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Mityczne dzieje Stefana Wielkiego
w kontekCcie wierzeD potocznych i
ikonografii malowanych cerkwi na Bukowinie
CzEC= 1 - W stronE Rzymu.
Ewa Kocój
Instytut Etnologii, Uniwersytet Jagiellomski, Kraków

1. Stefan Wielki zajmuje (1457-1504) w rumumskiej owiadomooci religijnej
i narodowej miejsce wyjktkowe. Niektóre pródna historyczne i prace teologiczne
przedstawiajk go jako jednego z najwybitniejszych rumumskich wnadców, a
formuny snowne uqywane w tych pracach nasuwajk myol, iq czeog oddawana
Stefanowi, bliska jest czci oddawanej samemu Bogu. Rumuni niejednokrotnie
zwracali uwagr, iq wyjktkowk rolr Stefana Wielkiego w powszechnej historii
europejskiej i w dziejach canego chrzeocijamstwa, poowiadczajk niektóre wielkie
autorytety obcego owiata – papieq Sykstus IV, który, po zwycirskiej bitwie z
Turkami pod Vaslui w 1475 roku, nazwag mian mondawskiego hospodara Atlet`
Chrystusa (Sinaxar 1992: 49) czy teq polski kronikarz Jan Dnugosz, który w II
ponowie XV wieku napisan o Stefanie Wielkim nastrpujkce snowa: Wojewoda
Stefan [...] gdy cesarz Turków zebrad przeciw niemu wielkie sidy, oczekiwad go bez
lcku, ufny w Bob` pomoc. O m`b godny podziwu, w niczym nie gorszy od
bohaterskich wodzów, których tak bardzo podziwiamy! Któb w naszych czasach
odniósd tak wspaniale zwycicstwo nad Turkami, pierwszy waród ksi`b`t tego
awiata! Wedle mego s`du najgodniejszy, któremu niech bcdzie powierzona cada
wdadza i pierwszeestwo na cadym awiecie... (1878: 632).
Ta szczególna pozycja i charyzmat wnadcy poowiadczona byna takqe
wielokrotnie w rumumskiej historiografii. I tak np. w II ponowie XIX wieku,
Alecu Russo, charakteryzujkc postag mondawskiego wojewody, stwierdzin, iq
Rumuni traktujk cany otaczajkcy owiat jako hierofanir Stefana Wielkiego: Rumun
przypisuje Stefanowi wszystko co wydaje mu sic nadzwyczajne, wielkie, odwabne i
zupednie niezrozumiade. Kabd` twierdzc, kabdy mur, kabde umocowanie, na
pytanie kto go uczynid, on [tj. Rumun – E.K.] odpowie: Stefan Wielki. Kabdy most,
kabd` cerkiew, kabd` studnic, kabdy dwór lub stary padac, przypisuje swojemu
bohaterowi. Kabde dobro, kabd` siedzibc, która przetrwada do dzia, kabde prawo
ludzkie, kabdy m`dry czyn, uczynid Stefan Wielki. W rezultacie, ów wdadca
uosabia dla Moddawian wszystkie dokonania i instytucje uczynione przez pic\
wieków, takbe przez innych wdadców.*
[*]

Nie udano mi sir dotychczas ustalig do kogo z rumumskich badaczy naleqy
owa wypowiedp, tak czrsto przytaczane w rumumskich pracach
dotyczkcych Stefana Wielkiego. Zwyczajem autorów rumumskich stano sir
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Myol tr rozwinkn w poczktkach XX wieku znany historyk, Mikonaj Iorga,
który stwierdzin, iq Stefan Wielki, w opinii Rumunów, jest nie tylko twórck canej
otaczajkcej materialnej rzeczywistooci, ale przypisywane jest mu takqe
ustanowienie norm prawnych i sponecznego porzkdku: On byd fróddem cadego
mcstwa, on byd studni` cadego prawa, on byd wielk` dobroci` (Iorga 1985, s. 234).
Innym razem, komentujkc fakt objrcia tronu przez A.I. Cuza, M. Kog"lniceanu
przywonan postag Stefana Wielkiego, wikqkc jednoczeonie panowanie obu
wnadców z nieustajkck opiekk boskk nad ziemik rumumskk. Wyrazem owych
rozwaqam byno zdanie, w którym ujawniana sir religijna koncepcja pochodzenia
wnadzy obu rumumskich panujkcych na ziemi: Rumunia nie miada innego obroecy
jak Boga i swój miecz (Zub 1982: 245).
Potwierdzeniem sakralizacji Stefana Wielkiego i jego kontaminacji z
postacik Boga-wojownika, Boga-obromcy ksirstwa i narodu, byna dla Rumunów
niejednokrotnie tradycyjna kultura ludowa, uznawana za wielkie fróddo
historyczne i zachowany w niej kult hospodara. O sakralizacji nadanej
mondawskiemu wnadcy owiadczyg miana w tym kontekocie, znana w XIXwiecznej tradycji ludowej legenda o bitwie pod Ciort"rei, w której Turcy,
dostrzegnszy nagle postag Stefana Wielkiego, stojkcego naprzeciw nich, zawonali
do odwrotu, wypowiadajkc snowa: Zatrzymajcie sic bracia, nie bcdziemy sic bi\,
bo nie walczymy z wrogiem, walczymy z samym Bogiem (Niculi#"-Voronca,
1998b: 109). Podobne treoci Rumuni odnajdywali niekiedy w mondawskich
,,ludowych” doinach, w których niektóre zwroty skierowane do Stefanawojownika, uqywane przez Mondawian w momentach zagroqenia ojczyzny,
przypominag miany tradycyjne przywonania chrzeocijamskiego Boga w momencie
ludzkiej krzywdy czy nieszczrocia: ... w którym miejscu awiata jestea Stefanie,
abya zobaczy\ mógd, w jakiej byjemy niewoli... (Teodorescu-Kirileanu, za Henry
1930: 44). Stefanie, Stefanie, Ty nasz Ojcze, Panie, jesteamy przytdoczeni, w domu
badoba po matki stracie [tj. ojczyzny- E.K.] zupednie wysuszyda nam serce;
Stefanie, Stefanie, Ty nasz Ojcze, Panie, zechciej naszej modlitwy wysducha\,
zwró\ nam nasz` matkc (Teodorescu-Kirileanu, za Henry 1930: 44).
Kult Stefana Wielkiego w ludowej kulturze rumumskiej doskonale
podsumowan Mikonaj Iorga, zwracajkc uwagr na charakterystycznk dla owej
mitycznej owiadomooci cechr - cankowity brak znajomooci rumumskiej historii
oraz wypennienie tej luki figurk Stefana Wielkiego: chdop z gór i dolin, z lasów i
brzegów rzek nie znad ani dnia badnej bitwy, ani daty badnego roku, ani badnego
wieku, [...] nie znad imienia badnego bojara, doradcy, wdadczyni lub kochanki,
którzy towarzyszyli mu [tj. Stefanowi - E.K.] przed narodem; on [tj. chnop - E.K.]
juq przypisywanie owych snów N. Iordze, który umieocig mian je w
opublikowanej po raz pierwszy w 1904 roku pracy o historii mondawskiego
hospodara (Iorga 1985: 243-244). Tymczasem, w tejqe pracy Iorga
wyrapnie pisze, iq nie jest w stanie okreolig autora tego zdania i przypisuje
je jednemu z przedstawicieli rumumskiego prkdu romantycznego, A. Russo
lub M. Kog"lniceanu, który napisan je, rozwaqajkc fenomen jednej z walk
stoczonych przez Stefana Wielkiego (Iorga 1985: 243).
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nie mógd rozróbni\ walk i wrogów; on nie widziad nigdy badnego dokumentu
prawnego od wielkiego scdziego, nie zd`byd odprawi\ badnego obyczaju, który
hospodar sam ustanowid; nie czytad badnego napisu, który widniad nad wejaciem
do koaciodów zbudowanych podczas 47 lat panowania. W swojej wielkiej niedoli i
ciemnocie, do której dochodzid jednak dobry i pocieszaj`cy promiee wychodz`cy z
tego wielkiego wieku, on wiedziad tylko jedno: jego naród wydad kiedya - wczoraj,
przed 300 laty lub nawet 1000 lat temu - wielkiego czdowieka, awictego, jaki nie
mobe sic jub wiccej pojawi\ (1985:234).
Moglibyomy sir zastanawiag, czy uznanie owej wyjktkowej roli Stefana
Wielkiego w historii Rumunii, przetrwano w kulturze wspónczesnej, czy z natury
swojej masowa, powszechna, zmienna i fragmentaryczna, nie niesie ona za sobk
rozpadu tradycyjnych wartooci, które dotychczas integrowany zbiorowe qycie, a
co za tym i idzie, czy mit Stefana Wielkiego jeszcze wspónczeonie trwa?
Sirgnijmy zatem po dwa inne przyknady, które ukazujk nam trwanoog oraz nowe
kulturowe przeobraqenia tego romantycznego modelu w czasów wspónczesnych.
W 1992 roku miany miejsce w Bukareszcie wielkie i zarazem, po upadku reqimu
Ceau!escu, symboliczne uroczystooci, podczas których Rumumski Autokefaliczny
Kooción Prawosnawny, podniósn do godnooci owirtego, prawie 500-lat po omierci,
mondawskiego hospodara Stefana Wielkiego (Teoctist 1992: 1-5; Nestor 1992:
82-88), powonujkc sir przy tym na dawnk, zanotowank przez mondawskich
kronikarzy, ludowk tradycjr owirtooci postaci (Sinaxar 1992: 68-69).
W 1999 roku Rumumski Narodowy Instytut nad Studiami Opinii i
Marketingu (Insomar) ognosin wyniki przeprowadzonego przez siebie sondaqu,
dotyczkcego najwaqniejszych postaci historycznych, które miany wpnyw na dzieje
Rumunów; Stefan Wielki figurowan w nich na trzecim miejscu, tuq po
Aleksandrze I. Cuzie i Michale Walecznym.* Zdaniem rumumskiego historyka,
Luciana Boii, wyniki tej ankiety owiadczk nie tyle o rzeczywistych zasnugach
danych postaci dla Rumunii, ale o modelu, w jakim po dziem dzisiejszy Rumuni
patrzk na wnasnk przesznoog historycznk i kulturowe dziedzictwo (2000: 27-28).
To, jak na warunki rumumskie, bnyskotliwe zdanie, wymaga jednak drobnej
korekty. O tym, iq Rumuni nabierajk dzisiaj juq dystansu do swoich wielkich
mitów narodowych, owiadczk snowa poniqszych wypowiedzi, w których
charakterystyka postaci Stefana Wielkiego przybiera nieznane wczeoniej, formy
qartobliwe: na Bukowinie mówimy, be wszystko wywodzi sic od Stefana Wielkiego,
nasze zabytki, krajobraz i zachowanie. Nawet to, be Moddawianie s` tacy
rozwi`fli pochodzi od Stefana Wielkiego† i drugie – w Rumunii mówi sic, ib
Stefan Wielki zbudowad tyle koaciodów, ile stoczyd walk, ale niektórzy mówi`, be
zbudowad tyle koaciodów, ile kobiet zniewolid.‡
[*]

[†]
[‡]

Wyniki tej ankiety ognoszone zostany na namach rumumskiego czasopisma
Oameni în top, nr. 1, czerwiec 1999 r., s. 13. Wobec braku dostrpu do
pródna, podajr za: Boia (2000: 27).
Badania wnasne, informator: NN, mrqczyzna, lat 28, historyk.
Badania wnasne, informator: NN, mrqczyzna, lat 56, filolog.
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2. Dla antropologa kultury uderzajkck cechk charakterystycznk kultu
Stefana Wielkiego w potocznej kulturze rumumskiej jest przemieszanie poziomów
kulturowego wyraqania – funkcje, nazwy i atrybuty przypisywane niektórym
wielkim postaciom pochodzkcym z rozmaitych tradycji kultury, spotykajk sir w
osobie mondawskiego wnadcy. W kulturze rumumskiej Stefan Wielki wystrpuje
jednoczeonie jako Bóg-Stworzyciel, Bóg-Wojownik, Mnich, Anion, Orrdownik,
Wnadca, czy Wrdrowny Dziad. Obok historycznych imion hospodara, w róqnych
tekstach kultury, nazywa sir go takqe Drugim Konstantynem Wielkim, Atlet`
Chrystusa, Nosicielem Zwycicstwa czy Nowym gwictym Jerzym. W mitycznej
kreacji hospodar wyobraqony moqe byg z rozmaitymi atrybutami, do których
zalicza sir m.in.: bianego konia, miecz trzymany w prawej rrce, tryptyk w typie
ikonograficznym Deeisis powieszony na piersi, sztandar (lub chorkgiew)
trzymank w dnoni z wyobraqeniem postaci ow. Jerzego, chrzeocijamski krzyq,
jatagan, buzdygan czy klucze.
Podobnie rzecz ma sir z kategorik czasu – na historyczny czas pópnego
oredniowiecza, w którym qyn mondawski hospodar,* w róqnych opowieociach
naknadajk sir czasy powstania Ksirstwa Mondawskiego,† a te nierzadko w swej
strukturze przypominajk czas poczktku, w którym rozgrywajk sir ludowe mity
kosmogoniczne. Kategorir czasu qycia Stefana Wielkiego komplikuje dodatkowo
fakt, iq w niektórych legendach mondawski hospodar nigdy nie umarn - zapadn w
sen, z którego w róqnych okresach historycznych powraca mirdzy qywych.‡
Te funkcjonujkce ze sobk przemieszane porzkdki opisu powodujk, iq w
mitycznych dziejach Stefana Wielkiego, antropolog ma wspónczeonie do
czynienia z tzw. nadmiarem sensu, a stan ten sprzyja pewnej niedookreolonooci
znaczeniowej, powodujkcej, iq w potocznej kulturze moqna go poddawag
rozmaitym próbom interpretacji. W mitycznych dziejach Stefana Wielkiego,
[*]

[†]

[‡]
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Stosujr tu miarr czasu komca oredniowiecza uqywank powszechnie w
kulturze europejskiej; w kulturze rumumskiej poczktek XVI wieku nie jest
komcem oredniowiecza.
Stefan Wielki nie byn zanoqycielem Ksirstwa Mondawskiego ani jego
pierwszym wnadck, jednakqe w potocznych opowieociach dochodzi do
wyrapnego przemieszania czasu, w którym umieszcza sir qycie i dzianania
mondawskiego hospodara. Jest to wynik typowej ahistorycznooci myolenia,
charakterystycznego nie tylko dla kultury rumumskiej, ale w ogóle dla
wszelkich kultur typu ludowego.
Legendy o okresowym powracaniu Stefana mirdzy qywych wywodzk sir z
romantycznej tradycji XIX wieku w Rumunii i opierajk sir na znanym w
kulturze motywie snu wdadcy. Istotk tych oqywajkcych wielokrotnie w
rumumskiej kulturze potocznej legend, jest przekonanie, iq Stefan Wielki
nie umarn, ale zapadn w sen, z którego powstaje za kaqdym razem, gdy
naród i kraj sk w niebezpieczemstwie (np. rok 1856). O historii tego motywu
w kulturze europejskiej, zob. np. Hajduk-Nijakowska 1980; 1983.
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odmienne, ale powikzane ze sobk porzkdki, naknadajk sir na siebie, tworzkc rodzaj
wiedzy oczywistej, a ta, jako jedna z cech potocznego odbioru rzeczywistooci, nie
wymaga od jej nosiciela namysnu oraz uzasadniania (Robotycki 1998: 8;
Kowalski 2000: 11). Jej pródnem oraz gwarantem istnienia jest bowiem mit,
uznawany za wyraz owiadomooci, która, jak twierdzi jeden z jej teoretyków –
Leszek Konakowski, nie godzi sir na byt sprowadzony do prostego trwania tu i
teraz: : we wszystkich przypadkach chodzi o to samo: o unikniccie zgody na awiat
przypadkowy, wyczerpuj`cy sic kabdorazowo w swojej nietrwadej sytuacji, która
jest tym, czym jest teraz, i do niczego nie odsyda (1986: 14).
Mityczna organizacja owiata wynika z potrzeby jego oswojenia. Zadaniem
etnologa nie jest próba oceny historycznej bohatera czy przypisywanie
elementom jego mitycznej biografii ocen prawdziwooci czy fanszu, ale przyjrzenie
sir w jaki sposób ludzka myol oswaja owiat, jak nadaje sens poszczególnym
elementom otaczajkcej rzeczywistooci, dostrzegajkc w nich raz po raz wartoog, jak
w jej symbolach wyraqajk sir wszystkie kulturowe niepewnooci, lrki czy
przeciwnie – pewniki i oczywistooci. W próbie ogarnircia mitycznych dziejów
Stefana Wielkiego nie chodzi zatem o demityzacjr, ale o podkqenie oladem mitu,
odkrywajkc jednoczeonie nadawanie i przetworzenie sensów elementom
zagarnirtego przez mit owiata, w kontekocie gnrbszych warstw rumumskiej
kultury.
Postag bohatera funkcjonuje w kulturze jako wyraz przenoszonych na
osobr idei czy wartooci, które pennik rolr wzoru oraz tym samym, stabilizujkcego
dla danej kultury mechanizmu. W mitycznych dziejach danej postaci odbijajk sir
najbardziej znaczkce fakty i idee charakterystyczne dla owiadomooci historycznej
i okresów przemian, a kultura, ulegajkc mitowi, utrzymuje przez to swk
wewnrtrznk homoestazr. Kreacja wnasnego bohatera narodowego powoduje
powstanie specyficznego fenomenu kulturowego – postag wyposaqona zostaje w
tzw. drugie bycie, w którym kolejne pokolenia dostrzegag mogk wyraz czy wrrcz
,,ucieleonienie” swych wartooci. To qycie poomiertne bohatera, wpisane w sferr
wyobraqem narodowych i religijnych, staje sir najczrociej o wiele barwniejsze i
ciekawsze od qycia rzeczywistego i ma dodatkowo tr zaletr, iq jest otwarte na
nowe znaczenia. Ta zasada wymiennooci i naknadania sir na siebie wktków czy
atrybutów w mitycznych biografiach narodowych bohaterów, okazuje sir byg
wówczas nie pomieszaniem, ale logicznym porzkdkiem, za którym stoi mit i jego
jrzyk, symbol. M. Eliade zwracan uwagr, iq w kaqdej przemianie postaci
historycznej w bohatera mamy do czynienia z modyfikacjk faktów historycznych.
To, co charakterystyczne bowiem dla kultury potocznej, to poruszanie sir nie
tylko w owiadomooci liniowej, ale i mitycznej, która lekcewaqkc czrsto wiele
historycznych elementów biografii bohatera, uwypukla zarazem, oqywia i wcikga
w mit, dzianania postaci i wydarzenia historyczne, które sk zbieqne z wartoociami
wyraqanymi przez ów mit. Postag bohatera narodu, qyjkc w innym czasie i innej
przestrzeni, ulega, zgodnie z ,,teologik archetypu”, przeobraqeniom z postaci
historycznej we wzorcowego bohatera, a wydarzenia historycznego w kategorir
mitycznk (czyli powstanego ongio, w poczktkowym czasie wzorca dzianania).
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Podobnie jest z funkcjk bohaterów – w rzeczywistooci rzadko kiedy odnajdujemy
w ich dziananiach rzeczywiste fakty; funkcje kulturowych bohaterów wnkczone
zostajk w kategorie dzianam, a te okreolone zostany w czasach poczktków (Eliade
1998b: 46-60). Kaqdy wielki bohater narodu moqe w pewnych kontekstach
odnawiag historir mitycznk, a w jego potocznej kreacji odradzajk sir, ukryte pod
pozorem oczywistooci, niektóre aspekty i funkcje mitycznego myolenia (Eliade
1998a: 179). Czy zatem mówikc o wspónczesnym bohaterze, moqemy dostrzec
analogir z poczktkowymi bohaterami tradycji kultury? Eliade jest zdania, iq
wielkie mity tradycji przetrwany w ukryciu; szczególnie zresztk niektóre kategorie
myolenia mitycznego przetrwany do dnia dzisiejszego w ludowych czy typu
ludowego formach chrzeocijamstwa, zwnaszcza w krrgu Europy srodkowoWschodniej i Ponudniowej (1998a: 169-172). Istnieje zatem podobiemstwo mirdzy
archaicznymi i wspónczeonie konstruowanymi mitami bohaterskimi, opierajkce sir
nie na zasadzie tych samych treoci, ale tego samego mechanizmu interpretacji
otaczajkcej rzeczywistooci: Myalenie mityczne mobe przekroczy\ i odrzuci\ te
arodki wyrazu, które za spraw` historii stady sic przebytkiem, i przystosowa\ sic
do nowych warunków spodecznych i nowych trendów kulturowych, nigdy jednak
nie daje sic wytcpi\ (Eliade 1998a: 174).
2. We wspónczesnej kulturze potocznej postag mondawskiego hospodara
nieodnkcznie zwikzana zostana z symbolem koociona lub monastyru. W warstwie
jrzykowej, ten zwikzek uwidacznia sir w stereotypowej formule snownej,
przytaczanej tak powszechnie przez Rumunów, która funkcjonuje jako wyknadnia
qycia i dzianam wnadcy: ile stoczyd walk, tyle koaciodów i monastyrów ufundowad.*
Jednakqe, owo zdanie, wywodzkce sir tak naprawdr z dziena, qyjkcego w XVIII
wieku, kronikarza Ioana Neculce,† stano sir w potocznej owiadomooci znakiem,
pod którym ukrywajk sir gnrbsze treoci semiotyczne, zmienione pod wpnywem
polityczno-religijnych idei, w kulturze rumumskiej. Od tego zdania, brdkcego dzio
jednym z najwaqniejszych znaków kultury rumumskiej, rozchodzk sir drogi
poszukiwam i interpretacji etnologicznych, podejmowanych w kontekocie
gnrbszych warstw kultury rumumskiej. Owa etnologiczna wyprawa wymaga
jednak specyficznego podejocia badawczego; nie da sir jej podjkg, bez uznania
[*]

[†]
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Zazwyczaj takqe, w potocznej kulturze, imir historyczne mondawskiego
hospodara wydnuqone jest o kolejne okreolenia-przymioty - Stefan
nazywany jest Wielkim, Dobrym i gwictym, co tnumaczy sir najczrociej
nastrpujkco: Dobry – z powodu swoich minosiernych (litoociwych) czynów
i przebaczania grzesznym; Wielki – z powodu mkdrooci, z którk rzkdzin
krajem sprawiedliwie, przez którk Bóg ukaran chciwych i zdrajców; swirty
- z powodu walki w obronie canego chrzeocijamstwa oraz wielkiej liczby
cerkwi i monastyrów, które wybudowan i wyposaqyn w niezliczone dary
(Sinaxar 1992: 36).
Neculce w swej kronice pisze dosnownie: Stefan-wojewoda Dobry stoczyd
wiele bitw. I tak, jak mobna usdysze\ od starych ludzi i starców [tj.
igumenów, mnichów - E.K.], ile bitw stoczyd, tyle monastyrów i cerkwi
wybudowad (1955: 105).
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istnienia we wspónczesnej kulturze potocznej niektórych aspektów i form
myolenia mitycznego. Jeqeli przyjmiemy perspektywr badam historycznych,
zdanie to, a wraz z nim jedno z najwaqniejszych znaczem malowanych owiktym na
Bukownie, okazujk sir byg nieprawdziwe - nie takie byny powody Stefanowych
fundacji, a ich liczba znacznie przewyqsza liczbr walk z wrogami ojczyzny
stoczonych przez hospodara.
Nie da sir jednak ukazag znaczem, jakie nadane zostany w potocznej
kulturze rumumskiej malowanym owiktyniom Bukowiny, bez równoczesnego
ukazania problemu sakralizacji wnadcy, z którym w powszechnym odczuciu, sk
zwikzane te koociony. Owo wywodzkce sir zdanie z kroniki Neculce, stano sir
rodzajem ,,lodowej góry”, pod którk nawarstwina sir religijno-narodowa
mitologia, ukierunkowujkc w ten sposób rodzaj patrzenia na malowank owiktynir.
Róqne idee czy etapy historii rumumskiej wpnywany na stosunek do Stefana
Wielkiego, a równoczeonie z tym stosunkiem ksztantowan sir stosunek do znaków,
jakim sk Stefanowe koociony. Ten wyksztancony w XIX wieku obraz tkwi nadal
wspónczeonie, ulegajkc jedynie niewielkim przeobraqeniom, które sk
konsekwencjk raz przyjrtej tezy historiografii.
Aby zrozumieg sens malowanych owiktym na Bukowinie we wspónczesnej
kulturze rumumskiej, trzeba osadzig je w kontekocie narodowo-religijnych mitów,
które od XVIII i XIX wieku, stank sir aq do dnia dzisiejszego podstawowym
rodzajem myolenia narodowego. Rumumska historiografia od czasów XVIII
wieku ksztantowana sir w oparciu o próby okreolenia toqsamooci i wnasnych
korzeni narodowych. Rumuni, na fali wczeoniejszych europejskich zainteresowam
kulturk rzymskk i zwikzank z nimi idek kontynuacji dziedzictwa Cesarstwa
Rzymskiego (Czamamska 1998: 79), przyjmk tezr o nacimskim pochodzeniu
kultury rumumskiej. Znane zdanie z kroniki Grzegorza Urechego ,,de la Rîm ne
tragem - wywodzimy sic z Rzymu” stanie sir jednym z podstawowych wyrazów
rumumskiej toqsamooci narodowej w XVIII i XIX wieku (Eliade 1998a: 180).
Przy owiadomooci nacimskich korzeni, owej mistycznej partycypacji w potcdze
Rzymu (Eliade 1998a: 180) towarzyszyg brdzie wielki program rozwoju
narodowej owiadomooci rumumskiej przez cany XIX wiek, którego niektórymi z
wyrazów brdk m.in. idea ponkczenia pamstw rumumskich (w obliczu dominacji
Ottomamskiej), gnoszona pod hasnem jedno zjednoczone paestwo wszystkich
Rumunów (Boia 2000: 62), zmiany w jrzyku rumumskim, w kierunku nadawania
mu bardziej nacimskiego charakteru (Gillet 2001: 139) oraz legenda bohaterska w
duchu romantycznych idei narodowych. Mit rzymskiego pochodzenia, zwany
inaczej mitem dacieskoaci (rzymskoaci) kultury rumueskiej, stanowi jednak,
uqywajkc eliadowskiego jrzyka, kolejne historyczne przeobraqenie mitu
poszukiwania pocz`tku, w którym przyznanie sir do tradycji rzymskiej i
jednoczesne uznanie tej tradycji w oczach cudzoziemców, byno kulturowym
umiejscowieniem sir w cywilizacji zachodniej, a to niosno za sobk wzrost i
umocnienie pozycji kulturowej i politycznej Rumunii w Europie (Czamamska
1998: 79). Wynikajkce z sakralnego, myolenie odnoszkce sir do poczktku, stano
sir utrwalonym sposobem interpretacji otaczajkcej rzeczywistooci. Nie oznacza
81

LITERATUR!
to, iq archaiczna owiadomoog, zakotwiczona w micie poczktku, przetrwana w
ukryciu do dnia dzisiejszego; chodzi o to, iq niektóre aspekty i funkcje
mitycznego myolenia stajk sir niekiedy rodzajem oqywajkcego w kulturze
sposobu interpretacji historii.
3. Mit rzymskiego pocz`tku w kulturze rumumskiej okreola zbiór znaczem i
wyraqag sir brdzie odtkd w rozmaitych kodach kulturowych, które dokonane
byny (a nierzadko i sk nadal wspónczeonie) w kulturze rumumskiej. Jednk z funkcji
tego mitu w legendzie bohaterskiej Stefana Wielkiego jest wykazanie idei
bezpooredniej cikgnooci i wspólnego pochodzenia obu tych tradycji. W momencie
wnkczenia nacimskiej tradycji do wnasnej historiografii przez rumumskich
intelektualistów, narodowy bohater jest w kulturze potocznej traktowany na równi
z wnadcami z czasów rzymskich. Oto po okresie wielkich wpnywów kultury oraz
jrzyka snowiamskiego na Rumunów, przyszedn czas na ukazanie prawdziwego tj.
nacimskiego oblicza tej kultury. W romantycznej i narodowej kreacji Stefana
Wielkiego zawarte brdk najbardziej istotne dla narodu idee, które w niektórych
tekstach kultury rumumskiej niejednokrotnie brdk sir odnawiag aq do czasów
wspónczesnych. Z jednej strony - bohater narodu rumumskiego, kontynuator i
wyraziciel nacimskiej tradycji i chrzeocijamstwa, z drugiej jednak strony - ze
wzglrdu na prawosnawie, które jest dominujkcym wyznaniem w nacimskim
narodzie, bohater religijny, spadkobierca bizantyjskich basileusów i dziedzictwa
canego koociona wschodniego, jako jedynego wiernego chrzeocijamstwu
pierwszych wieków. Owk kreacjr odnajdujemy m.in. w jrzykowej terminologii,
za pomock której koduje sir w potocznej kulturze tytulaturr mondawskiego
wnadcy, nawikzujkck do tytulatury uqywanej zwyczajowo przez cesarzy
rzymskich. Wyrazem tego sk epitety Wielki, Ojciec Ojczyzny oraz Imperator,
przypisane mondawskiemu wnadcy w komcu XIX wieku, które, zrywajkc z
dotychczasowk snowiamskk tytulaturk, tworzk we wspónczesnej kulturze
rumumskiej charakterystyczne jrzykowe kody, w których wyraqano odtkd mit
rzymskiego pocz`tku kultury rumumskiej.*
Innym rodzajem wyraqenia mitu nacimskooci kultury rumumskiej jest
zestawianie postaci Stefana Wielkiego z wielkim bohaterami z czasów rzymskich,
przy czym doknadna analiza tekstów wskazuje jak wspónczeonie rozchodzk sir
dwie tradycje. Z jednej strony, nawikzujkc do idei politycznej, w kulturze
rumumskiej niejednokrotnie zestawiano mondawskiego hospodara z wielkimi
bohaterami owiata przedchrzeocijamskiej tradycji lub teq z bohaterami
narodowymi czasów rzymskich. Takich znaczem dostarcza np. analiza
kontaminacji postaci mondawskiego wnadcy z Decebalem, dackim wodzem z II
wieku, którego Rumuni uznajk za jednego z najwirkszych bohaterów dawnej
historycznej Dacji, walczkcego z Cesarstwem Rzymskim o niezaleqnoog
wnasnych prowincji (Demel 1986: 46). Rumuni niejednokrotnie wskazywali na
ider przetrwania Daków na historycznych ziemiach dzisiejszej Rumunii. Wraz ze
[*]
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Stefanem Wielkim, po wielu wiekach, Rumunia odnalazna w nim naoladowcr i
kontynuatora misji Decebala – bohaterskiego wnadcr, do którego naleqy
prawowite dziedzictwo Rzymu i jego wnadzy. Doskonanym wyrazem takiej idei
sk snowa Al. Russo, które podkreolajkc paralelr dzianam Stefana i Decebala,
wskazujk jednoczeonie na brak nowych bohaterów, zdolnych do kontynuacji canej
tradycji: Stefan jest jaaniej`c` gwiazd` (jutrzenk`); Decebal jest zacienionym
sdoecem; jednakbe ciee Decebala rozci`ga sic dalej nib awiatdo Stefana. Po
jedenastu wiekach, Stefan podniósd zakrwawion` szpadc, która wypadda z r`k
Decebala. Któb zostanie wezwany, aby podniea\ szpadc niesion` z tak` chwad`
przez Stefana Wielkiego? I kiedy? (Russo, za Zub 19: 244).
Im bliqej czasów wspónczesnych zmieniajk sir jednak znaki, kontaminacja
z wielkimi herosami przesznooci w potocznej kulturze rumumskiej ustrpuje
miejsca tradycji chrzeocijamskiej, a mondawski hospodar staje sir odtkd
naoladowck owirtych koociona. swiadomoog partycypacji w potrdze Rzymu, stana
sir przyczynk sakralizacji Stefana Wielkiego z wielkimi ,,bohaterami pierwszych
wieków chrzeocijamstwa”. Szczególnego znaczenia w mitycznym modelowaniu
postaci Stefana Wielkiego nabiera zwikzek z postacik ow. Jerzego. Pozornie
moglibyomy sir dziwig, cóq ma wspólnego postag tego owirtego z postacik
Stefana Wielkiego, jednakqe Rumuni bardzo silnie rozbudowujk nadal
wspónczeonie ten wktek, wnkczajkc go w narodowo-religijnk mitologir.
Legendarne dzieje ow. Jerzego w Rumunii, rozwaqane w kontekocie mitycznych
dziejów Stefana Wielkiego, opierajk sir na trzech zasadniczych ideach - bohater z
czasów rzymskich, zwycirskk walkr w obronie chrzeocijamstwa z rzymskim
cesarzem Dioklecjanem oraz kult ow. Jerzego, charakterystyczny dla krajów
przynaleqkcych do krrgu kultury nacimskiej. W tym kontekocie, w mitycznych
dziejach Stefana Wielkiego odnajdziemy wiele elementów nawikzujkcych wnaonie
do postaci tego owirtego. Jednym z wyrazów tego zwikzku jest funkcja obu
postaci - zarówno ow. Jerzy, jak i Stefan Wielki, uwaqani sk za patronów
Ksirstwa Mondawskiego (Nicolescu 1999: 10) W niektórych tekstach religijnych
tworzonych wspónczeonie wskazuje sir dodatkowo na czasowe nastrpstwo tej
funkcji - to sam ow. Jerzy powierzyn ochronr mondawskiego ksirstwa i metropolii
Stefanowi (Acatistul 1992: 57) Do tego typu tekstów naleqy podchodzig stosujkc
innk niq linearnk kategorir czasu. Eliade zwracan uwagr, iq nie chodzi tu o
rzeczywiste historyczne nastrpstwo czasowe, ale owiadomoog mityczna wyraqa
sir m.in. wnkczeniem bohatera do archetypu postaci oraz do archetypu funkcji i
dzianam bohaterskich. Przyjmujkc takk perspektywr, rzeczywisty czas i bohater
historyczny podlegajk regunom mitycznego myolenia - schematy mitów
bohaterskich znane z archaicznych kultur, odqywajk przy interpretacji aktualnych
wydarzem historycznych.
Podobne znaczenie ma przeniesienie na Stefana Wielkiego okreolenia
Purt!torul de Biruin"! (Zwiastun zwycicstwa, Nosiciel Zwycicstwa), które
pierwotnie w rumumskiej tradycji przypisane byno ow. Jerzemu. Funkcji ow.
Jerzego-qonnierza z czasów rzymskich, walczkcego z Dioklecjanem i poganami,
odpowiada funkcja Stefana-wojownika, wyznaczonego do obrony canego
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chrzeocijamstwa i narodu rumumskiego. Tak, jak ow. Jerzy niósn zwycirstwo
chrzeocijamstwu, tak teq ow. Stefan Wielki, poprzez utworzenie tzw. krucjaty
antyottomamskiej i prowadzenie owirtej wojny przeciw Turkom, byn w potocznym
odczuciu w Rumunii tym, który niesie zwycirstwo canemu chrzeocijamskiemu
owiatu. W niektórych okresach historii Rumunii (np. w czasach reqimu
Ceau!escu), szczególnie takqe akcentowano innych przeciwników narodu
rumumskiego i wiary prawosnawnej, jakimi byli juq w czasach Stefana Wielkiego
nacinnicy - Polacy i Wrgrzy. Taki kontekst tkwi ukryty nadal i odnowin sir np.
wspónczeonie niejednokrotnie w religijnych tekstach wygnaszanych w 1992 roku
podczas kanonizacji mondawskiego hospodara: ze znakiem aw. Krzyba i ikon`
Wielkiego gwictego Mcczennika Jerzego przedstawian` na chor`gwiach twojego
wojska, zwycicbadea wszystkich przeciwników ksicstwa i wiary naszego narodu
(Sfin"i...: 34).
Przekonanie o bliskim zwikzku Stefana Wielkiego i ow. Jerzego widoczne
jest w mitycznej recepcji malowanych owiktym na Bukowinie i przenoszone jest
niekiedy w potocznej tradycji na inne jeszcze znaki - wezwania nadawane
budowanym przez Stefana Wielkiego cerkwiom. W najstarszych rumumskich
kronikach z XVII i XVIII wieku pojawiny sir wzmianki o postaciach owirtych
chrzeocijamskich, które ukazany sir Stefanowi Wielkiemu przed niektórymi
bitwami z wrogami ojczyzny. I tak np. Ureche w swej kronice wymienia dwie
postaci owirtych, które ukazywag sir miany Stefanowi Wielkiemu: mówi`
niektórzy, be ukazad sic Stefanowi wojewodzie awicty mcczennik Prokop, kr`b`cy
ponad walcz`cymi i przy tym uzbrojony jak wojownik, prowadz`c Stefana
wojewodc i daj`c ponadnaturaln` moc jego wojownikom. Byda taka wiara w te
sdowa, be kiedy Stefan powrócid ze swoimi wojownikami, wychwalany, jak
zwyciczca, do Suczawy, ufundowad cerkiew pod wezwaniem aw. mcczennika
Prokopa, we wsi Badeu"i, gdzie stoi do dzisiaj [1967:103]. Podobnie, w tej samej
kronice, Ureche pisze: Stefan wojewoda, po szczcaliwym zakoeczeniu bitwy,
powrócid do Suczawy, wychwalany i wielbiony, jak zwyciczca i wybudowad
cerkiew pod wezwaniem aw. mcczennika Dymitra, na placu w Suczawie, gdzie stoi
do dzia. Niektórzy mówi`, ze podczas tej bitwy ukazad sic Stefanowi wojewodzie
aw. mcczennik Dymitr, jad`cy na koniu i uzbrojony jak wojownik, prowadz`c i
daj`c ponadnaturaln` moc jego wojownikom, st`d teb powód ufundowania cerkwi
(1967:119).
W kronice O sam! de cuvinte, Neculce (1672-1745), powonujkc sir na
mondawskk tradycjr, przytoczyn legendr o powstaniu cerkwi ow. Jerzego w
Vorone#, która zbudowana miana byg, za radk pustelnika Daniela, po zwycirskiej
bitwie z Turkami, stoczonej przez hospodara w okolicach Cetatea Neam#ului
(1955: 107). Wezwanie cerkwi upamirtniag miano tego, który szczególnie
pomagan Stefanowi w walce.
Ta, wywodzkca sir ze starych kronik tradycja, przetrwana w kulturze
potocznej do czasów wspónczesnych w Rumunii i rozprzestrzenina sir na szereg
innych owiktym pochodzkcych z czasów Stefana Wielkiego. Jednakqe, zmieniny
sir znaki - miejsce ow. Prokopa i Dymitr, zajkn w wierzeniach ow. Jerzy - jego
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rzeczywista postag, ukazujkck sir Stefanowi Wielkiemu tuq przed bitwk lub teq
symboliczna chorkgiew z wyobraqeniem ow. Jerzego, trzymana w dnoniach przez
wojsko mondawskie: My, Rumuni wierzymy, ib tylko dzicki chor`gwiom z
wyobrabeniem aw. Jerzego, Stefan Wielki odnosid w bitwie zwycicstwo. Na tym
miejscu fundowad cerkwie.*
Podobne znaczenia widoczne sk przy analizie treoci nadanych
ikonograficznym wizerunkom tzw. owirtych wojowników (ow. Jerzego, ow.
Dymitra, ow. Michana), umieszczonych niekiedy na zewnrtrznych ocianach
malowanych owiktym pónnocnej Mondawii (np. Humor, Moldovi#a, Vorone#). W
potocznym przekonaniu pennik one funkcjr apotropheionu – symbolicznego
odprdzania róqnych wcielee zda od przestrzeni owiktyni i zarazem - od przestrzeni
Ksirstwa Mondawskiego (Ulea 1972: 46). Symbolicznego znaczenia nabiera tu
takqe przestrzem, na której umieszczone zostany owe wizerunki. Zwyczajowo sk
oni najczrociej usytuowani od strony ponudniowej, która miana w powszechnej
owiadomooci oznaczag kierunek, od którego napnywa zewnrtrzne zagroqenie
(Imperium Ottomamskie). Lokalizacja owirtych wojowników staje sir w
rumumskiej owiadomooci rodzajem ochronnej tarczy, symbolicznie górujkcej nad
bramami Ksirstwa Mondawskiego, od której mocy odbijag majk sir atakujkcy
wrogowie.
Przekonanie o wyjktkowym zwikzku ow. Jerzego i Stefana Wielkiego
przeniknrno do kultury ludowej, przy czym wyrapnie tutaj ujawnia sir owa
wnaociwoog myolenia archaicznego, o którym pisan M. Eliade - postag Stefana
Wielkiego, przeobraqana historycznie, wnkczona zostaje do struktury opowieoci
wywodzkcych sir z pierwotnego mitu bohaterskiego (1998b: 49). Pamirg ludowa
stosuje analogicznk artykulacjr i interpretacjr do wspónczesnych zdarzem i postaci
historycznych, jakk stosowana do dawnych mitów bohaterskich, co wynika ze
struktury myolenia charakterystycznego dla tzw. archaicznej owiadomooci. W
kulturze ludowej historia zostaje odnowiona poprzez Stefana Wielkiego, który
poprzez sam fakt walki z poganami i nieprzecirtnk osobowoog, odnawia tylko
dawny paradygmatyczny mit bohaterski, który implikowan walkr Bohatera i jego
przeciwnika - wrqa (smoka, potwora morskiego) (Eliade 1998b: 49-50). Do tej
samej kategorii archetypów postaci i ich funkcji naleqy w kulturze ludowej, wraz
z pojawieniem sir chrzeocijamstwa, Chrystus† czy teq ow. Jerzy. W ludowej
percepcji tych postaci odqywajk stare sposoby interpretacji rzeczywistooci,
charakterystyczne dla dawnego, sakralnego rozumienia owiata. Owa owiadomoog
archaiczna, zakotwiczona w micie, pozornie tylko owiadczy o myleniu dziejów
wielkich postaci; w rzeczywistooci moqe byg dowodem na trwanoog niektórych
elementów tego mitycznego myolenia, oqywajkcych niekiedy we wspónczesnej
ludowej tradycji w Rumunii, oawietlonej blaskiem chrzeacijaestwa.
[*]
[†]

Badania wnasne, NN, mrqczyzna, lat 56, filolog.
W ludowej kulturze rumumskiej lydom, którzy ukrzyqowali Chrystusa,
niejednokrotnie (nawikzujkc do dawnych wyobraqem mitycznych)
przydawano przydomek ,,qydowskie psy”, zob. np. ludowe legendy, w
których pojawia sir motyw Pasji Matki Boskiej, zebrane przez S. Fl.
Mariana (1904: 106-301).
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Charakterystyczne jest takqe fakt, iq w ludowych wierzeniach wyobraqenie
mitycznego balaura, z którym walczyn ow. Jerzy, przeniesione zostano na obraz
Turków, z którymi walczyn Stefan Wielki. Jest to kolejna cecha archaicznej
mentalnooci - obraz pierwotnego przeciwnika przeksztanca sir wraz z
historycznymi realiami w obraz narodowego czy religijnego obcego. Sam
jrzykowy termin balaur, mógn w rozmaitych pópniejszych kontekstach
historycznych oznaczag diabna (Damé 1893: 221) oraz obcego narodowoociowo Turka czy Cygana (Scriban 1939: 147). Podobnie, wyobraqeniom balaura w
ludowych opowieociach rumumskich, jako: olbrzymiego wrqa z jednk lub
wieloma gnowami, skrzydnami i szponami, ziejkcego ogniem; latajkcego smoka;
jaszczurkr ze skrzydnami; olbrzyma - istotr gigantycznych rozmiarów o ksztancie
ludzkim (Evseev 1998:45), cznowieka, który ma nieczystego ducha (Pamfile
1997: 292), odpowiada mityczne wyobraqenie Turków w folklorze rumumskim
(Bodea 1998: passim). Jednoczeonie, w niektórych ludowych opowieociach
rumumskich, zmodyfikowanych pod wpnywem chrzeocijamstwa, ow. Jerzy walczy
z odpowiednikiem Dioklecjana, którego nazywa sir Vicle"ian.* Ów termin
Vicle"ian jest najprawdopodobniej w jrzyku rumumskim znoqeniem dwóch innych
snów: rzeczownika viclean, oznaczajkcego zdrajcc, czdowieka bez wiary ale i
jednoczeonie w pópniejszych jrzykowo-kulturowych przeksztanceniach diabda,
szatana, zdego ducha, Antychrysta (Simion 2000: 106) i Turka (Damé 1893: 221;
$aineanu 1922: 690; Simion 200:109) oraz imienia rzymskiego cesarza
Dioklecjana.† Vicle"ian moqe wirc w niektórych kulturowych kontekstach
oznaczag tureckiego wnadcr. Raz jeszcze mamy kolejny dowód, iq to nie liniowe
myolenie rzkdzi strukturk archaicznej mentalnooci, ale rodzaj myolenia
mitycznego, pozwalajkcy poruszag sir poza historycznym czasem. W tym
znaczeniu, wczeoniejszym bohaterom, nastrpcom mitycznych bohaterów, jakim w
ludowych opowieociach jest ow. Jerzy, przypisani mogk byg w kulturze Turcy,
pópniejsi wrogowie Mondawii, z którymi walczyn Stefan Wielki. Podobne
zwikzki moqliwe sk do odnalezienia w innych jrzykowych wyraqeniach w
tradycyjnej kulturze ludowej, w której np. jednym z kulturowych przeobraqem
balaura jest takqe c!pc!un, czyli psiogdowiec, odwieczny przeciwnik Rumunów
w ludowej mitologii. W wielu tekstach folkloru rumumskiego, terminem c!pc!un
okreolano wnaonie obce mityczne istoty przybyne ze Wschodu: Turków lub
Tatarów (Bodea 1998: passim). Podobnie, zwycirskie walki Stefana Wielkiego,
toczone pod znakiem owirtych-wojowników, w ludowej tradycji miany miejsce w
czasach, gdy na ziemi rumumskiej pojawili sir psiognowcy: Kiedy psiogdowcy [...]
przybyli do naszej ziemi, wszystko obracali w proch i popiód (pyd). Kiedy
wojewoda Stefan walczyd, zawsze po jego prawicy stad archaniod, z mieczem ognia
i przejmowad wrogów, takich jak dziesicciu paszów (baszów), przed wojewod`.
Przejmowad miecz ognia archanioda. Dlatego teb Stefan budowad Bogu cerkwie i
[*]

[†]
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Legendy te znane byny na Bukowinie, zob. np. Sfîntul Gheorghe #i
împ!ratul Vicle"ian, [w:] Nicolescu 1999: 41-42.
Czasownik a vicleni oznacza w jrzyku rumumskim: zdradza\, oszukiwa\,
takqe - zdradzi\ wiarc (Damé 1893: 221).
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koaciody, a Bóg zawsze byd mu pomocny. Kiedy ktoa oamielid sic powsta\ przeciw
niemu, zwycicbad go i sprawiad, be ddugi czas sic go bano, poniewab byd
czdowiekiem Boga. Charakterystyczne jest takqe, iq cechy przypisywane w
tradycji europejskiej psiogdowcom (Klinger 1936: 230-232), pojawiajk sir w
wyobraqeniach Turków, w rumumskich ludowych opowieociach: olbrzymi wzrost,
okruciemstwo, ludzka postag ponkczona jednoczeonie z gnowk psa, ludoqerstwo
(Bodea 1998:passim).
Zwikzki mondawskiego hospodara ze owirtym Jerzym utrwaliny sir takqe
we wspónczesnej kulturze ludowej, gdzie pod wpnywem polityczno-religijnych
idei, dochodzi do wielu przemieszam treoci znanych juq z najstarszych kronik
rumumskich. Tradycja o zwycirskich walkach Stefana, dokonanych pod
sztandarem ow. Jerzego, odqywa w wypowiedziach wielu informatorów z
bukowimskich wiosek: Stefan Wielki miad sztandary ze aw. Jerzym, kiedy miad
cicbk` bitwc na sztandarach miad wyobrabenie aw. Jerzego i walczyd pod jego
znakiem.* Niekiedy, gdy ocierajk sir ze sobk róqne typy myolenia we wspónczesnej
kulturze ludowej, smok - przeciwnik z pierwotnych mitów, staje sir symbolem
odwiecznego zda: Stefan Wielki gdy wyruszyd z R!zboieni ze sztandarem aw.
Jerzego, mówi sic, be zabid smoka, ale smok to jest tak naprawdc wcielenie zda,
nie byd to normalny smok, to bydo zdo, i wygrad bitwc dzicki niemu pod Podul
Înalt, kodo Vaslui. Po kabdej wygranej bitwie Stefan wznosid klasztor. Stoczyd 45
bitew, z których dwie przegrad, i wybudowad 47 klasztorów.†
W kulturze ludowej zwikzki ow. Jerzego i Stefana moqliwe jest takqe
poprzez tr samk przestrzem, co ponownie wynika z cechy archaicznej
mentalnooci, dla której wszystkie waqne wydarzenia musiany sir odbywag w
naszym awiecie, pennikcym rolr axis mundi. W niektórych wspónczesnych
tekstach folkloru umieszcza sir czas qycia i dzianam owirtego Jerzego na ziemi
rumumskiej: aw. Jerzy zabid smoka, teb byd Rumunem. W naszym kraju byd smok,
przez którego ludzie nie mogli bra\ wody ze studni. Kiedy szli ludzie, dziewczyny z
wiadrami, smok ich zabijad, aw. Jerzy tyle pdaczu sdyszad, ludzie nie mogli bra\
wody z powodu smoka, przyjechad konno z wielk` strzad` i powiedziad ludziom, be
zabije smoka i kiedy zblibyd sic smok, on zabid go mieczem i tak sic ludzie od niego
uwolnili i tak sic nazywa aw. Jerzy. Z tego miejsca, gdziea kodo Timi#oary, nie
umiem wam powiedzie\, tam, gdziea to bydo, i odt`d byd awictym, zanim umard
zostad awictym. Byd zwi`zany ze Stefanem Wielkim.‡

[*]

[†]

[‡]

Badania terenowe 2001 r., wieo Vatra Moldovi#a (Bukowina). Informator:
NN, Rumunka, lat 17, uczennica.
Badania terenowe 2001 r., wieo Humor (Bukowina). Informator: NN,
Rumun, lat 45, dozorca w miejscowej szkole.
Badania terenowe 2001 r., wieo Vatra Moldovi#a (Bukowina). Informator:
NN, Rumunka, lat 59, pracujkca na roli.
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