Bajka Żegoty – interpretacja
Bajka Grockiego opowiedziana przez Żegotę, czyli opowieść o ziarnie, zawarta została w
pierwszej scenie trzeciej części „Dziadów”. Mężczyzna tytułujący się żartobliwie szlachcicem
sejmikowym (w ten sposób chce skłonić innych do wysłuchania jego słów) opowiada ją zaraz po
relacji Jana Sobolewskiego, który mówił o młodzieńcach wywożonych na Sybir. Dzięki temu
chce wlać optymizm w serca współwięźniów, pokazać im, ze istnieje nadzieja na lepszą
przyszłość. Wypowiada przecież następującą kwestię: Lubo car wszystkie ziarna naszego
ogrodu / Chce zabrać i zakopać w ziemię w swoim carstwie, / Będzie drożyzna, ale nie bójcie
się głodu; / Pan Antoni już pisał o tym gospodarstwie.
Treść bajki
Gdy Bóg wypędzał ludzi z Raju miał świadomość, że musi im pomóc, by nie umarli z głodu.
Nakazał więc aniołom przygotować zboże i rozsypać ziarno na ludzkiej drodze. Adam nie
wiedział, co z nim uczynić, więc zostawił je rozrzucone. Jednak zwróciło ono uwagę diabła.
Chcąc ukryć je przed ludźmi i nie dopuścić do realizacji planu Najwyższego, postanowił je
zakopać. Pewny swego zwycięstwa zaśmiał się w głos i zniknął. Wiosną, pomimo jego
najszczerszych starań, w tych miejscach wyrosły bujne źdźbła. Żegota kończy swe opowiadanie
następującymi słowami: O wy! co tylko na świat idziecie z północą, / Chytrość rozumem, a złość
nazywacie mocą? / Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, / Myśli Boga oszukać oszuka sam siebie.
Sens i symbolika
Bajka Grockiego odwołuje się do odwiecznego cyklu wpisanego w przyrodę. Znany jest on już z
mitologii (Izys i Ozyrys, Demeter i Kora), a dotyczy wciąż powtarzającego się rytmu życia, jego
nieprzerywalności. Wyraźnie nawiązuje także do przypowieści o siewcy, w której ziarno
oznacza słowo Boże, a to, co z niego wyrośnie, stanie się wartościowe.
W kontekście historii przytoczonej przez Jana Sobolewskiego ziarnem stają się ludzie
wywożeni na Sybir i cierpiący prześladowania ze strony zaborców. Chociaż, podobnie jak
diabeł w bajce, oprawcy starają się zniszczyć owo ziarno, doprowadzić do tego, by stało się
bezwartościowe, ich plan skazany jest na niepowodzenie. Na gruncie użyźnionym tą wielką
ofiarą wyrosną kolejne pokolenia, dla których patriotyzm i wolność będą miały szczególne
znaczenie.
W ofierze ludzi cierpiących prześladowania za ojczyznę można dostrzec także podobieństwa z
ofiarą Chrystusa. W świecie uświęconym tym aktem powstało nowe społeczeństwo kierujące
się chrześcijańskim kodeksem wartości. Z kolei poświęcenie mieszkańców Rzeczpospolitej ma
doprowadzić do tego, że kolejne generacje będą pielęgnować miłość do ojczyzny i wolności,
będąc przy tym zdolnymi do poświęceń.

