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Paj¹k w folklorze rosyjskim*

W wierzeniach tradycyjnych paj¹k (ìèçãèðü, ïàóê) kojarzony by³ z istot¹
³¹cz¹c¹ w sobie w³a�ciwo�ci kreacyjne, tzn. cechy prz¹dki (wysnuwa niæ z w³a-
snego cia³a) i tkacza (wyplata sieæ), oraz destrukcyjne (zabójca much). Jego
wizerunek pojawia³ siê w folklorze rosyjskim raczej rzadko. W zbiorze bajek
Aleksandra Afanasjewa zamieszczono tylko dwa takie utwory, przy czym za
pierwowzór obu tekstów uznano ¿artobliwe pie�ni1. Dok³adna interpretacja folk-
lorystycznego wizerunku paj¹ka wymaga odwo³ania siê do innych przekazów
twórczo�ci ludowej zwi¹zanych z t¹ postaci¹ lub jej atrybutami.

Ludowe pogl¹dy na temat paj¹ka, jak twierdzi Aleksander Gura w monogra-
fii dotycz¹cej symboliki zwierz¹t w tradycji s³owiañskiej2, nie s¹ jednorodne
i ³¹cz¹ sprzeczne s¹dy. Teksty folklorystyczne o wtórnej chrze�cijañskiej etiolo-
gii ukazywa³y paj¹ka jako postaæ pozytywn¹, najczê�ciej obroñcê �wiêtej Ro-
dziny, ukrywaj¹cego za swoj¹ pajêczyn¹ uciekinierów w drodze do Egiptu. Ale
jednocze�nie podobne teksty ludowe, równie¿ o genezie chrze�cijañskiej, przed-
stawia³y negatywny obraz paj¹ka jako trikstera, który k³amliwie donosi³ Bogu,
jakoby ludzie nie szanowali chleba3 albo wystêpowa³ przeciwko Matce Boskiej,
oplataj¹c j¹ pajêczyn¹ i chwal¹c siê, ¿e przêdzie cieniej ni¿ Bogurodzica. Opowie-
�ci takie by³y zapewne prób¹ znalezienia chrze�cijañskich uzasadnieñ dla tradycyj-
nych nakazów b¹d� zakazów zabijania paj¹ków4. Jednym z takich nakazów by³o

* Niniejszy tekst stanowi fragment rozprawy doktorskiej na temat mitologemu nici w tradycyj-
nym folklorze rosyjskim, której obrona odby³a siê w roku 2007 na Uniwersytecie Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy.

1 Tezê o takiej genezie przedstawiono w uwagach do tekstów bajek rosyjskich zebranych przez
A. Afanasjewa: Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè À.Í. Àôàíàñüåâà â òðåõ òîìàõ, ïîäãîò. Ë.Ã. Áàãàð

è Í.Â. Íîâèêîâ, ò. I, Ìîñêâà 1985, s. 458 (dalej skrót: Af.) Wed³ug katalogu bajek rosyjskich,
opartego na systemie A. Aarnego, bajki o paj¹ku pojawiaj¹ siê tylko w zbiorze A. Afanasjewa. Zob.
Í.È. Àíäðååâ, Óêàçàòåëü ñêàçî÷íûõ ñþæåòîâ ïî ñèñòåìå Ààðíå, Ëåíèíãðàä 1929, nr 283.

2 À.Â. Ãóðà, Ñèìâîëèêà æèâîòíûõ â ñëàâÿíñêîé íàðîäíîé òðàäèöèè, Ìîñêâà 1997,
s. 504�509. Por. tak¿e: P. Kowalski, Leksykon: znaki �wiata. Omen, przes¹d, znaczenie, Warsza-
wa�Wroc³aw 1998, s. 412�414.

3 J.S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, Warszawa 1989, s. 190.
4 À.Â. Ãóðà, op. cit., s. 504.



32 Agnieszka Go³êbiowska-Suchorska

têpienie paj¹ków m.in. z powodu jadowito�ci wyra¿aj¹cej siê poprzez polowanie
na muchy. Zabijaj¹c paj¹ka, tkaj¹cego przeciwnika Boga, mo¿na by³o � wedle
ludowego przys³owia � zyskaæ odpuszczenie 40 grzechów: �Ìèçãèðÿ óáüåøü �

ñîðîê ãðåõîâ èçáóäåøü�5. Ale w niektórych rejonach S³owiañszczyzny, na
przyk³ad na Polesiu, zakazywano zabijania paj¹ków, motywuj¹c to ich demiur-
giczn¹ funkcj¹6. I w³a�nie taka pozytywna przedchrze�cijañska ocena przewa¿a-
³a w folklorze rosyjskim.

 Popularn¹ s³owiañsk¹ ozdob¹ bo¿onarodzeniow¹ by³y s³omiane paj¹ki pod-
wieszane pod sufitem jako symbol Demiurga-Tkacza. Ozdoby te nazywano m.in.
��wiatem�, co wskazywaæ mog³o na kojarzenie pajêczyny ze struktur¹ kosmicz-
nej tkaniny, a koncentrycznego uk³adu pajêczych nici z centryczn¹ budow¹ Ko-
smosu. Szczê�cie zapewniaæ mia³y te¿ paj¹ki zawieszane pod sufitem w czasie
wesela, pojmowanego w kulturze tradycyjnej jako pocz¹tek nowego ¿ycia. Wy-
konywano je z nici ozdobionych kolorowymi s³omkami i papierkami, przytwier-
dzano w centralnym punkcie sufitu, a w kierunku k¹tów przeci¹gano nici7.
W ten sposób tworzono symboliczny niebosk³on nad nowo powstaj¹cym mikro-
kosmosem � rodzin¹. Nieprzypadkowo w rosyjskich zagadkach ludowych, wy-
korzystuj¹cych system tzw. s³ów podstawionych8, zamiennikiem paj¹ka (poszu-
kiwanej odpowiedzi), zastêpuj¹cym bezpo�rednie nazwanie zaszyfrowanej informacji,
by³ tkacz pracuj¹cy bez warsztatu i r¹k: �À êòî òêåò áåç ñòàíêà è ðóê?�9. Metafo-
rycznym obrazem sieci pajêczej by³o w zagadkach sito uszyte równie¿ bez po-
mocy r¹k i zawieszone pod sufitem: �Íà ïîòîëêå, Â óãîëêå, Âèñèò ñèòî, Íå

ðóêàìè øèòî� (Zag. nr 1773). W tym enigmatycznym opisie podkre�lony zosta³
zwi¹zek paj¹ka i jego sieci z najwy¿sz¹ w sensie topograficznym czê�ci¹ po-
mieszczenia � sufitem, choæ pajêcze sieci znale�æ mo¿na w ka¿dym zak¹tku
chaty, równie¿ nad pod³og¹. W innej zagadce o paj¹ku, zbudowanej na metafo-
rze wykorzystuj¹cej obraz zamiataj¹cego starca, zaakcentowano zwi¹zek poszu-
kiwanej odpowiedzi z ãîðíèöåé: �Ñòàðèê ìåòåò ïî ãîðíèöå, Ìåòëû ñòîÿò ïî

îêîëèöå� (Zag. nr 1772). Ãîðíèöà to pomieszczenie, które ze wzglêdu na w³a-
�ciwo�ci zabudowy gospodarstw rosyjskich10 interpretowaæ mo¿na jako miejsce

5 Â. Äàëü, Ïîñëîâèöû ðóññêîãî íàðîäà, Ìîñêâà 1957, s. 948 (dalej skrót: Pos³.).
6 À.Â. Ãóðà, op. cit., s. 505.
7 Å.Í. Åëåîíñêàÿ, Ñêàçêà, çàãîâîð è êîëäîâñòâî â Ðîññèè, Ìîñêâà 1994, s. 201.
8 Okre�lenie wprowadzone przez W. Anikina, patrz: Â.Ï. Àíèêèí, Þ.Ã. Êðóãëîâ, Ðóññêîå

íàðîäíîå ïîýòè÷åñêîå òâîð÷åñòâî, Ëåíèíãðàä 1983, s. 105.
9 Çàãàäêè ðóññêîãî íàðîäà. Ñáîðíèê çàãàäîê, ïðèò÷, è çàäà÷, ñîñò. Ä.Í. Ñàäîâíèêîâ,

Ìîñêâà 1995, nr 1770 (dalej skrót: Zag.).
10 Ðóññêèé íàðîä, åãî îáû÷àè, îáðÿäû, ïðåäàíèÿ, ñóåâåðèÿ è ïîýçèÿ, ñîáð. Ì. Çàáûëèíûì,

Ìîñêâà 1880, Ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå: Ñèìôåðîïîëü 1992, s. 455.
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najwy¿sze w sensie topograficznym, tzn. na piêtrze, lub te¿ najwy¿sze w sensie
semantycznym, tzn. czysta, od�wiêtna czê�æ izby, sakralne centrum domu, w któ-
rym dokonywa³y siê najwa¿niejsze wydarzenia rodzinne11. Paj¹k w �wiadomo�ci
ludowej wi¹zany by³ wiêc ze stref¹ sacrum ze wzglêdu na kosmogoniczn¹ spe-
cyfikê czynno�ci tkania/przêdzenia oraz lokalizacjê w najwy¿szej czê�ci domu �
kopii �wiata12. Zapewne z takich wyobra¿eñ zrodzi³ siê obyczaj przenoszenia do
nowej chaty starej pajêczyny � symbolu mikrokosmosu, za jaki uwa¿ano rodzi-
nê13. Niæ, umo¿liwiaj¹ca paj¹kowi przemieszczanie siê we wszystkich kierun-
kach, nadawa³a siê tak¿e do pe³nienia roli ³¹cznika miêdzy strefami �wiata.
W ko³ysankach na przyk³ad po nitce/pajêczynie/sznurze schodzi³y do usypiane-
go dziecka z za�wiatów sen i drzemka:

Áàþ-áàþøêè-áàþ, Ñîí øåë ïî íèòêå,

Ñïè, êàê ó áîãà â ðàþ! Äðåìà ïî ïàóòèíêå,

Ñîí èäåò ïî ëàâîöêå, Íèòêà óðâàëàñü,

Äðåìà ïî ëóöêàì, Ïàóòèíêà ïðîðâàëàñü.

Ïî âåðåâîöêàì. Ñîí äà äðåìà

Òû uäu-êîñÿ, äðåìà, Ïàëè Âàíå íà ãëàçà

Ïðÿìî Âàíå íà ãëàçà; Ñïè, Âàíÿ, ïîêðåï÷å,

Ïîêðåï÷å ñïè,

Äðóãèõ íå áóäè.14

W anegdotach ludowych sznur z pajêczyny by³ �rodkiem przemieszczania siê
z nieba na ziemiê. Na przyk³ad zaradny ch³op, któremu uda³o siê doj�æ do nieba
dziêki gigantycznym pêdom grochu, wykorzysta³ jako drogê powrotn¹ sznur wy-
pleciony z pajêczyny unosz¹cej siê w powietrzu w okresie tzw. babiego lata:

Íà÷àë ñîáèðàòü ïàóòèíó, ÷òî ëåòàåò ëåòîì ïî âîçäóõó; ñîáðàë ïàóòèíó è ñâèë

âåðåâî÷êó; çàöåïèë ýòó âåðåâî÷êó çà êðàé íåáà è ñòàë ñïóñêàòüñÿ (Af. nr 420).

11 Ë.Ã. Íåâñêàÿ, Ñåìàíòèêà äîìà è ñìåæíûõ ïðåäñòàâëåíèé â ïîãðåáàëüíîì ôîëüêëîðå,

[w:] Áàëòî-ñëàâÿíñêèå èññëåäîâàíèÿ 1981, Ìîñêâà 1982, s. 115.
12 Znacz¹cy jest tak¿e fakt, i¿ � jak podaje A. Gura � jedwabnika snuj¹cego nici, podobnie

jak paj¹ka, lud wyró¿nia³ spo�ród innych robaków, uznaj¹c go za stworzenie czyste: À.Â. Ãóðà,

op. cit., s. 347. We wspó³czesnym folklorze polskim zachowa³y siê wierzenia wskazuj¹ce na uto¿-
samianie nici pajêczych i w³ókien lnu � w czasie wielkiego postu nie obmiatano pajêczyn, wierz¹c,
¿e im s¹ one d³u¿sze, tym wy¿szy urodzi siê len. Szerzej patrz: S. Niebrzegowska, Przestrach od

przestrachu. Ro�liny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000, s. 234.
13 Í.À. Êðèíè÷íàÿ, Íèòü æèçíè. Ðåìèíèñöåíöèè îáðàçîâ áîæåñòâ ñóäüáû â ìèôîëîãèè

è ôîëüêëîðå, îáðÿäàõ è âåðîâàíèÿõ, Ïåòðîçàâîäñê 1995, s. 26.
14 Ïîòåøêè. Ñ÷èòàëêè. Íåáûëèöû, ñîñò., âñòóï. ñòàòüÿ è êîììåíò. À.Í. Ìàðòûíîâà,

Ìîñêâà 1989, nr 18 i 20.
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Przedstawione ludowe skojarzenia pozwalaj¹ okre�liæ genezê wizerunku pa-
j¹ka zachowanego w bajkach ludowych. Jeden z wariantów bajki Paj¹k ze zbio-
ru Aleksandra Afanasjewa oparty zosta³ na motywie zwyciêstwa paj¹ka nad
muchami i komarami. Paj¹k-tkacz pojawi³ siê w chwili kryzysu, by podstêpnie
zwalczyæ mêcz¹ce ludzi owady:

Â ñòàðû ãîäû, â ñòàðîïðåæíèå, â êðàñíó â¸ñíó, â òåïëûå ëåòà ñäåëàëàñü òàêàÿ

ñîìîðîòà, â ìèðå òÿãîòà: ñòàëè ïðîÿâëÿòüñÿ êîìàðû äà ìîøêè, ëþäåé êóñàòü,

ãîðÿ÷óþ êðîâü ïðîïóñêàòü. Ïðîÿâèëñÿ ìèçãèðú, óäàëîé äîáðûé ìîëîäåö,

ñòàë íîæêàìè òðÿñòè äà ìåð¸æêè ïëåñòè, ñòàâèòü íà ïóòè, íà äîðîæêè, êóäà

ëåòàþò êîìàðû äà ìîøêè (Af. t. I, nr 85).

Realistyczny obraz ³owcy much posiada³ w folklorze g³êbokie mitologiczne
korzenie. Muchy i komary uznawano za stworzenia nieczyste, nêkaj¹ce ludzi
i zwierzêta. Wszystkie owady, poza pszczo³¹ i bo¿¹ krówk¹, postrzegane by³y
jako istoty chtoniczne, a ich pochodzenie wi¹zano z przeciwnikiem Gromow³ad-
cy15. Na ¿¹danie paj¹ka jedna z bajkowych much zmusi³a owady do ucieczki,
wykorzystuj¹c formu³y zaklêæ-zamawiañ odsy³aj¹cych choroby poza ludzk¹
ekumenê � pod zgni³e pnie czy k³ody osiki16:

�Îé åñè âû, êîìàðû è ìîøêè! Óáèðàéòåñü ïîä îñèíîâî êîðèùå: ïðîÿâèëñÿ

ìèçãèðü, ñòàë íîæêàìè òðÿñòè, ìåð¸æêè ïëåñòè, ñòàâèòü íà ïóòè, íà

äîðîæêè, êóäû ëåòàþò êîìàðû äà ìîøêè; âñåõ èçëîâèò!� Îíè ïîëåòåëè,

çàáèëèñü ïîä îñèíîâî êîðèùå, ëåæàò ÿêî ìåðòâû (Af. nr 85);

Ïîäèòå âû â òåìíûå ëåñà, íà ãíèëûå êîëîäû, è äî ñåãî ðàáà Áîæüåãî (èìÿ)

âàì äåëà íåò 17;

[�] â äðåìó÷èå áîëîòà, â ïåíüÿ, â êîëîäüÿ, â ãîðüêó îñèíó18.

15 Á.À. Óñïåíñêèé, Ôèëîëîãè÷åñêèå ðàçûñêàíèÿ â îáëàñòè ñëàâÿíñêèõ äðåâíîñòåé,

Ìîñêâà, 1982, s. 86.
W obrazach niektórych owadów zwi¹zek z si³¹ nieczyst¹ jest eksponowany w nazwie. Wa¿ka,

w przeciwieñstwie do bo¿ej krówki (áîæüÿ êîðîâêà), okre�lana jest jako wierzchowiec diab³a �
�koza czorta� lub �koñ czorta�, jej rosyjskie okre�lenie ñòðåêîçà ³¹czone jest ze s³owami Ñòðè

(áîã) i êîçà, ang. dragon-fly oznacza dos³ownie �mucha smoka�. Ìèôû íàðîäîâ ìèðà.

Ýíöèêëîïåäèÿ, ãëàâ. ðåä. Ñ.À. Òîêàðåâ, ò. I, Ìîñêâà 1987.
16 Por. uwagi W. Korszunkowa o wp³ywie tekstów zamawiañ na dzieciêcie rymowanki: Â.À. Êîð-

øóíêîâ, Ìèôîðèòóàëüíûå îñíîâû âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî äåòñêîãî ôîëüêëîðà: Çàãîâîðíàÿ

ôîðìóëà â ïîòåøêå �Ñîðîêà�, [online] <www.ruthenia.ru/folklore/korshunkov1.htm>.
17 Âåëèêîðóññêèå çàêëèíàíèÿ, ñîñò. Ò. Ãîðîâàÿ, Ìîñêâà 1998, s. 92.
18 Cyt. za: Ò.Í. Ñâåøíèêîâà, Î íåêîòîðûõ òèïàõ çàãîâîðíûõ ôîðìóë, [w:] Ìàëûå ôîðìû

ôîëüêëîðà. Ñáîðíèê ïàìÿòè Ã.Ë.Ïåðìÿêîâà, ðåä. Å.Ì.Ìåëåòèíñêèé è äð., Ìîñêâà 1995, s. 127.
Por. tak¿e okre�lenie wied�my ïîäêîëîäíàÿ w bajce Bia³a kaczuszka: Ïîãóáèëà âàñ âåäüìà

ñòàðàÿ, Âåäüìà ñòàðàÿ, çìåÿ ëþòàÿ, Çìåÿ ëþòàÿ, ïîäêîëîäíàÿ (Af. nr 265).
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Wp³yw zamawiañ na tekst bajki nie by³ przypadkowy. Paj¹k jako tkacz-
wybawca, który wprowadza porz¹dek, wystêpuje tu w roli analogicznej do De-
miurga-Tkacza i znachora, wypêdzaj¹cego choroby na podobieñstwo Stwórcy.

Owady z bajki o paj¹ku podzielone zosta³y na dwie kategorie: przeciwni-
ków � wys³anników za�wiatów (muchy i komary) i mimowolnych pomocników
zwi¹zanych z ludzkimi siedliskami (karaluch, �wierszcz, pluskwa). Bajkowy
tkacz zwabi³ muchy i komary do pu³apki za po�rednictwem pomocników. Pod-
stêpnie powiadomione przez pluskwê o znikniêciu niebezpieczeñstwa owady
wysz³y spod osinowych korzeni i wpad³y prosto w pajêczynê. Insekty wykorzy-
stane przez paj¹ka do realizacji fortelu têpiono zwykle jako szkodniki, ale
w wierzeniach kojarzono je tak¿e z dobrobytem i dostatkiem, którego patronem
w mitologii wschodnios³owiañskiej by³ pierwotnie Weles. Dlatego w przepo-
wiedniach ludowych ich pojawienie zapowiada³o poprawê sytuacji: �Ïðóñàêè

è òàðàêàíû ðàçìíîæàþòñÿ � ê äîáðó� (Pos³. s. 79); �×åðíûå òàðàêàíû

çàâîäÿòñÿ � ê ïðèáûëè� (Pos³. s. 78). Na zwi¹zek owadów, przede wszystkim
karaluchów i szczypawek, z Welesem wskazuje tak¿e ich metaforyczny zamien-
nik � byd³o. Odnale�æ go mo¿na m.in. w bajkach:

Òóò ÿ, äîáðûé ìîëîäåö, òðîè ñóòêè ïðîëåæàë; íèêòî ìåíÿ íå çíàë, íå âèäàë,

òîëüêî çíàëà-âèäàëà ìåíÿ ðîãàòàÿ ñêîòèíà � òàðàêàí äà æóæåëèöà (Af.

nr 425)19;

w monologach weselnego dru¿by:

Ïîæàëóé, ñâàòóøêî è ñâàõîíüêà, ê íîâîáðà÷íîìó êíÿçþ õëåáà êóøàòü; ó íàñ

äâîð-îò ïîä îêîøêîì, à èçáà-òî ó âîðîò; ó íàñ-òî ðîãàòûå ñêîòèíû � òàðàêàí

äà æóæåëèöà, à ìåäíûå-òî ïîñóäû � êðåñò äà ïóãîâèöà; à õëåáà-òî ó íàñ ïðî

âàñ òðè ñóñåêà (Af., t. III, s. 405);

oraz w zagadkach, np. o pchle:

Íè ñåñòü íà êîíüêà, Íè ïîãëàäèòü êîíüêà (Zag. nr 1752a, por. nr 1752).

Wszy, jako paso¿yty nierozerwalnie zwi¹zane z cia³em ¿ywego cz³owieka,
uznawano za symbol si³ witalnych i bogactwa. W przepowiedniach i porze-
kad³ach rosyjskich uto¿samiano je z pieniêdzmi i szczê�liwym trafem: �Åñòü

19 Por. tak¿e tekst: Ñåâåðíûå ñêàçêè. Ñáîðíèê Í.Å. Îí÷óêîâà: â 2 êí., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

1908, ðåïðèíò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1998, ks. 1, s. 134.
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âîøü, à áóäåò è ãðîø; Ïî äâå âøè íà ùåïîòü�20. Te niezmiernie ¿ywotne
stworzenia, g³ównie pch³y, karaluchy i szczypawki, ³¹czy³a � jak zauwa¿y³a
Anna Brzozowska-Krajka � symbolika ruchu, odnowy ¿ycia21. Paj¹k, wykorzy-
stuj¹cy przedstawicieli wrogiej mu kategorii do dzia³añ przeciwko sobie nawza-
jem, przedstawiony zosta³ jako pogromca si³ chtonicznych pos³uguj¹cy siê spry-
tem i tkackimi umiejêtno�ciami.

Drugi wariant bajki Paj¹k, wzbogacony o motyw pogrzebu owadów, tak¿e
opiewa³ zwyciêstwo ³owcy-tkacza nad owadami nêkaj¹cymi ludzi:

Â íûíåøíèå âðåìåíà ïðîÿâèëàñü íîâà ðîìîäà: êîìàðû, ìóõè ëåòàëè,

â êðèíêàõ ìîëîêî áîëòàëè. Ìèçãèðü íà òî îñåðäèëñÿ, íà ñïèíó ëîæèëñÿ;

íàñòàâèë ìåð¸æêè íà âñå ïóòè-äîðîæêè. Ëåòèò ïåñòðàÿ îñà, ÷åñòíàÿ âäîâà;

ñâåðõó ïàëà, â ñåòü ïîïàëà. Ìèçãèðü ïîäñêî÷èë äà ãîëîâó îòðóáèë.

Ñîáèðàëèñü êîìàðû äà ìóõè: êòî ïîïîì, êòî ñêóäåëüíèêîì, à êòî

ïëàêàëüùèêîì; îòïåëè êîñòè, ïîëîæèëè â òðîøíè, ïîíåñëè òå êîñòè â ñåëî

Êîìàðîâî (Af. nr 86).

W tradycji ludowej znany by³ obyczaj nazywany ïîõîðîíû íàñåêîìûõ.

Polega³ on na symbolicznym têpieniu szkodników przez pogrzebanie w ma³ym
pojemniku jednego lub kilku z nich. Jak stwierdzi³ Borys Uspienski, obyczaj ten by³
pog³osem pogrzebu mitycznego przeciwnika Gromow³adcy � Welesa22. W oma-
wianym tek�cie ofiar¹ paj¹ka pad³a osa, owad ze wzglêdu na zdolno�æ ¿¹dlenia
zaliczany do tej samej grupy szkodników co komar.

Motywy paj¹ka w twórczo�ci ludowej pozwalaj¹ zinterpretowaæ jego wize-
runek jako transformacjê archetypu mitycznego Demiurga-Tkacza. Tkanie �
czynno�æ dystynktywn¹ dla paj¹ka � postrzegano jako akt tworzenia, ustalania
struktury Kosmosu. Walkê paj¹ka z insektami przedstawiano w bajkach na wzór
dzia³añ Demiurga przywracaj¹cego prawid³owy porz¹dek w �wiecie. O zwi¹zku
paj¹ka ze sfer¹ sacrum �wiadcz¹ tak¿e ludowe wyobra¿enia o pajêczej nici jako
drodze z nieba na ziemiê.

20 Â.È. Äàëü, Òîëêîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà, Ìîñêâà 1956.
21 A. Brzozowska-Krajka, Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tra-

dycyjnym, Lublin 1994, s. 109. Autorka przytacza jako ilustracjê ¿artobliwe polskie po¿egnania
wieczorne, w których przywo³anie pche³, karaluchów czy szczypawek mia³o zapewniæ zachowanie
si³ witalnych w czasie nocy, uto¿samianej z czasow¹ �mierci¹, np.: �Dobranoc, pch³y na noc,
a szczypawki do zabawki�; �Dobranoc, wszystkie pch³y na noc! A scypawki do zabawki, karalu-
chy pod poduchy, karakule na przytule�.

22 Á.À. Óñïåíñêèé, op. cit., s. 86
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Ðåçþìå

Ïàóê â ðóññêîì ôîëüêëîðå

Äàííàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé îáîáùèòü îïûò, ïîëó÷åííûé àâòîðîì â ïðîöåññå

èññëåäîâàíèÿ èçîáðàæåíèé ïàóêà â ðóññêîì ôîëüêëîðå â êîíòåêñòå ìèôîëîãåìû íèòè.

Àíàëèç íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà îáíàðóæèâàåò ïîñòîÿííóþ ñâÿçü ïàóêà ñî ñôåðîé sacrum.

Ïàóê, îáëàäàþùèé èñêóññòâîì òêàíüÿ è ñïîñîáíîñòüþ ê ïåðåäâèæåíèþ âî âñåõ

íàïðàâëåíèÿõ, âûñòóïàåò â ñêàçêàõ â ðîëè ñïàñèòåëÿ. Â ðåçóëüòàòå åãî ïîäâèãîâ â ìèðå

âîçâðàùàåòñÿ ïîðÿäîê. Õðèñòèàíñêèå ýòèîëîãè÷åñêèå ëåãåíäû íåðåäêî èçîáðàæàþò ïàóêà

êàê òðèêñòåðà, âûñòóïàþùåãî ïðîòèâ Áîãà. Â öåëîì ðÿäå ôîëüêëîðíûõ òåêñòîâ ïàóòèíà

ñëóæèò ïóòåâîäíîé èëè ñïàñèòåëüíîé íèòüþ, ñîåäèíÿþùåé íåáî è çåìëþ. Ôîëüêëîðíûå

ïðåäñòàâëåíèÿ î ïàóêå âîñõîäÿò ê ìèôîëîãè÷åñêîìó îáðàçó Äåìèóðãà-Òêà÷à.

Summary

A spider in Russian folklore

The article is a synthesis of the research on a spider creation in Russian folklore as far thread
mythologem is concerned. As traditional oral folk composition genres analysis proves there are
spider relations to a sphere of sacrum. The spider, able to weave and move in all directions, is seen
in fairy-tales as a saviour. The result of its activities is restoring of order in the world. Christian
legends of aethiology show the spider as a trickster acting against God. In many genres of folk
literature its web functions as a guide, saviour or liason between earth and heaven. Folk ideas
connected with the spider stored in traditional folklore are genetically connected with mythological
weaving-cosmogony idea and demiurge-weaver creation.


