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Bart³omiej Chromik

Dlaczego diabli poszli do diab³a,
czyli szkic o zanikaniu istot demonicznych

I. Wstêp

w artykule wykorzystano zdjêcia masek z ¿ywieckich godów

Jeszcze nie tak dawno temu cz³owiek
¿y³ i porusza³ siê w dwóch równoleg³ych
i wzajemnie przenikaj¹cych siê rzeczywistoœciach: materialnej oraz magicznej.
Œwiat magiczny obejmowa³ ró¿nego rodzaju
zabobony, przes¹dy, gus³a – w tym tak¿e
wiarê w istoty demoniczne.
Niniejsza praca ma za zadanie opisaæ proces zanikania
tych stworzeñ oraz przedstawiæ
ich rudymenty w œwiadomoœci
wspó³czesnych ludzi.
Natura procesu sprawi³a,
¿e badane Ÿród³a pochodz¹
z okresu obejmuj¹cego XX
i pocz¹tki XXI wieku. Dotycz¹ one
przede wszystkim Ma³opolski, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
górskich i podgórskich rejonów
dawnego Ksiêstwa Oœwiêcimskiego.

II. Gatunki demonów

Nie sposób dok³adnie opisaæ
dawnych wierzeñ S³owian1. Z fragmentarycznych danych dostarczanych przez
badania porównawcze, wykopaliska
archeologiczne czy etymologiê wiemy,
¿e wierzenia S³owian tworzy³y system henoteistyczny, czyli taki, w którym wystêpowa³a
silna hierarchizacja bytów religijnych ze
szczególnie potê¿nym bóstwem naczelnym, w tym wypadku Perunem. Panteon
s³owiañskich bogów otacza³a niezliczona
masa pomniejszych istot demonicznych.

W pocz¹tkowym okresie chrzeœcijañstwa Koœció³ stara³ siê zwalczaæ przede
wszystkim najwa¿niejsze bóstwa (czêœæ
pe³nionych przez nie funkcji przejêli œwiêci),
natomiast wszelkiego rodzaju demony
zosta³y sklasyfikowane jako diab³y. Trzeba
jednak powiedzieæ, ¿e dla ludu pojêcie
diab³a-szatana czy kontaktuj¹cej siê z si³ami
nieczystymi czarownicy by³y
pojêciami nowymi. Paradoksalnie, Koœció³ wprowadzi³ do
demonologii ludowej nowe
postacie.
Kazimierz
Moszyñski
w swoim monumentalnym dziele
Kultura ludowa S³owian podzieli³
istoty nadprzyrodzone na trzy
grupy. Pierwsz¹ i zarazem najlepiej
zachowan¹ do naszych czasów
tworz¹ wszelkiego rodzaju strachy,
widma czy mary. Przewa¿nie nie
czyni¹ one cz³owiekowi niczego z³ego,
s¹ jednak przyczyn¹ ogromnego przera¿enia. Do tej kategorii zalicza siê tak¿e
wszelkiego rodzaju ha³asy niedaj¹ce siê
racjonalnie wyjaœniæ, widziad³a prowadz¹ce
ludzi na manowce czy te¿ ukazuj¹ce siê
niedawno zmar³e osoby. Kolejne dwie grupy
rozró¿nione przez Moszyñskiego to istoty
demoniczne i para-demoniczne. Podzia³ ten
jest doœæ umowny – “w oczach ludu” jest to
jedna grupa: wszystkie (z wy³¹czeniem
bóstw) antropomorficzne istoty magiczne.
Natomiast to, co odró¿nia³o istoty parademoniczne od demonów, to ich zwi¹zek
z konkretn¹ osob¹ b¹dŸ dusz¹. Najbardziej
chyba znanym przyk³adem istoty parademonicznej jest czarownica2.

1
Tym bardziej wierzeñ Pras³owian, choæ publikacje na ten temat powstawa³y w czasach PRL-u
bardzo licznie.
2
K. Moszyñski, Kultura ludowa S³owian t.2, cz.1 Kultura Duchowa, Warszawa 1968, s. 598-599.
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Je¿eli weŸmie siê pod uwagê liczbê
stworzeñ, zdecydowanie najwiêkszym
obszarem jest œwiat istot demonicznych.
Dlatego, w celu dopasowania przyczyn
zanikania wierzeñ do konkretnych grup,
wprowadzimy tu jeszcze podzia³ ze wzglêdu
na funkcje. Wymieniaj¹c za Kazimierzem
Moszyñskim, mamy: demony domowe
i pokrewne, demony wywodz¹ce siê od ludzi
zmar³ych przedwczeœnie lub œmierci¹ nag³¹
oraz od ludzi z³ych, demony o charakterze
mieszanym, demony przeznaczenia czy
doli, demony chorób i œmierci, demony z³a3.
Aleksander Gieysztor za kryterium podzia³u
duchów przyj¹³ jeszcze inny wyznacznik –
miejsce bytowania – wyodrêbni³ duchy
wodne, duchy leœne i zwierzêce, duchy
powietrzne oraz duchy domu, zagrody
i roli4.

III. Czynniki konserwuj¹ce

Ostatnia z powy¿szych klasyfikacji
œwiadczyæ mo¿e o œcis³ym zwi¹zku
demonów i natury. Powi¹zanie to prowadzi
do przypuszczenia, ¿e diab³y istnia³y
g³ównie poza miastami. Œwiadczy o tym
choæby etymologia s³owa “poganin”, które
pochodzi od póŸnorzymskiego paganus
oznaczaj¹cego po prostu mieszkañca wsi.
Na terenach niezurbanizowanych splataj¹
siê ze sob¹ czynniki chroni¹ce od zapomnienia istoty demonologiczne. Najwa¿niejszym z nich jest rolnictwo, pozostaj¹ce
bardzo d³ugo podstawowym Ÿród³em
utrzymania wsi. Uzyskanie wysokich
plonów i, co za tym idzie, pomyœlnoœci
w ca³ym roku, wymaga³o bardzo ciê¿kiej
pracy, a dodatkowo w du¿ej mierze zale¿a³o
od czynników, na które rolnik nie mia³
wp³ywu. Sprzyja³o to poczuciu ci¹g³ej
niepewnoœci i zagro¿enia. Ewentualne
niepowodzenia ³atwo by³o wyt³umaczyæ
dzia³aniem si³ nadprzyrodzonych.
Kolejnym elementem, który mia³
wp³yw na zaistnia³¹ sytuacjê, by³ gorszy
dostêp do edukacji na terenach wiejskich.
Sytuacja ekonomiczna polskiej wsi, mo¿e
za wyj¹tkiem ziem w³¹czonych do zaboru
3
4

pruskiego, by³a katastrofalna. Spraw¹
priorytetow¹ (szczególnie na przednówku)
by³o znalezienie jakiegokolwiek po¿ywienia,
problem edukacji schodzi³ na dalszy plan.
Sytuacja ta wspomaga³a utrzymanie siê
wierzeñ demonicznych: kultura pozostawa³a w sferze oralnej, niepisanej,
analfabetyzm (co oczywiste) ogranicza³
mo¿liwoœci szerzenia siê wiedzy zawartej
w ksi¹¿kach. Wprawdzie po odzyskaniu
niepodleg³oœci rz¹d polski podj¹³ pewne
kroki w celu poprawy stanu oœwiaty, jednak
w obliczu ci¹g³ego zagro¿enia zewnêtrznego skutki takich dzia³añ by³y mocno
ograniczone.
Ludzie, nie mog¹c znaleŸæ naukowych wyjaœnieñ dla procesów zachodz¹cych w otaczaj¹cym ich œwiecie, siêgali po
pozaracjonalne wyt³umaczenia. Nawet
straszny œwiat, pe³en demonów i magii,
wydawa³ im siê bezpieczniejszy od œwiata
nieznanego. Ogromn¹ rolê w zachowaniu
siê przez d³ugi czas wierzeñ demonologicznych odegra³ tak prozaiczny fakt, jak
brak elektrycznoœci. Na naszej szerokoœci
geograficznej oznacza³o to, ¿e zim¹ przez
kilkanaœcie godzin na dobê panowa³y
ciemnoœci. D³ugie wieczory skracano sobie
niezwyk³ymi opowieœciami, które pobudza³y
wyobraŸniê.
W miastach sytuacja kszta³towa³a siê
zupe³nie inaczej. Praca rzemieœlników
i robotników nie podlega³a wp³ywom pogody
w takim stopniu jak rolnictwo. Znacznie
lepiej przedstawia³a siê te¿ kwestia oœwiaty,
a du¿a zbiorowoœæ ludzka sprzyja³a rozpowszechnianiu siê nowych idei. Mimo to
w miastach, a zw³aszcza w ich bogatych
dzielnicach, ludnoœæ posiada³a wiedzê
o ró¿nego rodzaju demonach. Dzia³o siê tak
za spraw¹ s³u¿¹cych i nianiek ze wsi, które
swoimi “gadkami” stara³y siê uspokoiæ
(czy te¿ mo¿e raczej: nastraszyæ i w ten
sposób wyegzekwowaæ pos³uszeñstwo)
swoich podopiecznych. Jednak w mieœcie
wszelkie demony zdawa³y siê nie mieæ
¿adnego zwi¹zku z rzeczywistoœci¹, st¹d
wiara w nie musia³a zanikaæ. Pewnym
wyj¹tkiem jest tu górnictwo z rozbudowan¹

Tam¿e, s. 660.
A. Gieysztor, Mitologia S³owian, Warszawa 1986, s. 215-240.
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demonologi¹ oraz systemem magicznych
zakazów i nakazów 5. Zwi¹zane jest to
z wejœciem cz³owieka w obc¹ mu sferê
i próba “oswojenia” œwiata podziemnego.

IV. Dlaczego diab³y id¹ w diab³y?

Przyczyny zaniku wierzeñ we
wszelkiego rodzaju demony podzieli³bym na
cztery równorzêdne, choæ œciœle ze sob¹
po³¹czone, kategorie.

1. Zanikanie naturalnych siedlisk

Pierwsza to zanikanie miejsc
mo¿liwych do “zasiedlenia” przez diab³y –
ich “nisz ekologicznych”. Stwierdzenie
to dobrze obrazuje zanik zakazu
wchodzenia do stajni w pewne dni
boso (zachowanie takie mog³o
skutkowaæ okuleniem byd³a).
Obecnie tego rodzaju tabu straci³o
sens, gdy¿ wszyscy i tak zawsze
chodz¹ w butach 6. Los owego
zakazu podzieli³o wiele wierzeñ
demonologicznych.
Mimo intensywnych procesów urbanizacyjnych trwaj¹cych
od II po³. XIX w. do koñca
dwudziestolecia miêdzywojennego, w wyniku których powsta³y
takie miasta jak £ódŸ czy Gdynia, na
wsi przed najazdem hitlerowskim
mieszka³o oko³o 67,5% spo³eczeñstwa. Ogromna wiêkszoœæ z nich utrzymywa³a siê z rolnictwa. Ka¿dy, kto posiada
choæby dzia³kê na przyosiedlowym ogródku,
wie, jak ³atwo kilkuminutowe gradobicie czy
te¿ przymrozek pojawiaj¹cy siê póŸn¹
wiosn¹ mo¿e zniweczyæ trud ca³orocznej
pracy. Dla rodziny ch³opa oznacza³o to g³ód
w nadchodz¹cym roku. Zatem trudno siê
dziwiæ, ¿e dla powodzenia zbiorów
próbowano pozyskaæ wszelkie si³y.
W przysparzaniu dobytku przodowa³y du-
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chy domowe takie jak ubo¿êta czy domowi.
Jeszcze przed II wojn¹ wœród starszych
ludzi wiara w nie by³a powszechna, o czym
œwiadczyæ mo¿e wydanie drukiem w 1932
roku w Cieszynie kwestionariusza s³u¿¹cego badaniom duchów domowych 7 .
Zarówno przed, jak i po wojnie nowoczesne
maszyny by³y dla wiêkszoœci rolników
nieosi¹galne (choæ pewnym rozwi¹zaniem
tej sytuacji by³a dzia³alnoœæ kó³ek rolniczych
rozpoczêta w latach 70. XIX w., które
u¿ycza³y gospodarzom maszyn). Dopiero
zachodz¹ce po wojnie procesy industrializacji i mechanizacji gospodarstw spowodowa³y, ¿e czas potrzebny na utrzymanie
pola zdecydowanie siê zmniejszy³
i jedna osoba mog³a szukaæ
dodatkowego zatrudnienia poza
rolnictwem, najczêœciej w mieœcie.
Pomyœlnoœæ przesta³a zale¿eæ
w tak du¿ej mierze od duchów
domowych, gdy¿ uzale¿ni³a siê od
rynkowych mo¿liwoœci.
Jednymi z demonów najpowszechniej wystêpuj¹cych
w Ma³opolsce jeszcze na pocz¹tku XX by³y boginki zwane na
Podhalu dziwo¿onami, a na wielu
obszarach Polski mamunami 8 .
Znêca³y siê nad po³o¿nicami
i doprowadza³y nieraz do zabicia
p³odu lub te¿ podmienia³y dzieci
zdrowe na w³asne, maj¹ce pewne
negatywne cechy. Boginki s¹ te¿ bardzo
czêsto bohaterkami baœni ludowych 9 .
Poziom opieki nad kobietami w ci¹¿y by³
zarówno w czasach przedwojennych,
jak i d³ugo po nich fatalny, co znajdowa³o
odbicie w tragicznych statystykach
dotycz¹cych umieralnoœci podczas porodu
tak noworodków, jak i matek. Trudno siê
temu dziwiæ, skoro tu¿ przed wojn¹ licz¹ce
siedem tysiêcy ludnoœci Kêty oraz kilka
wiosek o takiej samej liczbie mieszkañców
obs³ugiwa³y tylko cztery wykwalifikowane

L. Pe³ka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 113.
Z. T. Wierzbicki, ¯mi¹ca w pó³ wieku póŸniej, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1963, s. 367.
7
G³adysz, Kwestionarjusz do badania demonologji ludowej, Cieszyn 1932.
8
K. Moszyñski, dz. cyt., s. 599.
9
Zosta³y one spisane min. przez Adolfa Dygasiñskiego w Synu Boginki zamieszczonym w Baœniach
Polskich, czy te¿ w S³owniku folkloru polskiego pod redakcj¹ Juliana Krzy¿anowskiego.
5

6
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akuszerki. One, ale te¿ ich odpowiedniczki
posiadaj¹ce wiedzê tylko w dziedzinie
medycyny ludowej, w wielu przypadkach po
prostu nie by³y w stanie skutecznie wykonaæ
powierzonego im zadania. Kres tego typu
wierzeniom przynios³o upowszechnienie siê
przyjmowania porodów w szpitalach
i izbach porodowych 10. Z czasem coraz
rzadziej wystêpowa³a sytuacja, w której ju¿
kilka dni po urodzeniu dziecka matka sz³a
do pracy w polu i bra³a noworodka ze sob¹
lub, w najlepszym wypadku, zostawia³a pod
opiek¹ nieco tylko starszego rodzeñstwa
(to trochê bardziej wyroœniête oczywiœcie
pomaga³o rodzicom w pracy).

2. Konkurencja

Drug¹ przyczynê zanikania wierzeñ
w demony stanowi zmniejszanie siê
obszarów ludzkiej œwiadomoœci, w które si³y
nieczyste mog³y ingerowaæ w sposób
widoczny, czyli wypieranie interpretacji
demonologicznych przez teorie naukowe
czy te¿ doktrynê chrzeœcijañsk¹. Przyk³adem niech bêdzie zast¹pienie wiary
w po³udnice wiedz¹ o zdrowiu... Wiêkszoœæ
gospodarstw rolnych istniej¹cych w dawnej
Polsce (poza znajduj¹cymi siê na terenie
Wielkopolski) by³a ma³ych rozmiarów,
a czêsto nie posiada³y one nawet konia.
Utrzymanie nawet takiego gospodarstwa
wymaga³o sta³ej pracy ca³ej rodziny –
najtrudniejsze by³y ¿niwa. Wygl¹da³y one
jednak zupe³nie inaczej ni¿ obecnie: zbo¿e
koszono za pomoc¹ kos, co wymaga³o
du¿ej si³y i powodowa³o ogromne
zmêczenie. Ludzie czêsto odpoczywali,
drzemi¹c na pobliskiej miedzy. Wedle
wierzeñ ludowych, byli oni potencjalnie
zagro¿eni przez po³udnice – demony
maj¹ce pocz¹tkowo zwi¹zek z wirami
powietrznymi, które pojawia³y siê
w s³oneczne, letnie dni na miedzach ko³o
po³udnia. Dokucza³y cz³owiekowi, powoduj¹c silne bóle g³owy, ³amanie w koœciach
a czasem nawet parali¿11. Dziœ wiemy, ¿e s¹

to symptomy udaru s³onecznego, na który
zmêczony organizm wystawiony na
dzia³anie letniego s³oñca jest doœæ podatny.
Jednym z niewielu s³ów pochodzenia
s³owiañskiego, które z czasem zadomowi³y
siê w wielu jêzykach u¿ywanych na ca³ym
œwiecie, jest s³owo wampir (nie myliæ
z wilko³akiem!). Nazwa ta okreœla istotê
parademoniczn¹ wystêpuj¹c¹ w ca³ej
w³aœciwie s³owiañszczyŸnie. Wampir by³
duchem osoby zmar³ej, który wedle wierzeñ
mia³ wysysaæ ludziom krew, powoduj¹c
w ten sposób ich œmieræ. Najczêœciej lud
dostrzega³ dzia³alnoœæ wampirów, gdy
w danej rodzinie czy te¿ wiosce dochodzi³o
do ci¹gu zgonów. W rzeczywistoœci przyczyn¹ takich œmieci by³y g³ównie epidemie.
Andrzej Komoniecki, wójt ¿ywiecki
i wspania³y kronikarz (stroni¹cy jednak od
opisów istot nadprzyrodzonych), tak opowiedzia³ o zarazie panosz¹cej siê w roku
1585 w Kêtach: “Tegó¿ roku […] by³o
morowe powietrze od œwiêta œw. Ma³gorzaty a¿ do Narodzenia Pañskiego,
w którym umar³o ludzi 947 i Wojciechowi
M³ynarskiemu ju¿ pogrzebanemu g³owê
odciêto, a trzy ksiê¿a tam¿e umarli”12. Mamy
tu klasyczny opis próby pozbycia siê
wampira. Fakt, ¿e epidemie pojawia³y siê
najczêœciej w okresie g³odu, wyjaœnia
czêœciowo nieraz zupe³nie irracjonalne
dzia³ania podejmowane przez miejscow¹
ludnoœæ. Sytuacja ta zaczê³a siê zmieniaæ
w II po³. XIX w., g³ównie za spraw¹
rozpowszechnienia siê szczepionek, które,
choæ nie zapobieg³y rozprzestrzenieniu siê
tzw. hiszpanki, uratowa³y wiele istnieñ
ludzkich, a tym samym poœrednio przyczyni³y siê do zanikania wiary w wampiry.
Wp³yw na powstrzymanie szybko rozprzestrzeniaj¹cych siê chorób mia³a te¿ ogólna
poprawa warunków bytowania ludnoœci.
Dodatkowym czynnikiem jest tak¿e rozwój
medycyny, dziêki któremu zaprzestano
stopniowo uto¿samiaæ chorobê z dzia³aniem demona.

Zreszt¹ przy obecnym poziomie urodzeñ w Polsce wiêkszoœæ boginek i tak musia³aby przejœæ na
bezrobocie.
11
K. Moszyñski, dz.cyt., s. 689-691.
12
A. Komoniecki, Chronografia albo Dziejopis ¿ywiecki, reprint ¯ywiec 1987.
10
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W zajmuj¹cej nas kwestii wiele
zmieni³o siê dziêki Koœcio³owi. W XIX w.
rozpowszechni³a siê wiara w anio³a stró¿a,
która z czasem znacznie zmniejszy³a
popularnoœæ duchów domowych. Gazety
katolickie powstaj¹ce od II po³. XIX w.,
kierowane do coraz liczniejszej grupy
wiernych potrafi¹cych czytaæ, informowa³y
nie tylko o sprawach bezpoœrednio dotycz¹cych wspólnoty, ale tak¿e w prostych
s³owach t³umaczy³y ludziom procesy
zachodz¹ce w otaczaj¹cym go œwiecie.
Prawdziw¹ rewolucj¹ (przeprowadzon¹
jednak w czasie, gdy proces zanikania
demonów by³ ju¿ bardzo posuniêty), sta³ siê
sobór watykañski II, a w³aœciwie jego
postanowienia dotycz¹ce prowadzenia
Mszy œw. w jêzykach narodowych. Umo¿liwi³o to ca³ej
wspólnocie g³êbsze zrozumienie sensu wyznawanej wiary
i pozwoli³o na jej ugruntowanie.
Ludnoœæ przestawa³a szukaæ
odpowiedzi na zajmuj¹ce j¹
pytania poza oficjalnym nurtem.

3. Uwarunkowania
historyczne i geograficznodemograficzne

XX wiek przyniós³ najczarniejsze chwile w historii ludzkoœci.
Ju¿ rekrutom walcz¹cym na
wszystkich frontach I wojny œwiatowej
wydawa³o siê dziwne, ¿e czary nie dzia³aj¹
na froncie. II wojna œwiatowa by³a
pierwszym konfliktem zbrojnym, w którym
na tak¹ skalê ucierpia³a ludnoœæ cywilna.
Strach, jaki wywo³ywa³y obozy koncentracyjne, masowe rozstrzelania czy te¿
bombardowania, zdecydowanie przewy¿sza³ ten powodowany przez topielce
i strzygi. Wydarzeniem bez precedensu
w historii Polski by³ fakt, ¿e w czasie wojny
i tu¿ po niej swoje miejsce zamieszkania
zmieni³a znaczna czêœæ ludnoœci naszego
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kraju. Czasem by³y to przeprowadzki
w ramach jednej miejscowoœci – jednak
wiêkszoœæ z nich odbywa³a siê z Kresów
Wschodnich i przeludnionych obszarów
Polski centralnej na ziemie ówczeœnie
zwane “odzyskanymi”. Ludnoœæ zostawia³a
swoje domy, cmentarze i pola, a wraz z nimi
wszystkie niecielesne istoty, które zamieszkiwa³y te miejsca. Na obcym terenie szybko
nachodzi³o przesiedleñców poczucie
wyobcowania i tymczasowoœci, potêgowane przez zimn¹, poniemieck¹ architekturê
i powszechn¹ opiniê o maj¹cej nadejœæ
nowej wojnie. Sytuacjê zmieni³o dopiero
pojawienie siê pierwszych grobów, które
dos³ownie i w przenoœni zwi¹za³y tych ludzi
z nowozasiedlon¹ ziemi¹. Wiary w diab³y to
jednak nie przywróci³o.
Podstawow¹ ¿ywicielk¹
ludnoœci Polski, zarówno przed
wojn¹, jak i po niej, by³a krowa,
a kwesti¹ podstawow¹ dla
wiêkszoœci rodzin by³a jej
mlecznoœæ 13 . Wedle wierzeñ
ludowych wp³yw na ni¹ mog³y
mieæ czarownice. Innym zajêciem czarownic mia³o byæ rzucanie uroków i sprowadzanie na
ludzi chorób. Choæ do ostatniego
procesu czarownic dosz³o w roku
1775 we wsi Doruchowie 14,
to samos¹dy mia³y miejsce jeszcze
w drugiej po³owie XX wieku. Oto opis
jednego z bardziej drastycznych przypadków zatytu³owany: Niewiarygodne, a jednak
prawdziwe – zamordowali czarownicê:
Mordercami byli 35-letni Józef
i 37-letni Franciszek G³owniowie,
z zawodu cieœle. Jak wykaza³o
dotychczasowe œledztwo, przeprowadzone przez funkcjonariuszy MO,
motywem zbrodni by³y urojenia
i nieprawdopodobna wprost ciemnota
sprawców. Otó¿ jeden z morderców,
Józef G³ownia, by³ przekonany,

Krowa i jej mlecznoœæ by³y tak wa¿ne, ¿e – jak wyliczy³ Kazimierz Moszyñski – mniej wiêcej po³owa
zabiegów apotropeicznych, czyli maj¹cych chroniæ przed z³ymi mocami, by³a zwi¹zana w³aœnie z ochron¹
krów.
14
Skazanych na œmieræ zosta³o wtedy 14 kobiet. Przyjaciel Ludu t. II, Leszno 1835, [za:] B. Baranowski,
W. Lewandowski, Nietolerancja i zabobon w Polsce w XVII i XVIII w., Warszawa 1987.
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¿e Barbara Waindlich rzuci³a nañ
«czary» i spowodowa³a u niego
chorobê umys³ow¹. Pragn¹c zlikwidowaæ urojon¹ w jego umyœle
«czarownicê», wespó³ z bratem
w nocy z 3 na 4 bm. zamordowali
Barbarê Waindlich. Obaj bracia zadali
swej ofierze oko³o 40 ran k³utych,
a nastêpnie
zw³oki
zakopali
w piwnicy. [...]15.

Na szczêœcie do takich sytuacji
dochodzi³o tylko sporadycznie, choæ
generalnie wiara w rzucanie uroków zaczê³a
s³abn¹æ dopiero po wojnie. Dlaczego akurat
wtedy? Wydaje mi siê, ¿e sta³o siê tak,
poniewa¿ rolnicy po prostu zaczêli mieæ
wiêkszego wroga ni¿ czarownice: pañstwo.
Nowa w³adza si³¹ zabiera³a p³ody rolne
i inwentarz przez obowi¹zkowe dostawy,
czyli tzw. kontyngenty. Realna sta³a siê
groŸba kolektywizacji; tylko dziêki uporowi
rolników zosta³a ona przeprowadzona
jedynie w ograniczonym zakresie. Tam,
gdzie do niej dochodzi³o, zanik dawnych
wierzeñ postêpowa³ bardzo szybko, choæby
dlatego, ¿e rolnik nie troszczy³ siê ju¿ o swój
dobytek, nie musia³ szukaæ tak¿e wsparcia
u dobroczynnych duchów. Zreszt¹ czarownica wchodz¹ca do stajni w pegeerze, aby
rzuciæ urok na tamtejsze krowy, to widok
cokolwiek surrealistyczny i zgo³a odmienny
od socrealistycznego wizerunku kobiety na
traktorze. Wraz z postêpuj¹c¹ demoralizacj¹ czêœci robotników w PGR-ach, diab³y
zmieni³y siê z czasem w alkoholowe
omamy.
Oficjalnie w³adze PRL nie zajmowa³y
stanowiska wobec wierzeñ ludowych pod
warunkiem, ¿e nie mia³y one nic wspólnego
z chrzeœcijañstwem. Jednak istnienie
diab³ów nie mieœci³o siê w ramach wizji
“pañstwa postêpu”, któr¹ propagowano.
Folklor zosta³ zmarginalizowany, a w niektórych przypadkach próbowano go znisz-

czyæ16. Czasem dawne wierzenia bywa³y
wykorzystywane przez w³adzê jako opozycja do chrzeœcijañstwa, czego wyrazem
mo¿e byæ stawianie na Litwie w latach 70.
kapliczek poœwiêconym Perkunowi. Rozwój
przemys³u przyczynia³ siê do gwa³townego
spadku wspó³czynnika ludnoœci wiejskiej,
który jeszcze w 1946 r. wynosi³ 66%,
a w 1980 ju¿ tylko 41,3%17.
Jak ju¿ kilkakrotnie wspomina³em,
opowieœci o strachach i demonach by³y
przekazywane ustnie18. Chcia³bym zastanowiæ siê teraz, jak to siê sta³o, ¿e choæ wiara
(lub przynajmniej wiedza dotycz¹ca
demonologii) istnia³a, to w pewnym
momencie ludzie przestali ze sob¹ na ten
temat rozmawiaæ. Jeden z najwiêkszych
kêczan, urodzony w 1782 roku Ambro¿y
Grabowski, wybitny ksiêgarz, opiekun
krakowskich zabytków i pionier turystyki
górskiej, tak opisa³ w swoich Wspomnieniach przekazywanie ludowych wierzeñ:
Kto ¿y³ na wsi i mia³ jakie z ludem
zetkniêcie, ten jest z w³asnej wiedzy
ju¿ z tem obeznany. Z lat mojego
dzieciñstwa wynios³em s³ab¹ wiadomoœæ treœci niektórych takich gadek,
lecz te pó³ wieku, które mnie od owej
epoki przedziela, ju¿ ich szczegó³y
w pamiêci mojej zatar³y. Zwykle
w d³ugich zimowych wieczorach
dziewki (czyli s³u¿¹ce) rodziców
moich, obsiad³szy wko³o ma³¹
œwieczkê lub kaganek, przy k¹dzieli
lub darciu pierza nudotê czasu takiemi
gadkami sobie skraca³y 1 , a ko³o
s³uchaczów sk³ada³y siostry i ja
z braæmi moimi, gdzie nieraz drzemi¹c
nie da³em siê sk³oniæ, abym spaæ
poszed³, dopóki gadka do koñca
powiedzian¹ nie by³a i niæ opowiadania nie zerwa³a siê. By³y to wielkie
powieœci o strachach, upiorach,
strzygoniach, strygach, którzy

“Dziennik £ódzki” 8 VIII 1957, [za:] Baranowski B. Po¿egnanie z diab³em i czarownic¹, £ódŸ 1965.
Przyk³adem s¹ Wilamowice, miasteczko w pobli¿u Kêt, gdzie komunistyczne w³adze pod groŸb¹
wysiedlenia zakaza³y u¿ycia tamtejszego etnolektu i stroju ludowego.
17
Tablice goeograficzne, Warszawa 1998.
18
Wyj¹tkiem od tej regu³y mo¿e byæ tylko Bajarz polski autorstwa Józefa Antoniego Gliñskiego,
stoj¹cy zreszt¹ na doœæ niskim poziomie, który swego czasu by³ doœæ popularny.
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œpi¹cych ludzi drêcz¹ i do pó³nocy
uwijaj¹ siê, a od pó³nocy o pierwszem
zapianiu kura ka¿dy na swe miejsce
do grobu wraca: o zmorach, które
ludzi przylegaj¹ [...]19 . [podkr. B. Ch.]

Mamy tu typowy czas, okolicznoœci,
miejsce oraz osoby uczestnicz¹ce
w przekazywaniu informacji o rzeczach
tajemniczych (bo nie o samych diab³ach ju¿
wtedy opowiadano).

4. Zmiany cywilizacyjne

Kiedyœ ceny œwiec i nafty by³y doœæ
wysokie, dlatego te¿ starano siê zapalaæ
tylko jedn¹ w najwiêkszej izbie domu.
Si³¹ rzeczy zbiera³a siê tam razem
ca³a rodzina. Przy takim œwietle
trudno by³o czytaæ czy siê uczyæ,
snuto wiêc fantastyczne opowieœci. W latach 60. do wielu
wiosek bardziej oddalonych od
miast doprowadzono elektrycznoœæ. Z czasem w wielu
domostwach pojawi³y siê
radioodbiorniki,
a nawet
telewizja, które przejê³y
funkcje “zjadacza” czasu.
Nie ka¿dy mia³ tyle
szczêœcia co rodzice Ambro¿ego Grabowskiego i móg³ sobie
pozwoliæ na utrzymanie s³u¿¹cych.
Jednak w zdecydowanej wiêkszoœci
przypadków to w³aœnie kobiety rozpoczyna³y i prowadzi³y gawêdê. Najczêœciej to
one miewa³y ku temu zarówno wiêksze
zdolnoœci, jak i wiarê w opowiadane rzeczy.
Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³ miêdzy
innymi fakt, i¿ to w³aœnie kobiety zajmowa³y
siê wykonywaniem ¿mudnych prac, takich
jak skubanie pierza czy przêdzenie.
Aby uprzyjemniæ sobie pracê, zbiera³y siê
w jednym domu i razem z tworz¹cymi siê
niæmi snu³ siê te¿ w¹tek opowieœci.
Z czasem produkcja przenios³a siê do
fabryk, a za ni¹ w poszukiwaniu pracy

pod¹¿a³o do miast wiele wiejskich rodzin.
Najczêœciej tylko najstarsze pokolenie
pozostawa³o w swoich dawnych siedzibach;
m³odzi, zetkn¹wszy siê z innym modelem
kultury, w czasie odwiedzin w domu rodziców starali siê utrudniaæ przekazywanie
dzieciom dawnych opowieœci, które w ich
mniemaniu by³y wyrazem zacofania i mog³y
Ÿle wp³yn¹æ na psychikê maluchów.

V. Proces rozk³adu demonów

Choæ wydaje siê to nieprawdopodobne, istnienie œwiata demonów pozytywnie
wp³ywa³o na poczucie bezpieczeñstwa
grupy. Czêsto wierzenia, które sprawia³y
wra¿enie absurdalnych, by³y noœnikiem
korzystnych spo³ecznie postaw, co
pozwala³o przkonaniom tym
przetrwaæ przez bardzo d³ugi
czas. Dzia³anie demona odstrasza³o ludzi od szkodliwych dla
nich
samych
zachowañ.
Znakomitym tego przyk³adem
jest wiara w topielca rozpowszechniona na ¿ywiecczyŸnie
jeszcze przez pewien czas po
wojnie20. Topielce zamieszkiwa³y najczêœciej jazy, jamy i te
miejsca w rzekach, w których
czêsto tworzy³y siê wiry.
To w³aœnie tam najczêœciej
dochodzi³o do utoniêæ. Strach przed
topielcami czêsto zniechêca³ ludzi do
k¹pieli w takiej okolicy. Ryzyko œmierci
w wodzie dodatkowo zmniejsza³ powszechny wœród ludu zakaz k¹pieli przed
œw. Janem (24 VI) i po œw. Bart³omieju
(24 VIII). W podobny sposób obawa przed
po³udnicami zniechêca³a ludzi do pracy
w czasie najwiêkszego upa³u, a przez to
chroni³a ich przed udarem s³onecznym.
Czasem wierzenia wzmacnia³y czujnoœæ
w okreœlonych sytuacjach. Obawa przed
wizyt¹ boginki czy mamuny przyczynia³a siê
do zwracania wiêkszej uwagi na po³o¿nicê
i nowonarodzone dziecko. Te elementy

A. Grabowski, Wspomnienia Ambro¿ego Grabowskiego t.2, Kraków 1987, s. 341.
K. Waligóra, Wyobra¿enia demonologiczne i ich wp³yw na ¿ycie mieszkañców Rajczy,
[w:] “Gronie” nr 1, ¯ywiec 2006, s. 121-124.
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zachowa³y siê doœæ dobrze w kulturze
ludowej 21 – mo¿emy zatem powiedzieæ,
¿e najd³u¿ej przetrwa³y te wierzenia, które
w najwiêkszym stopniu “pomaga³y”
ludziom. Mimo swojej u¿ytecznoœci nawet
one z czasem s³ab³y lub ginê³y.
Pewnym sposobem na przetrwanie
istot magicznych jest przeniesienie ich do
sfery bajek – demony staj¹ siê wtedy
“straszakami” dla dzieci. Znakomitym przyk³adem takiej infantylizacji jest bebok,
zwany w innych okolicach tak¿e bobokiem
lub bobo. Jest to postaæ znana przez wiele
dzieci w Ma³opolsce i na Œl¹sku. Dawniej by³
to jeden z demonów, który z czasem sta³ siê
w³aœnie œrodkiem wychowawczym. Obecnie
bebok zacz¹³ nowe ¿ycie: w okolicach
Bielska-Bia³ej u¿ywany jest przez m³odzie¿
do przyjacielskiego okreœlenia kogoœ,
kto sp³ata³ danej osobie psikusa czy te¿
sprawi³ drobn¹ przykroœæ. Podobne procesy
maj¹ miejsce tak¿e w innych regionach
Europy i œwiata. Na przyk³ad we W³oszech
pogañski demon Befana, pokrewny nieco
naszej strzydze, przyj¹³ z czasem rolê istoty
karz¹cej niegrzeczne dzieci w czasie œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Podobny los spotka³
niemieck¹ Frau Brecht22. Nawet na odleg³ej
karaibskiej Dominikanie budz¹cy jeszcze
kilkadziesi¹t lat temu przestrach potwór The
Coco zeufemizowa³ siê i obecnie
zamieszkuje ³ó¿ka ma³ych nicponi23.
Pewn¹ prawid³owoœci¹ jest fakt,
¿e w pierwszej kolejnoœci znik³y ze œwiadomoœci ludzkiej istoty demoniczne, znacznie
póŸniej parademoniczne. Wynikaæ to mo¿e
w znacznej mierze z tego, ¿e te drugie
zdecydowanie czêœciej bezpoœrednio
kontaktowa³y siê z cz³owiekiem. Wyj¹tkiem
mo¿e byæ tu wiara w diab³a, która mia³a
zdecydowanie najwiêksz¹ moc. Diabe³ na
naszych ziemiach przej¹³ wizerunek od
duchów leœnych24, ubiór zaœ od naszych
zachodnich s¹siadów25. Pocz¹tkowo jego
ludowe wyobra¿enie by³o najbli¿sze

doktrynie katolickiej – diabe³ by³ bowiem
prawdziwym zagro¿eniem, si³¹ nieczyst¹.
Z czasem sta³ siê cwaniaczkiem usi³uj¹cym
zdobyæ dla siebie dusze, którego jednak
przy odrobinie sprytu mo¿na by³o oszukaæ.
Ostatecznie, mimo ci¹g³ej koniecznoœci
odprawiania egzorcyzmów, sta³ siê postaci¹
karykaturaln¹ – pijakiem b¹dŸ wioskowym
g³upkiem, istot¹ niemal sympatyczn¹, choæ
nierozgarniêt¹. W opowieœci ludowej
pochodz¹cej z ¿ywiecczyzny, ch³op, który
nieopatrznie zaprzeda³ swojego syna diab³u,
w momencie, gdy mia³o dojœæ do finalizacji
transakcji, zdecydowa³ siê na zawody
z diab³em. Dziêki przebieg³oœci uda³o mu
siê wygraæ we wszystkich konkurencjach,
uratowaæ syna, a przy okazji znacznie siê
wzbogaciæ. Opowieœæ koñczy siê s³owami:
“No i tak m¹dry ch³op g³upiego diab³a
wykiwa³” 26. Chocia¿ obecnie szatan
funkcjonuje tak¿e jako pojêcie naukowe,
jako abstrakcyjny byt odpowiedzialny za z³o,
w ostatnich latach wyraŸny jest szybki zanik
wiary zarówno w diab³a, jak i w piek³o.
Zdecydowanie d³u¿ej utrzymywa³o siê
przekonanie o istnieniu czarownic, a w wielu
miejscach utrzymuje siê ono do dziœ.
Zupe³nie powszechna natomiast jest tak na
wsi, jak w mieœcie wiara we wszelkiego
rodzaju strachy czy te¿ ukazywanie siê
zmar³ych osób.

VI. Szcz¹tki po demonach
w jêzyku i zachowaniach

Œlady dawnych wierzeñ pozosta³y
tak¿e w pewnych powiedzeniach i przys³owiach oraz obyczajach. Chyba najpopularniejszym z takich powiedzeñ jest: “idŸ do
diab³a”, czy “licho nie œpi”, nieco rzadziej
wystêpuje “cicho, bo przyjdzie licho”. Licho
by³o bardzo czêsto uto¿samiane z diab³em
lub ze z³oœliwym demonem. Interesuj¹co
brzmi¹ nazwy pewnych gatunków roœlin:
czartawa pospolita, czy te¿ czarcikês

Tam¿e, s. 125-126.
Baœnie Braci Grimm t. I, Pos³owie LSW, Warszawa 1989 s. 392.
23
Informator: Carmen de Valera.
24
B. Baranowski, Po¿egnanie z diab³em i czarownic¹, £ódŸ 1965, s. 15.
25
Tam¿e, s. 33.
26
R. Danel, Beskidzkie opowieœci ludowe, Bielsko-Bia³a 1979, s. 53-55.
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³¹kowy, które to roœliny zawdziêczaj¹ swoje
imiona wyró¿niaj¹cym je w³aœciwoœciom
fizycznym. Ka¿demu grzybiarzowi znany
jest równie¿ borowik szatañski, który, choæ
kusi wygl¹dem, jest bardzo truj¹cy. Wiele
nazwisk równie¿ pochodzi od nazw istot
demonicznych, na przyk³ad: Rokita, Boruta,
Borutka, Szatañski czy Szatan. Zaskakuj¹co wiele mamy obiektów geograficznych,
zw³aszcza lokalnych, w których wystêpuj¹
w jakiœ sposób si³y nieczyste. Przyk³adowo,
ludowa nazwa Babiej Góry to Diablak,
a w okolicach Rypina znajduje siê
miejscowoœæ W¹piersk. W Kêtach
natomiast znajduj¹ siê takie miejsca jak
Piekielnica i Piek³o, gdzie wedle wierzeñ
ludowych mia³y
s
i
ê
mieœciæ
cmentarzyska
pogañskie.
Czêœæ s³ów u¿ywanych jako nazwy
demonów przyjê³o nowe znaczenie. Zmora,
bêd¹ca kiedyœ demonem powoduj¹cym duchoty, sta³a siê obecnie
negatywnym okreœleniem kobiety.
Natomiast lokalna nazwa po³udnic lub
doœæ powszechna w ca³ej Polsce
nazwa czarownic – ciota – sta³a siê
synonimem homoseksualisty. Œwiadectwem wierzeñ dotycz¹cych topielców czy
te¿ wodników jest, wed³ug wielu badaczy,
wrzucanie drobnych pieni¹¿ków do fontann czy strumyków w miejscach, w które
chcielibyœmy powróciæ27. Zwyczajem, który
jest reliktem wierzeñ w czarownice, stanowi
przestrzegany jeszcze do dziœ zakaz
wpuszczania obcych po zmierzchu do
pomieszczeñ, w których przebywaj¹
zwierzêta, w obawie przed rzuceniem
uroku.

27
28
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VII. Zakoñczenie

Mimo ¿e rzeczywistoœæ magiczna
coraz bardziej kurczy swoje rozmiary, wci¹¿
zaskakuje ¿ywotnoœæ pewnych wierzeñ czy
zwyczajów. Demony tak d³ugo bêd¹ mia³y
racjê bytu, jak d³ugo bêd¹ potrzebne
ludziom jako œrodek wychowawczy, Ÿród³o
rozrywki czy te¿ sposób na wyt³umaczenie
nieznanego. Czasami wierzenia utrzymywa³y zacofanie, a nawet prowadzi³y do
tragedii. Nie mo¿na jednak zapominaæ,
¿e stanowi¹ integraln¹ czêœæ naszej kultury
i jako takie powinny podlegaæ dalszym
badaniom.

VIII. Epilog

We wtorek 9 marca 2003 r.
ugod¹ zakoñczy³ siê przed S¹dem
Okrêgowym w Krakowie cywilny proces
o czary. Jerzy M., rolnik z Woli Kalinowskiej, wytoczy³ go s¹siadce, Annie B., która
rozpowiada³a pod kaplic¹, ¿e jest czarownikiem, “bo jej mleko od krów zabra³”.
Jerzy M., choæ w czary nie wierzy³, poczu³
siê obra¿ony i za¿¹da³ zaprzestania wyg³aszania takiej opinii oraz zadoœæuczynienia.
Anna B. zgodzi³a siê na te warunki i przeprosi³a powoda. S¹d zapewni³ obie strony,
¿e s¹ dobrymi gospodarzami, godnymi
takiego zakoñczenia sporu28.
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