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Szewc w podaniach ludowych jawi się często jako ubogi i mało szanowany człowiek. 
Szczęście uśmiechało się do niego pod wpływem niezwykłych zdarzeń takich jak 

kontakt z istotami pozaziemskimi. 

Drugą jego odsłoną jest, bardziej lub mniej moralne, wykorzystanie sprytu. 
Szewc był w stanie przechytrzyć wrogów, bogaczy, zbójców, a nawet smoka. 

Dopuszczał się przez to kradzieży lub kłamstwa. W przypadku naszego podania szewc 
poprzez oszustwo osiągnął swój cel. Zdobycie zapłaty gwarantującej mu spokojne życie 
było dla niego wystarczającą nagrodą, przez co dość szybko zaprzestał swoich działań.

Szewc
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W podaniu o szewcu przejawia się głównie pogarda do „oszukanych” zawodów, jednak 
jego konstrukcja zawiera w sobie coś znacznie ciekawszego. Przypomina obrzęd 

przejścia związany z wchodzeniem w dorosłe życie. Młody człowiek, chcąc zaoferować 
rodzinie stabilne i dostatnie życie, musi zdecydować się na porzucenie swojej 
dotychczasowej roli społecznej i dokonać odważnego i ryzykowanego kroku. 

Wykorzystując swoją mądrość oraz spryt, zyskuje bogactwo i szacunek o którym marzył. 

Struktura obrzędów przejścia składa się z trzech faz: fazy wyłączenia – czyli odebrania 
osobie zajmowanego w społeczności statusu, izolacji, fazy liminalnej – okresu 

przejściowego i fazy przyłączenia – czyli nadania nowego statusu. W fazie liminalnej, 
czyli w momencie zawieszenia, utraty dawnej tożsamości i ciągłego baraku nowej, 
dotyka się sfery magicznej i nabywa wiedzę tajemną, niedostępną w zwyczajnym 
czasie. Umiejętność wykorzystania tej wiedzy pozwala na przyjęcie nowego życia – 

nowej roli społecznej i osiągnięcie dojrzałości. Przeżywanie fazy przejścia często wiąże 
się z przebywaniem na pustelni czy w lesie – miejscu oddalonym od cywilizacji. 

Bogactwo
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Zakończenie fazy liminalnej odbywa się w podaniu o szewcu w bardzo wyrazisty, wręcz 
rytualny sposób – poprzez spalenie w piecu tablicy „tu mieszka sławny wróżbita”. 

W wierzeniach ludowych znajdujemy niezwykłą symbolikę pieca, jako wyjątkowego 
miejsca w przestrzeni domowej i warsztatach rzemieślniczych. Procesy odbywające się 

w piecu albo niwelują, albo ustanawiają nową rzeczywistość. Ogień z pieca zamienia 
ciasto w chleb, surowe składniki w potrawę, a z twardego metalu czyni bezkształtną 

masę, z której człowiek może nadać formę. 

Ponadto piec, jako jedyna część domostwa mocno połączona jest z niebem – 
przestrzenią nieuchwytną, kojarzoną z zaświatami. Na zapiecku mieszkały też duszki 

i stworzenia pomagające w gospodarstwach domowych – krasnoludki czy też lubiane 
przez dzieci skandynawskie trolle – Muminki.

Piec


