sercem ludzkim – może także przybierać postać człowieka: Е.Е. Левкиевская,
Змей огненный, [w:] СС, т. 2, s. 332–333.
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wywoływania uczucia (kruszenia obojętnego serca) i łączenia (przypieczenia) dwojga
ludzi: Говорить надо на солнышко. Стану я […] Красное солнышко-батюшка,
ходишь высоко, видишь далеко, за высокими горами, за крутыми холмами, за
черными грязями. Ты усмотри, угляди раба Божьего (имя), подсеки резвые ноги,
опусти белые руки, расстреляй белую грудь, черную печень, кровь горячую, вострые глаза, голову, мозга, напусти на раба Божья дружбу, любовь и сухоту, пусть
он сохнет обо мне, рабе Божьей, глядит и глаз не сводит с меня, рабы Божьей
[№ 619]; Солнышко ты, солнышко, проведенное (праведное?), красное солнышко!
Сушишь ты, крушишь леса. Так же, красно солнышко, суши и круши (имя) ретивое сердце обо мне, рабе Божьей (имя), чтоб не мог он жить без меня [№ 709].

I.2 c) Tłumienie miłości (otsuszki)
Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Celem przytoczonych tutaj formuł magicznych było przeważnie odciągnięcie męża
czy ukochanego od zagrożenia, jakie dla związku stwarza inna kobieta. Powinno to
nastąpić wskutek zastosowania formuł porównawczych. Konstrukcje paralelne służące
eliminowaniu miłości tworzą wzór, według którego zagrożona kobieta pragnie wcielić
w życie spodziewaną zmianę. Słowom magicznym towarzyszyły zwykle manipulacje
wodą lub piaskiem. W roli wzorca stanu pożądanego, jakim miało być zakończenie
nieodwzajemnianej miłości, występuje rzeka, która nie ma uczuć: Как речка бежит
об бережках, не тоскует, не горюет, так бы и раба Божья (имя) не тоскует
об рабе Божьем (имя) [№ 725].
Dość częstym zamiarem zazdrosnych kobiet było zapobieżenie ewentualnemu
spotkaniu ukochanego z rywalką. W tym celu również przytaczany bywał wzorzec
odwołujący się do prawdy uniwersalnej – niemożności połączenia brzegów rzeki:
Берут песок с того и другого берега. Как берег с берегом не сходится, так бы
ты, раб Божьий (имя), с рабой Божьией (имя) не сходился [№ 726].
Celem działań magicznych mogło być przerwanie uczucia zakazanego z punktu
widzenia czarującej. Obiektem magii staje się wówczas nie mężczyzna, lecz rywalka.
Próbuje się jej odebrać urodę i w konsekwencji rozłączyć z pożądanym mężczyzną:
Слова произносятся, когда заваривается семисоставная трава (как чай). Навар
надо дать выпить сопернице: Как блёкнет закат над чистым полем, так поблёкни румянец на алых щеках, как туманом ясны звезды призакроются, так затми
пеленой очи молодецкие, как поутру росу солнце иссушит, так иссохни-завянь
краса девичья злой разлучницы (имя) [№ 730]; Как хлеб с лопаты слетает, так
бы и Витя отлетел от Гали. И хлебом этим его, наверное, кормили [№ 760].

Pr z e p ę d z a nie
Elementami typowymi dla odwracania aktualnej sytuacji odznaczają się także teksty,
przy pomocy których próbowano odczynić niepożądane uczucie tęsknoty. Zamiarem
zamawiającej było tu prawdopodobnie odciągnięcie wybranka od innej kobiety, spowodowanie, aby zapomniał on o poprzedniej miłości i skoncentrował się na nowej:
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Встану я […] В чистом поле стоит избушка, в этой новой избушке есть новая
доска. Сломись, новая доска, отстань прочь, тоска, от раба Божья (имя). Во имя
Отца, и Сына и Святого Духа. Алшнь. Наговорить па воду или чай до трех раз
[№ 723]; Отстань, тоска и сухота, и смертная, и перломная. Говорить па ветру
на чай и сахар [№ 724].

I.2 d) Teksty związane ze ślubem i weselem: przedślubne
i ślubne
W kulturze tradycyjnej zawarcie związku małżeńskiego było jednym z najważniejszych
obrzędów przejścia. Z tego powodu – jak podkreśla P. Kowalski – wymagało ono
przestrzegania różnych procedur symbolicznych. Umożliwiały one przeprowadzenie
młodych przez fazę śmierci rytualnej, przekształcenie ich i ponowne narodziny211. Jak
słusznie zauważył Franciszek Kotula, małżeństwo dwojga młodych ludzi w czasach,
gdy kwitła w pełni kultura ludowa, było sprawą społeczną, w którą angażowała się cała
wieś, a często nawet i kilka okolicznych siedlisk. Wesele „było szeroko rozbudowanym obrzędem, dziełem wielu wieków i pokoleń […], widowiskiem na szeroką skalę,
jego uczestnicy byli równocześnie aktorami i widzami”212. Badacz podkreśla także,
że wariantów ludowego wesela, jego poszczególnych elementów istnieje niezliczona
ilość. Zrodziły się one w ciągu wieków wskutek nieustannego wzbogacania ustalonej
konwencji213. Zawsze jednak z obrzędem ślubnym wiązały się liczne rytuały, których
dopełnienie zapowiadało młodej parze szczęśliwe pożycie (płodność, pomyślność,
długie i zgodne życie), zaś niedopełnienie wróżyło nieudany związek. Także folklor
wschodniosłowiański przez wieki wytworzył niezwykle bogate i różnorodne zwyczaje związane ze ślubem i weselem214. W grupie zaklęć ślubnych znalazły się teksty
stosowane zarówno przed ceremonią zaślubin (предсвадебные), jak i w czasie ślubu
(свадебные).
Panna młoda, [w:] KM, s. 421.
F. Kotula, Folklor słowny…, s. 17–78.
213
Ibidem, s. 17–78. Ponieważ przedmiotem opisu w niniejszej pracy są rosyjskie formuły magiczne,
w dalszej części wywodu skupiamy się tylko na tych elementach obrzędu i działaniach go poprzedzających,
z którymi związane są zawarte w zbiorze teksty. Na temat symboliki i znaczenia rytuałów ślubno-weselnych
patrz np.: A. van Gennep, Obrzędy przejścia…; J. Adamowski, Kategoria przestrzeni w folklorze. Studium
etnolingwistyczne, Lublin 1999.
214
Tradycyjne wesele rosyjskie od dawna interesowało wielu badaczy ze względu na bogactwo form
i treści, znaczne zróżnicowanie regionalne, udział wielu uczestników o wyspecjalizowanych funkcjach, a także
widowiskowość. Rezultatem tego są liczne prace: В.И. Жекулина, Исторические изменения в свaдебном
обряде и поэзии (по материалам Новгородской обл.), [w:] Обряды и обрядовый фольклор…, s. 237–253;
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибирии и Дальнего Востока, cz. 1: Свадебная поэзия, сост.,
подгот. текстов, примеч., указателей Р.П. Потаниной, Н.В. Леоновой, Л.Е. Фетисовой, Новосибирск
2002, s. 3–315; T.A. Агапкина, Этногрaфическuе связи календарных песен, Москва 2000; С.Б. Адоньева,
Прагматика фольклора… Syntezy obrzędów dokonał A. Góra w swojej pracy poświęconej tradycyjnemu
słowiańskiemu weselu (miejsce ślubu w życiu społecznym, terminologia z nim związana, symbolika ujawniająca
się na poziomie różnorakich kodów: wojennego, roślinnego itp.): А.В. Гура, Брак и свадьба в славянской
народной традиции. Cемантика и символика, Москва 2012.
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FORMUŁY STOSOWANE PRZED ŚLUBEM
DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Podstawową funkcją magii przedślubnej było doprowadzenie do zawarcia związku
małżeńskiego, czego pierwszy i niezbędny etap stanowi zjawienie się narzeczonego
i swatów w domu dziewczyny215. Zabiegi magiczne ukierunkowane na przyśpieszenie
zaślubin były domeną dziewczyn gotowych do zamążpójścia. Panny do wzięcia podejmowały działania zmierzające do wydania się za mąż zwykle jesienią po zakończonych
pracach polowych216 – często w październikowe święto Opieki Matki Boskiej (święto
Pokrowa)217: В Покров-то день (он в октябре, когда первый снежок выпадат)
девки-то после бани бегут и приговаривают [№ 741]. Dogodnym dniem na czary
miłosne był również Wielki Czwartek: В Великий Четверг, перед Христовым днем
девушки старались наворожить [№ 755]. Za pomocą formuł magicznych wchodzących w skład analizowanej podgrupy gotowa do zamążpójścia panna próbowała
sprowadzić do swojego domu narzeczonego oraz przybywających z nim swatów.
W tym celu bądź to zwracała się do pomocników, aby zesłali jej narzeczonego, bądź
też sama go przyzywała i torowała mu drogę do siebie.

215
W dawnych czasach rzadko kiedy młodzi samodzielnie decydowali o wstąpieniu w związek małżeński.
Niezbędne w tej kwestii było układanie się rodzin przyszłych małżonków. Dlatego też magiczne formuły
przywołujące narzeczonego najprawdopodobniej stanowiły jeden z elementów swatania i jako takie zostają tu
przedstawione.
216
Popularne było wówczas urządzanie wieczorków, na których zbierały się dziewczyny, aby czarować
i wróżyć o miłości oraz zamążpójściu. W języku rosyjskim spotkania te określano jako девичник (dziś wyraz ten
oznacza wieczór panieński). Częste było także wróżenie w odpowiednio wybrane do tego celu dni, które ściśle
wiązały się z kalendarzem ludowym. Patrz: Русский семейно-обрядовый фольклор…, s. 71; Л.Н. Виноградова,
Девичьи гадания о замужестве в цикле славянской календарной обрядности (западно-восточнославянские
параллели), [w:] Славянский и балканский фольклор. Обряд и текст, отв. pед. Н.И. Толстой, Москва
1981, s. 13–43. W zbiorze odnotowano przykład tekstu magicznego zawierającego elementy wróżby: Сначала
надо надеть старую рубаху и носить ее три дня не снимая. Потом истопить баню, налить в таз воды
и встать в него в одной рубахе. Воды в таз не подливать. Разорвать рубаху спереди и скинуть ее в таз.
На ней мыться. Воду из таза потом вылить на росстань. А рубаху отнести к реке, три раза опускать
в воду и каждый раз говорить: Река-матушка, вода проточная, мою рубашку приняла и унесла, так
раб Божий, суженой, ряженой, забрал меня из девушек (имя), увез с собой за поля, за высокие горы, за
глубокие моря, за широкие реки, за большие дороги. Солнце на месте не стоит, идет и движется, замков
не надевают на него, ключей не собирают. Так же бы раба Божия суженого никто бы не запер, никто
не воротил от (имя) рабы Божьей. Век по веку отныне и до веку. После этого рубашку отпустить.
Если она утонет сразу – в этом году замуж идти. Ecли нет – не скоро замуж [№ 731]. Na temat wróżenia
o miłości na terenach dawnej Rusi południowej patrz: ZLL, s. 43–50.
217
W rosyjskim kalendarzu ludowym święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (1/14 października) wyznaczało
nadejście zimy. Począwszy od tego dnia, odbywały się – przerywane na czas prac polowych – liczne wesela.
Motywy ślubne związane z tym świętem, jak również erotyczna symbolika jego nazwy (pokrywanie) znalazły
odzwierciedlenie w typowej dla pory jesienno-zimowej dziewczęcej magii miłosnej. Patrz: Т.А. Агапкина,
Покров Пресвятой Богородицы, [w:] СС, т. 4, s. 127–128; С.М. Толстая, Категория времени, [w:] eadem,
Семантические категории…, s. 185–191.
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Pr o śb y do p o śre dnikó w
W badanych tekstach odbiorcą próśb dotyczących zesłania narzeczonego jest personifikowany dzień świąteczny: Утром рано надо вставать и говорить: Батюшка
Покров, покрой землю снежком, а меня – женишком [№ 739]; В Покров-то
день (он в октябре, когда первый снежок выпадат) девки-то после бани бегут
и приговаривают: Покров батюшка, покрой землю-матушку снежком, а меня,
рабу Божию (имя), девушку – женишком [№ 741].
Według mniemania ludowego moc przyśpieszenia momentu pojawienia się wybranka
posiadała zorza utożsamiana z Matką Bożą, a także dym: Заря, зорюшка, утренняя
зорюшка! Пресвятая Мати Богородица! Открывай замки ключами златыми,
отпускай суженую мою [№ 733]; В трубу говорят: Пойди, дым, на все четыре
стороны, приведи ко мне жениха, суженого-ряженого [№ 756].

Pr z y wo ł y w a nie na r ze czone go
Zajmujący się magią miłosną wykonywali wiele określonych czynności i przy użyciu
specjalnych formuł bardzo często sami podejmowali trud wprowadzania pożądanych
w rzeczywistości zmian. Jednym ze sposobów doprowadzenia do swatania było wypowiadanie specjalnej formuły, w której dziewczyna informowała, że jest już gotowa
zostać mężatką: Суженый мой, ряженый мой, пора тебе жениться. Мне пора
взамуж идти. Я насидeлася и ты нагулялся. Хватит тебе гулять. Вокруг дома
три раза обежать и об окладное бревно или об печку пяткой постучать [№ 745].
Intencję przyśpieszenia oczekiwanych swatów panny na wydaniu często realizowały
poprzez czynności magiczne i towarzyszące im wyrażenia performatywne. Zadaniem
tych ostatnich było oczyszczenie nadjeżdżającym drogi z wszelkich przeszkód218:
Невеста отворит двери, да мост, да крыльцо, у крыльца метет, чтоб женихи
ехали: Мост мету, крылечко разметаю, со всех четырех сторон женихов дожидаю, едьте к рабе Божьей (имя). Говорить в Великий Четверг [№ 734]; Девки
ходили, огороды разбирали, к огороду дорогу расчистит – значит, женихам
дорога будет. И сказать надо: Мету-разметаю, женихам дорогу расчищаю,
чтобы ехали ко мне со всех четырех сторон [№ 737].

Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Kolejną metodą przywołania narzeczonego i/lub swatów było wypowiadanie formuły
zawierającej wzorzec wskazujący, jak potencjalni narzeczeni powinni odnosić się do
dziewczyny. Poniższe konstrukcje zbudowane są na zasadzie dwuczłonowego paralelizmu:
„coś dzieje się tak, więc niech tak samo stanie się z…”. W charakterze wzorca, który
218
Zamiar oczyszczenia narzeczonemu i swatom drogi wprowadzany był w życie także poprzez same czynności
magiczne: Еще круг дома ходили с метлами, это у кого девки – приговаривали, чтоб сваты не ехали. Ко мне,
скажем, не ездят, я пойду к соседке – пусть не ездят к ней, а ездят ко мне [№ 735]. Wykorzystywana
w tych działaniach miotła ma za zadanie usuwanie śmieci, rzeczy niepotrzebnych i zużytych. Miotła (веник,
метла) to jeden z przedmiotów codziennego użytku, który pełni (wtórnie) liczne funkcje kulturowe. Cechuje go
bogata symbolika, wskutek czego wykorzystywany jest w wielu obrzędach domowych. Patrz: С.М. Толстая,
Символический язык вещей, [w:] eadem, Семантические категории…, s. 70–96.
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oznaczał sposób wcielenia w życie oczekiwanej sytuacji, panny przywoływały różnorodne
obrazy. Zasadniczym celem tego typu formuł magicznych było przyciągnięcie kandydata
na męża, a jeszcze lepiej – wielu chętnych do ożenku. Panie kreujące nową rzeczywistość
jako wzór spodziewanej postawy męskiej przywołują zjawiska przyrody oraz odwołują
się do rezultatów własnego działania: В Великий четверг, перед Христовым днем
девушки старались поворожить. До солнышка надо встать и идти умываться
на ручей и, когда умоешься, три раза говорить: Прихожу я, раба Божья (имя),
умыться, просветиться на этот ручей. В этот ручей бежат все ключи и заторы
со всех сторон и со всех дорог, торопятся и сноровятся, так быстро мне, рабе
Божией (имя), торопились, сноровились женихи [№ 755]; В репей девки ходили.
Как репей за меня цепляется, так бы и женихи за меня цеплялись [№ 750].
Chęć przyciągnięcia kandydatów na męża realizowana bywa również poprzez zastosowanie ilościowych formuł porównawczych: „czegoś jest tyle, więc niech też tylu
będzie chętnych do ożenku”. W charakterze wzorca oczekiwanej liczby narzeczonych
zamawiające przytaczały najrozmaitsze obiekty, np. kamienie czy znajdujące się na stole
chleb i sól: Как хлеб имеется на столе да соль, так бы у меня женихи имелись.
Тут девушка садится на край стола [№ 744]; Умоемся водицей на камешнице,
захватим этих камешков. Сколько в руке камешков, столько ко мне женишков.
Говорить до солнышка в Великий Четверг у речки [№ 754].

FORMUŁY STOSOWANE W DNIU ŚLUBU
Grupa tekstów ślubnych – jak uprzedza redaktor omawianego zbioru – nie zawiera zaklęć
dotyczących bezpośrednio rytuału weselnego. Zamieszczone w niej przekazy stanowiły
jedynie element dodatkowy wykorzystywany na poszczególnych etapach ceremonii oraz
w przemianach życiowych związanych z małżeństwem219. Specjalne zabiegi magiczne
wykonywano przede wszystkim przed wyjściem młodych z domów rodzinnych, podczas
drogi do cerkwi, a także w czasie ceremonii zaślubin i bezpośrednio po niej.

DZIAŁANIA OCHRANIAJĄCE
Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Jak zauważono na wstępie, zawieranie małżeństwa, z uwagi na przejściowy charakter omawianego obrzędu, było momentem niebezpiecznym. Zagrożenie wynikało
ze szczególnego stanu, w jakim znajdowali się młodzi: tracili wszak dotychczasowy
status społeczny, a jeszcze nie otrzymali nowego. W tej szczególnej fazie byli oni
rytualnie umieszczani poza społecznością, a w kulturze tradycyjnej wszelkie osoby
o niejasnym, nieokreślonym statusie znajdują się w sferze śmierci. Dlatego też należało
otoczyć je specjalną ochroną, bo łatwo można było im zaszkodzić, ale i one mogły
przecież wyrządzić krzywdę innym220. Analizowane przekazy pozwalają zauważyć,
że wymiar ochraniający posiadało odpowiednie przygotowanie strojów ślubnych.
Należało je mianowicie wyposażyć w przedmioty, którym tradycyjnie przypisywano
219
220

РЗ, s. 19.
Panna młoda, [w:] KM, s. 420–423.
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funkcje apotropeiczne, np. igła w sukience panny młodej chroniła ją przed urokiem:
Чтобы на свадьбе не сглазили, невесте в подол платья воткнуть надо булавку
или иголку, или еще что-нибудь острое [№ 766]. Zabezpieczaniu ubrań narzeczonych towarzyszyło wypowiadanie dwuczłonowej formuły porównawczej z intencją
odpędzenia sił szkodliwych: В подол невесте иголочку без ушей: Как иголочки люди
жала боятся, так и вся дикость пусть боится. A жениху в пиджачок [№ 767].

DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
M ag i cz n e p oinfor mo w a nie (z a klin an ie r ze c z y w i st o ś c i)
Ważnym etapem obrzędu ślubno-weselnego była droga do cerkwi221. Zgodnie z dawnym
zwyczajem przed ceremonią zaślubin po pannę młodą przyjeżdżał do jej domu narzeczony wraz z orszakiem weselnym, a następnie wszyscy udawali się na wyznaczone
miejsce. Podróż nie była jednak łatwa, bo na jadących do ślubu czyhały najprzeróżniejsze przeszkody. Jedną z nich była konieczność „wykupienia się” u zatrzymujących
orszak, bez czego dalsza droga byłaby niemożliwa222. Badany materiał pokazuje, że
zatrzymywania zdążających na zaślubiny dokonywano głównie poprzez manipulacje
grochem, którym towarzyszyła krótka rymowana formuła magiczna223. Powodzenie
dalszej drogi zależało w dużej mierze od doświadczenia członków orszaku, zwłaszcza
zaś woźnicy i drużby, którzy powinni być przygotowani na taką ewentualność i znać
właściwe słowa: Девять мер гороха, десятая – невеста, и лошадь – ни с места.
221
W czasie jazdy do cerkwi młodym groziło wiele niebezpieczeństw – zarówno ze strony ludzi, jak i sił
nadprzyrodzonych. Dlatego też popularne były rozmaite zabiegi ochraniające, np. dla zmylenia nieprzychylnych
duchów celowo wybierano najdłuższą trasę. Z drogą do ślubu wiązały się liczne przesądy (np. jeśli na drodze
złośliwi podrzucą młodej miotłę, a ona jej nie obejdzie, lecz przekroczy, to mąż będzie nią przez całe życie pomiatał).
Zwyczaje te miały swoje źródło w przekonaniu, iż droga w obrzędach przejścia zajmuje szczególnie ważne
miejsce. Patrz: Е.Е. Левкиевская, Дорога, [w:] СС, т. 2. s. 124–129; K. Moszyński, Kultura ludowa…, s. 284;
Рanna młoda, Droga, drogi rozstajne, [w:] KM, s. 423, 89–94; Л.Г. Невская, Т.М. Николаева, И.А. Седакова,
Т.В. Цивьян, Концепт пути в фольклорной модели мира (от Балтии до Балкан), [w:] Славянское языкознание.
К XII Международному съезду славистов в Кракове, Москва 1998, s. 442–459.
222
Tradycja nakazywała, aby każdemu, kto zatrzymał jadących do ślubu (nawet żebrakowi), pokłonić się
i coś ofiarować. W przeciwnym razie na uroczystości zjawić się mogą niebezpieczne dla młodych siły nieczyste.
Ważne było również, aby wszyscy obecni goście przestrzegali obowiązującego kodeksu zachowań, który chronił
młodych przed urokiem. W celu zminimalizowania ryzyka młodzi starali się dotrzeć do cerkwi jak najszybciej.
Dlatego też nikt nie sprzeciwiał się na ogół zwyczajowi wykupu.
223
W analizowanym zbiorze odnotowano również analogiczne do wskazanych formuły magiczne, które nie
posiadają komentarza ani wyjaśnienia: Девять горошков, десятая – невеста, кони – ни с места [№ 774];
Девять горошин, десятая – невеста, конь – ни с места [№ 775], co dowodzi, iż zatrzymania jadących w celu
otrzymania wykupu mógł dokonać właściwie każdy. Hamowanie orszaku stawało się szczególnie groźne, gdy
dokonywał tego wykwalifikowany czarownik (колдун), w którego siłę lud mocno wierzył. Pisze o tym m.in.
E. Cwietkowa: „Жители Куганаволока утверждают, что на Водлозере было два сильных колдуна: Тимофей
Пименов, по прозвищу Колец, и Иван Егорович Базанов. Колец жил в д. Пелгостров и был известен
своими злыми деяниями: мог испортить молодых, остановить свадебный поезд, сбить с пути человека,
приворожить девушку к парню или, наоборот, сделать так, чтобы она осталась в старых девах; кроме того,
он был удачливым охотником, дружкой почти на всех свадьбах. Колеца боялись и уважали”: Е. Цветкова,
Фольклорная быличка Водлозерья. Колдовство и магическая традиция, [w:] Фольклор и постфольклор…,
http://www.ruthenia.ru/folklore/au_tsvetkova1.htm – 2.05.2012.
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Дружка тайно бросал стручок с девятью горошинами (их выискивали и хранили для таких случаев) в сани к невесте, после чего лошади останавливались.
Лошади хорошие пропадали. А некоторые знали, что перепрягчи надо, дугу назад
колечком – и лошадь пойдет [№ 773].
Stwarzające zabiegi magiczne wykonywano również podczas trwania ceremonii
zaślubin. Kobiety wstępujące w związek małżeński starały się wykreować korzystną
dla siebie przyszłość. Szczególnie ważne było, aby mężczyzna, z którym łączyły swoje
życie, był dobrym partnerem, niestosującym przemocy. Dla osiągnięcia pożądanego
rezultatu panna młoda wypowiadała krótkie formuły magiczne, zaklinając tym samym
rzeczywistość: Аналоя пойдут вокруг в церкви, ты скажи: Сердце – круче, руки
– короче. Три раза. Когда он (жених) вперед пойдет, а ты – за ним. Это тоже,
чтoбы не бил [№ 785]; Когда причастье в церкви подают, невеста должна
сказать: Тебе пить, а мне, рабе Божьей (имя), допивать, а тебе меня, рабу
Божьему (имя), не бивать. Это чтобы муж не бил [№ 786].

FORMUŁY STOSOWANE PO CEREMONII ZAŚLUBIN
DZIAŁANIA STWARZAJĄCE
Wz ó r ce c h l u b s t a nu p oż ąd a n e g o
Działania oraz werbalne formuły magiczne towarzyszyły także świeżo upieczonym
małżonkom, gdy po ślubie wraz z gośćmi weselnymi udawali się na przyjęcie (najczęściej do domu męża). Goście za pomocą gestów oraz słów starali się zapewnić
nowożeńcom wszelką pomyślność: płodność, wierność małżeńską, dobre i zgodne
życie. Najczęstszym sposobem osiągania stanu pożądanego było obsypywanie zaślubionych chmielem224. Ziele to stanowiło symbol pozytywnej relacji łączącej małżonków: Когда молодые входят в дом, их обсыпают, сыплют на голову шишечками
хмеля. Хмель-то хорошо вьется, чтоб и вы так-то. Если хмелек вьется, так
и хозяйство и семья хорошо ведется [№ 790]. Z obsypywaniem chmielem wiązały
się zapewne także poniższe formuły, których celem było spowodowanie, aby państwo
młodzi przez całe swoje życie zachowywali się jak chmiel, tzn. aby „uwijali się wokół siebie”: Как хмель вьется, так бы и они круг себя вились [№ 791]; Как хмель
свивается, так бы у нас молодые жили, вились согласно [№ 792].
Dwuczłonowe formuły paralelne obejmowały także życzenia, aby związani z sobą
na całe życie ludzie stali się nierozłączni. W tym celu zaklinający rzeczywistość przywoływali wzorce, jakie w ich mniemaniu symbolizowały nierozdzielność powstałą
w wyniku manipulacji przedmiotami: За столом связывали у молодых ложки. Есть
не разрешали: Как эти ложки связаны крепко-накрепко, так бы и молодые друг
с другом связаны были [№ 794]; Чтобы связаны друг с другом были, как у стола
ножки [№ 795].
Chmiel w tradycyjnej kulturze słowiańskiej był postrzegany głównie jako symbol płodności. Patrz:
Н.Ю. Копытов, К семантике фитонимических символов в фольклорных текстах (на материале песенной
традиции Карагайского района Пермской области), [w:] Фольклор и постфольклор…, www.ruthenia.ru/
folklore/kopytov1.htm – 15.05.2012.
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Z ag w a r a nt o w a n i e s o b i e p oz y c j i w n o w y m d o mu
Z zawarciem związku małżeńskiego wiązały się bardzo ważne przemiany w życiu
młodych ludzi. Najpoważniejszą z nich było wspólne zamieszkanie. Należy jednak
zaznaczyć, że zmianę tę z całą pewnością dotkliwiej przeżywała kobieta, bo zwykle
to ona stawała w obliczu konieczności wejścia do domu męża, a tym samym do nowej
rodziny. Młoda mężatka obawiająca się o swój los, aby osiągnąć szczęście i spokój
w nowym miejscu zamieszkania, uciekała się do magii – głównie do krótkich formuł
zawierających wyrażenia performatywne. Najczęstszą intencją działań magicznych
podejmowanych przez nową domowniczkę było zapewnienie sobie roli gospodyni:
Когда невеста входит в дом жениха, она должна сказать: На первую ступеньку
ступаю – мужа заступаю, на вторую ступеньку ступаю – свекра заступаю,
на третью ступеньку ступаю – свекровку заступаю, на четвертую ступеньку
ступаю – деверьев заступаю, на пятую ступеньку ступаю – золовок заступаю
[№ 789]; Невеста, входя в дом свекрови, должна сказать: Перехожу матицу,
дак хозяйкой буду [№ 802].
Niezwykle ważne dla młodej mężatki było, aby nowa rodzina oraz sąsiedzi ją
polubili. W tym celu podczas pierwszego nabierania wody ze studni stosowała ona
zaklęcie opierające się na dwuczłonowym paralelizmie: Когда девка пойдет в первый раз по воду на новом месте, она опускает серебрушку в колодец или ручей,
как у нас под горой: Как это серебро любят, так бы меня, рабу Божию, любили
вся семсюшка: свекор-батюшко, свекровка-матушка, деверя, золовушки, суседи,
суседушки [№ 799].
Element porównawczy zawiera również kolejna formuła, za pomocą której świeżo
poślubiona i wchodząca do nowego domu kobieta chciała stać się nieodłączną częścią
swego męża: Когда приходили в дом мужа, невеста говорила: как матица неотделима от потолка, так я буду неотделима от своего мужа [№ 787].

***
Lud uciekał się do magii miłosnej w trakcie poszukiwania i zdobywania miłości
oraz podczas ślubu i wesela, a także u progu wspólnego życia. Wykorzystywano tu
wszystkie rodzaje działań magicznych. W scharakteryzowanej powyżej grupie tekstów
dominują działania o charakterze stwarzającym. Sprzyjały one osiąganiu korzystnego
wizerunku, a także wzniecaniu uczucia u wybranej osoby. Intencje te były realizowane
poprzez wypowiadanie życzenia w formie trybu oznajmującego lub przypuszczającego oraz kierowanie próśb do pomocników. Charakter stwarzający, kreujący nową
rzeczywistość wykazują także wyrażenia performatywne, które wypowiadała świeżo
upieczona małżonka po wejściu do nowej rodziny. Wykorzystując je, młoda gospodyni
próbowała zapewnić sobie korzystną pozycję wśród domowników.
Przykłady magii ochraniającej odnotowano w formułach stosowanych tuż przed oraz
w trakcie ceremonii zaślubin. Fakt ten nie budzi najmniejszego zdziwienia, gdyż ślub
ma charakter obrzędu przejścia. Był to więc moment niebezpieczny. Młodych, którzy
nie osiągnęli jeszcze nowego statusu, należało chronić przed złośliwymi demonami.
Cele apotropeiczne osiągano przede wszystkim poprzez wyposażanie narzeczonych
w metalowe przedmioty, a także stosowanie formuł zawierających porównanie do tego
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przedmiotu. Wypowiadanie konstrukcji słownej w postaci magicznego informowania
miało z kolei ochronić kobietę przed bardziej przyziemnymi zagrożeniami, takimi jak
np. agresja męża.
W przypadku magii miłosnej najsłabiej reprezentowane są działania o charakterze
odczyniającym. Z odwróceniem aktualnego porządku mieliśmy do czynienia w tekstach przeznaczonych do ugaszenia niepożądanej z pozycji zamawiającego miłości,
w tzw. otsuszkach. Zwykle przyjmowały one postać krótkich formuł porównawczych,
w których przytaczano wzorzec stanu oczekiwanego. Inną strategią przerwania uczucia – ciągłej i silnej tęsknoty – było odesłanie go przy użyciu form imperatywnych.

I.3. Teksty związane ze śmiercią i pogrzebem
Tematyka śmierci i zwyczaj grzebania zmarłych interesowały wielu badaczy starożytności słowiańskich, reprezentantów różnych nurtów nauki, rozpatrujących rozmaite
zagadnienia związane z końcem życia doczesnego225. Śmierć – jak podkreśla Arnold
van Gennep – właściwie w każdej kulturze wyznacza odejście z ziemskiej społeczności
i przejście do innego świata. Wyobrażenia o tamtym świecie bywały bardzo różne.
Panowało jednak przekonanie, że kraina zmarłych jest w jakimś stopniu podobna do
ziemskiej, z tym że jest miejscem znacznie przyjemniejszym226. Tamten świat, choć
zorganizowany na kształt doczesności, rządzi się innymi prawami, nie obowiązują
w nim kategorie znane zwykłym śmiertelnikom.
Julian Talko-Hryncewicz pisze, że śmierć stanowi:
[…] jakby zasłonę, którą odwieczna przyroda oddzieliła we wszechświecie dwa tak różniące się od siebie światy: żyjący i zmarły. Tajemniczość ta uwodzi umysł, zostający wciąż
w niemowlęctwie, a skłonny do wszelkich mistycznych wyobrażeń, do podniesienia rąbka
tej tajemniczej zasłony. Umysł ten stwarza też sobie cały szereg przesądów i wierzeń o tym
nieznanym i zaczarowanym świecie, w którym fantazja ludowa występuje o wiele bogatsza
aniżeli w wielu działach lecznictwa samego starając się w rozmaity sposób wyjaśnić sobie
ową nigdy niezgłębioną zagadkę śmierci i pozagrobowego życia, będącą przedmiotem
odwiecznie znanym, starym jak świat a zawsze nowym227.

Dlatego też dla kultury ludowej charakterystyczny bywa ambiwalentny stosunek
i co za tym idzie, różnorodne zachowania wobec znajdującego się w domu jeszcze
niepochowanego zmarłego. Z jednej strony nieboszczyk był traktowany jako członek
społeczności, jako swój, domownik, z drugiej zaś postrzegano go jako obcego, który
posiadłszy cechy tamtego świata, stawał się niebezpieczny (w czasie przebywania
nieboszczyka w domu obowiązywał m.in. surowy zakaz wykonywania niektórych

225
Patrz np.: „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 9/10, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin
1998; Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Погребальный обряд, отв. pед.
Вяч. Вс. Иванов, Л.Г. Невская, Москва 1990; О.А. Седакова, Поэтика обряда. Погребальная обрядность
восточных и южных славян, Москва 2004.
226
A. van Gennep, Obrzędy przejścia…, s. 151–158.
227
ZLL, s. 409.
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prac gospodarskich, chociażby siewu)228. Julian Talko-Hryncewicz zauważa także,
że wierzenia ludu w nieustanny związek zmarłych z żyjącymi są jedną z najbardziej
zakorzenionych pozostałości bałwochwalstwa, na którą chrześcijaństwo nie nałożyło
swojego piętna. Według tych wierzeń człowiek, umierając, nie zrywa – silnego w pierwszych tygodniach po zgonie a słabnącego wraz z upływającym czasem – związku, jaki
łączył go ze światem żyjących229.
Aby zmarły ostatecznie rozstał się z rzeczywistością ziemską i tym samym stał się
pełnoprawnym niezagrażającym otoczeniu „obywatelem tamtego świata”, niezbędne
było odprawienie wielu rytuałów. Działania, w których centrum znajdowało się usunięcie ciała (jego grzebanie, a wcześniej palenie230), umożliwić miały nieboszczykowi
wędrówkę i wejście do nowej społeczności. W związku z tym w kulturze ludowej na
pochówek mający charakter obrzędu przejścia oraz czas bezpośrednio przed i po nim
składały się liczne ceremonie, w których dominowały elementy integracji nieboszczyka
z tamtym światem, będącym odtąd dla niego nowym domem231.
Zawarte w analizowanej grupie teksty mają z reguły charakter ochraniający. Służyły
one pomyślnemu i bezpiecznemu przeprowadzeniu zmarłego w zaświaty. Od powodzenia w całkowitym zintegrowaniu się zmarłego z tamtym światem zależał nie tylko
spokój jego duszy, ale i przyszłość domowników. Obawa wynikała przede wszystkim
z niebezpieczeństwa, iż zaniedbania w obrzędzie mogłyby doprowadzić do powrotu
nieboszczyka232, co pociągało za sobą nieuchronnie śmierć kolejnego członka rodziny.

В.С. Бузин, Этнография русских…, s. 336, 340.
ZLL, s. 410–411.
230
Zwyczaj palenia zmarłych (niezależnie od ich statusu społecznego), a także należących do nich rzeczy
z pewnością znano na terenach Słowiańszczyzny, ale nie wiadomo, czy do czasu przyjęcia chrztu był to jedyny
sposób grzebania ciał. Patrz: А. Терещенко, Быт русского народа, Москва 1999, s. 289; Л. Нидерле, Славянские
древности, Москва 1956, s. 205.
231
Etnografowie często zwracają uwagę na fakt, że w kulturze tradycyjnej śmierć człowieka postrzegano
w kategoriach transformacji, jako zmianę miejsca zamieszkania, inny sposób ludzkiego istnienia. Wierzono,
że umieszczona we właściwym miejscu dusza zmarłego może zacząć nowe życie, uzyskać nowy status
i właściwości. Patrz: В.А. Чистяков, Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных
причитаниях XIX–XX вв., [w:] Обряды и обрядовый фольклор…, s. 115; Śmierć, [w:] KM, s. 554; В.С. Бузин,
Этнография русских…, s. 334. O tym, że śmierć rozumiano jako inne życie, świadczy także pierwotna nazwa
trumny (домовина) i zwyczaj grzebania w przydomowych mogiłach, które dla zmarłego stawały się jego
nowym domem. Pod żadnym pozorem nie wolno było tych grobów niszczyć, okradać czy rozkopywać. Również
powstałe z czasem cmentarze traktowano szczególnie. Były one postrzegane jako miejsce „zamieszkania”
społeczności zmarłych, które znajdowało się w opozycji do wsi, zamieszkanej przez żywych. Z przebywaniem
na terenie wiecznego spoczynku zwykle wiązał się określony kodeks zachowań. U Słowian wschodnich
zakazane było np. mówienie na cmentarzu „do widzenia”, bo groziło to ponownym spotkaniem się w tym
samym miejscu, a więc kolejną śmiercią: А.А. Плотникова, Кладбище, [w:] СС, т. 2, s. 503–506; eadem,
Могила, [w:] СС, т. 3, s. 266–272.
232
W kulturze tradycyjnej wielu narodów powracanie zmarłych do ziemskiego świata nie jest czymś
nadzwyczajnym. Motyw ten stanowi ważny element wyobrażeń ludu o relacji łączącej dwa światy: żywy i martwy.
Różne bywają natomiast przyczyny powracania zmarłych na ziemię oraz typy „chodzących” nieboszczyków. Patrz:
С.М. Толстая, Полесские поверья о ходячих покойниках, [w:] Восточнославянский этнолингвистический
сборник. Исследования и материалы, отв. ред. А.А. Плотникова, Москва 2001, s. 151–205; eadem, Мотив
посмертного хождения в верованиях и ритуале, [w:] Славянский и балканский фольклор. Семантика
и прагматика…, s. 236–267.
228
229
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Starano się więc na różne sposoby zamknąć zmarłemu drogę powrotną233: Я вот знаю,
чтоб покойник не сердился, чтоб за собой не увел, в гроб в голову надо положить
кусок хлеба [№ 2424]; Чтобы не умирали больше из семейства [№ 2435]; Чтобы
покойник не ходил, надо делать так – взять нож и с улицы подойти к окошку
и сказать три раза [№ 2464]. Za pomocą formuł magicznych i towarzyszących im
często czynności starano się również zapobiegać tęsknocie za zmarłym oraz strachowi
przed nieboszczykiem: Чтобы не бояться покойника и не тосковать по нему,
нужно на могиле бросить через левое плечо горсть песку [№ 2449].
Zamiar definitywnego rozłączenia zmarłego ze światem żywych, a tym samym
zapobieżenie jego pojawieniu się w domu, realizowano na kilka sposobów, które
zawierały przeważnie część akcjonalną i werbalną.

Ofiara
Najczęściej wykorzystywaną strategią, która miała zapobiec pośmiertnemu przyjściu
zmarłego, było właściwe wyposażenie go na drogę w zaświaty. Zabierane do grobu
jedzenie, przedmioty codziennego użytku oraz magiczno-religijne – jak pisze A. van
Gennep – „zapewniają zmarłemu bezpieczną podróż oraz łaskawe przyjęcie”234.
Słowiański zwyczaj wkładania do trumny lub grobu pokarmów czy przedmiotów
niezbędnych do życia jest konsekwencją rozumienia śmierci w kategoriach przeprowadzki. Według ludu to, czym zmarły posługiwał się w życiu doczesnym, będzie
mu potrzebne również w zaświatach. Jego wyposażanie odbywało się najczęściej
przed pogrzebaniem ciała, w domu nieboszczyka: Кладут ему ложку, хлебушка
кладут в гроб под подушецку [№ 2418]; Покойника когда уже вымоют, когда
в гроб положат, под левое плечо, под подушку положат [№ 2419]. Jednak te
same działania wykonywano niekiedy w trakcie ceremonii na cmentarzu: Когда спустят гроб в могилу, бросали на гроб рожь [№ 2435], oraz podczas tradycyjnych
wspominek zmarłego, kiedy odwiedzano jego grób: В поминальный день ходишь на
могилку. Еды чуточку оставишь [№ 2460]. Nieboszczykowi najczęściej dawano
pokarmy – np. chleb i sól (хлеб и соль, хлеб-соль235): Кладут емy хлебушка кладут
233
W wielu krajach słowiańskich w celu uniemożliwienia martwemu powrotu z zaświatów wynoszono
trumnę z ciałem ułożonym nogami do przodu, tak aby zmarły nie widział drogi (ten sam cel osiągano poprzez
trzykrotne zakręcenie trumną – nieboszczyk miał stracić wówczas orientację). Popularne było również trzykrotne
uderzanie nią o próg na znak ostatniego pożegnania zmarłego z domem. Patrz: J. Petera, Tradycyjne obrzędy
i zwyczaje pogrzebowe na Lubelszczyźnie, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 9/10, pod red.
J. Bartmińskiego, Lublin 1998, s. 330; В.С. Бузин, Этнография русских…, s. 341. Na terenach dawnej Rusi
południowej, aby zmarły nie mógł wstać i straszyć, zabijano trumnę kołkiem (zwykle osikowym), kładziono na
trumnie (przy wynoszeniu jej z domu) chleb, sól, cukier, które potem zjadano, uderzano trumną trzy razy o drzwi
(zmarły tracił wówczas słuch): ZLL, s. 423.
234
A. van Gennep, Obrzędy przejścia…, s. 157.
235
Chleb i sól (czasem połączone w jedno: chleb-sól) pełniły w obrzędach różnorakie funkcje, o czym była
już mowa. Także w obrzędowości pogrzebowej pokarmy te posiadały swoją symbolikę – stanowiły metaforę
życia, sił witalnych, przeciwieństwo śmierci. Darowane bywały one nieboszczykowi jako swoista ofiara, składana
na poczet tego, aby śmierć nie zabrała kolejnego członka rodziny, stanowiły swego rodzaju wykup dokonywany
przez żywych. Chleb albo nieprzetworzone ziarno podczas obrzędu pogrzebowego symbolizowały rodzenie się
czegoś nowego. Chleb miał być również ofiarą dla zmarłych przodków, z którymi żegnany człowiek spotka się
przecież na tamtym świecie. Ponadto mógł on służyć jako magiczna ochrona przed demonami. O znaczeniu
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в гроб [№ 2418]; Покойника когда уже вымоют, когда в гроб положат, под левое
плечо, под подушку положат хлебушка [№ 2419]. Równie często otrzymywał on
ziarna zbóż – głównie pszenicę i żyto (пшеница, рожь, жито236): Чтобы покойник не
ходил, бросают в могилу зерно [№ 2430]. Sporadycznie zmarły na drogę w zaświaty
dostawał inne artykuły spożywcze: jajka237, wódkę238 oraz słodycze: Нынче кладем
конфеточки и прянички маленько [№ 2419]; Раньше в гроб хлебушка, водки,
ложку ему (покойнику) в доме пока неувезенный [№ 2420]; В гроб ложат хлеб,
соли ложку, яйца вокруг шеи [№ 2422]. Poza pełniącą rozmaite funkcje żywnością
w ekwipunku nieboszczyka nie mogło zabraknąć przedmiotów, które chroniłyby go
przed czyhającymi nań demonami oraz ułatwiały dostanie się na tamten świat. Są to
nóż239, pieniądze240 (деньги, грош, копейки, медный пятак, серебрушки), słoma241:
На гроб, когда он в доме стоит, деньги кладут, кто прощаться приходит, и хлебсоль [№ 2425]; на тебе нож [№ 2430]; Мидницу (медный пятак) бросали в гроб
и приговаривали [№ 2433]; положат хлебушка да соломы обязательно [№ 2441].
Nieodłącznym elementem życia codziennego dawnych chłopów była ich osobista
łyżka, która notabene stanowiła jedną z nielicznych rzeczy posiadanych na własność.
Egzystencja w nowym miejscu nie byłaby bez niej możliwa, toteż zmarły zabierał ją
z sobą242: Кладут ему ложкy [№ 2418]. Rytualnemu obdarowywaniu nieboszczyka
zawsze towarzyszyła replika słowna, w której żegnający prosili zmarłego, aby ten nie
przybywał ponownie do swego ziemskiego domu. Wypada w związku z tym podkreślić, że model działania ukierunkowanego na włączenie nieboszczyka do społeczności

chleba darowanego nieboszczykowi (w celu zaspokojenia jego głodu oraz obłaskawienia Cerbera) pisał także
H. Biegeleisen. Patrz: О.А. Седакова, Поэтика обряда…, s. 116; P. Kowalski, Chleb nasz…, s. 147–149;
H. Biegeleisen, Śmierć w obrzędach…, s. 182.
236
„Жито – всякий зерновой, немолотый хлеб; затем, название это придано известным родам хлеба:
жито-южн. рожь”: СД, т. 1, s. 544.
237
Jajo w wielu kulturach pełni funkcję ważnego rekwizytu wykorzystywanego w obrzędach przejścia.
Wkładane do trumny jaja symbolizowały odrodzenie, nowe życie. Miały one również w jakiś magiczny sposób
zapobiegać powrotowi zmarłego do świata śmiertelników: Jajo, [w:] KM, s. 172–179.
238
Alkohol posiadał w wielu dawnych kulturach właściwości mediacyjne. Umożliwiał kontakt z innymi
światami, często składany był jako ofiara bogom. P. Kowalski konstatuje, że dający się jeszcze zaobserwować
współcześnie gest wylewania ostatnich kropli wódki z kieliszka na ziemię (np. podczas toastów lub przy zawieraniu
interesów), wynika również ze zwyczajów ofiarnych i troski o duchy opiekuńcze: Alkohol, [w:] KM, s. 15–20.
239
Nóż (obok innych metalowych i tnących przedmiotów) należał do szczególnej w obrzędowości pogrzebowej
grupy rekwizytów, które profilaktycznie stosowano jako przeciwstawne sferze śmierci, mające moc jej pokonania.
Podobnymi właściwościami w kulturze ludowej odznaczały się przedmioty wykonane z osinowego drzewa:
О.А. Седакова, Поэтика обряда…, s. 121–122.
240
Dawni Słowianie, podobnie jak inne ludy, byli głęboko przekonani, że zmarłemu niezbędne będą pieniądze,
aby mógł opłacić podróż w zaświaty. Patrz: A. van Gennep, Obrzędy przejścia…, s. 157–158; H. Biegeleisen,
Śmierć w obrzędach…, s. 182.
241
Słoma (zwłaszcza wyschnięta) w licznych obrzędach ludowych symbolizowała zamieranie, które staje
się zaczątkiem nowego istnienia. Wykorzystywana była w praktykach magicznych ułatwiających rozdzielenie
się ciała i duszy. Na Lubelszczyźnie w przypadku ciężkiej agonii popularne było przenoszenie konającego na
słomę rozesłaną na ziemi: J. Petera, Tradycyjne obrzędy…, s. 329.
242
А.Л. Топорков, Ложка, [w:] СС, т. 3, s. 130. Według przekonania ludowego poza obowiązkowym
wyposażeniem ułatwiającym zmarłemu podróż w zaświaty należało włożyć mu do trumny także wszystkie
przedmioty, do których był przywiązany. Trzeba było mu je dać, aby nie zechciał wrócić i upomnieć się o swoje.
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zmarłych obejmuje zawsze realne działanie i uzupełniającą je formułę słowną. Część
werbalna zawiera zwroty mas z/ вот, на towarzyszące wręczaniu, które połączone
bywają z zaimkiem osobowym ty: вот т е бе lub н а т е бе. Kolejnym elementem
magicznej konstrukcji słownej było wskazanie na to, co otrzymywał nieboszczyk,
oraz skierowana doń prośba, aby nie niepokoił swoją obecnością ludzi żyjących.
Formalnie życzenie powyższe wyrażały czasowniki (najczęściej oznaczające ruch)
w połączeniu z partykułą przeczącą n i e/ не, przez co stawało się ono bliskie formule
zakazu. W obawie przed ponownym spotkaniem ze zmarłym proszono go, aby nie
wracał do swojego dawnego domu: Вот тебе от нас, штo нужно, больше к нам
не ходи [№ 2418]; Вот тебе, Иван, хлеб и соль домой не ходи [№ 2419]; Вот мы
тебе склали, ты к нам не ходи боле, не проси ничего [№ 2420]. Równie często
nieboszczyk był proszony o to, aby nie straszył i nie zaczepiał ziemskiej rodziny:
Чтобы покойник не ходил, бросают в могилу серебро, зерно: На тебе грош, нас
не трожь, на тебе рожь, нас не тревожь [№ 2430]; На могилу высыпем рожь:
На тебе рожь, только никого не тревожь! [№ 2438].
Obdarowujący zmarłego prosili go również, by nie przychodził po żadną z rzeczy
znajdujących się w ziemskim domu i aby nie dotykał przedmiotów należących do
żywych ani ich samych: Под покрывало в гроб положат хлеб-соль, чтоб не видно
было: Вот тебе хлеб-соль, да нас не тронь [№ 2421]; В гроб ложат хлеб, соли,
ложку, яйца вокруг шеи, водкой лицо протирают: Вот тебе, ешь, а от нас
ничего не бери [№ 2422].

O b i e tn i c a
Jednym ze sposobów zapobiegania powrotowi zmarłego do świata żywych było wypowiadanie formuły magicznej, która poza prośbą o nieprzychodzenie zawierała składane
mu zapewnienie odwiedzania jego grobu. Tego typu teksty najczęściej wygłaszano
na cmentarzu podczas chowania ciała zmarłego w grobie lub też w drodze powrotnej z uroczystości: Как хоронить, горсть земли кинь и скажи: Я к тебе ходить
буду, а ты ко мне не ходи [№ 2448]; На кладбище говорят, когда хоронят: Ты
оставайся, к нам не приходи, мы к тебе сами придем. Так три раза [№ 2450].
Obietnica przychodzenia na grób mogła być także wypowiadana w czasie, kiedy zmarły
przebywał jeszcze w domu. Towarzyszyły jej wówczas szczególne czynności, które
ułatwiały oddzielenie się duszy od ciała243: Верно, что если покойник в доме, то
надо выгонять дух: открывать окна, трубу открывать – и говорят, чтобы он не
приходил. Точно не помню: Покидай нашу избу навсегда, а мы к тебе приходить
будем на могилку [№ 2461].
W kulturze ludowej obecność zmarłego w domu oraz pierwsze dni po jego pogrzebie uważano za czas
szczególny. W tradycji słowiańskiej popularne było zasłanianie wówczas wszelkich luster, bo w nich mógł
pojawić się drugi trup, to zaś wróży kolejną śmierć. Równie częste było zatrzymywanie w minucie śmierci
zegarów i ułatwianie duszy opuszczenia ciała – w tym celu otwierano szeroko wszystkie wyjścia z domu: okna,
komin, drzwi. W Rosji towarzyszyła temu formuła „Полетай душенька в рай”. Według powszechnych wierzeń,
gdy w domu znajdują się zwłoki, to niczego nie wolno zeń wydawać (pożyczać). Otwarta przez śmierć droga
prowadząca w zaświaty może bowiem pochłonąć wszystko bezpowrotnie. Patrz: Zmarły, [w:] KM, s. 624–633;
J. Petera, Tradycyjne obrzędy…, s. 330; В.С. Бузин, Этнография русских…, s. 339.
243

Teksty związane ze śmiercią i pogrzebem
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Kolejnym sposobem, który w mniemaniu ludu gwarantował włączenie nieboszczyka do
nowej społeczności, było pogodzenie się z losem i ostateczne pożegnanie ze zmarłym.
Służy temu specjalna formuła będąca konstatacją faktu, że od chwili śmierci spotkanie
martwego z żywymi nie jest już możliwe, gdyż ma on teraz swoje miejsce w nowym
odległym świecie: Я – за рекой, ты – за другой, не видаться нам с тобой. Будь
свят, лежи на своем месте [№ 2456]; Ты – за город, я – за другой, не видаться
нам с тобой. На кладбище так говорят [№ 2458].

O dl i cz anie ma le j ące
W celu uniemożliwienia zmarłemu powrotu do jego ziemskiej siedziby, krewni stosowali szczególny zabieg magiczny, który polegał na „przeżegnywaniu” okna i drzwi244.
Czynnościom towarzyszyła tu formuła słowna zawierająca strategię odliczania malejącego: Чтобы покойник не ходил, надо делать так – взять нож и с улицы подойти
к окошку и сказать три раза у одного окошка, нож ставят крест-накрест: Не
девять, не восемь, не семь, не шесть, не пять, не четыре, не три, не два, не один.
Надо и двери эдак крестить [№ 2464].

Odsyłanie
Wchodzące w skład opisywanej grupy teksty stosowane były, aby złagodzić towarzyszące domownikom bolesne i przykre odczucia spowodowane stratą bliskiej osoby –
strach przed ewentualnym powrotem nieboszczyka oraz tęsknotę. Cel osiągano dzięki
przestrzeganiu pewnych zakazów i nakazów – należało zranić pięty martwego245, a idąc
w kondukcie żałobnym, patrzeć pod koła: У мертвого пятки задевают, чтоб его

244
Okno i drzwi (również komin), prowadzące na zewnątrz, w kulturze ludowej stanowiły granicę między
światami, w nich dochodziło do kontaktu z zaświatami, stanowiły punkty mediacji. Stąd też te elementy domu
miały bogatą symbolikę i szerokie zastosowanie w zwyczajach związanych ze śmiercią i pochówkiem. Okno
bezwzględnie musiało być otwarte podczas przebywania zmarłego w domu, przez nie właśnie wychodziła dusza.
Nierzadko przez trzy kolejne dni po pogrzebie na oknie znajdował się posiłek dla zmarłego – zakładano, że
dusza, opuszczając dom, zje pozostawione pokarmy. Ukraińcy, Białorusini i Polacy przez okno podawali sobie
dziecko, jeśli zmarł ktoś z jego rodzeństwa. Miało to uchronić dom przed kolejną dziecięcą śmiercią. Przez
okno wynoszono także martwe nieochrzczone dzieci, a czasem dorosłych – zwłaszcza samobójców. Wynikało
to prawdopodobnie z faktu, że okno (w odróżnieniu od drzwi) było nietypowym wejściem do domu i stwarzało
tym samym mniejsze ryzyko niepożądanych zmian – kolejnych śmierci. Drzwi stanowią najważniejszy otwór
umożliwiający przemieszczanie się między różnymi przestrzeniami – także między terytorium żywych i umarłych.
Zamknięte drzwi utrudniały agonię i rozłączenie duszy z ciałem, musiały więc być otwarte podczas umierania,
bezpośrednio po śmierci i po pogrzebie (niektóre ludy syberyjskie dodatkowo wybijały specjalne otwory np.
w dachu, aby ułatwić moment przejścia). Patrz: Okno, Drzwi, [w:] KM, s. 102–103, 380–383; Л.Н. Виноградова,
Е.Е. Левкиевская, Oкно, [w:] СС, т. 3, s. 534–539; А.Т. Хроленко, Семантика фольклорного слова, Воронеж
1992, s. 96–97; И.А. Жилинская, Восточнославянские заговоры…, s. 54.
245
W wielu kulturach okaleczenie ciała zmarłego było najpopularniejszym sposobem zapobieżenia jego
ponownemu zjawieniu się w świecie żywych. Podobny rezultat osiągano przez krępowanie nieboszczyka.
Kalekom przypisywano szczególną łatwość przekraczania granic między różnymi częściami Wszechświata:
Zmarły, Kalectwo, [w:] KM, s. 630, 199.
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не бояться. Еще когда везут покойника на погост, чтоб не бояться, надо под
колеса смотреть [№ 2428].
Zapobieganiu lękowi i tęsknocie służyły również magiczne formuły werbalne. Jedna
z nich jako strategię oddziaływania słowem wykorzystuje wyrażenia performatywne.
Poprzez zastosowanie czasowników sprawczych uczestnik pogrzebu wyrażał intencję
pozostawienia na cmentarzu wraz z ciałem zmarłego negatywnych emocji: Чтобы
не бояться покойника и не тосковать по нему, нужно на могиле бросить через
левое плечо горсть песку и идти, не оглядываясь: Бросаю песку, оставляю боязнь
и тоску. Аминь. Три раза [№ 2449].
Innym sposobem było magiczne odesłanie (wraz z nurtem rzeki) nieszczęścia
i towarzyszącego mu smutku przy jednoczesnym przywołaniu radości: Чтобы не
бояться покойника, надо выйти к реке и сказать: Горе да беда, плыви с водой,
радость да веселье, пойдем со мной [№ 2455].

***
Według A. Zadrożyńskiej „prawdopodobnie tylko dwa razy podczas ziemskiej wędrówki
człowiek jest naprawdę samotny: w chwili narodzin i śmierci. I pewnie dlatego właśnie wtedy muszą towarzyszyć mu ludzie”246. W kulturze ludowej umieranie stanowi
najskuteczniejszy sposób przedostawania się duszy na tamten świat, pogrzeb zaś traktowany jest jako obrzęd przejścia, zapewniający człowiekowi pomyślną zmianę statusu
z żyjącego na martwego. Przekazy magiczne związane z pochówkiem zawierają jeden
rodzaj działań, którym można przypisać zarówno funkcje stwarzające (zapewnienie
przejścia zmarłego na tamten świat), jak i ochraniające (zabezpieczenie domowników
przed kolejną śmiercią). Dominuje w nich aspekt akcjonalny, część słowna jest zwykle
jedynie uzupełnieniem wykonywanych czynności.

246

A. Zadrożyńska, Światy, zaświaty…, s. 247.

Rozdział II. Analiza językowa

Z punktu widzenia myślenia magicznego verbum jest równoznaczne
operacji, czyli jest działaniem takim samym jak czynność utylitarna247.

U podstaw magii językowej tkwi przekonanie, że za pomocą słów dokonywać można
pożądanych zmian w rzeczywistości. Wiara, że słowa mają moc wpływania na bieg
wydarzeń była typowa dla społeczności pierwotnych, w których język nie był postrzegany wyłącznie jako narzędzie komunikacji, ale przede wszystkim uważano go
za realne działanie. Bronisław Malinowski niejednokrotnie podkreślał, że społeczeństwom prymitywnym, a w pewnej sytuacji i współczesnym, słowa nie służą wyrażaniu
i demonstrowaniu myśli mówiącego, lecz powodują konkretne działania, są środkami
kształtowania określonych stanów rzeczy i sposobami manipulowania czynami oraz
przedmiotami. Wybitny polski antropolog stwierdził:
[…] w każdej społeczności, zarówno wśród Trobriandczyków, jak i wśród nas, istnieje
wiara, że słowo wypowiedziane w określonych okolicznościach ma moc sprawczą, wiążącą, że wypowiedź z niezmienną mocą wywołuje specyficzny skutek, gdy stanowi przekaz
wiecznego błogosławieństwa, gdy wywołuje niepowetowane zniszczenia, czy też obciąża
zobowiązaniem na całe życie248.

Zagadnienie magii językowej, określanej też jako „magia słów”, „język magiczny”,
„mowa magiczna”, „magiczna siła słów”, „magiczna funkcja języka (tekstu)”, ma
dość bogatą tradycję badawczą. Szczególny charakter języka magii był przedmiotem
studiów antropologicznych i filozoficznych249 oraz w mniejszym stopniu – językoznawczych250. Wielu spośród znawców magii werbalnej zgodnie wyraża opinię, iż
247
M. Kamiński, O lokalistycznej interpretacji świata w magii, „Język a Kultura”, t. 1, pod red. J. Anusiewicza
i J. Bartmińskiego, Wrocław 1991, s. 169.
248
B. Malinowski, Ogrody koralowe…, s. 102–103.
249
Patrz np.: G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978; J.S. Bystroń,
Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, [w:] idem, Tematy, które mi odradzano…, s. 204–218; W. Burszta, Mowa
magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury, „Język a Kultura”, t. 4, pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej,
Wrocław 1991, s. 93–104; W. Budziszewska, Z problematyki obcości w języku magii, „Język a Kultura”, t. 4,
pod red. J. Bartmińskiego i R. Grzegorczykowej, Wrocław 1991, s. 87–92.
250
Temat magii językowej był i nadal bywa podejmowany głównie przez językoznawców analizujących
funkcje mowy. Jednak pytania, jak adekwatnie opisać specyficzną (sprawczą) funkcję tekstów magicznych –
podobnie jak klasyfikacja samych wypowiedzi sprawczych – wciąż pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi.
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w kulturach pierwotnych język jest formą życia i myślenia, a wyrażenia znajdujące się
w użyciu wywierają określone skutki w rzeczywistości. Słowa czynią i wytwarzają.
Naukowcy jednomyślnie podkreślają, że język magiczny bynajmniej nie musi być
tożsamy z językiem służącym komunikacji. Słowa magiczne często nie występują
w swoim „zwyczajnym” znaczeniu, gdyż – jak zauważa B. Malinowski – „znaczeniem
jakiegokolwiek słowa, zdania lub zwrotu jest faktyczna zmiana wywołana przez tę
wypowiedź w sytuacji, do której się odnosiła”251.
Najdoskonalszy przykład „opracowanego”, działającego słowa stanowią werbalne
formuły magiczne. Są one jednym z najstarszych gatunków ustnej twórczości ludowej.
Wymagają bezsprzecznie szerszej (antropologicznej) perspektywy naukowej, gdyż
stanowią język sui generis, będąc równocześnie częścią języka. Zdaniem K. Pisarkowej
badanie tekstów magicznych możliwe jest wyłącznie w szerszym kontekście kulturowym, w ramach tego, co określić można jako „gra magiczna”. Autorka uważa, że:
[…] aby tekst magiczny działał jako akt wykonawczy – a nie ma wątpliwości, iż nim jest
– nie może na mocy umowy społecznej sankcjonującej funkcję czarownika być zaklęciem
w butelce na morzu! Interpretacja tego tekstu jako aktu wykonawczego i odpowiednie jego
konteksty są przede wszystkim określone, ponieważ określone jest jego przeznaczenie performatywne. Mamy tu do czynienia z określonością wynikającą z definicji obiektu. Ten obiekt
jest formułą. Jego sensem jest konkretna funkcja. Bez czyjejś wiedzy o funkcji formuły jej
tekst nie zadziała. Akt nie zostanie uwieńczony powodzeniem. Wiedza o brzmieniu tekstu
i o jego przeznaczeniu należy tu do warunków (umowy) gry magicznej252.

Mowa magiczna nie jest więc prostym narzędziem komunikacji czy standardowym
środkiem opisu. Słowa, które się na nią składają, mają szczególną funkcję. Służą modyfikacji rzeczywistości. Anna Engelking w pracy poświęconej klątwie zwraca uwagę
na specyficzne cechy magicznych rytuałów słownych. Etnolingwistka zalicza do nich
Zagadnieniu temu poświęcona była dość obszerna literatura, na której kartach uczeni prezentowali różnorodne
ujęcia problemu. Patrz np.: M. Marcjanik, Magiczne funkcje słów w kulturach pierwotnych i w działaniu
współczesnego człowieka, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 10/12, s. 111–116; J. Sambor, Magiczne i religijne
(chrześcijańskie) akty mowy, [w:] Człowiek – dzieło – sacrum, pod red. S. Gajdy, H. Sobeczki, Opole 1998,
s. 103–112; R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, „Język a Kultura”,
t. 4, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1991, s. 11–28. Podjęte dotychczas próby analizy mówienia magicznego
wskazują, że słowo traktowane jest tu jako coś mającego ogromną siłę, dzięki której w realnej rzeczywistości
mogą powstawać nowe stany rzeczy. A. Oryńska na podstawie swoich obserwacji dotyczących tzw. dziecięcych
„przezywanek” wnioskuje, że „nazywanie, przezywanie kogoś ma charakter magiczny. Imię jest substytutem
rzeczy. Nazwać to opanować, zdobyć na własność, oswoić dla siebie […] A popsuć, przekręcić imię, to oddziałać
na osobę, na rzecz nazwaną”. Przejawy aktywnej roli języka są widoczne również m.in. w polityce oraz wielu
innych zachowaniach towarzyszących nam w życiu codziennym. Patrz: A. Oryńska, Walka na słowa. O pewnych
zachowaniach magicznojęzykowych w gwarze więziennej i subkulturze dzieci i nastolatków, „Język a Kultura”, t. 3
pod red. J. Puzyniny i J. Anusiewicza, Wrocław 1991, s. 69–74; A. Chudzik, Mowne zachowania…; A. KrawczykTyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001; Tabu językowe i eufemizacja w dialektach słowiańskich,
pod red. F. Czyżewskiego, A. Tyrpy, Lublin 2008; P. Nowak, K. Olejnik, Współcześni czarnoksiężnicy – magia
i rytuał w tekstach politycznych, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego,
Lublin 2001, s. 27–48.
251
B. Malinowski, Ogrody koralowe…, s. 348.
252
K. Pisarkowa, Zaklęcie a korespondencja…, s. 157. Patrz także: B. Malinowski, Sens słów pozbawionych
znaczenia, [w:] idem, Ogrody koralowe…, s. 347–353.
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charakterystyczną formę językową (gatunkowo-tekstową, składniową i leksykalną) oraz
określone warunki użycia. Ponadto ludowy rytuał werbalny związany jest z sacrum
i ma charakter symboliczny, a jego wykonaniu często towarzyszą rekwizyty. Uczona
podkreśla przy tym, że w języku magii dominuje funkcja sprawcza, bowiem mówienie
magiczne jest zarazem stwarzaniem stanów rzeczy253.
Zastosowane w tekstach magicznych sposoby oddziaływania werbalnego, choć
stanowią nierozerwalną całość i wszystkie są niezwykle ważne, to jednak wyraźnie
można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje środki, które służyły
wyjawieniu woli mówiącego (formuły pobudzające do działania, życzenia, wyrażenia
performatywne), druga – elementy naddane, stosowane dla wzmocnienia i uzupełnienia siły słowa magicznego. Wśród tych drugich dużą rolę odgrywają rytmizujące
i rymujące tekst powtórzenia, wyliczenia, tautologie, epitety.

II.1. Środki służące wyrażaniu woli mówiącego
II.1 a) Pobudzanie do działania
TRYB ROZKAZUJĄCY
Tryb czasownika jest jednym ze sposobów wyrażania określonej modalności, czyli stosunku mówiącego do stanu rzeczy. Kategorialnym znaczeniem trybu rozkazującego jest
pobudzenie do działania254. Przy użyciu odpowiednich form językowych do działania
stymulowana jest najczęściej inna osoba, ale zdarzają się też sytuacje, kiedy mobilizacja
nie ma realnego odbiorcy. Głównym nośnikiem znaczenia pobudzenia są zatem formy
drugiej osoby liczby pojedynczej lub mnogiej, które w paradygmacie morfologicznym
występują w opozycji do innych form czasownikowych255. Stosowany dla wyrażenia
woli mówiącego tryb rozkazujący jest w badanych tekstach najczęściej wykorzystywaną
strategią oddziaływania werbalnego. Daje się to łatwo wytłumaczyć faktem, że:
[…] gdy stan rzeczy jest wiadomy, ale niekorzystny, mówiący domaga się zmiany tego stanu,
wypowiadając odpowiednie żądanie. Wypowiedzenie żądające może mieć różne odcienie
znaczeniowe: od najbardziej nieśmiałej prośby – przez różne stopnie nasilenia życzenia,
zachęty, rady – do bezwzględnie surowego czy gwałtownego rozkazu256.

A. Engelking, Klątwa…, s. 53, 74–75. Uwagę na osobliwy charakter magii werbalnej zwrócił D. Ajdacič
w stwierdzeniu, że teksty magiczne realizowane są głównie w postaci formuł (klisz, obrazów, schematów), tj. słów
kluczowych, które wyróżniają tego typu wypowiedzi, inicjują i formułują samą wypowiedź oraz określają typy
wypowiedzi magicznych: Д. Айдачич, Двухсложные магические высказывания, „Etnolingwistyka. Problemy
języka i kultury”, nr 13, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 127.
254
A. Wierzbicka, Kategoria semantyczna „ramy modalnej”, [w:] Sesja naukowa Międzynarodowej Komisji
Budowy Gramatycznej Języków Słowiańskich w Krakowie w dniach 3–5 grudnia 1969 r., pod red. S. Urbańczyka,
Wrocław 1971, s. 179. Modalność tekstów magicznych trudna jest do ustalenia i zdaniem A. Engelking pytanie
o modalność i ramę modalną jest jednym z najważniejszych pytań, jakie należałoby stawiać w związku z ludowymi
rytuałami słownymi: A. Engelking, Klątwa…, s. 224–229.
255
РГ, т. 1, s. 620; т. 2, s. 110.
256
S. Jodłowski, Podstawy składni polskiej, Warszawa 1977, s. 61.
253
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Nadieżda Gultiajewa wyraża przekonanie, że w formułach magicznych najważniejszy jest czasownik. To on nadaje tekstowi dynamikę, stanowi jego jądro, pozwala
wyrazić stosunek mówiącego do sytuacji, jako że, przybierając rozmaite odcienie
znaczeniowe, wyrażać może różne intencje257. Adresaci form pobudzających do
działania są zwykle oznaczani poprzez zwrot wokatywny, który dość często zestawiany bywa z zaimkiem osobowym. Wynika to z faktu, iż „magiczne mówienie,
czyli mówienie-działanie jest zawsze mówieniem stań się! i przeważnie ma strukturę
wokatywno-imperatywną”258: Пресвятая Богородица, Царица Небесная [№ 16];
Заря ты утренняя, заря ты […] [№ 198]. Rzadko notowana bywa natomiast forma
trybu rozkazującego dla trzeciej osoby. Oznacza ona na ogół pobudzenie-życzenie259:
Пусть он будет спокоен [№ 235]; пусть он сохнет обо мне, рабе Божьей, глядит
и глаз не сводит с меня [№ 619], czasem zawierając element porównawczy: Как
я тебя, раба Божьего (имя), крепко прижимаю, так пусть и любовь тебя так
же крепко прижмет [№ 653]. Nie odnotowano żadnych formuł pobudzających,
które nie miałyby skonkretyzowanego odbiorcy. Zamawiający na ogół mobilizował
do działania natychmiastowego, co nie oznacza, że jednorazowego. Niektóre stany
zgodnie z wolą mówiącego powinny trwać przez dłuższy czas. Przekłada się to na
stosowanie form trybu rozkazującego od czasowników niedokonanych uzupełnionych
odpowiednimi przysłówkami temporalnymi: Съедай и спивай с рабы Божьей Нади
всю худобу, уроки […] На всяк день Христов, на всяк час, на всякую минуту, на
утренней зари, на вечерний зари, на дня, на полудня, ночи и на полуночи, на восходе солнца, на закате солнца, на новцу, на торцу, на перекрой месяцу [№ 289].
Tryb rozkazujący może w zdaniu wyrażać wiele odcieni znaczeniowych. Jednak
w języku nie ma żadnych środków formalnych dla ukazania mnogości znaczeń pobudzenia. Naczelne kryterium rozróżniania stopnia imperatywności stanowi intonacja260,
której nie sposób określić w przypadku tekstów pisanych. Charakter materiału nie jest
jednak jedynym problemem, z jakim przychodzi się zmierzyć w trakcie analizy języka
formuł magicznych. Należy je bowiem traktować jako szeroko pojęty tekst kultury.
W badanych przekazach nierzadko mamy do czynienia z sytuacją, gdy komentarz do
tekstu magicznego informuje o zamiarze innym niż ujawniany w treści formuły magicznej, co dodatkowo utrudnia określenie stosunku mówiącego do wypowiadanych treści.
Formuły pobudzenia do działania zawarte w tekstach magicznych różnią się od innych
wypowiedzeń o charakterze dyrektywnym261. Ich rama modalna jest zazwyczaj złożona,
Н.В. Гультяева, Язык русского заговора. Лексика, АКД, Екатеринбург 2000, s. 15.
A. Engelking, Klątwa…, s. 90.
259
Podstawowym sposobem wyrażania pobudzenia zestawionego z życzeniem („chcę, żeby…”) jest partykuła
n i e c h/ п у с т ь, п у с к а й: РГ, т. 2, s. 114–115.
260
Ibidem, s. 110.
261
Dyrektywy to wypowiedzi narzucające bądź proponujące jakąś czynność lub zachowanie i wskazujące, że
powinno ono zostać urzeczywistnione. Szczególnym warunkiem ich fortunności jest to, że osoba wypowiadająca
musi chcieć, żeby proponowana czynność się odbyła: J. Lyons, Semantyka, t. 2, tłum. A. Weinsberg, Warszawa
1989, s. 344–345. W literaturze funkcjonuje co najmniej kilka określeń dyrektywnych aktów mowy: akty
mowy pobudzające do działania, dyrektywne akty mowy, polecenia, akty sterujące działania, nakłaniające,
żądania. Patrz: J.R. Searle, Speech Acts, Cambridge 1969; J.L. Austin, How to do Things with Words, Oxford
1962; A. Awdiejew, Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004; А.Ю. Маслова, Средства выражения
257
258
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łączy bowiem ładunek rozkazująco-życzący. Niemniej jednak na podstawie kryterium
semantycznego oraz pragmatycznego (kontekstu, semantyki subiektu i obiektu, znaczenia
czasowników) wyodrębniliśmy w badanych tekstach formy trybu rozkazującego, które
implikują prośbę, żądanie (kategoryczną prośbę) oraz radę. Kryterium pomocniczym
była przy tym klasyfikacja zaczerpnięta z teorii aktów mowy.

Pr o śb y
Prośby definiowane są jako akty mowy pobudzające adresata do działania w celu
spełnienia życzenia mówiącego. Ich realizacja leży w interesie mówiącego. Zakłada
on, że adresat jest w stanie wykonać prośbę262. Znaczenie imperatywu, jak podkreślano
kilkakrotnie, zależy przede wszystkim od intonacji, która nadaje wypowiedzi zabarwienie emocjonalne. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku tekstu pisanego trudno
odróżnić uprzejmą prośbę od żądania czy rozkazu263. Anna Wierzbicka twierdzi, iż
różnica między rozkazem a prośbą tkwi w założeniach: rozkaz zawiera w strukturze głębokiej założenie, że adresat musi zrobić to, co mówiący chce, aby zrobił; prośba zawiera
w strukturze głębokiej założenie, że adresat może zrobić to albo nie zrobić tego, co mówiący
chce, aby zrobił264.

Uzasadnienie powyższe pozwala wnioskować, iż zamawiający kierował prośby przede
wszystkim do sił (postaci) znajdujących się wyżej od niego w hierarchii ważności.
Prośby najczęściej odzwierciedlały pokładaną w ich adresatach nadzieję na pomoc.
Człowiek zdawał się na nich, licząc na przychylność. Odbiorcami próśb były zwykle
postacie sakralne, które zamawiający prosił o przybycie i wsparcie ludzkich poczynań:
Пресвятая Богородица, сойди с небеса, пособи […] [№ 148]; Иван Креститель,
святой помогитель, помоги и пособи смыть рабе Божьей […] [№ 279].
Zdecydowanie częściej podmiot zwracał się do przedstawicieli niebios z prośbą
o wykonanie konkretnych działań. W związku z tym, że znakomita większość badanych
tekstów dotyczyła spraw typowo kobiecych, jak ciąża, poród, opieka nad noworodkiem,
dbanie o ognisko domowe, nader popularne było zwracanie się w zaklęciach do Matki
Boskiej. Boża Rodzicielka – kobieta i matka – była niezwykle bliska mieszkankom wsi,
z którymi łączyły ją podobne problemy. Dlatego też zwracano się do niej w tekstach
związanych z poczęciem, porodem oraz opieką nad dzieckiem: Пресвятая Богородица!

побудительного значения в сербо-хорватском языке в сопоставлении с русским, Санкт-Петербург 1998;
Н.И. Формановская, Речевое взаимодействие. Коммуникация и прагматика, Москва 2007; М.Г. Безяева,
Семантика коммуникативного уровня звучащего языка, Москва 2002. John Lyons (aby nie mieszać szerszego
znaczenia terminu „rozkaz” z węższym) obejmuje rozkazy, żądania, prośby ogólnym terminem „mand” i traktuje
je jako podklasę dyrektyw: J. Lyons, Semantyka…, s. 344.
262
E. Komorowska, Próba klasyfikacji dyrektywnych aktów mowy, [w:] Dialog kultur. Leksyka. Semantyka.
Pragmatyka, pod red. E. Komorowskiej i U. Kantorczyk, Szczecin–Rostock 2007, s. 35–45.
263
Jednym z formalnych środków wyrażenia kategoryczności pobudzenia do działania na poziomie językowym
jest aspekt czasownika. Czasowniki niedokonane zwykle wskazują na większą kategoryczność wypowiedzi, np.
„Сядь, Илька! Ради бога, сядь!” i „Ну, да садись же!”: РГ, т. 1, s. 623.
264
A. Wierzbicka, Akty mowy, [w:] Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, J. Szadury, Lublin 2004, s. 36.
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Сама слети, нет – дак посыльников пошли […] [№ 1]; Пресвятая Богородица,
Царица Небесная […] возьми ключи золотые, отопри горы местные (мясные?)
[№ 16]. Prośby kierowane do Matki Boskiej odnotowano także w tekstach miłosnych:
Пресвятая Богородица. Попрошу я ее: Дай мне красоты да лада [№ 568]. Postacią
sakralną często pojawiającą się w strategii proszenia był Pan Jezus. Warto zauważyć,
iż zwracano się doń również w tekstach związanych z porodem i troską o noworodka:
Иисус Христос, открой трое ворот, выпусти раба Божья младеня. Аминь [№ 19];
Господи Иисусе Христе […] Сними сглаз с раба Божьего (имя) [№ 324].
Odrębną grupę odbiorców pobudzenia oznaczającego prośbę stanowiły ciała niebieskie i żywioły (zorze, wiatry i wicher, Słońce, Księżyc), wyraźnie personifikowane
i posiadające moc zabierania nieszczęść oraz zsyłania zdrowia, jak również postacie
zwierzęce: Куры […] возьмите с младенца (имя) крик. Унесите за горы, за долы
с младенца (имя) крик. Три зари-зарницы, три родные сестрицы возьмите с младенца (имя) крик, унесите за горы, за долы [№ 228]; Девять ветров, десятый
– вихрь, унеси ты мое горе на белое тело, на раба (имя) [№ 606].
Zaledwie raz odnotowano pobudzenie postaci mitycznej i zamawiającego do wspólnego działania. Wypowiedziom takim nie sposób przypisać cechy kategoryczności, gdyż
wyrażają one raczej zaproszenie265: Заря-зарница, красная девица, у тебя жених
(имя), а у меня невеста (имя). Давай их положим вместе спать до белой зари,
до красного солнца [№ 199]. Kategorycznością nie odznacza się również formuła
pobudzenia adresowana do zórz, w której po każdym imperatywie pojawia się zwrot
p r o s z ę/ п ож а л у й с т а. Dzięki temu tekst przyjmuje postać niezwykle uprzejmej
prośby: Утренняя заря Дарья, вечорняя заря Марья, дённа заря Мария, ночна –
Пелагея! Придите, пожалуйста, принесите, пожалуйста, рабу Божью Ивану
сну и спокою с вечера до утра, до красного солнца, до белого дня. Возьмите,
пожалуйста, унесите, пожалуйста, бессонницу всю, беспокоицу всю [№ 127].
Adresatem pobudzenia do działania bywał również obiekt magii, np. dziecko, które
proszono, aby rosło zdrowo i było powodem dumy rodziców: Прыгай, скачи [№ 63].
Szczególnym rodzajem pobudzenia są inwokacje kierowane do przedmiotów nieożywionych. W tego typu wypowiedziach przedmiot, do którego adresowane bywa
pobudzenie do działania, jest najczęściej personifikowany i bezwzględnie musi zostać
ujawniony (nazwany)266. Podobne konstrukcje stosowano przede wszystkim w tekstach
ukierunkowanych na pozbycie się tego, co nie było przez człowieka pożądane, czyli bólu
i choroby, a także odwrotnie – po to, aby posiąść to, co potrzebne, czyli chociażby przyjemny wygląd zewnętrzny. Oczekiwany rezultat miał nastąpić za sprawą działań podjętych
przez te obiekty: Кажись, мое белое лицо белее свету белого, разгорайте мои алые
щеки [№ 555]; Жги267 ты, силa могучая, его кровь горячую, его сердце […] [№ 605].
Możliwa jest także sytuacja, kiedy personifikowany martwy „przedmiot” (drzwi, dzień
świąteczny) ma jakąś szczególną moc, którą zamawiający pragnie wykorzystać: Дверной

РГ, т. 1, s. 624–625.
Ibidem, s. 623.
267
Taka imperatywna forma (obok дуй, валяй, жарь) poza znaczeniem leksykalnym posiada również szczególną
modalność, implikuje mianowicie pobudzenie do energicznego i natychmiastowego działania: ibidem, s. 624.
265
266
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скрип, возьми с младенца крик [№ 205]; Батюшка Покров, покрой меня женишком
[№ 739]. Wskazani powyżej odbiorcy za sprawą formuły pobudzenia wyrażonej trybem
rozkazującym byli przez zamawiającego proszeni o wykonywanie różnych czynności. Przy
tym prośby najczęściej dotyczyły uwolnienia człowieka od tego, czego nie chciał, oraz/
lub obdarowania tym, czego pożądał. Konsekwencją owych intencji jest zagęszczenie
tekstów imperatywami ze znaczeniem w eź/ во з ь м и (zabierz, zdejmij, ujmij, unieś/
бери, сними, унеси) oraz d a j/ дай (poślij, włóż/ пошли, вложи). Prośby o zabranie
czegoś i/ lub zesłanie czegoś innego wyrażane bywają przede wszystkim w tekstach
o charakterze leczniczym i w zaklęciach miłosnych. Zamawiający prosił przeważnie
o sen i spokój dla dziecka oraz o uwolnienie go od bezsenności i innych dolegliwości
wieku dziecięcego: Заря-матушка вечерняя, дай младенцу сну и угомону [№ 99];
Пресвятая Мать Богородица, уйми рев и переполох у раба Божьего (такого-то)
[№ 251]. Proszono również o pomyślne swatanie: Дай, Господи, xорошего сватовства, чтоб гладко и сладко все прошло и вышло [№ 768]. Poza czasownikami da j,
weź/ дай, возьми w przypadku próśb stosowane były w zależności od przeznaczenia
formuły także imperatywy od innych czasowników. W tekstach leczniczych częstokroć
pojawiają się prośby o zmycie choroby. Wynika to z faktu, że mycie uznawano za terapię uniwersalną: Река Онега, oмой у раба Божия все прикосы, монокосы [№ 359].
Z kolei pośrednicy – poprzez zastosowanie czasowników ze znaczeniem „przenieście”
– proszeni byli o zabranie chorób tam, gdzie jest ich miejsce, a więc w „tamten”, nieludzki świat: Марья Магдалина, раба Божья, сестра Лазарева, идите, отгоните,
выманите переполоха-полоха из белого тела, из […] Угоните их за чистые поля,
за синие моря [№ 284]. W przypadku leczenia chorób dość popularne były imperatywy
oznaczające fizyczne zaszkodzenie chorobie lub jej unicestwienie. Proszeni byli o to
głównie żarłoczni (drapieżni) pośrednicy: y щуки зубы медны, глаза оловяны. Съедай
и спивай с рабы Божьей Нади всю худобу, уроки, призоры, всяки уроки, прикосы
[№ 289]. Równie często w tekstach leczniczych odnotowujemy prośby uniwersalne –
wyrażane czasownikiem uchrońcie/ сохраните, с берегите: Свет Божий, ветер
божий, люди божьи, сохраните, сберегите младенца Сашеньку от двозубья, от
детской прикоски, от […] [№ 344]; Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
нас. Спаси, сохрани и помилуй младенца (имя) [№ 276]. Z kolei w magii miłosnej
dominują prośby o zesłanie lub wzniecenie uczucia wybranego człowieka. Pobudzeniaprośby wyrażały tu czasowniki związane z motywami typowymi dla wskazanych tekstów
(pal, parz, s u s z, k r u s z/ жги, су ши, кру ш и): Жги ты, силa могучая, его кровь
горячую, его сердце [№ 605]; Есть двенадцать ветров […] высушите, выкрушите
моего суженого – ряженого [№ 610].

P r o śb y k at e g o r y c z n e ( ż ą d a n i a )
Prośba kategoryczna (żądanie) stanowi przejściowy akt mowy między prośbą a rozkazem268. „Istotną cechą żądania, odróżniającą go od rozkazów, zakazów, pozwoleń
i próśb, jest rzeczywiste czy udane przekonanie mówiącego, że ma on prawo domagać

268

E. Komorowska, Próba klasyfikacji…, s. 42.
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się, aby adresat zrobił to, czego się od niego chce”269. Zazwyczaj, mówiąc o żądaniu,
mamy do czynienia z działaniem językowym, za pomocą którego nadawca w swoim
interesie pobudza odbiorcę do działania. Przy czym – jak uważa A. Wierzbicka – „ten,
kto żąda, nie zajmuje pozycji nadrzędnej w stosunku do odbiorcy. Pod tym względem
żądanie spokrewnione jest z prośbą. Z drugiej strony w żądaniu jest coś kategorycznego,
nieznoszącego sprzeciwu, co zbliża je raczej do rozkazów niż do próśb”270. Formalnym
wykładnikiem kategoryczności prośby jest aspekt czasownika. Kategoryczność związana
jest także ze wskazaniem na czas, w jakim działanie powinno być urzeczywistnione.
Z większym ładunkiem ekspresywnym mamy do czynienia, gdy zmiana ma zaistnieć
natychmiast271, a w przypadku zaklęć na pewno tak właśnie było. Zamawiający oczekiwał zmiany tu i teraz. Powyższe warunki żądania spełniają przede wszystkim formuły
służące odesłaniu choroby. Zamawiający nie dysponuje sankcjami na wypadek niespełnienia (kategorycznej) prośby, ale „czuje”, że choroba powinna zrobić to, do czego jest
pobudzana. W takim wypadku strategię kategorycznego pobudzenia do działania realizują zazwyczaj czasowniki oznaczające ruch. Celem zamawiającego jest przepędzenie
lub odesłanie dolegliwości w inne miejsce i dlatego od chorób żąda się, aby odstąpiły,
odczepiły się: свались вся тягота [№ 66]; ночная полуночница, отстань от раба
Божья (имя) [№ 134]; oткуда пришло, туда и пойди. Подите вы, уроки, призоры,
старому одору на пяту [№ 289]. W niektórych formułach odsyłających, aby podkreślić
jednoznacznie negatywny stosunek emocjonalny do pobudzanego obiektu zamawiający
stosuje partykułу modalnе w o n/ во н, кыш, д оло й: С гуся – вода, а худоба – вон!
[№ 47]; Месяц молодой, бородавки, кыш, долой! [№ 1922]. Cechy kategorycznej
prośby posiadają także formuły pobudzające do zaprzestania działania, przerwania
czynności niekorzystnych z punktu widzenia mówiącego. Ich cechą charakterystyczną
jest zastosowanie negacji wyrażonej wprost środkami gramatycznymi lub tkwiącej
implicite w semantyce samych leksemów. Dzięki temu formuła zbliża się do zakazu,
czyli aktu mowy powstrzymującego już rozpoczęte lub mogące się odbyć działanie272.
Odbiorcą komunikatów o charakterze zakazu, na które składają się partykuła przecząca
nie/ не i różnorodne czasowniki oznaczające działania szkodliwe, są głównie choroby
dziecięce (bezsenność i gryża): Щекотка […] Моего младенца (имя) не тронь, не
беспокой, ни в день, ни в ночь [№ 81]; Грыжа, не грызи, этого младенца не загрызи
[№ 388]. Kategoryczne prośby o charakterze zakazu (n i e c h o dź/ н е ход и273) były
także najczęściej notowaną strategią werbalnego oddziaływania w tekstach związanych
z pogrzebem. Adresowane do nieboszczyka, wyrażały intencję ostatecznego rozstania
się żywych ze zmarłymi: ты к нам не ходи [№ 2420].
Istotną cechą zakazu – według Ewy Komorowskiej – jest proponowanie przez
mówiącego innego zachowania274. W badanych tekstach bardzo często obserwujemy
A. Wierzbicka, Akty mowy…, s. 42–43.
Ibidem, s. 43.
271
РГ, т. 1, s. 623.
272
E. Komorowska, Próba klasyfikacji…, s. 45.
273
Znaczącym atrybutem tego typu konstrukcji jest to, że oznaczają one pobudzenie do działania, w którym
mówiący podkreśla swoją wolę odnośnie zrealizowania działania w realnej przyszłości: РГ, т. 2, s. 110.
274
E. Komorowska, Próba klasyfikacji…, s. 45.
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sytuację, kiedy mówiący po formule pobudzenia choroby do zaprzestania działania
lub skłaniającej do niepodjęcia go, stosuje drugi imperatyw, któremu można przypisać
cechy rady. Zamawiający zakazywał personifikowanym schorzeniom dotychczasowych szkodliwych dla człowieka działań i jednocześnie zalecał im, aby zajęły się
czymś innym, w innym miejscu: Не мучай, полуночница, раба Божия (имя), бери
топор да руби. Не мучай, полуночница, рабу Божью (имя), бери прялицу да пряди
[№ 161]; Не грызи, грыжа, раба Божьего (имя), грызи, грыжа, пень березовый
[№ 426]. Czasem dla podkreślenia przeciwstawności działań („nie rób tego, a rób…”)
po zakazie a przed zaleceniem mówiący wprowadzał rozłączny spójnik „a”: Шитухабытуха, полуношница, не играй с моим малышом, а играй с ветрами, с мышами
за печкой [№ 93]. Połączone strategie zakazu i rady wykorzystywano także w magii
miłosnej. Odbiorcami podwójnego komunikatu były wówczas wiatry, którym kobiety
zabraniały suszyć, kruszyć przyrodę i radziły, aby te działania żywioł wykonywał
względem ukochanego: Вот и не сушите, и не крушите матери родной земли,
сеченых дров, кошеной травы и жатого хлеба. А иссушите да присушите раба
Божьего (имя) рабе Божьей (имя) [№ 618].
Czasem po zakazie stosowano również groźbę, która – choć formalnie niewyrażona
trybem rozkazującym – pozostawała w ścisłym związku z żądaniem zaprzestania działań.
W mniemaniu zamawiającego grożenie uznawane było za skuteczniejszy niż zakaz
sposób oddziaływania na wielce niepożądane siły. Zapewne dlatego groźba zajmowała w tekście magicznym stałe miejsce – zaraz po kategorycznej prośbie – i nie była
formułą grzecznościową, lecz aktem agresji. Grożenie wiązało się z przedstawieniem
określonych sankcji zalecanych przez grożącego w razie niewykonania czynności.
Joanna Misiukajtis podkreśla, że groźba to zespół aktów mowy, w których nigdy nie
występuje czasownik performatywny „grozić”. Konieczny jest zatem inny wykładnik
językowy opisujący akt grożenia275. W badanych tekstach znaczenie to uwidacznia
się w semantyce wypowiedzi oraz – co już odnotowano – w strukturze tekstu: Грызь,
грызь, грызь, не грызи нас, мы тебя загрызем [№ 483].
Możliwa była także sytuacja, kiedy po zakazie zamawiający coś obiecuje. Obietnica
jest blisko spokrewniona z gwarancją. John Searle podaje dziewięć warunków, które
musi spełnić dany akt, by był on uznany za obietnicę. Znalazł się wśród nich i taki:
intencją mówiącego jest wywołanie u słuchacza wiedzy, iż wypowiedź stanowi z jego
strony zobowiązanie do wykonania aktu276. Poniższa formuła przypuszczalnie spełnia ów wymóg, bo zamawiający zobowiązuje się przecież do wykonania pewnych
czynności: не мучь, не позорь, рабу Божию (имя). Сама растить буду, тебе дела
нету [№ 160].

275
J. Misiukajtis, Groźba jako akt mowy. Aspekt semantyczno-pragmatyczny, [w:] Świat Słowian w języku
i kulturze. Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, pod red. E. Komorowskiej i A. Purchawki-Mulickiej, Szczecin 2008, s.107.
276
J.R. Searle, Speech Acts…, s. 60; cytat w przekładzie J.R.-D.
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R a d y, z a l e ce n i a
W badanych tekstach odnotowano również rady będące w danej formule (najczęściej
leczniczej) samodzielnym środkiem oddziaływania językowego. Według J.R. Searle’a rada
wyraża myśl, że jakieś zdarzenie jest korzystne dla słuchacza277. Zatem rada to mówienie komuś, co jest dla niego najlepsze. Jednak w radzeniu jest pewna (obecna w wielu
językach, a więc warta dociekania) sprzeczność. Zwróciła na nią uwagę A. Wierzbicka,
twierdząc: „paradoksem rady jest to, że chociaż radząc komuś, aby coś zrobił, nie wyrażamy naszego chcenia, aby on to zrobił, to jednak używamy wtedy niejednokrotnie
formy imperatywu”. Badaczka dostrzega możliwość wyjaśnienia tego faktu tym, że
„udzielając rady, wyobrażamy sobie siebie samych w sytuacji tej drugiej osoby i wobec tego ujmujemy w myśli naszą radę jako imaginacyjną decyzję w stosunku do nas
samych”278. Jednak w przypadku zaklęć trudno byłoby posłużyć się tą interpretacją bez
zastrzeżeń, gdyż udzielający rad raczej nie stawiają się w sytuacji odbiorcy komunikatu,
lecz dbają o własne sprawy. Zajęta czymś innym choroba przestawała wszak zagrażać
człowiekowi. Szczególnym rodzajem rad jest imperatyw kierowany do drugiego człowieka – uczestnika dialogu rytualnego, którego celem było unicestwienie choroby. Tryb
rozkazujący czasownika był wówczas zestawiany z formą stopnia wyższego przymiotnika
lub z przysłówkiem oznaczającym sposób wykonania wskazanych czynności. Strategia
niszczenia chorób w dialogu rytualnym uznawana była w kulturze ludowej za terapię
uniwersalną, dlatego zapewne imperatywy ze znaczeniem rady wykorzystuje się w wielu
leczniczych tekstach-dialogach. Semantyka czasowników podyktowana jest sposobem
leczenia danej choroby uważanym za najskuteczniejszy, a ten z kolei wynika zwykle
z tego, jak choroba szkodzi: Кого пецёшь? – Чахотку ле. – А пеки хорошенько, чтоб
век не болело да не отрыгивало [№ 509]; Что чапаешь? – Полуношницу. – Чапай
пуще, чтоб не было веки по веки [№ 152]; Чего грызешь? – Грыжу грызу. – Грызи
горазже! [№ 459].

ZWROTY EKSPRESYWNE
Znaczenie pobudzenia do działania posiadają także zwroty ekspresywne typu m a s z/
н a, вот тебе, które nazywane są na ogół wyrazami-zdaniami279. Pojawiały się one
w tekstach leczniczych – pobudzały pośredników do zabrania dolegliwości lub służyły
obłaskawieniu chorób – oraz w przekazach pogrzebowych, gdzie były użyteczne również w swoistym przekupywaniu nieboszczyka: Зоря-зореница, красная девица, на
тебе пересонье [№ 109]; Грыжа, на тебе хлеб да соль [№ 370]; Под покрывало
в гроб положат хлеб-соль, чтоб не видно было: Вот тебе хлеб-соль, да нас не
тронь [№ 2421]. Pobudzające zwroty ekspresywne należą również do najczęstszych
strategii zapewniających pomyślność podczas zmiany zębów mlecznych na stałe
u dziecka. Adresowane były one przede wszystkim do myszy: Мышка, мышка, на
тебе молочный [№ 528].
277
278
279

Ibidem.
A. Wierzbicka, Akty mowy…, s. 46.
РГ, т. 2, s. 114, 420.

Środki służące wyrażaniu woli mówiącego

105

BEZOKOLICZNIK
W określonych konstrukcjach składniowych znaczenie pobudzenia do działania
może przyjmować również nieodmienna forma czasownika, czyli bezokolicznik.
Bezokolicznikowe zdania pobudzające odznaczają się mniejszą kategorycznością
w porównaniu z formami trybu rozkazującego, a równocześnie są od nich znacznie
pojemniejsze – przyjmują bowiem różne odcienie znaczeniowe. Najczęściej mówiący
nie tylko wyraża przez nie wolę urzeczywistnienia określonego działania, lecz także
informuje o konieczności podobnego zachowania. Pobudzenie wyrażone bezokolicznikiem adresowane bywa zazwyczaj do konkretnej wskazanej w tekście osoby280.
Sytuacja taka ma miejsce również i w badanych tekstach: Тебе пить, а мне, рабе
Божьей (имя), допивать, а тебе меня, рабу Божьему (имя), не бивать [№ 786].

TRYB ORZEKAJĄCY
Kategorialnym znaczeniem trybu oznajmującego, nazywanego też neutralnym, jest
znaczenie realności, tj. przedstawianie działania jako w pełni realnego w teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości. W niektórych sytuacjach formy trybu orzekającego
mogą mieć także znaczenie przenośne, które wyraża pobudzenie lub życzenie. Jest
to możliwe, ponieważ tryb oznajmujący w języku rosyjskim i w większości języków
w ogóle, nie ma żadnego specjalnego wykładnika morfologicznego. Nie posiada on
zatem żadnych ograniczeń, jeśli idzie o możliwość wyrażania odcieni modalnych. Formy
indikatiwu zależnie od kontekstu oraz form czasu gramatycznego wraz z partykułami
i wyrażeniami modalnymi obejmować mogą różne znaczenia, m.in. zamiar, groźbę,
życzenie. Użycie czasu teraźniejszego w celu pobudzenia do działania przysługuje
drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej czasu przyszłego oraz formom czasu
przeszłego niektórych czasowników dokonanych281. W analizowanych przekazach
pobudzenie często wzbogacane było zwrotem porównawczym: Как желтые пески
пересыпаются, как вода скатывается, так с раба Божьего (имя) и исполох
скатится – с буйной головы, с […] [№ 275].

II.1 b) Życzenia
Drugim pod względem frekwencji sposobem oddziaływania na rzeczywistość jest
wypowiadanie stosownego życzenia. Zasadnicza różnica między formułami pobudzającymi a życzeniami sprowadza się do odbiorcy komunikatu. Formuły pobudzające
mają konkretnych adresatów, którzy zgodnie z wolą mówiącego wykonać powinni
określone działania. Życzenia nie zawierają natomiast zwrotu wokatywnego, mówiący
tylko informuje o chęci wprowadzenia określonych zmian w życiu282.

280
В.И. Казарина, Современный русский синтаксис. Cтруктурная организация простого предложения,
Елец 2007, s. 217.
281
РГ, т. 1, s. 618–619.
282
А.Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, Москва 1955, s. 228.
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BEZOKOLICZNIK + PARTYKUŁA B Y
Konstrukcja składająca się z bezokolicznika połączonego z partykułą b y/ б ы stanowi w języku rosyjskim najbardziej typowy sposób wyrażenia życzenia283. Jednak
w analizowanych formułach magicznych nie jest ona stosowana zbyt często. Użyto jej
zaledwie kilka razy i na dodatek tylko w grupie tekstów miłosnych: Эту тоску, эту
сухоту ни сном бы заспать, ни хлебом-солью заесть, ни водой бы запить [№ 722].

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY
Najczęściej notowanym w badanych tekstach środkiem wyrażenia życzenia okazuje
się forma trybu przypuszczającego, złożona z osobowej formy czasownika n a -ł/ -л
oraz partykuły by/ бы. Wynika to być może z faktu, że życzenie wyrażone formą trybu przypuszczającego w bardzo niewielkim stopniu realizuje pierwiastek wolitywny.
Konstrukcja zawierająca bezokolicznik z partykułą by/ бы oznacza mianowicie życzenie bardziej skonkretyzowane, które wymaga zwykle aktywności (głównie ze strony
mówiącego), podczas gdy tryb przypuszczający odzwierciedla nie tyle życzenie, co
nostalgiczne, podświadome pragnienie tego, co wypowiadający uważa za atrakcyjne284.
Forma koniunktiwusa może w zdaniu przybierać znaczenie przypuszczenia, warunku
oraz życzenia. To ostatnie – zdaniem Aleksandra Tichonowa – jest najbardziej jaskrawym i ekspresywnym spośród znaczeń trybu przypuszczającego. Z punktu widzenia
formułującego życzenie przedstawienie go przy użyciu trybu przypuszczającego
sprawia, że staje się ono wielce pożądane i możliwe do zrealizowania285. Według
autorów Русской грамматики [Gramatyki rosyjskiej] życzenie „ubrane” w formę
trybu przypuszczającego może w zdaniu posiadać odcień życzenia właściwego, życzenia niecierpiącego zwłoki oraz życzenia zaprzeczonego286. W badanych tekstach
odnotowano tylko życzenie właściwe, które było przeważnie wzbogacane zwrotem
porównawczym, zawierającym wzór cechy lub sposobu, w jaki dany stan czy działanie
miało zaistnieć. Najwięcej tego typu formuł pojawia się w tekstach miłosnych: Ясный
бы сокол думал бы [№ 552]; А мой любезный (имя) сох бы, болел, как в огне горел,
по мне, рабе Божьей (имя) [№ 553]; Всем бы я казалась как ясный месяц, часты
звезды [№ 558].

TRYB ORZEKAJĄCY W ZNACZENIU ŻYCZENIA MAGICZNEGO
W przypadku formuł magicznych możemy niewątpliwie mówić o specjalnym zastosowaniu trybu oznajmującego, który zawiera znamiona życzenia (chcę, żeby tak
się stało287). Otóż w każdej z badanych grup zaklęć (oprócz tekstów związanych ze
Ibidem.
Ibidem, s. 228–229.
285
А.Н. Тихонов, Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология, Москва
2003, s. 367.
286
РГ, т. 1, s. 625.
287
Nie są to z punktu widzenia gramatyki właściwe formy czasu teraźniejszego w znaczeniu życzenia. Gdyby
takimi były, dałyby się bez zastrzeżeń zamienić formami trybu przypuszczającego: РГ, т. 1, s. 620.
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śmiercią) odnotowano przykłady wypowiedzi narracyjnych, których siła sprawcza tkwi
w przedstawieniu wydarzeń rozgrywających się w mitycznym świecie. Najczęściej opis
dotyczy czynności o charakterze leczniczym wykonywanych – stosowany jest czas
teraźniejszy – przez jakiegoś pomocnika i jednocześnie pożądanych przez zamawiającego. Teksty te działają na mocy magii życzenia spełnionego. Intencją wypowiadającego zaklęcie jest przeniesienie sytuacji ze świata mitycznego w magiczny sposób do
realnej rzeczywistości i tym samym osiągnięcie oczekiwanego rezultatu. Dla tekstów
narracyjnych charakterystyczny jest brak odbiorcy oraz formuł wyraźnie pobudzających
czy wyrażających życzenie288: Стану […] Мать Пресвятая Богородица, сидит,
обдувает, опахивает у раба Божья младеня (имя) уроки и призоры [№ 237]; щука
Пятница, переедает, перегрызает, тимец-родимец [№ 499].
Poza dość rozbudowanymi zaklęciami narracyjnymi indikatiwus oznaczający życzenie stosowany był także w krótkich tekstach bez konkretnego odbiorcy lub mających
odbiorcę w postaci jakiegoś bliżej nieokreślonego istnienia odpowiedzialnego za taki
porządek świata, w którym rzecz nazwana bezwzględnie istnieje289. Kreowanie pożądanego stanu następowało poprzez magiczne poinformowanie o tym, co zamawiający
chciał osiągnąć, tj. wypowiedzenie w czasie teraźniejszym, ergo – tak, jak gdyby było
to faktem. Analogiczna zasada notowana była najczęściej w tekstach miłosnych, gdzie
służyła osiągnięciu korzystnego wizerunku, oraz w formułach leczniczych – w celu
wyrażenia życzenia pozbycia się choroby: С гуся вода – с лебедя вода, с моего внука
или внучки – вся худоба [№ 330]; Иду я, раба Божья (имя), на гульяне, всех краше
и баше. При меня подружки хуже и гаже [№ 574].
Szczególny rodzaj życzenia wyrażanego przy użyciu form czasu teraźniejszego
posiadają w tekstach magicznych zdania zaprzeczone. Wynika to ze specyficznej
funkcji negacji w kulturze ludowej. Jest ona jednoznaczna z zaprzeczeniem istnienia.
Omawianą strategię stosowano głównie w tekstach leczniczych. Służyła pozbywaniu
się dolegliwości i bólu: Заря-зарница, красна девица, утренна Марья, полуночна
288
Szczególnym rodzajem tekstów, które mają zapewnić spodziewane w rzeczywistości zmiany jedynie
za sprawą przywoływania jakiegoś wydarzenia (samej narracji) są zaklęcia-modlitwy określane jako „Sen
Bogurodzicy”. Tego typu teksty magiczne w pewnym sensie przypominają modlitwy, choć oba typy wypowiedzi
różni wiele. Przede wszystkim – obszar działania, stosunek do sacrum oraz wykorzystywanie przez magię
(w odróżnieniu od religii) sił zła. „Sen Bogurodzicy” to szeroko rozpowszechniona wśród ludów słowiańskich
legenda apokryficzna. Stanowi ona utwór samodzielny, który stylem i treścią wyraźnie odbiega od zaklęć. Nikita
Tołstoj uważa, iż apokryficzny „Sen Matki Bożej” wywodzi się z tradycji serbskiej, która głosi, że Matka Boska
tuż przed urodzeniem Jezusa miała sen, o tym jak pęka niebo, a potem na powrót się scala. Uczony zwraca
uwagę na fakt, że liczne w tradycji słowiańskiej teksty o charakterze apokryficznym (głównie przekłady z języka
greckiego, rzadziej z łaciny oraz hebrajskiego) stworzyły trudny do sklasyfikowania gatunek twórczości ustnej,
w skład którego wchodzą opowieści o stworzeniu świata, księgi wróżb, modlitwy, żywoty. Ostatecznie N.I. Tołstoj
konstatuje, że modlitwy apokryficzne wraz z charakterystycznymi dla nich motywami i postaciami funkcjonują
w folklorze jako zaklęcia. A.L. Toporkow również mówi o „Śnie” w kategoriach – trudnej do scharakteryzowania
– modlitwy apokryficznej. „Sen Bogurodzicy” przytaczano (obok takich tekstów jak: „Modlitwa apostoła Pawła
od żmii”, „Modlitwa Archanioła Michała” i inne) w wielu zbiorkach zaklęć i modlitewnikach, które bywały
konfiskowane przez władze w XVII–XVIII w. Badacz zauważa, że tekst ten funkcjonował w tradycji ustnej oraz
pisanej również jako wiersz duchowy. Zwykle jego treść przekazywano ustnie i odtwarzano w razie konieczności
lub też w formie zapisu noszono na piersi, co zapewniało bezpieczeństwo oraz pomoc: РЗ, s. 386; Н.И. Толстой,
Апокрифы, [w:] СС, т. 1, s. 113–114; А.Л. Топорков, Заговоры в русской…, s. 9, 21–22.
289
A. Chudzik, Mowne zachowania…, s. 93–94.
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Мария, не мает, не мотает раба Божьего [№ 172]; У вороны боли, у сороки
боли, а у Оли не боли! [№ 523]. Nietypowe znaczenie życzenia należałoby przypisać
także formom czasu przeszłego, które służyły zapobieżeniu szkodliwej działalności
chorób, przedstawiając wybrane czynności jako dokonane. Poprzez zastosowanie
odpowiednich form zamawiający podkreślał bezcelowość pojawienia się szkodnika
i tym samym wyrażał życzenie „nie chcę, aby się stało”. Tego typu chwyt magiczny
notowano w tekstach dotyczących dolegliwości dziecięcych, najczęściej gryży: Сама
я носила, сама приносила, сама я муки принимала, сама я грызла, сама загрызала
[№ 381]. Formy czasu przeszłego wykorzystywano także w tekstach narracyjnych,
gdzie pełniły taką samą funkcję jak formy czasu teraźniejszego. Skutek wydarzeń
przedstawianych jako dokonane, które miały miejsce tam i wtedy, chciano osiągnąć
tu i teraz. To, co stało się w świecie mitycznym, miało przynosić takie same rezultaty
w rzeczywistości. Najczęściej chodziło o pozbycie się chorób: Прилетала жолна, на
правое плечо садилася, носом клевала, крылом уметала, выметывала […] [№ 350].

II.1 c) Konstrukcje porównawcze
Formuły magiczne oparte na dwuczłonowym paralelizmie stanowią jeden z najbardziej
typowych chwytów stylistycznych, jakie znajdują zastosowanie w tekstach folklorystycznych. Poprzez ich użycie mówiący nie tylko kształtuje, ale i wznawia naruszony
w przyrodzie lub społeczeństwie porządek. Wciela tym samym w życie nowe pożądane
przez siebie stany. W przypadku zmian pozytywnych dzieje się to w rezultacie przywoływania obrazów piękna, w tekstach negatywnych (klątwach) – czegoś niedobrego
lub braku czegoś290. Ludmiła Winogradowa podkreśla, że w kulturze tradycyjnej
analogiczne dwuczłonowe formuły w doskonały i przejrzysty sposób wyjaśniają sens
ludzkich zachowań. Autorka określa je mianem metajęzyka kultury ludowej. Ich cechą
charakterystyczną jest fakt, że funkcjonują one w sposób specyficzny: tekst wchodzi
bezpośrednio w obrzęd lub pozostaje na zewnątrz, jest fizycznie nieobecny, ale istnieje w świadomości wykonawców rytuału i jest aktualizowany w sytuacji kontaktu
z przedstawicielami obcej kultury, lub wreszcie – występuje w formie samodzielnych
wyrażeń291. Konstrukcje porównawcze stanowią także nieodłączny element tekstów
magicznych. Przywoływane w nich obiekty odwzorowują porządek panujący w świecie
i tym samym tworzą implikacje obligatoryjnej konieczności zaistnienia planowanych
działań. Porównywane mogły być rozmaite przedmioty, a także wydarzenia z mitycznego
centrum, które dla zamawiającego są tak samo pewne, jak niezmienność praw natury.
W badanym zbiorze porównanie bywa strategią niezwykle częstą, z czego wysnuć
można wniosek, że w przekonaniu ludowym konstrukcje te pozwalały człowiekowi
bezpośrednio wpływać na otaczający świat. Czasem były one jedynym środkiem oddziaływania: coś miało zaistnieć na zasadzie paralelizmu względem czegoś innego,
na mocy wiary, że „podobne oddziałuje na podobne”.
Д. Айдачич, Двухсложные магические…, s. 133.
Л.Н. Виноградова, Мотивировки обрядовых действий. Стереотипы религиозного и магического
мышления, [w:] Folklor – sacrum…, s. 54.
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Konstrukcje równoległe występują we wszystkich grupach tekstów, towarzyszyły
one każdej niemal strategii werbalnego oddziaływania na rzeczywistość. Najczęściej
wprowadzane bywały za pomocą spójników (częściej pary, ale też pojedynczych), które
pełnią tu funkcję istotną. Miał rację Michaił Łomonosow, gdy pisał, że są one niczym
gwoździe lub klej, dzięki którym wyrażane myśli mogą być łączone292. Spójnikowe
konstrukcje paralelne przekazują informację, że coś ma się stać, zaistnieć w takim
samym stopniu, tak samo, w równej mierze, jak coś innego. Autorzy „Gramatyki rosyjskiej” prezentują zrównanie jako jeden z kilku możliwych odcieni porównania (obok
porównania właściwego, reprezentacji, gradacji), jakie wyrażać mogą poszczególne
spójniki lub ich pary293. Aleksander Gwozdiew określa rosyjskie spójnikowe zdania
porównawcze mianem „предложения образа действия” i twierdzi, że charakteryzują
one sposób działania lub jego wywoływania. Najpopularniejszymi chwytami, które
służą temu celowi, są porównania z innymi zjawiskami oraz wskazanie rezultatów wywołanych działaniem. Najczęstszym spójnikiem wyrażającym porównanie zasadzające
się na podobieństwie lub równości jest j a k/ ка к294. Jego zastosowanie odnotowano
w tekstach miłosnych wykorzystywanych dla osiągnięcia korzystnego wizerunku:
Мое лицо круглое, как яйцо, чистое, как зеркальце [№ 586].
Zdecydowanie częściej porównanie wyrażano jednak parą spójników, które zwykle
chętnie łączyły się z innymi częściami mowy, chociażby ze stosowanymi dla wzmocnienia przekazu spójnikami oraz partykułami. Ich funkcja polegała na akcentowaniu
(wzmacnianiu) znaczenia podobieństwa. Dzięki takiemu zabiegowi porównywane
obiekty zbliżały się do siebie jeszcze bardziej. Wśród partykuł znajdują się wzmacniające: ż e/ же, i/ и, a także partykuła b y/ б ы podkreślająca życzenie. Połączenia
spójników i partykuł, które tworzyły zwroty porównawcze, przyjmowały w tekstach
postać: как… т ак…; как… т ак бы…; как… т ак чтобы…; как… т ак бы и…;
как… т ак ч то бы и…; скол ько… столь ко… i były wykorzystywane w rozmaitych funkcjach. Liczne możliwości zastosowania zdań porównawczych wynikają
z tego, iż spójniki mogą wskazywać na podobieństwo przedmiotów ze względu nie
tylko na ich istotę, ale także na ich podobieństwo do tego samego działania, cechy
lub wydarzenia295.
W tekstach magicznych element porównania występował w wielu strategiach i tym
samym pełnił różnorodne funkcje. Najczęściej porównanie oparte bywa na obustronnym związku realnego (lub nierealnego) z pożądanym i stanowiło wzorzec sposobu
działania lub jakości (cechy), a nadto wyrażało zrównanie pod względem ilościowym.
Obiekty przytaczane w konstrukcji porównawczej nie są przypadkowe. Dominującymi
czynnikami okazują się tu magia sympatyczna, w myśl której podobne oddziałuje na
podobne, oraz ludowy sposób pojmowania świata – w kategoriach piękna postrzegane
było to, co lud powszechnie szanował i mógł obserwować w otaczającym świecie
(np. ciała niebieskie).
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Cyt. za А.Н. Гвоздев, Очерки по..., s. 379.
РГ, т. 2, s. 178.
А.Н. Гвоздев, Очерки по…, s. 441.
РГ, т. 2. s. 178.
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Po r ó w n a n i e w s k a z u j ą ce n a s p o s ó b
Zamawiający zaznaczał, że chce, aby jego pragnienia zostały wcielone w życie „tak
samo”, „w równej mierze”, co przytaczane przezeń obrazy powiązane odpowiednimi
spójnikami i partykułami. Porównanie prezentujące sposób występuje m.in. w formułach
pobudzających (różne obiekty) do działania, które powinno być przy tym przeprowadzone w odpowiedni sposób. W przypadku pomocników pożądane czynności powinny
być wcielone w życie w taki sam sposób, w jaki pośrednik ma to w zwyczaju czynić.
Formuła jest wówczas wykładnikiem paralelizmu zawierającego obraz zaczerpnięty
z przyrody lub otoczenia (coś dzieje się tak, więc niech tak samo stanie się z…): Вода
ты, как ты, вода, с крутых берегов смываешь чернить-сквернить, так с рабы
Божьей (имя) смой сполошью (сполохи) тоску [№ 240]. Adresatem pobudzenia
zawierającego wskazanie na sposób bywają obiekty magii – dziecko lub wyczekiwany
narzeczony, którzy byli mobilizowani do określonego, a sprecyzowanego w porównaniu zachowania: Как ножницы спокойны, так мой ребенок будь спокоен [№ 35];
Красно солнышко превосходное, как ты сходишь и выкатаешься, так и, мой
суженый и ряженый, катись и торопись ко мне [№ 746]. W podobny sposób za
pomocą zaklęć pobudzano to, co z punktu widzenia zamawiającego było niepożądane
(np. choroby czy uroki) i na mocy formuły porównawczej ulec miało zniszczeniu bądź
eliminacji: Как сук подсыхает, так и, грыжа подсыхай [№ 445].
Porównanie wskazujące na sposób bardzo często towarzyszy pewnym czynnościom (manipulacjom z przedmiotami), których zakładany skutek oczekiwany jest
przez mówiącego. Mamy wówczas do czynienia z magią sympatyczną w najczystszej
postaci, która niejako ex definitione zawiera w sobie porównanie, zakłada bowiem
oddziaływanie podobnym na podobne. Coś staje się, jest takie, jak coś innego. Dlatego
w wielu przypadkach formuła ta uzupełnia realne działanie, do jakiego odwołuje się
zamawiający, np. poród ma być lekki – podobnie jak znoszenie jajka prze kurę: Как
стане родить, положить в водушку пару яиц и говорить: Как курушка легко
принoсит, так бы раба Божья (имя) легко принесла [№ 7].
Element porównawczy napotykamy także w formułach odzwierciedlających życzenie. Ich cechą charakterystyczną jest brak odbiorcy i formy pobudzającej. Tekst
magiczny zawiera tylko informację, że w jakiś sposób powinno stać się to, czego życzy
sobie zamawiający: Как с березки вода – с Тани вся тягота [№ 44].
W jednym tylko wypadku porównanie wskazujące na sposób wyrażone zostało także
partykułą modalną o t o/ вот296. Jej funkcją jest wskazanie (w tym celu znajduje się ona
na początku zdania) na informację najistotniejszą z punktu widzenia mówiącego, czyli
na podkreślenie, że wzorcem pożądanego stanu jest „ta oto kobieta”. W funkcji korelatu
użyty został charakterystyczny dla mowy potocznej przysłówek эдак, oznaczający i tak:
Вот эта легко рожает, эдак и я рожу. Подумать или сказать три раза [№ 6].

296
Partykuła в о т może mieć wiele znaczeń, jako że bardzo łatwo wchodzi w reakcję z innymi partykułami
tworząc całe ich kompleksy. Posiada ona także pewne cechy przysłówka (w niektórych klasyfikacjach jest zresztą
włączana do grupy partykułoprzysłówków). We wskazanym przykładzie pełni funkcję partykuły modalnej,
której zadaniem jest zaakcentowanie stosunku emocjonalnego, tj. pewności mówiącego co do wypowiadanych
treści ze wskazaniem na bezpośrednią bliskość następującej po partykule sytuacji. Patrz: ibidem, т. 1, s. 728.
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Po r ó w n a n i e w s k a z u j ą ce n a j a k o ś ć
Znacznie większą frekwencją cieszą się porównania wskazujące na jakość, na cechę,
którą wskazany obiekt powinien posiąść dzięki wypowiedzeniu formuły magicznej.
Ten zabieg popularny bywa zwłaszcza w tekstach miłosnych, gdzie służy osiągnięciu
korzystnych właściwości: Вода – с лица, краса – на лицо, лицо – как белый свет,
а щеки – как шипишный цвет [№ 579]. Równie częsta była taka formuła w tekstach
leczniczych. Poprzez jej zastosowanie wyrażano pragnienie, aby dziecko nabrało
pożądanych cech – najczęściej typowych dla innego obiektu bądź dotyczących braku
czegoś: Как кровать молчит, так и младенец будет молчать [№ 34]. W zaklęciach miłosnych starano się natomiast przenieść dobre (kojarzone z pięknem) cechy
na wybrany obiekt: Как это серебро чистое, так и глаза были чистые [№ 1376].
Zrównanie wskazujące na cechę mogło być też wyrażone spójnikami ile… tyle…/
с кол ь… с тол ь… Wskazywało ono wówczas na równość cechy pod względem
stopnia jej intensywności: Сколь золото-серебро чисто и кругло, столь бы и я, раб
Божий (имя) был бел и чист […] [№ 588]; Сколько царь кроток и тих и смирен
в чистом полюшке, в широком раздольюшке, так же и раб Божий младенечок
– быть тих и смирен и кроток [№ 171].

Po r ó w n a n i e w s k a z u j ą ce n a i l o ś ć
Zrównanie określające ilość tego, czego oczekiwał zamawiający, odnotowano wyłącznie w tekstach przywołujących narzeczonego: Сколько на пиви питуховъ, столько
бы на рабы Божией жаниховъ. Сколько по евтой дороги eздоковъ, и только бы
на рабы Божией жаниховъ [№ 751]; Сколько в руке камешков, столько ко мне
женишков [№ 754].

II.1 d) Wyrażenia performatywne
Język zaklęć posiada z założenia funkcję sprawczą. Jest to jego cecha zasadnicza,
choć jak odnotowano we wstępie do niniejszych rozważań, wśród uczonych nie
ma zgodności co do sprecyzowania nazwy tej funkcji. Bywa ona zwana magiczną,
performatywną, a zaklęcia (podobnie jak „wyrażenia działające”) określa się jako
wypowiedzi sprawcze na mocy wiary. Niemniej jednak – jak zauważa John Austin
– zjawisko wypowiedzi sprawczych jest bardzo rozpowszechnione i jego istnienie
uznaje się właściwie za oczywiste. Na klasę wypowiedzi sprawczych złożyły się wyrażenia zawierające czasowniki w formach pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu
teraźniejszego w trybie oznajmującym i stronie czynnej. Tego typu wypowiedziom
J. Austin przypisuje następujące cechy: nie opisują one, nie zdają sprawy z niczego i nie
konstatują niczego, nie są prawdziwe ani fałszywe; wypowiedzenie danego zdania jest
w całości lub w części wykonaniem jakiejś czynności, której z kolei nie można opisać
normalnie jako mówienia o czymś. Zatem wypowiedzenie takiego rodzaju komunikatu – oczywiście w stosownych okolicznościach nie jest opisem mówiącym, że „robię
coś, o czym trzeba by powiedzieć, że robię to coś”, nie jest także stwierdzeniem, że
to coś robię, natomiast wypowiedź ta jest robieniem tego czegoś. Uczony podkreśla,
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że poza odpowiednimi okolicznościami, aby warunek sprawczości został spełniony,
„bardzo często konieczne jest, by sam mówiący bądź inne osoby wykonali również
pewne inne działania fizyczne lub umysłowe, czy nawet czynności wypowiadania
dalszych słów”297.
Analizowane wyrażenia performatywne najczęściej oznaczają zniszczenie fizyczne,
a więc pozbycie się czegoś – zwykle choroby. Mówienie jest tu więc równoznaczne
z realnym wykonywaniem czynności. Czasowniki performatywne są raczej stałe,
powtarzają się z reguły te z nich, które oznaczają uniwersalne sposoby walki z chorobami, jak: z m y w a m, z d e j m u j ę, w y g a n i a m, n i s z c z ę, z a m a w i a m/ м о ю,
снимаю, от сылаю, уничтожаю, выговариваю: Мою, смываю, рев вымываю
[№ 187]; Уроки снимаю, испуг уничтожаю [№ 263]; заговариваю у раба Божья
младеня (имя) пупову жилу [№ 373]; И отсылаю вас, грыжи [№ 438]. Poza
czasownikami uniwersalnymi odnotowano specjalistyczne, które określają sposoby
walki z poszczególnymi chorobami, a te z kolei determinuje sposób, w jaki choroba
szkodzi człowiekowi, np. gryżę zagryzano, а bezsenność łapano: Полуночницу чапаю
[№ 153]; Грыжу грызу-загрызаю [№ 401].
W tekstach miłosnych stosowane były natomiast performatywy o zupełnie innym
znaczeniu. Semantyka czasowników wiązała się z typowymi dla omawianych formuł
motywami, w rodzaju nasyłania miłości: Выпускаю я силу могучую на (имя рек)
красного молодца, сажаю я силу могучую [№ 605]. Wykorzystywano je także
w zabiegach magicznych mających na celu ukonstytuowanie pozycji młodej małżonki
w nowym domu oraz w działaniach ułatwiających swatanie: Когда невеста входит
в дом жениха, она должна сказать: На первую ступеньку ступаю – мужа заступаю, на вторую ступеньку ступаю – свекра заступаю, нa […] [№ 789]; Мост
мету, крылечко разметаю [№ 734].

II.2. Elementy dodatkowe – słowa magiczne
uzupełniające i wzmacniające
Na nierozerwalną całość formuły magicznej oprócz wyrażeń performatywnych oraz
środków, które służyły wyrażeniu woli mówiącego, składały się także inne elementy
uzupełniające tekst. Były to: różnego rodzaju powtórzenia (w tym także synonimiczne i tautologiczne), wyliczenia, aliteracje. Ich główne zadanie sprowadza się
do wzmocnienia siły działającego słowa poprzez podkreślenie ekspresji wypowiedzi
i – co akcentuje Arina Gołowaczewa – całościowego oddziaływania na obiekt zaklęcia niezależnie od jego charakteru298. Zastosowaniu mechanizmów wzmacniających
przyświecał również cel czysto praktyczny – tworzyły one rymy i rytm, przez co
ułatwiały zapamiętywanie formuły.

297
J. Austin, Performatywy i wypowiedzi konstatujące, tłum. B. Chwedeńczuk, [w:] Akty i gatunki…,
s. 18–21. Patrz także: R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka…
298
А.В. Головачева, Картина мира и модель мира в прагматике заговора, [w:] Исследования в области
балто-славянской духовной культуры: Заговор…, s. 201.
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II.2 a) Powtórzenia
Walter J. Ong pisał swego czasu, że „jest rzeczą pożyteczną dla mówiącego powiedzieć
to samo, albo w przybliżeniu to samo, dwa lub trzy razy”299. Stanisława NiebrzegowskaBartmińska zauważa, że stosowane w tekście ustnym powtórzenia spełniają ważną
funkcję, gdyż ułatwiają słuchowy odbiór tekstu. Powtórzenie zwiększa odbiorczą
intensywność przekazu i jest zarazem jednym z warunków spójności (integracji) tekstu – zarówno ustnego, jak i pisanego300. Nie budzi wątpliwości fakt, że każde nawet
najzwyklejsze powtórzenie formalnojęzykowe kształtuje odbiór tekstu; zwłaszcza jeśli
reduplikacje stosowane są w celu podkreślenia ekspresji wypowiedzi lub wyrażają
przekonanie mówiącego o słuszności własnych twierdzeń. W folklorze powtórzenie
pełni nadto funkcję estetyczną, na co zwracał uwagę m.in. Kazimierz Moszyński301.
W przypadku twórczości ustnej powtarzaniu należy przypisać także funkcje utylitarne.
Ułatwia ono zapamiętywanie, a to – jak podkreśla W.J. Ong – „ze zrozumiałych względów jest w kulturze oralnej cenioną wartością”302. Powtórzenie w całej różnorodności
swoich form i odmian jest bardzo ważnym elementem tekstów magicznych.

Po w t ó r z e n i a t y c h s a my c h f r a g m e nt ó w
Jednym z rodzajów powtórzeń bardzo często stosowanym w naszym materiale były
reduplikacje, w których pozycja syntaktyczna powtarzanego wyrazu nie ulega zmianie.
Z prostym powtórzeniem rzeczownikowym mamy do czynienia w zwrotach wokatywnych, z czasownikowym zaś w formułach pobudzających: Заря ты утренняя,
заря ты [№ 198]; Сойми, сойми всю сухоту и прискорбье с рабы Божьей (имя),
вложи, вложи всю сухотy и прискорбность в раба Божья (имя) [№ 611]. Niekiedy
powtarzany bywa przymiotnik, który pełni funkcję przydawki: пусть спит коженой
день и коженую ночь [№ 234], oraz przysłówek wskazujący na sposób działania:
Как я тебя, раба Божьего (имя), крепко прижимаю, так пусть и любовь тебя
так же крепко прижмет [№ 653].
Bardzo ważną wzmacniającą siłę oddziaływania werbalnego wykazują również
powtórzenia całych tekstów magicznych. O konieczności (najczęściej trzykrotnego)
wypowiadania formuły słownej przekonywali w komentarzach sami informatorzy:
Подумать или сказать три раза [№ 6]; Произносить три раза [№ 16]. Powtarzano
również uzupełniającą akt magiczny modlitwę kanoniczną: Так делаешь и говоришь
три раза [№ 264]; А затем „Богородицу” три раза [№ 276].

Po w t ó r z e n i a a n a f o r y c z n e
W zaklęciach nader często wykorzystywano rzeczownikowe powtórzenia anaforyczne.
Według A. Gołowaczewej dzięki powtórzeniom, w których rzeczownik pełni najpierw
rolę rematu, a następnie – w powtórzeniu, gdzie rematem jest już inny rzeczownik
299
300
301
302

W.J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992, s. 66.
S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wzorce tekstów…, s. 43.
K. Moszyński, Kultura ludowa…, s. 219.
W.J. Ong, Oralność i piśmienność…, s. 87.
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– funkcję tematu, tekst uzyskuje specyficzne brzmienie magiczne303. Ten typ powtórzeń
charakterystyczny był dla zaczynu (początku) zaklęć narracyjnych: Стану я, пойду
под востошную сторону. Под востошной стороне стоит святая церква, в этой
святой церкве есть престол, на этом престоле сидит […] [№ 16]. W zaczynach
oprócz całych łańcuchów anaforycznych stosowano często anaforyczne powtórzenia
rzeczowników w ramach jednej frazy: Пойду я, благословясь, пойду я, перекрестясь,
из дверей в двери, из ворот в ворота [№ 19]; Стану я, раба Божия, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чистое поле304 [№ 25],
a także reduplikację przymiotników odnoszących się do łańcucha anafor: Стану,
благословясь, пойду в чистое поле. В чистом поле стоит золотой столб, на
золотом столбу сидит сама Мать Пресвятая Богородица [№ 237].

Po w t ó r z e n i a s y n o n i m i c z n e
Synonimia w twórczości ustnej wraz z innymi środkami wzmacniającymi siłę przekazu
służy przede wszystkim uporządkowaniu tekstu. Synonimy w utworze folklorystycznym nigdy nie bywają rozrzucone bezładnie, mają bowiem swoją określoną pozycję.
Zwykle wchodzą one w skład jednej syntagmy jako człony wzajemnie się uzupełniające i wzmacniające305. Powtórzenia czasowników i imion o zbliżonym znaczeniu
właściwe są wszystkim spośród badanych grup tematycznych, z tym że nie w każdej
strategii oddziaływania werbalnego. Wydają się w rozmaitej formie typowe dla tekstów (bardziej rozbudowanych), które zawierają formułę pobudzającą do działania
lub też wyrażenia performatywne. W mówieniu-stwarzaniu natomiast reduplikacje
synonimiczne w ogóle nie są stosowane.
Czasownikowe powtórzenia synonimiczne odnotowano głównie w tekstach, gdzie (po
zwrocie adresatywnym) następuje pobudzenie – prośba kierowana do postaci sakralnych
lub innych pomocników, np. zórz: Утренняя заря Дарья, вечорняя заря, возьмите,
унесите [№ 127]; Иван Креститель, святой помогитель, помоги и пособи [№ 279].
Dwa czasowniki bliskoznaczne w formie trybu rozkazującego wchodzą nadto w skład
formuł pobudzających, których odbiorcami byli ludzie poddawani zabiegowi magicznemu (dziecko, wyczekiwany narzeczony) oraz przepędzane choroby: прыгай, скачи
[№ 63]; не тронь, не беспокой [№ 81]; Выходите, выступайте [№ 230]; ой суженый
и ряженый, катись и торопись ко мне [№ 746]. Reduplikacji podlegały także formy
trybu orzekającego (wszystkich czasów), co występowało najczęściej w leczniczych
tekstach narracyjnych. Zamawiający wykorzystywał tu zwykle dwa czasowniki synonimiczne, aby poinformować, w jakim celu wyrusza do mitycznego świata, oraz aby
А.В. Головачева, Картина мира…, s. 199.
Чистое поле oraz сине море to jedne z najbardziej rozpowszechnionych w folklorze połączeń wyrazowych,
które występują w wielu różnych funkcjach. W tekstach magicznych bywają one podstawowym komponentem
najpopularniejszego w rosyjskich zaklęciach motywu podróży do mitycznego centrum. Patrz: А.Т. Хроленко,
Семантика фольклорного…; А.А. Коринфский, Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев
и пословиц русского народа, Смоленск 1995; Т.А. Агапкина, Сюжетный состав… (мотив мифологического
центра)…, s. 247–291.
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Л.Г. Невская, Синонимия как один из способов организации фольклорного текста, [w:] Славянское
и балканское языкознание: Проблемы лексикологии, отв. ред. Л.Н. Смирнов, Москва 1983, s. 221.
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relacjonować zaobserwowane tam wydarzenia: Стану я […] Пресвятая Богородица,
Царица Небесная. Я тебе помолюсь, я тебе поклонюсь [№ 16]; щука Пятница,
переедает, перегрызает, тимец-родимец [№ 499]. Synonimię czasownikową odnotowano także w tekstach miłosnych, które obejmowały formułę życzenia dotyczącego
stanu odczuwania tęsknoty przez ukochaną „przyczarowywaną” osobę: так бы и раб
Божий (имя) болел и сох по […] [№ 654], jak również w wyrażeniach performatywnych
stosowanych w przypadku choroby: Стегаю и выгоняю переполох [№ 256]. Oprócz
przytoczonych wyżej fragmentów w badanych formułach znalazły się oczywiście także
inne przykłady czasownikowych powtórzeń synonimicznych. Niektóre z nich uznać
można za neutralne i typowe dla folkloru w ogóle: открывают и отмыкают [№ 25];
не смотрите, не глядите [№ 72]. Inne zaś typowe są dla poszczególnych tekstów
magicznych w zależności od ich przeznaczenia. Dla magii miłosnej charakterystyczne
są np. motywy palenia czy oparzenia uczuciem oraz odczuwania tęsknoty: тосковал,
горевал [№ 623]; ожги его и обожги [№ 634].
Różnorodnością odznaczają się także imienne powtórzenia synonimiczne, dotyczące
przede wszystkim rzeczowników. Zabieg reduplikacji rzeczowników bliskoznacznych
wykorzystywano we wszystkich scharakteryzowanych powyżej tekstach magicznych.
W toku analizy dało się zauważyć, że w poszczególnych grupach tematycznych powtarzane
bywały różne rzeczowniki uwarunkowane motywami i intencjami formuł magicznych.
W zaklęciach leczniczych powtarzano głównie wyrazy oznaczającę chorobę bądź jej
konkretne odmiany: на уроки, на прикосы, на переполохи [№ 241]; рев и переполох [№ 251]; скорбь и болезнь [№ 279]. Werbalna magia miłosna obfitowała z kolei
w synonimy, które implikowały uczucie (przeważnie tęsknoty) oraz cechy pożądanego
wizerunku: тоска и сухота [№ 724]; скука и дума, печаль, тоска-кручина [№ 714];
красота и лёгота [№ 582]. Odnotowano także uniwersalne – nieprzypisane do konkretnej
grupy tematycznej – rzeczownikowe powtórzenia synonimiczne. Stosowano je w zakończeniach formuł magicznych (tzw. закрепках, zakriepkach): Ключ и замок [№ 395].
Zdecydowanie rzadziej powtarzano natomiast przymiotniki czy przysłówki: крепко
и кротко [№ 27]; всех краше и баше. При меня подружки хуже и гаже [№ 574].
Do rzeczownikowych powtórzeń synonimicznych włączyć należy także ich specyficzną odmianę, zwaną dwandwa (двандва). Jest to złożenie (dosł. „para”), na jakie
składają się co najmniej dwa wyrazy zestawione w jeden o nowym znaczeniu. W gramatyce indyjskiej, z której to zjawisko się wywodzi, złożenie takie traktowane jest
jako samodzielny wyraz306. Na gruncie rosyjskim konstrukcje dwandwa przez licznych
językoznawców uznawane bywają za typową cechę języka ludowego, niemniej jednak
kwestia traktowania ich jako kategorii słowotwórczej, składniowej czy frazeologicznej
wciąż pozostaje nierozstrzygnięta307. W analizowanych tekstach odnotowano typowe dla
M. Mejor, Sanskryt, Warszawa 2000, s. 170.
Patrz: И. Пачаи, Специфические свойства лексики русской народной речи и фольклора, [w:] Русская,
украинская и русинская лексикология и лексикография. Сборник статей памяти профессора Иштвана
Удвари, отв. ред. Э.Ч. Йонаш, Nyíregyháza 2006, s. 118–119; М.А. Бобунова, Фольклорная лексикография.
Становление, теоретические основания, практические результаты и перспективы, АКД, Курск 2004,
s. 16; И.В. Багликова, Репрезентативные пары как один из типов композитов в фольклорном тексте,
[w:] Лингвофольклористика. Сборник научных статей, вып. 8, Курск 2004, s. 11–12.
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folkloru rosyjskiego rzeczowniki złożone, które po połączeniu elementów składowych
otrzymują nowe znaczenie, na przykład zestawione w jedno rzeczowniki „chleb”
i „sól” oznaczają „jedzenie”: хлебом-солью не заесть [№ 620]. W badanych tekstach
odnotowano zarówno złożenia synonimów rzeczownikowych, jak i czasownikowych.
Spośród nazw własnych najczęściej reduplikowano w ten sposób nazwy chorób, w tym
i tęsknoty: тоска-кручина [№ 714]; криксы-оксы [№ 221]; охи-исполохи [№ 287].
Z kolei czasownikowe konstrukcje dwandwa ukierunkowane były na walkę z chorobą
i często występowały w wyrażeniach performatywnych: Секу-посекаю, гоню-выгоняю
из рабы Божьей Агафьи уроки [№ 254]; гоню-выгоняю [№ 259].

II.2 b) Tautologie
Zdaniem S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej „wypowiedź musi zawsze wykazywać
pewną redundancję, by kolejne człony tekstu mogły wytworzyć łańcuch nawiązań
semantycznych”. Jednym ze środków temu służących są konstrukcje tautologiczne,
które pozwalają zatrzymać tok semantyczny i wzmacniają idealizację obiektu poprzez
jego unieruchomienie308. Tautologia jako szczególna odmiana powtórzenia językowego
od dawna uznawana jest za cechę przysługującą językowi folkloru. Jerzy Bartmiński
uważa, że „wspólnym mianownikiem tautologicznych połączeń wyrazowych jest ich
rzeczywista statyczność mimo pozorów rozwijania sensu. W gruncie rzeczy drugi
człon nie komunikuje o obiekcie nic nowego, nie przekazuje informacji o zmianie,
jakiej podlega czy jaką inicjuje podmiot. Następuje jedynie potwierdzenie cechy
istotnej obiektu”309. Aleksander Chrolenko także rozpatruje tautologię jako jeden
z mechanizmów najbardziej typowych dla poetyki folkloru i upatruje jej źródło
w dawnych dialektach. Badacz podkreśla, że wypowiedzi tautologiczne odzwierciedlają w dużej mierze pierwotne myślenie ludzkie, w którym realne znaczenie
wyrazu często przyćmiewała funkcja emocjonalnego wzmocnienia przekazu310.
Zdaniem A.W. Gołowaczewej w tekstach magicznych miewamy do czynienia ze
szczególnym rodzajem tautologii, jaka zawiera w sobie jednocześnie powtórzenie
wyrażone implicytnie i eksplicytnie311. W badanych tekstach odnotowano (przeważnie
dwuczłonowe) czasownikowe oraz imienne konstrukcje tautologiczne. Bardzo często
pozostają one w ścisłym związku z innymi wzmacniającymi przekaz środkami, np.
z powtórzeniami synonimicznymi.
Dla języka rosyjskich zaklęć ludowych typowe wydają się szczególnie tautologie
czasownikowe, co wynika zapewne z faktu, iż w formułach magicznych bardzo ważny
jest jednak aspekt akcjonalny. Czasownikowe konstrukcje tautologiczne najczęściej są
używane w tekstach, za pomocą których starano się nasyłać miłość. Składają się one
z czasownika i (tautologicznego) wyrazu, oznaczającego cechę (jakość, właściwość)
S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wzorce tekstów…, s. 43–44.
J. Bartmiński, O rytualnej funkcji powtórzenia. Przyczynek do poetyki sacrum, [w:] idem, Folklor –
język…, s. 203.
310
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działania określonego przez czasownik. Stosując podobne zabiegi osoba zamawiająca
podkreślała niemożność życia bez uczucia: не мог бы ни быть, ни жить, ни дню
дневать, ни часу часовать и ни минуты миновать, ни ночи ночевать [№ 567].
Kreowała także korzystny wygląd: и казалась бы я, раба белее белого света [№ 559].
Imienne struktury tautologiczne składają się przeważnie z rzeczownika i atrybutu tautologicznego. Taki sposób określania dominuje również w tekstach z zakresu
magii miłosnej. Z tautologią rzeczownikowo-przymiotnikową miewamy do czynienia podczas nasyłania uczucia oraz w kreowaniu pożądanego wizerunku: была бы
плечами плечиста, грудями грудиста, речами речиста, лицом круглолица, на
щеках алалица, бровями черна, очами очна [№ 569]; и была бы у него на сердце
скука и тоска-кручина, тоска тоскучая [№ 714]. Tautologia imienna obecna jest
ponadto w tekstach dziecięcych. Wykorzystuje się ją tu do nazywania chorób: ночна
полуночница [№ 302]. Nieco inny, zawierający dwa rzeczowniki, rodzaj tautologii
występuje w formułach adresatywnych: Заря-зарница [№ 117].

II.2 c) Wyliczenia
Wyliczenia pełniły w tekście magicznym dwojaką funkcję. Z jednej strony wzmacniały
one magiczną siłę słowa, przy pomocy którego próbowano w sposób najpełniejszy
oddziaływać na obiekt magii, z drugiej zaś – stanowiły sposób wielostronnego, różnoaspektowego opisu obiektu, osoby czy zdarzenia. W badanych tekstach zdecydowanie
najczęściej wyliczano rzeczowniki (czasem z towarzyszącymi im przymiotnikami),
które należały do jednego pola semantycznego, oraz rzadziej – czasowniki. Spośród
formuł omawianego rodzaju na szczególną uwagę zasługują bardzo częste wyliczenia nazw części ciała, które występują albo jako locus choroby, albo jako miejsce
„zamieszkania” miłosnej tęsknoty312. Odpowiednio pełnią one określone funkcje.
W tekstach leczniczych wyliczenia służą wzmocnieniu siły oddziaływania słowem, za
pomocą którego zamawiający „wymiatał” chorobę z całego organizmu, ze wszystkich
jego zakamarków: стягаю-махаю исполох из рук, из ног, из ребячьего сердца, из
буйной головы, из ясных очей, из могучих плечей, из печени [№ 252]. Natomiast
w magii miłosnej zasadniczą funkcją wyliczeń było spowodowanie, aby nasyłana przez
zamawiającą lub pośrednika miłość była pełna, tzn. odczuwana każdą częścią ciała: раб
Божий влюбится, в черные брови, в ясные очи, ретивое сердце, черную печень,
алую кровь [№ 614]. Warto podkreślić, że większość wyrazów nazywających części
ciała wyposażona jest w tekstach magicznych w stałe epitety. Określenia te często
nie mają nic wspólnego z realnym życiem, gdyż – jak zauważa A.W. Gołowaczewa
– są one przejawem dawnych wierzeń, rezultatem przyswojenia wiedzy o otaczającym świecie, w którym przedmioty i zjawiska mają swoje właściwości313. Nadieżda
312
Zdaniem M.W. Zawjałowej w zaklęciach wschodniosłowiańskich wyliczanie poszczególnych części
ciała stanowi typowy sposób odtworzenia całokształtu człowieka, który przedstawiany jest nie jako jednostka,
lecz jako suma części ciała. Odmiennie człowieka postrzega się w tekstach litewskich, gdzie z reguły leczy się
go w sposób holistyczny. Patrz: М.В. Завьялова, Балто-славянский…, s. 169–170.
313
А.В. Головачева, Картина мира…, s. 209.
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Gultiajewa zwróciła natomiast uwagę na specyficzną rolę epitetów określających
części ciała i doszła do wniosku, iż epitety, które w innych gatunkach folkloru zwykle
służą idealizacji postaci, w zaklęciach odzwierciedlają ideę typowości314.W zaklęciach
wobec części ciała zdecydowanie najczęściej stosowano epitety oznaczające kolor.
Często znajduje w nich odzwierciedlenie ludowa symbolika barw.
W analizowanych formułach dość popularnym epitetem-kolorem jest „biały”.
Ponieważ ma on przenośne znaczenie czegoś pozytywnego, na ogół określa coś jako
dobre, typowe, właściwe. Przymiotnik „biały” występuje przede wszystkim przy
rzeczowniku „ciało”. Stanowi wówczas zazwyczaj synonim wskazanego w tekście
człowieka: вихрь, унеси ты мое горе на белое тело, на раба божья [№ 606].
Połączenie b i a ł e c i a ł o/ бе л о е т е л о pełni w tekstach magicznych funkcję nominatywną. Rzeczownik c i ało/ тел о właściwie nigdy nie występuje w zaklęciach
samodzielnie – zawsze wchodzi w związek z charakteryzującym je atrybutem. Epitet
„biały” odnosi się także do rzeczowników „twarz” oraz „ręce”: принимала белыми
руками Иисуса Христа [№ 70]; лицо бело [№ 148]. Z kolei jeden z jego synonimów
– „jasny” – określał oczy: ясные очи [№ 614]. Spośród „kolorowych” epitetów odnoszących się do części ciała warto zwrócić uwagę na łączony z „krwią” przymiotnik
p u r p u r o w y/ а л ы й. Jest on charakterystyczny przede wszystkim dla północnoruskich tekstów magicznych315: в меня, девушку, раб Божий влюбится, в алую кровь
[№ 614]. Przymiotnik powyższy odnotowano także w formułach stosowanych w celu
wykreowania korzystnego wizerunku. Oznaczał wówczas pożądaną przez zamawiającą
właściwość policzków: мои алые щеки [№ 555]. Do stałych epitetów oznaczających
barwę należał także „czarny”, który mimo że w kulturze ludowej ma na ogół konotacje
negatywne, w przypadku części ciała (brwi i wątroby) wydaje się w pełni neutralny316:
в черные брови, черную печень [№ 614].
Części ciała mogły być charakteryzowane również przez inne przymiotniki. Wśród
nich wypada odnotować odnoszący się do serca przymiotnik ретивое (gorliwe): в меня,
девушку, раб Божий влюбится (…) в ретивое сердце [№ 614], który stanowi przykład epitetu odzwierciedlającego ludowy sposób postrzegania świata317.
W skład kolejnej grupy tematycznej wyliczeń weszły wyrazy związane z rodziną
i społecznością. Terminy pokrewieństwa stosowano zazwyczaj w tekstach magii
miłosnej. Ich zadaniem było podkreślenie, że wygląd ukochanej osoby powinien być
ważniejszy, a uczucie do niej silniejsze niż więzi rodzinne: казалась бы всему миру
и своему суженому красняя (и любяя) отца и матери, роду и племени [№ 573].
Ważną funkcję w tekstach miłosnych pełniły także wyliczenia o charakterze
temporalnym – zapewniające o tym, że miłość powinna być odczuwana ciągle, bezustannie, niezależnie od pory dnia czy nocy: чтоб не мог он жить без меня, рабы
Н.В. Гультяева, Язык русского…, s. 10.
Ibidem, s. 12.
316
Prawdopodobnie epitet „czarny” przy tych rzeczownikach pełnił także funkcję idealizującą opisywane
obiekty – za piękne uważano czarne brwi a wątroba (jako siedlisko uczuć) być może powinna być ciemna.
317
„Pетивый – 1) проявляющий усердие, рвение в чем-либо; старательный; ретивый к чему, на что,
до чего; 2) народно-поэт. пылкий, горячий, в народной словесности о сердце”: Словарь современного…,
т. 12, s. 1251.
314
315
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Божьей (имя), ни дня, ни ночи, ни утро, ни вечер [№ 709]. Wyliczenia określające
czas przyjmują bardziej szczegółową postać w formułach leczniczych. Dzięki nim
zamawiający mógł podkreślić, że człowiek nigdy nie czeka na chorobę i nigdy nie
jest ona mile przez niego widziana: не позорь мое дитя ни в каку пору, ни в како
время [№ 162]; ни в день, ни в ночь, ни [№ 181]. Spośród wyliczeń wzmacniających
na uwagę zasługują również imiona pośredników proszonych o pomoc w osiągnięciu
korzystniejszego rezultatu (poprzez zjednoczenie ich sił): Олексей, Человек Божий,
святитель Христов Никола-батюшка, Пресвятая Госпожа Елена-матушка
[№ 25], oraz wymieniane w jednym tekście „dla pewności i na wszelki wypadek”
różne choroby318: беспокоицу, щекотуху; испуг, писк, визг, крик [№ 226]; Уроки
снимаю, сполохи снимаю, родимец снимаю, испуг уничтожаю [№ 263].
W tekstach leczniczych, zwłaszcza podczas odsyłania choroby wyliczane bywały
również wyrazy charakteryzujące „tamten” świat, czyli miejsca, gdzie powinna się
znaleźć choroba: В темном лесе, в синем море, над серым камнем – тут тебе
и спокой [№ 78].
Jeśli chodzi o wyliczenia czasownikowe, to odnotowano je głównie w tekstach
leczniczych, gdzie określały typowe dla chorób szkodliwe czynności: Шутуха-бутуха,
не шути, не греши! Не тронь, не шевели, за волосьица не треби, за бока не щипли,
за подошвицы не щекоти [№ 78].
Przymiotniki stosowane były na ogół w dwojakiej funkcji. Charakteryzowały mianowicie rodzaj choroby ze względu na część organizmu, jaka została zaatakowana,
lub określały czas jej aktywności: крик свой несите – вечеревой, зоревой, полуденной, денной, полуночной, ночной [№ 224]; грыжа пуповая, паховая [№ 371]; от
[грыжы] глазной, ушной, зубной [№ 394].

II.2 d) Rymowanki
Cechą charakterystyczną zaklęć jest ich określona struktura, która organizuje teksty
zarówno pod względem treści, jak i formy. Zbliża je to do utworów poetyckich
i muzycznych. Głównym środkiem organizacyjnym bywają rytm, tj. uporządkowane
oboczności (alternacje) oraz powtórzenia elementów na poziomie dźwiękowym,
czyli form gramatycznych, modeli słowotwórczych, jednostek leksykalnych, struktur składniowych i semantycznych. Wszystkie te środki są stosowane nie tylko
w rosyjskich utworach folklorystycznych. Znane są one literaturze ludowej wielu
różnych narodów świata. W zaklęciach rytmiczna organizacja tekstu pełni, rzecz
jasna, funkcję szczególną – nie estetyczną, lecz pragmatyczną, i wraz z zastosowanymi strategiami oddziaływania na rzeczywistość jest niezbędnym elementem
tekstu magicznego319.
318
W zaklęciach leczniczych, o czym była już wcześniej mowa, często bywa tak, że w jednym tekście
wymienia się liczne nazwy chorób, oznaczające w gruncie rzeczy tę samą (z niewielkimi różnicami)
przypadłość. Stąd też w przypadku wyliczeń jednostek chorobowych możemy także mówić o powtórzeniach
synonimicznych.
319
С.М. Толстая, Ритм и инерция…, s. 292.
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W toku konstruowania strony fonetycznej bardzo często stosowano powstałe w wyniku zabiegu aliteracji rymowanki320. Istotną cechą aliteracji stosowanych w tekstach
magicznych jest to, że dotyczą one nie tylko określanego wyrazu, ale też kilku kolejnych.
Najczęściej zestawiano przy tym analogiczne formy gramatyczne, np. przymiotniki
określające rzeczowniki, które weszły w skład formuły wyliczenia – wyrazy związane z odsyłaniem choroby i motywem wędrówki słońca: за высокими горами, за
тягучими болотами, за вязучими грязями [№ 501], Солнышко ты, Сушишь ты,
крушишь леса дремучи, болота зыбучи [№ 709].
W szczególny sposób rytmizowano także tekst, wymieniając zbliżone brzmieniowo
imiona pomocników: Заря-зареница! Первая – Мария, вторая – Еремия! [№ 118];
Утренняя заря Дарья, вечорняя заря Марья [№ 127].

***
Przedstawiony materiał dowodzi, że na całość formuły magicznej składają się rozmaite, polifunkcjonalne środki językowe. Część spośród nich służyła wyrażeniu
woli mówiącego, który często w celu dokładniejszego zwerbalizowania swojej intencji wprowadzał zwrot porównawczy posiadający różne znaczenia. Za najbardziej
charakterystyczny sposób wyrażania modalności uznać należy liczne formy trybu
rozkazującego. Stopień ich imperatywności bywał bardzo różny w zależności od
adresata komunikatu. Stosowano prośbę, żądanie, radę, zakaz. Z trybem rozkazującym
o znaczeniu kategorycznej prośby ściśle wiązała się również obietnica oraz groźba
występujące głównie w tekstach kierowanych do chorób.
Innym równie popularnym środkiem modelowania rzeczywistości było wypowiadanie życzenia, które przyjmowało na poziomie języka różne formy: trybu orzekającego,
przypuszczającego, bezokolicznika zestawionego z partykułą by/ бы, i często uzupełniane było dodatkowo konstrukcją porównawczą. Zamawiający dokonywał pożądanej
zmiany w otaczającym świecie, uciekając się także do czasowników performatywnych
najczęściej oznaczających zniszczenie, wypędzenie choroby lub nasyłanie uczucia.
Obok środków językowych służących bezpośredniemu oddziaływaniu na rzeczywistość wyodrębniono wiele chwytów stylistycznych, pełniących funkcje uzupełniające, wzmacniające przekaz magiczny oraz nadających mu specyficzne brzmienie.
Na szczególną uwagę zasługują powtórzenia stanowiące sposób spajania tekstu oraz
wzmacniania ekspresji, które w formułach magicznych odznaczają się dużą różnorodnością. Odnotowano rozliczne powtórzenia (zwykłe, anaforyczne, synonimiczne,
tautologiczne), zarówno imienne, jak i czasownikowe, dwu- i wielokrotne. Powtarzano
zarówno pojedyncze człony wypowiedzi, jak i całe konstrukcje oraz towarzyszące im
czynności. Nierzadko należało powtarzać określoną ilość razy w przeciągu wskazanego
w „przepisie” czasu cały zabieg magiczny (działania i słowa). W grupie elementów
uzupełniających magiczne oddziaływanie słowem obok powtórzeń przedstawiono

320
Rymowanki, czyli „zrymowane lub na inny sposób współbrzmiące pary wyrazów, a najczęściej niby-wyrazowych zespołów głoskowych, w których brak wyraźnego skonwencjonalizowanego znaczenia słownikowego
rekompensowany jest zazwyczaj dość rozbudowanym znaczeniem okazjonalnym, krystalizującym się dzięki
motywacjom kontekstowym, sytuacyjnym lub onomatopeicznym”: Rymowanki, [w:] Słownik terminów literackich,
pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 1976, s. 391.
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także wyliczenia. Można zauważyć, że formuła wyliczenia składa się zazwyczaj
ze słów należących do jednego pola semantycznego (terminy pokrewieństwa, nazwy
części ciała, słowa oznaczające miejsca oraz jednostki czasu) i że podkreśla ona intencje zamawiającego, który pragnie wpływać na otaczający świat w sposób pełny
i długotrwały. Taką samą funkcję spełniały postacie sakralne lub mityczne wyliczane
w zwrotach wokatywnych. Ich przywołanie zapewnić miało lepszy rezultat. Występujące
tylko w magii miłosnej tautologie wzbogacały z kolei język magiczny stylistycznie
i znaczeniowo. Wśród analizowanych formuł magicznych wyróżniają się tautologie
czasownikowe oraz imienne, na które składały się wyrazy o tym samym rdzeniu. Nie
odnotowano natomiast specyficznego typu tautologii częstej w pieśniach ludowych,
którą A.T. Chrolienko określa jako paradygmatyczną321. W analizowanych tekstach
stosowano także rozmaite rymowanki nadające tekstowi specyficzne brzmienie i rytm.
Wszystkie przedstawione wyżej środki językowe decydują o swoistym charakterze
słownych formuł magicznych. Tym ostatnim przypisać można następujące cechy:
wyliczeniowy (addytywny) układ tekstu posiadający często strukturę dialogową,
bogactwo wyliczeń oraz powtórzeń wyrazów i całych zdań, a także werbalizm (czyli
dominacja czasownika i związanych z nim części mowy – zaimków, spójników, wyrazów ekspresywnych).

321
Konstrukcje tautologiczne tego typu charakteryzuje to, iż wchodzące w ich skład wyrazy nie posiadają
tego samego rdzenia, lecz łączą się z sobą na mocy paradygmatu, tj. form gramatycznych, np. верба вишневая.
Patrz: А.T. Хроленко, Семантика фольклорного…, s. 85–87.

Zakończenie

Słowa mówione zawsze stanowią modyfikację całej sytuacji egzystencjalnej. Słowo mówione jest zawsze zdarzeniem, dzianiem się
w czasie322.

Magii nic nie zrodziło, nigdy nie została stworzona lub wynaleziona. Magia po prostu
zawsze istniała. Była istotnym uzupełnieniem wszelkich spraw i zjawisk, które żywo
interesują człowieka, lecz wymykają się jego rozumowej kontroli323. Działania magiczne
od zawsze towarzyszą ludziom na każdym etapie ich egzystencji. Wykorzystywano je,
gdy człowiek się rodził, dojrzewał i zakładał rodzinę, a także kiedy odchodził z tego
świata. Magia okazywała się pomocna również w obliczu zagrożenia, jakie stwarzały
choroby. Przekazy dowodzą, że akty magiczne mogły mieć postać krótkich bądź rozbudowanych formuł słownych. Mogły także sprowadzać się do samej tylko czynności,
której przypisywano jakąś szczególną moc. Najczęściej jednak czary obejmowały
zarówno działanie, jak i wypowiadanie tekstu magicznego.
Formuły magiczne posiadają wszelkie cechy typowe dla tekstów ustnych324.
Najważniejszą z nich jest osadzenie wypowiedzi w odpowiednim kontekście sytuacyjnym. Tekst magiczny funkcjonował w określonych momentach, wychodził od
kogoś i ukierunkowany był do kogoś. W jednej ze swoich prac K. Pisarkowa zwróciła
uwagę na złożoność i wielowymiarowość tekstu ustnego. Autorka wydzieliła w jego
„otoczeniu” wymiar fizyczny, społeczny, merytoryczny i wreszcie samą strukturę
aktu mowy325. Badacz utworów folklorystycznych musi dodać do tego jeszcze składniki psychologiczne, czyli stosunek nadawcy do przekazywanych treści, i egzystencjalne, tj. miejsce tekstu w całokształcie działań. W kontekście przedstawionych
W.J. Ong, Oralność i piśmienność…, s. 99–100, 109.
Patrz: B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958, s. 449.
324
Specyfika tekstu ustnego była przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, m.in. uczestników konferencji
międzynarodowej, która odbyła się w Lublinie w 1986 r. Patrz: Tekst ustny – Texte Oral. Struktura i pragmatyka
– problemy systematyki – ustność w literaturze, pod red. M. Abramowicza i J. Bartmińskiego, Wrocław 1989,
a w tomie m.in. prace: С.М. Толстая, Устный текст в языке и культуре, s. 9–16; T. Skubalanka, Kategorialne
ukształtowanie tekstów potocznych, s. 17–37; B. Witoszowa, Relacje nadawczo-odbiorcze w monologu
wypowiedzianym – tekście literackim stylizowanym na komunikat ustny, s. 193–211.
325
K. Pisarkowa, Zdanie mówione a rola kontekstu, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga
referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), pod red.
S. Grabiasa, J. Mazura, K. Pisarkowej, T. Skubalanki, Wrocław 1978, s. 7–20.
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rozważań wydaje się to niezwykle istotne, gdyż wypowiedź nie byłaby zrozumiała
bez uwzględnienia pewnych elementów sytuacji. W przypadku działań magicznych na
sens wypowiedzi znacząco wpływał kontekst. Te same słowa (np. zaklęcie związane
z gryżą) w różnych sytuacjach (wypowiadane podczas porodu lub gdy podejrzewano
tę chorobę u dziecka) mogły mieć inne znaczenie. Ta sama treść przedmiotowa mogła
być przekazywana z różną intencją, w różnym „opakowaniu”.
Działania o charakterze stwarzającym zakładały powoływanie nowego stanu
rzeczy, kreowanie pożądanych sytuacji, a także uzyskiwanie (na różne sposoby)
tego, czego zamawiający potrzebował lub oczekiwał. Akty stwarzające odnotowano
we wszystkich grupach tematycznych analizowanego zbioru zaklęć. W tekstach
związanych ze śmiercią i pogrzebem miały one także znamiona ochraniania – celem
wypowiadających było bezpieczne przeprowadzenie zmarłego na tamten świat przy
jednoczesnej ochronie domowników przed kolejną śmiercią. Zamawiający kreowali
pożądaną sytuację na dwa sposoby – poprzez pobudzenie-prośbę oraz sformułowanie
życzenia, które na poziomie języka przyjmowało rozmaite formy. Najczęstszą z nich
było magiczne informowanie wypływające z przekonania, że wypowiedzenie jest jednoznaczne z zaistnieniem. Obu taktykom magicznego odziaływania na rzeczywistość
towarzyszył często element porównawczy, zawierający wzorzec tego, w jaki sposób
powinno zaistnieć coś oczekiwanego lub pożądanego.
Podstawową funkcją aktów ochraniających było zabezpieczenie obecnego stanu rzeczy, jeśli uważano go za pożądany i w związku z tym starano się go ustrzec
przed zmianami postrzeganymi jako niekorzystne. Działania profilaktyczne, które
utrudniały lub nawet uniemożliwiały ingerencję zjawisk negatywnych, w pewnym
sensie stanowiły akty stwarzające. Ich celem było także kreowanie pożądanego stanu
rzeczy, tyle że w odniesieniu do przyszłości. Działania ochraniające dotyczą przede
wszystkim tekstów dziecięcych (wykorzystywano je podczas porodu i włączania noworodka do społeczności) oraz pozostałych obrzędów przejścia, czyli ślubu i pogrzebu.
Najpopularniejszym sposobem zapewnienia trwałości aktualnego stanu rzeczy były
rozmaite manipulacje przedmiotami oraz szereg czynności o charakterze magicznym.
Ich uzupełnieniem, a często wyjaśnieniem i wzmocnieniem były formuły werbalne.
Wiele funkcji apotropeicznych posiadały również różnorodne zachowania wynikające z ludowego kodeksu zakazów i nakazów. Poprzez ich przestrzeganie starano się
zachować panujący ład i tym samym unikać nieszczęść. Funkcję ochronną (o czym
świadczy m.in. ich pozycja w tekście) posiadały także modlitwy, których fragmenty
częstokroć włączano do formuły magicznej326. Rolę chroniącą przed negatywnymi
zjawiskami pełniły także specjalnie przeznaczone do tego celu formuły słowne.
Przybierały one przeważnie wzbogaconą elementem porównawczym postać życzenia

W kulturze ludowej popularne było tworzenie wielosegmentowych ochronnych modlitewek magicznych,
które łączyły w sobie elementy powszechnie znanych modlitw kanonicznych oraz tekstów magicznych. Często
towarzyszyły one uzdrawianiu. Poszczególne segmenty tych tekstów nie zawsze bywały z sobą logicznie
powiązane. Dla nadawcy najważniejsze było to, iż przytacza słowa, które posiadają funkcję obligowania istnień
mistycznych do podejmowania korzystnych dla niego działań. Patrz: Cz. Hernas, Upadająca kultura, [wstęp
do:] F. Kotula, Znaki przeszłości…, s. 16–17.
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wyrażonego formą trybu przypuszczającego lub orzekającego. Celem zamawiającego
było zachowanie aktualnego porządku poprzez odwołanie się do określonego wzorca.
Najpełniejszy repertuar działającego słowa prezentowały akty odczyniające. Ich
zadanie polegało na zmianie stanu niepożądanego (zakłócającego porządek świata,
który postrzegano przeważnie jako skutek czyjegoś niszczącego działania) w stan
oczekiwany. Działania o charakterze odwracającym przedsiębrano w momentach,
gdy człowiek nie radził sobie z zaistniałą sytuacją. Należało ją zatem zmienić tak, aby
przywrócić poprzedni porządek. Do odczyniania przybierającego różnorodne formy lud
uciekał się głównie w przypadku chorób, a także w magii miłosnej, kiedy celem było
przerwanie uczucia327 niewłaściwego z punktu widzenia zamawiającego. Odczynianie
choroby następowało zaś poprzez zastosowanie wielu dość zróżnicowanych strategii.
Niektóre z nich uznać można za uniwersalne dla kultury ludowej sposoby pozbywania
się tego, co niepożądane – np. wypędzanie czy negacja. Inne wynikały ze specyfiki
zjawiska podlegającego odczynianiu. Najczęstszym środkiem językowym, który służył
odwracaniu aktualnej sytuacji, były formy trybu rozkazującego. Przybierały one różne
(uzależnione od odbiorcy wskazanego w tekście) znaczenia. Prośby, kategoryczne
prośby, rady, zakazy służyły zachęcaniu adresata do określonych działań, np. zabrania
choroby, jej odejścia (tam, skąd przyszła, gdzie jej moc niszcząca nie zadziała, a czasem
w lepsze, specjalnie dla niej przygotowane miejsce), odwrócenia jej uwagi od człowieka. Równie częstą metodą leczenia groźnej choroby było wypowiadanie tekstów
narracyjnych, które zawierały formy trybu oznajmującego. Ich funkcja sprowadzała
się do tego, aby na mocy magii życzenia spełnionego przedstawiane w treści tekstu
wydarzenia zostały wcielone w rzeczywistość. W niektórych przypadkach zamawiający ujawniał swoją siłę sprawczą, gdyż podczas wypowiadania tekstu wykonywał
realne czynności nad chorym. W innych – wprost przeciwnie – stosował formułę
dystansu i tym samym odmawiał sobie wszelkiej mocy modelowania rzeczywistości.
Intencja pozbycia się niechcianego zjawiska była także realizowana na inne sposoby,
np. poprzez zastosowanie wyrażeń performatywnych oraz formuł życzeniowych. Te
ostatnie mogły przybierać postać formy trybu orzekającego, bezokolicznika lub trybu
przypuszczającego. Odczynianie następowało także poprzez wypowiedzenie modlitwy kanonicznej, co wskazuje wyraźnie na ścisły związek magii z religią328. W obu
327
Otsuszki, czyli teksty służące przerwaniu uczucia, które przez zamawiającego postrzegane było jako
niepożądane, wskazują na pewną ambiwalentność tekstów magicznych. W badanym zbiorze nie odnotowano
przykładów typowej czarnej magii, wykorzystywanej w celu zaszkodzenia komuś (np. poprzez „zadanie”
choroby czy rzucenie uroku), jednak cechy działań szkodliwych można przypisywać właśnie tekstom miłosnym.
Za sprawą zastosowania magii zorientowanej na odkochanie, rozłączenie dwojga ludzi, ktoś niewątpliwie
zostanie unieszczęśliwiony.
328
Wielu uczonych zwracało uwagę na rozmaite związki folkloru z religią, na przejawy wzajemnego
przenikania się magii i religii, a także na genezę formuł modlitewnych oraz magicznych. Swietłana Tołstojowa
podkreśla, że każdy badacz folkloru wcześniej czy później staje w obliczu problemu rozdzielenia elementów
przedchrześcijańskich (pierwotnych, pogańskich) od tych, które przyszły wraz z religią. Jednak nie zawsze jest
to możliwe, gdyż oba światopoglądy są częścią składową słowiańskiej kultury ludowej. Autorka pisze, że główne
zadanie w tej materii należy do badacza, ponieważ nosiciele kultury ludowej postrzegają swoje wytwory jako jedną
homogeniczną całość. Tym, co łączy oba światopoglądy, jest przede wszystkim ich wspólnotowy i tradycjonalny
charakter, a także funkcja stabilizująca i regulująca zachowania. W tekstach magicznych, które – jak informują
źródła historyczne – były przez Kościół zakazane i zwalczane, elementy religijne stosowano z obawy o posądzenie
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przypadkach najważniejszy był z pewnością kontekst kulturowy, czyli kontakt ze sferą
mistyczną, który gwarantował spodziewany efekt.
Na zakończenie spróbujemy sformułować kilka wniosków na temat specyfiki języka
magicznego, który modelował sytuacje o charakterze stwarzającym, ochraniającym
bądź odczyniającym. Przeprowadzona analiza dostarczyła niezbitych dowodów na
wtórność semantycznej interpretacji wypowiedzi magicznych wobec ich znaczenia
pragmatycznego. Zamawiający wcale nie musiał rozumieć wypowiadanych słów, gdyż
były one dla niego istotne jako konkretne działanie. Zatem dla języka magicznego
nadrzędną jest niewątpliwie funkcja sprawcza, choć nie można mu także odmówić
właściwości estetycznych – widocznych w innych gatunkach ludowej twórczości
ustnej. Estetyczny charakter folkloru – pisze J. Bartmiński – polega na tym, że jego
utwory „przedstawiają świat w sposób typowy dla sztuki, operując zestawem swoistych konwencji składających się na poetykę folkloru. Dzięki temu są wyodrębnione
i zapamiętywane jako trwałe zorganizowane całości, mogą też być wielokrotnie powtarzane. Funkcja poetycka tekstów współistnieje jednak stale z innymi funkcjami
praktycznymi tych utworów”329. Formuły magiczne, odzwierciedlając ideę działającego
słowa, nie podlegają zakwestionowaniu, nie ma potrzeby ich weryfikowania, to one
wszak ustanawiają zdarzenia, a nie tylko informują o nich. Zaklęcia są przykładem
tekstów ustnych, jednak ich język bynajmniej nie powtarza w sposób mechaniczny
struktury języka potocznego, lecz zmienia ją odpowiednio do swoich potrzeb, co
wykazano w części pracy poświęconej analizie językowej. Ważną cechą badanych
tekstów okazał się ich charakter komunikacyjny. Formuły magiczne nastawione były
na odbiór równoczesny z przekazem. Komunikacyjność, która stanowi pragmatyczną
właściwość tekstu magicznego, związana była nie tylko z jego użyciem. Posiadała
także wykładniki w postaci form gramatycznych: zaimków, rzeczowników w formach
wokatywnych, trybu rozkazującego czasownika. Z komunikacyjnością tekstów magicznych wiąże się inna ich cecha szczególna, a mianowicie personifikowanie na poziomie
językowym najróżniejszych nieosobowych elementów otaczającego świata. To warunek
konieczny, aby nadawca komunikatu mógł zwrócić się ze swoimi słowami do chorób
czy też zjawisk przyrody. Nadawca mówił przecież po to, aby przywoływane obiekty
czy postacie usłyszały go, zrozumiały i zrobiły to, czego oczekiwał. Personifikacja
o czary. Zarzuty o uprawianie praktyk magicznych miały bardzo poważne konsekwencje, gdyż czary uważano
za grzech. Penitencjał lubelski, czyli Zbiór generalnie wszystkich grzechów z przykazań Boskich, kościelnych,
z siedmiu głównych grzechów śmiertelnych tudzież podług stanu kondycji każdego człowieka do porachunków
i roztrząśnienia sumienia idąc spowiadać się podany w 1776 roku, jako jeden z grzechów przedstawia: „ieżeliś
się leczył albo kogo przez gusła z przydatkiem słów zabobonnych uroki odczyniając rosty [krosty?] zażegnywając
modlitewki zabobonne odmawiając albo się obmywając wodą na głowę lejąc z modlitewkami wymyślnymi
suchoty odczyniając”, a także: „ieżeliś przez czary ludzkie psował bydło lub piwa robienie albo wódki lub
jnne rzeczy”. Uzupełnianie modlitwą formuły czy czynności o charakterze magicznym było zatem konieczne,
gdyż – jak notuje O. Kolberg – utwierdzało to w ludzie przekonanie, że wykonywana czynność nie może być
zła, dlatego że „z wiedzą i wolą Boga się dzieje”: O. Kolberg, Lud. Jego…, t. 9: Wielkie Księstwo Poznańskie,
cz. 1, Wrocław–Poznań 1963, s. 153. Patrz także: С.М. Толстая, Святое сакральное и магическое в народном
культе святых, [w:] Folklor – sacrum…, s. 38; J.G. Frazer, Złota gałąź…, s. 50 – 62; J. Bartmiński, Folklor
– język..., s. 11–14; „Wisła. Miesięcznik Geograficzny i Etnograficzny”, 1901, nr 15, s. 653–654; M. Zowczak,
Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław 2000.
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pociąga za sobą kolejną właściwość tekstów magicznych, tj. nagromadzenie w nich
form czasownikowych, przy pomocy których zamawiający mógł w różny sposób
oddziaływać na rzeczywistość: prosić, żądać, wyrażać życzenie, radzić, zakazywać,
grozić, schlebiać. Do cech charakterystycznych języka magicznego należy włączyć
także pojawiające się w wielu formułach porównanie, które wskazywało prawidłowy
z punktu widzenia mówiącego sposób przebiegu pożądanych zmian. Konstrukcja
porównawcza stanowiąca część tekstu magicznego dawała nadawcy pewność, że jego
intencje zostaną odczytane właściwie. Na poziomie języka porównania odznaczały
się bogactwem zestawianych obiektów oraz różnorodnością spójników, które często
łączyły się z partykułami. Nieodłącznym elementem analizowanych tekstów były
środki wzmacniające ekspresywność przekazu oraz organizujące formułę od strony
fonetycznej, dzięki czemu zyskiwała ona specyficzne magiczne brzmienie. Składały
się na to liczne powtórzenia, wyliczenia oraz rymowanki.
Przedstawiony w monografii materiał nie pozwala wątpić, iż w tekście magicznym ważne jest każde słowo, że wszystkie użyte środki wiążą go w spójną całość
i wzmacniają moc oddziaływania magicznego. Język magiczny wyraża przy tym
emocje i stosunek mówiącego, daje pełny i uniwersalny opis świata, nadaje tekstowi
charakter komunikacyjny. Z jednej strony słowa w formule magicznej cechuje pewien
indywidualizm, podyktowany jednostkową sytuacją ich użycia, z drugiej zaś – język
ten jest w pewnym sensie kanoniczny, bo zaklęcia nie były przecież tworzone dla
pojedynczych ludzi.
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Резюме на русском языке

Магия – это один из самых обязательных и устойчивых элементов всякой культуры. Нельзя определить, когда и кем она была создана, представляется, что
магия существовала всегда. С незапамятных времён она сопровождала различные деяния человека и выясняла окружающие явления. Магические действия
применялись на разных этапах жизни: когда люди рождались, искали любовь
и создавали семьи, а также когда уходили из этого мира. Магия приходила с помощью также во время болезни.
Предметом описания в настоящей книге являются русские народные заговоры, трактуемые как пример действующего слова, орудие колдовства. В качестве
материала для анализа используются этнографические записи, помещенные
в опубликованном под редакцией проф. В.П. Аникина сборнике Русские заговоры
и заклинания (Москва 1998). Коллекция представляет результаты многолетних
этнографических экспедиций, проведенных в 1953–1993 гг. на территории северной России. Она насчитывает около 2500 заговоров и заклинаний. Для изучения избраны три группы магических текстов: детские, любовные и связанные
со смертью и похоронами.
Монография состоит из двух частей. В первой магические тексты рассматриваются на широком культурном и прагматическом фоне. Выявленные в заговорах
формулы – в зависимости от главной интенции говорящего – распределены на
три типа: продуцирующие, апотропеические и реабилитационные. Впоследствии
материал классифицируется более детально. В рамках каждого из трёх основных типов магии выделяются модели действия, т.е. стратегии вербального воздействия на окружающий мир. Среди них, напр., значатся: образец желаемого
состояния, просьбы к различным посредникам, изгнание нежелаемых явлений.
При описании во внимание принимались также невербальные действия, сопровождающие словесную формулу или употребляемые как самостоятельный
магический акт. В книге представлены их типы, применяемые предметы, а также
время и способ совершения.
Вторая глава сосредотачивается на языковедческих рассуждениях. В ней рассматриваются языческие приёмы, воспроизводимые для того, чтобы воплотить
желаемое в реальность. Эти приёмы разделены на две группы: 1. Употребляемые
с целью выявления воли говорящего (напр. побуждение к действию, желание);
2. Редундантные, т.е. применяемые для укрепления силы слов (напр. повторения,
рифмовки).
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В заключении – при подведении итогов прагматического и языкового анализа
– указаны особенности языка русских народных заговоров. Самой важной из них
является существование магического высказывания в определённом контексте,
который значительно влияет на смысл (предназначение) текста. Следующие
выделенные в этой части работы особенности языка заговоров – это вторичность семантической интерпретации магических высказываний в связи с их
прагматическим значением, коммуникационный характер самих текстов и очень
распространенная в них персонификация явлений и персонажей. К специфическим характеристикам языка заговоров отнесено также активность сравнения,
присутствующего почти во всех группах проанализированных текстов и выражающего образец желаемых действий или состояний.
Исследованный материал утверждает в том, что в заговоре нет лишних слов,
любое из них является значимым, а все они вместе взятые связывают магический
текст в неразрывное целое и одновременно укрепляют его силу.
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