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Bocian w kulturze

fot. Zbigniew Mierczak

Bocian biały to największy ptak w Polsce żyjący wśród ludzi. Ze względu na wygląd,
zachowanie i środowisko życia odgrywa doniosłą rolę w zwyczajach, folklorze
i wierzeniach. We współczesnej kulturze popularnej uchodzi za ptaka, który żywi się
żabami, symbolizuje wiosnę i... przynosi dzieci. Bocian czarny, tajemniczy mieszkaniec
lasu, jest o wiele mniej znany.

B

ocian towarzyszy ludziom od najdawniejszych czasów. W starożytnym Egipcie był przedstawiany hieroglificznie jako Ba (dusza). Mitologie grecka
i rzymska ukazują go jako wzór rodzicielskiego poświęcenia. Wierzono, że ptaki te nie
umierają ze starości, lecz odlatują na wyspy,
gdzie przybierają ludzką postać. Bociany
miały otaczać opieką rodziców w podeszłym
wieku, przynosić im pożywienie, a nawet ich
transportować. Od starogreckiego słowa
pelargos, oznaczającego właśnie bociana,
pochodziła nazwa prawa zwanego Pelargonia, które w starożytnej Grecji zobowiązywało obywateli do opieki nad starymi
rodzicami. Bocian był poświęcony bogini
Herze, opiekującej się m.in. karmiącymi
matkami. Zdaniem Greków zabicie bociana
powinno się karać śmiercią. Według Pita
gorasa (572–497 p.n.e.), filozofa i matematyka, w bocianach miały przebywać dusze
zmarłych poetów. Podobno w starożyt-
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nej Tesalii bociana chroniono jako ptaka
polującego na węże. Stał się on ponadto
bohaterem co najmniej trzech bajek Ezopa:
Lis i bocian, Rolnik i bocian oraz Żaby, które
pragnęły króla.
Antyczni Rzymianie utożsamiali bociana
z opiekunką macierzyństwa i małżeństw,
Junoną. Jako symbol szczęścia domowego
i miłości dzieci do rodziców ustanowiono
tam, analogiczne do greckiego, prawo
zobowiązujące do utrzymywania swoich
rodzicieli – nazwane lex ciconia, czyli prawo
bocianie. Rzymianie zauważyli, że bociany
powracające wiosną były dla rolników sygnałem, by zacząć sadzić winorośl. W języku
hebrajskim bociana białego określa się jako
chasidah, co oznacza miłosierny i łaskawy.
W wielu kulturach (starożytna Grecja,
Macedonia, Bułgaria, muzułmańskie kraje
Bliskiego Wschodu, Maroko) pod postacią
bociana mieli się ukrywać ludzie zmarli albo
przechodzący jakieś tajemnicze przemiany.

Bocian wraz z czaplami w obejściu
budynku przy wjeździe do Lipnicy Wielkiej,
lipiec 2012 r.

Wśród wyznawców islamu nadal popularne jest przekonanie, że w bociany wcielają
się dusze zmarłych muzułmanów: za życia
nie było im dane dopełnić obowiązku pielgrzymki do Mekki, dlatego pielgrzymują
w ptasim ciele. Muzułmanie żywią więc
wielki szacunek do bociana, a zabicie go jest
równoważne zabiciu człowieka.
Kontekst polityczny powodował, i czasem nadal powoduje, spore zamieszanie
w podejściu do ochrony bociana. Gdy Im
perium Tureckie okupowało Grecję, wprowadziło tam urzędową ochronę bocianich
gniazd, mimowolnie czyniąc z ptaka symbol
obcego ucisku. Gdy w 1821 r. wybuchło
powstanie, zwycięscy Grecy w odruchu zemsty pozbywali się także bocianich gniazd
– w Atenach, Patras i Seres nie ocalało ani
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jedno. Z kolei dla bolszewickich aktywistów
bocian okazał się wrogim symbolem na
Ukrainie. Podczas walki o nowoczesność
kolektywizowanych wsi zrzucano bocianie
gniazda, postrzegane jako oznaka nędzy
i zacofania. W Mołdawii ptak miał więcej
szczęścia, bo stał się znakiem hodowców
winorośli i wytwórców win – a to za spra
wą miejscowej legendy o bocianie, który
przyniósł do oblężonej twierdzy winogro
na, dzięki którym posileni obrońcy zdołali
pokonać wroga.
Na terenach zamieszkiwanych przez
dawnych Germanów panowało przekona
nie, że obecność bociana na dachu budynku
chroni przed uderzeniem pioruna. W dawnej
Germanii bocian należał bowiem do Tora,
bóstwa władającego piorunami. W rze
czywistości przyczyną śmierci ok. 3 proc.
bocianich piskląt w gnieździe jest właśnie
porażenie piorunem.
Wiele ludów z różnych rejonów Europy
uważało bociana za zwierzę przynoszące
szczęście, pomyślność w rodzinie, urodzaj.
Świadczy o tym choćby jego holenderska
nazwa ooievaar, pochodząca od staronie
mieckiego odobero, czyli przynoszący szczę
ście (ode – szczęście, baren – dawać).
Również w Chinach bocian jest sym
bolem synowskiej miłości. Na Dalekim
Wschodzie, z powodu pożerania węży, które
w wielu miejscach były plagą, uznawano
tego ptaka za dobroczyńcę, a za zabicie
go karano tak samo jak za uśmiercenie
człowieka.
Według wierzeń słowiańskich wiosną
i latem z pomocą bocianów i lelków (a je
sienią i zimą – kruków) dusze (wele) trafiały
z Wyraju na ziemię i wstępowały do łon ko
biet. Generalnie bociana białego uważano
za ptaka przynoszącego szczęście – w folk
lorze przyjęło się sądzić, iż zabicie go ściąga
nieszczęście. Bocian zwiastował wiosnę,
a jego gniazdo na budynku symbolizowało
szczęście i obfitość plonów. Sprzyjało temu
powiedzenie „Gdzie bocian na gnieździe
siedzi, tam piorun nie uderzy”. Jego mądrość
kojarzono ze staniem na jednej nodze, co
przypominało medytację.
Przekonanie o przynoszeniu dzieci przez
bociany bardzo się w Europie rozpowszech
niło. Słowianie postrzegali tego ptaka jako
istotę pomocną w zabiegach związanych
z pobudzaniem płodności, a jego obecność
kojarzono z miłością, małżeństwem i ro
dzicielstwem. Gdy dziewczyna na wiosnę
ujrzała parę bocianów, wróżyło jej to szybkie
zamążpójście. Ptaka latającego nad domem
uważano za znak zbliżających się narodzin,
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a para młodych bocianów, która usiadła
na dachu domu, zapowiadała wesele i po
wodzenie. Do bocianów kierowano nawet
specjalne prośby o przyniesienie dziecka,
np. „Bociek, bociek ostry, przynieś mi dwie
siostry”, „Bociek dokoła, przynieś mi dziecko
z kościoła”. Podczas obchodzenia uroczysto
ści narodzin do domu przychodził człowiek
przebrany za bociana: składał życzenia zdro
wia i szczęścia, a na koniec zwracał się do
rodziców z obietnicą przyniesienia następ
nych dzieci. Sny i wróżby z udziałem bociana
oznaczały brzemienność, urodzenie syna lub
ślub. Dziewczyna niezamężna miała zakaz
patrzenia na bociana, by nie zajść w ciążę.
* * *
wielu rejonach naszego kraju
od dawna wierzono, że bocian
powstał z człowieka. Gdy Bóg obejrzał
stworzony przez siebie świat, zauważył
mnóstwo gadów, płazów i wszelkiego ro
bactwa. Zszedł więc z nieba i zebrał to całe
plugastwo do worka. Worek związał, tak by
żadne z tych wstrętnych stworzeń zeń nie
wyszło. Następnie nakazał jednemu z lu
dzi, aby wrzucił worek do wody. Przedtem
ostrzegł go, by pod żadnym pozorem go nie
otwierał. Człowiek przyrzekł wykonać zada
nie. Udał się nad wodę, ale coraz bardziej go
ciekawiło, co też jest w środku. „Skoro sam
Bóg dał mi worek, to nie może tam być nic
złego” – pomyślał. Nad wodą nie wytrzymał
i rozwiązał worek. W tym momencie uwię
zione zwierzęta rozpełzły się na wszystkie
strony. Człowiek usiłował je wyłapać, ale nie
był w stanie tego uczynić. Bóg, który widział
całe zdarzenie, ogromnie się rozgniewał. Za
karę człowiek ten został zamieniony w bo
ciana, mającego oczyszczać świat z wszel
kiego robactwa. Gdy głośno protestował,
rozgniewany Bóg obciął mu język. Od tego
czasu bocian już tylko klekocze. Nogi i dziób
ptaka zaczerwieniły się ze wstydu – i tak już
zostało. Może właśnie za sprawą tej przypo
wieści bocianom nadaje się ludzkie imiona,
np. Wojtek czy Kajtek.
Bociana kojarzono z odnową życia,
odradzaniem się przyrody. Swym przylotem
zapowiadał albo sprowadzał wiosnę. Ma
wiano, że przynosi ze sobą klucze, którymi
otwiera się ziemię, aby uwolniła rośliny. Jego
przylot wyznaczano na różne dni marca.
Jedną z dat, bardzo znaczącą, jest 25 marca.
Obchodzono wtedy święto Zwiastowania
Pańskiego, w folklorze określane mianem
święta Matki Boskiej Roztwornej, Strumien
nej, Ożywiającej. Tego dnia brzemienna
Matka Ziemia miała budzić się z zimowego
odrętwienia i zacząć rodzić rośliny. Wypieka

W

no wtedy tzw. busłowe łapy (busoł to ludowa
nazwa bociana), czyli obrzędowe pieczywo
w kształcie nóg ptaka. Gdy pierwszy bocian
krążył nad zagrodą, domownicy wybiegali
na podwórko z wysoko uniesionymi bo
cianimi łapami i głośno nawoływali go do
założenia gniazda w obejściu.
W Encyklopedii staropolskiej Zygmunta
Glogera czytamy: „Bocian, po łac. ciconia,
w języku ludowym zwany także boćkiem,
busłem, wojtkiem, a dawniej i księdzem
Wojciechem. Ptak ten, jako gady, płazy
i robactwo mszczący, pozyskał opiekę u lu
dów słowiańskich i w Polsce stał się napół
domowym. Długosz opowiada o częstych
wypadkach przechowywania bocianów
przez zimę w chatach ludu krakowskiego.
Dopiero pod koniec wieku XIX bocian zaczął
być prześladowanym przez postępowych
myśliwców, jako wyjadający młodą zwie
rzynę i zarybek. Obecnie nigdzie w całej
Europie nie jest tak licznym, jak w wioskach
nad Bugiem położonych, gdzie często ilość
gniazd bocianich przenosi kilkakrotnie
liczbę chat i gdzie gniazda te znajdują się
nietylko na wysokich i nizkich drzewach,
ale także na dachach chlewków i sklepków.
»Bociana sprowadzić« – znaczyło szczęście
sprowadzić na swój dom. Toteż zarówno
u szlachty, jak ludu zaciągano w tym celu
na szczyty dachów i wierzchołki drzew stare
brony i koła wozowe z wiechciem barłogu,
a niekiedy i jakimś błyszczącym przedmio
tem. Na Mazurach utrzymuje się podanie,
że Chrystus Pan jakiegoś obmówcę zamienił
w bociana i kazał mu odtąd świat z plu
gastwa oczyszczać. Gdy w końcu sierpnia
bociany zbierają się w liczne gromady do od
lotu, lud nazywa to »sejmikiem bocianim«,
a gdy około św. Józefa bociany przylatują do
nas, to mówią o nich, że resztki zimowego
śniegu przynoszą na skrzydłach. Mamy stare
przysłowia i wyrażenia: 1) Albom ja bocian,
żebym świat czyścił? 2) Na jednej łące wół
patrzy trawy, a bocian żaby. 3) Gdzie bocian,
tam pokój. 4) Jak bocian przyleci (na wiosnę),
możecie wyjść na dwór, dzieci”.
W przekonaniu mieszkańców wsi bocian
był ptakiem wieszczym, zapowiadającym
nadchodzące wydarzenia i ostrzegającym
przed niebezpieczeństwem. Spóźnione
przybycie ptaków zwiastowało warunki
atmosferyczne korzystne dla przyszłych
plonów. Obserwowano też bacznie, czy
ptaki nie wyrzucają z gniazd piskląt lub jaj.
Oceniano po tym, jaki będzie rok – głodny
i nieurodzajny czy obfity, deszczowy czy
suchy. Widok białego bociana wieszczył
pogodę suchą, a pojawienie się czarnego
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wskazywało na zbliżającą się słotę. Wzmożony klekot ptaków zapowiadał burzę
i ulewę. Wczesny lub późny odlot zwiastował chłodny albo ciepły sezon. Pierwszy
zauważony na wiosnę bocian w locie wróżył
dobre samopoczucie przez najbliższy rok,
a ptak siedzący – kłopoty zdrowotne. W czasie przylotu ptaków obdarowywano się
w niektórych regionach biało-czerwonymi
plecionkami, oznaczającymi barwy życia.
Noszono je, by zapewnić sobie radość i siłę.
Kiedy stado ptaków długo krążyło nad grupą
ludzi, stanowiło to wyraźny znak, że wkrótce
jedna z tych osób umrze.
W Polsce w czasach historycznych
bocian biały był niekiedy również źródłem
pożywienia dla człowieka. Literatura dotycząca I Rzeczypospolitej jednoznacznie
wskazuje, że bociany spożywano jedynie
wyjątkowo. W najstarszym znanym polskim
dziele ornitologicznym (Mateusz Cygański,
1572 r.) bociana opisano następująco:
„To ptak domowy: Pożytek go taki:
Jadowite, sprosne, trawi robaki.
I przetoż rzadko Myśliwiec nań iedźie,
Nie rad go iada na swoim obiedzie”.
Również dzieła opublikowane w XIX w.
wskazują na rzadkość przypadków strzelania
do bocianów i spożywania ich mięsa. Niechęć do jedzenia bocianiego mięsa wiązała
się zapewne z tym, że „ma [ono] nieprzyjemny zapach, jest łykowate i niesmaczne”, jak
pisał Eugeniusz Janota, co mogło wynikać ze
„sprośnego” jadłospisu bociana. Duży wpływ
na niepopularność tego rodzaju pożywienia
zarówno w Polsce, jak i w całym kręgu kultury chrześcijańskiej miały najpewniej słowa
zawarte w Starym Testamencie, a konkretnie
– w Księdze Kapłańskiej (Kpł. 11:13–19):„Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu
i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością,
następujące: (…) bocian (…)”.
Zakaz kulturowy, być może sięgający nawet czasów pogańskich, był bardzo wyraźny,
o czym świadczy np. wypowiedź Kazimierza
Wodzickiego: „Ileż to razy mówiąc z wieśniakami, słyszałem te słowa: »Niech Jaśnie Pan
tego człowieka nie trzyma, on nieszczęście
przyniesie, bo on strzela do bocianów«; lub
też: »Jaśnie Panie, ten w nic nie wierzy, kiedy
bociany zabija i potem zjada«”.
Zupełnie inaczej rzecz się miała (i ma
do dziś) w Afryce, gdzie bociany zabijano
z głodu lub w celu urozmaicenia jadłospisu.
O ile tam polowania służyły i służą konsumpcji, o tyle w krajach Bliskiego Wschodu
(zwłaszcza w Libanie i Syrii), a także we Fran-
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cji i Hiszpanii, mimo istniejących zakazów,
ptaki te zabija się w innych celach. W Libanie strzelanie do pelikanów, bocianów, żu
rawi i ptaków drapieżnych stało się nowym
sportem narodowym. Zabite zwierzęta są
traktowane jako trofea – ich wielkość i liczba mają świadczyć o statusie i sprawności
myśliwego. Oprócz dorosłych mężczyzn
w polowaniach biorą udział dzieci, nawet te
dziesięcioletnie. Organizacje ekologiczne od
kilku lat alarmują w sprawie rzezi bocianów
w Libanie. Wprawdzie w 1995 r. przyjęto tam
prawo zakazujące zabijania tych ptaków,
lecz pozostaje ono martwe – każdego roku
słychać o tysiącach uśmierconych zwierząt.
Podobnie ma się zresztą sprawa z zakazem
używania broni przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.
* * *
awniej, zwłaszcza w starożytności
i średniowieczu, produkty pochodzenia zwierzęcego powszechnie wykorzystywano w medycynie, wróżbiarstwie czy rytuałach religijnych. Receptury i podręczniki
aptekarskie świadczą o takim zastosowaniu
niemal wszystkich części ciała dorosłych
bocianów, piskląt, a nawet bocianich ekskrementów. Przykładowo tłuszczem bocianim
leczono podagrę i kołtun. Sproszkowany
żołądek, podawany z winem i wodą, miał
przeciwdziałać zatruciom u ludzi i zwierząt
(owiec i psów). Krew i mięso uważano za
ogólne środki lecznicze, pomagające np.
w schorzeniach oczu i stawów. Epilepsję
próbowano zwalczać spożywaniem wątro
by lub gotowanego serca bociana, a nawet
picie bocianich ekskrementów zmieszanych
z wodą.
Warto też wspomnieć o sytuacjach, w których bocian stanowił niezbędny element

D

Powszechnie znane „zadanie” bociana
może być przedstawiane i tak...

tzw. atmosfery ozdrowieńczej (aura curae),
a więc niemedycznych okoliczności wspomagających kurację. Aby skrócić okres
przewlekłego zarastania ciemiączka u niemowląt, zalecano matkom czekanie na
pierwszego bociana, następnie kładzenie
kamyka na główce dziecka i szeptanie odpowiednich zaklęć.
Pióra bocianie stały się elementem wyposażenia słynnej polskiej jazdy – husarii.
Tak przedstawiał to Paprocki: „Ussarze y Towarzysze siedzący na koniu, straszną postać
maią dla piór bocianich, żórawich, indyczych
y innego ptastwa, które na ich głowach styrczą”. Janota w swojej monografii bociana
białego podawał, że bocianich skrzydeł
używano do zmiatania i „powiewania” (chłodzenia), a ze szczęk robiono dawniej wygrzebywacze i napychacze tytoniu do fajek.
Od czasów starożytnych człowiek postrzegał bociana jako pogromcę „szkodników”. Starożytny historyk Pliniusz Młodszy
odnotował w dziele Caii Plinii Secundi Historiae Naturalia: „Tak wielki zaszczyt przynosi
im tępienie wężów, że w Tessalji gardłem
karano tego, kto zabił bociana; i według
praw ta sama była kara, co za zabójstwo człowieka”.
W Polsce na podobne rozumienie roli
tego gatunku wskazywali różni autorzy:
od Cygańskiego, przez Haura, twórcę popularnych od XVII w. podręczników gospodarczych („Boćiana na kazdym ochraniać
mieyscu, ktory zwykł Ziemię y Wodę z szkodliwey gadziny czyśćić”), aż po Wodzickiego
w XIX w. i Glogera na początku XX stulecia.
Wodzicki już w nowoczesny sposób podsu-
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mował spis rodzajowy pokarmu bociana:
„Wziąwszy porównanie tego pożywienia,
każdy przyznać musi, że bocian jest nam
pożytecznym ptakiem”. W poprzednich
wiekach, jak widać, pomijano rolę bociana
jako zjadacza gryzoni.
Wraz ze zmianami w krajobrazie bocian zaczął być postrzegany jako gatunek
pomocny w biologicznej walce ze szkodnikami upraw, np. z nornikiem zwyczajnym,
mogącym wyrządzać szkody w plonach,
zwłaszcza łąk, pastwisk i upraw wieloletnich
(koniczyna, lucerna).
* * *
ednej z pierwszych prób interpretacji ptasich wędrówek towarzyszyły
pionierskie obserwacje bocianów białych.
W Europie odnotowywano przyloty tych
ptaków z afrykańskimi strzałami wbitymi
w ciało. Znany jest przypadek bociana znalezionego latem 1822 r. w niemieckim mieście

J

nych czy pocztówek często można spotkać
związane z bocianem dekoracje ogrodowe,
zabawki, wyroby rękodzieła, kubki, biżuterię,
znaczki pocztowe, monety, karty telefoniczne itp.
Duże zainteresowanie, którym cieszy się
bocian wśród ludzi, przekłada się na popularność stron internetowych poświęconych
temu gatunkowi oraz przekazów wideo
z ptasich gniazd.
W wielu polskich powieściach, filmach,
a przede wszystkim wierszach spotykamy
się z bocianami, z echami dawnych wierzeń
i mitów na ich temat. Charakterystyczne
dla polskiej kultury przywiązanie i troskę
o gniazda bocianów pięknie wyraża jedna
ze zwrotek utworu Moja piosnka II Cypriana
Kamila Norwida:
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…
Włodzimierz Cichocki

fot. U. Walz / photoline.pl

Obopólne zainteresowanie człowieka
i bociana przybiera czasami zaskakujące formy

Klütz w Meklemburgii. Został on wypchany
wraz ze zdobioną strzałą tkwiącą w jego
ciele, obecnie znajduje się na Uniwersytecie
w Rostocku. Ostatnio bocian przebity strzałą
pojawił się w miejscowości Wadlewo koło
Bełchatowa w województwie łódzkim i stał
się prawdziwą sensacją. Złowroga pamiątka
z pobytu na zimowisku przeszywała lewą pachwinę ptaka, co, o dziwo, nie przeszkadzało
mu w wiosennym porządkowaniu gniazda,
zalotach i szykowaniu się do sezonu lęgowego. Partner rannego bociana również nie
zwracał uwagi na szpikulec tkwiący w ciele
towarzysza.
Bociana białego uznają niekiedy za ptaka narodowego Węgrzy, Francuzi, Białorusini
czy Niemcy. Polska, skupiająca największą
w świecie populację, uchodzi za ojczyznę
bocianów. Ptak stał się jednym z symboli
narodowych – i jako taki jest rozpoznawany
w kraju i za granicą.
Wizerunek bociana wykorzystuje się
jako motyw dekoracyjny wielu popularnych
produktów. Oprócz albumów fotograficz-
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