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wstęp do drugiego wydania
„Biblia ludowa” w Europie Środkowo-Wschodniej: 

fenomen graniczny

Zastanawia zalew publikacji dotyczących „parabiblijnego” folkloru1, 
jaki nastąpił po 2000 r. Najwyraźniej termin „biblia ludowa” stał się 
użyteczny w wyniku przesunięcia pola zainteresowań humanistyki 
ku fenomenom kultur pogranicza, ku zmianom towarzyszącym mo-
bilności, migracjom i mieszaniu się kultur. Otwarty dostęp do in-
ternetowych zasobów informacji, dominacja obrazu, kariera historii 
mówionej sygnalizują radykalne zmiany form przekazu oraz rozmy-
cie tradycyjnych centrów kulturowych. Nie ma też odwrotu przed 
indywidualizacją religii: wymusza ją zindywidualizowany i  eklek-
tyczny charakter współczesnej duchowości, która domaga się od in-
stytucji kościelnych uznania jej roli sprawczej, wynikającej z  sensu 
fidelium.

Studia nad „biblią ludową”, analogiczne do zainteresowań apo-
kryfami, mogą stanowić przykład zmian zarówno w  dyskursach 
o kulturze, jak i w samej kulturze, zachodzących na obszarach byłe-
go obozu państw tzw. demokracji ludowej wraz z rozpadem komu-
nistycznego metaprojektu (w  znaczeniu, jakie nadał temu pojęciu 
Jean-François Lyotard). Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
przygotowywałam do druku Biblię ludową, nie wiedziałam jeszcze 
o realizowanych w Rosji i Bułgarii wieloletnich projektach badaw-
czych, których głównym problemem był ludowy przekaz Biblii. Są 
to Narodnaja Biblija Olgi Biełowej2 oraz Bylgarska Folklorna Biblija 

1 Termin używany w książce Annamárie Lammel i Ilony Nagy La Bible paysanne: 
Contes et legends, traduit du hongrois par J. Dufeuilly, Bayard, Paris 2006. 

2 Ольга Владиславовна Белова, “Народная Библия”: восточнославянские 
этиологические легенды, Составление  и комментарии О.  В.  Беповой. Изд.   
Индрик, Москва 2004. 
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10 WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

Florentiny Badalanowej Geller3; ta druga wciąż jest jeszcze w trakcie 
opracowywania. We wszystkich trzech projektach „biblii ludowej”: 
rosyjskim, bułgarskim i moim – polskim, gromadzenie źródłowych 
narracji nawiązujących do tematyki biblijnej wiązało się z etnogra-
ficznymi badaniami terenowymi, prowadzonymi w peryferycznych, 
zazwyczaj wiejskich społecznościach, często na pograniczach etnicz-
nych i wyznaniowych, nieraz w diasporach poza granicami wymie-
nionych krajów czy terytoriów etnicznych. 

Podobnie rzecz miała się z wcześniejszą, węgierską Parasztbiblia. 
Magyar népi biblikus történetek (Biblia wiejska. Ludowe opowiadania 
węgierskie pochodzenia biblijnego) Annamárie Lammel i Ilony Nagy. 
Jej pierwsza wersja ukazała się w Budapeszcie już w 1985 r.; do francu-
skiego tłumaczenia dotarłam dopiero niedawno4. Praca ta powstała 
z inspiracji Ilony Nagy, która od 1965 r. zapisywała i studiowała le-
gendy etiologiczne w granicach węgierskiego terytorium językowe-
go, również poza granicami Węgier (w Rumunii, Austrii, na Słowacji 
i w Serbii). Monografia zawiera 500 opowiadań „parabiblijnych”, spi-
sanych z przekazów ustnych przez kilkoro badaczy. Według autorek 
Węgry stanowiły idealne terytorium badań „Biblii wiejskiej” z trzech 
powodów: ze względu na centralne położenie w Europie integrują 
w swojej kulturze wpływy Wschodu i Zachodu; w latach 1965–1985 
istniała tam jeszcze „prawdziwa kultura wiejska”; wreszcie, pomimo 
przynależności Węgier do bloku komunistycznego, tolerowano tam 
systematyczne badania opowiadań związanych z Biblią i ich publika-
cję5. Jak już wcześniej pisałam, dwa pierwsze argumenty można od-
nieść do każdego ze wspomnianych projektów, chociaż nie absoluty-
zowałabym znaczenia wsi; wielu moich kompetentnych rozmówców 
było mieszkańcami małych miasteczek. Sądzę też, że każdy z projek-
tów był realizowany na pograniczu „Wschodu” i  „Zachodu”, które 

3 Realizowany w postaci licznych publikacji, m.in. ostatnio The Bible in the Mak-
ing: Slavonic Myths of Creation, w: Creation Stories, proceedings of a conference 
of the Institute of Jewish Studies, UCL, March 2003, eds. M. Douglas, M. J. Geller 
and M. Schipper, Brill, Leiden 2005.

4 Parasztbiblia, Gondolat, Budapest 1985; La Bible paysanne: Contes et legends, 
traduit du hongrois par J. Dufeuilly, Bayard, Paris 2006. 

5 A. Lammel, I. Nagy, La Bible paysanne, s. 10.
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11WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

nie stanowią w Europie kategorii bezwzględnych, chociaż językowo-
-kulturowy podział na Europę „łacińską” i „grecką”, czy też „bizan-
tyjską”, wciąż zachowuje znaczenie. Natomiast faktyczną różnicę co 
do możliwości realizacji projektów mogła stanowić słabsza kontrola 
praktyk badawczych i łagodniejsza cenzura (oraz autocenzura) pu-
blikacji, być może związane z barierą językową między językiem wę-
gierskim a językami słowiańskimi. 

Godne uwagi wydaje mi się to, że w antropologii zachodniej stu-
dia zjawisk kulturowych związanych z  Biblią przebiegały, ogólnie 
rzecz biorąc, w odwrotnym kierunku: to same teksty biblijne studio-
wane były jako mit bądź zapisy folkloru, co skłaniało do zestawia-
nia ich z wierzeniami i rytuałami pozaeuropejskimi (m.in. w przy-
padku Alana Dundesa, Mary Douglas i Edmunda Leacha). Wydaje 
się, że to specyficzna sytuacja kulturowa tzw. demoludów (a mam tu 
na myśli zarówno sytuację etnografii – „nauki pomocniczej” historii, 
jak i marginalizację religii jako instytucji społecznej) zaważyła na ta-
kiej inwersji problematyki projektów badawczych, konstruowanych 
zgodnie z tradycją europejskiej etnologii. Projekty rosyjski i bułgar-
ski, podobnie jak mój, były realizowane w epoce przejściowej, kiedy 
etnografia wyzwalała się z narzuconego przez ideologię schematu, 
ewoluując ku antropologii kultury. Studia nad „biblią” przekazywa-
ną ustnie, funkcjonującą na peryferiach chrześcijańskich wspólnot, 
są w wielu znaczeniach, wprost metaforycznie, „graniczne”. 

W  drugiej połowie ubiegłego wieku żywa kultura religijna – 
religia egzystencji – w  środowiskach wiejskich Europy Środkowo-
-Wschodniej była objawem upartego tradycjonalizmu i  reakcji na 
planową państwową ateizację, połączoną z  agresywną propagandą 
religii politycznej; była zarazem wartościową formą oporu wobec 
nich. Nasi rozmówcy tworzyli swoje interpretacje – osobiste religij-
ne bricolage – wobec niedostatku przekazów religijnych, pod nie-
obecność duchowieństwa i w warunkach ograniczenia bądź braku 
instytucji religijnych. 

Fascynujące pokrewieństwa narracji naszych rozmówców z apo-
kryfami chrześcijańskimi oraz legendami żydowskimi i koraniczny-
mi wynikały moim zdaniem zarówno z adaptacji w przekazie ustnym 
dawnych, cudem ocalonych archaicznych druków dewocyjnych, jak 
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12 WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

i  z  samodzielnej inwencji w  obliczu traumatycznych doświadczeń 
życiowych. W swoich interpretacjach łączyli strzępki opowieści za-
słyszanych w dzieciństwie i obrazów wówczas zapamiętanych, po-
wracając, jak nam czasem się zdawało, na ścieżki wydeptane przez 
odległych przodków. Florentina Badalanova Geller pisze wręcz 
o uniwersalnym, ustnym „pre-hipertekście” (Ur-hypertext) jako ży-
wym źródle nie tylko „biblii ludowej”, ale i Biblii samej, która byłaby 
tylko jedną wśród wielu jego kolejnych ewokacji. Jego ślady można 
odnaleźć w późnych tradycjach judaizmu (np. w midraszach i haga-
dzie), chrześcijaństwa (w wielu tekstach apokryficznych, jak i w pi-
smach patrystycznych) oraz islamu (w Koranie i hadisach). „Można 
dowieść, że folklorystyczne wersje Biblii nie tylko ukazują związek 
między pisemnym judeochrześcijańskim kanonem i lokalną trady-
cją ustną, ale reprezentują również rozwinięte formy ustnego pre-hi-
pertekstu, którego wcześniejsze istnienie poprzedzało obecną formę 
samego tekstu biblijnego”6. 

Tak śmiałych wniosków nie odważyłabym się wyciągać. Bliż-
sza mi jest raczej interpretacja autorek Parasztbiblii, które formułują 
tezę o ustnej tradycji „parabiblijnej”, rozwijającej się wśród europej-
skich wieśniaków równolegle do kultury elitarnej w wyniku głębo-
kiej adaptacji dostosowanej na użytek wsi kościelnej katechezy, cho-
ciaż nigdy oczywiście nie doszło do ukształtowania się faktycznej 
Biblii ludowej. Ta jest bowiem – i tu całkowicie się zgadzamy – ro-
dzajem „asamblażu”7, autorskiej kompozycji jej kolekcjonerek. Olga 
Bielowa, podkreślając uderzające zbieżności parabiblijnych narra-
cji z  różnych okresów i  regionów Słowiańszczyzny, formułuje tezę 
o możliwości istnienia jakiegoś tekstu – pośrednika w przekazie Pi-
sma św. dla ludowego odbiorcy. Uznaje jednak, podobnie jak Nagy 
i Lamell, że ową rolę przewodnika i pośrednika mogło pełnić kaza-
nie wiejskiego duchownego8.

6 F. Badalanova Geller, Qur’ān in vernacular. Folk Islam in the Balcans, Max-
-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin 2008, s. 6.

7 A. Lammel, I. Nagy, La Bible paysanne, s. 7–8.
8 „Narodnaja Biblija”: vostocznoslavijanskije etiologiczeskije legendy, sostavlenije 

i kommentarii O. V. Belovoj, Moskva 2004, s. 20.
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13WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

Inna zbieżność moich wniosków z  komentarzem Parasztbi-
blia dotyczy okrężnego obiegu przekazów biblijnych między kultu-
rą elitarną (pismem, malarstwem, liturgią) a ludową, na co zwraca 
uwagę również Florentina Badalanowa Geller. Jeśli apokryfy wy-
warły wpływ na popularne wierzenia – pisze Nagy – również od-
wrotnie, wierzenia popularne są obecne w  apokryficznych opo-
wiadaniach, a  bliskie sobie wyobrażenia, z  typologicznego punktu 
widzenia, są transmitowane przez tradycję ustną. Na przykład opo-
wiadania Ewangelii Dzieciństwa Tomasza przynależą, według wszel-
kiego prawdopodobieństwa, do folkloru i tradycji ustnej, zaś sama 
Ewangelia do literatury popularnej antyku i średniowiecza9.

Ilona Nagy, pisząc o „typologicznej tożsamości” legend zawar-
tych w Ewangeliach apokryficznych i opowiadań reprezentujących 
tradycję ustną XIX i  XX w., uznaje „możliwość odtworzenia dro-
gi, jaką te historie, zakorzenione w apokryfach, przebyły przez bli-
sko dwa tysiące lat”10. „Typologiczna korespondencja” apokryfów 
i folkloru nie była według niej dotąd przedmiotem zainteresowania 
folklorystów. W polskiej folklorystyce próbowano takich porównań, 
choć na ograniczoną skalę, poczynając od nieodżałowanego Hiero-
nima Łopacińskiego, przez Jana Janowa i  Jana S. Bystronia, aż po 
Juliana Krzyżanowskiego. Rzecz w tym, że badaczom trudno ogar-
nąć z równym pietyzmem folklor i apokryfy, podejście filologiczne, 
etno- bądź socjologiczne i historyczne, w tym historię sztuki, a także 
teologię, która w pewnym momencie pomaga określić Sitz im Leben 
pomysłów biblijnej interpretacji. „Biblia ludowa” wymusza transdy-
scyplinarność.

9 I. Nagy, Le conte de Christ et le forgeron et l’Evangile apocryphe de Thomas, „Eth-
nologie Française”, 2006, 36:2, s. 227. Nagy powołuje się tu na opinię bułgarskiej 
badaczki apokryfów, Donki Petkanowej, chociaż, jak sądzę, wniosek taki nasu-
wa się nieodparcie przy porównywaniu apokryfów judeochrześcijańskich i za-
pisów narracji biblijnych we współczesnych materiałach etnograficznych. Por. 
D. Petkanowa, Die kulturelle Bedeutung der Apokryphens, „Slawianska filologia. 
Doklady i statii za mezdunaroden kongres na slaviste”, t. 20: Literaturoznanija 
i folklor, Sofija 1988, s. 46.

10 I. Nagy, Le conte de Christ, s. 227.
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14 WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

Nie chciałabym stwarzać wrażenia, że znam intencje i dokładną 
historię wspomnianych projektów, chociaż pomimo kilku wyraźnych 
różnic postrzegam je jako siostrzane. Zarówno w Rosji, jak i w Buł-
garii istniały już wcześniejsze opracowania rodzimych apokryfów, 
w tym – ludowych, oraz bogata literatura na ich temat. W Polsce była 
to problematyka wyjątkowo zaniedbana i niemal całkowicie zdomi-
nowana przez filologów. Poza najbardziej chyba syntetyczną z nich, 
duchem jeszcze dziewiętnastowieczną, pracą Aleksandra Brückne-
ra dotyczącą staropolskich apokryfów11, istniały jedynie rozproszo-
ne studia w czasopismach naukowych. 

Mój projekt Biblii ludowej wyrósł z badań etnograficznych kul-
tury religijnej, które podjęłam jeszcze w  latach siedemdziesiątych, 
z inspiracji Jacka Olędzkiego, Zbigniewa Benedyktowicza i Ludwika 
Stommy. Wiązał się z poszukiwaniem zróżnicowanych form ekspre-
sji symbolicznej – wobec niedostatku duchowości, homogenizacji 
kultury oraz przenikania się oficjalnych form religii kościelnej z reli-
gią polityczną. Łączył się także z zainteresowaniem apokryfami, któ-
re od czasu odkrycia biblioteki zwojów w Qumran oraz w kontekście 
zmian po Soborze Watykańskim II stały się na Zachodzie ważnym 
przedmiotem interdyscyplinarnych studiów, współtworzących prze-
strzeń dialogu ekumenicznego12. Postanowiłam zaadaptować pojęcie 
apokryfu w badaniach pogranicza kulturowego, stosując je jako na-
rzędzie opisu kultury, a nie termin filologiczno-religioznawczy (od-
noszę go do negocjowania tożsamości grup mniejszościowych bądź 
indywidualnych osób w stosunku do dominującej normy). Reinter-
pretacja tego pojęcia wydawała mi się logicznym elementem strate-
gii, zakładającej możliwie wierny zapis narracji rozmówców (a nie 

11 W 1996 r. ukazała się antologia staropolskich tekstów apokryficznych, ale spo-
śród zawartych w  niej 17 utworów tylko kilka zamieszczono w  całości (Cały 
świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne, wy-
dali W. R. Rzepka, W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa–Poznań 1996).

12 Zaliczam do nich pierwszą wydaną w Polsce edycję Ewangelii apokryficznych, 
opracowaną przez ks. Marka Starowieyskiego, która w  latach osiemdziesią-
tych była dla mnie inspiracją i pomocą w konstruowaniu mojej „biblii ludo-
wej” (Apokryfy Nowego Testamentu, t .1: Ewangelie apokryficzne, Tow. Naukowe 
KUL, Lublin 1986). 
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15WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

„informatorów”) w  ich naturalnym kontekście gestów, intonacji, 
szukania słów, powtórzeń, a także – w kontekście spotkania, prze-
biegającego często w atmosferze kulturowego deja-vu, odczuwane-
go przez badaczkę. Wiedziałam, że czas jest szczególny, a okazja do 
podobnych badań może się już nie powtórzyć. Dlatego potraktowa-
łam zbiór materiałów zebranych przez lata z kolejnymi grupami stu-
dentów jako „całość”, postanawiając nie wybiegać za daleko w czasie 
i przestrzeni w poszukiwaniu materiałów porównawczych. 

Tu odnotuję główną lukę mojej perspektywy porównawczej: brak 
odniesienia do Natursagen (1907–1912), czterotomowego opraco-
wania europejskich legend etiologicznych Oskara Dänhardta, któ-
re znałam tylko za pośrednictwem Polskiej bajki ludowej w układzie 
systematycznym Juliana Krzyżanowskiego (1962–1963). Systema-
tyka ta, skonstruowana w latach sześćdziesiątych na wzór folklory-
stycznego kanonu Aarne–Thompsona przez znakomitego polskie-
go literaturoznawcę, zawiera – podobnie jak jej model, rozproszony 
wykaz wątków „biblii ludowej”. 

Faktycznie „biblia ludowa”, należąc do wiedzy potocznej (uży-
wam tego określenia jako odpowiednika common sense), składa się 
głównie z narracji o pochodzeniu gatunków i właściwości różnych 
stworzeń, a także instytucji społecznych i zwyczajów, zgodnie z za-
sadą: jeśli znasz początek rzeczy, posiadłeś metafizyczną wiedzę o jej 
istocie i miejscu w porządku bytów. Ten początek jest nieuchronnie 
związany z  imieniem i cechami owego tworu – stworzenia czy in-
stytucji, toteż popularna etiologia krzyżuje się z popularną etymolo-
gią. Dlatego „biblia ludowa”, pomimo powielania tych samych sche-
matów interpretacyjnych, objawia swą niepowtarzalną formę, swą 
idiomatyczność, na gruncie każdego języka, każdej gwary, a nawet – 
każdego rodzaju lokalności. 

Praca Dänhardta dostarczyła perspektywy porównawczej zarów-
no węgierskiej Parasztbiblia,  jak i  etnologicznemu studium Marlène 
Albert-Llorca L’Ordre de choses. Les récits d’origines des animaux et 
des plantes en Europe13 (Porządek rzeczy. Opowiadania o początkach 

13 Éditions du Comité des Travaux historiques et scientifiques. Le regard de l’eth-
nologue Nr 2, Paris 1991.
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16 WSTĘP D O DRUGIEGO WYDANIA

zwierząt i  roślin w  Europie). Jego przedmiotem jest wiedza przed-
naukowa, popularna klasyfikacja gatunków: mechanizm tworze-
nia opowieści etiologicznych w różnych kontekstach, w tym oczy-
wiście biblijnym. Pracę tę otrzymałam już po opracowaniu tekstu 
mojej książki. Zdążyłam jednak jeszcze kilkakrotnie odwołać się 
do wniosków autorki, które w  sposób dla mnie krzepiący okaza-
ły się zbieżne z moimi, chociaż ustalone z perspektywy odmiennej 
tradycji: materiałów pochodzących przede wszystkim z Europy ro-
mańskiej. 

Moja Biblia ludowa nie jest systematyką, lecz esejem. Próbowa-
łam określić zasady konstruowania narracji o  postaciach i  wyda-
rzeniach biblijnych na podstawie dostępnego, zdobytego w ograni-
czonym czasie zasobu materiałów i w  jego granicach – niejako od 
wewnątrz, zamiast porządkować je według zewnętrznych kryteriów. 
Dlatego – inaczej niż w przypadku wspomnianych projektów – nie 
starałam się przedstawiać narracji „biblii ludowej” według chrono-
logii biblijnej, ani nawet dzielić ich według Starego i Nowego Testa-
mentu, jak to zazwyczaj czynią badacze i edytorzy apokryfów, w tym 
też ludowych, pomimo ich zasadniczo ustnej transmisji14. Stosując 
taką praktykę, Olga Bielowa ponad stustronicowy rozdział Narodnoj 
Biblii poświęciła „tematom niebiblijnym”, które – jak pisze – z punk-
tu widzenia narratorów przynależą jednak do świętej historii15. Pro-
ponuję w  zamian klasyczny etnograficzny podział na rodowody 
odmieńców i czarowników – oraz rodowód własny, w domyśle – na-
rodu wybranego. 

W przeciwieństwie do autorek wspomnianych projektów nie sta-
rałam się również dociekać genezy historycznoliterackiej pomysłów 
interpretacyjnych naszych narratorów. Systematyka folkloru jest ro-
dzajem katalogu, który, wzorowany na dziewiętnastowiecznej syste-
matyce gatunków przyrodniczych, odbija obraz świata jej twórców: 
ich zainteresowanie genezą i ewolucją oraz kulturową dyfuzją. Nie 
aspiruję do tego rodzaju erudycyjnej komparatystyki, której z róż-

14 Na przykład w przypadku Apokryfów i legend Starotestamentowych Słowian Po-
łudniowych w wyborze i opracowaniu Georgiego Minczewa i Małgorzaty Skow-
ronek, Kraków 2006. 

15 О. В. Белова, “Народная Библия”, s. 12; tamże: Небиблейские сюжеты, s. 411–527.
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nych powodów nie jestem w  stanie sprostać. Przedmiotem moich 
studiów jest funkcjonowanie Biblii w konkretnym miejscu i czasie: 
kojarzenie i kontaminowanie struktur i symboliki biblijnej z mitolo-
gią lokalną i myśleniem potocznym, adaptowanie ich do aktualnego 
środowiska, integracja z jego kulturą. Kierunek moich poszukiwań 
był zatem głównie horyzontalny. W tym znaczeniu przyjęłam per-
spektywę odmienną wobec studiów, których celem jest rekonstruk-
cja historycznoliteracka dziejów określonej historii, o  granicach 
definiowanych przez typologię folkloru. Z perspektywy fenomeno-
logicznej systematyka ma znaczenie techniczne, umożliwia anali-
zę porównawczą na poziomie formalnym. Jednak typologia wątków 
„bajkowych” schodzi na dalszy plan wobec zupełnie innej typologii, 
a mianowicie typologii biblijnej, która rzuca światło na symbolicz-
ny sens przekazu. Tę typologię, wbudowaną w chrześcijański prze-
kaz katechetyczny, uwzględnia tylko mój projekt. 

Informacje o  autorach cytowanych przeze mnie narracji nie 
spełniają wymagań naukowego warsztatu. Materiały są oczywiście 
wyposażone w  tzw. metryczki. Chciałam jednak zachować anoni-
mowość naszych rozmówców nawet za cenę obniżenia wartości ze-
branych materiałów, choć wielu narratorów zapewne nie miałoby 
nic przeciwko opublikowaniu ich nazwisk. Niektórzy z nich jednak 
prosili o anonimowość, obawiali się rozmawiać na tematy związa-
ne z religią bądź z innych powodów, chociaż może to dziś wydawać 
się dziwaczne16. Trochę żałuję swojej decyzji, ale raz podjęta, musia-
ła stać się zasadą w całej publikacji. Z metryczek pozostał więc rok 
rozmowy oraz województwo lub rejon (w  przypadku Litwy i  Bia-
łorusi) miejscowości, w  której ją prowadzono. Zaważyły też kwe-
stie organizacyjne. Przez długi czas prowadziłam badania w zespo-
le, w których tematami bardziej „społecznymi” zajmowali się inni, ja 
zaś (lub ja z „moją” grupą studentów) – realizowałam mój kwestio-

16 Florentina Badalanova Geller, pisząc o niezbędnej w naszych badaniach, opar-
tej na wzajemnym zaufaniu relacji z rozmówcą, wspomina: „To było szczegól-
nie trudne w czasach komunizmu, kiedy rozpowszechnianie wiedzy religijnej 
było uznawane za przestępstwo. Byłam dwukrotnie aresztowana w Związku Ra-
dzieckim za proste pytanie: »Jak Pan Bóg stworzył świat?«” (The Folk Bible, „So-
phia” 2009 (3), s. 10). Badania w ZSRR prowadziła od 1974 r.
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nariusz dotyczący religijności. I tak powstał efekt, który w pewnym 
stopniu odpowiada prześmiewczemu określeniu Alana Dundesa: 
lore pozbawione folk. Dostrzegłszy go w moim autorskim produk-
cie „biblii ludowej”, starałam się już w końcowym etapie pracy za-
radzić temu brakowi, co jednak udało się w jakimś stopniu dopiero 
w kolejnych publikacjach17. Świat jednak zmieniał się szybko, a wraz 
z nim nasi rozmówcy, tak jak i my sami – badacze. Kościoły odzy-
skiwały wpływy, zmieniając świadomość wiernych i dokonując sa-
nacji kultury religijnej, trzebiąc magię, synkretyzm i apokryfy. Dla-
tego obecnie, po dwudziestoletnim okresie intensywnej kościelnej 
ewangelizacji i oczyszczania wiary, w  środowiskach katolickich na 
Wschodzie badania „biblii ludowej” są praktycznie prawie niemoż-
liwe: wszyscy się mniej więcej orientują, jak powinna brzmieć kano-
niczna odpowiedź na pytania etnografki. „Biblia ludowa” weszła po-
nownie w fazę życia ukrytego. 

17 Na przykład O długim trwaniu Polaków na Podolu. Imponderabilia tożsamości, 
w: Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red. Ł. Smyrski, M. Zowczak, Wyd. DiG, 
Warszawa 2003, s. 9–76. 
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część 1
Interpretacja wątków biblijnych w kulturze wsi

Ludowa wersja Biblii funkcjonuje w postaci rozproszonych wątków 
i obrazów, głównie w tradycji chłopskiej, przede wszystkim w prze-
kazie ustnym, a także w zwyczajach i w przedstawieniach plastycz-
nych. Termin „biblia ludowa” odnoszę do zbioru tekstów interpretu-
jących, zmieniających bądź uzupełniających kanon biblijny według 
zasad rolniczego etosu (tak jak stosowała to pojęcie Maria Ossow-
ska, która rozu miała przezeń system wartości nierozdzielnie zwią-
zany ze stylem życia, to znaczy zarówno ze sposobem utrzymania, 
jak i na przykład z upodobaniami estetycznymi, natomiast nie przy-
pisany jakiemuś określonemu czasowi czy przestrzeni, podobnie jak 
„typy idealne” religijności, konstruowane przez Maxa Webera).

Biblia z kanoniczną tradycją katolicką oraz symbolika wierzeń 
niechrześcijańskich związanych z  etosem rolniczym stanowią dwa 
źródła w niektórych aspektach sobie bliskie, częściej jednak przeciw-
stawne, które ukształtowały biblię ludową. Celem tej pracy jest rekon-
strukcja modelu biblii ludowej, to znaczy zasad, którymi kiero wali 
czy kierują się jej twórcy. Zasady te przedstawię jako symboli czne 
relacje postaci i zdarzeń (odpowiedni wydawałby się tu termin „ste-
reotypy kultowe”, ale ma on zbyt pejoratywne konotacje). Kompe-
tentni rozmówcy bywają świadomi tych relacji. Ponieważ odnoszą 
się one do symboli, wyrażają się w obrazach (stąd istotną rolę w ich 
prezentacji odgrywa ikonografia sztuki ludowej, a także opisy snów 
i wizji) oraz mogą mieć odbicie w rytuałach. Te zaś naj trudniej zre-
konstruować, bo obrzędowość ludowa niekiedy ściśle nawiązywa-
ła do szczegółów dawnego rytuału kościelnego, którego znajomość 
umożliwia interpretację wciąż jeszcze funkcjonu jących wierzeń.

Takie określenie poziomu analizy wiąże się zarówno z zasię giem 
branych pod uwagę informacji (materiały zebrane wśród Pola ków, 
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także na Litwie i Białorusi, porównuję z innymi słowiańskimi, nie-
kiedy z zachodnioeuropejskimi), jak również z celem badań, który 
wymaga uwzględnienia systemu wartości. Punkt wyjścia stanowią 
źródła współczesne: zapisy 900 rozmów z  lat 1989–1996, przepro-
wadzonych z  mieszkańcami prowincji (wsi i  małych miasteczek). 
Badania terenowe prowadziłam w ramach zajęć ze studentami Kate-
dry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszaw skiego.

Biblia ludowa nie wiąże się wyłącznie z kulturą chłopską; prze-
ciwnie, znaczna jej część jako „wiara domowa” należy do dziedzic-
twa kultury staropolskiej, do funkcjonujących w niej apokryfów oraz 
adaptacji biblijnego kanonu, pośrednio zaś tkwi korzeniami w euro-
pejskim średniowieczu. Zanotowana w dziewiętnastowiecznych ma-
teriałach etnograficznych legenda o Noem, jego żonie i diable, będą ca 
transformacją sceny grzechu pierworodnego, ma swe odpowiedni ki 
zarówno w Postępku prawa czartowskiego przeciwko narodowi ludz-
kiemu, zabytku polskiej literatury szesnastowiecznej, w  średnio-
wiecznym piśmiennictwie łacińskim i ówczesnej sztuce Europy Za-
chodniej, jak i w mitologii fińskiej i rosyjskich legendach ludo wych 
zebranych przez Aleksandra Afanasjewa. Celowo użyłam tu termi-
nu „od powiedniki”, a nie – „źródła”, ponieważ nie chodzi tu o do-
ciekanie historycznoliterackiej genezy legendarnych wątków, jak 
czynią to literaturoznawcy, lecz o interpretację ich znaczenia w kon-
tekście kul tury, w jakiej funkcjonują, z uwzględnieniem modelu kul-
tury ludowej z przełomu wieków, sformułowanego przez współcze-
sną etno- i an tropologię. Dla takiej interpretacji jest także niezbędne 
porównanie różnych wersji określonej historii, lecz ma ono cel raczej 
typologicz ny niż genetyczny.

Prawdziwą domeną biblii ludowej było żywe słowo wspierane 
tekstami rękopiśmiennymi (jak choćby Listy z nieba), z rzadka zaś 
drukiem. Fakt, iż obecnie traktujemy język przede wszystkim jako 
techniczny środek przekazu, w znacznym stopniu ogranicza nasze 
możliwości rozumienia tradycji religijnej, gdzie słowo samo w sobie 
stanowi wydarzenie i zarazem jego wiarygodne świadectwo, podob-
nie zresztą jak w Biblii. „Na początku było Słowo...”, powiada Ewan-
gelia św. Jana. Czy jest coś trudniejszego do pojęcia dla czytel nika 
prasy codziennej i odbiorcy reklam? Staroświeckie zbitki wyrazowe: 
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„słowo honoru” czy „daję słowo” ustępują wobec często pow tarzanej 
opinii, iż „tylko krowa nie zmienia zdania”. Słowo jest uleg łe, plastycz-
ne i podporządkowane. Nie do końca, oczywiście. Lektu ra analiz ję-
zykoznawczych dowodzi, że kryzysom społecznym towa rzyszy de-
generacja języka, czułego wskaźnika mód i obyczajów. De monstrują 
to analizy procesów językowych w ustrojach totalitarnych, ukazują-
ce język jako zdradliwe narzędzie, obosieczną broń i niewygodne-
go świadka. Ale w refleksji nad tradycją religijną trzeba iść znacz-
nie dalej, aby uświadomić sobie, że słowo może być pojmowane jako 
rzeczywisty byt albo wydarzenie. Zrozumienie tego fenomenu zmie-
nia całkowicie perspektywę, w jakiej jawią się nam pojęcia błogosła-
wieństwa i klątwy, cudu i kary bożej – klucze do religijnej tradycji. 
Ta uwaga dotyczy także możliwości rozumienia tekstów samej Biblii 
jako zapisu tradycji ustnej.

W czasie moich badań nabrałam przekonania, iż ludzie wycho-
wani w  kulturze zdominowanej przez przekaz ustny, nawet jeśli 
sami nigdy nie czytali Biblii, nieraz w  sposób pełniejszy pojmują 
jej sym bolikę niż ci, którzy poznawali Biblię raczej za pośrednic-
twem pis ma. Można to tłumaczyć specyfiką ustnego przekazu, który 
charakte ryzuje przewaga myślenia obrazowego nad pojęciowym czy 
też syntetycznego nad analitycznym, przy czym to pierwsze stanowi 
na turalne środowisko symboliki religijnej.

W biblii ludowej obowiązuje zatem porządek symboliczny; chro-
nologia, jeśli nawet jest ogólnie uświadamiana, ma znaczenie drugo-
rzędne bądź wtórne. Wątki Starego i Nowego Testamentu kontami-
nowane są według symbolicznych lub strukturalnych podobieństw 
głównych postaci i zdarzeń, które ulegają transformacjom w kolej-
nych sekwencjach tekstów. Zasada symbolicznych kontaminacji 
wią że się w  biblii ludowej z  efektem, który Mircea Eliade określił 
jako charakterystyczny dla mitu „imperializm” głównych postaci, 
skupia jących wokół siebie coraz większą liczbę wątków i motywów 
łączo nych pierwotnie z innymi bohaterami. Przykładem tejże zasady 
może być zastąpienie Boga Ojca (który stał się Deus otiosus: oddalił 
się od świata, nie ingerując już w jego losy) przez Chrystusa. Najbar-
dziej „ekspansywna” jest jednak Matka Boska (chociaż na Wileńsz-
czyźnie w sferze rytuału dominuje święta Agata).
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Z jednej strony porządek symboliczny wynika z ponadczasowe-
go charakteru każdej świętej historii, której wydarzenia mają charak-
ter modelu i normy dla interpretacji otaczającej człowieka rzeczywi-
stości. Z drugiej jednak, efekty wspomnianych kontaminacji bywają 
podobne jak w przypadku typologii biblijnej, co w pewnej mierze 
sta nowi jej spuściznę (przez katechizację, modlitewniki, przed-
stawienia plastyczne), po części zaś wiąże się ze specyfiką kultury 
chłopskiej, a  zwłaszcza z dominującym w niej przekazem ustnym. 
Ze względu na sposób kojarzenia zjawisk porządek typologiczny jest 
właśnie symboliczny; pozostaję jednak – w odniesieniu do biblii lu-
dowej – przy tym drugim określeniu, aby odróżnić naturalny i nie-
świadomy charakter tego zjawiska w kulturze ludowej od erudycyj-
nej sztuki ty pologii; te dwa porządki nakładają się na siebie w biblii 
ludowej, a w szczególnych wypadkach mogą dawać podobny efekt.

Według egzegezy średniowiecznej dwa znaczenia Pisma, do-
słowne i duchowe, pozostają względem siebie w podobnej relacji, jak 
Stary i Nowy Testament. Stary wypełnia się w Nowym i wiecznym, 
jednak nie mógłby istnieć bez tego Nowego; są jak dwie strony zapi-
sanego zwoju, który odpieczętowuje apokaliptyczny Baranek; zew-
nętrzna strona to Stary, wewnętrzna – Nowy Testament. Trzeba je 
czytać jednocześnie, przechodząc od jednego do drugiego. Istnieje 
między nimi zarazem opozycja i unia. Według innej metafory, Nowy 
Testament przedstawia się jako owoc drzewa duchowego, które sta-
nowi Stary1. Tradycja odczytywania duchowego sensu przez sens 
dosłowny czy ponad nim, zgodna z ideą stopniowego oczyszczania 
się objawienia, nie jest czymś specyficznym dla chrześcijaństwa. Już 
w epoce Proroków historia narodu wybranego uległa idealizacji, i to 
nie tylko jako podstawa interpretacji wydarzeń współczesnych, lecz 
także jako alegoria przyszłości. Prorocy zapowiedzieli drugi Exo-
dus, którego pierwszy jest tylko figurą, drugą zagładę, której figu-
rą jest Potop; ruina wieży Babel prefiguruje upadek Babilonu, opis raju 
zaś – niebieską Jerozolimę po wypełnieniu się czasu. Spektakular-
nym przypadkiem takiego „piętrowego” (i stricte religijnego) odczy-

1 H. de Lubac SJ, Éxegese médiévale. Les quatres sens de l’Écriture, t. 1, Montaigne, 
Aubier 1959.
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tywania znaczeń jest Pieśń nad Pieśniami, ułożona w formie „świec-
kiego dialogu miłosnego”2, jedyna w całym Piśmie księga, która nie 
mówi bezpośrednio ani o Bogu, ani o narodzie wybranym i „nie za-
wiera żadnej myśli religijnej”, stąd też jest przedmiotem licznych 
kontro wersji co do swego kanonicznego charakteru. Jednak odczy-
tywana w kontekście pism prorockich uznana została przez obie re-
ligie za niewątpliwą alegorię miłości między Bogiem i  Izraelem, 
a przez chrześcijan nawet jako „szczyt objawienia Starego Testamen-
tu i jak by złota klamra, która spina obydwa Testamenty w jedno mi-
sterium miłości”3. Ikonografia chrześcijańska, wykorzystując typo-
logię biblijną, wypracowała symboliczne zestawienia pochodzących 
z obu części Pisma scen, w których tajemnicom Nowego Testamen-
tu (inau gurującego prawo łaski) towarzyszyły zapowiadające je sce-
ny z cza sów prawa natury (przed Mojżeszem) oraz z okresu prawa 
pisanego, od prefiguracji Bożego wcielenia przez jego proroctwa do 
spełnie nia4. Typologia służyła przez wieki jako podstawa biblii pau-
perum oraz najszerzej rozumianej katechezy. Toteż w biblii ludowej 
oddzie lenie od siebie obu Testamentów jest praktycznie niemożliwe, 
trud niejsze niż w przypadku apokryfów, których redaktorzy orien-
towali się w chronologii Pisma. Szczególnie Księgi Rodzaju i Wyjścia 
stanowią podsta wowe odniesienie dla analizy wierzeń ludowych, za-
pewne ze wzglę du na ich swoistą wobec nich „przyległość”, wynika-
jącą z wiernego zapisu tradycji ustnej.

W  sztuce późnego średniowiecza typologia biblijna znala-
zła od bicie w  ideowym (jak to określają historycy sztuki) łączeniu 
odle głych od siebie zdarzeń. W  kulturze ludowej, w  której braku-
je świa domości dystansu czasowego między kontaminowanymi zda-
rzeniami i postaciami, szczególną popularność zdobyły właśnie wy-
odrębnione z  przedstawień history cznych bądź reprezentacyjnych 

2 A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, przeł. J. Zabierowski, Wydawnictwo Łódz-
kie, Łódź 1989, s. 57.

3 P. Rostworowski, Pieśń nad Pieśniami. Wstęp, w: Pismo Święte Stare go i Nowe-
go Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallotinum, 
Poznań–Warszawa 1984, s. 745.

4 T. Dobrzeniecki, Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w  sztuce polskiej, 
„Novum” 1981, nr 1–2, s. 111.
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późnośredniowieczne przedstawienia dewocyjne o  bezczasowym 
charakterze; nie bez znaczenia była ich swoista uczuciowość, pod-
kreślana przez badaczy. Uderzająca jest także symultaniczność sztuki 
ludowej, nie tylko w przedstawieniach plastycznych, lecz i w modli-
twach-zaklęciach oraz pieśniach. Ozna cza ona, iż twórca koncen-
truje się na symbolicznych związkach frag mentów obrazu bądź ko-
lejnych sekwencji tekstu, podporządkowując im przestrzeń swego 
dzieła. Wyraziste przykłady takich kompozycji prezentują kolędy, łą-
czące narodziny i śmierć Chrystusa, a także pierwszych ludzi ze Zba-
wicielem i jego Matką.

Biblia ludowa a apokryfy

Apokryf jest komplementarny wobec kanonu, a  zarazem powstaje 
przez jego naśladownictwo. W  literaturze używa się nieraz wobec 
apokryfów i ich autorów określenia „podszywa się” (pod miano tek-
stu bądź au tora kanonicznego), bo chociaż wcale nie musi tu cho-
dzić o zamie rzone fałszerstwo, to jednak konieczny wydaje się mo-
ment „uzurpacji”, poprawiania czy uzupełniania kanonu, co łączy się 
z jego interpretacją według odmiennych niż uznane kryteriów5.

Apokryfy powstawały zarówno w celu obrony biblijnego kano-
nu, jak i w pole mice z nim, bądź – jako jego komentarze. Apokryf 
jest zatem kate gorią graniczną, pośredniczącą między głównymi, 
zinstytucjonalizowanymi wartościami religii (albo – jeśli uwzględ-
nimy szersze znaczenie apokryfu – kultury) a ich odmiennymi sys-
temami, uznany mi za przeciwstawne. Chodzi zatem o  umowną 
i zmienną granicę między swoim a obcym. Jest to granica między 

5 M. Starowieyski, Wstęp, w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, 
t. 1: Ewangelie apokryficzne, Lublin 1986, s. 16; J. Banak, Histo ria kanonu Nowego 
Testamentu, w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Staro wieyski, t. 1: Ewan-
gelie apokryficzne, cz. 1, Lublin 1986, s. 33; o „podrabianiu” tekstów biblijnych: 
M. Adamczyk, Wstęp, w: Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści 
i przekazy apokryficzne, wyd. W. Rzepka, W. Wydra, Warsza wa 1996, s. 26. Por. 
określenie apokryfów przez Klemensa Aleksandryjskiego jako pism „nieprawe-
go pochodzenia”.
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orto- a heterodoksją, centrum a peryferiami, elitą a ludem, tradycją 
a nowatorstwem (bądź nowinkami), a nawet między różnymi gatun-
kami dyskursu, np. teks tem teologicznym a epiką6.

Pojęcie apokryfu ukształtowało się w  dużej mierze w  wyniku 
wzajemnego oddziaływania chrześcijaństwa i  judaizmu, równole-
gle do określenia ich kanonów, a  zatem – wyraźnych granic mię-
dzy tradycją ju daistyczną a wyrosłą z niej „sektą”. Oficjalny kanon 
żydow skiego Pisma Świętego ustalony został pod koniec I w. (synod 
w Jabne), chrześci jańskiego zaś – przed początkiem V (orzeczenia 
synodów afrykańskich w Hipponie i Kartaginie). Alan Unterman pi-
sze, iż pojęcie kanonu Pisma Świętego w judaizmie klasycznym nie 
istniało. Jego tradycja nie tylko dopuszczała różne typy interpreta-
cji świętych tekstów, ale uznawała nawet istnienie ustnej Tory, obja-
wionej Mojżeszowi na gó rze Synaj i przedstawianej jako dusza prawa 
pisanego; jej komentarze mogą znacznie odbiegać od dosłownego 
sensu tekstu. Dopiero „istniejące okoliczności wpłynęły na to, że 
bardziej było potrzebne posiadanie ściśle określonego kanonu ani-
żeli zbioru luźno związa nych ze sobą tekstów świętych, półświętych 
i świeckich. Kiedy w obiegu znajdują się dzieła zawierające idee here-
tyckie, głoszące przy tym przynależność do Pisma Świętego, zacho-
dzi konieczność nakreślenia granicy między tekstami natchnionymi 
i całą resztą. A jeżeli dzieła uznane za natchnione dają się interpre-
tować w sposób niezgodny z tradycją – należy rozważyć ewentualne 
usunięcie ich z kręgu ogólnie dostępnych”7.

Pewne pojęcie o  okolicznościach, o  których wspomina Unter-
man, daje charakterystyka pochodzenia apokryfów Starego Testa-
mentu, przedstawiona przez Stanisława Mędalę CM: „są pismami 
po chodzącymi od Żydów, ale doszły one do nas na ogół w  prze-
róbce chrześcijańskiej. Dlatego do apokryfów ST zalicza się też ta-
kie dzie ła chrześcijańskie, które przekazują materiały żydowskie”8. 
I dalej: „Ponieważ chrześcijanie widzieli w apokryfach żydowskich 

6 Por. stopniową fabularyzację utworów teologicznych jako jeden z  mechaniz-
mów kształtowania się apokryfów; M. Starowieyski, Wstęp, w: Apokryfy No-
wego Testamentu, s. 18.

7 A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, s. 58.
8 S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej. Biblioteka Zwojów. 
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przygo towanie do działalności Jezusa i  Kościoła, dlatego dodawa-
no wyjaś nienia w formie interpolacji, które jednoznacznie wskazu-
ją na odnie sienie wypowiedzi do Jezusa lub Kościoła. W wielu wy-
padkach do oryginalnego tekstu żydowskiego wstawiano elementy 
chrześcijań skie lub całe dzieło przerabiano w  duchu chrześcijań-
skim. Ponieważ apokryfy wywodzą się z kół żydowskich, do których 
nie nawiązuje judaizm rabiniczny, pisma te służyły chrześcijanom 
w konfrontacji z judaizmem oficjalnym”9.

Kościół przechowywał apokryfy żydowskie (powstałe między po-
czątkiem II w. p.n.e. a końcem I w. n.e.), widząc w nich pomost mię-
dzy „Starym” Testamentem a chrześcijaństwem, świadectwo naro dzin 
nowych idei w obrębie tradycji judaistycznej; stąd uznawane są one 
za istotną część tzw. literatury międzytestamentalnej10. Ich orygi nalne 
wersje, gromadzone wraz ze zniszczonymi i  błędnie przepisany mi 
tekstami kanonicznymi, Żydzi przechowywali w  genizach, schow-
kach, mieszczących się zwykle na strychu bądź w piwnicy synagogi; 
nie wolno było ich niszczyć przez wzgląd na obecne w nich Imię Bo-
skie, gdy jednak geniza zapełniła się, księgi były grzebane na cmenta-
rzu11. Toteż oryginalne apokryfy żydowskie w  większości zaginę-
ły; można je rekonstruować na podstawie tłumaczeń i  przeróbek 
sporzą dzanych przez chrześcijan, np. na podstawie cytatów przyta-
czanych przez Ojców Kościoła. Były one łączone z księgami deute-
rokanonicznymi jako wyrażające w sposób symboliczny i alegorycz-
ny pochwa łę ascezy i przeciwstawiające się pogaństwu.

W obu przypadkach, żydowskim i chrześcijańskim, konsekwen-
cją uznania tekstu za apokryf było niedopuszczenie go do publicz-
nego odczytywania w  świątyni, do użytku liturgicznego, z  obawy, 
aby nie został źle zrozumiany. Mogli go studiować jedynie czytelni-
cy wprawni w „oddzielaniu ziarna od plew”, bo „wielkiej trzeba mą-
drości, aby złoto umieć odszukać w błocie” – jak pisał o apokryfach  

Tło N. Testamentu, red. Z. J. Kapera i S. Mędala, t. 1, The Enigma Press, In stytut 
Teologiczny Ks. Misjonarzy, Kraków 1994, s. 118.

9 Ibidem, s. 120.
10 Ibidem, s. 120–121.
11 Geniza, jak i zawarte w niej księgi, genudim, wywodzą się z hebrajskiego ganad – 

„ukrywać”, „wykluczać”; J. Banak, Historia kanonu Nowego Testamentu, s. 32.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



27INTERPRETACJA WĄTKÓW BIBLIJNYCH W KULTURZE WSI

św. Hieronim12. Argument bezpieczeństwa wiernych czy też prze-
ciętnego wyznawcy, przysłania kwestię owego ukrytego „złota”, 
czyli szcze gólnie pociągającej profanów wiedzy tajemnej. Wszak ten 
właśnie sens niesie właściwa etymologia biblos apokryphos, terminu 
użytego w pierwszej poł. III w. przez Orygenesa dla pism gnostyc-
kich. Przekonanie, iż Chrystus wyjawił apostołom wiedzę, która nie 
została przekazana w Ewangeliach, a która niesie wybranym wyzwo-
lenie, nie jest, jak się niekiedy wskazuje, innym znaczeniem „apo-
kryfu”, lecz tym samym, co poprzednie, postrzeganym z odwrotnej 
perspektywy. Pierwszy rodzaj argumentacji ma charakter społecz-
ny, drugi zaś – indywidualistyczny bądź mniejszościowy. Istotnie, 
bada cze podkreślają, iż apokryfy służyły określeniu tożsamości jed-
nostek bądź grup wyznaniowych wobec ortodoksji. „Podstawo-
wym Sitz im Leben apokryfów ST jest pobożność prywatna zarówno 
wspólnoto wa, jak i indywidualna. Były one pisane zasadniczo po to, 
aby uzu pełnić księgi święte i w ten sposób ustalić własną tożsamość 
w  sto sunku do grup rywalizujących lub w  stosunku do judaizmu 
świątyn nego i w stosunku do Boga”. Można więc przeprowadzić ich 
typolo gię według postaci biblijnych, którym zostały przypisane, bo 
owe idealne postacie są symbolami społeczności religijnych13.

Jeżeli używamy terminu „apokryf ” w  ścisłym, historycznym 
zna czeniu, to trzeba stwierdzić, iż wiele wierzeń biblii ludowej po-
chodzi z apokryfów bądź przypomina te z nich, które badacze wska-
zują ja ko przykłady ludowej egzegezy Biblii (np. Ewangelia Nikode-
ma). Je śli natomiast rozszerzymy znaczenie tego terminu, traktując 
go jako kategorię graniczną w analizie zjawisk kulturowych, to biblia 
ludowa zawiera się w nim. Przez wzgląd na precyzję pojęciową będę 
używać terminu apokryf w pierwszym znaczeniu.

12 Za: M. Adamczyk, Wstęp, w: Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staro polskie opo-
wieści i przekazy apokryficzne, s. 16.

13 S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, s. 118.
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Dawna literatura, czyli przypisy i marginalia

Wierzenia chrześcijańskie były postrzegane przez dziewiętnastowie-
cznych etnografów jako warstwa kultury, którą należy usunąć, by 
dotrzeć do rodzimych, narodowych czy słowiańskich „starożytno-
ści”. To one stanowiły prawdziwy cel uczonych dociekań, romanty-
czną ziemię obiecaną ówczesnej tożsamości; to zaś, co blisko wiąza-
ło się z  religią, a  więc i  Biblią, odczuwane było jako późne, obce, 
a  zarazem dobrze znane, a  zatem – nieinteresujące. Wszystko, co 
w tej mierze mogło być wartościowe, należało do kultury „wysokiej” 
i z niej się wywodziło; resztę uznawano za wymysł, fantazję, tekst ze-
psuty, jednym słowem – korzystając z określenia św. Hieronima – 
deliramenta apocryphorum.

Dobrym przykładem są tu komentarze Aleksandra N. Afana-
sjewa do wydanych przezeń w 1859 r. rosyjskich legend ludowych. 
Opowieść O Noem sprawiedliwym prezentuje typowe przekształce-
nia wątków biblijnych w interpretacji ludowej: kontaminację posta-
ci Adama i  Noego jako pierwszego człowieka stworzonego i  zara-
zem uratowanego z  potopu, zdublowanie grzechu pierworodnego 
(pijań stwo Noego prowadzące do wyjawienia tajemnicy budowy 
arki), tę samą w obu przypadkach rolę Ewy – zdrajczyni, popycha-
jącej do przestępstwa z  namowy szatana itd.14 Wszystkie te zmia-
ny można rozpatrywać jako wynik zderzenia linearnej i cyklicznej 
koncepcji czasu związanych odpowiednio z kulturą pisma i kultu-
rą słowa mówio nego, a zatem z kulturą historii i kulturą mitu, dla 
którego charakterystyczna jest re dundancja, powracanie tej samej 
struktury wyrażanej coraz to nowy mi środkami. Tymczasem Afana-
sjew ogranicza się do komentarza, iż legenda wykorzystuje opowia-
dania biblijne o Adamie i Noem, lecz przekazuje je w „skażonej po-
staci”, mieszając wydarzenia i plącząc je ze „zmyślonymi” ludowymi 
podaniami. W legendzie po potopie następuje stworzenie ziemi i lu-
dzi; kwituje to uwagą, iż w opowiadaniu przeniesiono na koniec to, 

14 A. N. Afanasjev, Narodnye russkie legendy, „Nauka”, Novosibirsk 1990, s. 88–95; 
tłum. pol.: Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań daw nej 
Rusi, wybór, przekł. i wstęp R. Łużny, Warszawa 1988, s. 201–206.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



29INTERPRETACJA WĄTKÓW BIBLIJNYCH W KULTURZE WSI

co „powinno było” znaleźć się na początku15. W ten sposób legenda 
i komentarz do niej prezentują odmienne wizje czasu i przestrzeni. 
Bardziej interesujące są dla Afanasjewa włączone w  legen dę wątki 
eposu zwierzęcego, bowiem je właśnie uznał za mit, czyli prawiedzę. 
Zatem to, co jest godne uwagi, to albo przedchrześci jański mit, albo 
Biblia, czyli wyłącznie teksty kanoniczne.

U schyłku XIX w. stosunek badaczy do ludowej kultury religij-
nej nie uległ większym zmianom. Jeśli nawet rekonstrukcje mito-
logii „narodowej” czy słowiańskiej uznane zostały za autorskie fan-
tazje, to właściwym zadaniem stało się wskazanie źródeł wierzeń 
ludowych w  obrębie europejskiego „kanonu”. Podstawowe dla ro-
mantycznej ideologii, nacechowane jednoznacznym sentymentem 
przeciwstawie nie „narodowego” pogaństwa „obcemu” chrześcijań-
stwu ustąpiło miejsca opozycji między prawdą historyczną a zmy-
śleniem. Domino wała Tylorowska koncepcja religii jako pierwotnej 
formy poznania, którą – w miarę rozwoju kultury – odsyła w nie-
byt nauka.

W obu przypadkach zachodziła dodatkowa okoliczność, kształtu-
jąca myśli i działania badaczy: w przeważającym procencie byli oni 
agnostykami, chociaż nieraz religijnie zaangażowanymi w swą pra-
cę naukową i pełnymi wiary w postęp. Ten zaś oznaczał walkę nauki 
z przesądem i zabobonem, kojarzonymi z religią, a zwłaszcza z tymi 
jej formami, które prezentowała kultura ludowa. Jednak w  trosce 
o pełną dokumentację kultury wsi coraz do kładniej zapisywano róż-
norodne teksty w ich oryginalnej postaci. Przykładem takiej rzetel-
nej praktyki dokumentacyjnej jest Lud Oskara Kolberga z  ważny-
mi tekstami biblii ludowej. Zamysłem tego badacza było stworzenie 
bazy materiałowej dla przyszłych uczonych. Interesujący zespół tek-
stów prezentuje Krakowskie, grupując pod hasłem Świat nadzmysło-
wy wierzenia „o początku świata, o ziemi, niebie, piekle, wspominki 
z historyi świętej itd.”. Tom, wedle słów autora, zawiera „gusła, za-
bobony i przesądy”, stawiając sobie za cel położenie podwalin „do 
wzniesie nia całkowitego starosławiańskiego chramu”, zarazem jed-
nak wyka zania, „do jak wysokiego stopnia robak obłędu, urąga-

15 Idem, Narodnye russkie legendy, s. 93–94.
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jąc potędze czasu, toczyć po dziś dzień nie przestaje jego [tzn. ludu 
krakowskie go – M. Z.] ducha, [...] religijny zaprawdę swój niegdyś 
pierwiastek (i stąd jego siła), acz już działaniem wieków skrzywio-
ny, w dziwny nieraz sposób z twardą życia umie godzić prozą”16. Tak 
szczerze wyrażona odraza tym bardziej każe cenić rzetelność Kol-
berga-dokumentalisty. Jednak cytaty, niekiedy dość rozbudowane, 
przeplatane są streszczeniami; uderza literackie opracowanie wielu 
fragmentów materiałów przy zachowaniu niektórych wyrażeń gwa-
rowych17. Kolberg, w prze ciwieństwie do dawniejszych badaczy, za-
pisywał wprawdzie wszyst ko tak, jak słyszał, ale przed wydaniem 
tomu dokonywał zabiegów redakcyjnych i  cięć cenzuralnych. Ko-
rzystał także, nie zawsze krytycznie, z zazwyczaj już „gotowych” ma-
teriałów, przysłanych mu przez korespondentów (w przypadku Kra-
kowskiego – Antoniny Konopczanki18). Elżbieta Millerowa i  Agata 
Skrukwa, autorki krytycznej analizy dzieł Kolberga, zwracają uwa-
gę, iż część wątków „przekazana zos tała jedynie w  formie skróto-
wej, w postaci streszczenia lub wręcz la pidarnego komunikatu”; po-
dania i legendy nieraz zredukowano do podstawowego schematu, 
który może służyć współczesnej analizie najwyżej pośrednio, jako 
wskazówka19. Przykładem może tu być wy rzucenie do przypisu 
streszczenia wielowątkowej legendy o ucieczce Świętej Rodziny do 
Egiptu, która później pojawia się w kolejnych tomach Ludu w po-
staci pieśni bądź opowiadań20.

Kolberg stosował również, choć w  o  wiele mniejszym stopniu 
niż jego poprzednicy, cenzurę obyczajową, pomijając, jak sam po-

16 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1–60, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wro-
cław 1961–1978 [dalej: DWOK], t. 7, s. VI.

17 Por. np. wypowiedzianą do Boga kwestię zbuntowanego Lucypera, która by łaby 
nie lada osobliwością w ustach chłopa: „co, ja książę niebieskie, Bóg równy To-
bie, miałbym się kłaniać jakiej niewieście, istocie słabej – ach nie – jam silniej-
szy w cieniach nocy od światła twego, i co Ty uczynisz, zniweczę” (ibidem, s. 5).

18 Por. H. Kapełuś, Modlnicki raptularz Antoniny Konopczanki, w: W świe cie pie-
śni i bajki. Studia folklorystyczne, red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Ossoline um, 
Wrocław 1969.

19 E. Millerowa, A. Skrukwa, Oskar Kolberg (1814–1890), w: Dzieje folklorystyki pol-
skiej 1864–1918, red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowski, PWN, Warszawa 1982, s. 93.

20 DWOK, t. 7, s. 17.
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wiada, „pewne wyrażenia bez żadnej osłony obrażające smak do-
bry i przyzwoitość”21; „korygował [...] zwroty, wyrażenia i motywy 
nie przyzwoite bądź zastępując je mniej drastycznymi lub neutralny-
mi znaczeniowo, bądź też stosował zaznaczone wykropkowaniem 
przemilczenia miejsc szczególnie kłopotliwych”22. Jednak w porów-
naniu do innych źródeł z epoki oraz późniejszych można uznać, iż 
część opublikowanych przez niego tekstów (materiały do Krakow-
skiego zbierał od 1842 r. aż po lata siedemdziesiąte) ma pierwszo-
rzędną wartość dokumentacyjną, chociaż struktura całości, całkowi-
cie zgod na z chronologią biblijną, jest z pewnością narzucona przez 
Kolberga.

W kod symboliczny biblii ludowej dobrze wprowadzają teksty 
opublikowane przez współpracownika Kolberga, kieleckiego księdza 
Władysława Siarkowskiego. Wzorując się na Ludzie, notował on pie-
śni i opowiadania swych parafian, w których upatrywał, jak się zda-
je z upodobaniem, zabytków „pogaństwa”. Drukowane w „Zbio rze 
Wiadomości do Antropologii Krajowej”23 w latach osiemdziesią tych 
Materiały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc oraz Piń czowa za-
wierają między innymi zamawiania, modlitwy i kolędy apokryficzne 
(Siarkowski nazywa je „światowymi”, lud zaś, według niego, „dziki-
mi”) przekazane przez kowala-zażegnywacza czy proszalnego dzia-
da. Odnotowanie proweniencji tekstów (czego z reguły nie można 
znaleźć u Kolberga) stwarza pewien kontekst dla owych cennych do-
kumentów.

Od Jana Karłowicza do Juliana Krzyżanowskiego analiza tek-
stów wierzeniowych zdominowana była przez badania historyczno-
literackie. Oznaczało to ich koncentrację na historycznych źródłach 
wątków w literaturze „wysokiej”, zazwyczaj z pominięciem charak-
teru ich przekształceń w kulturze ludowej. Badacz wskazywał na po-
wiązanie rodzimych wierzeń ze źródłem-kanonem, ewentualnie ich 
odmienne czy specyficzne „zabarwienie”, wyraz odrębności „psychi-

21 Ibidem, t. 2, s. 99–100.
22 E. Millerowa, A. Skrukwa, op. cit., s. 97; por. H. Kapełuś, O wydawaniu tekstów 

ludowych w Polsce, w: Z zagadnień twórczo ści ludowej. Studia folklorystyczne, 
red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Ossolineum, Wrocław 1972.

23 „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” – dalej używam skrótu ZWAK.
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cznej” danego ludu24. Komparatystyka, tworząc godziwe warunki dla 
badań nad religijnością ludową w kontekście literatury ustnej, izolo-
wała jednak wierzenia od ich naturalnego, rytualnego kontekstu. 
Stu dia nad ludowymi apokryfami rozwinęli nasi sąsiedzi, m.in. Iwan 
Franko, Jiří Polívka, a zwłaszcza Aleksander N. Wiesiołowski (1837–
–1906), profesor filologii romańskiej na uniwersytecie w Petersbur-
gu, który analizował rosyjską literaturę ludową jako swoisty łącznik 
mię dzy literaturą Wschodu i Zachodu (poświęcił wiele uwagi tzw. 
wier szom duchownym, uchodzącym niegdyś za specyfikę rosyjską; 
licz ne podobieństwa łączą je z  tekstami zamawiań, opublikowany-
mi przez Siarkowskiego, czy nawet z „modlitewkami”, notowanymi 
przez Fran ciszka Kotulę w Rzeszowskiem w latach sześćdziesiątych). 
Właści wa tamtej epoce erudycja Wiesiołowskiego w  połączeniu 
z  rzadko wówczas spotykanym dystansem wobec zjawisk kulturo-
wych spra wiły, iż jego analizy stanowią cenny wkład w badania biblii 
ludowej, niestety zignorowany przez naszą etnografię.

Jan Karłowicz, rówieśnik Wiesiołowskiego, wykształcony redak-
tor i w znacznej mierze twórca znakomitego miesięcznika etnogra-
ficzno-geograficznego „Wisła”, przygotował podstawy do studiów 
nad ludowymi apokryfami. Pochodził z Litwy; w rodzinnym mająt-
ku za pisywał baśnie „z ust ludu”; znał dobrze język litewski. Zgod-
nie z pozytywistycznym światopoglądem (był zwolennikiem teorii 
Ed warda B. Tylora) w religii widział szkodliwy narkotyk, natomiast 
mi tologię postrzegał jako przedmiot porównawczych studiów nad 
wątkami li teratury ludowej (realizował go m.in. w pracy Żyd Wiecz-
ny Tułacz. Legenda średniowieczna oraz w  publikowanym na ła-
mach „Wisły” studium Podanie o Madeju, w którym uwzględnił źró-
dła apokryficz ne). Folklor, pojęcie przyswojone naszemu językowi 
właśnie przez Karłowicza, rozumiał on jako zachowany wśród ludu 
zbiór przeżyt ków dawnej mitologii. Chociaż działalność Karłowicza 
(autora Pod ręcznika dla zbierających rzeczy ludowe) korzystnie wpły-
nęła na sposób uprawiania etnografii, on sam nie pozostawił god-

24 Na przykład Witold Klinger, wywodząc wiłę od greckich sybilli, zauważa 
„przyciemnienie czy zmroczenie” pogodnej natury greckich nimf w słowiań-
skich de monach (W. Klinger, Wschodnioeuropejskie rusałki i pokrewne postaci 
demonolo gii ludowej a tradycje grecko-rzymskie, Lublin 1949).
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nych uwagi materiałów. Opublikowane w ZWAK-u Podania i baj-
ki ludowe ze brane na Litwie staraniem Jana Karłowicza są, wbrew 
jego własnym instrukcjom, ujednolicone językowo i opracowane li-
teracko, mimo że w większości były opowiadane w języku polskim. 
Prawdopodobnie – na co wskazuje tytuł – pochodzą w znacznej czę-
ści od licznych współpracowników Karłowicza25. Dwóch z nich, Mi-
chał Federowski i Mieczysław Dowojna-Sylwestrowicz (1849–1919), 
zgromadziło znakomite materiały do studiów nad biblią ludową. Ten 
ostatni wy wodził się ze szlachty żmudzkiej, z powiatu rosieńskiego. 
Tam właś nie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, spisał 
zbiór moc no zmitologizowanych adaptacji biblijnych, w większości 
od Win centego Bakutisa, „leśnika i mularza p. Jaruda w majątku Pa-
landrach (lit. Palandriej) o milę na południe od Rossieni”. Dowojna 
wysyłał je Karłowiczowi, opatrując każdorazowo notatką w rodza-
ju: „za wierność spisania tych słów od Bakutisa w języku litewskim 
i tłuma czenie na polski, własnoręcznym podpisem ręczę”. Cytuję je 
dalej bezpośrednio z  rękopisów Dowojny zachowanych w  tekach 
Karłowi cza, w  Archiwum Wileńskim26, gdyż nie zostały włączone 
do wyda nej w Bibliotece „Wisły”, dwutomowej edycji Podań żmujdz-
kich (znaleźć tam można jedynie pojedyncze, rozproszone adaptacje 
wąt ków biblijnych). Dowojna-Sylwestrowicz był samoukiem; szkol-
ną edukację zakończył po trzech klasach gimnazjum w Kiejdanach. 
Je go zbiór tekstów biblii ludowej, notowanych zgodnie z instrukcja-
mi Karłowicza tak, jak zostały opowiedziane, tchnie autentyzmem, 
który można docenić, zestawiając je z wcześniejszymi materiałami 
Kolber ga. Mimo że i Dowojna wprowadza chronologię przez kolej-
ność przytaczanych opowiadań, nie czyni tego konsekwentnie. Po-
wracają kilkakrotne wzajemnie sprzeczne adaptacje tematów bi-
blijnych, któ re w końcu rozpływają się w wielogatunkowej – czy też 
bezgatunkowej – narracji. To, co klasyfikowano jako wątki biblijne, 
bajkowe, podaniowe czy mityczne, jest splecione w  nierozdzielną 

25 Por. H. Kapełuś, Jan Karłowicz (1836–1903), w: Dzieje folklorystyki polskiej 1864–
–1918, red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowski, PWN, Warszawa 1982, s. 244.

26 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis w  Centralnym Państwo wym Archiwum 
Historycznym w Wilnie, Fond 1135, op. 10 (Teki Jana Karłowicza, Wileńskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk).
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całość, nasy coną zarówno imionami i wyrażeniami litewskimi, jak 
i gwarowymi idiomami lokalnej polszczyzny. Teksty wiążą się głów-
nie z wątkami starotestamentowymi – Chrystus pojawia się jedynie 
w etiologicz nych opowiadaniach o wędrówkach z apostołami. Trud-
no wywnioskować, dlaczego Karłowicz nie włączył tych materiałów 
do ogólnej edycji, mimo że znaczone są obficie jego znakami i no-
tatkami. Za pewne nie chodziło o fragmenty obsceniczne, bo i takie 
można znaleźć w Podaniach żmujdzkich. Może więc redaktor „Wi-
sły” za mierzał wykorzystać je do studiów nad apokryfami? Trzeba 
bowiem przejść do kwestii zasadniczej, a mianowicie: dlaczego nie 
doszło do napi sania polskiego studium o apokryfach ludowych.

Jedyną osobą, która mogła to uczynić na przełomie wieków 
w  sposób kompetentny, był zapewne Hieronim Łopaciński, jeden 
z najważniejszych współpracowników „Wisły”, nauczyciel lubelskie-
go gimnazjum. Filolog klasyczny i znawca „klasycznych” apokry fów, 
z  zamiłowania bibliofil, potrafił jak nikt inny angażować swą wie-
dzę w wakacyjne etnograficzne badania terenowe. Pozostawił ogro-
mną liczbę materiałowych przyczynków rozproszonych w czasopis-
mach oraz rękopiśmienną spuściznę, spoczywającą do dziś w kilku 
bibliotekach. Korzeni zwyczajów, tekstów i obrzędów, funkcjonują-
cych na współczesnej mu wsi, poszukiwał w  literaturze staropol-
skiej27. Kolekcjonując dawne druki, odnajdowane w opuszczonych 
bibliotekach kościelnych i  poklasztornych, Łopaciński powziął za-
miar wydania ważniejszych zabytków literatury apokryficznej. Po-
nieważ jednak w 1895 r. orientalista Ignacy Radliński zaczął druko-
wać rozprawę o literaturze apokryficznej w dodatkach miesięcznych 
do „Przeglądu Tygodniowego”, Łopaciński postanowił odłożyć pla-
nowane wydawnictwo do czasu ukończenia tejże rozprawy. W  li-
ście do Radlińskiego z V 1897 r. wyraża radość, „że będzie przygoto-
wanie należyte do apokryfów polskich przez Czcigodnego Pana 
wykonane i że »Wisła« wzbogaci się szeregiem cennych prac Jego. 
Mnie zaś – pisze dalej Łopaciński – będzie nadzwyczaj przydatnem, 

27 Por. np. H. Łopaciński, Dwa zamawiania starożytne, „Wisła” 1891, t. 5, s. 570– 
–571; idem, Najdawniejsze świadectwo polskie o wróżbach w wigilię św. An drzeja, 
„Wisła” 1897, t. 11, s. 448–451.
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że zamiast odsyłać czytelnika do prac obcych, wskazywać będę mógł 
studyja Pana tak gruntowne, a  zarazem tak dostępnie pisane, lub 
włączyć je jako wstęp do mojej roboty”. Po czym wylicza w punk-
tach „apokryfy w języku polskim istniejące”, obok tytułów tekstów 
staropolskich umieszczając pobieżne wzmianki o ich ludowych od-
powiednikach, funkcjonujących w kulturze wiejskiej28. Jest to jedyny 
tego rodzaju dokument w naszej literaturze etnograficznej. Wynika 
z niego, iż Łopaciński mógł obejmować pojęciem apokry fów w języ-
ku polskim także to, co nazywam tutaj biblią ludową, zwłaszcza że 
w swo ich pracach przytaczał starannie zapisane teksty ludowe obok 
zabyt ków staropolskich.

Istotnie, rozprawa Radlińskiego ukazała się w 1898 r. w „Wi śle”. 
Niestety nie nastąpił spodziewany ciąg dalszy. Łopaciński zmarł, ma-
jąc 46 lat na skutek wypadku na jednej z ulic Lublina w 1906 r. Radliń-
ski podjął jego zamiar, wydając w 1911 r. książkę Apokryfy judaistycz-
no-chrześcijańskie w polskich przeróbkach. Zawiera ona przeplatane 
cytatami omówienie szesnastowiecznych zabytków apo kryficznych 
literatury staropolskiej. Apokryfy Radliński rozumiał wąsko, w ra-
mach swojej dyscypliny, jako „wywodzące się z Judei” źródło podań 
ludów europejskich. Dla ich zbieraczy, tzw. folklorzystów, jako teksty 
pierwotne, stanowić mogą „gotowe ramy” porząd kowania materia-
łów. Dzięki temu osiągnięty będzie cel etnologa: „określenie porów-
nawcze umysłowości każdego narodu”, indywidualności danego 
ludu. I dalej autor pogrąża się w grząskim gruncie „miary stopnia 
siły umysłu” i uzdolnień raso wych lub plemiennych. Lud ma w sys-
temie określone miejsce: podań swoich sam nie tworzy, lecz prze-
chowuje „strzępy” dawnej wiedzy w przekazie ustnym29. Owe „strzę-
py” w przypadku apokryfów prezen tują jednak wyłącznie wzmianki 
w dołączonym w aneksie liście Łopacińskiego.

Poza oczekiwaniem na wstępną rozprawę Radlińskiego, Łopa-
ciński miał jeszcze inny powód, który mógł go zniechęcić do realiza-
cji jego planów. Oto w 1900 r. Aleksander Brückner publikuje w wy-

28 I. Radliński, Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie w polskich przerób kach, War-
szawa 1911, s. 101–106.

29 Ibidem.
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dawnictwach Akademii Umiejętności pierwszą część Apokryfów 
średniowiecznych, w trzy lata później zaś ukazuje się jego trzytomo-
wa Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, której drugi tom za-
wiera osobne opracowanie poświęcone apokryfom, jednak całość 
dzieła usiana jest istotnymi informacjami o nich30. Prace te, do dziś 
cytowane, czyta się  – w porównaniu z mglistymi wywodami Radliń-
skiego – znakomicie.

Zainteresowanie Brücknera apokryfami niewątpliwie wiązało się 
z jego skłonnością do studiów nad granicznymi zjawiskami kultury. 
Kiedy opracował całościową, syntetyczną wizję kultury polskiej, do-
strzegł luki w ówczesnej wiedzy: po pierwsze, w dziedzinie literatury 
średniowiecznej, przyćmionej świetnością dokonań XVI w.; po dru-
gie, literatury ludowej, a zwłaszcza powieści popularnej wieku XVI 
i późniejszych; po trzecie wreszcie – literatury mieszczańskiej, w tym 
popularnej humorystyki siedemnastowiecznej, nazwanej przez nie-
go literaturą sowizdrzalską. Już jego wczesne stu dia paremiologicz-
ne świadczą o  fascynacji „granicznością”, gdyż postrzega on przy-
słowie jako swoiste medium literackie, i  to zarów no w  znaczeniu 
historycznym (wielowiekowa tradycja), jak i społe cznym (jedyna ga-
łąź twórczości ludowej, dostrzeżona i zaakceptowa na już w średnio-
wieczu, wykorzystywana w  kazaniach, mowach sej mowych itd.). 
„Wobec głębokiego rozdwojenia między literaturą ludową a literatu-
rą klas wykształconych stanowi właśnie przysłowie pole, na którym 
wszelkie stany i  warstwy się schodzą i  zlewają [...]; przysłowie nie 
jest tylko gałęzią literatury ludowej, ono należy do narodu całego”31. 
Na tym jednak nasz encyklopedysta nie po przestał, uznając przy-
słowie najoryginalniejszym tworem literatury ludowej i „właściwym 
skarbem umysłowości narodowej”, a zatem czyniąc z medianta, rów-
nież zresztą międzynarodowego, kanon. Ta postawa określa też za-
kres badań nad apokryfem, który jest dla Brück nera przede wszyst-

30 Zob. A. Brückner, Apokryfy średniowieczne, „Rozprawy Wydziału Filo logicznego 
Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1900–1904, nr 28, s. 40 oraz idem, Lite-
ratura religijna w Polsce średniowiecznej, t. 1: Kazania i pieśni, t. 2: Pis mo święte 
i apokryfy, t. 3: Legendy i modlitewniki, Warszawa 1902–1904.

31 Idem, Przysłowia. Kartki z dziejów literatury i kultury polskiej, „Ateneum” 1895,  
t. 3, s. 575.
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kim romansem duchownym średniowiecza (w bra ku rycerskiego), 
„jedynym przedstawicielem beletrystyki, z  którym chyba powieści 
ludowe i bajki współzawodniczyć mogły”32. Chociaż więc jego prace 
zawierają wiele wzmianek o funkcjonowaniu apo kryfów w kulturze 
ludowej, nigdzie poza owe rzucone od nie chcenia wzmianki nie wy-
kraczają, koncentrując się na apokryficz nym staropolskim kanonie. 
Przy tym, ponieważ jego niesamowita erudycja i lekkie pióro nie szły 
w parze z rzetelnością w traktowaniu źródeł, cytuje je w taki sposób, 
że czytelnikowi zazwyczaj pozostaje uwierzyć mu na słowo (co nie 
zawsze jest bezpieczne, jak wskazuje ocena przysłowia) albo zacząć 
wszystko od początku. Jest to szcze gólnie irytujące właśnie w przy-
padku wzmianek dotyczących wierzeń ludowych; wówczas nonsza-
lancja szacownego autora osiąga apogeum. Z zasady nie informu-
je on o tym, co cytuje, kiedy np. stwierdza: „że Sybilla u Słoweńców 
i świętą, i siostrą Salomonową, i patronką winnic zostać mogła, do-
wodzi tylko, jak płocha, nieobliczalna w rozwoju, nieuchwytna jest 
fantazya ludowa, czepiająca się byle jakiego wątku, faktu, nazwi-
ska”33. Nie lepiej bywa i  ze źródłami staropolski mi, np. gdy uczo-
ny wspomina, iż Chrystus nie wyprowadza Salomo na z  otchłani, 
aby ten się sam „wyfiglował”, za cały adres bibliog raficzny służy 
jedynie określenie „w polskim apokryfie”34. Nie dziwi zatem, że 
Brückner był szybszy niż Łopaciński, który równie skrupu latnie 
jak staropolskie zabytki, dokumentował wypowiedzi współczes- 
nych mu chłopów.

Uwagi Brücknera – polihistora o fantazji ludowej, mają swoje głę-
bokie źródło we wspomnianej już ideologii epoki, upatrującej czcze-
go wymysłu we wszystkim, co przeciwstawia się historii. W studium 
Podanie a zmyślenie tenże autor poddaje druzgocącej ocenie poda-
nia dawnych kronikarzy: „zamiast ludowości odkrywamy w  nich 
albo towar przywoźny, albo wymysł literacki najrozmaitszej próby”. 
Podobnie rosyjskie byliny „to ani mitologia, ani historia, to fantazja 

32 Idem, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. 2: Pismo święte i apokryfy, 
Warszawa 1903, s. 110.

33 Idem, Początki teatru i dramat średniowieczny, „Biblioteka War szawska” 1894,  
t. 2, s. 11.

34 Idem, Historia literatury rosyjskiej, t. 1, Lwów 1922, s. 85.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



38 CZĘŚĆ 1

tylko, wymysły skomorochów”; zaś uczone komentarze do dawnych 
kronik to „puszczanie baniek mydlanych”35. „Mity słowiań skie same 
raczej do mitów należą, skoroż pewne o  nich wiadomości, tj. ani 
urojone, ani powtarzane tylko, na stronicy druku się zmieszczą”36. 
Ten styl niewątpliwie ma właściwości oczyszczające i jest nam dziś 
sympatyczniejszy niż namaszczone wywody Radlińskiego, jednak – 
co tu ukrywać – Brückner w wielu wypadkach wylał dziecko z ką-
pielą. Termin „wymysł” ma podobną rangę co „zabo bon”, używany 
w nagłówkach ówczesnych studiów etnograficznych (np. „przesądy 
i zabobony ludu takiego a takiego”), oba zaś stosują się do ludowych 
wierzeń i wiedzy. Nic dziwnego, że odnotowane dzięki skrupulatno-
ści zbieracza teksty biblii ludowej lokują się w przypisach i margi-
naliach, traktowane jako przekręcone czy „ze psute” w wyniku zmy-
ślenia. Tym bardziej że i w „porządnych”, ka nonicznych gatunkach 
literatury ludowej, jak np. legendy, „motywa wszystkie obce tylko 
wyrażone własnym językiem i czasem orygi nalnie splecione”37. Po-
zostały więc ludowe apokryfy przedmiotem zazwyczaj drobnych 
studiów filologicznych z pogranicza literatury i folkloru osobistości 
takich, jak Stanisław Dobrzycki czy Julian Krzyżanowski (który jed-
nak odnotowuje apokryficzne koneksje wąt ków w systematyce bajki 
ludowej, ograniczając się z reguły do wska zań Brücknera)38. Najpo-
ważniejsze prace poświęcił im rusycysta Jan Janów, autor szczególnie 
skrupulatny w prezentacji analizowanych źródeł. Jego studia z po-
granicza literatury polskiej i ukraińskiej sta nowią ważne uzupełnie-
nie prac Brücknera. Między innymi Apokryf o  dwunastu piątkach 
Janowa39 pozwala lepiej zorientować się w kul turowym kontekście 
funkcjonowania ludowych modlitw apokryficz nych niż późniejsze 

35 Idem, Podanie a zmyślenie, w: Studia społeczne i gospodarcze. Księga jubileuszo-
wa Ludwika Krzywickiego, Warszawa 1925, s. 19–20.

36 Idem, Mitologia słowiańska, Kraków 1918, s. 1.
37 Idem, Przysłowia, s. 574.
38 Moja praca wiele jednak zawdzięcza Polskiej bajce ludowej w układzie systema-

tycznym Juliana Krzyżanowskiego. Tylko za pośrednictwem tego erudycyjnego 
opracowania korzystałam z Natursagen Oskara Dänhardta (Leipzig 1909–1912), 
podstawowego kompendium europejskich legend etiologicznych.

39 J. Janów, Apokryf o 12 piątkach, Lwów 1934.
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studium Jana S. Bystronia Łańcuch szczęścia40, w którym – połączo-
ne w jedno z łańcuszkową zabawą towarzyską znudzonych wczaso-
wiczów – jawią się one jako zabobon, swoiste curiosum. Błyskotliwy 
pomysł doprowadził Bystronia do porównań Listów z nieba z obja-
wieniem sekty mormonów, a zarazem do zigno rowania właściwego 
im środowiska (toteż Bystroń nie wspomina o wydanym cztery lata 
wcześniej studium Janowa). Szkic Bystronia służy wyjaśnieniu me-
chanizmów kultury miejskiej, pozorując tylko interpretację ówczes- 
nej kultury ludowej.

Rosnące zainteresowanie problemem apokryfów wiąże się ze 
zmianami, które wyrażają się m.in. w utraceniu przez Biblię znacze-
nia podstawowego tekstu kultury. Wydaje się, że dzisiaj klasykę, czyli 
kanon, zastąpiły zmieniające się z  dnia na dzień utwory kulto we. 
Towarzyszy tej zmianie fascynacja pograniczem kulturowym, za-
tem – apokryfem, któremu poświęcone są liczne serie wydawnicze 
w Europie Zachodniej i w USA41 oraz czasopismo naukowe „Apo-
crypha”. Pierwszym zwiastunem tych zmian na obszarze naszej lite-
ratury było londyńskie wydanie Apokryfów Nowego Testamentu Da-
niel-Rops i François Amiot w tłumaczeniu Zofii Romanowiczowej42. 
W ostatnich dwudziestu latach pojawiły się tłumaczenia apokryfów 
odpowiadające współczesnym normom edytorskim43 oraz – wydana 
w nowej edycji, choć tylko we fragmentach – antologia rozproszo-
nych dotąd tekstów staropolskich44, jak również wiele poświęco-
nych im opracowań, pisanych z  perspektywy literaturoznawczej 
bądź teo logicznej. Dysponujemy już także polskimi tłumaczenia-
mi antologii ludowych apokryfów ze źródeł rosyjskich i południo-

40 J. S. Bystroń, Łańcuch szczęścia, w: idem, Tematy, które mi odradza no. Pisma et-
nograficzne rozproszone, wybór i oprac. L. Stomma, PIW, Warszawa 1980.

41 R. Rubinkiewicz SDB, Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, Lublin 
1987, s. 15.

42 Daniel-Rops, F. Amiot, Apokryfy Nowego Testamentu, przeł. Z. Roma nowiczowa, 
Londyn 1955.

43 Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apokryficzne, 
cz. 1–2, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1986.

44 Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryfi czne, 
wyd. W. Rzepka, W. Wydra, Warszawa 1996.
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wosłowiańskich45. Tymczasem nasze źródła nie doczekały się peł-
niejszego opracowania, toteż wspomniani autorzy odwołują się w tej 
kwestii do Brücknera. Ks. Marek Starowieyski, konstatując, iż apo-
kryfy weszły w zwyczaj ludowy, cytuje Romanowiczową: „Niektóre 
apokryficzne elementy tak dokładnie zostały przyswojone, że trud-
no je rozpoznać i zidentyfikować. Roztopiły się w fantazji ludu, za-
syciwszy ją. Tak częste u nas przydzielanie komicznej roli diabłu ma 
swoje źródło w czartowskiej porażce z Ewangelii Nikodema; Madej 
ze swoją zakwitającą pałką zapatrzył się może na świętego Józefa; 
Sybilli, na Siwiliję pod Wieliczką przechrzczonej, nie wolno prząść 
w Gody, aby nie przyśpieszyć końca świata”46. Jest to teza Brücknera 
ze studium Pismo święte i apokryfy47, którą, jak sądzę, we wszystkich 
trzech przykładach można z  powodzeniem odwrócić. Wszak, jak 
dowodzi sam Marek Starowieyski, „obok racji teologicznych waż-
nym moty wem powstania apokryfów była ludowa egzegeza tak ST, 
jak i  NT”48; „w  apokryfach ST znalazła wyraz pobożność ludowa, 
która w  formie obrazowej przekazuje bezpośrednie doświadczenia 
życiowe i na ich podstawie formułuje i propaguje odpowiednie po-
stawy ży ciowe”49. Powiedzmy zatem: czartowską porażkę z Ewange-
lii Nikod ema tłumaczyć należy przypisaną diabłu w kulturze ludowej 
komicz ną rolą, a św. Józef z kwitnącą laską zapatrzył się na Madeja 
itd. Za łóżmy więc – odwrotnie niż to czynili dawniejsi autorzy łącz-
nie z  sa mym Hieronimem Łopacińskim – że i  egzegeza ludowych 
tekstów może stanowić cenny przyczynek do poznania apokryfów 
judeochrześcijańskich.

45 Zob. Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z  legend i podań dawnej Ru-
si,  Pieśń o niebieskiej księdze. Antologia ro syjskiej ludowej poezji religijnej, wy-
bór, przekł. i oprac. R. Łużny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990; Sie-
dem niebios i ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, wybór, przekł., wstęp  
T. Dąbek-Wirgowa, PIW, Warszawa 1983; O  Bogu, Jego słu gach i  diabelskich 
sztuczkach. Setnik legend Południowej Słowiańszczyzny, wybrał, przeł., oprac.  
i wstępem opatrzył K. Wrocławski, PIW, Warszawa 1985.

46 M. Starowieyski, Wstęp, w: Apokryfy Nowego Testamentu, s. 20.
47 A. Brückner, Literatura, t. 2: Pismo święte i apokryfy, s. 116–117.
48  M. Starowieyski, Wstęp, w: Apokryfy Nowego Testamentu, s. 16.
49 S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, s. 120.
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Religia dzisiaj

Główne pytanie związane z  adaptacją Biblii w  kulturze ludowej 
doty czy sposobu utożsamienia reprezentowanego przez Kościół, 
uniwer salnego chrześcijańskiego makrokosmosu z  mikrokosmo-
sem, ojczyzną lokalną; sposobu utożsamienia, ponieważ odczucie 
owej tożsamo ści jest podstawą egzystencji homo religiosus. Cha-
rakterystyka chłop skiej religijności zależy więc w  równej mierze 
od nastawienia bada cza do tejże kultury, jak i – do religii. Brak za-
interesowania religij nością jako podsystemem kultury50 wynikał z po-
zytywistycznego światopoglądu i  związanej z  nim postawy empi-
rycznej, z przekona nia o wtórnym charakterze religijności ludowej. 
Nie ma powodu roz wodzić się dłużej nad tym typem postaw, ponie-
waż znakomitej ich dekonstrukcji dokonał Ludwik Stomma51. O jed-
nej istotnej sprawie chciałabym tu jednak wspomnieć. Emil Dürkheim 
w  tej części swej teorii religii, którą można uznać za dziedzictwo 
ewolucjonizmu, od mawiał członkom społeczności plemiennych 
oraz „warstwom niż szym narodów wyżej rozwiniętych” zdolności 
odczuwania, iż coś jest cudowne. Pojęcia cudu i tajemnicy (odgry-
wające rolę tylko w nie których religiach „rozwiniętych”) są tym spo-
łecznościom obce, ponie waż nie są one świadome naturalnego po-
rządku rzeczy, a zatem nie mogą odczuwać tego, co nadnaturalne52. 
Jest to tym bardziej godne uwagi, że jednocześnie zakładał, iż wy-
wodzące się z religii apriory czne kategorie myślenia (jak np. pojęcia 
czasu, przestrzeni, liczby, przyczyny itp.) są uniwersalne, znane jed-
nakowo „dzikim” i cywili zowanym uczonym.

50 Współcześnie reprezentuje takie podejście R. Tomicki, autor jedynej syntety-
cznej charakterystyki religijności ludowej; por. R. Tomicki, Religijność ludowa, 
w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, red. M. Biernacka, M. Frankow-
ska, W. Paprocka, t. 2, Wrocław 1981.

51 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1986.

52 E. Durkheim, Próba określenia zjawisk religijnych, przeł. S. Brzozowski, Warsza-
wa 1904 oraz idem, Elementarne formy życia religijnego, przeł. A. Zadrożyńska, 
PWN, Warszawa 1990.
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Schemat jednego z liczących się do dziś opracowań religijności 
ludowej autorstwa Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego z 1918 r. 
jest – jak sądzę – pokrewny myśli Durkheima. Typologia postaw re-
ligijnych i magicznych, opracowana przez tych autorów w monogra-
fii Chłop polski w Europie i Ameryce, prezentuje cztery „częściowo 
niezależne typy wierzeń”, od kultu ożywionej przyrody (animatyzm) 
przez dwa typy animizmu po mistycyzm i „osobisty kontakt z bó-
stwem”. Model ten ma charakter ewolucjonistyczny, a  typy postaw 
odpowiadają kolejnym stadiom rozwojowym, zgodnie z ideą postę-
pu, zwłaszcza – postępu etycznego. Stąd też przeciwsta wienie ma-
gii i mistyki, skądinąd słuszne, nabiera tu cech swoistej chronologii, 
podobnie jak w koncepcji Frazera. A zatem chłop (tak jak „dziki”) 
prezentuje głównie postawę magiczną, jest bowiem czło wiekiem 
praktycznym; przejawy mistycyzmu są „przypadkowe” i  potwier-
dzają regułę. „Oznaką braku mistycyzmu jest absolutna ortodoksyj-
ność chłopa”, który „poza kościołem nigdy nie wyobraża sobie siebie 
w żadnym bezpośrednim stosunku z bóstwem. Pod tym względem 
różni się skrajnie od chłopa rosyjskiego”53. Jak więc wytłu maczyć 
istnienie tak licznych miejsc cudownych, często nieakcep towanych 
przez Kościół, oraz wystawianych przez chłopów figur, krzyży, ka-
pliczek, otoczonych zarówno kultem prywatnym, jak i zbiorowym?

Wspomnianego modelu, w moim przekonaniu, nie da się wypro-
wadzić z  dziewiętnastowiecznych źródeł, którymi posługiwali się 
William Thomas i Florian Znaniecki: Ludu Kolberga oraz czasopism 
etnografi cznych (MAAE54, ZWAK). Świadczą one raczej o  współ-
występowaniu wszystkich typów wierzeń oraz o przemieszaniu po-
staw magicz nych i mistycznych. W przedstawionej charakterystyce, 
powtarzanej w ogólnym zarysie przez późniejszych badaczy, wyraź-
nie można do strzec nie tylko nastawienie ewolucyjne, ale i  prefe-
rencje protestanta, który krytycznie komentuje formy kultu przyjęte 
na obszarze tradycji katolickiej. Mistycyzm to – według wspomnia-
nych autorów – „zwią zek jednostki z Bogiem, znajdujący swój wyraz 

53 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Postawy religijne i magiczne, w: Chłop polski w Eu-
ropie i Ameryce, t. 1, Warszawa 1976, s. 227.

54 „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, dalej: MAAE.
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w postawach miło ści, osobistym podporządkowaniu, dążeniu do sa-
modoskonalenia się i do życia wiecznego z Bogiem”55. Czyż taka de-
finicja nie odnosi się do religijności we właściwym tego słowa zna-
czeniu? I dlaczego orto doksja miałaby ją uniemożliwiać?

Także Stefan Czarnowski w cennym i do dziś podstawowym stu-
dium z  lat trzydziestych o kulturze religijnej „wiejskiego ludu pol-
skiego” wskazuje jako jej cechy charakterystyczne „naiwny sensu-
alizm pomieszany z rytualizmem magicznego charakteru”. W pol skim 
środowisku chłopskim porywy mistyczne przejawiają się „zna cznie 
rzadziej i na ogół z dużo mniejszą intensywnością niż u chłopa rosyj-
skiego lub u wielu ludów zachodnich”, o czym świadczyć ma niemal 
całkowity brak sekt56. Na tej ocenie, jak się zdaje, zaważyły sympa-
tie uczonego agnostyka dla indywidualizmu, umacniając ste reotyp 
ludowej religijności jako rytualnej, magicznej i sensualistycznej. To 
ostatnie, wprowadzone przez Czarnowskiego określenie, nie zostało 
jednak przezeń precyzyjnie wyjaśnione. Jeden z głównych przykła-
dów sensualizmu to kult cudownych wizerunków, które „dla ludu 
naszego są czymś więcej niż wizerunkami. Są symbolami zna czeniu 
najbardziej dosłownym, tj. przedmiotami mającymi udział w natu-
rze wyobrażanej postaci i postać tę streszczającymi”57. Brzmi to jak 
swoiste określenie ikony, która „nie jest po prostu przedstawie niem 
malarskim o świętej treści, ale jest czymś więcej niż przedsta wienie 
[...], jest miejscem pełnej łaski obecności, jakby objawienia Chrystu-
sa (a także Bogurodzicy i świętych)”58. Trudno zgodzić się z tezą, iż 
dla katolika nieludowego obraz przedstawiający np. Chry stusa czy 
choćby św. Antoniego miałby być przedmiotem jak każdy inny. Tak-
że przypisywanie chłopom polskim postaw bardziej zrytualizowa-
nych i, co za tym idzie, magicznych niż rosyjskim, nie jest uprawnio-
ne ani w świetle źródeł dziewiętnastowiecznych, ani współ czesnych. 

55 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Postawy religijne i magiczne, s. 227.
56 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, w: idem, Kultura, 

Warszawa 1958, s. 89–90; katolicyzm jest w  ogóle mniej sektogenny niż pro-
testantyzm czy prawosławie.

57 Ibidem, s. 91.
58 S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. ks. H. Pa-

procki, Białystok–Warszawa 1992, s. 156.
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Jeśli zaś chodzi o mistykę, jest to termin zbyt wieloznacz ny, aby po-
sługiwać się nim bez dodatkowych ustaleń. Gdyby go utoż samiać 
z  doświadczeniem religijnym w  ogóle (jak wydają się czynić Tho-
mas i  Znaniecki), to nie ma żadnego powodu, by lokalizować je 
wyłącznie poza murami kościoła i  czynić zarzut ortodoksji. Gdy-
by zaś uznać, iż mistycyzm oznacza specyficzny typ doświadczenia 
reli gijnego (można np. typologicznie przeciwstawić zjednoczenie 
misty czne spotkaniu numinotycznemu z osobowym, zewnątrzświa-
towym Bogiem59), to należy zauważyć, że bywa on z dość oczywi-
stych po wodów traktowany z rezerwą na obszarach różnych tradycji 
religij nych. Na przykład „judaizm nie jest w istocie religią mistycz-
ną” – pi sze Alan Unterman; „proroctwa biblijne są w gruncie rze-
czy czymś zupełnie odmiennym od przeżyć mistycznych, chociaż 
istnieje mię dzy nimi tyle podobieństw, że mylono jedne z drugimi, 
co szczegól nie zdarzało się właśnie mistykom. Źródło ich odmien-
ności leży w tym, że o ile przeżycie mistyczne odbiera człowiek jako 
przedar cie się do poziomu rzeczywistości istniejącej poza zwykłym 
światem form i rzeczy, to w wizji proroczej doświadcza się przenika-
nia wy ższej rzeczywistości do naszego życia codziennego”60.

Niewątpliwie wszystkie religie uniwersalne znają oba typy do-
świadczeń, można więc mówić raczej o przewadze któregoś z nich 
na obszarze określonej tradycji. Rzecz w  tym, że nasze opracowa-
nia posługują się terminem „mistycyzm” w  sposób wartościujący, 
nie pre cyzując, co właściwie się za nim kryje (odnoszę wrażenie, że 
głów nie racjonalne kryterium etyczne61). Podobny kłopot pojawia 
się w związku z sensualizmem. Kolejni badacze wskazują jako jego 
rea lizacje na przykład to, iż dzwonek loretański jako narzędzie do 
odwracania piorunów występuje współrzędnie z  bocianem, które-
go za prasza się do uścielenia gniazda na strzesze, aby ją osłonił od 
ognia niebieskiego62; jak również, że jeśli święty ma sprawować opie-
kę nad jakąś sferą rzeczywistości, musi mieć z nią bezpośredni kon-

59 Por. I. G. Barbour, Mity. Modele. Paradygmaty. Studium porównawcze na uk 
przyrodniczych i religii, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1984, s. 102.

60 A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, s. 115.
61 Por. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej, s. 227–229.
62 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, s. 87.
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takt, a więc figury św. Jana Nepomucena ustawiano nad rzekami; że 
wize runki odziewa się w sukienki, składa im wota, a w kapliczkach – 
dary63. Są to formy kultu, wywodzące się z dawnej tradycji chrześci-
jańskiej, których odpowiedniki funkcjonują także w  innych reli-
giach. Trudno się więc zgodzić z opinią Czarnowskiego, który wota 
i  su kienki uznał za świadectwo tego, jak dalece obraz jest czczony 
„sam w sobie”64, jakby chodziło już nie o sensualizm, lecz fetyszyzm. 
Tymczasem wszystkie te przykłady mogą być interpretowane jako 
wyraz myślenia symbolicznego, a  prezentowane przez nie zasady 
podobień stwa i kontaktu obowiązują zarówno w przypadku postaw 
magicznych, jak i religijnych.

Sensualizm w znaczeniu słownikowym oznacza, iż „treść świa-
domości stanowią wrażenia zmysłowe”, „nie ma nic w umyśle, cze go 
by nie było w zmysłach”; w dosłownym rozumieniu zatem wy klucza 
on w ogóle wiarę w rzeczywistość nadnaturalną. Nie chodzi jednak 
przecież o przypisywanie chłopom postawy czysto empirycznej, lecz 
raczej o przewagę zmysłów nad duchem (?), a może nad postawą ra-
cjonalną, skoro Ludwik Stomma zauważa, że chłopi nie potrafią wy-
obrazić sobie dziejów ewangelicznych „na tle pustynnych piasków, 
egzotycznych gajów oliwnych czy w cieniu piramid”65. A jednak wła-
śnie temu autorowi zawdzięczamy wnikliwą uwagę do tyczącą isto-
ty sensualizmu, czyli pojęcia skonstruowanego przez ba daczy dla 
„ludu” (i to szczególnie „polskiego”): jest on odwrotnością sakrali-
zacji najbliższego otoczenia, orbis interior. „Ten niewątpliwie naiw-
ny i niejednokrotnie deprecjonowany sensualizm ludowy legł jed-
nak, mimo wszystkich swoich ograniczeń, u podstaw specyficzne go 
bodaj dla ziem północnosłowiańskich typu niezwykle głębokiej i au-
tentycznej wrażliwości religijnej”, konstatował Stomma66. Nie po-
trafię wprawdzie ocenić zasięgu geograficznego, ale wniosek ten 
jest moim punktem wyjścia dla próby ukazania owej odwrotnej 
stro ny sensualizmu. Chociaż bowiem prawdą jest, że etnograf nie 

63 R. Tomicki, Religijność ludowa, s. 45.
64 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, s. 91.
65 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej, s. 216.
66 Zob. ibidem, s. 218–219 oraz L. Stomma, Determinanty polskiej kultury ludowej 

XIX wieku, „Polska Sztuka Ludowa” 1979, R. 33, nr 3, s. 138.
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dyspo nuje narzędziami, które umożliwiłyby zbadanie głębi religij-
nego do świadczenia, to jednak może wskazać różne sposoby jego 
funkcjono wania, a zatem – różne możliwości interpretacji tekstów 
w obrębie tej samej kultury. O tych symbolicznych wierzeniach i ry-
tuałach można powiedzieć tylko tyle, że mają charakter magiczno-
-religijny i z pewnością nie są (a raczej: nie były) charakterystyczne 
dla „ludu polskiego”. Claude Lévi-Strauss w pracy Totemizm wy-
łożył ogólnie już przyjętą tezę o powszechności tego typu opera-
cji logicznych, do konując przełomu w interpretacji mitu i magii67. 
Wiemy zatem, że myślenie mityczne nie polega na odrzuceniu zasa-
dy niesprzeczności, lecz na stosowaniu jej wobec odmiennych niż 
przyjęte przez nas ka tegorii, które kształtują wizję świata w okre-
ślonej kulturze. „Magia jawi się jako swoista krzyżówka poezji i lo-
giki, albo – innymi słowy – poezja podporządkowana nieubłaganej 
gramatyce pamięci, mająca więc zawężone na wszystkich etapach 
możliwości wyboru – poezja klasyczna, poezja przymusu”, pisał Lu-
dwik Stomma w  artykule Ma gia dzisiaj68. Dlaczego etnolodzy, tak 
otwarci na myślenie mityczne czy magiczne, kiedy dochodzi do opi-
su tzw. ludowej religijności, wciąż powtarzają pejoratywnie zabar-
wione określenia, zapożyczone od socjologów z  minionej epoki: 
utylitaryzm, socjomorfizm, rytualizm, sensualizm, które stanowią 
powtórzenie odwiecznych zarzutów kierowanych przeciw katolicy-
zmowi przez protestantów czy prawo sławnych? Dlaczego czynią to 
wybiórczo właśnie wobec kultury chłopskiej, jakby wciąż jeszcze po-
kutowało przeświadczenie, iż „osobiste” doświadczenie sacrum do-
stępne jest na najwyższych sta diach rozwoju? „O ile można sądzić na 
podstawie dość skąpych da nych – pisze Ryszard Tomicki – problem 
Hioba w środowisku ludo wym praktycznie nie istniał”69. To bardzo 
mocne stwierdzenie.

Porównanie kultu cudownych wizerunków ze znaczeniem ikony 
(do którego przywiódł nas à rebours Czarnowski) przypomina o związ-

67 Zob. C. Lévi-Strauss, Totemizm, przeł. A. Steinsberg, PWN, Warszawa 1968 (w ory-
ginale: Le totémisme aujoud’hui, PUF, Paris 1962).

68 L. Stomma, Magia dzisiaj – zasady analizy, „Polska Sztuka Ludowa” 1979, R. 33, 
nr 4, s. 202.

69 R. Tomicki, Religijność ludowa, s. 41.
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kach polskiego katolicyzmu – zwłaszcza ludowego – z prawosła wiem. 
Prawosławny teolog i malarz ikon powiada: „podobnie jak swego ro-
dzaju Boska dążność do połączenia się ze światem stworzo nym czy 
też do zespolenia się z człowiekiem, który posiada Boski obraz i po-
dobieństwo, tak ikona staje się w swym fundamentalnym znaczeniu 
środkiem i aktem zbawienia człowieka. W tym zawiera się jej właści-
wy sens. Cały kult ikony rodzi się z tajemnicy Boskiego Wcielenia i na 
niej się wspiera”70. „Potrzeba posiadania ikony wy pływa z konkretno-
ści uczucia religijnego, któremu nie wystarcza sa ma tylko kontempla-
cja duchowa, ale poszukuje bezpośredniej, nama calnej obecności, co 
jest naturalne dla człowieka – istoty złożonej z duszy i ciała”71. Kult 
ikon jest zatem uznaną postawą stricte re ligijną, pragnieniem i wyra-
zem uczestnictwa w sacrum. Czym różni się on od katolickiego kul-
tu świętych obrazów, prezentowanego przez badaczy jako przykład 
„sensualizmu”? Innymi słowy, skoro w  obu wypadkach mamy do 
czynienia z wiarą w prawdziwość obra zu, czym różni się konkret-
ne (jak powiada Bułgakow) uczu cie religijne czciciela ikon od sensu-
alistycznej czci cu downych wizerunków? Jest to także pytanie o typ 
kultury religijnej.

Wielu badaczy zwracało uwagę na wpływ Bizancjum na kulturę 
wschodnich terenów Polski; w jeremiadach księdza Skargi przeciw 
dyzunii odbiło się napięcie między wyznaniami w walce o rząd dusz 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jerzy Kopeć CP, charakteryzu-
jąc zwy czaje maryjne w XVI w., stwierdza, iż „przyznanie wyjątko-
wej rangi wizerunkom maryjnym w religijności polskiej należy wią-
zać z zapo życzoną w kręgu chrześcijaństwa wschodniego wyjątkową 
funkcją kultową obrazów jako konkretyzacji mocy bożej i palladium 
w  walce z  wrogiem zewnętrznym (nieprzyjacielem wiary) i  we-
wnętrznym (szatanem) [...]. Funkcja świętych wizerunków ujawni-
ła się nie tylko w ich roli dewocyjnej i ilustracyjnej, zwłaszcza przez 
dokonującą się przez nie kerygmę wiary, ale przede wszystkim w do-
świadczalnej konkretyzacji możnego ciała Bożego. Tę ostatnią rolę 
chrześcijań stwo na Zachodzie wiązało bardziej z posiadaniem reli-

70 G. Krug (ojciec), Myśli o  ikonie, przeł. R. Mazurkiewicz, Orthdruk, Biały stok 
1991, s. 82.

71 S. Bułgakow, Prawosławie, s. 156–157.
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kwii, podczas gdy w Polsce, gdzie relikwie były mniej dostępne, pod 
wpływem od działywania tradycji bizantyjskiej przeniesiono ją na 
obrazy, akcen tując ich rolę kultową i dewocyjno-utylitarną na wzór 
ikony, jednak bez teologicznego zrozumienia wymowy tego święte-
go przedstawie nia, wypracowanej przez chrześcijaństwo wschod-
nie”72. Jeśli owe braki teologiczne są wyrazem katolickiej tendencji 
do sensualizmu, to przynajmniej nie przypisuje się ich jednej tyl-
ko warstwie społecz nej. Co prawda, religijność „ludowa” jest w pro-
stej linii spadkobier czynią owej staropolskiej, szesnasto-, a zwłaszcza 
siedemnastowiecz nej. Czy jednak kult relikwii, praktykowany nie 
tylko w katolicy zmie, jest mniej „sensualistyczny” niż kult obrazów?

Skorzystajmy z okazji spojrzenia z zewnątrz na katolicki „sensu-
alizm”. Według Sergiusza Bułgakowa „mistyka prawosławna, rozwi-
jająca się w związku z komunią świętą, obca jest wszelkiej zmysło-
wości i charakteryzuje się trzeźwością. Obcy jej jest też kult adoracji 
świętych postaci poza komunią, który rozwinął się w katolicyzmie, 
jak też kult serca Jezusowego, serca Bogurodzicy, pięciu ran i  tym 
podobne. Mistyka prawosławna nie tylko nie lubi, ale wszelkimi siła-
mi usuwa wyobraźnię, w której człowiek stara się wyobrażać i prze-
żywać zjawiska duchowe (cecha właściwa exercitia spiritualia Igna-
cego Loyoli i  całej mistyki katolickiej). Wystarczają obrazy dane 
w modlitwie i ikonie, wraz z obrazami ewangelicznymi, aby ducho-
wo wstępować w  moc wspomnianych zdarzeń, a  to, co pochodzi 
z  ludzkiej wyobraźni, obciążone jest subiektywnością i  zmysłowo-
ścią, a przez to nie przynosi żadnej korzyści”73.

Ta krytyka katolickiego sposobu przeżywania i  wyrażania do-
świadczenia religijnego ukazuje znaczenie „sensualizmu” w sposób 
subtelniejszy, niż może to uczynić etnograf. Uczuciowa albo nawet 
czułostkowa postawa oddala od sacrum nie mniej niż intelektual-
na racjonalizacja, a dominacja którejkolwiek z tych postaw faktycz-
nie ogranicza wrażliwość religijną (w  jednej z  popularnych pieśni 
eucha rystycznych padają słowa: „Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i ro-

72 J. J. Kopeć CP, Polskie zwyczaje maryjne i praktyki religijne w XVI w., „Często-
chowskie Studia Teologiczne” 1981–1982, t. 10–11, s. 137–138.

73 S. Bułgakow, Prawosławie, s. 161.
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zum swój”). Negatywna waloryzacja typowych form mistyki kato-
lickiej w stosunku do prawosławnej jest natomiast zrozumiała tylko 
jako wyraz oczywistych preferencji ojca Bułgakowa bądź – zwró-
cenie przezeń uwagi na niebezpieczeństwo utożsamienia ideogra-
mu (we dług terminologii Rudolfa Otto) z tym, co ma on oznaczać. 
Przeciw stawne wizje cierpiącego człowieczego Chrystusa na Krzyżu 
i  wyobrażenia Chrystusa pokornego, który przyjąwszy postać słu-
gi wystawił się na poniżenie i zniewagi, jako dominujące obrazy kato-
licyzmu i pra wosławia, są przecież – jak powiada dalej Bułgakow – 
dwoma obli czami tego samego Chrystusa. Na marginesie należy też 
zauważyć, że w  katolickiej sztuce ludowej do najpopularniejszych 
przedstawień należy Chrystus Frasobliwy, Chrystus przed Piłatem 
bądź upadający pod Krzyżem, które ukazują „sensualistycznie” wła-
śnie oblicze po kornego Zbawiciela.

Przedstawienia dewocyjne, które pojawiły się w sztuce europej-
skiej po 1300 r., wywarły istotny wpływ na sztukę ludową. Erwin 
Panofsky charakteryzuje je przez przeciwsta wienie z  jednej strony 
przedstawieniom historycznym przypominają cym scenę teatralną, 
z drugiej zaś – hieratycznym bądź kultowym przedstawieniom re-
prezentacyjnym74. Do tych ostatnich niewątpliwie należy zaliczyć bi-
zantyńską ikonę. Oznacza to, że dociekając istoty przedstawień de-
wocyjnych, zbliżamy się do pojęcia sensualizmu. Wyróżniają się one 
dążeniem „do stworzenia widzowi możliwości kontemplacyjnego 
pogrążenia się w  treści przedstawienia, będącej przedmiotem jego 
rozważań, inaczej mówiąc, do spowodowania ducho wego połącze-
nia się podmiotu z  przedmiotem”. Tymczasem przed stawienie re-
prezentacyjne jest „tak dalece pozbawione uwarunkowa nej czaso-
wo formy subiektywnego przeżycia, że widz czuje się ze pchnięty do 
roli tylko i jedynie czciciela i oddzielony od przedmiotu swego roz-
ważania nie dającą się wyrównać różnicą poziomu”75. Przedstawie-
nie dewocyjne cechuje zatem wyrwanie z historycznego kontekstu 
i zarazem zmniejszenie dystansu wobec widza, związane z oddzia-
ływaniem na jego emocje. Zygmunt Kruszelnicki zwraca uwagę na 

74 E. Panofsky, Studia z historii sztuki, PIW, Warszawa 1971, s. 96.
75 Ibidem, s. 98–99.
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„namacalny realizm przedmiotów czysto symbolicznych” w przed-
stawieniach po 1300 r.76 Czy nie jest zatem tak, że owe specyficzne 
wizerunki umożliwiły, na większą niż przedtem skalę, interpretację 
wydarzeń i postaci biblijnych w odmiennych konte kstach: zarówno 
mistycznym (religijnym), jak i magicznym?

Skoro udało się dotrzeć do samego rdzenia sensualizmu, którego 
przykładem ma być kult Serca Jezusowego, przyjrzyjmy się dokład-
niej temu przykładowi. Jezuita Pierre Teilhard de Chardin w autobio-
graficznym eseju Serce materii wyraża się krytycznie o „dziwnie ogra-
niczonej formie” tego kultu „zarówno pod względem przedmiotu 
(»zadośćuczynienia«) jak i symboliki (serce Zbawiciela przedstawio-
ne z osobliwą anatomiczną dokładnością)”. W XVII w. Najświętsze 
Serce Jezusa „było zatem »cząstką« (zarówno materialną jak i  for-
malną) Jezusa, wybraną i wyodrębnioną cząstką Zbawiciela, tak jak 
wyodrębniamy i powiększamy jakiś szczegół malowidła, aby ła-
twiej nam je było podziwiać. Dla mnie, przeciwnie, widok tajemni-
czej purpurowo-złocistej plamy w samym środku piersi Zbawi ciela 
od pierwszej chwili oznaczał możliwość uniknięcia wszystkie go, co 
mnie tak raziło w skomplikowanej i kruchej konstrukcji indywidu-
alnego Ciała Jezusa. Dziwne wyzwolenie! Nie wskutek ta kiej czy 
innej akomodacji oka, ale wskutek zbieżności i ześrodkowania, cała 
rzeczywistość fizyczna i duchowa Chrystusa skupiała się w jednym 
określonym i zwartym obiekcie pozbawionym cech przy padkowych 
i ograniczających [...]. Pośrodku piersi Jezusa była już nie purpuro-
wa plama, lecz ognisko żaru, w którego blasku zacierały się wszelkie 
kontury – i Boga – człowieka i wszystkiego wokół Niego”77.

„Od pierwszej chwili” oznacza doświadczenie Teilharda z dzie-
ciństwa: chodzi o „praktyki nabożne”, do których był wdrażany przez 
matkę. Wyzwolenie zaś wydaje się oczyszczeniem obiektyw nego do-
świadczenia duchowej rzeczywistości ze wszystkiego, co zbędne. 
Trudno zarzucić tej wizji sensualizm. A przecież doświad czenie do-
konało się za pośrednictwem przedstawień, których ikono grafia – 

76 Z. Kruszelnicki, Z  zagadnień ikonografii sztuk plastycznych w  średnio wieczu,  
w: Katolicyzm średniowieczny, red. J. Keller, Warszawa 1977, s. 380.

77 P. Teilhard de Chardin, Moja wizja świata i inne pisma, w: Pisma, t. 3, wybór 
i przekł. M. Tazbir, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987, s. 292–293.
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jak powiada Teilhard – „powinna wzbudzać raczej litość niż iryta-
cję”. Trzeba jednak z  pewnością wielu lat intelektualnej pracy, aby 
opisać takie doświadczenie w  sposób klarowny i  przekony wający. 
Przykład Teilharda skłania do zastanowienia. Na jakiej pod stawie 
mielibyśmy krytycznie oceniać doświadczenia tych wszy stkich, któ-
rzy nie potrafią o  nich opowiedzieć w  języku naszej logi ki? Rela-
cje między językiem i myśleniem są z pewnością obustron ne, ale tu 
chodzi o doświadczenie, któremu język (podobnie jak my ślenie) nie 
może sprostać, a  jedynie wyraża „coś” na jego podobień stwo. Jest 
to język fenomenologii; etnograf musi poprzestać na zawieszeniu 
sądu. Dla ekumenicznej równowagi odwołajmy się jeszcze do Ru-
dolfa Otto, który opisując „element” boskiej mocy w odczu ciu numi-
nosum, wyrażany w gniewie Boga, wskazuje na ideogramy „żywot-
ności, namiętności, zapalczywej istoty” itd. „Tam, gdzie ten element 
wprowadzono – powiada Otto – »filozofowie« potępiali go zawsze 
jako »antropomorfizm«. Słusznie, o ile sami jego obrońcy zapomi-
nali przeważnie o  czysto analogicznym charakterze tych ideogra-
mów, które zapożyczyli z życia psychicznego człowieka. Niesłu sznie, 
o  ile mimo tego błędu właściwie odczuto prawdziwy, tzn. irra-
cjonalny element bóstwa («theion» – numen) i dzięki takim ideogra-
mom wzięto w obronę religię przed jej zracjonalizowaniem”78.

Często opisywanym aspektem sensualizmu jest socjomorfizm, 
rozumiany jako utrwalenie w  ludowej religijności cech typowych 
dla społeczności wsi pańszczyźnianej, jak np. zależności „niebie-
skiego dworu”, gdzie Jezus pełni rolę gospodarza, Matka Boska – 
litościwej panienki, do której zawsze można uciekać się w  opie-
kę, św. Piotr zaś – ekonoma79. Można z łatwością wskazać na aspekt 
humorystyczny takich adaptacji i w efekcie – spłycenie treści reli-
gijnych. Można jed nak także – za przykładem Czesława Hernasa – 

78 R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do ele-
mentów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Thesaurus Press, Wrocław 1993, s. 49.

79 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego; W. Baranowski, Z ba-
dań nad ludową recepcją „żywotów świętych”. Żywoty świętych z naj bliższego oto-
czenia Chrystusa w  folklorze pd. części woj. łódzkiego, „Lud” 1970, t. 54, oraz 
idem, Kult patronów gospodarstwa w katolicyzmie ludowym okresu pouwłasz-
czeniowego, „Zeszyty Naukowe Uniw. Łódzkiego” 1970, seria 1, nr 67.
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upatrywać w owej „semantyce paralelicznej” źródła sukcesu religij-
nych procesów adap tacji kulturowej, które powiodły się nie tylko 
dzięki odwołaniu do stosownego kodu, ale również, co istotne, do 
chłopskiego poczucia godności (nie zaś – jak powiada Czarnowski – 
„chłopskiego arystokratyzmu”)80. W tym drugim przypadku akcen-
towane są inne paralele, a mianowicie „zalążkowe analogie” do losów 
rodziny chłopskiej, ukryte w ewangelicznych opowieściach o  losie 
Świętej Rodziny i rozwijane przez średniowieczne apokryfy, wśród 
zaś owych analo gii szczególnie ubogie macierzyństwo jako drama-
tyczna dominanta pastorałek81. Komizm zawsze sąsiaduje z „cudow-
nym materializmem wrażeń”, jak Leopold Staff określił franciszkań-
ską, antyspekulatywną wizję świata; (jest to określenie bliskoznaczne 
sensualizmowi). Toteż Hernas wskazuje również na przykłady nie-
udanych adaptacji, m.in. w poezji księdza Baki.

Zajmijmy się jeszcze innym „zarzutem” badaczy pod adresem 
religijności ludowej: rytualizmem, przejawiającym się w postawach 
magicznych. Jako jeden z  powodów przemieszania magii i  religii 
można wskazać na wspomniany wcześniej ontologiczny wymiar 
słowa czy formuły słownej w  kulturze zdominowanej przez prze-
kaz ustny: nie traktuje się ich instrumentalnie, lecz jako byty. Jest 
to jed na z przyczyn braku rozróżnienia mowy, wiary i nacji w tej-
że kultu rze (np. Polak-katolik). Postawa taka wynika z konieczno-
ści wierne go – na miarę pojedynczej ludzkiej pamięci – powtarzania 
tekstów, które są zarazem nierozłącznie związane z rytuałem. Dla-
tego nawet słowa niezrozumiałe zachowują znaczenie jako wyraz 
tajemni cy. Analiza antropologiczna nie wykracza poza mechanizmy 
funk cjonowania rytuału i języka, które są podobne zarówno w przy-
padku religii, jak i magii. W tej sytuacji ich rozróżnienie jest niemoż-
liwe, toteż obecnie z założenia nie próbuje się go przeprowadzać. Ba-
dacze używają więc pojęć „magiczny” oraz „mistyczny” całkowicie 
wy miennie. Czyni tak na przykład Wojciech J. Burszta w odniesie-
niu do mowy magii, którą charakteryzuje jako równoczesność mó-

80 C. Hernas, W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, t. 1, PIW, Warsza-
wa 1965, s. 124.

81 Ibidem, s. 120–123.
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wienia, myślenia i działania, przy czym to ostatnie należy rozumieć 
w do słownym, a nie metaforycznym znaczeniu82. Podobnie jednak 
znaki, w  szczególnych warunkach określonych przez tradycję reli-
gijną, nie reprezentują, lecz są tym, co oznaczają; tak samo rytu-
ały religijne są odtworzeniem oryginalnego wydarzenia, a nie jego 
przypomnie niem83. Po tych uwagach ocena chłopskiej „mentalno-
ści religijnej” przez Czarnowskiego jako „mało lub zupełnie niezdol-
nej do rozróż nienia rzeczy świętej od jej wyrazu” jawi się w innym 
świetle. Opi sana bowiem przez Waltera Onga technologia kultury 
„oralnej” mo że być odczytana jako zewnętrzny aspekt doświadcze-
nia słowa jako bytu, prezentowanego w hermeneutyce Paula Ricoeu-
ra, doświadcze nia scalającego świat i w istocie swej religijnego.

Współczesne źródła z pogranicza Polski, Litwy i Białorusi

Główny zbiór materiałów opracowanych w tej książce pochodzi z lat 
1989–1996 i  jest efektem badań terenowych, które prowadziłam 
z trzema grupami studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej UW. Na terenie Polski badania prowadzone były na Mazow szu 
(woj. płockie) oraz w  województwach przemyskim, krośnień skim 
i nowosądeckim; na Litwie w rejonach wileńskim, święciańskim, so-
lecznickim, orańskim i  na Laudzie (Kowieńszczyzna), w  rejonach 
poniewieskim i radwiliskim; na Białorusi – w rejonie brasławskim, 
na pogra niczu z Litwą i Łotwą (obszar w granicach Wileńszczyzny 
przed 1939 r.). W około 70% naszymi rozmówcami byli Polacy wy-
znania katolickiego, ponadto Łemkowie, Ukraińcy, Litwini, Biało-
rusini, Cy ganie wyznania greckokatolickiego, prawosławnego bądź 
katolickie go, Rosjanie (staroobrzędowcy) oraz w  kilku wypadkach 
Tatarzy (muzułmanie). Czasem sięgałam też do moich wcześniej-

82 W. J. Burszta, Mowa magiczna jako przejaw synkretyzmu kultury, „Język a kul-
tura”, t. 4, Wiedza o kulturze, Wrocław 1991, s. 99, 101; M. Buchowski, W. J. Burszta, 
O założeniach interpretacji antropologicznej, PWN, Warszawa 1992, s. 32–46.

83 L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwie-
niach tak zwanej filozofii religii, przeł. T. Baszniak i M. Panufnik, Aneks, Lon-
dyn 1987, s. 111–112.
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szych mate riałów z lat siedemdziesiątych, zwłaszcza z woj. przemy-
skiego i bia łostockiego84.

Z wyjątkiem Mazowsza wszystkie badania prowadzone były za-
tem na pograniczach kulturowych (etnicznych, religijnych i języko-
wych). O  ile poczucie tożsamości bywa na takich obszarach wy-
ostrzone (czasem też ulega rozmyciu, co szczególnie jaskrawo 
obser wuje się na Białorusi), o tyle faktyczne zróżnicowanie wierzeń 
i  ry tuałów jest co najmniej problematyczne, bez względu na to, jak 
pos trzegają je zainteresowani. W ich świadomości wybrane szczegóły 
rytuału i symboliki, zazwyczaj drugorzędne z perspektywy teologicz-
nej, urastają do rangi znaków tożsamości. Do takich symboli należy 
np. liczba gwoździ, którymi przybito Chrystusa do krzyża, nigdy zaś 
problem Filioque. Nie należy jednak ich lekceważyć; mogą oczywi-
ście być rozpatrywane jako wyraz stereotypów łatwych do praktycz-
nego (zwłaszcza politycznego) wykorzystania. Poddane głębszej 
ana lizie, mogą jednak służyć jako wskazówki przekształceń biblii 
ludo wej. Prawosławny żegna się trzema palcami, bo jest Trójca Święta, 
prawidłowo, powiada staroobrzędowy nastawnik z Białorusi; katolik – 
pięcioma, bo mówi, że Chrystus miał pięć ran, też prawidłowo. A sta-
rowier – dwoma, bo na początku był Bóg i Człowiek (tzn. Chry stus).

Fakt, że apokryfy są zjawiskiem pogranicza, oczywiście nie zna-
czy, że należy je badać na pograniczu. Jeśli ktoś chciałby się zająć 
ich proweniencją, to należałoby je porównywać w centrach kulturo-
wych, nie zaś tam, gdzie większość mieszkańców jest dwujęzyczna  
i, praktycznie, dwukulturowa w wyniku swoistej koegzystencji, mał-
żeństw mieszanych itd. Przedmiotem tej pracy jest jednak biblia lu-
dowa, a nie – apokryfy „w polskich przeróbkach” (zakładam, że zaw-
sze są przeróbkami). Za „ekumenicznym” podejściem przemawia 
także dziewiętnastowieczna baza materiałowa (dla ówczesnych etno-
grafów do najbardziej pociągających terenów poszukiwań „starożyt-
ności” należały dawne Kresy) oraz współczesna sytuacja kulturowa: 
najłatwiej rozmawia się (nie tylko o  apokryfach) na pograniczach 
z  grekokatolicyzmem i  prawosławiem. Gdyby natomiast uwzględ-

84 Powołując się na te materiały w książce, w nawiasie kwadratowym [ ] ozna czam 
miejsce, z którego pochodzą.
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nić historię migracji wątków, jak czynili to komparatyści, problem 
cen trów, a zatem – proweniencji, także niepomiernie się kompliku-
je. W 1897 r., we wspomnianym już liście do Radlińskiego, Hiero-
nim Łopaciński, wymieniwszy „apokryfy w języku polskim istnieją-
ce” (a nie – co godne uwagi – „w polskich przeróbkach”), wypowiada 
o nich taką oto opinię: „w porównaniu z  innemi narodami mamy 
nie wiele apokryfów (por. Rossyja i Niemcy), ale mieliśmy ich nie-
gdyś znacznie więcej, są ślady ich tępienia. Pierwotne apokryfy roz-
powszechniali sami księża; nie dość światli, aby odróżnić apokryfy 
od ksiąg kanonicznych”85. Badania filologiczne Aleksandra Brückne-
ra, Iwana Franki, Aleksandra Wiesiołowskiego i  Jana Janowa po-
świadczają zachowanie w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej tekstów 
na obszarze polskim zaginionych. Brückner twierdzi, iż tamtejsza 
bo gata literatura apokryficzna czerpała głównie ze źródeł greckich, 
więc redakcja apokryfów (np. Ewangelii Nikodema) jest odmienna 
niż w przypadku łacińskich (a więc i czesko-polskich)86. Janów orze-
ka z kolei, biorąc pod uwagę słownictwo apokryfów, iż często wędro-
wały one przez Polskę na Ruś, albo w obu wypadkach pochodziły 
z tego samego źródła: z Podkarpacia. Tam bowiem, na terenach Ma-
łopolski, chrześcijaństwo miało specyficzne zabarwienie obrządku 
słowiańskiego, od X w. zwalczanego przez Rzym87. Na koniec XV w. 
Brückner datuje wielką aktywność polskiego piśmiennictwa apokry-
ficznego, realizującą się w tłumaczeniach i kompilacjach. Było ono 
w wiekach XVI i XVII szczególnie atrakcyjnym towarem eksporto-
wym przyswojonym „na Rusi białej i czerwonej, aż po Moskwę”88, 
zaś w tym samym czasie w Polsce trzebione w wyniku uchwał sobo-
ru Trydenckiego. Chodzi tu na przykład o przechowane w ukraiń skich 
rękopisach oraz w  tradycji ustnej pasje i dramaty paschalne, a zatem 
o ten rodzaj literatury, który bezpośrednio wiąże się z biblią ludową89. 

85 I. Radliński, Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie w polskich przerób kach, s. 106.
86 A. Brückner, Literatura, t. 2: Pismo święte i apokryfy, s. 113.
87 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, „Prace Fi-

lologiczne” 1931, t. 15, cz. 2, s. 3.
88 A. Brückner, Literatura, t. 2: Pismo święte i apokryfy, s. 114.
89 Por. J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie; Mironʹ [I. Franko], Ju-

žnorusskaja paschalnaja drama, „Kievskaja Starina” 1896, t. 54.
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 Bardzo popularny był przetłumaczony na Rusi już w  XVI w. 
apokryficzny Żywot Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca; dzieło to „do 
dziś cieszy się poczytnością wśród ludu”90. Jednocześnie w XVI w. 
kultura Rzeczypospolitej była otwarta na oddziaływanie tradycji 
bizantyń skiej. Z tych czasów wywodzi się choćby kult wielu ruskich 
ikon, związanych z cudownymi legendami. Wszak w Rzeczypospo-
litej Ja giellonów ⅔ parafii należało do Kościoła prawosławnego91. Jak 
założyliśmy, przedstawienia plastyczne stanowią równorzędne wo-
bec literatury źródło biblii ludowej. „Kontakty ze Wschodem chrze-
ścijańskim, od krycia kościołów na Atos, w  Mistrze czy Kapadocji 
uzmysławiają je szcze bardziej, jak żywą cząstkę życia artystycznego 
stanowią apo kryfy. Jest to wpływ tym silniejszy, że na Wschodzie 
przeniknęły one dużo głębiej do życia liturgicznego [...] niż na Za-
chodzie, co bynajmniej nie znaczy, że nie wywarły one wpływu na li-
turgię Zacho du”92. Z powikłaną przeszłością apokryfów harmonizu-
je skomplikowany układ etniczny i wyznaniowy badanych przez nas 
obszarów. Wyraźny na Wileńszczyźnie „substrat” białoruski i pod-
kreślane daw niej, może nieco przesadnie, wpływy kolonizacji mazo-
wieckiej skłaniały badaczy do formułowania opinii o podobieństwie 
kultury ludo wej tego obszaru i  północnego Mazowsza, zwłaszcza 
w sferze wie rzeń. Michał Federowski we wstępie do swego monu-
mentalnego zbioru materiałów Lud białoruski na Rusi Litewskiej od-
notowywał wielość cech wspólnych „pomiędzy właściwościami du-
chowemi zachodnio-białoruskiej grupy etnicznej z  rdzenną Litwą, 
a jeszcze wię cej z ludem małoruskim”. Najwięcej jednak znajdzie ich 
badacz przy zestawieniu „pojęć i  literatury ustnej sąsiedniego Ma-
zowsza”. „Nie znalazłem – pisze Federowski – u Wójcickiego, Kol-
berga, Chełchowskiego i innych literalnie ani jednego podania, które 
by w mniej lub więcej podobnej odmianie nie było znane w pośród 
licznych siół po łożonych nad Niemnem, Swisłoczą i Szczarą”93. Pro-
blem stanowi oczywiście stopień owego podobieństwa; u sąsiadów 

90 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie, s. 10.
91 E. Wiśniowski, Bilans średniowiecza, w: Chrześcijaństwo w Polsce. Zarys prze-

mian 966–1945, Lublin 1980, s. 96–97.
92 M. Starowieyski, Wstęp, w: Apokryfy Nowego Testamentu, s. 21.
93 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, t. 1–3, Warszawa 1897–1903.
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inny jest nie ty le zestaw wątków wierzeniowych, ile ich wzajemne re-
lacje i lokalna symbolika.

Ta pobieżnie opisana przeszłość apokryfów wskazuje, iż „eku me- 
niczne” traktowanie biblii ludowej rozumianej jako zestaw sche matów 
interpretacyjnych ma swoje racjonalne podstawy. W  ekume nizmie 
posunę się zresztą jeszcze dalej: będę w miarę możliwości uwzględniać 
dostrzeżone we współczesnych materiałach analogie do żydowskich 
legend biblijnych. Na badanych terenach Żydzi pozostawi li po sobie 
wyraźnie wyczuwalną lukę kulturową. Nieraz nasi rozmów cy, opo-
wiadając jakąś legendę bądź anegdotę związaną z Biblią, po woływali 
się na swych przedwojennych sąsiadów-Żydów. Pamięć ludz ka jest 
zawodna, więc nie należałoby przywiązywać do tych wzmia nek więk-
szego znaczenia, gdyby nie chodziło o wierzenia, które istotnie mu-
siały od Żydów pochodzić. Trzeba dodać, iż biblia ludowa koncen-
truje się zwłaszcza na wątkach starotestamentowych, od wrotnie niż 
nasze średniowieczne piśmiennictwo, podobnie zaś do rosyjskiej czy 
ukraińskiej literatury apokryficznej. „Polemika z Ży dami odgrywa-
ła niegdyś w umysłowości ruskiej ważną rolę – pisze Brückner – więc 
przeważają i apokryfy starozakonne. Tych w litera turze polskiej pra-
wie nie ma (prócz ksiąg Adamowych i Józefowych), więcej jej u Cze-
chów, ale i u nich znaczenie ich podrzędne, wobec rozwielmożnienia 
się apokryfów Nowego Testamentu”94. Te ostatnie wykazują jednak 
uderzające podobieństwo do legend żydow skiej hagady m.in. w dzie-
dzinie mechanizmów interpretacyjnych, czego dowodzą studia nad 
tradycją judeochrześcijańską. Autorzy apokryfów, uważając oba 
Przymierza za nierozłączne części tego sa mego objawienia, starali 
się odnaleźć w Starym Testamencie model lub typ, który pozwoliłby 
lepiej scharakteryzować opisywaną przez nich postać Nowego. I tak 
na przykład autor Protoewangelii Jaku ba, mówiąc o  bezpłodności  
św. Anny, odwołuje się do fragmentów dotyczących bezpłodno-
ści Sary, żony Abrahama. Uroczystość przy gotowana przez Joachi-
ma na cześć urodzin Marii wzorowana jest na analogicznej uroczy-
stości urządzonej przez Abrahama na cześć Iza aka (Księga Rodzaju 
21,8). Ucieczka Świętej Rodziny przed Hero dem podobna jest do wę-

94 A. Brückner, Literatura, t. 2: Pismo święte i apokryfy, s. 113.
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drówki Mojżesza, który wsadziwszy żonę i syna na osła, podążył do 
Egiptu (Księga Wyjścia 4,20). Mechani zmy uzupełniania tekstu bi-
blijnego tam, gdzie pomija się całe fragmenty życia głównych posta-
ci (zwracał na nie uwagę już Brückner), oraz wyjaśnianie obecnych 
w nim sprzeczności wspólne są zarówno hagadzie, jak i apokryfom. 
Na przykład milczenie wokół dzieciństwa i  śmierci Marii – powia-
da Frederic Manns, badacz trady cji judeochrześcijańskiej – jest nie 
do przyjęcia dla ludowej pobożno ści, toteż tu właśnie apokryfy pre-
zentują swoje bogactwo95. Zatem uzupełnienia hagady i apokryfów 
opierają się na tych samych schema tach literackich, często zaczerp-
niętych bezpośrednio z Biblii. Cechuje je także ten sam sposób trak-
towania przestrzeni i czasu. W symbolicznej geografii króluje Jerozo-
lima ze Świątynią oraz Góra Oliwna jako miejsce Bożego objawienia. 
Tam właśnie udaje się Maria – według greckiej wersji Transitus – aby 
wysłuchać słów objawienia, w tym samym miejscu Jezus opowiada 
uczniom historię Józefa Cie śli, w apokryfie o tym właśnie tytule. Łą-
czy je ta sama trójdzielna antropologia, zresztą pochodzenia biblij-
nego, która wyróżnia ciało, ducha i duszę ludzką. Podobnie jak Jah-
we w Starym Testamencie oraz w literaturze rabinicznej, tak i Jezus 
pojawia się w apokryfach pod postacią anioła. Funkcjonuje w nich 
ta sama symbolika, np. liczb (zwłaszcza 3 i 7) albo rajskiego Drzewa 
Życia; pod nim zostaje zło żone ciało Marii, a Michał wkłada w nie 
jej duszę96. Według wierzeń żydowskich bowiem dodatkowa dusza, 
która wstępuje w  każdego Żyda na czas szabatu, pochodzi z  Drze-
wa Życia i człowiek otrzyma ją na własność po zmartwychwstaniu97. 
Przytoczyłam tu za Mannsem niektóre z  dostrzeżonych przezeń 
zbieżności, niekiedy, jak się zdaje, oczywiste; doprowadziły go one do 
stwierdzenia, iż „być mo że nie będzie przesadą nazwanie apokryfów 
chrześcijańską hagadą”98.

95 F. Manns, L’aggadah juive et les apocryphes chrétiens, w: Essais sur le Judéo- 
-Christanisme. Studium Biblicum Franciscanum, Analecta 12, Franciscan Print-
ing Press, Jerusalem 1977, s. 86.

96 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 564.
97 Por. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zienkie-

wicz, KiW, Warszawa 1994, s. 200.
98 F. Manns, L’aggadah juive et les apocryphes chrétiens, s. 93.
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Specjalną rangę ma dla mnie jeszcze jedno podobieństwo: z obu 
stron twórczość ta często miała charakter polemiczny, skierowa-
ny przeciw sobie nawzajem; zwalczała przeciwnika za pomocą jego 
własnych, zazwyczaj przekręconych wierzeń. Oznacza to mimetyzm 
konceptów, co wydaje się szczególnie istotne dla biblii ludowej99.

Skąd jednak miałby pochodzić ów porównawczy materiał le gend 
żydowskich, skoro w najlepszym razie funkcjonują dziś one jako za-
tarte wspomnienie słów sąsiada? Możemy posłużyć się zbiora mi le-
gend spisanymi przez Żydów pochodzących z Litwy i Ukrainy.

Louis Ginzberg, autor monumentalnego siedmiotomowego 
wydaw nictwa The Legends of the Jews100, urodził się w Kownie jako 
poto mek słynnego osiemnastowiecznego wileńskiego cadyka, rabie-
go Elia sza. Micha Josef Bin Gorion Berdyczewski, który opubliko-
wał pięć tomów Die Sagen der Juden zur Bibel (1913–1927), pocho-
dził z  ro dziny chasydzkiego rabina z Dubowej na Podolu, Tal mud 
studiował zaś w miasteczku Wołożyn na Białorusi. Wprawdzie dla 
obu auto rów źródłem były europejskie zbiory literatury rabinackiej, 
niewąt pliwie jednak inspirowała ich rodzima tradycja kresowych 
miaste czek. W obrębie tej literatury domeną legend biblijnych są mi-
drasze, które zachowały tradycje, funkcjonujące nieraz od wieków 
w przeka zie ustnym. „Wielu badaczy miało je sumarycznie w pogar-
dzie – pi sze Robert Stiller, autor polskiego przekładu legend Ber-
dyczewskiego – jako nugae rabbinorum: brednie rabinów”101. Czyż 
nie przypo mina to deliramenta apocryphorum, epitetu użytego przez  
św. Hie ronima do określenia apokryfów?

Prace etnograficzne dotyczące wierzeń i obrzędów żydowskich 
pozostawiła Regina Lilientalowa (1877–1924), pochodząca z Zawi-

99 Na przykład oskarżenia o czary wysuwane są z obu stron; Jezus występuje w ha-
gadzie jako czarownik, który posiadł wiedzę magiczną w  Egipcie, ojczyźnie 
czarnej magii (zob. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i  legend żydowskich,  
s. 166); określa się go tam też jako „zwodziciela” (zob. F. Manns, L’aggadah juive 
et les apocryphes chrétiens, s. 90).

100 Zob. L. Ginzberg, The Legends of the Jews, transl. from the German Ma nuscript 
by H. Szold, t. 1–7, Philadelphie 1909–1938.

101 M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, przeł. i przypisami 
opatrzył R. Stiller, URAEUS, cz. 1–2, Gdynia 1996, s. 352.
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chostu (Sandomierskie) nauczycielka warszawskich szkół średnich, 
współpracowniczka czasopism etnograficznych „Wisła” i „Lud”. Nie-
zastąpionym przewodnikiem jest współczesny Słownik tradycji i wie-
rzeń żydowskich Alana Untermana, który na podstawie bogatej bazy 
źródłowej uwzględnia związki wierzeń i rytuałów także w ludowych 
odmianach judaizmu. Literatura ta pozwala niekiedy na porównania 
i drobne uzupełnienia materiałów współczesnych.

Materiały zebrane na terenach byłego Związku Radzieckie-
go wkrótce po jego rozpadzie wymagają paru dodatkowych uwag. 
Do kumentują one wyraźny, w  porównaniu z  obszarami polskiego 
po granicza, zanik dawnych rytuałów (np. kolędniczych, dożynko-
wych), które wymagały pewnej samoorganizacji grup sąsiedzkich 
i  mobilno ści przestrzennej. Ich miejsce zajęły magiczno-religijne 
ochronne praktyki indywidualne, tajemne sposoby zabezpieczania 
się przed nieszczęściem, walki z chorobą i niedostatkiem. Masowym 
prakty kom religii politycznej, sakralizującej władzę partii i państwa, 
propago wanym przez środki masowego przekazu, towarzyszyło ze-
pchnięcie kultu religijnego do sfery zachowań indywidualnych, i to 
praktyko wanych w ukryciu i  tajemnicy. Do powszechnych (nieraz 
traumaty cznych) doświadczeń naszych rozmówców należała np. 
podejmowa na w  ścisłej tajemnicy wyprawa do odległego kościoła 
w celu przystąpienia do pierwszej komunii. I tak uroczystość przyję-
cia do wspól noty chrześcijańskiej, z istoty swojej publiczna, nabiera-
ła charakteru jednorazowego wtajemniczenia, zazwyczaj przygoto-
wanego niedo statecznie bądź wcale. Izolacji wiernych towarzyszyła 
izolacja ko ściołów, brak literatury religijnej (z wyjątkiem ocalonej po 
przod kach), edukacja zaś odbywała się najczęściej w kręgu rodzin-
nym. Znamy to wszystko wprawdzie i z naszej rzeczywistości, jed-
nak sta nowiło to w niej zaledwie krótki epizod w porównaniu z hi-
storią są siadów za wschodnią granicą. Zresztą sytuacja tamtejszych 
rolników wcielonych do kołchozów również była inna niż w Polsce. 
Można jednak stwierdzić, iż w dziedzinie wierzeń i praktyk indywi-
dualnych materiały z Litwy z  lat 1990–1992 są uderzająco podob-
ne do dzie więtnastowiecznych. Inaczej na Białorusi, gdzie izolacja 
i wpływy Rosji miały bez porównania większą skalę.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
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Bóg i „światy”. Osoby, czas, przestrzeń

Bóg Syn i Bóg Ojciec

W  biblii ludowej obowiązuje porządek symboliczny: wydarzenia 
prze nikają się ze względu na zbliżony schemat strukturalny, przez 
co na bierają – tak jak występujące w nich postacie – podobnej war-
tości. Wątki Starego i Nowego Testamentu są przemieszane; wyda-
rzenia Ewangelii nakładają się na opowieści o dawnych czasach, gdy 
niebo i ziemia jesz cze nie były oddzielone i Bóg chodził wśród ludzi 
ja ko starzec, żebrzący Dziad.

Badacze zwracali uwagę na „niejasny stosunek” postaci Boga 
Ojca i Jezusa, zwłaszcza gdy używane jest określenie Pan Bóg1. We-
dług opinii Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego, w religijno-
ści ludowej „Pan Bóg i Jezus Chrystus z pewnością [...] reprezentują 
dwa oddzielne bóstwa dzięki ziemskiemu życiu Jezusa”. Imiona czę-
sto się mieszają – twierdzą dalej owi autorzy – ale funkcje wyodręb-
niono w sposób dostateczny; Bogu Ojcu przysługuje magiczna moc 
nad rzeczami, zaś Jezusowi „nieco podrzędna pozycja magicznego 
pośrednika między mocą boską a człowiekiem. [...] zainicjował On 
i sprawuje pieczę nad magicznymi obrzędami, dzięki którym między 
człowiekiem a Bogiem powstaje stosunek harmonii, czy też w któ-
rych człowiek znajduje obronę przed złem. Skutkiem tego Jezus osą-
dza czyny i postawy ludzi jako pozostające w zgodzie lub niezgodzie 
z Bogiem”2.

1 R. Tomicki, Religijność ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, 
red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Wrocław 1981, s. 42–43.

2 W. I. Thomas, F. Znaniecki, Postawy religijne i magiczne, w: Chłop polski w Eu-
ropie i Ameryce, t. 1, Warszawa 1976, s. 203–204.
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W swoich badaniach wymienieni autorzy korzystali z Ludu Kol-
berga oraz dziewiętnastowiecznych czasopism etnograficznych. Trud-
no powiedzieć, na podstawie których fragmentów materiałów sfor-
mułowali oni wniosek o podrzędnej pozycji Jezusa, który zwłaszcza 
w tekstach Kolberga występuje często zarówno jako sędzia, jak i go-
spodarz „niebieskiego dworu”. Zresztą nawet skonkretyzowanie za-
dań, składających się na funkcję pośrednika, pozwala zauważyć, 
iż nie jest ona podrzędna. Taka opinia mogła natomiast wyniknąć 
z  ewo lucyjnego modelu opisu religijności ludowej, zastosowane-
go przez Thomasa i Znanieckiego. Składają się nań „częściowo nie-
zależne typy wierzeń”, które w gruncie rzeczy oznaczają stadia roz-
woju reli gijnego; wierzenia te – jak przyznają autorzy – występują 
w rzeczy wistości pomieszane „często w sposób bardzo nielogiczny”3. 
Pod rzędna rola Jezusa przypisana została stadium charakteryzujące-
mu się brakiem świadomości etycznej, postawami czysto magiczny-
mi, gdzie stopniowo wzrastająca przewaga „imperium niebieskiego” 
nad „szatańskim” ma charakter raczej fizyczny niż duchowy. Dopie-
ro w stadium następnym zachodzi – według autorów – rozróżnie-
nie między dobrymi i  złymi duchami oraz pojawiają się właściwe 
postawy religijne (równoznaczne z moralnymi). „Charakterystycz-
nym wy razem tego odróżnienia jest fakt, że podczas gdy w magicz-
nym sys temie Jezus podporządkowany jest Bogu, w moralnym syste-
mie zaj muje miejsce Boga. Bez porównania częściej ludzie odwołują 
się do niego jako do duchowego przewodnika ludzkiej społeczności 
niż do Boga”4.

Sądzę, że wskazana tu zmiana funkcji Jezusa wiąże się z  nad-
interpretacją, wywołaną zastosowaniem ewolucyjnego modelu, tym 
bardziej że również w przypadku postaw magiczno-religijnych, któ-
rych wyrazem są zaklęcia i modlitwy ludowe, Jezus jest (obok Matki 
Boskiej) postacią dominującą. Zarówno materiały dziewiętnastowie-
czne, jak i współczesne świadczą o  tym, że w większości przypad-
ków funkcje Boga Ojca i Syna pokrywają się, lecz Jezus jest posta-
cią aktyw ną, wcielającą w życie wolę Ojca, który staje się dla swego 

3 Ibidem, s. 175.
4 Ibidem, s. 224.
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stworzenia Deus otiosus5. W popularnych wątkach ludowych opo-
wiadań o stworzeniu oraz o wędrówkach Boga po świecie postacie te 
zazwyczaj funkcjonują wymiennie albo po prostu narrator nie pre-
cyzuje, o którą z nich chodzi. Nie ma to większego znaczenia, cho-
ciaż można mówić o ogólnej tendencji do zastępowania Boga Ojca 
przez Syna. Miesz kanka Wileńszczyzny opowiada: Mówili dziadek, 
mamusia, że szedł Pan Bóg drogą i zaszedł, gdzie kto dał jeść, i jemu 
nie dała gospody ni. I on zrobił tam potop, a sam wyszedł z tego domu 
i zostawił książkę na stole [...] – A kto to był, Pan Bóg czy Pan Je-
zus? – prze rywa prowadzący rozmowę. – No, jak u nas, Boh, Boh, no 
Bóg – od powiada narratorka; kontynuując opowieść o potopie, który 
spowo dował zniszczenie kłosów, dalej używa, na wszelki wypadek, 
wymiennie określeń Pan Jezus i Pan Bóg.

Sama zasada wymienności nie jest sprzeczna z tradycją kanoni-
czną. Badacze uznawali ją za wynik „pomieszania”, zakładając ostre 
rozróżnienie między pierwotną kreacją – stworzeniem świata, a wąt-
kami drugiej kreacji bądź metamorfozy osnutymi wokół działalno-
ści Chrystusa. Tymczasem w  biblii ludowej nakładają się one na 
siebie i  są praktycznie nie do oddzielenia. Idea, iż Chrystus mógł 
prze kształcić stworzenie, nie kłóci się z  chrześcijańskim przesła-
niem; podkreśla to także Marlene Albert-Llorca, autorka monogra-
fii o eu ropejskich legendach dotyczących pochodzenia zwierząt i ro-
ślin. Tak jak nowe prawo wypełniło dawne, świat stworzony przez 
Boga zo stał przemieniony przez Jezusa6. Ostre rozróżnienie Ojca 
i Syna, jak również dwóch kreacji czy też kreacji i przemiany, wy-
nika zatem z właściwej badaczom liniowej koncepcji czasu. W bi-
blii ludowej Chrystus jest wyłącznym podmiotem wątków, wierzeń 
i zwyczajów dotyczących Bożego Narodzenia i Dzieciństwa oraz Pa-
sji i  Zmartwy chwstania, a  zatem zostaje wyraźnie odróżniony od 
Boga Ojca jako Odkupiciel, Syn Marii. W pozostałych przypadkach 
przenikanie się obu postaci jest uderzające i wiąże się ze wspomnia-

5 Por. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór i wstęp M. Czerwiń-
ski, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1993, s. 129–132.

6 M. Albert-Llorca, L’ordre des choses. Les récits d’origine des animaux et des 
plantes en Europe par... Le regard de l’ethnologue 2, „Éditions du Comité des Tra-
vaux historiques et scientifiques. Éditions du C.T.H.S.”, Paris 1991, s. 27–28.
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nym już porządkiem symbolicznym biblii ludowej, który wyraża 
się w  cyklicznej przemianie następujących po sobie światów. Spo-
radycznie nazywa się w niej Boga Chrystusem, np. w formie Chrest 
Pan7 zazwyczaj jednak pojawiają się określenia Pan Jezus (Paniezus), 
Jezusek, Pan Bóg, a także liczne, do dziś stosowane zdrobnienia: Bo-
zio, Bożeńka, Bozia, zaś w przypadku opowiadań o wędrówkach po 
ziemi: Dziad, Dziaduńka, Starik. Jezus występuje zatem wymiennie 
z Bogiem Ojcem we wszystkich opowiadaniach o stworzeniu świata, 
ludzi, zwierząt i ro ślin8, a trzeba przyznać, że historie etiologiczne to 
gatunek w biblii ludowej dominujący. 

Postaci starca, pojawiającej się w  opowieściach o  wędrówkach 
Boga po ziemi, również zatem nie należy interpreto wać jako obrazu 
Ojca. Często ów żebrzący Dziad nazywany jest wprost Jezusem. Na 
przykład współczesne opowiadanie z Wileńszczyzny rozpoczyna się 
wyjaśnieniem Pan Jezus stary był..., a potem narratorka cały czas po-
sługuje się określeniem starik.

„Dziad” w polszczyźnie kresowej ma wszak odmienne konota-
cje niż we współczesnej ogólnej odmianie języka, w której nadaje się 
mu przede wszystkim zabarwienie pejoratywne, nie tylko jako prze-
ciwieństwu bogacza, ale np. – bohatera, kogoś, kto posiada ho nor, 
kto odznacza się charakterem9. Tymczasem na Wschodzie słowo to 
nadal funkcjonuje jako określenie zmarłych przodków, na co wska-
zuje białoruska nazwa święta zmarłych. Na kresach wciąż uważa się 
też, że duchy protoplastów łakną strawy, żądają troski żywych, a na-
wet świadczeń materialnych, i to w ramach swoistej wymiany, mają 
bowiem moc obdarzania urodzajem i płodnością bądź pozbawiania 
ich. (W Polsce także opowiadano o wędrującym Bogu – dziadku, ni-
gdy jednak – dziadzie).

Ryszard Tomicki, zwracając uwagę, iż Chrystus występuje 
w apo kryfach jako stwórca, wysunął hipotezę o istnieniu pierwotnej, 
nie znanej wersji mitu słowiańskiego, w którym stwórcą ludzi był-

7 L. Młynek, Kilkanaście pieśni z Wadowickiego, „Lud” 1903, t. 9, s. 404.
8 Por. M. Albert-Llorca, op. cit., s. 26.
9 M. Zowczak, Bohater wsi – mit i stereotypy, Wiedza o kulturze, Wrocław 1990; 

por. „dziady” jako łopianowe rzepy lub kolczaste pędy jeżyn, wczepiające się na-
trętnie w człowieka.
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2. Trójca Święta, tempera na płótnie, 60 × 47,5 cm, Skwirtne, pow. 
Gorlice, woj. rzeszowskie
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by syn Boga, ograniczony w swoich możliwościach kreacyjnych i – 
wskutek tego – „zmuszony do korzystania z pomocy Ojca”. Dlatego 
w apo kryficznej ruskiej opowieści o Morzu Tyberiadzkim, ulepiwszy 
ludzi „poszedł Pan do Ojca swego po duszę”. Tymczasem w mitach 
ludo wych stwórcą jest zazwyczaj Bóg Ojciec – twierdzi tenże autor10.

Apokryfy często jednak rządzą się tymi samymi prawami, co 
i biblia ludowa. Toteż wbrew opinii, iż zmiana stwórcy tylko wyjąt-
kowo następuje w tekstach ludowych11, można wskazać na wiele ta-
kich przypadków zarówno w materiałach dawnych, jak i współczes-
nych. Na przykład w opowiadaniu Skąd powstał ląd stwórca, czyli 
Pan Jezus, spaceruje ze świętymi Piotrem i Pawłem12; według pieśni 
z oko lic Jędrzejowa Jezus „cały świat stworzył, niebo i ziemię, a na 
tej ziemi każde stworzenie”13; w kolędzie z Krakowskiego dziecię Je-
zus zwra ca się do Marii: „A ty matuchno nie wierzysz / Żeby ja miał 
być Syn Boży [...] / Stworzyłem żydów, tatarów / I was chrześcija-
nów [...] / Stworzyłem ptactwo, robactwo, / Ludziom na bogactwo”14. 
W opowiadaniu ukraińskim Jezus i św. Piotr „nie wiedząc, co robić, 
z  nu dów powzięli zamiar stworzenia ziemi”15. We współczesnych 
mate riałach z Mejszagoły, rej. wileński, Ewę tworzy Pan Jezus z psie-
go ogona. To, że takie przypadki są w dawniejszej literaturze stosun-
kowo rzadkie, można tłumaczyć zarówno dwuznacznością określe-
nia „Pan Bóg”, jak i nie zawsze przecież świadomymi poprawkami 
bada czy, którzy zapisując owe teksty, uznawali je za „pomieszane”.

Nie kwestionując zatem postulowanej przez Tomickiego możli-
wości istnienia słowiańskiego mitu o  stwórcy-synu bożym, zmia-
nę postaci kreatora można także interpretować jako efekt porządku 
sym bolicznego, który znosi w biblii ludowej odrębność Starego i No-

10 R. Tomicki, Ludowe mity o stworzeniu człowieka. Z badań nad synkretyzmem 
mitologicznym w Europie Wschodniej i Południowej oraz w Azji Północnej, „Et-
nografia Polska” 1980, t. 24, z. 2, s. 59.

11 J. Traczyk, Z okolic Babiej Góry. O smokach i płanetnikach, „Wisła” 1895, t. 9, s. 75.
12 J. Bol, Jak powstał ląd, „Wisła” 1902, t. 16, s. 797.
13 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1–60, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wro-

cław 1961–1978 [dalej: DWOK], t. 19, s. 184.
14 Ibidem, t. 5, s. 236.
15 M. Żmigrodzki, Ukraina, cz. 1: Theogonia i  kosmografia ludu Ukrainy, „Lud” 

1896, t. 2, s. 322.
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wego Testamentu, i to – w porównaniu z typologią biblijną – w spo-
sób dosłowny. Zmiana wiązałaby się więc nie z brakiem kompetencji 
stwórczych bożego Syna, lecz ze zdominowaniem przez niego Ojca. 
Symbolicznym kontaminacjom biblii ludowej towarzyszy bowiem 
efekt, który Mircea Eliade określił jako „imperializm” głównych po-
staci mitu, skupiających wokół siebie coraz większą liczbę wątków 
i motywów, związanych pierwotnie z innymi bohaterami.

W  przypadku, gdy słowa zaklęcia-modlitwy mają mieć naj-
większą moc, odwołują się często do Trójcy Świętej, jak na przykład 
w  popu larnej na Wileńszczyźnie zamowie od uroku: Jeden zrobił, 
trzy odro bił, Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty (rej. brasław-
ski, 1996)16. Poza zamowami Duch Święty pojawia się w biblii lu-
dowej przede wszystkim w przedstawieniach plastycznych jako bia-
ły gołąbek. 

Pechowy demiurg

Odejście Jezusa po dusze dla stworzonych przez niego ludzi, inter-
pretowane przez Ryszarda Tomickiego jako wyraz niedostatecznej 
mocy kreacji, umożliwia ingerencję diabła – przemianę ciał opusz-
czonych stworzeń – i pośrednio tłumaczy braki ludzkiej natury. Mo-
tyw odejścia stwórcy występuje powszechnie także w tych tekstach, 
w których mowa jest nie o Jezusie, lecz o Bogu Ojcu i jawi się jako 
zaniedbanie demiurga. Charakterystyczne dla biblii ludowej wyda-
je się bowiem przesunięcie przyczyny ludzkiej niedoskonałości, np. 
chorób czy ułomności, z grzechu pierworodnego na epizody historii 
stworzenia, a dokładniej na niedbałość czy wręcz fuszerkę stwórcy. 
Na przykład w tekstach Dowojny-Sylwestrowicza Bóg, który ulepił 
człowieka z gliny, nie tylko pozostawił swoje bezbronne stworzenie 
w najmniej odpowiednim momencie, ale nie zadbał o właściwe two-
rzywo, zadowalając się byle czym przy tworzeniu kobiety.

16 Por. średniowieczne zamawianie bólu głowy od uroku z  Żołyni: „Jeden cie 
urzykł, trzech cie odrzyka: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty” (A. Brückner, 
Literatura, t. 1, s. 61).
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„Gdy już był ulepiony, poszedł Bóg do nieba przynieść duszę 
człowiekowi. Podczas gdy Bóg tę glinę czyli też ciało człowiecze po-
zostawił, Belzebub (Belzebuba) albo djabeł (Velnis) pokłuł je całe 
palcem. Gdy przyszedł Bóg, aby ducha w  nie wetchnął, znalazł je 
po kłutego palcem. Bóg zapytał szatana (Velnis): Czy to ty to zro-
biłeś przez swoją niegodziwość? Djabeł zaś odpowiedział: Boże, ów 
stwo rzony człowiek zapomni ciebie, żadnego nie cierpiąc bolu. Ile tu 
jest moich pokłuć, to tyle on będzie miał bolów i cierpień: przerośli 
(paraugu), własienic (dyminičiu), kołtunów, krosty (nižu) parchów, 
wrzodów (pokuniu arba pikutiu), chorób rozmaitych, nędzy i kło-
potu bez końca itd. Wtedy Bóg odpowiedział, że to uważa za słusz-
ne i za to djabła nie karał. Później Bóg przyklęknąwszy na prawe ko-
lano tchnął człowiekowi nieśmiertelną duszę swoję. Później powołał 
go lub też obudził imieniem Adama. Stworzone odzienie dla Adama 
by ło nieśmiertelne: włosy i paznogcie obrastały całe ciało.

Niewiasta jest stworzona z żebra boku prawego Adama, dla tego 
to mężczyźni tego jednego żebra nie mają. Gdy Bóg wyjął pierwsze-
mu człowiekowi żebro, pies je pochwycił i pożarł. Wtedy Bóg po-
chwycił psa za ogon, chcąc żebro wytrząść, lecz nie wytrząsł, tylko 
urwał psu ogon. A ponieważ niewiasta jest z tak poniżającej rzeczy 
stworzona, dla tego wciąż musi upokarzać się przed mężczyzną”17.

Podobny dialog uwieńczony boską zgodą na ludzką ułomność za-
wiera cytowana przez Tomickiego wersja ruskiego apokryfu o  Mo-
rzu Tyberiadzkim18. Nawiasem mówiąc, zarówno w tekście Dowojny, 
jak i w przytaczanym przez Tomickiego micie ukraińskim19, odej ście 
Boga po duszę sprawia wrażenie wyprawy do skarbca czy składu na-
rzędzi; mamy wszak do czynienia z niebiańskim bricoleurem.

Bóg godzi się na ułomność swego stworzenia, jest bowiem 
w isto cie współtwórcą. Według wersji Dowojny „na początku stwo-
rzenia, gdy nie było ani nieba, ani ziemi, początki wiadomości są ta-

17 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis w  Centralnym Państwo wym Archiwum 
Historycznym w Wilnie, Fond 1135, op. 10 (Teki Jana Karłowicza, Wileńskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk), 1.

18 R. Tomicki, Ludowe mity o stworzeniu człowieka, s. 51.
19 Ibidem, s. 59.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



72 CZĘŚĆ 2

kie: że Bóg (Dievas) na powierzchniach wody chodził z djabłem (su 
Velniu) niegodziwym”20.

W  historii stworzenia kobiety (funkcjonującej współcześnie 
jako osobny, anegdotyczny wątek) pogłębia się zepsucie ludzkie-
go rodu, zapowiadając kolejną katastrofę, ale zarazem potęguje się 
nieudol ność czy też niemoc stwórcy, niekiedy stwierdzana explicite. 
Zstępu jący porządek tej podwójnej historii stworzenia odpowiada 
dominu jącej w biblii ludowej koncepcji upadku czy też stopniowej 
degeneracji ludzkiego rodu. Również w tekście Dowojny występu-
je motyw ograniczonej możliwości kreacji, ale od samego początku 
wiąże się on z diabłem. To on – podobnie jak w analizowanych przez 
Tomic kiego mitach kosmogonicznych – dostarcza ziemi z  głębin 
wodnych, ale to Bóg, siejąc ją bądź przygotowując zaczyn, tworzy 
ląd. Podob nie diabeł – na wzór Boga – próbuje stworzyć człowieka: 
„nawet z gliny ulepił, lecz żywym nie mógł go zrobić i ten człowiek 
ulepio ny, lecz bez życia, nazywa się bedušnika (bez duszy)”. Albo też: 
Adama i Ewę diabeł ulepił, Pan Bóg ożywił (rej. wileński, 1991).

Można sobie wyobrazić, że ten żywotny schemat ludowych teks-
tów – schemat związanych ze sobą działań Boga i  diabła – mógł 
być w pewnych sytuacjach, zgodnie z hipotezą Tomickiego, projek-
towany na Boga Ojca i Syna; byłby to jednak szczególny przypadek 
transformacji mitycznej struktury. Motyw odejścia stwórcy czy ra-
czej przedwczesnego opuszczenia jeszcze nie-ludzi jest bowiem jed-
ną z  form wyrażenia ogólnej zasady, iż stworzenie zostało zepsute 
już na początku, w wyniku boskiego niedopatrzenia.

Jezus bywa w biblii ludowej utożsamiany z pierwszym człowie-
kiem: łączy się z nim wątki historii Adama, a nawet Noego (Jezus 
występuje jako jedyny człowiek, który ocalał z potopu). Także ludo-
wa wersja opowieści o grzechu pierworodnym powtarza sche mat za-
niedbania: wąż kusi Ewę pod nieobecność Adama, który lekkomyśl-
nie oddalił się od niej. Motyw ten, akcentowany we współczesnych 
materiałach ze wschodniej Polski, pojawia się także w Krakowskiem 
Kolberga, gdzie nieobecność Adama w czasie kuszenia wytłumaczo-

20 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 1.
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na jest jego snem na trawniczku21. Źródłem tego motywu we współ-
czesnych ma teriałach mogą być pamiętane jeszcze przez naszych 
rozmówców dojałogi, w małym zakresie zmienione fragmenty szes-
nastowiecznych dialogów na Boże Narodzenie, wygłaszane podczas 
przedstawień organizowanych powszechnie na wsiach w okresie Go-
dów. W Cieszacinie Wielkim (woj. przemyskie) oglądaliśmy w 1989 r. 
chodze nie z  rajem, widowisko według przedwojennych wzorów, 
w którym po scenie w  raju następowały Ofiara Abrahama i Hero-
dy. Bardzo podobne przedstawienie z Ciechanowca (woj. łomżyń-
skie) opisano pod nagłówkiem „Widowisko ludowe »Król Herod«”22. 

W scenie rajskiej Adam powiada: 
„Pozostań ty moja miła Ewuniu w tym raju,
ja pójdę zobaczę do zwierząt w gaju”23.
Współczesne opowiadanie o  grzechu pierworodnym zawiera 

fragment, który może służyć jako komentarz do cytowanego tekstu 
i w ogóle – do motywu odejścia czy też nieobecności Adama.

Adam chodził do Pana Boga po drabinie, wchodził do nieba na 
rozmowę. W raju była drabina do nieba, do wysokości, bo przecież ra-
zem nie mieszkali, Bóg nie w raju, tylko na wysokościach. – A gdzie 
ten raj był? – Pewnie na ziemi. Bo teraz nawet świadki Je howy mówią, 
że możemy utworzyć raj na ziemi. No to jest taka doku mentacja. I że 
był samotny ten Adam, to chodził na te rozmowy. I ze zwierzętami się 
bawił. No ale Pan Bóg się ulitował i mówi: „Adamie, sam jesteś. Trze-
ba ci jakie zabawidełko dać”. [...]

I już ma tę Ewę Adam, już na spacery razem chodzą, ze zwierzę-
tami się bawią. Ale zatęsknił za Bogiem. Chciał się tam wspinać, tyl-
ko szkoda... No i dlatego teraz jest w przykazaniu, jak weźmie się ślub, 

21 DWOK, t. 7, s. 6.
22 A. Błachowski, Widowisko ludowe „Król Herod” z Ciechanowca pow. Siemiaty-

cze, „Literatura Ludowa” 1960, R. 4, nr 2–3; por. też J. Więcławik (SVD), Wpro-
wadzenie do historii dialogu bożonarodzeniowego, w: Kolędowanie na Lubelsz-
czyźnie, „Literatura Ludowa” ogólnego zbioru R. 25 za rok 1981, red. nauko wa 
J. Bartmiński i C. Hernas, PTL, Wrocław 1986, s. 198–239, tamże współcześnie 
notowane teksty; J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, 
Warszawa 1981, s. 593.

23 A. Błachowski, Widowisko ludowe „Król Herod”, s. 94.
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małżeństwo, zawsze Ewa musi pójść za swym mężem, żeby do brze 
było, żeby nie było sporów, żeby nie zapomnieć. I przeważnie jak jedno 
drugie opuszcza, to powstaje zdrada. No i Adam chce po rozmawiać so-
bie z Panem Bogiem, i poszedł. I za ten czas diabeł so bie myśli: „Aha”. 
(Jak Adam spacerował z Ewą po raju, to diabeł tak się z wściekła przy-
patrywał). [...] Skorzystał z tej szansy, że Ada ma nie było, no i się za-
bawił z Ewą. Powstał ten grzech pierworod ny, czy to przy tym jabłku, 
czy za jabłkiem, czy przez jabłko, mniejsza o to, ale szatan wkro-
czył. – A w jakiej postaci pokazał się Ewie? – Musiał być bardzo do-
skonały, piękniejszy od Adama, bo inaczej by się nie złakomiła (woj. 
przemyskie, 1989).

Adam odchodzi zatem do nieba, do Boga – swego Ojca, podob-
nie jak Jezus-stwórca w  apokryfach. Bez względu na przyczy-
nę nie obecności Adama: sen, zabawę ze zwierzętami, czy też na-
wet prag nienie rozmowy z Bogiem, jej skutek jest równie fatalny jak 
w przypadku działań stwórcy, i to z tej samej przyczyny: zaniedbania.

Do transformacji między schematami tych dwóch wydarzeń: 
stworzenia ludzi i grzechu pierworodnego, mógł się przyczynić typo-
logiczny związek Adama i Chrystusa, wyrażany choćby w popular-
nej ikonografii, w  przedstawieniu Frasobliwego ze stopą wspartą 
na czaszce Adama bądź Ukrzyżowania z tą samą czaszką widoczną 
u podstawy krzyża24.

Między opowiadaniami o  stworzeniu, czy też współtworze-
niu, oraz o  grzechu pierworodnym można zauważyć jeszcze inne 
podo bieństwo. W  obu przypadkach interpretuje się często utratę 
doskonało ści boskich tworów w aspekcie seksualnym. Grzech pier-
worodny ro zumiany jest powszechnie jako akt seksualny, wynikiem 
zaś ingeren cji diabła, możliwej dzięki nieobecności Boga, bywa czę-
sto – za miast uszkodzenia ciał pierwszych ludzi – powstanie narzą-
dów płcio wych.

Jak Pan Bóg ulepił z ciasta człowieka, zostało trochę tego ciasta 
i  Pan Bóg radzi, że trzeba jeszcze coś ulepić, wziął i  ulepił kobietę, 
poszedł Pan Bóg po świętą wodę, żeby poświęcić, żeby był człowiek. 

24 Por. legendy o drzewie Chrystusowego krzyża.
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A wyszedł wtedy diabeł i dolepił chłopcu, a zabrał kobiecie (rej. wi-
leński, 1990).

Odejście po święconą wodę zastępuje tu odejście po dusze, co 
dowodzi, że najważniejsza jest sama nieobecność Boga. W  innym 
tekście działania Boga i diabła przypominają grę w klasy.

Ludzie mówili, że jak Pan Bóg lepił Ewę, to tak samo na podo-
bieństwo. Adam spał, a ten tak samo, ten tors lepi, lepi. I poszedł tam 
na Adama popatrzeć. A diabeł przyszedł i wziął między nogami roz-
ciął jej. I Pan Bóg przyszedł [do Ewy – M. Z.], diabeł poszedł robić 
psotę u Adama i z tego zrobił mu te żołędź. I jak Pan Bóg przyszedł, 
to diabeł rzucił taką glinę i Ewie zrobił pierś. Bóg się rozejrzał i po-
wiedział, żeby mu diabeł nie przeszkadzał i ten rzucił drugi raz i zro-
bił drugą. I tak powstała Ewa jaka jest (woj. przemyskie, 1990).

Wyrazem koncepcji „zepsucia” stworzenia już u samych począt-
ków może być także interpretacja biblijnego motywu stworzenia Ewy 
z żebra Adamowego jako osłabienia Adama, pozbawienia go pier-
wotnej siły: Przedtem, jak Adam był stworzony, to tak żebra krugom 
miał, tak jak koc leżały – taki Adam silny był (rej. solecznicki, 1991). 
Stąd też do dziś na Litwie popularne jest wierzenie, iż mężczyźni nie 
mają jednego żebra (por. toż samo w cytowanym wcześniej tekście 
Dowojny-Sylwestrowicza). Funkcjonuje także wie rzenie odwrotne, 
choć znaczenie rzadsze: gdy urodzi się dziecko z dodatkowym że-
brem, będzie siłaczem. Zanotowałam je na Mazow szu i w Małopol-
sce w związku z postaciami bohaterów-siłaczy, a je den z moich roz-
mówców powoływał się nawet na zdjęcia rentgenowskie jako dowód 
tego fenomenu25. Niegdyś na Mazowszu wierzono powszechnie, że 
siłacz „ma bez brzuch żebra. Żeber takich można mieć od jednego do 
trzech, przy czym posiadacz trzech żeber, opasu jących jego brzuch, 
ma być najsilniejszy”26. W wierzeniach białoru skich taka anomalia 
zyskuje jednoznaczną interpretację jako czortawo räbro; efektem po-
zostaje jednak nadludzka siła27.

25 M. Zowczak, Bohater wsi – mit i stereotypy, s. 94–95.
26 S. Dworakowski, Zwyczaje rodzinne w powiecie Wysoko-Mazowieckim, Warsza-

wa 1935, s. 47.
27 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, t. 1, Warszawa 1897, s. 206–207.
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W  mitach bohater jest naznaczonym skazą odmieńcem. Tak 
w każdym razie prezentował bohatera indoeuropejskiego eposu Ge-
orges Dumézil, zwracając uwagę na postacie rodzące się z dodatko-
wymi ramionami bądź oczami. Bohaterowie są stawką w grze bo gów, 
przy czym cieszą się protekcją bóstwa „ciemnego”, zaś niechę cią – „jasne-
go”28. Koncepcja ta pozwala wyjaśnić dwuznaczność sta ropolskiego 
odpowiednika bohatera – gardziny (czeskie hrdina); jego słowiański 
źródłosłów g d miał według Franciszka Sławskiego podwojny sens: 
„dumny, wyniosły” oraz „okropny, szkaradny” (w  jęz. sło weńskim 
grdina to „ohyda, ohydna istota”)29.

O ile Adam bez żebra jest więc tworem zepsutym, osłabionym 
przez samego stwórcę30, o  tyle dziecko rodzące się z  dodatkowym 
żebrem jest postacią demoniczną, obdarzoną diabelską mocą.

Na ludowe opowiadania o stworzeniu i grzechu – zwłaszcza na 
terenie Wileńszczyzny i  wschodniej Polski – niewątpliwy wpływ 
wy warły legendy żydowskie. Nasi rozmówcy powoływali się nie-
raz na autorytet swych przedwojennych sąsiadów. Nie traktując 
tych wzmia nek w sposób wiążący, trzeba jednak przyznać, że poza 
bezpośredni mi, zapewne obopólnymi wpływami, wchodzi w  grę 
także niezależne podobieństwo ludowej interpretacji wątków biblij-
nych. Wyraźne locus communis pojawia się w  związku z  anegdotą 
o stworzeniu kobiety z psiego ogona, o czym napomknął Dowojna-
-Sylwestrowicz. Jest to temat cieszący się do dziś popularnością na 
Wileńszczyźnie. Znów możemy przy tym mówić o pechowym de-
miurgu, Panu Bogu lub Panu Jezusie.

Pan Bóg stworzył Adama, żebro suszył na płocie. Skądś biegł pies 
i chwycił to żebro. Pan Bóg biegł, a że staruszek, to nie mógł dopędzić 
i chwycił za chwost, no i chwost zerwał się, a pies pobiegł z żebrem. 
A że Pan Bóg już dalej tworzyć nie mógł, to stworzył z tego chwosta 
kobietę. I dlatego kobieta się tak ciągnie za mężczyzną jak chwost psa. 

28 G. Dumézil, Mythe et épopée, t. 2: Types épiques indo-européens: un héros, un 
sorcier, un roi, Paris 1971.

29 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, red. K. Nitsch i A. Sindut,  
t. 1, Kraków 1952, s. 258, 405.

30 Pot. hebr. cela, znaczące zarazem „żebro” oraz „potknięcie”, „nieszczęście”; R. Gra-
ves, R. Patai, Mity hebrajskie, przeł. R. Gromacka, Cyklady, Warszawa 1993.
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To tak ludzie często opowiadają. A to żebro? To chyba pies zjadł (rej. 
wileński, 1991).

Pan Bóg postawił to żebro koło mężczyzny suszyć, a pies ukradł, 
wtedy chwost odciął psu i stworzył kobietę (rej. wileński, 1992).

Żydek jeden mówił: Z czego kobietę Pan Jezus stworzył? – Z że bra 
Adama. Żydek mówi: Nie, Pan Jezus wybrał żebro Adamowi, skoczył 
pies, za to żebro, a Pan Jezus za ogon psa złapał i został ogon w ręce 
i z ogona kobietę stworzył (rej. wileński, 1991).

Ja słyszała, że kobieta od psa chwosta, mówią – za to baba tak ga-
nia jak psica, mówią, że Pan Bóg zrobił naprzód mężczyznę, a po tem 
ten mężczyzna dał takie jakieś zadanie Bogu, że czemu on jeden, bez 
kobiety, a bieg pies, Pan Bóg wziął chwosta i zrobił kobietę (rej. wileń-
ski, 1992; podobną historię zanotowaliśmy na Łemkowszczyźnie).

Według legend żydowskich Adam miał początkowo ogon za-
kończony żądłem: Bóg odciął go i  stworzył z  niego Ewę; pozosta-
ły po nim kikut to kość ogonowa31. Uderzająco zbieżna z  legendą 
żydow ską jest wersja białoruska zanotowana przez Federowskiego: 
„Buoh jak stworyu Adama, to stworyu jeho z chwastom; pośla Buoh 
apamiatawausia, szto kiepsko hetak kab usio i  żywina i  ludzi byli 
z chwastami, tak nawiärnuu na Adama son i adriezau jemu chwuost 
i pałażyu kała jeho i zrabiłasie z taho chwasta żuonka Jewa. To ko-
biety pachodziać z mużczynskaho chwasta”32.

Winę za ludzką niedoskonałość ponosi zatem sam Stwórca wes-
pół z diabłem, swym złośliwym towarzyszem. W tej sytuacji grzech 
pierworodny jest oczywistą konsekwencją pierwotnego zepsucia. 
Spra wy zakazu czy świadomego wyboru odsunięte zostają na daleki 
plan; ważniejsze jest przeznaczenie czy też, jeśli kto woli, przypadek, 
któ ry ma władzę nad samym stwórcą.

31 R. Graves R. Patai, Mity hebrajskie, s. 68, 69. Autorzy powołują się m.in. na mi-
drasz palestyński Genesis Rabba z V w.

32 M. Federowski, Lud białoruski, s. 201.
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Bóg, diabeł, Matka Boska

W biblii ludowej można wskazać na dwa rodzaje relacji między Bo-
giem a diabłem. Jedna z nich, zgodnie ze strukturą mitu słowiańskie-
go, opiera się na swoistym współdziałaniu czy też raczej grze, gdy 
diabeł sprawia wrażenie boskiego alter ego; sprzeciwiając się Bogu, 
czyniąc mu na despet, tworzy on gorszą część świata, nieuda-
ne stworzenie, które często obraca się przeciw niemu samemu. Tę 
uni wersalną archaiczną strukturę opisywali niejednokrotnie ba-
dacze mi tu. Eleazar Mieletinski charakteryzuje postacie bohate-
rów kulturo wych – demiurgów, uosabianych często jako brat mą-
dry i  głupi, zwracając uwagę na komizm głupiego, wyrażający się 
nieudolnym naśladowaniem przezeń działań rozumnego brata33. 
W przypadku tej relacji protagoniści należą do jednego świata, czy 
też tworzą jeden świat, chociaż reprezentują jego przeciwstawne 
aspekty. Ta struktura rozpowszechniona jest w bajkach, gdzie miej-
sce Boga zajmuje chłop jako zwyciężający głupiego diabła. Nato-
miast w tych tekstach, w któ rych Bóg określany jest jako Pan Jezus, 
zamiast diabła często poja wia się św. Piotr albo Żyd. Jezus występu-
je wówczas jako stwórca bądź cudotwórca, bohater kulturowy, twór-
ca etosu, lekarz i nau czyciel.

Drugi typ relacji między Bogiem a diabłem związany jest ze sche-
matem upadku, charakterystycznym dla apokryfów judeochrze-
ścijańskich: diabeł wskutek aktu nieposłuszeństwa (pychy) zosta-
je strącony do innego, gorszego świata, ewentualnie antyświata; nie 
ma żadnych możliwości kreacyjnych, jest tylko wielkim destrukto-
rem. Zanim znajdzie się w swym królestwie, odbywa długi lot opi-
sywany w opowiadaniach; jest to droga do innego świata. Podczas 
lotu nastę puje metamorfoza Lucyfera i jego zastępów. Zgodnie z tym 
schema tem Bóg czy też Pan Jezus jest groźnym i surowym egzeku-
torem prawa, sędzią, bezwzględnym wobec przeciwnika. Takim 
ukazują go Listy z nieba. W roli Lucyfera (diabła) występują ludzie 
władzy (he rody, judasze), mogą też się pojawić uczeni albo lekarze 

33 E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1981, s. 226– 
–227, passim.
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(faryzeusze, doktory). Ich prekursorem jest biblijny król Salomon, 
wielki mędrzec i  czarnoksiężnik, wyposażony w  diabelską wiedzę, 
która przysparza bogactw i władzy na tym świecie, prowadząc du-
szę do zguby. Bóg i diabeł reprezentują tu dwa odmienne i przeciw-
stawne sobie światy.

Pierwszy rodzaj relacji w  słowiańskich mitach kosmogonicz-
nych omówił drobiazgowo Ryszard Tomicki34. Poprzestaniemy więc 
na przytoczeniu najbardziej charakterystycznych tekstów zebranych 
w ostatnich latach, realizujących strukturę opisaną przez tego autora 
na podstawie dawniejszych, głównie dziewiętnastowiecznych źródeł.

Pan Bóg jakoś był i potem tego złego ducha wyprawił na dół na 
dno do wody, żeby ziemi przyniósł. Nie mógł, [więc Bóg kazał mu po-
wiedzieć – M. Z.] „Ja biorę tę ziemię w imię boże”. A on nie mógł wy-
mówić, bo dzitko to było, i mówi: „Ja biorę tę ziemię”. Wyszedł i tylko 
za paznokciami miał trochę ziemi. I zrobił taką gałeczkę i po łożył na 
tej wodzie i Pan Jezus usnął, bo był zmęczony. Dzitko go wziął i chciał 
go utopić i  niósł w  tę stronę, a  ziemia również się po szerzała, niósł 
w drugą stronę, a ziemia się poszerzała. Na krzyż go nosił, a ziemia 
się poszerzała. Położył go i  gada: „Słyszysz, wstań będziemy chrzcić 
ziemię”, a on gada: „Już ochrzczona. Tyś mnie nosił w krzyż i ziemia 
ochrzczona (woj. przemyskie, 1990).

Krzysztof Kubiak zwrócił uwagę, iż w  tego typu opowieściach 
ziemia wyrasta jak ciasto35. Wariant zapisany przez Dowojnę-Sylwe-
strowicza ukazuje zaś stwórcę siejącego ziemię. „Na początku stwo-
rzenia, gdy nie było ani nieba, ani ziemi, początki wiadomości są 
takie: że Bóg (Dievas) na powierzchniach wody chodził z djabłem 
(su Velniu) niegodziwym. Bóg kazał djabłowi ponurzyć się do wody 
i wynieść z dna ziemię w gębie lub ręku. On zaś przez łakomstwo na-
pchał sobie uszy, nos, oczy itd. Bóg go za to połajał, upodlił i za nie-
godziwego policzył. Ziemię wyniesioną z  dna przez djabła siał na 
powierzchni wód i w taki to sposób powstały lądy”36.

34 R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny, „Etnografia Polska” 1976, t. 20, z. 1.
35 I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, LSW, Warszawa 1980, s. 121.
36 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 1.
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Opowiadania takie wyjaśniają powstanie błota, bagien i nie użytków 
(czasami także gór) jako diabelskiego dziedzictwa, w wyni ku zmiesza-
nia pobłogosławionego przez Boga tworzywa z diabelską śliną.

Pan Bóg mu [diabłu – M. Z.] kazał przynieść piasku z  morza. 
A on był ciekawy, pytał: Na co ci Boże tego piasku? A Bóg mówi: Te-
raz jest woda, przynieś tego piasku, to będę stwarzał ziemię, że się pój-
dzie nogami. A ten diabeł nabrał tego piasku za paznokcie i w usta 
i dał Panu Bogu: A masz Panie. A Pan Bóg: Błogosławię, niech się sta-
nie ziemia. A jemu pysk rozdzierało, paznokcie, on tak pluł, charkał. 
I to jest teraz gdzie te bagna są, trzęsawiska, to mówią, że to diabelska 
ziemia (woj. przemyskie, 1990).

Pan Bóg wszystko co jest, stworzył. A diabeł też chciał cośkol wiek 
stworzyć. Poszedł, nabrał ziemię, widział, jak Pan Bóg brał zie mię, 
znaczy się, i odłączał morze od lądu, tak i on nabrał ziemi. Jak i on 
nabrał, no wszyscy wiedzą, woda zalała cały świat prawie, ale jak Pan 
Bóg stworzył góry, a świat okrągły, to zatrzymuje się na tym. To jak 
Pan Bóg stwarzał, a diabłowi została schowana ziemia pod paznok-
ciami i też zaczęła rosnąć, to prychał, pyrchał, aż takich ba gien, pagór-
ków narobił (rej. solecznicki, 1991).

Często mawia się więc, że piekło jest w błocie. Żywiołem diabła jest 
brudna woda. Jak twierdził rozmówca z Wileńszczyzny, w jego okoli-
cy trudniej już spotkać diabła, bo przeprowadzono meliorację i wyschły 
błota, a diabeł nie może na suchym miejscu być (rej. sole cznicki, 1991).

Diabeł zawsze stawał na poprzek i  np. jak Pan Bóg stworzył 
pszczołę, to diabeł muchę, ale już jak tak dużo natworzył i zaczął ten 
diabeł dokuczać też Panu Bogu, więc wtedy Pan Bóg zepchnął go do 
otchłani, że: ty już nic nie będziesz tworzył, będziesz tylko cierpiał i ci, 
którzy będą ciebie naśladować, tak samo będą cierpieć. Ale na począt-
ku to diabeł tak samo tworzył [...] jak Pan Bóg krowę – diabeł kozę. 
Nie mógł dorównać Panu Bogu, tylko zawsze mniejsze. I wymy ślał ta-
kie, żeby dokuczało człowiekowi (woj. płockie, 1989).

Pan Bóg stworzył żołądek, żeby jedzenie strawił, a  diabeł ślepa 
kiszka jeszcze wsunął, ona niepotrzebna, zawsze on wszędzie miesza. 
Pan Bóg stworzył gębę, żeby człowiek mógł jeść i  rozmawiać, a dia-
beł te gruczoły jeszcze wsunął. Też ich teraz wykrajają, bo one nie-
potrzebne w człowieku (rej. wileński, 1990).
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Charakterystyczna dla funkcji diabła jest kreacja przez plu-
cie substancją, którą ukradł Bogu; zmieszana z  diabelską śliną 
przekształ ca się ona w zepsute stworzenie. Istnieją np. warianty opo-
wiadania o zepsuciu człowieka, który pod nieobecność stwórcy zo-
stał opluty przez diabła. Bóg naprawił szkodę połowicznie, chowając 
zanieczy szczone miejsca „do środka”37. Powiada się, że wszystko, co 
złe na ziemi, stworzył szatan: apendycyt, zapalenie ślepej kiszki, cier-
nie, oset, kamienie, raka (chorobę), muchę, osę, kąkol itp.

Diabelskie plucie opisuje też Dowojna-Sylwestrowicz w historii 
grzechów Ludwika Archanioła, czyli Belzebuba. Opowiadanie to łą-
czy dwie opisane już struktury (diabeł-boskie alter ego czy też „cień”, 
oraz diabeł-upadły anioł), z transformacją opowieści o grze chu pier-
worodnym. Gdy pewnego razu Bóg posłał Belzebuba do raju, „aby 
on przyniósł trzy jabłka całe, to Belzebub niosąc jedno ugryzł i gdy 
kęs jabłkowy zapalił się m[u] [w] gar[d]le, czyli raczej w gębie. Wtedy 
on sam [tekst uszkodzony – M. Z.] niezagaszony palący [...] splunął 
na jedną górę, bardzo wy[soką] [...]. Gdy Diabeł zaniósł owe jabłka 
Bogu, Bóg go zapytał: Czemu nie wszystkie całe jabłka przyniosłeś? 
Diabeł odpowiedział: ponieważ chciałem pokosztować. Wtedy Bóg 
mu odpowiedział: Za twoje niegodziwe czy ny po trzech dniach sam 
tam mieszkać będziesz, gdzieś na górze kęs wypluł. Ten czyn Dia-
bła był jego pierwszym grzechem a drugim pycha, gdy on buntował  
Św. Michała Archanioła, aby na Boga po wstał i był równym z nim. 
Imię Djabła wtedy było Ludwik Archa nioł, przez grzechy swoje utra-
cił on łaskę Boga i został przeklętym Lucyperem (Liupicerium) pie-
kielnym imieniem Belzebub.

Gdy Bóg od A.[dama] wracał podpierając się laseczką do raju, 
spotkał tam Belzibu albo Liupiceriu i on od Boga wtedy się nie wy-
winął. Bóg go wziął mocno i zaprowadził do tej góry, gdzie on wy-
pluł palący się kęs. Wtedy Bóg machnął pałeczką (laseczką) w stro-
nę góry, która się otworzyła na wszystkie strony. Wtedy to Bóg wbił 
swoją laseczkę w środek tej góry i stał się z tego straszny słup. Bóg 
przykuł tam Belzibu. Obecnie ta miejscowość, czyli raczej ta góra, 

37 R. Tomicki, Ludowe mity o  stworzeniu człowieka, s. 54–56; M. Żmigrodzki, 
Ukraina, s. 323–324.
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ma swoje imię straszne: piekło (pekla arba, pragaras) siedlisko dja-
błów i  niegodziwych ludzi. Wszystkie te niedorzeczności djabła 
dzia ły się przed wypędzeniem pierwszych ludzi z raju, a przykucie 
go po wypędzeniu”38.

Bezpośrednią przyczyną boskiego gniewu w  tekście Dowoj-
ny jest jednak jeszcze inny grzech diabła, który kłamstwami zmu-
sił Adama do zaprzedania mu Kaina; nieświadomy człowiek zgodził 
się oddać diabłu „to, co się dziś urodzi”, gdy ten groził mu śmiercią 
za orkę na ziemi, będącej – jak twierdził – jego diabelską własno-
ścią. Opowiadanie to osnute na wątku cyrografu Adama39 poprzedza 
w rę kopisie cytowany tu fragment. Dowojna opisuje ponadto pokłu-
cie świeżo ulepionego Adama palcem przez diabła (Belzebub albo 
Velnis) oraz dołącza w miarę zbliżoną do kanonicznej wersję grze-
chu pierworodnego, zestawiając różne wątki na temat pierwot nych 
występków Ludwika Archanioła (Lucyfera) i utożsamianego z nim  
Velnisa (odpowiednika naszego ditka). Upadek zostaje zastą piony 
przykuciem Lucyperasa we wnętrzu góry kosmicznej40. Mo tyw sko-
wania szatana, związany z  obrzędowością wiosenną i  pierw szym 
grzmotem, przypisany został w  apokryfach Chrystusowi zstę-
pującemu do piekieł, aby po zwycięstwie nad szatanem wyprowa-
dzić z ciemności zagarniętych przez niego patriarchów. Taką inter-
pretację prezentuje najpełniej apokryficzne Zstąpienie do otchłani41, 
ale jej wyraz znaleźć można do dziś w ludowych rytuałach i tekstach 
cyklu wielkanocnego. W oracji wygłaszanej w czasie chodzenia z Al-

38 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 1.
39 R. Tomicki, Ludowe mity o stworzeniu człowieka, s. 100; E. A. Naumow, Apo-

kryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, Ossolineum, „Prace Ko misji 
Słowianoznawstwa”, nr 36, Wrocław 1976, s. 82; Siedem niebios i ziemia. Anto-
logia dawnej prozy bułgarskiej, wybór, przekł., wstęp T. Dąbek-Wirgowa, PIW, 
War szawa 1983, s. 47; O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach. Setnik legend 
Połu dniowej Słowiańszczyzny, wybrał, przeł., oprac. i wstępem opatrzył K. Wroc- 
ławski, PIW, War szawa 1985, s. 23, 28–29.

40 Podobnie w wierzeniach białoruskich główny diabeł, zakuty przez anioły w łań-
cuchy, zamknięty został w górze kamiennej; por. J. Witort, Przeżytki starożyt-
nego poglądu u Białorusinów, „Lud” 1896, t. 2, s. 214.

41 Por. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apo-
kryficzne, cz. 1–2, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1986, s. 444–460.
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lelują mówiono: Lucyper przeklęty na łańcuchu skacze. Daj Boże, [by-
śmy] ten rok przeżyli i drugiego doczekali, z małymi biedami, z wiel-
kimi pociecha mi (rej. wileński, 1990). Jeśli pytanie o to, kto i kiedy 
przykuł owego Lucypera, często wprawiało rozmówców na Wileńsz-
czyźnie w za kłopotanie, to przypisać to można po części właśnie na-
łożeniu się wersji zaadaptowanej przez chrześcijaństwo na bardziej 
archaiczną.

W innym opowiadaniu ze zbioru Dowojny Lucyperas, strącony 
ze swym wojskiem na ziemię przez św. Michała, błądzi po wsiach, 
oszukiwany i wyśmiewany przez ludzi, zanim Bóg nie wybuduje pie-
kła (tu ulokowany jest znany wątek o wyborze górnej bądź dolnej 
części plonów, zawsze niewłaściwej). „Zeszli sie tam oni wszyscy, 
całe wojsko; wtedy Bóg założył żelazne drzwi i rzekł: – Ant amżun 
amżinunjun! (Na wieki wieków!), ale nie powiedział »Amen« i tym 
sposobem nie nałożył pieczęci (nie zakończył). To widzisz i djabli 
i  dusze tam będące czekają jeszcze sądnego dnia”. Następnie dia-
bli kują żelazny grób oraz żelazne krzesło dla Boga; ten zaś wiedząc 
o tym, przybywa do piekła i radzi diabelskim robotnikom, jak mają 
wykonać robotę: grób na siedmiu diabłów, krzesło na miarę Lucype-
rasa. Gdy ostatni z diabłów wszedł do grobu, by sprawdzić rozmia-
ry „Paf! wierzch zapadł. Gryźli się oni nieboracy, aż z nich trzech 
zde chło, a czterech zostało. – Czyście bili swoje matki? – pyta tych 
czterech Bóg. – Biliśmy! – Więc cierpcie w grobie! – i Bóg ich ob-
rócił w grzmot (in grianstinius pawertie). To i  teraz gdy grzmi, ci 
djabli swojemi czterema siłami biją. Zobaczymy, co się z  temi sta-
ło, co krzesło robili. Jak im, tak i Lucyperasowi kazał Pan Bóg krze-
sło wymierzyć. Jak tylko siadł, Bóg zaszrubował go tak, że aż dotąd 
Lucyperas jeszcze w piekle siedzi w tem krześle. Przez rok zpiłowu-
ją się szruby, ale na Wielkanoc, gdy zaśpiewają »Alleluja!«, znajdu-
ją się zaraz nowe szruby. I będzie tam siedział aż do sądnego dnia”42.

Podobny tron-pułapkę, czyli żelazne okowy, przygotowuje dia-
beł dla Boga w legendzie bułgarskiej; motyw ten jest rozpowszech-

42 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania żmujdzkie, Biblioteka „Wisły”, t. 1–2, War-
szawa 1894, s. 211–213.
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niony w  legendach Słowian Południowych43. W  wariancie litew-
skim nastąpiło połączenie chrześcijańskiej tradycji apokryficznej 
(„boży grób”) z dawniejszą, lokalną. W bajkach litewskich bohater 
często zwycięża upiora czy diabła, przyśrubowując go w  imadle44. 
Sam schemat diabelskiej pułapki, w  którą wpada jej twórca, nale-
ży do te go typu relacji, w których diabeł występuje w roli głupiego 
brata czy też alter ego Boga. Legenda bułgarska mówi o nich wprost 
jako o braciach. Przeniesienie tego schematu do opowieści o Chry-
stusie, podobnie jak w Ewangelii Nikodema, dokumentują też mate-
riały ukraińskie. Według nich diabli poczęli budować piekło przed 
stwo rzeniem ludzi, „lecz gdy po raz pierwszy w noc Zmartwychsta-
nia za śpiewano »Chrystus zmartwychwstał«, piekło wpadło w  ru-
inę i w tym stanie do dziś pozostaje. Dyabeł nawet przygotował łań-
cuchy, by niemi okuć Chrystusa. – Chrystus wstąpiwszy do piekła, 
rzekł do dyabła: »włóż te łańcuchy na siebie i pokaż, jak mię chcesz 
okuć«. Skoro dyabeł włożył na siebie łańcuchy, Chrystus wymówił 
wszech mocne słowo, a kajdany stopiły się z sobą na dyable. – Wtedy 
to Je zus Chrystus zbawił ród ludzki od mocy dyabelskiej”45.

Obraz Chrystusa skowanego łańcuchem przez „judaszy” pojawia 
się w staropolskich pieśniach pasyjnych oraz w pieśniach ludowych.

Powróćmy do wątku współkreacji świata przez Boga i diabła, któ-
ry spowodował powstanie nieużytków, w tym także i gór. W legen-
dzie litewskiej, spisanej przez Dowojnę, diabeł ich nie tworzy, lecz 
wypluwa palący go kęs rajskiego jabłka na wysoką górę. Kontami-
nacja ta stanowi dowód dziedziczenia przez św. Piotra miejsca dit-
ka w strukturze mitów kreacyjnych. Święty ten znany jest (bardziej 
w Polsce niż na Litwie) jako współtwórca grzybów:

Pan Jezus szedł ze św. Piotrem i [...] dał mu pieniądze, i mówi: Idź, 
kup bułki, jedną sobie, a drugą mnie. I on kupił, ale se myśli, będą trzy, 
dwie przyniesie, a trzecią jadł, co ugryzł – zapiekło go i wypluł na zie-
mię, przyszedł do Pana Jezusa i zjedli te bułki. I mówi [Pan Jezus –  
M. Z.]: Pójdziemy spowrotem gdzieś szedł, pozbirać te grzyby, coś je tu 

43 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 26–28, 256.
44 A. J. Greimas, La quête de la peur. Réflections sur une groupe de contes populaires, 

w: Echanges et communications, Mélanges offerts à C. Lévi-Strauss, Paris 1970.
45 M. Żmigrodzki, Ukraina, s. 324.
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nakickał, a on [św. Piotr – M. Z.] mówi: Ja tu nie kickał, i teraz mó-
wią, że te grzyby są od św. Piotra (woj. kroś nieńskie, 1991).

Opowiadanie to, choć zbudowane według podobnej struktury, 
co żmudzka historia o Bogu i Belzebubie posłanym po trzy rajskie 
jabł ka, jest pełniejsze, bo grzyby powstały w efekcie współdziałania 
Je zusa i nieświadomego swej roli św. Piotra, podobnie jak ziemia – 
Boga i diabła. Kolejna funkcja, jaką św. Piotr dziedziczy po diable 
w biblii ludowej, to stworzenie gór.

To Pan Bóg kazał dlia diabła, żeby przyniósł mu z morza piasku. 
No i diabeł przyniósł piasku i sobie wsypał do gardła troszeczkę – co 
będzie Pan Bóg robić z tego piasku, żeby mógł on wiedzieć. A wtedy jak 
już zaczął Pan Bóg ten piasek błogosławić i rozsypał piasek, i za częła 
ziemia robić się, to wtenczas diabłu w garlie zaczęła rosnąć ta ziemia. 
To diabeł zaczął liatać bardzo i powybijał góry, doliny. [...] Nogami, 
z bólu znaczy, że jemu w garlie rosła (rej. wileński, 1991).

Pan Bóg jak stwarzał świat, to chciał trochę odpocząć, mówi do 
Piotra, żeby go zastąpił, żeby szło to stwarzanie. Pan Bóg dawał lu-
dziom równiny, żeby tam łatwo było chodzić, św. Piotr mówi, że to wy-
żej się podniesie, do góry, żeby mieli bliżej do słońca i żeby im cieplej 
było (rej. wileński, 1990).

Pierwszy z  apostołów nieprzypadkowo pojawia się w  różnych 
transformacjach opisanej struktury jako cień czy alter ego Jezusa; do 
przyczyn, jakim zawdzięcza swą rolę, powrócimy później. Zwraca 
tu uwagę specyficzny udział diabła (św. Piotra) w kreacji: pomimo 
więk szej niż Bóg aktywności, nigdy nie osiąga on tego, co zamie-
rzył; działa nieświadomie według boskiego planu, wykonując „czar-
ną robo tę”. Można o nim rzec, że – zgodnie z typowymi skojarzenia-
mi wiej skiej kultury – spełnia on, w opozycji do Boga, żeńską rolę. 
Jego włas ne twory nie chcą pełnić jego woli, przechodząc na stro-
nę Ojca. Do najczęściej wymienianych diabelskich stworzeń nale-
żą wilk i koza.

Pan Bóg mówi: Bierz wilku diabła. Diabeł: Bierz wilku Pana Boga, 
Pan Bóg mówi: Bierz diable wilka. Diabeł się pomylił i mówi: Bierz 
wilku diabła! Wtedy wilk skoczył na diabła, diabeł na olchę i olcha 
zrobiła się czerwona od krwi (woj. krośnieńskie, 1991).
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To mówią tak, że koza to diabelskie nasienie, że ogona nie ma [...]. 
Jak diabeł z Panem Bogiem paśli razem, to przyszli nad rzekę: Pan Bóg 
gwizdnął i owce przeszli, a diabeł gwizdnął i kozy nie prze szli i diabeł 
musiał z powrotem na drugą stronę [wrócić – M. Z.] i przerzucać te 
kozy, i dlatego one mają tak te ogony do góry [...], że diabeł tak rzucał 
i ogony pourywał (woj. krośnieńskie, 1991).

Wydaje się, że w tym schemacie nie ma miejsca na żadną dodat-
kową postać; dzięki „żeńskiej” roli diabła struktura jest komplet-
na. Toteż wzmianki o przypisywaniu w ludowych wierzeniach Mat-
ce Bos kiej udziału w stworzeniu świata wydają się nieuzasadnione46. 
Istnie nie najważniejszych postaci ludowego panteonu „od począt-
ku świata” jest wprawdzie charakterystyczne dla biblii ludowej, jej 
bohatero wie są bezczasowi, nie oznacza to jednak, iż są obdarzeni 
taką samą aktywnością. Jako dowód kreacyjnej roli Matki Boskiej ba-
dacze przytaczali pieśń odpustową, opublikowaną przez Jacka Olędz-
kiego z druku wydanego w katolickim wydawnictwie Franciszka Orła 
i Syna we Frydku na Au striackim Śląsku47. Pieśń ta była prawdopo-
dobnie dość popularna, fi guruje bowiem w wileńskich kantyczkach48. 
22-zwrotkowa Pieśń do Najświętszej Maryi Panny niewiele odbiega 
od cytowanych przez Olędzkiego fragmentów wersji śląskiej: 

Nim tę ziemię Bóg utworzył, 
Jam już była poczęta, 
Jeszcze nie było przepaści, 
A jam była zrodzona. 
Tyś o Matko nasza 
Była już wybrana. 
Gdyś utwierdzał fundamenta 
Na tym okręgu ziemi, 
Kiedyś noc od światła dzielił, 
Dał im porządek piękny; 

46 R. Tomicki, Religijność ludowa, s. 42.
47 J. Olędzki, Pieśni wotywne, „Polska Sztuka Ludowa” 1975, R. 29, nr 4, s. 235; brak 

informacji o roku wydania; na ten sam tekst powołuje się R. Tomicki, Religij-
ność ludowa, s. 42.

48 Między innymi Nowa kantyczka, czyli uzupełniony zbiór pieśni nabożnych, na-
kład i druk Józefa Zawadzkiego, Wilno 1904.
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Ja z nim pracowała 
Wżdy we wszystkich rzeczach.
[..................................................] 
Kiedy utwierdzał powietrze, 
Słońce, księżyc i gwiazdy, 
Kiedy wywyższał planety 
Dał mi wielką moc wszędy 
Ja tam w każdej dobie 
Wżdy była przy Panu itd.49

Nie jest to jednak pieśń ludowa, lecz rozbudowana przeróbka Hym-
nu o Mądrości Bożej (Księga Przysłów 8,22–31) jako uosobio nej to-
warzyszce Stwórcy. Tekst ten liturgia Kościoła stosuje do Bogarodzi-
cy – „Stolicy Mądrości”50, toteż stał się on źródłem adaptacji pieśni 
maryjnych. Na przykład w innej kantyczce wydanej nakładem tej sa-
mej wileńskiej księgarni w 1915 r. zamieszczono pieśń Zawitaj, Cór-
ko Ojca przedwiecznego, w  której ta sama treść zyskała odmien ną  
redakcję:

Jeszcze w swym szyku nieba nie stanęły, 
Ani w swych brzegach morza zatonęły, 
Gdy Boska mądrość pagórki warzyła,
  Tyś przy niej była! 
                          [............................]
Nim grzesznik Adam stanął po lewicy, 
W przejrzeniu Boskiem jednaś po prawicy 
Przed wieki była, niewinnie poczęta, 
  Panienko święta!51

Zatem „apokryf ” jest kanoniczny, jeśli nie będzie odczytany do-
słownie. Mógł być oczywiście tak rozumiany przez wiejskich piel-

49 Ibidem, s. 267–277.
50 Por. Pismo Święte Starego i  Nowego Testamentu w  przekładzie z  języków ory-

ginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tyniec-
kich, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań–Warszawa 1984, przypis do s. 716.

51 Kantyczka, czyli pieśni nabożne w kościele katolickim używane, wydanie no we 
nakładem Księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, Wilno 1915, s. 288–289.
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grzymów, powtarzajacych za przewodnikiem kolejne zwrotki pod-
czas drogi na Kalwarię. Jest prawdopodobne, że któraś z tych pieśni 
inspirowała drugi tekst, wskazywany jako świadectwo przypisania 
Matce Boskiej udziału w tworzeniu świata, a mianowicie wzmian-
kę u Kolberga, iż „Matka Boska dla chwały Pana Jezusa postanowi-
ła słońce i księżyc, bo ona od nich jaśniejsza, świeci na nie z nieba”52. 
Zapewne jednak nie bez powodu Kolberg umieścił tę informację 
pod nagłówkiem „Księżyc”, a  nie wśród mitów kosmogonicznych, 
gdzie brak jakiejkolwiek wzmianki o  Matce Boskiej. Pod nagłów-
kiem „Słońce” natomiast czytamy, „iż jest jasne, bo Matka Boska tak 
po stanowiła, żeby z nieba ku niemu zawdy jedna furta otwartą była, 
i  gdyby Bóg Ojciec tę furtę kazał zawrzeć (zamknąć), to by wsze-
teczki słońce ściemniało”53. Słońce, księżyc i gwiazdy odbijają świa-
tło z nieba, a właściwie z niebieskiego pałacu, gdzie zasiada na tronie 
Bóg Ojciec, który „trzyma na kolanach Najświętszą Panienkę niepo-
kalaną Bożą Rodzicielkę, a w ręku ma berło i kulę świata. Po pra-
wej stronie Boga Ojca siedzi z krzyżem i barankiem Syn Boży Je-
zus Chrystus, Zbawiciel i  Odkupiciel świata. Ponad niemi wznosi 
się w światłości Duch Święty jako gołąbek bieluchny”54. Wizja zmi-
niaturyzowanej Matki Boskiej jako córki Boga na jego kolanach wy-
daje się w sposób symboliczny (a także hieratyczny) określać wza-
jemne relacje tych postaci, podobnie jak na ikonie Zaśnięcia, gdzie 
Chrystus trzyma na rękach duszę Matki Bożej pod postacią spowite-
go w powijaki niemowlęcia.

Współcześnie również nie notowaliśmy wątków kosmogonicz-
nych z udziałem Najświętszej Panny ani też opowiadań o staruszce-
-żebraczce, powtarzających historie wędrówek Boga po ziemi, jakie 
znaleźć można w materiałach litewskich z XIX w. Mówiono je dynie 
o  pozostawionych przez Matkę Boską znakach cudownych – śla-
dach stóp i dłoni. Pewna mieszkanka Wileńszczyzny opowiada na-
wet w podobnej konwencji o formowaniu ziemi:

52 DWOK, t. 7, s. 29; R. Tomicki, Religijność ludowa, s. 42.
53 DWOK, t. 7, s. 28.
54 Ibidem, t. 7, s. 21–22.
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Wy nie myślicie, to Matka Boska te dolinki powystawała, tam po-
toki te byli. Gdzie stanie, tak dolinki stali i potoki stali się. Po próbujcie, 
jaka ona była cierpiąca, tak jak nas postawiła cierpiący mi. – A dla-
czego ona tak wtedy cierpiała? – No, wypraw swego dzie cka, syna, od-
daj na takie męki (rej. solecznicki, 1992).

Motyw formowania ziemi należy jednak do legend o wędrów-
kach Matki Boskiej w  poszukiwaniu Syna. Stanowią one odrębny 
cykl i  nie łączą się z  mitem kosmogonicznym, chociaż także od-
noszą się do praczasu. Istotną natomiast rolę odgrywa Najświętsza 
Panna w drugim typie relacji między Bogiem a diabłem, stanowiąc 
przy czynę upadku szatana. Wizerunek Niepokalanego Poczęcia 
przedsta wiający Marię z wężem pod stopą nabiera bowiem w biblii 
ludowej dosłownego znaczenia:

ja powiem, jak diabeł zrobił się. Że czemu on taki... wie du żo 
i wszystko. Przecież ten Lucyper to był najlepszy, ten, co najwięcej wie-
dział anioł. I jak Pan Bóg pokazał jemu niewiasta w widzeniu, to on 
pierwszy zbuntował się. Bo Pan Bóg powiedział, że nie i znalazł swo-
ich popleczników i powiedział, że nie będzie służyć. – A co to by ła za 
niewiasta? – Matka Boska. To wtenczas Pan Bóg strącił tych zbunto-
wanych, a zostawił tych, którzy mu byli posłuszni. Bo Pan Bóg stwo-
rzył aniołów na posługę dla siebie. I dla zbawienia ludzkiego (rej. so-
lecznicki, 1991).

Bóg na początku świata, zanim stworzył człowieka, stworzył świat 
duchów, niezliczone rzesze aniołów świętych. A potem od nich zażą-
dał posłuszeństwa, tak Ojcowie Kościoła tłumaczą, ja czytam często 
Biblię, to ja wiem. Bóg zażądał od nich ludzkiej naturze Pana Jezusa 
oddać cześć boską, bo to Syn Boży. [...] Aby ludzkiej naturze Pana Je-
zusa oddali cześć boską, a matkę Maryję Jego uznali za pa nią swoją 
i królową. A najpiękniejszy ten duch uniósł się: Nie! Tak Ojcowie Ko-
ścioła tłumaczą. Tak na zaraniu dziejów świata było (woj. przemy-
skie, 1990).

W  legendach żydowskich archanioł Samael, identyfikowany 
z Lucyferem i wężem, zazdrosny o Adama, podniósł bunt, gdy miał 
mu się pokłonić55. Diabeł w prezentowanym tu schemacie nie jest 

55 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 86–88.
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głupkowaty ani komiczny, przeciwnie, jako pierwszy z aniołów po-
siada nadzwyczajne przymioty.

Lucyfer był starszy, bo było dwóch aniołów; Lucyfer nosił świat-
ło przed Panem Bogiem. On był mądry i zawierzony. Ładny był. On 
zbuntował się i Pan Bóg strącił go do piekła i sam Lucyper jest prze-
wodnikiem (rej. wileński, 1991).

Trzeba to od początku, jak Pan Bóg stwarzał świat. Pierwsze stwo-
rzył niebo, no i to byli ci aniołowie i archaniołowie, jeszcze zie mi nie 
było. No i potrafili się zbuntować, ten Lucyfer archanioł, który był naj-
piękniejszym aniołem, z  tych cherubinów. No i  potrafił się zbunto-
wać, spysznić tych swoich aniołów. „Po co będziemy słuchać tego Boga, 
naszego wszechwładcy, jak my każemy tak, że powstał bunt”. A naj-
brzydszy był właśnie ten patron sprawiedliwości, św. Mi chał, archa-
nioł. To ich zostało trzech: św. Michał, Gabriel i Rafał, to trzech archa-
niołów. A ich było więcej. Lucyfer czy Belzebub, czy tam inni, obojętnie 
w jakim stylu. No i tak właśnie przyszło, że okropna wojna była mię-
dzy tymi aniołami (woj. przemyskie, 1989).

W tekstach Kolberga, podobnie jak w cytowanej wcześniej wy-
powiedzi mieszkanki Wileńszczyzny, powodem buntu Lucyfera była 
wizja Matki Boskiej.

„Gdy się szczęśliwy Jadam z Jewą przechadzał po Raju, w nie-
bie zaszły zdarzenia godne uwagi. Już to z niechęcią książę ciemno-
ści spoglądał od jakiegoś czasu na coraz nowe dzieła wychodzące 
z twórczej ręki Boga Ojca. Niepodobało mu się nadanie Jadamowi 
Jewy za prawą małżonkę, i przeciw temu zaprzeczać zamyślił. – Bóg 
światła rzekł wtedy do księcia ciemności: »Nie tylko Jewę stworzy-
łem pierwszą niewiastę, lecz z niej wyprowadzę cały ród ludzki, co 
więcej, stworzę drugą niewiastę, której się cały świat kłaniać będzie, 
gdyż ona urodzi Boga-człowieka, Syna mego«. Na te słowa Boga 
Ojca książę ciemności podniósł bunt w niebie, mówiąc: »co, ja ksią-
żę niebieskie, Bóg równy Tobie, miałbym się kłaniać jakiej niewie-
ście, istocie słabej – ach nie – jam silniejszy w cieniach nocy od świa-
tła twego i co ty uczynisz, zniweczę«”56.

56 DWOK, t. 7, s. 5.
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6.  Koronacja Matki Boskiej (fragment), tempera na desce, całość 88 × 60 cm, 
Nowosielce Kozickie, woj. rzeszowskie
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Schemat ten różnicuje Boga Ojca i Syna oraz ukazuje Marię ja-
ko nową Ewę. Opowieści tego typu jednocześnie wyjaśniają własno-
ści przestrzeni, podobnie jak mity kreacji pierwszego typu. Zamiast 
kropli diabelskiej śliny, to aniołowie, spadając – według obrazowych 
porównań naszych rozmówców, jak śnieg albo pierze z wysokości – 
psują ziemię: powodują powstanie nieużytków, złych miejsc, a zwła-
szcza bagien, utożsamianych z piekłem.

Jeszcze przed narodzeniem Chrystusowym, jak anieli w  nie bie 
zbuntowali się, byt taki zaufany Lucyfer, Pana Boga najprze dniejszy 
anioł, i  on pychy nabrał i  przestał służyć Panu Bogu i  zbun tował 
strasznie dużo do siebie aniołów słabszych. Pan Bóg jemu przekazu-
je: Dopuścim pieśń wieczorna śpiewać, a  on śpiewa bradniuszki ja-
kie. Wtedy Pan Bóg dał moc i siła aniołu – Michału archaniołu – i ten  
św. Michał archanioł strącił jego do piekła, tego Lucy fera, i  straszne 
mnóstwo aniołów za nim leciało, z nieba walą się do dołu dalekiego, 
zaczęli wołać, a Pan Bóg zatrzymał – i oni do dziś dzień jest – w pie-
kle, na ziemi i w powietrzu, złe duchy, które poszły za Lucyferem (rej. 
solecznicki, 1992).

Według Kolberga „leciał książę ciemności z nieba, z nim 9 za-
stępów aniołów po lewicy, którzy się odtąd z  woli Boga Ojca stali 
ciemnemi duchami, czyli diabłami, a gdzie upadli, tam się zrobiło 
piekło, miejsce przeciwne niebu. Przez 9 nocy, 9 godzin, 9 kwadran-
sy, 9 minut i  9 sekundów spadały chóry strąconych aniołów wraz 
z księciem ciemności, w postaci najdrobniejszego deszczu”57.

W podobnym opowiadaniu z Pokucia wartościowanie miejsca 
uzależnione jest od pozycji, w jakiej upadł anioł: na nogi, na bok lub – 
co najgorsze – na głowę; nieszczęśliwy ten, co się pobuduje w ta kim 
miejscu58.

57 Ibidem, t. 7, s. 5.
58 Ibidem, t. 31, s. 81.
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Kłopoty z jabłkiem

Dziewiętnastowieczne legendy zapisane przez Kolberga i Dowojnę-
-Sylwestrowicza opisują grzech pierworodny bez widocznych róż-
nic wobec wersji biblijnej; seks miał być jednak znany pierwszym 
lu dziom wcześniej, już w raju; był częścią wiedzy i umiejętności, ja-
kie przekazali im aniołowie. Wersja Kolberga, ubarwiona literacko, 
spra wia wrażenie – oględnie mówiąc – niedopowiedzianej.

„Anieli z  rozkazu Bożego zaprowadzili Jewę do Jadama, dając 
mu ją za prawą małżonkę. Jadam jednak był tak niewinny jeszcze, iż 
nie wiedział, co z nią ma począć, ona toż samo; przeto przez długi 
czas spoglądali na siebie; aż wreszcie przekonawszy się, że za pomo-
cą danej im mowy porozumieć się mogli, przemówili do siebie i wie-
dząc już jak czas przepędzać, od aniołów byli nawiedzani”.

I dalej: „Gdy Jadam z Jewą w dobrem porozumieniu przebywali 
w Raju, i anieli uczyli ich obowiązków wspólnego pożycia”59. Potem 
zaś następuje opis sceny grzechu, podobny do opisu w Biblii. Dowoj-
na-Sylwestrowicz, który wziął sobie do serca instrukcje Ja na Karło-
wicza, aby spisywał dosłownie opowieści zasłyszane z ust ludu, być 
może uzupełnia wydarzenia przemilczane przez Kolberga.

„Bóg przez Anioła [w  raju – M. Z.] nauczał Adama jak spać 
z niewiastą, a on nie śmiał i nie umiał spać z nią. W końcu samo 
przyrodzenie na niego wpłynęło i odważył się na to, ale nie rozumiał 
jeszcze, jak to trzeba robić. Tym czasem pszczoła ukąsiła mu w tył 
i zrozumiał on i odważył się z przyczyną tego bolu, że to tak trzeba 
robić; czem więcej boli (od ukąszenia pszczoły), tem głębiej. Później 
Anioł uczył jak trzeba spowijać i hodować dzieci”60.

Wątek edukacji seksualnej pierwszych ludzi dziś funcjonuje 
w  od mienionym kontekście symbolicznym. Porównajmy warianty 
współ czesne:

Adam leżał na Ewie, ale tak sobie leżał, [...] no i mucha czy osa 
ugryzła Adama w tyłek, Adam aż podskoczył i z tego dzieci były (woj. 
przemyskie, 1989).

59 Ibidem, t. 7, s. 5.
60 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 2.
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Adam i Ewa jak byli, nie było żadnego drzewa wtedy jeszcze. Po-
myli [uprali – M. Z.] ręcznik, nie mają gdzie posuszyć. Ewa przypa-
trzyła się, że u Adama sęk. Ona Adamowi na sęk powiesiła, a sęk chyli się. 
Adam patrzy – u Ewy dziurka jest, włożył w dziurkę. A leci bąk i Ada-
ma uciął, tak Adam czut’, że sęk nie połamał (rej. wileński, 1991).

O ile w tekście Dowojny „nauczycielem” jest pszczoła, boży ro-
baczek, a zatem istota dopełniająca boże czy anielskie dzieło, o tyle 
współczesne teksty tę rolę przypisują diabelskiemu stworzeniu: osie, 
musze, bąkowi, które mogą być identyfikowane z  diabłem. Wsku-
tek tego etiologiczna anegdota nabiera znaczenia pośredniego mię-
dzy schematami opowieści z jednej strony o zepsutym stworzeniu, 
z dru giej zaś – o grzechu pierworodnym.

Kiedyś wyszedł Adam z Ewą w podróż, przyszli do rzeczułki. Ewa 
wzięła chustkę do nosa i  pomyła jemu, a  powiesić nie miała gdzie. 
Widzi ona, że coś u tego Adama jest. A bąk był w postaci dia belskiej. 
A Adamowi nadojadło i przytulił się, a bąk go uciął w tyłek i świat 
z tego poszedł (rej. trocki, 1991).

Opowiadania współczesne upraszczają całą historię, jednoznacz-
nie wykluczając seks z dziedziny nauk anielskich; często pierwszy akt 
seksualny i grzech pierworodny zostają utożsamione: Adam i Ewa 
nie zjedli jabłka, tylko się ruchali i dlatego jest chrzest za ten grzech 
(rej. wileński, 1990); oni mieli przykazane, żeby się nie złączali, ale Ewa 
skusiła Adama: podstawiła mu się i skusiła (woj. przemyskie, 1989); 
Pan Bóg by im zezwolił, ale chciał ich wypróbować (woj. przemyskie, 
1989). W takiej interpretacji jabłko uznawane jest powszechnie za 
eufemizm: opowieść o jabłku jest dla dzieci. [...] A że to było przez to 
jabłko? A gdzież by tam to podszczypywanie można było opisać w Bi-
blii – powiada jeden z rozmówców (woj. przemy skie, 1990).

Z  czego wynika owa zmiana znaczenia? We współczesnych 
opowia daniach precyzuje się, że grzech pierworodny oznaczał zdra-
dę ze strony kobiety: diabeł zabawił się z Ewą; [...] czy to przy tym 
jabłku, czy za jabłkiem, czy przez jabłko, mniejsza o  to, ale szatan 
wkroczył (woj. przemy skie, 1989). Nie jest wykluczone, że ten sam 
podtekst zawierają daw niejsze przekazy Kolberga, Dowojny-Sylwe-
strowicza czy Federowskiego. Byłoby to zgodne z tradycją żydowską, 
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(a także z interpreta cją niektórych ojców Kościoła, np. Tertuliana61). 
Według niej Samael, największy z aniołów, powstały z blasku samego 
Boga, pod postacią węża „współżył seksualnie z Ewą i został ojcem 
Kaina”. Niektóre legendy głoszą, iż uczynił to z zazdrości, obserwując 
miłość pierwszych ludzi w ogrodzie Edenu. Wąż, król zwierząt, był 
zresztą pierwotnie dwunożną istotą, odżywiał się tym samym, czym 
czło wiek i podobnie posługiwał się mową62.

Jednocześnie wszystkie dziewiętnastowieczne przekazy (i  wie-
le współczesnych) mówią zgodnie o męskiej grdyce jako o pamiąt-
ce grzechu. Jest to kawałek jabłka, a w dowcipniejszych wersjach – 
ogryzek, bo tyle oddała Adamowi Ewa, który mu stanął kołkiem 
w gardle. Toteż świerk z jabłkiem stanowił główny rekwizyt w sce-
nie między Ewą, diabłem i Adamem w zainscenizowanym w Prze-
myskiem w 1990 r. „chodzeniu z Rajem”63. Zrywanie jabłek ma zre-
sztą przejrzystą wymowę symboliczną. Jak wyjaśniła pewna kobieta, 
Adam i Ewa zgrzeszyli i przez to jabłko musi być na choince (rej. wi-
leński, 1991).

Bezpośrednią konsekwencją grzechu – w  biblii ludowej – jest 
również utrata rogowej skóry lub futra; dopiero, gdy opadły, ludzie 
stali się nadzy. Pierwsi ludzie byli ładni, ale ich ciało nie było takie jak 
nasze, jak teraz, ale było jak paznokieć, oni byli stworzone, takie ule-
pione z gliny, [...] to tylko ten paznokieć został na pamiątkę, że to takie 
byli Adam i Ewa. U nich nie było tego ciała grzesznego, [...] oni byli ta-
kie równe, takie twarde jak paznokieć. Jak oni zjedli zakazane jabłko 
[...], potem zaczęli się chować, jak popatrzyli na siebie, że oni już takie 
nieprzyzwoite (rej. solecznicki, 1992).

Tam [w raju – M. Z.] byli ubrane, a potem byli zupełnie na gie, 
opowiadają taka ubranie jak paznokcie, a jak Pan Bóg wygnał z Raju, 

61 M. Klinger, Tajemnica Kaina. Próba umiejscowienia Kaina w tradycji mesjań-
skiej w  związku z  nowotestamentową rewolucją etyczną, Chrześcijańska Aka-
demia Teologiczna, Warszawa 1981, s. 31–32.

62 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zien kiewicz, 
KiW, Warszawa 1994, s. 105, 265–266.

63 Por. K. Kocjan, Ludowa waloryzacja płciowości. Apokryficzne wątki ludowej 
wersji historii o Adamie i Ewie, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1992, nr 2, 
s. 43.
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stali nagie, gołe (Lauda, 1992) lub byli pokryci sierścią, wło sem takim 
(rej. wileński, 1992).

Utratę rajskiego okrycia obrazowo opisuje Dowojna-Sylwestro-
wicz: „Równo z tą chwilą gdy zgrzeszyli odzież ich stała się śmier-
telną. Zdjęli z siebie odzież z całego ciała, która była nieśmiertelną: 
z włosów i paznogci. I pozostali zupełnie nagimi oprócz znaków tej 
odzieży które pozostały jak włosy na głowie itd. i jako paznogcie na 
kończynach palców. Będąc nagiemi ze wstydu chowali się jeden za 
drugiego za drzewami”64.

Ów schemat obnażenia jako skutku grzechu powielają zarówno 
wierzenia ludowe, jak i apokryfy. Na przykład podają, iż w momen-
cie, gdy Adam zgrzeszył, wszystkie drzewa w  raju straciły liście 
oprócz figi; w innym wariancie to samo zdarzyło się w „Ewiej” czę-
ści raju65. Apokryficzne nagie drzewa dzielą los grzeszników pozba-
wionych nieśmiertelnej skóry. Podobnie opowiadano na pograni-
czu litewsko-białomskim: wskutek grzechu pierworodnego spadły 
wszys tkie owoce z drzewa wiadomości. Kiedy Ewa zerwała jabłko, 
swoje włosy rwała i przywiązywała te jabłki do jabłoni, te, co zerwała. 
Ale wszystkie posypali się (rej. solecznicki, 1992); te jabłki wszystkie 
obwalili się. To wtedy ona rwała swoje włosy i przywiązywała do jab-
łoni włosami te jabłki. Ale ona nie mogła i Pan Bóg ich potem strącił 
z Raju na ziemię i teraz my musim pracować (rej. solecznicki, 1992).

O ile utożsamianie Boga Ojca i Jezusa w biblii ludowej można 
by jeszcze (choć z trudem) przypisać doktrynalnej jedności, o tyle 
nie sposób powtórzyć tego w  wypadku Adama i  Noego. Tymcza-
sem w opowiadaniach ludowych także te postacie traktowane są wy-
miennie, a związane z nimi wątki są powszechnie kontaminowane. 
Wśród le gend o Noem można odnaleźć transformacje historii grze-
chu pier worodnego. Przytaczam tu treść przekazu z pow. limanow-

64 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 3.
65 I. Franko, Apokrifi i  ljegendi z  ukrains’ékich rukopisiv, zybrav, uporjadkuvav 

i pojasniv dr Ivan Franko, nakładom Naukovogo Tovaristva imieni Ševčenka, 
t. 1, U Lvovi 1896, s. 20; według wierzeń żydowskich żadne z rajskich drzew nie 
chciało użyczyć Adamowi swych liści – oprócz figi, ponieważ to właśnie ona 
nosiła owoc zakazany; L. Ginzberg, The Legends of the Jews, transl. from the 
German Manuscript by H. Szold, t. 1, Philadelphie 1909, s. 74–75.
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7.  Adam, Ewa i zwierzęta, obraz na szkle, 1835, 36 × 28,5 cm, znalezio-
ny w Kołaczycach pod Jasłem, woj. krośnieńskie

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



100 CZĘŚĆ 2

skiego, opub likowaną przez Edwarda Klicha (modyfikuję skompli-
kowany zapis gwarowy):

„To tak ten Noe pszechodziuu pszes kilka lot do jakieś proce 
ze siekirkom, a zona jego uo tem nie wiedziaua, gdzie uon chodzi. 
a temcasem przychodziuu do nie diabeu i kusiuu ją, zeby sie go do-
wiedziaua, gdzie uon chodzi, na jaki zarobek, gdzie ze siekirkom. 
a  uon jak psziset ot te proce, nigdy jj nie kciou powiedzieć, gdzie 
uon chodzi, i gdzie co pracuje. jaze jednego razu skoro juz diabou 
ni móg je skusić, tak ukręciuu z nosa wótki i powiedziou Noego zo-
nie: dej mu sie napić, to un ci sie pszizno, gdzie uon chodzi i gdzie 
co robi, a wtencoz mi powis, jak uon ci się przizno […] tag uon juz 
na drugi dzień zased do te same roboty, juz mu robota nie jidzie tak, 
jag mu pszut sua, juz grzyk wielki na nim opciązuł. myśli sobie: cym 
jo zgrzyzuu? juz mie baba skusiua, zek sie przyznou, gdzie jo chodzę 
i gdzie co robię. a wpszut zona nie wiedziaua, bok sie jj nie zeznou, 
gdzie jo chodzę i gdzie co pracuję, ale mie skusiua, daua się mi ta-
kiej wody napić jagem psziset od proce, zem sie jj zeznou, gdzie cho-
dzę. przisedem do proce zwykle do kturem chodziuu, chyciuem pra-
cować tag jak i pszut, i robota juz mi sie myli. pszut mioueg drzewo 
krutse, fcionek siekirką, pociągnonek, pszydłuzyuo mi sie, a w tyn 
dzień już mi nie suo tak, jo se dumom i myślę, co sie stauo, juz se my-
śle, zem zgrzysuu, a czym to mi nie wiadomo, ale mi prziszuo do gu-
owy, ze mi zona daua wody sie napić, ize moze pokruś tego. a akurat 
to sie stauo, bo mie skusiua, jo się jj prziznou, juz mi robota robotom 
nie sua. to teroz jagek miou drzewa pociągnąć, to juz sie mi nie po-
duuzyuo, inog go musiou nastawiać i śtukować, a byuo duuksze, tog 
musiou go uurzynać, aby byuo tak jak tszeba”66.

Obecne są tu wszystkie elementy występujące również w  opi-
sach grzechu pierworodnego; zakusy diabła i ciekawość kobiety, któ-
ra podaje mężowi diabelski napój, doprowadzają Noego do pierw-
szego grzechu, jakim jest złamanie boskiego zakazu – wyjawienie 
tajemnicy budowy arki. Opowiadanie z Limanowskiego jest bowiem 

66 E. Klich, O Noem, jego żonie, diable i arce. Materiały etnograficzne z pd.-zach. 
części pow. limanowskiego, nr 25, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne 
i Etnograficzne” 1910, t. 11, s. 26.
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wariantem rozpowszechnionego w  Europie apokryfu, według któ-
rego Bóg przykazał Noemu działać sekretnie. Toteż pracował on 
w  zupeł nej ciszy, aż do popełnienia grzechu (nie używał narzędzi 
w zwykły sposób; przypomina to bezgłośną budowę świątyni jero-
zolimskiej). W węgierskiej oracji weselnej młodszy drużba pyta: „Jak 
długo siekie ra rąbała bez hałasu? – Nie było słychać rąbania, póki 
żona go nie spoiła. Potem to już było słychać – odpowiadają mu we-
selnicy”67. Taki dialog wygłaszany w czasie obrzędu weselnego su-
geruje symbolicz ny związek między grzechem Noego i aktem sek-
sualnym.

Według Juliana Krzyżanowskiego pierwsza polska wersja tej le-
gendy pojawia się w  szesnastowiecznym Postępku prawa czartow-
skiego przeciw narodowi ludzkiemu: „Przemienił się czart w  osobę 
młodzieńca gładkiego, szedł do żony Noego, pytając jej, aby mu po-
wiedziała, co Noe ma czynić z  tym budowaniem; rzekła, iż jej nie 
chce powiedzieć. Nauczył ją tedy czart gorzałki naczynie ze zboża, 
a upoić Noego, który, gdy się upił, powiedział żonie, iż Pan Bóg ma 
zatopić wszytek świat okrom nas, co będziem w okręcie”68.

Marti Haavio w  książce o  mitologii fińskiej cytuje wiele ludo-
wych wariantów tej legendy, a także tekst rosyjski, będący przekła-
dem wizji Pseudo-Metodego. Jak twierdzi, istnieje zbieżność między 
tym ostatnim tekstem a pewnym wydarzeniem opisywanym przez 
Brahmany, wyrażająca się w  motywie kuszenia żony budownicze-
go statku oraz pomocy, jakiej udziela ona diabłu (por. wersję Afa-
nasjewa w Potop i kłosy). Nie kwestionując tej tezy trzeba zauważyć, 
że nasza legenda łączy dwa najpopularniejsze aspekty biblijnej po-
staci Noego, zarów no patrona cieśli i  budowniczych łodzi, jak też 
bednarzy i pijaków. Następuje tylko odwrócenie kolejności zdarzeń 
w  stosunku do narra cji Księgi Rodzaju, w  której fatalne w  swych 
konsekwencjach pijaństwo następuje po potopie. W wariancie z Li-

67 M. Haavio, Mitologia fińska, przeł. J. Litwiniuk, PIW, Warszawa 1979, s. 459–
–456. Legenda ta znalazła odbicie w sztuce; por. L. Réau, Iconographie de l’art 
chrétien, t. 2, Paris 1957, s. 106, a także il. 50, 51 u M. Haavio.

68 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1, Wrocław 
1963, s. 257 (w systematyce T 825); Postępek prawa czartowskiego przeciw ko na-
rodowi ludzkiemu, wyd. A. Benis, Kraków 1892, s. 60–61.
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manowskiego zasługuje na uwagę utrata cudownych zdolności jako 
bezpośredni skutek, a za razem trwały znak grzechu Noego: musi on 
odtąd ciężko pracować, podobnie jak Adam po wygnaniu z raju. Nie 
tylko historia grzechu łą czy te dwie postacie. Kolberg notował, iż 
„staruszek jeden w Modlnicy opowiadał o Noem, co w harce po po-
topie pływał, i wszyćkie zwierzęta miał ze sobą parami, że kiedy je 
wypuscał z harki na świat, dawał każdej parze chrzest i nazwisko – ze 
az do tego casu takie imię nosi wsyćko i ptastwo i gadzina różna”69.

Niewątpliwie Księga Rodzaju w  przejrzysty sposób rozwija 
transformacje wątków wokół kolejnych bohaterów. Edmund Leach 
zademonstrował za pomocą analizy strukturalnej, iż wszystkie waż-
niejsze wątki powracają tam w kilku odmiennych wersjach, podob-
nie jak w  systemach mitologicznych społeczności plemiennych70. 
Me chanizmy charakterystyczne dla kultury opartej na przekazie ust-
nym są w Księdze Rodzaju szczególnie wyraźne – ich jawny przy-
kład stanowią opowieści osnute wokół postaci Adama, Noego i Lota. 
Każdy z  nich jest „pierwszym człowiekiem”, każdy więc popełnia 
„pierwo rodny” grzech; pierwszy i ostatni z nich – wskutek zdrady 
kobiety (Lot – córek). Legenda uzupełnia więc historię Noego, do-
dając mu żonę-kusicielkę. Podobnym uzupełnieniem jest także „ob-
nażenie”, towarzyszące grzechowi Adama w  ludowych wariantach, 
ponieważ ma swój kanoniczny odpowiednik w  epizodzie między 
Noem i jego synami; o ile tam jest skutkiem grzechu, o tyle w tekście 
biblijnym staje się jego przyczyną.

Fakt, że cytowane tu kontaminacje nie są przypadkowe, lecz 
wyra żają określoną zasadę, potwierdza niezależne reinterpreta-
cje wątków biblijnych, powstałe w  odmiennych warunkach kultu-
rowych. W wie lu źródłach średniowiecznych żona Noego nosi imię 
Ewa71; w trady cji gnostyckiej nazywa się Norea czy Orea, tak samo 
jak córka Ewy (zarazem żona Seta). Oznacza to związek Noego z cór-

69 DWOK, t. 7, s. 105.
70 E. R. Leach, Genesis as Myth and Other Essays, London 1969.
71 R. Stichel, Die Namen Noes, seines Bruders und seiner Frau. Ein Beitrag zum 

Nachleben judischer Überlieferungen in der ausserkanonischen und gnostischen 
Literatur und Denkmalern der Kunst, Göttingen 1979, s. 79–80.
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ką Ewy, bądź – z  nią samą72. We wszystkich tych tradycjach mia-
ra ludzkiego życia na początku dziejów była – zgodnie z Księgą Ro-
dzaju – zupełnie od mienna od obecnej (według legendy żydowskiej 
pramatka Ewa zgi nęła dopiero wskutek potopu), co nie ujmuje oczy-
wiście nic z sym boliki tych pomysłów, połączonej z tendencją do ge-
nealogicznego wyjaśniania dziejów.

Wydaje się, że osobliwa gra między fragmentami Księgi Rodza-
ju i ich ludową adaptacją oparta jest na pewnej więzi między nimi, 
wynikającej po części z mechanizmów typowych dla tradycji ustnej. 
Jest w tym związku jednak coś więcej: podobieństwo ogólnych kon-
cepcji dotyczących czasu i  ludzkich losów, w  tym np. zaraźliwość 
grzechu czy też postępujące zepsucie stworzenia.

Przemiana światów

W kulturze ludowej Słowiańszczyzny powszechne było wyobrażenie 
dziejów, według którego ludzie stopniowo się degenerują, „wyradza-
ją” w  trzech kolejnych epokach, zwanych niekiedy czasami Ojca, 
Syna i  Ducha Świętego. Czy warto jednak łączyć ten pomysł (jak 
to czyni Ryszard Tomicki w syntetycznym opisie religijności ludo-
wej73) z  teologią Joachima z  Fiore, opata kalabryjskiego zmarłego 
w 1202 r.? W obu przypadkach mamy do czynienia z podporząd-
kowaniem trzech okresów dziejów Trójcy Świętej, ale waloryzacja 
jest odwrotna (zgodnie z myślą tego cysterskiego zakonnika epoka 
Ojca odpowiadała czasom Starego Testamentu, za czasów zaś Du-
cha Świętego miało na ziemi zapanować Królestwo Boże). Jedno-
cześnie funkcjonująca w kulturach indoeuropejskich idea podziału 
dziejów ludzkości na trzy okresy bywa rozpatrywana jako oczywi-
sta projek cja podstawowych dla tych kultur kategorii czasu: prze-
szłości, teraź niejszości i przyszłości, różnie zresztą wartościowanych 
(np. wiek złota, brązu i żelaza). Algirdas J. Greimas pisał o podob-
nej koncepcji historii w mitologii litewskiej jako sukcesji trzech ras: 

72 Ibidem, s. 55, 61.
73 R. Tomicki, Religijność ludowa, s. 42.
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dawnych ol brzymów zastąpili obecni ludzie, którzy z kolei ustąpią 
rasie karłów; ci będą tak mali, że w dziewięciu będą zarzynali ko-
guta. Narodziny i śmierć obecnej ludzkości mitologia litewska wią-
że – według tego autora – z dwoma typami kataklizmów: potopem 
i dżumą. Nasza rasa pojawiła się na ziemi po potopie, swój zaś ko-
niec znajdzie wy niszczona zarazą74. Legendy podkreślają poprzedza-
jący kataklizmy upadek moralny mieszkańców ziemi, powodujący 
boską interwencję, a w jej wyniku eksterminację grzeszników. Grei- 
mas przypisał to moralistyczne wyjaśnienie wpływom chrześcijań-
stwa, uznawszy przelud nienie jako wystarczającą dla oryginalnego 
rozwoju wypadków mitycznych przyczynę katastrofy (podobnie jak 
w koncepcji Malthusa). Według tekstu cytowanego przez Greimasa 
na potwierdzenie tej te zy, po stworzeniu świata ludzkość zaczęła się 
szybko mnożyć; wów czas Ziemia poskarżyła się Bogu, iż nie zdoła 
udźwignąć tak wiel kiego ciężaru. Bóg wysłuchał jej skarg i zesłał po-
top. Gdy ludzkość znów rozrodzi się ponad miarę, Ziemia ponow-
nie poprosi Boga, by jej ulżył, a wówczas ześle on dżumę75. Ten sam 
problem, bardziej pomysłowo, rozwiązują legendy żydowskie: Bóg 
uspokaja Ziemię, drżącą ze strachu, iż nie da rady wykarmić potom-
stwa Adama, zapewnieniem o swej pomocy. Czas zostaje podzielo-
ny: Bóg troszczy się o noc, zsyłając człowiekowi ożywczy sen i odpo-
czynek, zaś Ziemia żywi ludzi za dnia76.

Polskie materiały różnią się od litewskich tylko brakiem mo-
tywu dżumy; jedynie w  Krakowskiem Kolberga można znaleźć 
wzmiankę, iż olbrzymi wygubieni zostali powietrzem morowym77. 
Zamiast zara zy przewidywany jest raczej zestaw różnorodnych klęsk 
i katakli zmów, które będą następowały jedne po drugich, podobnie 
jak w Sybilli czy Apokalipsie św. Jana. Szczegóły dotyczące trzech na-
rodów są natomiast podobne czy nawet takie same, jak w tekstach 
litew skich. Dawniejsi ludzie Boga Ojca byli ogromni jak Wyrwidąb, 
o czym świadczą wydobywane z ziemi kości; żyli ponad dwieście lat, 
jak miał jakieś sześćdziesiąt–siedemdziesiąt, to jeszcze krowy pa sał; 

74 A. J. Greimas, Des dieux et des hommes, Paris 1985, s. 172–173.
75 Ibidem, s. 185.
76 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 1, s. 64–65.
77 DWOK, t. 7, s. 10.
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mieli po dwa i pół metra, chleby piekli z ziarna z odchodami (ple-
wami) i stąd brała się ich wielka siła; byli też urodziwi. Ludzie Du-
cha Świętego (lub: po Bogu Duchu) mają młócić w naszych pie cach 
chlebowych, tak jak my młócimy w piecach ludzi Boga Ojca. Będzie 
dziesięciu ludzi pietucha rżnąć, bo alkoholi piją dużo. Będą ludzie co-
raz mniejsi i słabsi i będą mieli coraz mniejsze i słabsze pa znokcie78.

Milżyny [wielkoludy, z lit. milžinas – M. Z.] wielkie i silne daw-
niej były, pójdzie do lasu, największe drzewo, sosnę, na grzbiecie przy-
niesie. A mówi: Co tam za robak po polu łazi? I na rękę wziął człowie-
ka z koniem. To jak ten świat zamykał się. A wyszła kobieta, matka 
czy żona, mówi: Jak my pomrzemy, to taki świat będzie. A po śle nas 
będą krasnoludki, że będzie dwunastu człowieka jednego ko guta kro-
ić [zarzynać – M. Z.]. Na but powiedzą: Co to za wieża? Jak gdzie zo-
stanie but nasz. Drugi świat powstanie. W „Sybilli” pisało: Je śli naród 
poprawi się, to kilka lat jeszcze będzie. I będzie naród bar dzo mądry, 
pyszny (rej. solecznicki, 1992).

Według niektórych wypowiedzi koniec świata powtarza się co 
trzy tysiące lat (stąd „różne światy”) albo też w dziejach ludzkości 
były już trzy potopy, z których najstraszniejszy był ostatni, identyfi-
kowany z biblijnym: co zniszczyło się wszystko, to był ten potop trze ci. 
I wtedy Pan Bóg pokazał na niebie tęczę, że ona jest, to już więcej nie 
będzie karał potopem (rej. wileński, 1991). Podobną koncepcję od-
naleźć można w materiałach dziewiętnastowiecznych: koniec świata 
ma być co trzy tysiące lat; jeśliby jednak żyło wówczas choć dziesię-
ciu sprawiedliwych, Pan Bóg przedłuży istnienie świata o  następ-
ne trzy tysiące79. Motyw dziesięciu sprawiedliwych, których zabra-
kło dla ocalenia Sodomy, trafił także do tekstów przepowiedni (por. 
Księga Rodzaju 18,20–33).

78 Podobnie np. S. Ciszewski, Lud rolniczo-górniczy okolic Sławkowa w pow. ol-
kuskim, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1887, t. 11, s. 3; J. Świę-
tek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893, 
s. 542; S. Udziela, Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego na pra-
wym brzegu Wisły, „Wisła” 1901, t. 14, s. 2–4.

79 B. Świdnicki, Przyczyna burzy i niektóre wyobrażenia religijne, „Lud” 1889, t. 5, 
s. 169–170.
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Na te wierzenia złożyły się zapewne różne tradycje. Na przy-
kład w bułgarskiej legendzie Bóg trzykrotnie tworzył ludzi: pierwsi 
byli zbyt wysocy, grubi i nie rozmnażali się; następni – mali, z długi-
mi brodami; Bóg żałował, że ich stworzył, „i dał im wyginąć”. Lu-
dzie stworzeni za trzecim razem, średni i  mocniejsi, też nie byli 
doskona li80. Także w  tradycji żydowskiej Bóg stworzył kilka świa-
tów przed naszym, lecz żaden z nich Go nie zadowalał. Nasz świat 
powstał z resztek poprzednich, zniszczonych przez Boga. Wszystkie 
one były zamieszkałe przez ludzi, których tysiąc pokoleń Bóg zgła-
dził, nie po zostawiając po nich żadnego śladu81.

Trójdzielność odnosi się do ludowej koncepcji zarówno cza-
su, jak i przestrzeni, co wyraża się najczęściej w jej podziale na nie-
bo, ziemię i  piekło w  układzie wertykalnym82. Michał Federowski 
odno tował ciekawą projekcję przestrzenną „trzech narodów”: „Na 
niebi (według innych: na zorach i miésiacu) żywuć ludzi najbuolszy-
je a my mienszyje, a pad nami zusím malusieńkije”83.

Bywa też, że układ trójdzielny traci wertykalność w  związku 
z przeciwstawieniem naszego świata zaświatom; wówczas lokalizuje 
się piekło koło nieba, w górze (rej. święciański, 1992). Ta interpreta cja, 
pojawiająca się w naszych materiałach rzadziej niż „wertykalna”, tłu-
maczy jednak, dlaczego mistrz Twardowski, porzucony przez dia bła 
przed progiem piekła, zawisł na niebie bądź wylądował na księ życu.

Powrócę jeszcze do koncepcji czasu. Według zaprezentowanych 
materiałów kataklizmy oznaczają oczyszczenie ziemi i oddzielają nie 
tylko różne narody, lecz i odrębne światy. Z jednej strony chodzi więc 
o proces cykliczny, analogiczny do zmiennych pór roku (czystość– 
–zepsucie); z drugiej – podporządkowanie tego procesu Trójcy Świę-
tej nadaje mu charakter linearny. Nawet jeśli pominiemy tę chrze-
ścijańską interpretację, nadal pozostanie problem zmniejszania się 
lu dzi, niemal jednogłośnie podkreślany również we współczesnych 
wypowiedziach. Zatem ową cykliczność trzeba by było przedstawić 

80 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 37–38.
81 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i  legend żydowskich, s. 256; R. Graves,  

R. Patai, Mity hebrajskie, s. 43.
82 Por. R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny.
83 M. Federowski, Lud białoruski, t. 1, s. 231.
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za pomocą spirali, której zwoje coraz bardziej się zacieśniają. Toteż 
teksty mówią także o „skracaniu się” czasu, podobnie jak ludzkiego 
życia; tak też interpretowany jest słynny zwrot z Sybilli, iż „zima zimę 
gonić będzie”.

Ludzie po stworzeniu żyli ponad setkę, to na pewno byli zdrowi, 
Abraham żył sto sześćdziesiąt dwa lata chyba, mądrzejsi byli, bo ta-
kie budowle jak z dawnych lat, to dzisiaj nikt na to głowy nie ma. Bo 
tak było przepowiedziane: naród będzie słabszy. Takie proroctwa by-
ły, trzy książki spisane Michaldy. Będą skrócone dni, będzie skrócone 
życie ludzkie. I rzeczywiście dzisiaj tak jest, że człowiek nigdy nie ma 
czasu, żeby zrobić wszystko (woj. przemyskie, 1989).

Pan Bóg skrócił lata nasze [...]. A dawniej, czy my wiemy do brze... 
no jest rok... ale czy to jest prawdziwie, to nikt nie może tego zbadać, 
bo są krótsze dni, krótsze miesiące i krótsza cała era... Lu dzie [...] zo-
stali skróceni na swoim życiu. A przez co? Przez wybryki (woj. płoc-
kie, 1989).

Ja „Proroctwa Sybilli”, taką książkę miałem, to tam Pan Bóg po-
wiedział, że przed końcem świata i one lata, i miesiące będą skróco-
ne. Pora ta sama będzie i wiosny, i lata, ale będą tak jak woda szybko 
się przetaczać. I potem tak i wychodzi. No niech pomyśli sa ma, coraz 
szybciej czas leci. Tu dopiero co lato było, a jest zima i tak w kółko – 
A kiedyś wolniej czas płynął? – O tak, ja sam kiedyś jak służyłem, to 
bywało tak, że w adwent kiedyś na służbę to godzili do Bożego Naro-
dzenia. No jak adwent przyjdzie już, to tak czas wolno idzie, dłuży się 
(rej. solecznicki, 1991).

Polskie teksty potwierdzają tezę Greimasa, iż zmniejszanie się 
ludzi i skracanie się czasu ludzkiego życia jest swoistym rozwiąza-
niem problemu wzrastania liczby ludności, która nie będzie mogła 
się wyżywić. Bezpośrednio taką interpretację wyra żają legendy zapi-
sane przez Kolberga. Po wygnaniu z raju i zmniej szeniu się kłosów 
ludzie nie mieli czym się żywić, wprowadzono więc zwyczaj, że gdy 
syn się żenił, swego ojca zakopywał żywcem w zie mi. Kiedy jednak 
zarzucono ten sposób ograniczania populacji, „Pan Bóg na niebie 
zmiłował się nad ludem i poczęły być większe urodza je, ród zaś ludz-
ki nieco przydrobnił. Z olbrzymów nienasyconych ro dzili się coraz 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



109B Ó G I  „ ŚWIAT Y”.  OSOBY,  CZ AS,  PRZESTRZEŃ

mniejsi mieszkańcy ziemscy, ale też i  bieg długiego życia ukróco-
nym został”84.

Kataklizmy. Potop i kłosy

Biblijna historia potopu, często łączona przez naszych rozmówców 
z upadkiem Sodomy i Gomory, również przeplata się z  lokalnymi 
podaniami, trafiając na podatny grunt w postaci wierzeń o zatopio-
nych bądź zapadłych w ziemię kościołach, karczmach, domach czy 
wsiach oraz ludziach zaklętych w kamień. Asymilacja wątków biblij-
nych w  tradycji lokalnej zostanie tu zaprezentowana na przykła-
dzie opowieści o zagładzie światów. Potop czy pożoga mają w nich 
zna czenie cezury między różnymi epokami, a  czas po kataklizmie 
ozna cza dla ziemi czystość pierwszych dni stworzenia. Pojawiają się 
wów czas symbole związane z kosmogonią.

Przed potopem ludzie byli mocno grzeszni, jak można równać 
dziś (rej. solecznicki, 1992), barbarzyńcy bardzo wielkie. Nie wierzy li 
ni w Boga, ni w nic, żyli jak bydło jakie (rej. wileński, 1992). Był na-
ród już taki mądry, że Bóg nie mógł komandować. On jedna rodzi na 
wybrał Noego, wtedy ludzie żyli po dziewięćset trzydzieści lat, on bu-
dował karabl sto dwadzieścia lat, na trzy piątry i powiedział jemu Pan 
Bóg: Zbierzesz wszystkie żywioła do pary, jakie jest tylko do tego ka-
rabla, a  ja ten naród wykasuję generalnym potopem. To Noe budo-
wał sto dwadzieścia lat karabl ten i za każdym uderzeniem młota na-
wracał ludzi: Ludzie nawróćcie się, bo zginiecie, a z niego wyśmie wali 
się, za nic go mieli (rej. solecznicki, 1992). Również w  tradycji ży-
dowskiej Bóg w swym miłosierdziu pozwolił Noemu przez sto dwa-
dzieścia lat napominać zepsute pokolenie i ostrzegać je przed nad-
chodzącą karą, dokładnie ją opisując, lecz jedynie go wyśmiewano85.

Strasznie rozbalowane byli. Nie słuchali Pana Boga, tańcowali 
dzień i noc [jak w podaniach o zapadłej karczmie – M. Z.]. Deszcz 
już padał dzień i noc, a oni jeszcze na drugim piętrze byli i  jeszcze 

84 DWOK, t. 7, s. 9.
85 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 1, s. 152.
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tań cowali. Już woda zajmuje ten pięter, a oni jeszcze tańcują (rej. wi-
leński, 1991). Który miał dużo pieniędzy to i sam topi się w wo dzie, 
a jeszcze koszyczek pieniędzy o, tak podnosi, a który hultaj leniwy, to 
leży sobie w wodzie, już nic mu (rej. solecznicki, 1992).

Jeden bogaty był brat, drugi biedny. Ten biedny to nasuszył chleba, 
a bogaty zabrał worek złota. Wlazł wysoko gdzieś tam i jak głodny, to 
wyjmie z plecaka suchara, zamoczy do wody, posmokcze i żyje, a ten 
drugi złota nie zje, a deszcz lał czterdzieści dni i czter dzieści nocy. I po-
leciał do wody razem z tym złotem. A głód to jesz cze gorszy niż potop 
(rej. wileński, 1991).

Pomimo zepsucia ludzi, świat przed zagładą miał cechy rajskie. 
Panował w nim ogólny dostatek, nawet kamienie rosły, a kłosy zbo-
ża, żyta i  jęczmienia okrywały łodygi do samej ziemi; ziarnko było 
jak ogórek wielkie, a potem jak wypędził Pan Bóg z raju, to wszyst-
ko to zdrobniało. Według innych wersji, kłos kiedyś był ci w skom-
ble ta kie – na jednej pałce dookoła kilka kłosów (rej. święciański, 
Białoru sin, 1992); wyrastało ich po trzy, cztery, a nawet po siedem-
dziesiąt z  jednej łodygi (rej. wileński, 1991, 1992). Ów wielokrotny 
kłos ko jarzy się z drabiną Jakubową86. Jerzy Wasilewski traktuje wiel-
ki kłos jako allomorf drzewa kosmicznego, którego likwidacja po-
woduje przerwanie łączności między ludźmi a niebiosami i oznacza 
moment upadku87. Istotnie, niektóre legendy żydowskie za Drzewo 
Wiedzy uznają „olbrzymie źdźbło pszenicy, wyższe od cedru”88.

Także wizja rajskiego życia przed potopem zgodna jest z du chem 
tychże legend: ludzie nie znali wówczas trudu ani troski i wskutek 
niezwykłego powodzenia stawali się coraz bardziej zuchwali. Je den 
siew przynosił im żniwo na czterdzieści lat, dzięki zaś sztukom ma-
gicznym potrafili zmusić nawet słońce i księżyc, by im służyły89. Po-
dobnie, naprawdę dobrze, według współczesnych opinii może się 

86 Por. I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, s. 114–116.
87 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, Wydawnictwo UW, Warszawa 

1989, s. 188.
88 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 80; por. też A. Unterman, Encyklopedia 

tradycji i legend żydowskich, s. 75.
89 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 1, s. 152.
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wieść tylko drennemu, złemu człowiekowi, ponieważ pomaga mu 
diabeł, Bóg zaś zsyła swoim ulubieńcom krzyżyki:

Wredny człowiek nie choruje [...], jemu czort pomaga. Bogatemu 
czort i w kaszę złota narobi, a biednemu w zacierki nasra. Ale wy cierp – 
człowiek tak nie może jak Chrystus. Kto cierpliwy, ten szczę śliwy bę-
dzie, no nerw nie wytrzymuje (rej. orański, 1992). Na Laudzie diabła 
zastępuje ajczwaras (lit. áitwaras), demon sporzący, o  którym po-
wiada się dosadnie, iż bogatemu narobi do kaszy śmieta ną, a biedne-
mu gównem.

Utratę obfitych kłosów najbardziej powszechna wersja opowia-
dania zazwyczaj wiąże z brakiem szacunku dla chleba. Bezpośrednią 
przyczyną gniewu bożego ma być użycie przez babę bliny do pod-
tarcia dziecku dupy bądź wykorzystanie naręczy kłosów jako mioteł; 
często zdarzenie wzbogaca się bezpośrednią obrazą Boga (lub Pana 
Jezusa), który w tych szczęśliwych czasach chodził po ziemi w że-
braczym przebraniu: zostaje więc obdarzony spostponowaną bliną 
al bo odprawiony z kwitkiem przez skąpą gospodynię.

My żyjemy na koci i psich doli. Pan Jezus chodził i przyszedł do 
kobiety, a ona bliny piekła. Pan Jezus mówi, żeby dała jeść i ona da ła 
Panu Jezusu brudny placek. Pan Jezus rozgniewał się, a dawniej było 
zboże od ziemi. Pan Jezus wziął bicz, poszedł w pole i tym bi czem po-
ścinał do ziemi. A psy i koty zaczęli jęczeć i tylko został jeden kłosek na 
ich dolę i my żyjem tym. To teraz mówią, że trzeba kota karmić [...], 
bo my na sobaczej i kociej doli żyjem (rej. wileński, 1991).

W  wypowiedzi tej rozmówca zdaje się kojarzyć karę boską 
z  bib lijnym wypędzeniem przekupniów ze świątyni jerozolimskiej 
(Ewan gelia Mateusza 21,12; Ewangelia Marka 11,15), a dokładniej 
z  obrazem, przedstawiającym gniewnego Chrystusa ze sznurem 
w uniesionej do uderzenia ręce.

Opowiadania z  Litwy bardzo dokładnie opisują zmniejszenie 
kłosów, wyjaśniając obecność kolanek na łodydze zboża. Wersja le-
gendy z 1883 r., przetłumaczona z języka litewskiego przez Mieczy-
sława Dowojnę-Sylwestrowicza, wyraziście potwierdza tezę o kłosie-
-drzewie kosmicznym:

„O kochaniu psa który sobie robiąc dobrze i  ludziom zrobił 
do brze.
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Gdy ludzie byli bogaci i nie wiedzieli, co to jest moje a co two-
je, orali złotemi narogami i złote szaty nosili. Mieszkali z blizka od 
siebie w zgodzie. Gniewali się jednak na Boga, że im czegoś nie do-
staje, że nie mają słomy i kuli (słomianych zwojów wymłóconych) 
z  żyta. Kłos żytni był potenczas aż po korzenie od wierzchu dłu-
gi, pokryty ziarnem, bez łodygi (słomy). Wtedy to Bóg chodził po 
zie mi. Zmówiwszy się rolnicy prosili Pana Boga, aby kłos był krót-
szym. Bóg, chcąc im dogodzić, zrobił tak, jak oni prosili. Bóg po-
chyliwszy łodygę żyta, czyli ów tak długi kłos żytni smorgał ziarno 
w górę z dołu i pytał, zatrzymując rękę: Czy już dosyć? Rolnik od-
powiedział, że jeszcze trzeba. I pozostał na tym miejscu znak na żyt-
niej słomie, gdzie Bóg zatrzymał rękę, smorgając kłos. (Jest to miej-
sce na słomie, gdzie wychodzą z łodygi liście – M. D. S.). Gdy po raz 
drugi smorgał i znowu proszono, smorgał Bóg po raz trzeci z gnie-
wem, aby zupełnie kłos zesmorgać. Wtedy to pies uchwycił koniec 
zboża i ogarnął swoim pyskiem i w ten to sposób Bóg zagniewany 
nie mógł zniszczyć całego kłosa, gdyż pies uprosił go, gdyby mu do lę 
zostawił. Dlatego to ludzie, gdy upieką pierwszy chleb świeży po ży-
tożniwie, pierwszy kęs tego chleba rzucają pod stół, a potem sami je-
dzą. (Zabobon ten istnieje dotąd [...].)”90.

Podobnie w  jednym z współcześnie zapisanych tekstów ludzie 
przeklinali wielkie kłosy z  powodu uciążliwych żniw: ciężko było 
żąć (rej. święciański, 1992). Powróćmy na chwilę do sprawy kola-
nek na łodydze zboża, śladów Bożej ręki. Zatem przed opisanym 
wyda rzeniem łodygi zboża były ich pozbawione, gładkie, podobnie 
jak ło dygi fasoli czy bobu, które właśnie z tego powodu umożliwia-
ją w mitach komunikację z zaświatami91. Niektóre teksty zawierają 
inną, chociaż równoważną interpretację: kolanka są to ślady po ze-
smorganych kłosach; było tyle kłosów, ile kolanek w łodydze żyta (rej. 
święciański, 1992) – łodyga upodabnia się do drabiny.

Przemiana kłosów bardzo często łączona jest z potopem jako jej 
bezpośrednim sprawcą. Wówczas zamiast smorgającej boskiej dło-

90 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 57.
91 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, s. 196–197; por. też: dawniej lu-

dzie jak chcieli do nieba, to sadzili ten bób i po tym bobie lazły i do nieba się do-
stawały [...], dzieciom mówili: do nieba pójdziesz po bobie (rej. solecznicki, 1992).
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ni kłosy niszczy woda. Interpretacja, według której Pan Bóg zosta-
wił tyle kłosa, ile pies w gardło zmieści, bywa harmonijnie połączo-
na z biblijnym potopem:

Przez siedem lat budowali korabl i  oni zapomnieli chleba i pies 
wyleciał i złapał w pysk kłosy i dlatego u nas psia dola, żyjemy z psiej 
doli (rej. święciański, 1992). Zawsze się daje psu chleba ka wałek, bo 
tyle ile pies chwycił, to tyle kłosa zostało [...], taka jak psa paszczyska 
dłużyna (rej. solecznicki, 1992).

Zgodnie z treścią większości tekstów z Litwy ocalenie zawdzię-
czamy psu i kotu, które przewidując katastrofę wyprosiły, jęcząc i że-
brząc, zmianę boskiej decyzji. Przekonanie o  wieszczych własno-
ściach tych zwierząt trwa do dziś, toteż często z  ich zachowania 
wróży się o przyszłości (np. kiedy pies wyje z pyskiem uniesionym 
w górę, właśnie tak, jak w czasie niszczenia kłosów, zapowiada głód, 
pożar albo wojnę, z pyskiem opuszczonym w dół lub kopiąc jamę – 
zwia stuje śmierć gospodarza; myjący się kot zapowiada gości itp.). 
A  po nieważ psia i  kocia dola zostały przywłaszczone przez ludzi, 
mamy wobec tych zwierząt stały obowiązek dzielenia się z nimi chle-
bem, ludzkiej doli bowiem w kłosach nie ma (rej. wileński, 1990). Za 
to nie można nigdy ni psa, ni kota obiżać [ros. krzywdzić – M. Z.], bo 
my na ichniej doli zostali się (rej. święciański, 1992).

Na Litwie przetrwało wspomnienie zwyczaju częstowania psa 
chlebem, opisanego już w XVII w. Ksiądz Ludwik Adam Jucewicz 
cytował fragment litewskojęzycznego okólnika biskupa żmudzkiego 
Piotra Tarczewskiego z 1649 r. we własnym tłumaczeniu: „Porzućcie 
wszystkie swoje pogańskie uroczystości [...], a  najbardziej porzuć-
cie wspominki psów pracowitych, albowiem jest to obraza Boga. [...] 
Jest u was pogański zwyczaj; wy jedząc pierwszy i ostatni kęs, daje cie 
psu, wierząc, iż to przyniesie korzyść dla domu. O Boże nasz! jacyż 
słudzy twoi! Nie, to nie twoi słudzy, to służalcy diabła”. Od siebie zaś 
Jucewicz dodaje: „Zastrzeżenia tego, ze wszechmiar naj godniejszego 
Pasterza, pilnują się i dzisiaj na Żmudzi. Uprzedzenie jednak z cza-
sów pogańskich jeszcze nie ustało, z tą jednak różnicą, iż ludzie do-
rośli nie rzucają pierwszego i ostatniego kęsa z ust swo ich dla psa, 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



114 CZĘŚĆ 2

lecz każą to czynić dzieciom, którzy (sic!) jeszcze do Komunii św. 
nie przystępowali”92.

Współczesne materiały poświadczają trwałość tego zwyczaju; za 
zasługi psa jak chleb pieką, gospodyni dzieżę poskrobie i dla psa ma-
lutki chlebek też upieką. Mama mówiła, że to psia dola (rej. święciań-
ski, 1992).

Na terenie Polski opowieści o kłosach powszechnie przybierają 
odmienną wersję (zdecydowanie rzadką na Litwie): to Matka Boska 
chwyta w ostatniej chwili za koniec kłosa, ratując ludzi od śmierci 
głodowej. Trudno ostatecznie rozstrzygnąć, czy jest to wyraz zmia-
ny konwencji kulturowej, w której aktywna rola zwierząt jest już ana-
chronizmem, a wszystkie dobrodziejstwa przypisuje się Najświętszej 
Pannie, czy też wersja sprawiająca wrażenie bardziej archaicznej na-
leży do specyfiki litewskiej. Jednak jeśli przyjmiemy to drugie roz-
wiązanie, trudno będzie wytłumaczyć fakt, że w tekstach „koronia-
rzy” Matka Boska, chwyciwszy koniec kłosa, prosi zwykle Boga (lub 
Pa na Jezusa), by zostawił choć tyle, co dla kotka i pieska (powszech-
ne także w źródłach współczesnych)93. Na terenie Polski rozmówcy 
nie potrafili wytłumaczyć tego szczegółu; przetrwał on tu jako ozdob-
nik. Być może także popularne powiedzonko „psia dola”, czy soczy-
ściej „so bacza dola”, jest oderwaną od kontekstu frazą, której uży-
wamy w spo sób mechaniczny, nieświadomi jej głębszego znaczenia.

Kot, druga postać zwierzęca naszej historii (ocalony kłos jest też 
nazywany „dolą kocią” czy kociaczą), pełni funkcję bohatera także 
w arce Noego, którą ocalił od zatonięcia. Kiedy stworzona przez dia-
bła mysz zaczęła wygryzać dziurę w dnie, Pan Bóg lub Noe stwo rzyli 
z chustki kota (albo litewska bogini Łajma lub Matka Boska – z rę-
kawiczki94). W żmudzkim wariancie mitu o potopie kotkę stwo rzył 
z rękawicy bóg Prakurimas lub bogini Łajma. „Dlatego kto kot kę za-
bije, nie pójdzie mu ręką [nie będzie mu się darzyć – M. Z.] ani jaka 

92 L. A. Jucewicz, Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów, 
Wilno 1846, s. 118–120.

93 Por. też J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa, t. 2, s. 187–188.
94 W systematyce Krzyżanowskiego T 825 (ibidem, t. 1, s. 257); B. Gustawicz, O lu-

dzie podduklańskim w ogólności, a o Iwoniczanach w szczególności, „Lud” 1901,  
t. 7, s. 133–134; także w źródłach współczesnych.
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9.  Oko Opatrzności, feretron, olej na desce, 63 × 46 cm, z  kościoła 
w Perlejewie, woj. białostockie
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żywioła, nieszczęśliwa ręka tego, kto kotkę zabije! A zabij psa lub po-
wieś, to w tym roku będziesz miał urodzaj na len”95. I dziś mówi się, 
że kotki nie wolno bić (rej. wileński, 1992). Jucewicz zaś pisał, iż zo-
stała ona stworzona przez boginię Łajmę dla ubogiej wieś niaczki, 
której dom trapiła plaga myszy. „Dziś, gdy już mału pomału wy-
obrażenia pogańskie znikać zaczynają, lud zwykle kotkę nie ręka-
wiczką Łajmy, lecz rękawiczką N. Panny Maryi nazywa”96. Ponieważ 
jednak kot, zwłaszcza czarny, jest jednocześnie znany jako stworze-
nie diabelskie (por. np. zwyczaj zrzucania kota w garnku z muru ko-
ścielnego w Wielki Czwartek jako judaszowej duszy [woj. przemy-
skie, 1989]), niektóre teksty wydają się tłumaczyć tę ambiwalencję: 
oto diabeł w postaci myszy, ścigany przez kota, wlazł mu w oczy, dla-
tego też czarny kot po siedmiu latach zamienia się w diabła97. W ana-
logicznym wierzeniu czarownice mają kozły w oczach (por. też wie-
rzenie żydowskie, iż dusza ludzka ma siedlisko w oczach: człowieczki 
w źrenicach to dusza98; tymczasem według źródeł pol skich i  litew-
skich dusza jest w sercu, krwi lub oddechu).

Wyraźne powiązanie historii kłosów z  potopem skłania do 
umie szczenia jej w cyklu opowieści o zagładzie. Zgodnie z mechani-
zmem charakterystycznym dla reinterpretacji Biblii, jej strukturalnie 
zbliżo ne wątki99 nakładają się na siebie, łącząc występujące w nich 
zdarze nia i postacie.

Mechanizm ten występuje równie wyraźnie w  tekstach dzie-
więtnastowiecznych, jak i współczesnych. Jego charakterystycz nym 
przykładem jest przedstawiona wcześniej wymienność postaci Ada-
ma i Noego oraz ich żon jako pierwszych ludzi. Podobnie do kon-
taminowanych w  biblii ludowej historii grzechów Adama, Noego 

95 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania żmujdzkie, s. 362–363; idem, Rękopis, 56; 
może to ślad ofiary z psa?

96 L. A. Jucewicz, Litwa pod względem starożytnych zabytków, s. 124.
97 B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, 

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1881, t. 5, s. 138; idem, O ludzie 
podduklańskim, s. 133.

98 R. Lilientalowa, Wierzenia, przesądy i praktyki ludu żydowskiego, „Wisła” 1904, 
t. 18, s. 105.

99 Por. E. R. Leach, Genesis as Myth and Other Essays.
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i Lota dodatkowe szczegóły dołączane są właśnie z historii zniszcze-
nia kłosów. Dla udokumentowania tego spostrzeżenia przedstawiam 
przegląd najbardziej wyrazistych kontaminacji.

1. Noe i jego żona są utożsamiani z Adamem i Ewą.
Potop i  utrata obfitości zboża spowodowane zostały: a) grze-

chem pierworodnym (rej. solecznicki, 1992) bądź b) grzechami 
pierwszych ludzi już po wygnaniu z raju (rej. radwiliski, 1992); ak-
cent pada czę sto na winę kobiety: podkreśla się, że to baba wywoła-
ła boży gniew i z jej powodu kłosy są małe (rej. święciański, 1992); 
żona Noego bywa nazywana Ewą (rej. solecznicki, 1992), podobnie 
jak w rosyj skiej legendzie zapisanej przez Aleksandra Afanasjewa100; 
c) Adam i Ewa są jedynymi ludźmi, którzy ocaleli z potopu, pierw-
szymi ludź mi oczyszczonego świata (rej. wileński, 1991).

2. Noe, jako pierwszy człowiek nowego świata, podobnie jak 
Adam, występuje wymiennie z Bogiem (rej. trocki, 1990).

(Do Lota i jego żony powrócimy dalej).
1a) To opowiadali tak, że jak Adam zgrzeszył, to jeden kłos tylko 

pozostał. [...] A tak było [...] – Od komla. Wiele on rosł, to wszystko 
był kłos. Nie było słomy, a kłos. Ja mam książkę, w książce pisze. Jak 
Adam, jak Ewa zgrzeszyła. Ale [w przeciwnym wypadku – M. Z.] też 
byłoby źle. Jeżeli byłaby Ewa nie zgrzeszywszy, byliby ludzi nieumie-
rające. Ale nie oralib, niekosilib. Nic nie robiliby. – Ale czy to pra wda, 
czy nie? Ja słyszałam – tylko ten kłos został się dla kota, jeden (rej. so-
lecznicki, 1992).

1b) Jak Pan Bóg [...] strącił Adama i Ewę na ziemię, oni już byli 
takie stęsknione, przeżywali, że ich Pan Bóg ukarał. To tedy Pan Bóg 
im dał zboże. Dał im troszeczkę pracować [...]. Dał im chlieb i te kło-
sy byli do samej ziemi. Ale oni zrobili się też niedobre. Pobyli tutaj na 
ziemi, zaczęli też różnie, nie słuchać boskiego przykazania. To Pan Bóg 
im zdejmował [kłosy – M. Z.], ale byli koty, psy. Koty i psy zaczęli pro-
sić Boga, żeby Pan Bóg zostawił. A czym oni będą żywić się? Jak lu-
dziom nie będzie, to i im nie będzie (rej. solecznicki, 1992).

100 Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi, wybór, 
przekł. i wstęp R. Łużny, Warszawa 1988, s. 204.
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1c) Pan Bóg mówił, jak zrobić [arkę – M. Z.], rozporządzał. 
W arce kto tam, Adam i Ewa była i po parze zwierzątek (rej. wileń ski, 
1991); potop był za ludzkie grzechy, Pan Bóg wszystko potopił, zosta-
wił tylko ptaszka i dwóch ludzi. [...] Musi to Adam i Ewa. Pan Bóg zro-
bił arkę i ich dał do arki i ptaszka: wróbelka i kukułkę i jesz cze jakieś, 
ale nie pamiętam. A potem cały świat zatopił. I wyginęli wszystkie lu-
dzie. A po potopie zrobiła się nowa era, to ten świat nasz. I mówią te-
raz, że jak ludzie będą dobre, to jeszcze przeżyją, je szcze z dziesięć lat, 
jak takie złe jak teraz, to już za rok albo dwa to koniec świata będzie 
(rej. wileński, 1992).

Noe i jego żona są pierwszymi (w nowym świecie) ludźmi, a za-
tem parą bliźniaczą w stosunku do Adama i Ewy; grzech, który po-
pełniają pierwsi ludzie, jest w  każdym nowym świecie grzechem 
pierworodnym, w  jego zaś scenariuszu Ewa i  (N)Orea odgrywają 
ana logiczne role.

Historia potopu bywa we współczesnych opowiadaniach z Litwy 
łączona z podaniami lokalnymi, a zwłaszcza z opowieścią o zapad- 
łej wsi czy gospodarstwie (w klasyfikacji Krzyżanowskiego T 960 B). 
Oto zanotowana współcześnie wersja owego podania o  karze za 
zbrodnię po 100 (sic!) latach:

Chłopiec jeden zabił człowieka, poszedł do dziewczyny żenić się 
i [powiedział jej — M. Z.] że on zabił. Dziewczyna mówi: Nie pójdę, 
bo ty człowieka zabił. A potem ona poszła do księdza, a ksiądz mówi, 
że można iść, ale niech on pójdzie o dwunastej na to miejsce, gdzie za-
bił człowieka i niech posłucha, jaki tam głos odezwie się. I on po szedł 
i słucha: Boże, ujmijsia za mnie. Ujmam się, choć za sto lat, ale ujmam 
się. Głos taki. Przyszedł, dziewczynie tłumaczy, ona myśli: Sto lat – czy 
ja będę żyć? Oni ożenili się, żyli bardzo dobrze, wsio szło, daże jajko 
nie przepadło. Kolędował kiedyś ksiądz i na to wielka burza nadeszła, 
deszcz, musiał on nocować u tego człowieka. Jego w nocy ktoś budzi: 
Zabieraj wszystko, jedź stąd, bo zginiesz. Mówi furmanu: Coś to trze-
ba wyjeżdżać. Stuka coś w okno, mówi: Zabieraj wszystko, targa go: 
Jedź, bo zginiesz. Tylko założył konia, podjechali może pół tora kilo-
metra, tylko słyszy trzask i huk. Ale zapomniał na stole swo jej książ-
ki z modlitwami, wrócili się – tam tylko jezioro w tym miej scu i stolik, 
i książka pływa. Ta rodzina cała zginąwszy, żywioła też. Stolik pod-
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pływa do brzegu, ksiądz tylko książka wziął i stolik poszedł skroś zie-
mi. I ująłsia za sto lat, i ona, i jego praca, wszystko poszło skroś ziemi 
(rej. orański, 1991).

Podobną wersję z Poniewieża cytował Jan Karłowicz101; różni się 
ona jedynie szczegółami: bohater zabija rywala – pretendenta do ręki 
dziew czyny, znakiem zapowiadającym zagładę jest stłuczone przez 
bohate ra jajko, ksiądz zaś pozostawia na stole brewiarz i stułę. Podanie 
to przyczyniło się do przekształcenia biblijnej historii potopu:

Przed potopem u Noego ksiądz nocował i jak wyszedł, to Ewan-
gelię zostawił, i ona potem nie zatonęła, tylko pływała. I ta rodzina też 
się uratowała, była uszczęśliwiona przez Pana Boga (rej. solecznicki, 
1992). Mówili dziadek, mamusia, że szedł Pan Bóg drogą i za szedł, 
gdzie kto dał jeść, i jemu nie dała gospodynią. I on zrobił tam potop, 
a  sam wyszedł z  tego domu i  zostawił książkę na stole. Zapo mniał 
i poszedł, a potem przypomina, że nie ma książki u niego. – A kto to, 
Pan Bóg czy Pan Jezus? – No, jak u nas, Boh, Boh, no Bóg. No to on 
wrócił się, ale już tu potopa była. I ta książka przyszła do brzegu, a ten 
stolik poleciał w potop. A psy i koty uciekali na jakieś wyspy. Tak opo-
wiadali. Wylecieli na wyspy i tak jęczeli z głodu. A Pan Jezus słyszał, 
Pan Bóg słyszał, że to tak ta już żywioła jęczy. No to on szedł jakimś 
ci polem, a kłos kiedyś ci był – skomble takie, mówili. Na jednej pał-
ce tak kłosy, kłosy byli. – To znaczy, kilka kło sów, czy od samej zie-
mi? – Od samej ziemi to ja nie mogę. No ale tak nie jeden kłos, dooko-
ła byli kilka kłosów. To tak jak oni piszczeli na tej wyspie z głodu, to 
oni odprosili i tak opowiadali: teraz my z sabaczej i kociaczej doli ży-
jem [...]. Przez ich my mamy teraz chleba. Jak psy uciekali na wyspy 
i z głodu piszczeli, to Pan Bóg szedł poza łące tam, gdzie nie było już 
potopu i ręką wziął, tak mach! miet licę i mówi: Oto dla was ja zosta-
wiam chleba! Ile ręką wziął, a te kłosy przepadli. A na tej mietlicy je-
den kłos został się. I z tego po szedł świat, że chleba psy i koty wyję-
czeli (rej. trocki, 1990).

Słowo potopa używane jest na Wileńszczyźnie na określenie 
wszelkiej powodzi. Zapewne przyczyniło się to do prezentowanych 

101 J. Karłowicz, Podania i bajki ludowe zebrane na Litwie staraniem Jana Karłowi-
cza, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1888, t. 12, s. 10.
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tu skojarzeń. W podaniu o zatopieniu wioski na jej miejscu powsta-
je jezioro w Korwiu koło Mejszagoły (podanie połączono z wątkiem 
kary po latach).

Jeziory i bagna to od Boga. Koło Mejszagoła jest jakaś taka wioska 
Inji [?]. No i szedła wielka burza, wielka chmura. Potem ksiądz przy-
jechał. Nie, przed burzą, i tam przyjechał ksiądz do tej wioski. I  jak 
szedła ta chmura, bardzo huczała. A te wszystkie mężczyźni i kobie-
ty tam mówili, że to ryczy krowa, ryczy krowa. Jak ta burza, cała wio-
ska potopili się, jak poszli spać, i wszystko potopiło się. I ksiądz tam 
zanocował ze swoim zachrystianem, zachrystian je go nabudził i oni 
wczas jeszcze wyjechali z tej wioski. Odjechali jakiś kawałek drogi, za-
pomnieli książka, co ksiądz modli się. Ksiądz z za chrystianem mówi, 
że wracajmy się po ta książka. No i zachrystianin jego posłuchał i wró-
cił, a tam nie było żadnej wioski ni śladu, tylko stała wielka jeziora, 
ona i dzisiaj stoi, ta jeziora, Korwie, Korwieńska jeziora, tam ta wio-
ska zalana jest. A tak nazwana, bo jak ta bu rza była, to ludzie jak sły-
szeli jak ona huczała, mówili, że to krowa ryczy. Ksiądz jak tam wrócił 
na to miejsce, patrzy, wioski nie ma ani śladu, a po tej jeziorze pływa 
stolik, na stoliku jego, księdza książka, przypłynęła do brzegu, ksiądz 
zabrał swoja książka, a stolik fajc i je go nie ma (rej. wileński, 1991).

Według przekazów z samego Korwia i okolic, w dużej wiosce, 
która niegdyś istniała na miejscu obecnego jeziora, u pewnej gospo-
dyni wyrosła trzcina; kiedy kobieta ją wyrwała, zaczęła wypływać 
woda (rej. wileński, 1991); jezioro przelało się wówczas na niższe 
miejsce, a woda, pędząc, ryczała jak krowa. Wyszła pierwsza taka ży-
jąca tam osoba, no litewską miała narodowość, i mówi: Ej, karwia – 
ja ciebie liczę jak krowa [lit. karvé, „krowa” – M. Z.]. Tak nazwali ją 
[jezioro – M. Z.] Korwie (rej. wileński, 1991). Według innej wersji, 
kiedy kobieta krzyknęła: Stój, korwia!, woda zatrzymała się. Było to 
ze dwa tysiące lat temu, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa (rej. wi-
leński, 1991).

W podaniu tym przebija wiara, iż na początku świata albo po bi-
blijnym potopie (co oznacza mniej więcej to samo) woda chodziła, 
przemieszczała się swobodnie z miejsca na miejsce, a zatrzymywała 
się, gdy ktoś ją nazwał po imieniu. Wody szedli pośle potopu i odga-
dywali ich nazwy. Jak odgadli, to stanęło. Pulima jezioro się nazywa, 
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bo ptaki odgadli i wołali: puli, puli! To w Glinciszkach, w majątku (rej. 
wileński, 1991).

Według dziewiętnastowiecznych zapisów etnograficznych „za 
dawnych czasów na Litwie jeziora chodziły po podniebiosach i opu-
szczały się na ziemię przy różnych zdarzeniach”. Podane przykłady 
potwierdzają, iż chmura opuszczała się, tworząc jezioro, gdy ktoś 
wy powiedział odpowiednie słowa, np. gdy żydowski kupiec rzekł: 
„ta woda długa jak mój arszyn” (lit. mastélis, „skala”; jezioro nazwa-
no Mastis), albo gdy pastuszka, przebudziwszy się, nie dostrzegła 
swych wołów i zawołała z przestrachem: „Stój, czarny!”102.

Takie doły na polach, to krynicy kiedyś chodzili z miejsca na miej-
sce, jeziora, i kto odgadnie jakie imia, to wtenczas one się za trzymują, 
a tak to dużo szkody robi taka krynica, burzy się, szkoduje, tam gdzie 
odpoczywa, to z tego miejsca taki dołek, to pamiątka, gdzie był dołek 
na polach i górach. W tamtych Oranach dawniej gadali, dziewczyna 
prowadziła woła do chaty, a ten wyrywa się jej, patrzy, a jeziora idzie, 
wali drzewa ta jeziora. A ona krzyczy: Stój, Gliebas! – tak się ten byk 
nazywał – a patrzy, że ta jeziora się wstrzymała, bo też się tak nazy-
wała [...], bo jak się odgadnie imia takiej jeziora, to wtenczas ona już 
nie idzie, i jest ta jeziora tu na Litwie (rej. solecznicki, 1991).

Obecne we wszystkich tego typu opowiadaniach litewskie na zwy 
wskazują na prawdopodobne pochodzenie wierzenia, które dało im 
początek. We współczesnych źródłach można odnaleźć ślady rów-
nież innych wierzeń, świadczących o uosobieniu wody, czy raczej – 
o traktowaniu jej jak żywej istoty. Jezioro może zaniknąć, jeśli lu dzie 
zapomną jego nazwy (rej. wileński, 1991). Niedaleko Suderwy była 
jeziora, ale jej nie podobało się, bo jej nazwali Ślepa Jeziorak. Dlate-
go ona zarastała, zarastała i zrobiła się jak oko [wielkości sto łu; rej. 
wileński, 1991). Jeziora nazywano bożeńki oczki, dlatego nie wolno 
ich zanieczyszczać [sikać do nich; rej. solecznicki, 1991); tłu maczy to 
wzmiankę, że gdy ludzie spuszczali wodę z jeziora, ślepli (rej. świę-
ciański, 1992, Litwinka), zgodnie ze starotestamentową – i ludową – 
zasadą zachowania analogii między winą a  karą. Na przedwojen-
nej Wilejszczyźnie surowo zabraniano oddawać mocz do wody: „Ty 

102 Volter, Litovskija legendy, „Etnografičeskoe obozrenie” 1890, nr 3, s. 146–148.
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swojej macierzy w oczy zasczysz!”103. Do dziś woda z kry nicy nazy-
wana jest żywą. W Biblii woda żywa oznacza wodę źród laną, bieżącą, 
stosowną do oczyszczenia chorego (Księga Kapłańska 14,5). Według 
wierzeń żydowskich nie wolno było wody bieżącej zanieczyszczać, 
„np. mocz do niej puszczać, co lud za niezdrowe po czytuje, ani pluć 
ni jej przeklinać, co uchodzi za grzech”104.

Kiedy ziemia wyschła i nastał nowy świat po potopie, Bóg poło-
żył swój łuk na obłoki na znak przymierza z ludźmi (Księga Rodza-
ju 9,12–17). W polskich wierzeniach tęcza jest wężem, który wypi-
ja wodę, aby ją potem wypuścić w postaci deszczu. Toteż kolejność 
wypadków zmienia się: tęczy właśnie przypisuje się osuszenie wód 
po potopie, wypiła ona jego wody (woj. krośnieńskie, 1990, Łemko); 
stąd też przekonanie, iż jest wszechmocna, ze drugi raz potopu nie bę-
dzie, tylko ogień (rej. wileński, 1990).

Tęcza zbiera wodę z morza i daje wodę, deszcz, po całym, komu 
trzeba (rej. trocki, 1990); gadali, żeby tam nie stać, gdzie ona jest, że 
ona czasem może człowieka spić. Że wypije (woj. krośnieńskie, 1990, 
Łemko)105. W Korwiu zaś mówią, że tęcza jest od jeziora do jeziora 
i widać, jak ona wodę nabiera, patrzeć rano w kierunku wody, to cza-
sem ją można zobaczyć, od nas jezioro jest trzy kilometry, to pije wodę 
przez tęczę (rej. wileński, 1990). Tęcza to taki smok, pije wodę z jednej 
rzeki i wpuszcza do drugiej (rej. wileński, 1991); ssie wodę gdzieś tam 
z oceanu, z morza i tam przepływa do drugiego i odbija się w tęczy. 
Tak sobie niegdyś tłumaczyli, że na przykład pokazała się na niebie 
tęcza, że już jakby wchłonęła deszcz i pije wodę na przy kład z Morza 
Czarnego i przez te obłoki idzie do Bałtyku [...]; ryby w dołku gdzieś 
były na drodze. To matka mówiła, to z tęczy spadło, Pan Bóg tak daje 
(woj. płockie, 1989).

Historia kotki stworzonej dla ocalenia arki Noego jest tylko jed-
nym z  wielu wątków etiologicznych osnutych wokół potopu, któ-

103 F. Sielicki, Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywo jennym, 
Wrocław 1991, s. 14.

104 R. Lilientalowa, Kult wody u  starożytnych Hebrajczyków i  szczątki te go kultu 
u współczesnego ludu żydowskiego, Warszawa 1930, s. 4.

105 Por. kto się do niej zbliży, temu krew wypije z żył albo do chmur go zabierze;  
K. Mátyás, Nasze sioło. Studjum etnograficzne, „Wisła” 1893, t. 7, s. 114.
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ry wprowadza sytuację „graniczną”, podobną do stworzenia świa-
ta. Na stępuje więc powtórzenie bądź przetworzenie motywów 
początko wych: powstają nowe zwierzęta albo dawne uzyskują nowe 
właści wości, a Noe-Adam, czasem sam Bóg, wypuszczając je z arki 
błogosławi im lub orzeka, czym mają się żywić. Noe wszystkich zwie-
rząt i ptaków po parze brał, żeby nie zginęły. I myszka przedrapała 
łódź i na pewno ta łódź potonęłaby, ale wąż zobaczył i ogon wsunął do 
tej dziury, żeby woda nie szła dalej i potem, kiedy potop skończył się, 
wypuszczał Noe wszystkich po parze i każdemu powie dział Pan Bóg, 
czym będą żywili się. A wąż nie podpełzł, dlatego, że był ogon do tej 
dziury wsunięty, to pyta się dlaczego. „Dlatego że mam ogon wsunię-
ty do tej dziury, trzyma łódź”. To w nagrodę dla niego powiedzieli: Co 
ty chciałbyś jeść, jakie pożywienie? Nagroda taka tobie będzie za to, że 
uratowałeś wszystkich. On nie wie co, wówczas komar, malutkie stwo-
rzonko. On chciał usłużyć, że czyja smaczniejsza krew, to stworzenie 
będzie pożywieniem węża. On teraz na każdego siada, wiadomo jak 
komar, i krew kosztował i usiadł na człowieka i wiadomo, najsmacz-
niejsza krew człowieka, i on leciał po wiedzieć. Jaskółka zapytała jego, 
jaka najsmaczniejsza. Mówi do nie go: Pokaż język! Komar pokazał 
język, jaskółka wyciągnęła język, je mu urwała. Komar przyleciał do 
węża, ale bez języka nie może mówić, tylko tak: bzzz, bzzz, brzęczy. 
Wąż zagniewał się bardzo na jaskółkę i chciał jaskółkę zjeść, ale ja-
skółka uciekła i tylko on zdążył ją ukąsić i wykąsić ogon w taki trójkąt 
(rej. poniewieski, 1992, Lit winka)106.

Podobne opowieści były powszechne w tradycji chrześcijań skiej. 
Kiedy Noe na widok wracającej z gałązką w dziobie gołębicy zawo-
łał: Benedicite!, jego okrzyk podziałał na diabła ukrytego we wnętrzu 
arki jak egzorcyzmy: uciekł on wówczas przez dno, wybija jąc dziu-
rę, którą żmija zatkała ogonem107. To samo czyni żmija w wa riancie 
macedońskim, po czym każe sobie odciąć ogon i  w  nagrodę żąda 
ptaszków z górnego pokładu; Noe jednak każe jej jeść górskie myszy 

106 Bardzo podobne opowiadanie spod Kowna w  wygładzonej wersji zamieściła 
w „Wiśle” Jadwiga Petrowowa z Rymszewiczów, zaopatrując go notatką „z ust 
ludu polskiego” (Mysz, żmija, komar i jaskółka, 1900, t. 14, s. 485).

107 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, s. 106.
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(por. wersję z kotem), twierdząc, że źle zrozumiał jej prośbę108. Jako 
obrońca arki w polskich wersjach występuje też żaba109: w nagrodę za 
swe poświęcenie nie rozkłada się ona po śmierci. Po dobna historia 
jest odpowiedzią na pytanie Cemu żaba we wodzie jes przyjemna?110

We wszystkich tych przykładach mamy do czynienia z podobną 
fabułą. Istnieje jednak jeszcze inny typ wątków etiologicznych zwią-
zanych z potopem, w którym stworzenie z jakiegoś powodu pozosta-
je poza arką; powoduje to np. śmierć samca jednorożca, który wy-
skoczył z arki111 bądź został z niej wyrzucony przez Noego za to, że 
bódł inne zwierzęta112, a także zagładę innych, nieokreślonych zwie-
rząt: przed potopem takie zwierzęta były wielkie, że z góry na górę ska-
kały [podobnie do wielkoludów Boga Ojca – M. Z.]. Noe chciał za-
brać je do arki, ale one nie chciały się schować, że się same ochronią 
i nie ochroniły się (woj. krośnieńskie, 1990, Łemko). Do tych wątków 
należą też opowiadania o ptakach, wysyłanych przez Noego na zwia-
dy; są to kruk, kukułka i gołąb.

Metamorfozy. Klątwa i kara boża

Kruk jest niefortunnym posłańcem: nie spełnia powierzonego mu 
za dania, ponieważ na widok pływającej padliny przystępuje do uczty, 
za co zostaje przeklęty (staje się czarny, podobnie jak Cham [rej. so-
lecznicki, 1992]). Jest to wątek dość popularny; pochodzi z Septu-
aginty113. Również w oficjalnej symbolice chrześcijańskiej kruk re-
prezentuje grzesznika poza Kościołem, czyli arką114.

108 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 485–486.
109 F. Gawełek, Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radło wie w pow. 

brzeskim, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i  Etnograficzne” 1910,  
t. 10, s. 81.

110 K. Mátyás, Nasze sioło, s. 108.
111 DWOK, t. 7, s. 11.
112 B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe, s. 133.
113 A. Szyjewski, Symbolika kruka: między mitem a rzeczywistością, Zakł. Wydaw-

nictwo NOMOS, Kraków 1991, s. 74.
114 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. bp K. Romaniuk, Pallo-

tinum, Poznań 1989, s. 100–101.
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W tradycji żydowskiej Noe przeklął kruka, który nie chciał wy-
pełnić jego polecenia i w dodatku pomawiał Noego, że ten chce go 
wysłać na pewną śmierć, bo pożąda jego towarzyszki. „Rozwście-
czony Noe zawołał: »Niech Bóg przeklnie dziób rzucający takie ka-
lumnie!«, a wszystkie stworzenia, które to słyszały rzekły: »Amen«”. 
Toteż samica kruka zapładniana jest wyłącznie jego śliną115.

Niefortunnym posłańcem jest także samiec kukułki; utopił się 
on jak jednorożec116. Jednak jednorożce z  tego powodu wyginęły 
albo samica do dziś błąka się samotnie, tymczasem kukułka nie ma 
swo jego gospodarza, ot i kogut jej potopcze, co bądź, ona męża nie ma 
i gniazda, jajka podrzuca (rej. solecznicki, 1992); paruje się z dud-
kiem117; „porzo sie z  inksymi ptokami, nawet z  wronkiem [sam-
cem wrony] [...]. Kukucki trza zabijać”118. O tym, że poglądy takie 
były niegdyś powszechne, świadczy fakt, iż w  języku staropolskim 
„kukuł ka”, inaczej „gżegżółka”, znaczyła także nierządnicę119; stąd 
poszło porzekadło: nocna kukułka zawsze dzienną przekuka120.

Inną, często podawaną przyczyną bezdomności kukułki jest epi-
zod ucieczki do Egiptu, analogiczny do wątku Żyda Wiecznego Tu-
łacza: kiedy Matka Boska z Dzieciątkiem schroniła się pod drzewem, 
kukułka zaczęła nad nią kukać, chcąc zdradzić jej kryjówkę. Matka 
Boska przeklęła ją: Za to nigdy nie będziesz miała gniazda własnego 
(rej. wileński, 1990).

Kruka i kukułkę, występujących czasem wymiennie w tekstach 
o  potopie, łączą jeszcze inne podobieństwa. Są zwiastunami nie-

115 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 118–119; L. Ginzberg, The Legends of the 
Jews, t. 1, s. 38–39. Por. podobne wierzenia Hucułów o głuszcach: „samica dzio-
bać ma ślinę, którą kogut tokując się opienia i w ten sposób ma się zapładniać” 
(J. Schnaider, Z kraju Hucułów, „Lud” 1901, t. 7, s. 270).

116 S. Hradecka, Przyczynki do wierzeń ludu z Wierzbanowy, pow. Wieli czka, „Lud” 
1903, t. 9, s. 65.

117 E. Majewski, Kukułka w mowie, pieśni i pojęciach ludu naszego, „Wis ła” 1898,  
t. 12, s. 389.

118 S. Hradecka, Przyczynki do wierzeń ludu z Wierzbanowy, s. 65–66. 
119 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, s. 335.
120 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, oprac. zbiorowe pod 

kierunkiem J. Krzyżanowskiego, t. 2, Warszawa 1970, s. 244. 
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szczęścia i  śmierci; kruk woła: „trup, trup!”121, kukułka zaś kukuje 
na biedę, niedolę, upadek żywioły, a koło domu – na ludzką śmierć. 
Wot ona niedobra, chaliera, jak stanie kukowat’ [...] tak: cha, cha, cha 
i poletieła i musi za pięć dni moja siestra pomierła (rej. solecznicki, 
1992). Oba ptaki podlegają metamorfozom. Kukułka (przemienio-
na w ptaka kobieta, która zabiła męża, bądź dziewczyna, która chcia-
ła nastraszyć Pana Jezusa lub Matkę Boską, albo po pro stu kukająca 
„w złą godzinę”122), co roku w określonym czasie obra ca się w korszu-
na. (Wyraz ten w języku rosyjskim oznacza sępa, w greckim – wro-
nę; w polszczyźnie kresowej może też, jak się zdaje, oznaczać jastrzę-
bia, kanię lub inne ptaki drapieżne). Ona kłosem zadławi się przed 
Janem, jak kłos już wypływa. Ona kukuje póki kłosa jęczmiennego nie 
widzi, a potem zadławi się i w korszuna się przemienia. Potem już zo-
staje się korszunem123 (rej. solecznicki, 1992).

To od św. Piotra ona karszunem, a na drugi rok z karszuna prze-
wraca się w kukułkę. – Dlaczego na św. Piotra? – Bo skończył się jej 
czas kukować124. [...] Ona ma czas do św. Piotra. Po św. Pietrze zszedł 
jej czas, że ona już nie kukuje. To wtedy ona napada [...] na kur i za-
biwa kur, drze i wszystko. U niej pazury wielkie i chwyci ku rę, i poleci 
w pole (rej. wileński, 1991). Według jednej z wersji po danych przez 
Gustawicza, zmienia się ona kolejno w krogulca, ja strzębia i orła.

Przełomowy dla tego osobliwego ptaka dzień św. Piotra upa-
miętnia jeszcze jeden występek: Św. Piotr szedł i  nogi go rozbolały 
i skradł konia. Spotyka Pan Bóg Piotra i pyta się go: Skąd wziąłeś ko-
nia? Kupiłem. Pan Bóg mówi: Pokaż świadków. A  tam była kukuł-
ka i wrona. Kukułka mówi: Kupił, kupił. A Pan Bóg cały czas wie, że 
Piotr skradł. Pyta się wrony. Kradł, kradł. I przywołał wronę i mówi: 
Możesz cały rok krzyczeć, a kukułka będzie kukować do św. Piotra (rej. 
święciański, 1992).

121 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa, t. 2, s. 72.
122 B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i  nazwy ludowe, s. 143; E. Majewski, 

Kukułka w mowie, pieśni i pojęciach ludu naszego, s. 402–403; pierwsze także 
w źródłach współczesnych.

123 Podobnie B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe, s. 144.
124 Por.: w jesieni kukułka nie kuka, tylko się śmieje; ibidem.
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Nasuwa się tu wniosek, że solidarność zazuli ze świętym wyni-
kać może z podobieństwa ich przywar: oboje kłamcy, oboje zdrajcy...125 
Związek ten ujawniają explicite wierzenia katalońskie (w których ku-
kułka jest rodzaju męskiego i kojarzona bywa z roga czami). Fakt, iż 
milknie ona na początku lata, tłumaczony jest jej od lotem do Rzy-
mu: w dniu św. Piotra papież odprawia tam mszę dedy kowaną temuż 
apostołowi i otwierającą, według Katalończyków, rok kościelny. Ku-
kułki są tam wówczas obecne, aby zastąpić papieża, gdyby nie mógł 
dopełnić tego obowiązku; groziłoby to bowiem koń cem świata. Dla-
tego mszę odprawianą 29 VI nazywa się „mszą kukułczą”126.

Autorka studium poświęconego europejskim legendom etiologi-
cznym, Marlène Albert-Llorca, zwraca uwagę na podobieństwo me-
diacyjnej symboliki kukułki i kruka, a także nieodłącznie związanego 
ze św. Piotrem koguta, wyznaczającego swym pianiem czas graniczny, 
również w znaczeniu kosmicznym. Pianie koguta zwiasto wało począ-
tek ery chrześcijańskiej; jego milczenie będzie oznaczało, iż nastał czas 
Antychrysta. Kukułki w wielu regionach zapowiadały nadejście wio-
sny, a każde opóźnienie ich przylotu wzbudzało niepo kój jako oznaka 
zakłócenia zwykłego porządku127. W obu wypad kach ptaki pełnią rolę 
niebieskich zegarów, odmierzających czas na szego świata.

Kruk stworzony przez diabła, czemu zawdzięcza swą barwę, by-
wa z nim utożsamiany (woj. przemyskie, 1989). Jego młode, jak gło-
si Oekonomika Haura, są jednak „z natury na razie białase, gdy się 
z swojego wylęgną owocu (jaja), a tak ich matki, dla tej odmiany, ja-
koby za wyrodki mając, zaniedbywają, wstydząc się za nie do dzie-
więciu dni, nie karmią ich ani żadną rzeczą nie posilają, tylko się na 
ten czas z prowidencji Boskiej muszkami a rosą samą opatrują, gdy 
zaś poczynają czernieć, w dziesiątym dniu, natenczas ledwie im kruk 
francuskich do gniazda nie nosi pasztetów, przy innych rozmaitych 
prowiantach”128. To wierzenie znalazło wyraz w ikonografii chrześci-

125 Por. A. Wieczorek, Komizm św. Piotra, „Polska Sztuka Ludowa – Kon teksty” 
1992, s. 45–47.

126  M. Albert-Llorca, L’ordre des choses, s. 229.
127  Ibidem, s. 228–229.
128  Cyt. za: E. Majewski, Rodzina kruków w mowie, pojęciach i praktykach ludu pol-

skiego, „Wisła” 1900, t. 14, s. 37.
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jańskiej. Wśród siedemnastowiecznych malowideł w refektarzu na 
Jasnej Górze, pod hasłem Candidos aether alit („Białych niebo kar-
mi”), przedstawiono gniazdo na skale z białymi pisklętami, oświetlo-
nymi spływającym z góry strumieniem światła, obok zaś odlatujące 
dwa dorosłe czarne kruki129.

Podobne wierzenie funkcjonowało wśród Żydów: kruki po uro-
dzeniu są białe przez trzy dni, a wówczas ich rodzice nie troszczą się 
o  nie; kruczęta żywią się więc larwami z  własnych odchodów, za-
nim ich pióra nie sczernieją130. W ten sposób obraz kruka jako pta-
ka nie czystego staje się nie mniej wyrazisty i dosadny niż w opowie-
ści z czasów potopu. I znów znajdujemy tu analogie do cech kukułki, 
która nie znosi jajek, lecz je „wyrzyguje”131. Związek tych dwóch pta-
ków, które mogą występować wymiennie w  opowieściach o  poto-
pie, pełniąc negatywno-komiczną funkcję nieczystego stworzenia 
(trickstera), wiąże się z  ich pasożytniczym trybem życia. Predesty-
nuje je on do roli istot z pogranicza światów (czy epok), które prze-
noszą sta re grzechy w nową, oczyszczoną rzeczywistość. Kruk, zna-
ny w mito logiach całego świata ze swych mediacyjnych właściwości, 
posiada zatem odpowiednik w postaci kukułki132, wyraźnie kojarzo-
nej – za pewne z tego samego powodu – ze św. Piotrem. Należy przy-
znać, że o obu ptakach istnieją także wierzenia bardziej pochlebne. 
Kukułka bywa przemienioną dziewczyną, opłakującą śmierć brata, 
a lud „czci ją i szanuje”, radząc się jej w ważnych sprawach133. Podob-
nie pisze o tym ptaku Moszyński, przytaczając wierzenia południo-
wosłowiańskie; stąd kukanie wiąże się z określeniami dotyczącymi 
opłakiwania zmarłego134. Kruki zaś według wierzeń żydowskich są 
otoczone szcze gólną opieką Boga (Księga Hioba 38,41; Psalmy 147,9); 

129 D. K. Łuszczek, Jasnogórski refektarz, Wydawnictwo Paulinianum, Warszawa 
1992, il. 26.

130 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 1, s. 38–39.
131 S. Ciszewski, Lud rolniczo-górniczy okolic Sławkowa, s. 43.
132 L.Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1986, s. 136–137.
133 L. A. Jucewicz, Litwa pod względem starożytnych zabytków, s. 48–49; nawet li-

tewska nazwa jednego z wiosennych miesięcy od niej właśnie pochodzi (maj, 
geguže, gegúžis od gegute, kukułka).

134 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, KiW, Warszawa 1967, s. 543.
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karmią też proroka Eliasza, występując w  roli boskich posłańców 
(1 Księga Kro nik 17,4–6).

Kruka i kukułkę cechuje charakterystyczna dla dawnego świa-
ta znajomość przyszłości (niegdyś i ludzie znali godzinę swej śmier-
ci, lecz Bóg odebrał im tę wiedzę, bo pod koniec życia nie chciało 
im się pracować). Tak jak kukułka jest czarownicą i wie, co się dzie-
je na świecie, tak i kruk jest czarownikiem. Jego nadnaturalna wie-
dza wiąże się zapewne ze znanym i przesadzonym w kulturze ludo-
wej faktem jego długowieczności (żyje trzysta lat; podobnie grecki 
korszun, czyli wrona, jest jej symbolem: „osiągnąć wiek wrony” to 
prze żyć 900 lat135). Jest on wreszcie przeciwieństwem błogosławionej 
go łębicy, posłusznie wypełniającej powierzoną jej przez Noego mi-
sję. Obraz bezkresu wód i dwóch przeciwstawnych sobie ptaków wy-
raża także symbolikę przedchrześcijańską, przypominając wierzenia 
o  początku świata136. I  dla tych wierzeń znajdujemy odpowiednik 
we współczesnych materiałach z Litwy. Opowiadano, że Pan Bóg jak 
świat stwarzał, to tu wszędzie woda była. To wtedy szatan był czar-
ny, a Pan Bóg biały, takie gołębie. I tak tedy zanurzy się do wody [...] 
i wyniesie kawałek ziemi z wody. I tak jest teraz – świat na wodach. 
To Pan Bóg, sam Pan Bóg wyciągnął z wody ten kawałeczek ziemi. 
A ten czarny chciał zwalić Pana Boga, on się brał z Panem Bogiem. 
Bóg chciał swoje, a on swoje. Żeby to na jego było (rej. solecznicki, 
1992, Litwinka).

Symbole te powracają w  czasie granicznym, oddzielającym 
róż ne epoki-światy. Po potopie gołąb poleciał w  jedną stronę, kruk 
w drugą, gdzie usiedli, Pan Bóg pozwolił miasta budować (rej. sole-
cznicki, 1992). Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, gołębie latali, go-
łębie grzech niszczyć. Oni ochraniali Pana Jezusa, żeby wrony, kru-
ki nie dziobali (rej. poniewieski, 1992). Wiedźmar i wiedźma mogą 
się przemieniać w każde zwierzę i każdego ptaka poza gołębiem, bo 
w jego postaci pojawia się Duch Święty137.

135 Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1960.
136 Por. R. Tomicki, Słowiański mit kosmogoniczny, s. 55.
137 M. Federowski, Lud białoruski, t. 1, s. 89.
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Kruk jest w  historii potopu znakiem trwałości zła. Miało ono 
zginąć wraz z  grzesznikami, aby Noe, człowiek światła, rozpoczął 
nowe życie na ziemi oczyszczonej z brudu, chorób i grzechu. Nawet 
szkodliwe gatunki zwierząt miały ulec zagładzie:

Była arka zbudowana i każdego źwierza tam było nabrano do tej 
arki. A co niepotrzebne, to Pan Bóg wziął do worka, [...] te gadziny 
i jakie tam, co niepotrzebne, i powiedział dla kobiety: iść utopić. A ona 
nie poniosła do rzeki topić, nie utopiła, ale odwiązała worka i wszyst-
ko powyłaziło i powylatało z tego worka. [...] Bocian chodzi i zbiera za 
to. W bociana zamieniła się (rej. solecznicki, 1992).

W  niektórych wersjach tej opowieści ciekawa baba nazywana 
bywa Ewą138. O Ewie, symbolizującej grzech, mówi się też, że zgi-
nęła dopiero w czasie potopu, podobnie jak według legend żydow-
skich Kain139.

Ewa to była do potopu, to Ewa wtedy zniszczona, a przecież przez 
Ewę to wszystko poszło: ona zgrzeszyła, nie słuchała Pana Bo ga, żeby 
jej tam jakiego drzewa nie ruchać (rej. wileński, 1992).

Zło jednak nie ginie wraz z grzesznikami, lecz przenika do no-
wego, oczyszczonego świata, aby znów stopniowo nim zawładnąć. 
Dlatego obrzędy symbolizujące walkę ze złem są zwykle drastycz-
ne. Na przykład w czasie tzw. palenia Judasza kukła była rokrocznie 
wieszana, zrzucana z wysoka, bita pałkami, rozszarpywana, palona, 
a płonące resztki na koniec topione140. Wierzono, że wielcy grzeszni-
cy, np. czarownicy, nie tonęli; według podań żmudzkich, kiedy spalili 
się na stosie, pozostawały głowy i żołądki, które po zgaszeniu ognia 
ruszały się jeszcze przez dwa dni. „Odważniejsi przebijali brzuch 
szlagą lub kłodą, a odgłos wydawał taki, jak ze strzelby. Gdy prze-
bili czaszkę, znaleźli w niej śnieg”; zakopane, wydobywały się na po-

138 M. Zowczak, Dlaczego Cygan kradnie? Przyczyny zróżnicowania ludzi według bi-
blii ludowej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1992, R. 46, nr 2, s. 36.

139 Mify narodov mira, Izd. „Sovetskaja enciklopedija”, t. 1, Moskva 1980, s. 607.
140 Podobnie niegdyś u Żydów kukła Hamana (R. Lilientalowa, Święta żydowskie 

w przeszłości i teraźniejszości, cz. 3, Kraków 1919, s. 56–58); o paleniu Ju dasza 
por. K. Gieryszewska, Interpretacja postaci Judasza, „Polska Sztuka Lu dowa – 
Konteksty” 1992, R. 46, nr 2.
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10.  Kogut, fragment Ukrzyżowania, olej na płótnie, 64,5 × 48 cm, 
Glinnik, woj. rzeszowskie

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



132 CZĘŚĆ 2

wierzchnię, a żadne zwierzęta ich nie ruszały141. Podobnie nie moż-
na spalić książki czarodziejskiej, która ma czarne kartki z  białymi 
literami, chyba że znający się na rzeczy ksiądz, odmawiając specjal-
ne modli twy, będzie wydzierał kartkę po kartce i wrzucał do ognia.

W  niektórych wariantach legend o  potopie Ewa, utożsamiana 
z  żoną Noego, jest nosicielką zła: to z  jej winy diabeł przenosi się 
do nowego świata. Szczególnie obrazowo opowiada o tym legenda 
O No em sprawiedliwym ze zbioru Aleksandra N. Afanasjewa.

„Diabeł zaś zwrócił się do Ewy: »A jak ja z tobą dostanę się do 
arki?« – Nie wiem. – »Rozzuj lewą nogę, a potem spojrzyj na mnie 
przez nogi. I nie wchodź do arki, aż zacznie się potop, aż woda zacz-
nie wszystko zalewać. Wtedy Noe na ciebie zacznie wołać: Właź tu 
wreszcie, przeklętnico, bo się utopisz! Kiedy tylko nazwie cię prze-
klętą, wtedy i ja będę mógł wejść z tobą. A wcześniej nie wchodź«. 
Ewa spojrzała na diabła przez nogi, Noe zawołał: »Właź tu do nas; 
właźże szybko, przeklęta!«. Jak tylko to powiedział, diabeł smyk! na 
korab i już płynie sobie ze wszystkimi”142.

Część współczesnych wypowiedzi obciąża grzechem pierworod-
nym wyłącznie kobietę. Taka interpretacja Księgi Rodzaju posiada 
bogate analogie w tradycji żydowskiej, gdzie Adam bywał przedsta-
wiany jako człowiek światła, który nigdy nie utracił swej czystości, 
ponieważ w ogóle nie zgrzeszył (jednym z jego siedmiu wcieleń miał 
być właśnie Noe); wyobrażenie to przetrwało w  judeochrześcijań-
stwie i w gnozie143. I tak Vitae Adam et Evae podkreśla wyłączność 
winy Ewy; Księga Henocha nie mówi o upadku Adama, diabeł zaś 
zbliża się tylko do Ewy; w 1 liście św. Pawła do Tymoteu sza czyta-
my: „I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobie ta popadła 
w przestępstwo” (2,14); św. Pawłowi wtóruje zaś polskie przysłowie: 
„Nie święty Adam krzyw, tylko święta Ewa”144.

141 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania żmujdzkie, s. 468–469; por. podanie o sta-
roście upickim, którego zwłoki wyrzucała ziemia, ibidem, s. 52–53; J. Witort, Le-
genda o Sicińskim, „Wisła” 1897, t. 11, s. 433–447.

142 Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu, s. 204–205.
143 R. Stichel, Die Namen Noes, seines Bruders und seiner Frau, s. 93.
144 Nowa księga przysłów, t. 1, s. 7.
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Odrębną formą przeniesienia zła do nowego świata, popular-
ną w legendach żydowskich, jest złamanie zakazu odbywania w arce 
stosunków seksualnych; zakaz ten jest oczywisty w granicznej sytu-
acji przejścia między dwoma światami, będącej stanem podobnym 
do śmierci (na pytanie, jak zachowywały się zwierzęta w arce, pa-
dła odpowiedź: tak, jakby spali, odpoczywali [rej. święciański, 1992]). 
Odpowiedzialnością za to wykroczenie obarczany jest oczywiście 
Cham (stąd czarna skóra jego potomków) albo kruk (podobna sank-
cja), lub pies145. We współczesnych źródłach brak takich informacji; 
odnotujmy tu jednak kolejne powtórzenie, u zarania nowego świa-
ta, grzechu pierworodnego w jego tradycyjnej (żydowskiej, ale i pol-
skiej) interpretacji146.

Ognista zagłada, której uległy według Biblii Sodoma i  Gomo-
ra, w zebranych przez nas materiałach często bywa kontaminowana 
z potopem. Podobnie jak w miejsce zapadłych pod ziemię kościo-
łów, karczem czy wiosek miały powstać jeziora, tak też powszech-
nie mówi się o tym, iż na miejscu Sodomy i Gomory powstało Mo-
rze Mar twe; a zatem ogień i woda połączyły się w dziele zniszczenia.

Dawno to już było takie miasto Sodoma i Gomora, to [Pan Bóg – 
M. Z.] potopem zatopił, a w tym mieście to tylko jeden człowiek szczę-
śliwy był, że on spał ze swoją rodziną i jemu przez sen przyśniło się – za-
pomniałam, jak on nazywał się, czy on Michał, czy jak – że wstawaj, 
zabieraj się z całą rodziną i idź stąd, ten człowiek siadł i pomyślał so-
bie, że to sen. Położył się, jego drugi raz obudził: Wsta waj i zabieraj 
się, i idź. A trzeci raz jak tachnął jego: Prędzej, bo zgi niesz z całą ro-
dziną! Wziął całą swoją rodzinę i odszedł, odszedł trochę, odwrócił się 
i zobaczył, że całe to miasto nic nie było, tylko jed na woda. Stolik je-
den płył, a na tym stoliku książka święta. Ona chy ba z jego domu była. 
A Pan Bóg powiedział wtedy, że ja już więcej karać potopem nie będę, 
ale siarczystym ogniem (rej. wileński, 1991).

Historie biblijne przeplatają się tu z wątkiem o karze po latach; 
trzykrotne budzenie przez głos pochodzący od Boga, popularne 
w opo wieściach o zdarzeniach cudownych, przypomina powołanie 

145  L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 1, s. 166.
146  K. Kocjan, Ludowa waloryzacja płciowości.
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Samue la (1 Księga Samuela 3). Najważniejszym motywem łączącym 
potop i deszcz ognisty jest kara za grzechy.

Pan Bóg stworzył świat, a potem poszła rozpusta i zesłał potop, to 
było po Sodomie i Gomorze. I powiedział do Noego: Zbuduj arkę. I te-
raz tam, gdzie był potop, tam gdzie była Sodoma i Gomora, jest słone 
morze. I potem Pan Bóg ukazał tęczę na znak, że już nie będzie poto-
pu (rej. solecznicki, 1992).

Wizja zagłady występnych miast przedstawiana była na ikonach 
Michała Archanioła w sposób wierny legendom żydowskim: „Rze-
ki Sedomu zamieniły się w smołę, ziemia w siarkę i ogień rozgorzał. 
Bóg obrócił te miasta na wywrót i całą ich okolicę. Wszystkie pięć 
miast Sedomu leżało na jednej skale; anioł dłoń wyciągnął i prze-
wrócił je. Nawet rośliny w ziemi zostały porażone. I do dzisiaj, jeżeli 
ktoś weźmie ziarno z okolic Sedomu i posadzi je na swojej grzędzie, 
nic nie wzejdzie”147.

Jednym z ważniejszych, stale powtarzających się motywów ta-
kich opowiadań, jest martwota przeklętego miejsca, podobnie jak 
w  przypadku zapadłych karczem. Na początku świata ziemia taka 
pła ska była, od wschodu do zachodu było wszystko widać, była rów-
nina, ale potem jak ta Sodoma i Gomora była taka przeklęta, to poszli 
lu dzie do morza, zrobiło się Morze Martwe i teraz brzeżki nie obroś-
nięte trawą. Tak śmierdzi ta woda, woda zielona, zielona, brzegi – tam 
nawet robaczek nie prowadzi się (rej. radwiliski, 1992).

Tam ludzie już tak żyli, że nie uważali matki ani siostry, na-
wet ze zwierzętami, takie rozpustne byli. A Pan Bóg starasznie ta-
kiej nieczystoty nie lubi [...]. [Aniołowie – M. Z.] powiedzieli Loto-
wi: Nie po spieszyłeś się wcześniej, to teraz pójdziesz i nie odwracaj 
się, bo ta sama kara ciebie spotka, nawet nie spojrzyj do miasta. Pa-
trzą, a tu taka czarna chmura idzie i jęczy [por. potop w Korwiu – 
M. Z.], prze straszyli się i polecieli za Abrahamem. Lecieli, lecieli, ale 
zaciekawi ła się żona, mówi – jak tu zobaczyć. Więc ona pochyliła się 
i dawaj, trzewik sznurować [w innej wersji – żeby pończoszki so-
bie poprawić – M. Z.], a tutaj spogląda, no a jak zobaczyła, to się 

147 M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, przeł. i przypisami 
opatrzył R. Stiller, URAEUS, cz. 1–2, Gdynia 1996, s. 184–185.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



135B Ó G I  „ ŚWIAT Y”.  OSOBY,  CZ AS,  PRZESTRZEŃ

w słup soli za mieniła. A kara taka była na Sodomę i Gomorę. Na-
deszła ta chmura i począł siarczysty deszcz padać, no i wszystko się 
siarką oblało, no i wybuchło – wszystko zapaliło się, a potem wszyst-
ko było wodą za lane. Do dziś dzień tam morze jest i to takie prze-
zwanie ma Martwe, tam ni żadnego żuczka nie ma w wodzie (rej. 
solecznicki, 1992).

Podobne opisy odnaleźć można w  osiemnastowiecznych rela-
cjach pielgrzymów z  wypraw do Ziemi Świętej: powietrze, woda 
i ziemia wokół Sodomy i Gomory są po wieczne czasy zatrute i tak 
cuchnące, że nie może tam istnieć żadne życie148.

Żona Lota jest kolejnym wcieleniem Ewy i (N)Orei; tak jak jej 
poprzedniczki dopuszcza się grzechu na granicy światów, chociaż – 
w  przeciwieństwie do nich – natychmiast ginie. O  ile w  przedsta-
wionej narracji ów grzech oznacza złamanie dobrze znanego bajko-
wego zakazu oglądania się za siebie (jak w  przypadku Orfeusza), 
po wiązanego z występną babską ciekawością, „pierwszym stopniem 
do piekła”, o  tyle według słowackiej legendy kara spada na nią za 
skąpstwo: „luto jej bolo soli a  neposolila anjelovi polievku”149. Sól 
jest tzw. operatorem kulturowym, z którym wiążą się zarówno ogra-
niczenia, jak i nakazy w przełomowych momentach życia jednost-
ki oraz wspól noty150. Według prawa Mojżeszowego jest niezbędnym 
dodatkiem do każdej ofiary pokarmowej (Księga Kapłańska 2,13), 
a  nawet symbo lem przymierza między Bogiem i  Izraelem (Księga 
Liczb 18,19). Zgodnie z zasadą podobieństwa między winą i karą los 
Adit (takie imię nosi żona Lota w legendach żydowskich) bywa in-
terpretowany w  kontekście naruszenia przez nią tabu soli. „Bo tej 
nocy, kiedy przyszli do Lota aniołowie, pobiegła do sąsiadek i powie-
działa im: Dajcie mi soli, bo goście przyszli do naszego domu. Przez 
to dała znać Sedomitom o przybyciu obcych. Jej przestępstwem była 
prośba o sól i za to zamieniona została w słup soli”151. Uczynek Adit 
żydowska legenda ukazuje jako zdradę wobec Lota; jego żona nie 

148 M. Albert-Llorca, L’ordre des choses, s. 28.
149 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, t. 4, Turčiansky sv. Martin 1930, s. 8.
150 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, s. 133–136, passim.
151 M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, s. 185.
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była tak gościnna jak on152. Pożyczanie nocą soli może być synoni-
mem zdrady (kojarzone jest z czarownictwem). W przypadku Adit 
chodzi w dodatku o wizytę wysłanników niebios. Obecność aniołów 
w domu Lota oznacza świętą wspólnotę, której sól może tylko zagro-
zić. Ponadto złamanie tabu (pożyczenie soli) jest znakiem upadku 
norm seksualnych wśród Sodomitów i zwiastuje zagładę, podobnie 
jak w  litewskich legendach stłuczone jajko zapowiada potop (por. 
s. 56). Dodajmy na marginesie egzotyczny przyczynek do opisywa-
nych tu symbolicznych związków postaci, podkreślanych niekiedy 
genealo gią. Oto w Koranie żony Noego i Lota są wymieniane razem, 
jako wzór negatywny:

Obie były pod władzą Naszych dwóch sług, 
spośród Naszych sług sprawiedliwych, 
lecz one zdradziły ich. 
I oni nic nie mogli dla nich uczynić 
wobec Boga. 
I powiedziano im: 
Wejdźcie do ognia obie
wraz z tymi, którzy tam wchodzą (Sura 66:10).

Tradycja islamu nadaje obu kobietom takie samo imię, Wahela, i czy-
ni z nich prefigurację złych kobiet, przeciwstawianych wierzą cym, tj. 
żonie faraona, która przyjęła religię mojżeszową wystawia jąc się na 
gniew męża, oraz Marii, matce Jezusa153, którą wszakże i chrześcija-
nie nazywają nową Ewą.

Następny typ kontaminacji charakterystycznych dla naszych 
roz mówców wiąże się z  klątwą. W  ich opowiadaniach żona Lota 
równie często przemienia się w słup soli, jak w kamień. Wiadomo, że 
prze kleństwo „obyś się w kamień obrócił” czy też „obyś skamieniał” 
jest jednym z  najstraszliwszych, a  zwłaszcza wypowiedziane przez 
rodziców do dzieci. Kiedyś mówili, że jest przekleństwo, że bywa ta ka 

152 L. Ginzberg, Legendy żydowskie. Księga Rodzaju, przeł. J. Jarniewicz, Cyklady, 
Warszawa 1997, s. 134.

153 R. Stichel, Die Namen Noes, seines Bruders und seiner Frau, s. 84. Por. Koran, 
przeł. i komentarzem opatrzył J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 11–12.
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minuta, że klęska wpada do człowieka, że w dobie jest jedna mi nuta 
taka kiepska, jeżeli w ta minuta coś powiesz na kogo i jemu to i będzie, 
i przeklnie się (woj. przemyskie, 1989). Można było prze kląć, zrobić 
tak na człowieku, że on się stanie takim jakby słupem (woj. przemy-
skie, 1989). Liczne na Litwie i Białorusi głazy, o któ rych krążyły takie 
legendy, przyczyniają się do lokalnej interpretacji biblijnych przypo-
wieści:

Pan Bóg spalił dwa miasta [...], Sodoma i Gomora. Został tylko je-
den głaz, znaczy ta kobieta – jak ona odwróciła się i stała się tym gła-
zem (woj. krośnieńskie, 1990, Łemko).

Sodoma i Gomora to też było strasznie dlatego, że był taki bardzo 
ogień wielki. I spaliło się tam. I Lot był. I była żona tego Lota. I ojciec 
tego Lota, mądry człowiek, wyprowadzał swoją rodzinę z tego miejsca, 
żeby się nie spaliła. A ona odwróciła się. A on powiedział, że nie wol-
no zobaczyć, co się tam będzie działo. A ona odwróciła się i teraz stoi 
kamieniem. Ona chciała zobaczyć, co tam będzie i nie posłu chała. I po 
dzisiejszy dzień ona stoi kamieniem (rej. wileński, 1991).

Cudowne miejsce było tam pod Lidą. Mówili, że kiedyś tam była 
potopa, to wtedy taka stara kobieta z krową, ona stała na tym kamie-
niu. Pan Bóg jej powiedział: Nie idź, nie rusz tego niczego, niechaj so-
bie jęk, pisk będzie, a ty idź. Ale ona nie mogła wytrzymać. Zaczął jęk, 
pisk, tam gdzie ludzie topili się, jak potopa była. Ona odwróciła się, 
ona stała kamieniem – to i krówka była, i ona, i dziecko – ona stała już 
na tym kamieniu. Kamień już zarośnięty (rej. wileński, 1991). Podob-
ne legendy rozpowszechnione są w folklorze białoruskim: Bóg karze 
ludzi za grzechy potopem, ocala tylko dobrą kobietę lub dziew czynę 
pod warunkiem, że odchodząc, nie obejrzy się za siebie; ocalo na ła-
mie zakaz i kamienieje, a na miejscu grzesznego miasta powsta je je-
zioro154.

Wszystkie cytowane tu przykłady lokalnych podań o katakliz-
mach uwikłane są w  pojęcie klątwy. Nieustannie splata się ono 
z kon kurencyjnym tłumaczeniem zagłady jako kary bożej za grze-

154 U. Konan, Biblejskija vobrazy i matyvy u belaruskim fal’klory, „Belarusika. Alba-
ruthenica”, nr 4, Minarodnaja asacyjacyja belarusistau. Nacyjanal’ny navukova-
-asvetny centr imja Franciška Skaryny, „Navuka i technika”, Minsk 1995, s. 11– 
–20; 18.
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chy. Klą twa łączy się z  takim typem religijności, którego podstawę 
stanowi magia i w którym karę bożą utożsamia się nieraz z prywatną 
zemstą; wypo wiedziane w  odpowiednim momencie przekleństwo 
może dotknąć każdego, nawet w sposób przypadkowy, jeśli właści-
wą techniką po służy się ktoś bezmyślny, roztargniony czy nie w peł-
ni wtajemniczo ny (podobnie jak przypadkowe odgadnięcie nazwy 
jeziora sprowadza je na ziemię). Mechaniczny charakter przypisywa-
ny działaniom szkodzącym dobrze oddaje opis Jucewicza: „ci, którzy 
chcą zo stać czarownikami, klną ludzi i rozmaite bydlęta, a jak tylko 
poskut kują jego klątwy albo złe życzenia, uważa chwilę kiedy prze-
klinał i  tę, kiedy się przeklęstwo spełniło. W  dzień więc pogodny 
naznacza sobie ten moment cieniem jakiegokolwiek stałego przed-
miotu i  tego fatalnego momentu używa odtąd przez całe życie na 
szkodę swoich znajomych i sąsiadów”155. Należy dodać, że na Litwie 
dość powszech ne są praktyki magiczne, wykorzystujące najwięk-
sze świętości; nale ży do nich np. zwyczaj dawania ofiary pieniężnej 
w intencji Matki Boskiej Ostrobramskiej, aby ściągnąć karę na do-
kuczliwego sąsiada. Traktuje się taki zabieg jako boży sąd, podob-
ny średniowiecznym ordaliom: jeśli bowiem ów sąsiad obwi niany 
jest niesprawiedliwie, wówczas ofiarodawca ściągnie karę na siebie, 
zgodnie z przysłowiem: „kto kogo klnie, to w niego lgnie”.

Na poparcie tezy o przypadkowości niektórych kataklizmów spo-
wodowanych nierozważnym przekleństwem argumentów dostarcza-
ją popularne opowieści o zapadłych kościołach, dzwonach, miastach 
czy karczmach. Seweryn Udziela, przytaczając piętnaście takich 
opo wiadań z  okolic Wieliczki i  Podgórza156, za ich główne źródło 
uznał biblijne historie o  Sodomie i  Gomorze oraz o  pochłonięciu 
przez zie mię Datana i  Abirama po buncie Koracha przeciw Moj-
żeszowi: zie mia otworzyła swą paszczę i wpadli wraz ze swymi ro-
dzinami żyw cem do Szeolu (Księga Liczb 16,27 i 31–33). Bardziej 
prawdopodob na wydaje się jednak niezależna paralelność wątków 
biblijnych i  lo kalnych podań, podporządkowanych temu same-

155 L. A. Jucewicz, Litwa pod względem starożytnych zabytków, s. 159; po dobnie M. 
Federowski, Lud białoruski, 1897, s. 82.

156 S. Udziela, O  miastach zapadłych, kościołach, dzwonach i  karczmach, „Lud” 
1899, t. 5, s. 220–235.
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mu schematowi. Udzie la interpretował je całkowicie jednoznacznie 
jako traktujące o karze za grzechy. Zauważył wprawdzie, iż w czte-
rech opowiadaniach brak jakiejkolwiek wzmianki o złych czy grzesz-
nych ludziach, domyślał się jednak ich obecności, „skoro znalazły 
się w  tych miejscowoś ciach kobiety, które przeklęły kościół i  klą-
twą swą spowodowały po grzebanie go wraz z ludźmi w czeluściach 
ziemi”157. O czym więc mó wią zanotowane przez Udzielę podania? 
Sześć na piętnaście istotnie opowiada o karze za grzechy, choć jed-
no z  nich posiada dwie wersje, z  których tylko jedna odpowiada 
takiej interpretacji; siedem to histo rie o klątwie, w dwóch zaś wy-
padkach w ogóle nie można orzec nic o przyczynie zdarzenia. Już 
różnorodność zapadających się obiektów wzbudza podejrzenia. Za-
pada się zarówno miejsce święte, jak i przeklęte, rzekoma zaś kara 
dotyka raz tych, którzy się zapadają, to znowu tych, którzy pozo-
stają na powierzchni. Szczególnie popularny jest scenariusz, według 
którego kobieta, spiesząc na niedzielne nabożeń stwo, zbija sobie pa-
lec u nogi o kamień, czy też wbija cierń w nogę i przeklina kościół, 
do którego zmierzała, np. „Oby cię ziemia po chłonęła!”. I ziemia po-
słusznie pochłania, zgodnie z życzeniem – nie kobietę, nie kamień, 
a właśnie kościół.

Przypomina się tu podobne zdarzenie, choć z udziałem zupeł-
nie innej bo haterki. Matka Boska (czasem Pan Bóg, Pan Jezus) „zbi-
ła” sobie pa lec o kamień (zwykle używa się tego właśnie określenia) 
i  przeklęła go: Obyś więcej nie urósł; odtąd kamienie przestały ro-
snąć. Należy zauważyć, że w tej bardzo popularnej legendzie, loka-
lizowanej nie raz w cyklu Ucieczki do Egiptu, chodzi właśnie o karę 
i zemstę zara zem, podczas gdy nieszczęsny kościół (ze wszystkimi, 
których do myślamy się w  środku) wydaje się przypadkową ofiarą 
bezmyślnej klątwy.

Jak Matka Boska szła ze swoim Dzieciątkiem, no to uderzyła się 
o ten kamień. Ale oni, te kamienie, rosły. Ale ona się uderzyła, bo tak 
sterczał do góry, i ona [...] ten kamień przeklęła, żeby skamieniał. No 
i on tak zakamieniał, że już teraz nie rośnie (woj. krośnieńskie, 1991).

157 Ibidem, s. 30.
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Nawiasem mówiąc, czyż nie przypomina się tu powiedzenie 
używane wobec dzieci przez rozzłoszczonych rodziców: „nie mądrz 
się, bo nie urośniesz”? Interesujące są zbitki słowne: „kamień zaka-
mieniał” czy też kamień „obrócić na kamień”. Wydaje się, że pozwa-
lają one lepiej zrozumieć określenie „zaklął w żywy kamień” (podob-
nie – „w żywy pień”). Opinia o naturze kamieni jest bowiem wśród 
naszych rozmówców (zarówno na Litwie, jak i w Pol sce) podzielo-
na. Nie przypadkiem jedna z najbardziej popularnych zagadek lu-
dowych pyta: „co rośnie bez korzenia, co kwitnie bez kwiateczki?”. 
Odpowiedź brzmi: kamień i paproć. Kamienie rosną podobnie do 
drzew (jak drzewa siali się i rośli, póki ich Matka Boska nie przeklęła 
[rej. orański, 1992]) i grzybów (rośnie, a jak jego poruchasz, to prze-
staje [rej. wileński, 1991]), zmieniają kolory, a nawet krwawią, jeśli 
są zaklętymi ludźmi (rej. wileński, 1991). Na Litwie często spotyka 
się opowiadania o swadźbie (orszaku weselnym) za klętej w kamień 
przez czarownika lub przez matkę panny młodej.

U nas to do Rymaszek jadąc, mówią, że to Żydzi zaklęte [...]. Tam 
pod lasem kamienie, to mówią, że zaklęty jakiś dawniejszy Jan kiel. Je-
den taki długi, długi [kamień], a drugi mniejszy, a dlaczego zaklęte, 
no ja nie wiem. I jeszcze tam, gdzie to lieży taki wielki, wielki kamień, 
no to tam zaklęta swadźba, to sprawiedliwe. – Kto zaklął? – Mamu-
sia córkę, matka tak może zakląć córkę. Matka przeklinała, że by oni 
nie dojechali, „Żeby ty – mówi – kamieniem obróciła się”, i wszystka 
swadźba obróciła się kamieniem. [...] – Czy można było spowodo-
wać, żeby stała się człowiekiem? – Nie, już nie można, za to rodzicom 
nie można przeklinać dzieci. Bardzo wielki grzech, jeżeli matka prze-
klnie (rej. wileński, 1991).

Kiedyś jechała dziewczyna do ślubu i jak raz była połowa drogi. 
Ona skoczyła z wozu i przy drodze stanęła kamieniem. Jak byli welon 
i suknia biała, to kamień, to była prawda, moja babcia opowiadała. 
To dużo ludzi jeździło, jak żywa stoi. Matka swoje dziecko przeklięła 
i to tak bywa. Bo matka nie chciała, żeby ona za jego szedła (rej. so-
lecznicki, 1992).

– Czy kamienie rosły? A kto ich wie? Mówili, że kiedy wielkich ka-
mieniów było i pod tymi kamieniami zaklięte tam swadźba, czy tam 
co. Kogo nie chce, to poklnie i kamieniem stanie. To tam w liesie dalie-
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ko taki kamień wielki. On już do ziemi prawie zliazłszy. I chcieli po-
rąbać na podmurowke – dom stawili. I już zaczął rwać jego i po szedł 
do chaty. I położył się spać i przyśnił: „Nie ruszcie tego kamie nia, tu-
taj swadźba zakliniona”. O, żenią się. Nie chce ojciec i matka. Poklięli 
i swadźba obróciła się kamieniem (rej. solecznicki, 1992).

Wspomniana już historia o Matce Boskiej, która przeklęła ka-
mienie, została w jednej z rozmów, w charakterystyczny dla Wileńsz-
czyzny sposób, skojarzona z wizerunkiem Matki Boskiej Szydłow-
skiej. Szydłowo (lit. Šiluva) jest jednym z najważniejszych ośrodków 
pątniczych na Żmudzi, znanym z cudownego obrazu Matki Boskiej, 
koronowanego w 1786 r., i projektowanej przez Antoniego Wiwul-
skiego kaplicy158. Mieszkanka podwileńskich Pogir pokazała mi wi-
szący na ścianie obraz przedstawiający Matkę Boską Szydłowską 
z Dzieciątkiem na rękach, unoszącą się nad kamieniem, na którym 
widnieje odcisk jej stopy. Kiedyś kamienie były miękkie i rosły – ko-
mentowała rozmówczyni – Matka Boska jak szła, noga jej wpadła 
do kamienia i ślad został. I powiedziała, żeby większy nie wyrósł i był 
twardy. Od tego czasu kamienie nie rosną (rej. wileński, 1990). Tak 
zwane boże stopki to motyw uniwersalny, często związany z ośrod-
kami kultu maryjnego i przedstawiany na kopiach cudownych wize-
runków159. Również na przedstawieniach Wniebowstąpienia niekie-
dy widnieją pod unoszącą się postacią Chrystusa odciśnięte ślady 
stóp. Przytoczona tu reinterpretacja wątku charakteryzuje sposób 
myślenia związany z  typem religijności odżegnującym się od ma-
gii. Przekształ cona historia nie traktuje już o klątwie, chociaż nadal 
ma charakter etiologiczny, jej sens został jednak zatarty. Rozmów-
czyni odwołała się jednocześnie do legendy o cudownej Matce Bo-
skiej Szydłow skiej, tłumacząc, że objawiła się ona dla pastuszka na 

158 E. Sawicka, Powrót Trzech Krzyży, „Lithuania” 1991, nr 1, s. 35; ks. Wacław z Sul-
gostowa [Nowakowski], O cudownych obrazach w Polsce Prze najświętszej Matki 
Bożej, Kraków 1902, s. 654–656.

159 Por. np. S. Błaszczyk, Ludowa plastyka kultowa w  Wielkopolsce, „Mo nografie 
Muzeum Narodowego w Poznaniu”, t. 14, Poznań 1975, il. 16, 17: N. Panna z Ma-
ria – Zell; M. Baruch, Boże stopki. Archeologia i folklor kamieni z wyżłobio nymi 
śladami stóp, Warszawa 1907. Analogicznym, znanym przedstawieniem jest 
Matka Boża Berdyczowska.
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kamieniu, po zostawiając na nim ślad stopy160. Takie harmonijne po-
łączenie zna nego wątku biblii ludowej z legendą lokalną i wizerun-
kiem maryjnym daje wyobra żenie o sposobie funkcjonowania tra-
dycji, wykorzystującej każde tworzywo, jeśli tylko zawiera ono jakąś 
uprzywilejowaną przez nią sym bolikę.

Odrębne światy, powstałe w  wyniku kataklizmów, różnią się 
for mą: po potopie powstały góry, jeziora i rzeki, w wyniku ogniste-
go deszczu czy „zapadania się” miejscowości – morza, jeziora i ba-
gna. Równolegle funkcjonują wierzenia uznające wszelkie nieużyt-
ki za nieudane twory diabła (por. teksty kosmogoniczne); tam też 
(zwłasz cza w błocie) lokalizuje się jego siedzibę. Istnieje jednak wer-
sja od wrotna – tam, gdzie postawiła stopę boska istota, gleba jest 
urodzaj na, rodzą się cudowne plony. U Dowojny w roli tej istoty wy-
stępuje pierwszy człowiek:

„Adam miał 10 wiorst wysokości, gdy był wypędzonym z  raju. 
Przy bramie raju postawił Bóg anioła z szablą, aby on nie wrócił nazad 
do raju. Bóg kazał Adamowi obejść całą ziemię, którą stworzył. Gdzie 
tylko chodząc postąpił swoją nogą, to tam się zrobiła góra od potopu 
[po potopie – M. Z.], a gdzie indziej nie nastąpił swoją nogą, to tam 
bagna pozostały aż dotąd a takoż miejscowości nieurodzajne”161.

Koniec naszego świata ma nastąpić, według powszechnego 
mniemania, z okazji kolejnego millenium, w 2000 r. Wizje tego wy-
darzenia odwołują się do podobnych, które pojawiły się w opisach 
minionych kataklizmów. A zatem ziemia, pofałdowana wskutek bi-
blijnego potopu, powrócić ma do pierwotnego stanu: będzie się zie-
mia równała, kto będzie wyszedłszy, nie będzie poznawać miejsca ani 
[móc – M. Z.] wrócić do domu (rej. święciański, 1992). Ta wszystka 
ziemia, cały ten świat na osi takiej kręci się [...], przecież wszystka ta 
ziemia leży na wodzie, to przewróci się (rej. solecznicki, 1992). Wizja 
przewracającej się ziemi przypomina żydow skie opisy kataklizmu, 
który dotknął miasta Sedomu. Także według wierzeń odnotowanych 
przez Federowskiego, świat „pierakiniecsa da harý nahami i my uże 

160 Historia ta znana jest powszechnie na Żmudzi w  postaci, w  jakiej ją spisał  
ks. Ludwik Jucewicz (Wspomnienia Żmudzi, Wilno 1842, s. 14–23).

161 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis.
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tam u ciemnościach paduszymsa, a tyje ludzi szto pad nami, buduć 
na naszóm miescu”162.

Ludzie nie będą wiedzieć na razie. Będą ptaszki palić i... będą 
krzyczeć ptaszki. I potem będą już budynki palić i wtedy już cały świat 
zacznie palić się. I oczyści się – będzie tak jak szkło. Taki świat będzie 
czysty jak szkło. Oczyści się. Bo przez te wszystkie laty, przez te tysięcy 
lat, jest zmazany grzechami. I musi się przepalić to wszyst ko (rej. wi-
leński, 1991).

Jednak zgodnie z koncepcją następujących po sobie epok, ko-
niec naszego świata, przeklętego jak Morze Martwe, będzie poprze-
dzał początek następnego: będą nowe ludzie spuszczone. Po głodzie 
i  wojnie nikt nie zostanie, powietrze będzie zatrute. [...] Kto te po-
zbiera trupy, a to żesz gnój, żywotnego nic nie będzie, ryba może gdzie 
tam, jeżeli wody będą nie zatrute. [...] Wtedy przejdzie niemało lat 
i nie będzie szkodliwe, aż to oczyści się samo przez siebie, przegnije 
wszystko i nie będzie szkodliwe dla powietrza. A Bóg jak jest na niebie, 
ześle drugi świat i drugich ludzi. To przewiduje się tak, że jakoby bę dą 
drugie ludzie spuszczone na ten świat. – Jacy oni będą? – Prawdopo-
dobnie z kosmosu przyjadą, jakoby oni niższe ludzie, głowy większe, 
a ciężko ich zrozumieć, jakaś ich jest gdzieś ziemia. – Czy oni będą 
sprawiedliwi? – Kto ich wie, ale prawdopodobnie technika większa niż 
nasza (rej. solecznicki, 1992).

Wędrówka dusz

Przemianie światów odpowiada w wymiarze jednostkowym wędrów-
ka dusz. W Polsce opowiadania o reinkarnacji należą do rzadkości, 
na Wileńszczyźnie są popularne. Dusza wyobrażana jest jako czło-
wieczek, podobny do ciała, czasem mniejszy, niematerialny, tzn. po-
wietrze, para, oddech. Życie ludzkie czy też los utożsamiane są ze 
światłem gwiazdy bądź świecy, zapalanej przez Boga w chwili naro-
dzin człowieka, gasnącej (spadającej) w  momencie jego śmierci163. 

162 M. Federowski, Lud białoruski, s. 163.
163 Por. „Lampą Pana jest duch człowieka” (Księga Przysłów 20,27).
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Si ła, rodzaj czy barwa światła odbijać mają kondycję ludzkiej du-
szy i ciała.

Dusza przez człowieka cztery razy przechodzi, człowiek raz żyje, 
a dusza jego dużo razy żyje (rej. wileński, 1990). [Dusza] to jest po-
wietrze. Każdego człowieka jest gwiazda na niebie, a dusza człowie-
ka przechodzi z człowieka na człowieka, bo dusza nie umiera (rej. wi-
leński, 1991).

No to wszyscy mówią, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Cia-
ło umrze, a dusza przechodzi do drugiego. I znów następny człowiek 
młody, on rośnie. I potem znów przechodzi do innego człowieka. I ta 
dusza jak przejdzie, robi się młoda, jak dziecko. I rośnie. [...] – A czy 
mówili, jak wygląda ludzka dusza? – A kto ich wie? [...] O wot, jak 
człowiek umrze. I pójdzie na trzeci dzień na cmentarz. To ten czło-
wiek jak raz pokazuje się tak, jak był pochowany. No to mówią, że 
fosfor wychodzi z tego człowieka i pokazuje się. [...] Póki nie dasz na 
dzwony do kościoła, to dusza w domu. A potem [gdy jej podzwonią – 
M. Z.] już ona idzie na swoje miejsce, gdzie jej wskazano (rej. wileń-
ski, 1992).

Równie kategoryczne stwierdzenia o  reinkarnacji odnotował 
pod koniec ubiegłego stulecia Michał Federowski: człowiek nic wła-
snego nie posiada, lecz wszystko mu Bóg daje według zasługi, choć 
czasem może się pomylić, „to adnamu daść zanadto, a druhomu nic. 
Naät i duszy Buoh swaje nie daje jak dzicia ródzićsia, alé u adnaho 
czäławieka wymie, a druhomu daść: to adnó umrie, a na toje druho-
je narodzićsia”164.

Wierzenia dotyczące dusz zawierają sprzeczności, które świad-
czą o  funkcjonowaniu motywów niechrześcijańskich, szczególnie 
wyraźnych w opiniach o tym, co dzieje się z duszą po śmierci czło-
wieka. Może ona „wejść w  dziecko”, jeśli nie jest obciążona grze-
chami, jeśli jest „odpokutowana”: Mówią, że tak: człowiek umrze, 
a człowiek rodzi się, to dusza, jeśli ona niegrzeszna, nie zasłużywszy 
piekła, to ona do tego dziecka wchodzi ta dusza (rej. wileński, 1992). 
Kolejny monolog (wywołany pytaniem: czy człowiek żyje według 
przeznaczenia?) potwierdza ów warunek reinkarnacji; jest ona zara-

164 M. Federowski, Lud białoruski, s. 220.
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zem opisana jako wytłumaczenie sugestywnego snu o tym, co dzieje 
się „pod cmentarzem”, czyli w zaświatach.

Mnie mężczyzna taki tłumaczył, mówił tak: młody idę (tak we 
śnie widział) koło jakiegoś cmentarza, i poszedł w dół, i tak jak poko-
je były. Tak mówił, po tych pokojach błądził. Jest i ładnych, ładnych 
jest i  brzydkich. W  jednych stare siedzą, małe, tam kobiety, wszyst-
ko porozdzielane. Na to przyszedł do takiego pokoju, to tam te dzieci 
tylko. Na tyle te dzieci płaczą tak, że każde chce wyjść już. Musi czas 
przeznaczony na te dzieci. Mówi, Pan Bóg przyszedł i powiedział: Nie 
płaczcie dzieci, ja was zaraz wypuszczę. – A jak to jest, jak te dzieci 
są wypuszczone? – Po mojemu, to na każdego czas przycho dzi. Stary 
człowiek umiera, a ta dusza już podmieni się jakoś. – Jak to się pod-
mienia? – No, tak, że jak która dusza jest odpokutowana, to młody 
znowu stanowi się, jakoś dusza zamienia się i przychodzi na ten świat. 
[...] Sąsiad: – Jak u nas w Białorusi mówili, że jest od ma leńka dziecko, 
ot tam dwa-trzy lata i jest jeszcze dwójnik temu dziecku, no podwój-
ny człowiek, stary albo młody [...]. Bywa, że i kto urodzi się i całe ży-
cie ma dobrze. To na pewno od Boga dostał takie zasługi. Mówią, jak 
tam dusza, wiele: trzy tysiące lat ta dusza poku tuje. – Czyja dusza? – 
No, człowieka. – Ale każdego człowieka czy tylko złego? – No, chyba 
każdego, tego to już nie mogę powiedzieć. I jak już trzy tysiące lat od-
będzie, to ta dusza znów odnawia się. I znowu już człowiek narodził 
się. [...] – Czy jak ta dusza odnawia się, to będzie znów taki sam czło-
wiek, np. jak był mężczyzną, to mężczyzna, jak był w jednym kraju, 
to też tam wróci? – No, ja nie wiem. Chyba jak kto gdzie zasłuży. Ale 
tak to jest, było i będzie, póki świat ludu tego nie zniszczy i nie powsta-
nie inny i wtedy będzie może akuratny (rej. solecznicki, 1992).

Na uwagę zasługuje niewątpliwie ów trzytysięczny cykl prze-
mian, wspólny dla „światów” i ludzkich dusz. Ta zgodność jest za-
pewne wynikiem projekcji: ludzka dusza „czyści się”, podobnie jak 
świat w czasie kataklizmu, poprzez ogień i wodę. Dusza grzesznika 
może natomiast zostać za karę zesłana czy też „zaklęta”, bo to słowo 
się tu nieodparcie nasuwa, w zwierzę (np. mówiono mi, że dusza Sta-
lina pewnie pokutuje w psie).

Do nieba bardzo rzadko kto popada, ale zazwyczaj do czyśćca, 
a w czyśćcu to takie cierpienia i praca tam, i wszystko, człowiek nim do 
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nieba pójdzie, musi być czysty – tam muszą jego palić ogniem i wodą 
myć. Niektórzy mówią, że zsyła Pan Bóg i wsadza do jakiegoś żywot-
nowo [zwierzęcia – M. Z.] i musi taki odpracować, odmęczyć się i po-
tem wraca. – Czy mówiono, że dusza zmarłego wchodzi w nowo na-
rodzonego? – Może być, on może kilka pokoleń, ta dusza, tylko że nie 
pamięta, i biednym i bogatym może być (rej. wileński, 1992).

Dusza każdego człowieka, który spróbował matczynego mle-
ka165, musi się oczyścić: dzieciak, aniołek, i to musi przejść, bez żad-
nego grzechu, choć troszeczkę musi (rej. wileński, 1991). Każda du sza 
musi pobyć w ogniu. Może długo, może niedługo. Bo malutkie dziatki 
to ido przez ogień biały do nieba. A wtedy już Pan Bóg zabie ra te du-
sze (rej. wileński, 1992).

Dusze ochrzczonych dzieci zamieniają się w anioły; jest to opi-
nia powszechna na Wileńszczyźnie, choć niekiedy dodaje się – jak 
u Federowskiego – iż tylko dusze tych dzieci, które nie spróbowały 
mat czynego mleka. Dusze dzieci nieochrzczonych – wraz z dusza-
mi ży dowskimi – skazane są natomiast na przebywanie w otchłani, 
wiecz nej ciemności, aż do końca naszego świata. Równolegle funk-
cjonuje jednak wersja o pokucie na tym świecie dusz nieochrzczo-
nych dzieci, które mogą zostać wyzwolone przez żyjących:

Mówią, że to dziecko błąka się po świecie. Na tym świecie bar dzo 
jemu ciężko. U nas w czasie wojny była partyzantka. I jak ruskie do-
wiedzieli się o tym, to przylecieli i bili ta wioska. A kobieta jedna była 
w takim stanie. No i jej zabili. A jej mąż został się. To on śnił [...] tego 
chłopczyka, co nie narodził się jeszcze. Patrzy, a ten chłop czyk tak sie-
dzi. Czemu ty tak siedzisz? A bo ja nie mam miejsca, mnie nikt nie 
przyjmuje. A czemu? Bo mnie nie ochrzcili. Ale on nie był je szcze na-
rodzony. – A  czy można tym duszom pomóc? – Chyba przez mo-
dlitwę. Kiedyś my paśli krowy po lasach. Drzewo skrzypi: dzy-dzy... 
I  takie stare ludzie mówili tak: Trzeba modlić się, trzeba się przeże-
gnać i drzewo to przeżegnać. Czy czego chcesz? Chrztu czy święconej 
wody? Jeżeli pan, to będziesz Jan, jeżeli pani, to będziesz Jania – ja ciebie 
ochrzczę. Jeżeli znaczy brzoza czy sosna, czy dąb skrzypi. Jeżeli dąb – to 
mężczyzna. I przeżegnać się, to nie będzie skrzypieć. I mówili, że du-

165 Ibidem, s. 220–221.
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sza która niechrzczona to zasiada do drze wa i ona tak skrzypi (rej. so-
lecznicki, 1992).

Wierzenia o pokucie nieochrzczonych dzieci nie tylko przetrwa-
ły czasy władzy radzieckiej, ale nawet zostały zaadaptowane do rze-
czywistości kołchozowej:

Taki byt kierownik kołchozu. Miał dwa syny. To był komunista 
i nie chrzcił tych dzieci. I  jeden syn zmarł. On bardzo jego żałował, 
tak przeżywał i widzi taki sen. Że idzie on po drodze, taka zagroda, 
taki sadzik ładny, tam jabłonie, tam słońce, tam jasno i tak dużo, du-
żo dzieci. A pod płotem siedzą tam dzieci, tam deszcz, tam zimno, i on 
podchodzi, patrzy – syn jego tutaj razem. I on mówi: „Kola, poczemuż 
ty nie igrajeszsja tam z dziećmi?” – bo on rosyjski był. [...] A on odpo-
wiada: „Papka, tam tol’ko chrestionnyje, nas tam nie puskajut”. I on 
jak przecknął się, tak jemu zrobiło się strasznie, że on ochrzcił tego 
drugiego syna, co miał. To dla nas sam rozpowiadał, wtedy jak tylko 
było zabronione u nas. Wszystkim rozpowiedział i je go wszystkie kole-
dzy tak poszli ochrzcić swoje dzieci (rej. wileński, 1990).

Wróćmy do intrygującej wzmianki o pokucie dusz niechrzczo-
nych w drzewach. Wspomniany w niej związek między gatunkiem 
drzewa i płcią człowieka wyraża się również w opinii o drzewie od-
powiednim na trumnę dla mężczyzny (dąb) i dla kobiety (zwłasz-
cza jodła). Z obserwacji drzew można także wróżyć o losie różnych 
grup wiekowych (pokoleń) w społeczności. Na przykład, jeśli drze-
wo zi mową porą łamie się w  połowie, to znak od Boga, że pomor 
taki na młodzież, że młodzież będzie padać; takie zjawisko obserwo-
wano w czasie wojny (rej. solecznicki, 1992). A zatem poza poku-
tą grzesz ników w zwierzętach – zapewne pociągowych, skoro mowa 
o odpra cowaniu, a także np. w psach, możliwa jest również pokuta 
niechrzczeńców w drzewach. Mówi się też o tych duszach jak o pta-
kach, które uciekają z krzykiem przed burzą, gdyż ścigają je pioruny: 
te chmury jeszcze widać, tak błyska, jeszcze grzmi, a poza tą chmurą 
leci coś, ale wysoko, jakby bocian albo czapla, jak to latają. Ale nie ma 
skrzydeł. I ze ja nie widziałam nóg ani głowy, ale ja by łam mała, to ja 
może nie rozumiałam [...], tak jakby łóżko, może tro szkę dłuższe, to 
tak leci w powietrzu i tak: Aaa – aaa – aaa! A jeden [...] był w butach, 
szybciutko zrucił but, owijki miał na nogach, zrucił owijkę, i za tym 
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tak rzucił! [...] „To poterczuk poletił”, to tak po ukraińsku kiedyś mó-
wili. Ale ja też jeszcze nie wiem, co to poterczuk, mała byłam, nie sły-
szałam tego jeszcze. A ten onucę rzucił dlatego, tak powiedział: Jakeś 
chłopak, to bądź Iwan, a jakeś dziewczyna, to Anna! To znaczy, rzucił 
krzyżmo, ochrzcił. [...] Ta owijka jak krzyżmo (woj. zamojskie, 1977).

Poterczuk znaczy tu bezślubne, kryjome dziecko panny, „tam 
gdzieś” zakopane. Każdy chrześcijanin ma obowiązek przeżegnać 
ta ką duszę i wyrzec tę samą, co przy skrzypiącym drzewie, formułę: 
Jeśliś pan, niech ci będzie Jan, jeśliś panna, niech ci będzie Anna; po-
dobnie, gdy widzi się spadającą gwiazdę. Każdy człowiek ma swo-
ją gwiazdę na niebie; która jasna to już te ochrzczone. A która spa-
da, to znaczy, że nieuchronna ta dusza i trzeba chrzcić ją, jak leci [...]. 
No, jeśli mówią, że ta dusza taka zasłużona jest, oczyszczona, to jas ne 
jest [światło gwiazdy – M. Z.] (rej. solecznicki, 1992). Podano nam 
też inną formułę chrztu: W imię Ojca i Syna, czy Józef czy Maryja; 
wygląda zatem na to, że dusza zachowuje płeć po śmierci ciała. Kto 
ochrzci duszę dziecka, ma u Boga wielką zasługę: „pa śmierci jeho 
duszu toje dziciatko z aniołami spatykaje”166.

Brak chrztu pociąga za sobą karę – podobną tej, jakiej podlegają 
wszystkie grzechy uznane za ciężkie – i degraduje duszę, a zarazem 
zatrzymuje ją w jej wędrówce. To, czego zabrakło jej w życiu, musi 
otrzymać po śmierci, nawet jeśli ów brak został zawiniony przez 
oto czenie lub też był przypadkowy. Obowiązuje tu zatem prosta za-
sada, taka sama, jak w popularnych opowiadaniach o brzozie gry-
żyńskiej czy też o duszach zmarłych – dopóty dręczących swych bli-
skich, do póki nie oddadzą zaległego długu. W tej ekonomii czy też 
teorii odpłaty, zadośćuczynienia, wszystko musi się zgadzać w spo-
sób do słowny. Jeśli ktoś ukradł sąsiadowi bronę, to po śmierci będzie 
poku tował, dźwigając ją na ramieniu tak długo, jak długo jego rodzi-
na nie wynagrodzi straty sąsiadowi lub jego potomkom. Dusza po-
kutuje tu, gdzie zgrzeszyła i chodzi gdzie po zawęgłach, gdzie po bło-
cie, koło nas. I jeżeli to taki wierzący, to może stanie się jakąś motylką, 
czy ja kimś czymś, pająkiem i może ci koło głowy w kościele polatać. 
Ale to nie każdy może zobaczyć (rej. wileński, 1992).

166 Ibidem, s. 55.
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Sprzeczność między pokutą dusz nieochrzczonych na ziemi a ich 
karą w otchłani można oczywiście znieść, choć we współczes nych 
materiałach nie doszukałam się takiej próby. Rozwiązanie pod suwa 
np. osiemnastowieczna Kolęda Duchowna parafianom od Pasterzow 
dla wygody wszystkim od jednego sprawiona, wydana przez Marci-
na J. Nowakowskiego. Ksiądz Nowakowski tak formułuje nagan-
ne przesądy gospodarza, który dowodzi, jak nieochrzczone dziec-
ko może trafić do Boga: „To, co się z poczciwego łoża urodzi nieżywe 
albo bez chrztu umrze, to tak minie 7 dni i 7 godzin, i 7 minut, to 
się w ptaszka zamieni, i wyleci na kościół, albo na Bożą Mękę, i woła 
Chrztu, aż do trzeciego razu. A gdy go nikt nie ochrzci, to musi cze-
kać 7 lat, 7 miesięcy, 7 tygodni, 7 dni, 7 godzin, 7 minut, i znowu się 
tak pokaże jak pierwej. A jeżeliby go i wtedy nie ochrzczono, to by 
musiało czekać aż do 70 lat, etc., i tak pótyby czekało, ażeby go prze-
cię kiedykolwiek ochrzczono”167. Jeśli założymy, że miejscem oczeki-
wania jest otchłań, to jest to rozwiązanie, które dobrze służy wierze 
w transmigrację. (Ptak często uznawany jest za postać ludz kiej duszy 
również we współczesnych narracjach).

Wzmianki o wędrówce dusz nasuwają pytanie o związki z wie-
rzeniami żydowskimi. Trudno wykluczyć ich wpływ; jednak zarów-
no przedstawiona wyżej koncepcja przemiany światów, jak i  sam 
etos rolniczy mogą stanowić naturalny kontekst wiary w odradza-
nie się zmarłych w  nowej postaci, i  to nie tylko ludzkiej. Opisane 
w po przednim rozdziale metamorfozy kruka czy kukułki są drobną 
analo gią wobec wiary w przeznaczenie nieśmiertelnej ludzkiej du-
szy, owego „człowieczka”, który opuszcza swe ciało przez usta czy 
ciemię, aby przybrać nową postać zgodnie ze swoimi zasługami, ale 
i wolą Boga. Na wpływ żydowskich wierzeń wskazują – jak się zdaje – 
opowiadania o duszach pokutujących, które zawładnęły w sprzyja-
jącym momencie (złej godzinie) żywym człowiekiem. Nie spotkali-
śmy się wprawdzie ze słowem „dybuk”, ale ono właśnie nasuwa się 
w związku z opowiada niem spod Miednik:

167 M. J. Nowakowski, Kolęda duchowna parafianom od Pasterzów dla wy gody 
wszystkim od jednego sprawiona, Kraków 1753, s. 108.
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Paśli krowy u człowieka i ona [dziewczynka – M. Z.] pogubiła 
krowy w krzakach. Ona przychodzi, a  ten nawóz wyrzuca bydlany; 
Ach ty, mówi, takaja, takaja, i z widłami rzucił się. Ona bardzo prze-
straszyła się i ona zaczęła rozmawiać męskim głosem, ta dziewczyn ka, 
i on [głos – M. Z.] mówi: Ona jak zakrzyczała, ja obrócił się w muchę 
i wleciałem, jestem nieochrzczonego dziecka dusza; on cały czas w niej 
męczył. Oni mówią: Gdzie ty mieszkasz? Tam taka mokroć była, kry-
nica, bagno; to mówi: Tam ja mieszkał, bo ja niechrzczone dziecko. 
[...] I ja obróciłem się w muchę i wleciałem do niej, tak ja ciebie teraz 
chrzczę, i gadał w niej dalej. Potem przycho dzi do kościoła do Ostrej 
Bramy, i ksiądz modli się nad tym dziec kiem, a potem przyszli do ja-
kiegoś tam znachora i takie rościenie – waroniec – kazał jej kupić i jej 
wyprowadził do sieni, gdzie nie ma sufitu i jej wymioty straszne byli 
i  jej trzymało, i wtedy on [dusza niechrzczona – M. Z.] oddalił się. 
Tam ślubne ubrania na niej kładli czy jeś! [...] One święcone, a  tam 
diabełek w środku (rej. wileński, 1992).

Niechrzczone dziecko mówi grubym, męskim głosem zapewne 
dlatego, że zostało potraktowane jako byt równoważny wobec jakiejś 
duszy pokutującej innej kategorii; w wyniku zapomnienia nastąpiła 
wymiana na kategorię bliższą, dobrze znaną rozmówcy.

Krążąca wokół ludzi mucha lub inna motylka to prawdopodob-
nie gilgul człowieka związanego z kimś z owej grupy w przeszłości 
lub w poprzednim życiu – powiada Alan Unterman, charakteryzując 
pojęcie gilgul neszamot (hebr.) czy gilguł neszomes (aszk.) jako „kon-
cepcję ponownego, pośmiertnego wcielania się duszy w inny kształt 
fizyczny, postać ludzką, zwierzęcą lub przedmiot nieożywio ny”, przy 
czym w trakcie wędrówki dusza mogła ulegać stopniowe mu dosko-
naleniu. Wskutek złych uczynków dusza odradza się w postaci zwie-
rzęcej, a gatunek zależy od rodzaju popełnionych grzechów (np. py-
szałek wciela się w osę, cudzołożnik w osła, okrutnik we wro nę).

„Skoro wędrówkę dusz można traktować jako rozwinięcie idei  
zmartwychwstania, a faktycznie jako teorię wielokrotnego zmartwych-
wstania, to implikacje koncepcji duszy nie są, jak widać, wcale tak 
świeżej daty” – zauważa tenże autor. „Równolegle jednak z taką wer-
sją kabała żydowska mieściła w sobie ukrytą, silną wiarę w du sze, 
które mogą w sposób świadomy istnieć niezależnie od ciała, co sta-
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nowiło również, od co najmniej trzeciego wieku, czołową prawdę 
wiary judaizmu przeznaczonego dla mas”168.

Oto więc źródło wierzeń o  dybuku. Koncepcja ta, odrzucona 
przez większość żydowskich filozofów jako niezgodna z ortodoksyj-
nym judaizmem, wydaje się jednak uproszczoną, „sensualistyczną” 
konsek wencją mistycznego pojęcia Izraela jako duchowej jedności 
w czasie i przestrzeni, poprzez wszystkie pokolenia. Według kabały 
dusze wszystkich ludzi były niegdyś cząstką wielkiej duszy Adama, 
a du sze tych, którzy potrafią sobie w życiu pomagać, wywodzą się 
z po dobnych okolic tej pierwotnej duszy169. „Mistycy dostrzegali w so-
bie nawzajem elementy dusz postaci biblijnych i talmudycznych”170. 
Ro bert Graves i  Raphael Patai, charakteryzując mity hebrajskie, 
powia dają, iż na ich bohatera „głęboki wpływ wywierają nie tylko 
czyny, słowa i myśli jego poprzedników – jest on również świadom 
swego głębokiego wpływu na losy własnych potomków. Ale postę-
powanie potomków wpływa także na jego losy, a on z kolei wywie-
ra wpływ na swoich przodków. I tak król Jeroboam ustawia Złotego 
Cielca w Dan, a ów grzeszny czyn wysysa siły z Abrahama, gdy ściga 
on wrogów w tym samym regionie tysiąc lat wcześniej”171.

Podobne przeświadczenie wiązało się zapewne z tzw. pseudoni-
mią, zjawiskiem, bez którego trudno pojąć nie tylko apokryfy (jako 
pisma „niepewnego pochodzenia”), ale i samą Biblię, gdzie choćby 
księgi Mojżeszowe są dziełem wielu autorów.

Można im przypisać raczej poczucie wspólnoty duchowej wobec 
mistrza, identyfikację z  pozostawionym przez niego dziedzictwem 
i pragnienie kontynuacji jego dzieła niż plagiat czy fałsz, „podszywa-
nie się” pod uznany auto rytet. To samo stosuje się w jakiejś mierze 
do apokryfów judeochrześcijańskich, owych Ewangelii i  Apokalips 
Piotra i  Pawła, Ewangelii Pseudo-Mateusza itp. Ryszard Rubinkie-
wicz SDB, określając pseudonimię jako szczególne zjawisko literac-
kie starożytnego Bliskiego Wschodu, powiada: „Czy można się dzi-

168 A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, przeł. J. Zabierowski, Wydawnictwo Łódz-
kie, Łódź 1989, s. 39.

169 Idem, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 13.
170 Ibidem, s. 294–295.
171 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 17.
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12.  Koimesis – Zaśnięcie Marii Panny, tempera na desce, 107 × 75 cm. 
Jezus trzyma duszę swej Matki na lewym ramieniu
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wić, że autorzy ksiąg apokry ficznych czując się dziedzicami tradycji 
przodków, pragnęli niejako dopowiedzieć to, co już sygnalizowały 
teksty sakralne?”172.

Nasza interpretacja autorstwa tekstu jako prywatnej i osobistej, 
niepowtarzalnej własności jego twórcy przeszkadza w zrozumieniu 
tradycji ustnej. W gruncie rzeczy pseudonimia opiera się na tej sa-
mej zasadzie, co ludowe przepowiednie, rozmaite Sybille i proroctwa 
Wernyhory, dostosowywane przez kolejnych redaktorów do aktual-
nych wydarzeń. Z pewnością nie zawsze można owym redaktorom 
przypi sać świadomy fałsz, szczególnie jeśli ich twórczość rozwija się 
na gruncie przekazu ustnego, dla którego zapis jest w najlepszym ra-
zie zwieńczeniem dzieła.

Zatem odwołując się do kilku przykładów mistyki żydowskiej, 
tylko pozornie odbiegliśmy od biblii ludowej. Pojęcia mistyczne-
go ciała, duchowej jedności, mają swój odpowiednik materialny 
czy też cielesny w wierzeniach ludowych, zarówno żydowskich, jak 
i chrze ścijańskich, na magiczno-religijnym poziomie symboliczne-
go pokre wieństwa. Wędrówka dusz oznacza w tym kontekście jedną 
z konsek wencji symbolicznego porządku biblii ludowej.

172 R. Rubinkiewicz (SDB), Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, Lu-
blin 1987, s. 14.
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część 3
Rodowody odmieńców i czarowników

Historia nieudanego stworzenia rozpoczyna się już w czasie kreacji 
pierwszego człowieka; Ewa jest gorsza od Adama, więc doprowadza 
go do upadku; wcześniej jednak Adam powtarza błąd swego Stwór-
cy. Dalej zaś schemat ponawia się w kolejnych pokoleniach. Jest to 
zarazem historia postępującego zróżnicowania początkowo rów-
nych sobie ludzi, które przebiega według schematów kary lub nagro-
dy, przekleństwa lub łaski.

Stereotyp obcego znajduje bardzo mocne oparcie w biblii ludo-
wej i jest z nią powiązany wielorakimi zależnościami. Wprawdzie po-
jęcie grzechu nie dotyczy obcego bezpośrednio, ponieważ funkcjo-
nuje on poza uznanym porządkiem wartości, w świecie „na opak”, to 
jednak obcy nie zjawił się z pustki, mit obciąża go winą za zakłóce-
nie początkowej harmonii przez jego protoplastę. Owo zakłócenie 
formuje w konsekwencji pojęcie grzechu, który pozostawia wieczne 
piętno na sprawcy i jego potomkach.

Kain i Cham

Zjawiskiem typowym dla tekstów biblii ludowej, zarówno współ-
czesnych, jak i  z  czasów Kolberga, jest wymienność postaci Adama 
i Noego w roli pierwszych ludzi, wymienność przypisywanych im dzia-
łań, a także podobieństwo ich grze chów oraz zachowania ich żon i dzie-
ci. Również synowie Adama i Noego są powszechnie utoż samiani; na-
wet ich imiona upodabniają się do siebie. Kain występuje jako Hain1, 

1 O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1–60, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Wro-
cław 1961–1978 [dalej: DWOK], t. 7, s. 8.
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a  nawet Chaim2. Obaj są protoplastami „gorszej” części ludzkości 
(w różnych znaczeniach), blisko związanej ze złym duchem albo od-
miennej etnicznie wobec narodu wybranego, zgodnie zresztą z prze-
słaniem Księgi Rodzaju. W grun cie rzeczy zamiast nich można pod-
stawić w rodzinie Adama-Noego przedstawiciela dowolnej ludzkiej 
społeczności, skoro tylko zaprag nie się uzasadnić swoją niechęć. 
Oto współczesna wersja przestępstwa Chama-Kaina, wykorzystana 
do ugruntowania etnicznego stereotypu za pomocą biblijnej klątwy:

Ich ojciec wódkę pił bardzo, oni szli, Kain szedł wprzód, a Abel 
z tyłu. Kain zobaczył ojca pijanego na drodze i plunął na ojca. Abel 
nadszedł, patrzy – ojciec rozpylony taki, rozkudłany, to ubrał go, majt-
ki jego wziął. [Według średniowiecznych misteriów w wyniku epi-
zodu z winem Noe miał zamienić suknię na spodnie3 – M. Z.]. To 
Kain został Litwinem, a Abel, jego serce szlachetne, został Polakiem 
[...]. Kain miał serce takie zakajane, nieżyczliwe dla człowieka, wie-
ki nie daruje, a Abel nie, był dobry. Kainska krew to chamska krew, li-
tewska, a polska łagodna krew (rej. wileński, 1990).

Zgodnie z  wersją Kolberga, Kain jako zabójca Abla musiał 
praco wać na jego dzieci, „któremu to potomstwu Bóg pozwolił żyć 
na świe cie, żeby nic nie robili, a dobrze się mieli”4, był więc – po-
dobnie jak Cham – uważany za protoplastę poddanych chłopów. 
„Cham” zaś, tak jak „herod” czy „judasz”, to pojęcie wartościujące, 
które oderwa ło się od biblijnych postaci i żyje swym własnym ży-
ciem: od Chama pochodzą ludzie ciemniejsi ze wsi (woj. krośnień-
skie, 1991).

Oryginalna interpretacja zajścia między Noem i Chamem zano-
towana została w rozmowie z mieszkańcem podwileńskiej wsi:

O chamie jednym mogę opowiedzieć anegdotę, to mnie Żyd wy-
tłumaczył. Że nie ten cham, co na wiosce żyje, a ten, co kajstrował 
swego ojca [podkreślenie moje – M. Z.]. Ojciec pijany leżał, a on ta-
kie świństwo zrobił. To Żyd mi powiedział, to on już więcej wiedział. 

2 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis w  Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym w Wilnie, Fond 1135, op. 10 (Teki Jana Karłowicza, Wileń skie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk), 2.

3 Por. L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2, Paris 1957, s. 114.
4 DWOK, t. 7, s. 8.
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To znaczy, on [Cham – M. Z.] został chamem. Został wliczo ny przez 
Boga, oznaczony chamem. [...] [Żyd – M. Z.] nie mówił [...], jak to 
często [...] tak bywa, że to cham z wioski. A to Boże broń, mó wi, to nie, 
ten cham, co takie sztuki wyrabia – taki podły, komuś szkodzi (rej. wi-
leński, 1990).

Z  taką interpretacją grzechu Chama nie spotkałam się w  żad-
nych materiałach etnograficznych. Nie odnotowują jej też bada-
cze apokryfów rosyjskich (Tichonravov) czy ukraińskich (Fran-
ko). Trze ba przyznać, że biblijny tekst jest niejasny; według Księgi 
Rodzaju (9,22–27) przekleństwo Noego spada nie na winowajcę, 
lecz na jego syna Kanaana oraz jego potomków, i  wydaje się karą 
niewspółmier ną, oczywiście według naszych kryteriów, do winy 
Chama. Zgodnie z tradycją Cham śmiał się z nagości swego pijane-
go ojca. „Nie śmiej się z ojca, bo zostaniesz Murzynką!” – słyszałam 
nieraz w dzieciństwie. Cham miał się śmiać do rozpuku już w chwili 
narodzin, a śmiech ten uważano za szatański. Tekst biblijny w ogó-
le jednak o śmiechu nie wspomina; jest on niewątpliwie szcze gółem 
apokryficznym. Wydaje się przy tym raczej symbolem grzechu (po-
dobnie jak jabłko) niż samym grzechem. Cham „ujrzawszy na gość 
swego ojca, opowiedział o tym swym braciom, którzy byli poza na-
miotem” i przyszli do Noego z odwróconymi twarzami, aby okryć go 
płaszczem. Przypis biblijny tłumaczy przekleństwo Kanaana i  je go 
potomstwa z perspektywy „przyszłej rozwiązłości Kananejczyków”, 
czyli obyczajów panujących w Sodomie i Gomorze (Księga Rodzaju 
9,25). Może zatem chodzić o normy dotyczące seksu.

Zasada analogii między winą i  karą, obowiązująca zarówno 
w  Księdze Rodzaju, jak i  w  chrześcijańskiej czy żydowskiej kultu-
rze ludowej (świadczą o tym wyobrażenia piekła i gehinnom), wska-
zuje, że Cham dopuścił się występku wobec normy seksualnej. Tym 
tro pem podążył Edmund Leach w analizie strukturalnej Księgi Ro-
dzaju, twierdząc, iż także konflikt między pierwszymi braćmi wiązał 
się z incestem. Temat ten powraca w historii Noego, który – upiw-
szy się winem – „zostaje uwiedziony przez własnego syna”. Z  tego 
to powo du klątwa spada na jego potomków. Według Leacha taka 
interpreta cja incydentu jest oczywista w świetle odnoszącego się do 
Chama biblijnego określenia: „ujrzawszy nagość swego ojca”, bo-
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wiem w  Księdze Kapłańskiej używa się zwrotu „odsłonić nagość” 
jako eu femizmu dla stosunków seksualnych (por. Księga Kapłań-
ska 18,6–19). Kolejną transformacją tego wydarzenia byłaby histo-
ria Lota i jego córek5.

Tymczasem legendy żydowskie, które są dla wierzeń Wileńsz-
czyzny jednym z podstawowych źródeł, interpretują niejasny incy-
dent podobnie jak nasz rozmówca z Rajsteli! Opowiadanie o kastra-
cji Noego odnajdujemy w zbiorze Mitów hebrajskich Roberta Gravesa 
i Raphaela Patai, którzy uważają, iż legenda przechowała pierwot ne 
znaczenie, wymazane przez redaktorów Księgi Rodzaju. Kara za ka-
strację, której miał się dopuścić Kanaan bądź sam Cham, w żydo-
wskiej legendzie zostaje określona przez odwołanie się do stereoty-
pu obcego negroida. Poza tym, że – zgodnie z Biblią – winowajca ma 
służyć swym braciom po wieczne czasy jak niewolnik, jego dzieci 
„urodzą się brzydkie i czarne”. „»Ponadto, ponieważ wykręcałeś gło-
wę, by zobaczyć moją nagość – powiada do syna Noe – twoje wnu-
ki będą miały włosy poskręcane w supełki, a do tego czerwone oczy, 
i jeszcze, ponieważ twoje usta drwiły z mego nieszczęścia, ich usta 
spuchną. Ponieważ zlekceważyłeś moją nagość, oni będą chodzić 
na go, a ich genitalia wydłużą się nieprzyzwoicie«. Ludzie tej rasy na-
zywani są Murzynami. Ich przodek Kanaan nakazał im kochać kra-
dzież i  nierząd, jednoczyć się w  nienawiści do swych panów i  ni-
gdy nie mówić prawdy”6. Wspomniani autorzy uważają, iż historia 
Cha ma powiązana jest z mitami greckimi o kastracji Uranosa przez 
Kronosa, a następnie Kronosa przez Zeusa; wskazują też na analo-
gie w mitach hetyckich i huryckich. „Myśl, że jakikolwiek syn mógł-
by zachować się w tak nieludzki sposób, przerażała redaktorów Księ-
gi Rodzaju do tego stopnia, że wymazali fragment o kastracji Noego 
przez Chama, podobnie jak Grecy aż do czasów chrześcijańskich 
usuwali mit o kastracji Kronosa”7. „W tak poprawionej wersji, będą-

5 E. R. Leach, Genesis as Myth and Other Essays, London 1969, s. 19.
6 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, przeł. R. Gromacka, Cyklady, War szawa 

1993, s. 125.
7 Ibidem, s. 127–128.
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cej moralną lekcją synowskiego szacunku, Cham został skazany [...] 
tylko dlatego, że przez przypadek zobaczył swego nagiego ojca”8.

Nie jest naszym zadaniem egzegeza Biblii. Legenda żydowska 
nie przetrwałaby jednak w pamięci mieszkańców Rajsteli, gdyby nie 
podobieństwo konceptów ludowych, dowodzących niższego statusu 
Murzyna czy Litwina. Skąd jednak pochodziło zło, które spowodo-
wało grzech? Biblia ludowa konsekwentnie podkreśla jego zewnętrz-
ne źródło, wybiera fatalistyczną wersję wydarzeń, jak również ich 
skutków – podobnie, jak w przypadku „zepsucia” Adama.

Historia ofiary Kaina i Abla, jeden z najpopularniejszych epizo-
dów biblijnych, mogłaby stanowić swoisty test, odsłaniający typ reli-
gijnej wrażliwości. Jak powiada Michał Klinger, biblijny tekst „jest 
idealnie odporny na wtłoczenie Jahwe jakichkolwiek motywów Jego 
wyboru [...]; niczego nie da się dociec o samym Bogu i Jego planach. 
Musi to pozostać zasłonięte. Pytania »dlaczego?« są wobec tego źle 
postawione. Musimy uczyć się z faktu, a nie dociekać motywów, któ-
re, jeśli w ogóle jest sens o nich mówić, ukryte są w Boskiej plero-
mie”9. A jednak nawet Ojcowie Kościoła nie zawsze zadowalali się 
bezpośrednim przesłaniem tego fragmentu Księgi Rodzaju. Ten sam 
autor stwierdza więc, że powiązanie Kaina z Szatanem, tzn. uz nanie 
go za potomka Ewy i Samaela, upadłego anioła, jest próbą ra dykalnej 
odpowiedzi na niejasności przyczyn odrzucenia ofiary Kai na. „Zna-
my inne, arbitralne próby załatwienia tej sprawy, lecz ta wyda je się 
szczególnie udana, gdyż choć może zbyt ostra, to jednak nie tak bar-
dzo arbitralna”. Rozwiązanie to jest zgodne z pozabiblijnym obrazem 
Kaina; obraz ten wpłynął zaś na tekst biblijny „jako ważna jego prze-
słanka, potrzebna do pełnego zrozumienia postaci Kaina”10.

Również w biblii ludowej Kain często występuje jako syn Ewy 
i węża-szatana, co zresztą jest zgodne z  tradycją żydowską. Kobie-
ta posłuchała tego węża, szatana, i  ona zrobiła pierworodny grzech 
i pierwszego syna z tym wężem urodziła – tego judasza, jak mówimy, 

8 Ibidem, s. 13.
9 M. Klinger, Tajemnica Kaina. Próba umiejscowienia Kaina w tradycji mesjań-

skiej w  związku z  nowotestamentową rewolucją etyczną, Chrześcijańska Aka-
demia Teologiczna, Warszawa 1981, s. 46.

10 Ibidem, s. 33.
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tego Kaina. No i jak powiedziane nie brać jabłka z tej jabłony. A ona 
z tej jabłony jabłko zjadła, a tam był ten wąż – raz skusił, tak i ona 
później Adama skusiła (rej. solecznicki, 1992).

Oryginalna interpretacja litewska, zapisana przez Dowojnę-Syl-
westrowicza, łączy apokryficzny motyw cyrografu Adama11 z popu-
larnym bajkowym wątkiem zaprzedania diabłu dziecka, jaki wystę-
puje np. w bajce o zbóju Madeju, a także w historii Twardowskiego.

„A gdy on [Adam – M. Z.] począł orać w pierwszym dniu, przy-
szedł do niego diabeł i  rzekł mu: Na co ty moją ziemię orzesz, ja 
stworzyłem ją? Ja zaraz zabiję ciebie i  twoje woły, lecz jeżeli ty tak 
zrobisz, jak ja chcę: to co się dziś urodzi to moje; a co jutro to twoje. 
Wtedy Adam zląkł się i nie wiedział co ma odpowiedzieć, gdyż oba-
wiał się, aby go nie zabito. I przyrzekł mu Adam, że co dziś to twoje, 
a co jutro to moje. I zdrowym został Adam, nic mu złego nie zrobił 
diabeł. A gdy Adam przyszedł orawszy do domu, znalazł urodzone-
go Chaima, i zląkł się. Że nierozważnie zrobił, że diabłu przyrzekł 
swojego syna pierworodnego. Słowa ojcowskie umówione z diabłem 
wypełniły się choć nieprędko, gdy Chaim zabił swego brata, pozosta-
jąc przeklętym”12.

Przyjrzyjmy się z kolei interpretacjom wątku odrzucenia ofiary 
Kaina przez Jahwe we współczesnych materiałach.

1. Ofiara Kaina była fałszywa. Oni obydwaj Bogu dary składali, ale 
jeden z  serca ofiarę składał, a drugi fałszywie. Pan Bóg powie dział: 
„Ablu [sic!], twoje ofiary nieszczere”, i wtedy on zabił (rej. wileński, 
1990).

2. Kain-skąpiec daje ofiarę niegodną Boga. Abel najtłuściejsze 
cielę składał i dym szedł w górę. A Kain co najgorsze, jakby nie wie-
dział, że Pan Bóg widzi (rej. wileński, 1990). Podobnie interpretował 
to wydarzenie św. Jan Chryzostom: Kain złożył płody poślednie13; 
według tradycji żydowskiej „gdy Abel wybrał najlepsze jagnię ze 

11 Zob. R. Tomicki, Ludowe mity o stworzeniu człowieka. Z badań nad synkrety-
zmem mitologicznym w Europie Wschodniej i Południowej oraz w Azji Północ-
nej, „Etnografia Polska” 1980, t. 24, z. 2, s. 100–108, passim.

12 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 2.
13 M. Klinger, Tajemnica Kaina, s. 48.
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swego stada, Kain złożył na ołtarzu jedynie kilka nasion lnu”14 albo 
„produkty podrzędnej jakości”15. W tradycji chrześcijańskiej odpo-
wiednikiem pośledniego daru jest wiązka słomy (według kronikarza 
weneckiego z końca XIII w., Jansena Enikela) albo byle jaka wiąz-
ka zboża, zepsuta przez złe zioła, napoczęta przez wróble (szesna-
stowieczna legenda węgierska, zapisana w 1557 r. przez Georgesa de 
Nagyfalu z Transylwanii16). Stereotypowi „gorszej ofiary” towarzy-
szy często inwersja zajęć ofiarników: zgodnie z etosem społeczności 
rolniczej Abel bywa uważany za rolnika, Kain – za pasterza. Uzna-
na wyższość ofiary bezkrwawej prowadzi czasem również do inwer-
sji ofiar.

3. Kain nienawidzi Boga. Kain nienawidził, nie wierzył w Boga. 
Zabił za to Abla, że był on wierzący (rej. wileński, 1990). Podob-
nie w jednej z wersji żydowskich Abel powiada o swojej ofierze, że 
zo stała przyjęta, ponieważ kocha Boga, Kaina odrzucona, bo Go 
niena widzi17.

4. Kain zazdrości Ablowi ojcowskiej miłości. Abel był posłusz-
ny, a Kain nie. [...] Kain chciał być na miejscu Abla, żeby go tak sa-
mo Adam lubił (M.161, Pogiry, rej. wileński); Abel był taki dobry, 
posłuszny dla ojca, a Kain pozazdrościł, że ojciec jego tak lubi bar-
dzo, i zabił na pustyni (rej. wileński, 1992). To wyjaśnienie, podob-
nie jak poprzednie, może wynikać ze wspomnianego już proble-
mu pochodzenia Kaina18, którego ojcem miał być szatan. Stosowane 
czę sto wobec Kaina określenie zajzdrował używane jest także w cha-
rakterystyce osób o złych oczach, które cechuje poczucie własnego 
braku oraz pożądania w stosunku do bliźnich.

14 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 95.
15 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zien kiewicz, 

KiW, Warszawa 1994, s. 140.
16 A. Scheiber, Essays on Jewish folklore and comparative literature, Buda pest 1985, 

s. 42, 44.
17 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 95, 16 b; podobnie M. J. Berdyczewski 

[Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, przeł. i przypisami opatrzył R. Stiller, 
URAEUS, Gdynia 1996, s. 76.

18 M. Kalinger, Tajemnica Kaina, s. 32–33, passim.
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5. Przyczyną zabójstwa był spór o żonę. Kain zabił Abla za swo ją 
żonę (rej. wileński, 1990). Według tradycji żydowskiej każdy z bra-
ci miał siostrę bliźniaczkę; Adam kazał Ablowi poślubić siostrę Ka-
ina, Kainowi – siostrę Abla. Kain pragnął jednak własnej siostry, któ-
ra była piękniejsza19.

6. Kain spierał się z Ablem o majątek (chodziło o majątek – woj. 
przemyskie, 1989); to samo w tradycji żydowskiej20.

W zasadzie pierwsza i druga grupa interpretacji, fałszywa bądź 
niegodna ofiara, są sobie bardzo bliskie. Można zatem uznać, że ma-
my pięć wersji biblijnego epizodu i wszystkie one mają odpowiedni-
ki w  legendach żydowskich, w  których zyskują jednak jednoczący 
je sens. Kain zignorował klątwę, którą Bóg obłożył ziemię, uznając, 
że dotyczyła ona tylko Adama. Wyciągnął rękę po owoce ziemi, po-
szedł więc w  ślady matki, podczas gdy Abel podobny był do ojca. 
Tym samym potwierdza się „nieprawe” pochodzenie Kaina21.

Także we współczesnych przeróbkach Biblii dla dzieci epi-
zod ofiary wyjaśniany bywa przez uzupełnienie tekstu oryginalne-
go. Ofia ra Kaina była „gorsza”, bo „przyniósł owoce. Nie posłuchał 
Boga, który powiedział, że chce tylko baranka. Bogu spodobał się 
nato miast Abel, ponieważ był Mu posłuszny i przyniósł baranka”22.

Cały problem znalazł odbicie w ikonografii. Już od XII w. przed-
stawiano dym ofiarny Abla unoszący się prosto ku niebu, Kai nowy 
snujący się ku ziemi23. Ten wizualny wykład sytuacji Kaina zdobył so-
bie poczesne miejsce jako stereotyp masowej wyobraźni. Aleksander 
Scheiber, analizując motyw dwóch dymów, uznał to przed stawienie 
za chrześcijańskie, podkreślając zarazem wewnętrzne za leżności 
i  związki między biblijną ikonografią żydowską i  chrześci jańską. 

19 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 96, 16 d; A. Unterman, En cyklopedia tra-
dycji i legend żydowskich, s. 140. Również wg tradycji muzułmańskiej Bóg od-
rzucił ofiarę Kaina z powodu jego małżeństwa z siostrą bliźniaczką; zob. P. Cal- 
vocoressi, Kto jest kim w Biblii, przekł. i przypisy J. Jarniewicz, Wydawnictwo 
Łódz kie, Łódź 1987, s. 188.

20 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 93, 16c.
21 M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, s. 79.
22 K. N. Taylor, Biblia w obrazkach dla najmłodszych, Warszawa 1989, s. 14.
23 A. Scheiber, Essays on Jewish folklore and comparative literature, s. 56.
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I  tak np. według tekstów Hagady żadna burza nie spowoduje zmia-
ny kierunku dymu z ofiary składanej w świątyni; gdy podczas ofiary 
z pachnideł dym unosi się prosto ku niebu, przybierając postać winne-
go grona, to znak, iż grzechy Izraela zostały odpuszczone24.

Obie tradycje, kierując się przeciw sobie, żądziły się podobny-
mi zasadami. W  dawnej sztuce chrześcijańskiej Kain przedstawia-
ny w spi czastej czapce (takiej, jaką musieli nosić mieszkańcy getta), 
symbolizuje Żydów, podczas gdy Abel stanowi prefigurację szlachci-
ca, lecz także Chrystusa25. Kain jest również – jako uosobienie zdra-
dy – trady cyjnie kojarzony z Judaszem. Obu obdarzano ogniście ru-
dymi włosa mi, niekiedy też ciemną skórą, obu przypisywano pokutę 
za drzwia mi piekła, a  nawet uznawano ich pokrewieństwo. Nato-
miast według wierzeń żydowskich nasienie biblijnego węża, który 
uwiódł Ewę, ciąży na wszystkich jej potomkach, z wyjątkiem ludu 
Izraela, oczy szczonego od czasu, gdy Mojżesz stanął na górze Synaj, 
aby otrzy mać Torę; „goje nigdy nie zostali z owego wężowego pluga-
stwa oczyszczeni”26.

Ikonografia chrześcijańska łączy zazwyczaj scenę z dwoma dy-
mami ze sceną bratobójstwa; ludowy drzeworyt z Płazowa (XIX w.) trak-
tuje je symultanicznie. Przedstawiono tu kopiącego ziemię Kaina, 
czyli pogrzeb Abla, pierwszy pochówek w dziejach ludzi, uzasadnia-
jący grzebanie zmarłych w ziemi27. Scena, w której Kain usiłuje ukryć 
swą zbrodnię, pojawia się sporadycznie w sztuce średniowie cznej28. 
W dawniejszych źródłach ludowe teksty interpretują pogrzeb Abla 
jako próbę ukrycia jego ciała; towarzyszy jej skalanie ziemi:

„Ponieważ ziemia (chociaż to już nie było w Raju) bywała wte dy 
biała jak kreda, miejscami przeźroczysta gdyby kryształ, więc Hain 
się turbował; bo gdzie tylko schował zabitego brata, wszędy on wy-
glądał z  ziemi. Zaczął więc przeklinać, pomstować ziemi, i  z  tych 

24 Ibidem, s. 42.
25 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2, s. 96.
26 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 294.
27 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 97–98; Koran, przeł. i ko mentarzem opa-

trzył J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986, Sura 5:132, 133.
28 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2, s. 97.
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przekleństw Haina ziemia poczerniała, że aż po dziś dzień pozostała 
w kolorze brudnym, rozlaną krew zsiadłą przypominającym”29.

„Gdy Pan Bóg stworzył ziemię, była ona zupełnie przeźroczy-
stą i świeciła jak brylant, tyle jest w niej drogich kamieni, złota i sre-
bra. Później dopiero stała się czarną i nieprzeźroczystą, jak teraz, a to 
dla tego, bo ją przeklął Kain. Gdy Kain zabił Abla, chciał go ukryć 
w zie mi, lecz nie mógł tego dokazać, chociaż głęboką jamę wykopał, 
bo wszędzie i zawsze było widać ciało zabitego brata. Rozzłoszczony 
Kain zawołał tedy: Przeklęta ziemio, czemu nie jesteś czarną? I zie-
mia stała się od tego czarną, bo jest przeklętą”30.

Nasuwa się tu skojarzenie owej biało-przezroczystej, świetlistej 
ziemi z przezroczystością bądź świetlistością z niej wszak powsta łych 
pierwszych ludzi, choć wyobrażenie to na Słowiańszczyźnie na leży 
do rzadkości31. Na uwagę zasługuje fakt, że w obu przypadkach utrata 
przezroczystości spowodowana jest grzechem (w przypadku Adama 
i Ewy – grzechem pierworodnym). Sczernienie, które jako skutek klą-
twy dotknęło Kanaanitów i kruka, do dziś bywa kojarzone przez na-
szych rozmówców z praktykami czarowników, potra fiących dla zade-
monstrowania swej mocy nawet ser i mleko uczynić czarnymi.

W materiałach współczesnych z Polski panuje odmienna, bar-
dziej swojska wizja pejzażu, w którym rozgrywa się dramat, inter-
pretowany często jako wynik rywalizacji dwóch rolników bądź Ka-
ina-pasterza i  Abla-rolnika. Zabójstwo dokonane zostaje na polu, 
w życie, dlatego kiedy wschodzi, jest czerwone.

Było dwóch braci, Kain i Abel. I poszli jednego dnia na żniwa, ro-
bili żniwa. Sierpem rżli żyto. I na drugi dzień rano Abel mówi do Ka-
ina: Mnie sie śniło dzisiaj w nocy, że twoje snopy moim sie kła niały. 
A Kain wziął tego brata w nienawiść i pomyślał sobie: Ja sie tobie kła-
niał nie będe. Ty pewnie chcesz być wyższy jak ja i  tak mi opowia-
dasz. Postanowił i dokonał tego, że zamordował go. I dlatego to żyto 
jak wzejdzie, to jest czerwone (woj. przemyskie, 1989). W wyniku kon-
taminacji postaci Abla i Józefa, syna Jakuba (Księga Rodzaju 37,6–8) 

29 DWOK, t. 7, s. 8.
30 A. Siewiński, Bajki, legendy i  opowiadania ludowe zebrane w  pow. sokalskim, 

„Lud” 1903, t. 9, s. 68.
31 R. Tomicki, Ludowe mity o stworzeniu człowieka, s. 72–73.
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do opowieści zostały wprowadzone snopy zamiast dymów ofiarnych; 
przesłanie pozostaje podobne przy założeniu, że sen Abla-Józefa 
jest znakiem bożej łaski. Biblia ludowa obfituje w tego rodzaju prze-
kształcenia, które często wynikają z zapomnienia i uproszczeń, po-
zostają jednak w zgodzie ze strukturą tekstu biblijnego.

Zarówno na wschodzie Polski, jak i na Wileńszczyźnie bardzo 
rozpowszechnione jest wierzenie o  tym, iż Kain widoczny jest na 
miesiącu; apokryficzna interpretacja głosi, że Bóg umieścił go tam 
po jego śmierci, aby oglądał całe zło, które dzieje się na ziemi, a od 
niego wzięło początek32. Podobne znaczenie ma wariant macedoń-
ski: Bóg „przeklął go tak, że wisiał będzie na Księżycu na wieki wie-
ków i nocą stróżował, patrzył na wszystkie morderstwa, co je źli lu-
dzie nocą czynią, żeby się lękał, trwożył i drżał jak liść na drzewie”33. 
Według powszechnej współczesnej interpretacji „mówią, że oni te-
raz na Księżycu są – jeden trzyma drugiego na widłach, przebitego”. 
Dla jednego z rozmówców ten wątek był okazją do refleksji na temat 
do kumentacji fotograficznej:

Na księżycu przy pełni my to zawsze widzimy. To co się stało, co 
znamy z Biblii, jak Kain zabił Abla. No to to jest legenda, że na swo jej 
ziemi zabił Kain, bo był rolnikiem, a Abel był pasterzem. I z za zdrości, 
jak go zabił na rolniczej, na Kainowej roli, na zbożu, na ży cie. I jak się 
żyto zasieje, a kiełkuje, to ma czerwone kiełki. I to mówią, że to jest Ka-
inowa rola, bo tam krew Abla jest zbroczona. A ta zbrodnia – to jest na-
prawdę ciekawe – to się działo na pełni, jak faza księżyca na pełni, że 
ta zbrodnia została odbita na księżycu. Jak fotokopia kosmiczna. Jak 
się tak wpatrzyć porządnie, jak księżyc jest w pełni, to widać to tak, 
jakby był nachylony Kain nad Ablem, Kain z pałą, o, a tutaj leży Abel. 
Na tych odcieniach, na księżycu jakby fo tokomórka. No naprawdę to 
tak wygląda. Może to był pierwszy apa rat fotograficzny. Tak i przyka-

32 L. Franko, Apokrifi i  ljegendi z  ukrainsekich rukopisiv, zybrav, uporjadkuvav 
i pojasniv dr Ivan Franko, nakładom Naukovogo Tovaristva imieni Śevćenka,  
t. 1, u Lvovi 1896, s. 325.

33 O  Bogu, Jego sługach i  diabelskich sztuczkach. Setnik legend Południowej Sło-
wiańszczyzny, wybrał, przeł., oprac. i wstępem opatrzył K. Wrocławski, PIW, 
Warszawa 1985, s. 53–54.
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zane, że ta zbrodnia, która była, to jest odbita na księżycu (woj. prze-
myskie, 1989).

Księżyc byłby więc raczej świadkiem zabójstwa (jak w jednym 
z popularnych bajkowych wątków) niż miejscem pokuty. Jest to jed-
nak interpretacja wyjątkowa. Kara polegająca na oglądaniu zbrodni 
swoich potomków (z księżyca lub zza drzwi w piekle), bądź – wysta-
wieniu winowajcy na widok publiczny (na księżycu) jest odwrotno-
ścią ukrycia zbrodni, co próbował uczynić Kain. Dostrzec tu można 
strukturalną więź łączącą go z Chamem, bezwstydnie „odkrywają-
cym” to, co powinno zostać w ukryciu (bez względu na szczegółową 
interpretację tego epizodu). Nie przez przypadek zapewne ludowa 
wer sja zabójstwa Abla koncentruje się na jego pogrzebie. Działania 
obu postaci – skierowane przeciw bratu albo ojcu – sprawiają, że 
Kain i Cham są niczym własne lustrzane odbicia; ze strukturalnego 
punktu widzenia wersja kastracji Noego jest więc uprawniona. Głę-
boka współzależność postaci Kaina i Chama wymusza – wbrew „li-
niowej” chronologii biblijnej – symultaniczne traktowanie związa-
nych z nimi wydarzeń w biblii ludowej.

Ciekawa baba

Towarzyszący grzechom różnicującym schemat ukrycia/odsłonięcia 
występuje w znanej historii o pramatce Ewie, która pokazała Bogu 
tyl ko część swych licznych dzieci, resztę pozostawiając w  ukryciu, 
przez co pozbawiła je błogosławieństwa Pańskiego. Skazała je tym 
samym na służbę dla wyróżnionej części rodzeństwa. Także ten wą-
tek, popularny w szesnastowiecznej literaturze europejskiej34, funk-
cjonuje do dziś. Opiera się on na schemacie powielanym w wielkiej 
liczbie ludowych legend etiologicznych. W interpretacji chrześcijań-
skiej wiąże się on z grzesznym powątpiewaniem w boską wszechwie-
dzę oraz wysta wianiem Boga „na próbę”, czy to przez ukrycie ciała 

34 S. Wasylewski, Lament chłopski na pany, „Lud” 1910, t. 16, s. 109–110; A. Fischer, 
Wątek nierównych dzieci Ewy, „Lud” 1910, t. 16, s. 358.
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zamordowane go brata, czy też nadmiernej liczby dzieci (bądź dzie-
ci „nieudanych”).

Adam i Ewa bardzo dużo dzieci mieli. No i ot Pan Jezus przy szedł 
dla nich los dawać, znaczy jak ich ubrać, że oni nieubrane, nienaje-
dzone. No i Adam wypuskał Panu Jezusowi te dzieci, a ileś tam za-
krył, że mu było chyba wstyd, czy on nie miał w co ubrać tych dzie-
ci, dość, że wszystkim Pan Jezus dawał takie dobre życie, że ten bę dzie 
tym, tym. A już potem jak oni wypuścili tych, które były zakrywsze, 
Adam z Ewą, wtedy Pan Jezus już roboty dla nich nie miał, to powie-
dział: A wy będziecie służącymi dla nich, dla tamtych dzieci [...]. I ot 
teraz tak jest, ze jeden bogaty, drugi biedny, ten służy u tego (rej. wi-
leński, 1991).

A  powiedzieć pani, czego jedne ludzie nie panują, a  drugie pa-
nują? Miała mama dzieci, dziesięcioro chyba i miał przyjść Pan Bóg 
w odwiedziny do nich i ona szybciutko chciała je obmyć i ubrać, i zdą-
żyła połowę tylko, a  połowę nie zdążyła i  schowała ich do chlewka. 
Pan Bóg przychodzi i się pyta, gdzie ma resztę swoich dzieci. To tyl-
ko tyle? – Pan Bóg się jeszcze raz pyta. – Panie, te ubrałam, a tamte 
są brudne: nie mogę ci ich pokazać. To Pan Bóg kazał przy prowadzić 
te dzieci i mówi: Wy będziecie robić na tamte (woj. płoc kie, 1990). 
Z tym samym schematem mamy do czynienia w popular nych opo-
wieściach o „żydowskiej ciotce”, dziewczynie zamienionej w kukuł-
kę za to, że z ukrycia udawała ptaka35, czy o młynarzu, w podobnych 
okolicznościach zamienionym w niedźwiedzia36.

Metamorfoza zachodząca w ukryciu jest także tematem wątku, 
wyjaśniającego zróżnicowanie kobiet; tylko niektóre z nich mają bo-
wiem prawdziwie ludzką naturę, inne zaś pochodzą od przemienio-
nych zwierząt, aby każdy z synów protoplasty (Adama albo Noego) 
mógł się ożenić.

Noe miał dwanaście synów i  jedną córkę, były takie kosze przy-
kryte i synowie odkrywali, a tam były różne zwierzęta: psina, świnia, 
krowa, gadzina, żmija, gołąbka. To Pan Bóg kazał Noemu schować do 

35 Na przykład: J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnogra-
ficzny, Kraków 1893, s. 580

36 Zob. A. Siewiński, Bajki, legendy i opowiadania ludowe zebrane w pow. sokal-
skim, s. 69.
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koszy te zwierzęta, no synowie o tym nie wiedzieli i oni odkrywali, a te 
zwierzęta zmieniały się w kobiety, stąd jedna kobieta jak psina, a inna 
jak świnia, w domu u niej jak w chlewie i tylko trzynasta [?] to praw-
dziwa kobieta (rej. solecznicki, 1991).

Światu tu nie było, tylko Adam i Ewa; mieli jedenastu synów i jed-
ną córkę. No i jakoż żenitsa? Jeden ożenisia [...], a te jeszcze dziesięć, 
tych braci, gdzie oni ożeniosia? No i później ta córka scho wali i oni ta-
kie losy ciągnęli. I zrobili dla tych miejsca jedenaście, chto jakie wycią-
gnie. Kto wyciągnął sprawiedliwa, siostra, ta i żona dobra. [...] A to 
była i gadzina, i świnia, i małpa, i rozmaite byli. I kto jaka necka od-
wróci, tako on [dostanie – M. Z.]. A później oni to ostali panienka-
mi [...]. I bywa takie, o, tera [...] oni nie pilnują się ni męża, ni co, roz-
maicie idą. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, że czego ona nie może żyć 
z mężem? O, takich dużo jest, [...], gadzina taka, o. No ot i bywa, że 
ona jest gadzina na całe życie (rej. solecznicki, 1991)37.

Ukrywanie siebie czy kogoś symbolicznie zwiastuje nieczystość, 
towarzyszącą wydarzeniu, które rozpoczyna zróżnicowanie ludzko-
ści w zajmującym nas tu typie opowiadań etiologicznych. Związany 
ze schematem ukrycia grzech różnicujący prowadzi do metamorfo-
zy – powstania nowego, zwykle gorszego czy upośledzonego ga-
tunku istot. W przypadku synowych-zwierząt metamorfoza nie łą-
czy się z grzechem, natomiast odbywa się w ukryciu, pod nieckami, 
efekt zaś jest taki sam, jak w wyniku grzechu różnicującego: powsta-
ją „gorsze” kobiety.

Obok schematu zatajenia, czy też próby oszukania Boga, nie 
mniejszą popularnością cieszy się jego przeciwieństwo, czyli ujaw-
nienie obłożonej boskim zakazem tajemnicy, wskutek bezwstydnej, 
wścibskiej ciekawości. Motyw Pandory funkcjonuje szczególnie wy-
raźnie na Litwie. Tam właśnie chłopa, przemienionego w bociana za 
ciekawość i przekroczenie zakazu, zastępuje często „kiepska ba ba”, 
a czasami nawet wprost Ewa.

Pan Bóg zebrał wszystkie paskudztwa; komary, żmiji, hady, zło żył 
do worka i kazał zanieść do jeziora, usiąść na łódka i to utopić wszyst-

37 Nieco inny wariant macedoński zob.: O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztu-
czkach, s. 54–56.
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ko. A Ewa niosła ten worek i bardzo ją ciekawi, co tam siedzi. No i my-
śli: rozwiążę, zobaczę, może co dobrego, to sobie zabiorę. A tam żmieji, 
hady, robaki wyskoczyli. Ona zbierała to wszystko, ale nie wyzbiera-
ła. Tą kobietę Pan Bóg obrócił bocianem. Bocian to jest kobieta: bia-
ła bluzka, czarna spódniczka. Ona zbiera te paskudztwa (rej. wileń-
ski, 1991); mówi się tak, że kobieta jest taka ciekawa jak bocian. Tak 
bociana się pokazuje i mówi się: to twoja siostra tak ło wi (rej. wileń-
ski, 1990).

Ewa, pierwsza „ciekawa baba”, swoją naturę objawia w  licznych 
opowieściach o podglądaniu. Chodzi tu już nie o „gorsze” kobiety, lecz 
o nieczystość płci żeńskiej w ogólności. Ewa i Adam byli w raju u Boga. 
I Bóg zrobił ciasto na chleb i zostawił. I zakrył to, zawiązał, tylko nie pa-
trzajcie, nie wolno. Ewa mówi: Popatrzmy, Adam: Nie wolno. Adam za-
snął, Ewa zobaczyła, że Adam już śpi, zajrzała i cia sto wyciekło z becz-
ki. Potem Bóg mówi: Źle zrobiliście, i wygnał ich na ulicę, pod jabłoń, 
tylko, żeby nie rwali jabłek (rej. wileński, 1990, Litwinka). Ta sama cie-
kawość powoduje żoną Noego w opisanej już transformacji grzechu 
pierworodnego, a także – żoną Lota, utożsa mianego czasami z Noem 
(por. rozdz. Metamorfozy. Klątwa i kara boża).

Kolejnym przykładem realizacji schematu, według którego grze-
szna ciekawość baby zostaje ukarana przez wieczne napiętnowanie 
czy też niekorzystną metamorfozę wszystkich kobiet, jest ukraińska 
legenda o przyczynie kobiecej miesiączki, zanotowana przez Juliana 
Talko-Hryncewicza. „Do czasu narodzenia Chrystusa kobiety mie-
siączki nie miewały, tylko poporodowe oczyszczenie. Zmiana jed-
nak nastąpiła od czasu, gdy N. Panna powiła Chrystusa i rozkaza ła 
służącej swą koszulę krwią zbroczoną wrzucić do rzeki z  tym za-
strzeżeniem, aby jej nie rozwijała i nie oglądała. Służąca nie usłucha-
wszy tego, stała się przyczyną, że Najś. Panna w  gniewie rozkaza-
ła, aby odtąd cały ród niewieści co miesiąc odbywał oczyszczenie, 
a od tego zdarzenia i samo oczyszczenie miesięczne otrzymało na-
zwę »soroczka« (koszula)”38. Podobne wierzenie białoruskie zapisał 

38 J. Talko-Hryncewicz, Zarys lecznictwa ludowego na Rusi Południo wej, Kraków 
1893, s. 37.
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Federowski; nie ma ono jednak związku z narodzeniem Jezusa, bar-
dziej natomiast przypomina historię bociana:

„Matka Buoska jak dastała pierszy raz na chustach, chóczuczy 
zbawić ad htaho usie kabiety, ułażyła swaju saroczku u nowy harsz-
czok, obwiązała syrowym pałatnom i dała dzieuczyni, każuczy: »Za-
niesi hety harszczok i ukiń u rieczku, tuolko ni budź ciekawa, ni za-
hlań szto tam jeść i ni ahledajsie tudy i nazad iduczy«. Dzieuku heto 
wielmi zacikawiło i jak anno wyszła, rozwiazała harszczok i znaszła 
brudnu Matki Buoskaji saroczku. Tak heto jak bacz, u  tuom mie-
menci sama na heto zachwarieła i praz jeje usie cipier kabiety szto 
mie siąc pakutujuć”39.

Miesiączka jest przede wszystkim objawem nieczystości, skala-
nia i jako taka może występować również u mężczyzn. Ten sam zbiór 
Federowskiego zawiera opowiadanie o  zakazie trzymania dziec ka 
do chrztu przez kobietę, która „tady maje na chustach”, pod groź-
bą, iż gdy dziecko dojdzie do lat, „miałob na chustach za siebie i za 
macieru chryszczonu. Kali nawät heto chłopczyk, to i juon miesiąc 
u miesiąc miećmie na chustach: heto praudziwa prauda”40. W śred-
niowieczu wierzono, że Żydzi za przelanie krwi Chrystusa mieli cier-
pieć menstruację41. Podobną symbolikę prezentuje tradycja żydo-
wska: „menstruacyjne krwawienie jest karą, jaką Ewa poniosła za 
»rozlanie krwi Adama«, czyli spowodowanie jego śmierci w następ-
stwie zjedzenia zakazanego owocu” – pisze Alan Unterman, doda-
jąc, iż według żydowskiego przesądu „pierwotnie mężczyźni mieli 
także menstruacje, które ustały dopiero za czasów matriarchini Ra-
cheli”42. Ten sam rodzaj sankcji dotyka zatem winowajców grzechu 
pierwo rodnego i ukrzyżowania Chrystusa, wydarzeń traktowanych 
jako po czątki nowych „światów”.

39 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, Warszawa 1897, t. 1, s. 207–208.
40 Ibidem, s. 334.
41 Por. Rozmyślanie o  żywocie Pana Jezusa tzw. przemyskie, z  rękopisu grecko-

katolickiego kapituły przemyskiej wydał Aleksander Brückner, Kraków 1907, 
przyta czam za: A. Brückner, Z literatury zapomnianej, „Biblioteka Warszawska” 
1900, R. 3, t. 234, s. 34.

42 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 200–201.
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Zróżnicowanie kobiet wyjaśniane też bywa schematem zbęd-
nej córki: pierwsi rodzice mieli więcej córek niż synów. Nadlicz-
bowa dziewczyna, skazana na samotność, jest narzędziem szatana, 
poprze dniczką „zawitek”, „pokrytek” czy też „przeskoczek”, czyli pa-
nien, które nie ustrzegły dziewictwa43. „Zawitka” to panna, która 
musi przykrywać głowę jak mężatka, o czym nie wie już rozmówca, 
wy wodzący to określenie od „zawieść”, „zawodzić”, „uwodzić”.

Nieprawi ludzie to się znajki nazywa, znajduchy, że to jest potom-
stwo szatana, nieprawe. Źli, nienawistni, źle wychowani, to właśnie 
każda kobieta, która rodzi, to jest pokolenie Ewy właśnie od szatana. 
I Kain był synem pierwszym szatana. I zamordował syna Adamowe-
go, Abla [...]. Adam i Ewa mieli dzieci więcej. Nie tylko Kaina i Abla, 
bo świat by się na tym zakończył. Mówią, że mieli dwa naście dzie-
ci. Trzynaste nieparzyste. Byli chłopcy i dziewczyny. Sześć tych i sześć 
tych. A siódma znowu dziewczynka. Była wersja, że siód ma była nie-
typowa, zdradzona przez szatana. I że dlatego zostaje ta zawidka na-
zywana, uwiedziona kobieta, panna, która z dzieckiem jest, nazywa 
się zawidka, tak nazywana. I że to ma być zawidka uwiedzio na przez 
szatana, ta córka. To jest takie, co tutaj mówią, zawiedzio na, zawidka 
(woj. przemyskie, 1990).

Ewa miała 13 córek i 12 synów. Każda córka wychodziła za mąż 
za swego brata, najmłodsza za najstarszego i tak po kolei. Jedna zo-
stała bez męża i  dlatego teraz kobiet jest więcej niż mężczyzn i  po-
wstają nieformalne związki (woj. krośnieńskie, 1991, Łemko).

Podobne wierzenie zanotował Kolberg: Ewa wydała na świat 
77 synów i 88 córek. „Między dziećmi Jadama zawarło się 77 mał-
żeństw, a reszta zbywających córek, co już nie miała pary, tak była 
w dodatku dla niektórych, bo i zły duch tego chciał, aby się na świe-
cie źle i  dobrze robiło”44. Nadliczbowa córka (córki) jest żeńskim 
od powiednikiem Kaina ze względu na obciążające ją braki czy też 
od rzucenie; w efekcie staje się łupem szatana. Nie zawsze jednak, bo-

43 Por. S. Ciszewski, Żeńska twarz, „Prace Komisji Etnograficznej PAU”, nr 4, Kra-
ków 1927.

44 DWOK, t. 7, s. 7–8.
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wiem – jak zobaczymy – panny z dziećmi cieszą się szczególną opie-
ką Matki Boskiej.

„Faraony”

Odnotowawszy postacie pierwszych, różnicujących ludzkość grze-
chów i  klątw, powrócę do Kainowego potomstwa. Kain, przedsta-
wiany jako protoplasta Żydów, był przodkiem Tubalkaina, pierwsze-
go kowala w  Księdze Rodzaju. Od niego wywodzono Cyganów, 
zarówno ze względu na uprawianie przez nich tego rzemiosła, jak 
i na koczowniczy tryb życia. Bywali oni także uznawani za potom-
ków Chama45. Motyw tułaczki symbolicznie łączy Żydów i Cyga nów. 
Ci ostatni w biblii ludowej uchodzą za potomków Egipcjan – żydow-
skich prześladowców z Księgi Wyjścia – faraonów.

Mówili, że Cyganie z Egiptu. Za coś ich Pan Bóg pokarał, bo oni 
się mścili bardzo na Żydach. I oni robili Żydami jak kuńmi. No i że ich 
Pan Bóg rozproszył po świecie, że nie będą mieli własnej oj czyzny. Tu 
był taki stary Cygan przed wojną, to jak Żyda zobaczył, to tak wołał za 
nim: Jeszcze mamy wami robić pięć dni! – że jeszcze nie odsłużyli (woj. 
krośnieńskie, 1991, Łemko).

Mojżesz ich [Izraelitów – M. Z.] wyprowadził przez Morze Czer-
wone, wtedy laską machnął i było suche przejście. A  faraony obmy-
ślili jak to będzie, że będą pracować i chcieli ich zawrócić. Te farao ny, 
którzy przelecieli, to teraz się tułają. To z tych faraonów są Cyganie, 
z tych, którzy zdążyli przejść (rej. wileński, 1990).

Cyganie pochodzą z  faraonów, tam gdzie Żydzi mieszkali. Jak 
Mojżesz zrobił cud, woda się rozstąpiła, Żydzi przeszli, a  faraonów 
zatopiło. Jedna Cyganka chwyciła się koniowi ogona i wyszła na ląd. 
Z tej jednej Cyganki powstali Cyganie. [...] Dawniej mówili starzy lu-
dzie, że nie Cyganka idzie, tylko faraonka (woj. krośnieńskie, 1991, 
Łemko); Cyganie tułają się, bo jedna Cyganka uratowała się w cza sie 

45 L. Mróz, Z rodu Kaina, „Etnografia Polska” 1987, t. 31, z. 2, s. 194–196.
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ucieczki przez Morze Czerwone. Chwyciła się końskiego ogona i dia-
beł ją skurwił (woj. krośnieńskie, 1991)46.

Również zatopieni w morskich falach prześladowcy Izraela mają 
swoje miejsce w wierzeniach ludowych. Przypadł im los gorszy niż 
Cyganom, bowiem ulegli metamorfozie – stali się do połowy ryba-
mi. Chociaż mówi się o nich, że mieszkają w morzu, słyszano nie-
gdyś ich śpiewy w miejscach od morza bardzo oddalonych (np. pod 
Wil nem). Legendę skojarzono najwyraźniej z żeńskimi demonami 
wod nymi. W mitologii litewskiej dejwie – boginki, piorące „w bło-
tach łą ki”, są półrybami, półkobietami47. Zatopienie „faraonów” to 
kara odpowiednia do ich wcześniejszego przestępstwa. Według Księ-
gi Wyjścia (1,22) faraon wydał swemu narodowi rozkaz: „Wszyst-
kich no wo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wrzucić do 
rzeki”. Legenda żydowska ten pomysł wyjaśnia ze swoistą logiką: fa-
raon wiedział, że Bóg odpłaca miarą za miarę; uznał więc, że topie-
nie chłopców izraelskich ujdzie mu bezkarnie, skoro Pan obiecał 
Noemu nigdy więcej nie niszczyć świata potopem. Bóg nie obiecy-
wał jednak, że nie ześle ludzi „w potop” – komentuje legenda; ponad-
to obietnica dotyczyła całej ludzkości, a nie pojedynczych narodów. 
Egipcjanie znaleźli więc swój koniec w bałwanach Morza Czerwone-
go: jak topili dzieci izraelskie, tak sami zostali utopieni48.

W interpretacji naszych rozmówców ucieczka Żydów z Egiptu 
ulega kontaminacji z ucieczką do Egiptu, Mojżesz zamienia się więc 
w Chrystusa.

Pan Jezus jak uciekał z Matką Boską na osiołku przez wodę, pałką 
machnął i przeszedł przez rzekę, a faraoni, wozy i koni, pyszne wojsko 
w  głębinie tonie [fragment dawnej pieśni kościelnej zamiesz czanej 
w modlitewnikach – M. Z.]. Pan Jezus przejechał, a te co uwierzyli, 
przelecieli przez ta kładka, a te co nie wierzyli, wszystko tonie. I syre-
ny stąd powstały, zdradliwe, oni wyjdą na pagórek i pła czą. I tak, że 
aż do nich strzelają. Różnymi głosami śpiewają, płaczą. Teraz już tak 

46 Por. analogiczne wierzenie o  kukułce, której samiec miał zginąć w  czasie 
po topu.

47 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 172.
48 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, transl. from the German Manusc ript by  

H. Szold, t. 1–7, Philadelphie 1909–1938, t. 1, s. 254–256.
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nie słychać. A faraoni to jakieś w tym kierunku za Pa lestyną (rej. wi-
leński, 1991). Osobliwe te wierzenia odnotował Federowski. „Fara-
onki” żyją w morzu, do pasa są kobietami, od pasa mają rybie ogony. 
Czasami wychodzą z wody i śpiewają pięknymi głosami: „ad ich lu-
dzi uzili notu”. Innym razem faraonki płaczą, a gdy zobaczą człowie-
ka, pytają, czy szybko świat się skończy. Gdy usłyszą potwierdzenie, 
cieszą się i klaszczą w dłonie; jeśli odpowiedź jest inna, płaczą i kryją 
się w wodę. „To jak żyde pierächodzili bez moro da nas, Faraon ka-
zau usim ludziam z swaho kraleustwa hanić żydou, żeby ich nie pu-
ścić na hety buok, to niekatoryje honiaczy żydou pauchodzili u moro 
i  jak Mojżesz leskaju machnuu, wada zyszłasie u moru da miejsca 
i żaliła ich tam i jeny da kanca świeta buduć u moru. [...] Jest pamiż 
imi mużczyny i kabiety, ale faraony nie śpiewajuć, tylko faraonki”49.

Wyjaśnienie radości faraonek z powodu rychłego końca świata 
znajdujemy w innym opowiadaniu o syrenach: „bo jäk świet skoń-
czyćsie i druhije ludzi nastanuuć, to i  jeny uże ni buduć u wadzie 
ale na ziemie, jak cipier my i  zamiż chwasttuou miećmuć nohi”50. 
Hiero nim Łopaciński pisał o  syrenach, iż we wschodniej Ukrainie 
nazywa ją je „falaronami”, co przypomina „podanie apokryficzne 
o przemia nie ludzi Faraona w ryby podczas przejścia Mojżesza przez 
Morze Czerwone”51. We współczesnej wersji białoruskiej Król Herod 
chciał wyżonć wszystkim dzieci i Pana Jezusa, a uciekali przez morza 
[...], a oni z tyłu pendzili sia, ten król Herod ze swoim wojskam i pod 
morza dolecieli i droga przepadła, i oni potoneli. I babcia mówiła to, 
to prawda, że w morzu jest taki połowa człowieka, połowa ryby, tak 
głowa, rence człowieka, a wszystek ryba. I mówiła ona [...], prała bie-
lizna i wyszła kobieta [...] i mleka cieczywszy sia tak u niej z pierści, 
pewnież ma może dzieci, i pytała sie: Ludzi, ludzi. Kiedy bendzie ko-
niec świata? Babcia mówi: Cóż ja wiem? I ona znowu do morza [...]. 
Król Herod kazał wszystkich dzieci do lat trzech ubić. Pan Jezus z Mat-
ka Boska uciekali przez morze. A oni z tyłu, do połowina morza ubie-

49 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 109.
50 Ibidem, s. 108.
51 H. Łopaciński, Dwa podania ukraińskie o syrenach, „Wisła” 1900, t. 14, s. 597–600.
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gli i poszli na dno wszystkie. I oni teraz nazywajom sie faraony wszyst-
kie (rej. brasławski, 1996).

„Faraony” to jeden z najosobliwszych przykładów fantastycznej 
metamorfozy w biblii ludowej, połączenia biblijnych wątków z wie-
rzeniami o boginkach, o których pochodzeniu można tylko powie-
dzieć, że biblijne z całą pewnością nie jest. Wszystkie szczegóły w cy-
towanych materiałach są przy tym zgodne z zasadami pokuty: ma 
ona trwać do końca naszego świata, wnętrze morza zastępuje ogień 
czyśćcowy, ogon rybi to dodatkowe upokorzenie (tak jak ogon cza-
rownicy i ogon Adama); wędrówkę dusz zastąpiła deformacja ciał, 
która jednak skończy się z nastaniem nowego świata.

Żydzi. Mit ofiary

Ludowe legendy tworzą obraz judaizmu jako antyreligii, pokrywają-
cy się w  znacznym stopniu z  wierzeniami o  chrześcijańskiej czar-
nej magii. Koncentrują się one wokół klątwy i odwołują do symbo-
liki krwi, toteż ich leitmotivem jest fragment Ewangelii Mateusza, 
(27,25), okrzyk tłumu, który wydając wyrok na Jezusa, ściąga na sie-
bie kląt wę: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Passus ten, wyrwany 
z  kon tekstu Ewangelii odczytywanej podczas nabożeństwa w  Nie-
dzielę Palmową, trafił na podatny grunt ludowych wierzeń o wiecz-
nym charakterze zła, odradzającego się z  pokolenia na pokolenie, 
i o nie uchronności przeznaczenia, określonego już w momencie na-
rodzin. Należy też dodać głęboką wiarę w magiczną moc słowa, któ-
re w szczególnych warunkach skutkuje automatycznie, niezależnie 
od boskich wyroków.

Oni pierwsi ludzie na świecie. Oni poszli przeciw Chrystusa i Pan 
Bóg ich ukarał: oni bogato żyją, ale oni nie mają bogatych świątyń i on 
jest tułacz, jeździ po świecie i miejsca nie ma, oni mądre ludzie. Oni 
przeklęli samych siebie – ukrzyżowali Chrystusa; ziemia się zatrzęsła, 
a główne kapłany: „Krew na nas i na syny nasze”. I w tej wojnie do 
trzeciego pokolenia wybiwali, czyż to nie przekleństwo [...] i widać, że 
to kara – wszystkich tu wybili (rej. wileński, 1992).
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Ambiwalencja charakterystyki Żydów zawiera opozycję: wybra-
ni–przeklęci, a także wiąże się z przekonaniem, że byli oni pierwszy-
mi (dosłownie) ludźmi na świecie, od których wszyscy inni pocho-
dzą, my zatem jesteśmy z  tych Żydów, co się ochrzcili. Bogaci byli, 
oni jeden drugiego nie oszukają ci Żydzi, a naszego człowieka można 
oszukać, za to, że oni pierwsi ludzie na świecie, a my na ichnym żyjem 
(rej. wileński, 1992). Pierwszeństwo Żydów dotyczy także ich osta-
tecznego losu: chowają ich na siedząco i ręcznik ma, i wodę ma, że jak 
na Sądzie Ostatecznym nim katolik znajdzie ręcznik, wodę, to on już 
jest umyty i pierwszy będzie (woj. przemyskie, 1990).

Jeśli temat klątwy, ulubiony przez biblię ludową, moi rozmówcy 
łączą szczególnie z Żydami, to przyczyniła się do tego pustka, która 
po nich pozostała, czy to na ziemiach polskich, czy też na Wileńsz-
czyźnie. Już tylko najstarsze pokolenie może przywołać z  dzieciń-
stwa wspomnienie Żydów jako sąsiadów, sklepikarzy, domokrążców – 
i to często wraz z obrazem ich tragicznej śmierci. Chociaż więc praw-
dą jest, jak pisze Alina Cała w zgodzie z Megalomanią narodową Jana 
S. Bystronia, że ich podwójny wizerunek, jako świętych i  przeklę-
tych, wybranego ludu Bożego i wysłanników szatana, posiada tę sa-
mą strukturę co w przypadku innych obcych, to jednak gęstość mi-
tu osiąga tu niespotykany poziom. Pierwotna, archaiczna symbolika, 
zarazem fascynacja i okrucieństwo, są zaskakująco czytelne w opo-
wiadanych histo riach o  Żydach, a  schematy kulturowe rozświetla-
ją się w  nich jak w  nagłym błysku flesza. Sięgający starożytności 
przesąd o  używaniu przez Żydów krwi chrześcijańskiej do celów 
rytualnych, pomimo enuncjacji papieskich orzekających jego bez-
podstawność, funkcjonuje do dziś. Jego żywotność i  popularność 
udokumentowana została przez Alinę Ca łą na podstawie polskich 
materiałów z lat siedemdziesiątych52.

Niemal wszystkie wierzenia, których bogaty zestaw prezentuje 
Alina Cała, odnotowane zostały w  trakcie naszych badań. Niektó-
re z nich wywodzą się, tak jak w przytoczonym przykładzie, z ode-
rwanych i  dosłownie potraktowanych passusów biblijnych. Jak 

52 A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, Instytut Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



177ROD OWODY ODMIEŃC ÓW I  CZ AROWNIKÓW

skomplikowa na jest natura owych wierzeń, świadczyć może zako-
rzenione w chrześcijańskiej kulturze określenie święta Pesach jako 
„żydowskiej Wielkanocy”, które było dawniej w  powszechnym 
użyciu. Jan S. Bystroń w  Uwagach nad dziesięciu pieś niami Żydów 
polskich powiada o  hebrajskiej pieśni Echad mi jode’a, iż była ona 
„śpiewana na Wielkanoc, a włączona gdzieś w XV w. w Hagadę”53. 
Mistyczny związek między Pesach i Wielkanocą, krwią baranka na 
odrzwiach żydowskich domów, chroniącą je przed aniołem śmierci, 
a Ofiarą Chrystusa, przekształca się w opowiada niach naszych roz-
mówców w magiczny horror.

Muszą krwi naszej pokosztować na swoją Wielkanoc, Pejsach, 
krwi niewinnego chłopczyka albo czystej dziewczyny. Jeden koszyk 
macy z krwią napieką, a jeden bez krwi i po całym państwie po ka-
wałku rozsyłają, jak nasze opłatki (rej. wileński, 1990)54.

U nich jak Wielkanoc, jak nam trzeba święcone, to im trzeba czło-
wieka krwi w macy. I muszą gdzie człowieka, który krwi ma dużo, [...] 
i mówili, mieli taka boczka wielka i tam nabita tych gwoździów, i do 
tej boczki brasają i kaczają, póki wszystka krew nie wyjdzie. – Do cze-
go im jest potrzebna ta krew? – Oni mówią, że oni ślepe byli by, żeby 
tej krwi [...]. Jak ich narodzi się dziecko, to trzeba oczy ma zać. Ale 
i tak [...] przecież, i tak Żyd słonka nie widzi. Za polskie czasy, ja pamię-
tam – nie było tych zegarków. Ot przyjedzie Żyd, jedzie przez ulicę, 
przywiezie chusteczki na głowę, mydło, śledzie [...] i zbie rali takie tam 
różne chwosty od koni, szmarszki, te co w lesie zbieramy, grzyby suszo-
ne i tam takie. A znakome już byli, u nas nocowali nawet. To oni tak 
się pytali: „Maryńka, a gdzie słońce, skolka czasu?”. To oni słońca nie 
widzieli. A jak teraz na ręku mają zegarki, to on już wie, jaka pora. 
A kiedyś to pytali (rej. solecznicki, 1992).

Maca, porównana ze święconką i opłatkiem, jest zarazem koja-
rzona, jak wynika z  wypowiedzi, z  Eucharystią; postrzegana jest 
jako żydowska hostia, która dzięki zawartej w niej krwi niewinnego 
chrześcijanina (dziewicy albo dziecka, najlepiej małego chłopca) za-

53 J. S. Bystroń, Uwagi nad dziesięciu pieśniami ludowymi Żydów polskich, Warsza-
wa–Lwów 1923, s. 7.

54 Por. A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, s. 130–133.
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pewnia „światło”. Może być ono rozumiane jako widzenie w czysto 
fizjologicznym znaczeniu (Żydzi rodzą się ślepi), widzenie słonecz-
nego światła czy słońca (co oznacza, że przypisuje im się pewien ro-
dzaj ślepoty – słońce nie świeci więc dla wszystkich tak samo), aż po 
światłość rajską, utożsamianą ze zbawieniem – życiem wiecznym.

Oto pierwszy rodzaj interpretacji, połączony z przypisaniem Ży-
dom cech zwierzęcych, typowym dla wszystkich mitów o zróżnico-
waniu lu dzi: oni potrzebują niewinna krew, najczęściej dziecka. Bo je-
śli oni chrześcijańskiej krwi do macy nie doleją, to będą ślepe rodzić. 
Bo jak Pana Jezusa męczyli i Żydówkę z dziećmi pod beczką schowa li. 
I do Pana Jezusa mówią: Zgadnij, że kto tam pod beczką. A Pan Je-
zus powiedział prosto: Suczka ze szczeniakami. Patrzą pod beczkę, 
a tam suczka ze szczeniakami. I o, przez to oni rodzili się ślepe. Gdy-
by oni krwi chrześcijańskiej nie dostawali, to rodziliby się ślepe. A czy 
to prawda, czy nie, ja tego nie mogę powiedzieć (rej. wileński, 1991).

W  tej narracji powraca również schemat ukrycia, charaktery-
styczny dla ludowych opowiadań o grzechu i karze bożej, oznaczają-
cej często metamorfozę grzesznika: przemianę w nieczyste zwierzę. 
Jest to taki sam schemat, jak ten, który tłumaczy przyczynę nieczy-
stości kobiety, pochodzenie bociana, niedźwiedzia (przemienio-
ny przez Pana Jezusa młynarz), kukułki (dziewczyna). W wypadku 
opowiadań o Żydach występuje on najczęściej w związku z zakazem 
spożywania wieprzo winy (spod niecki wychodzi świnia z prosięta-
mi). Aleksander Brück ner uważał, że wątek „żydowskiej ciotki” po-
chodzi z apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej55. Jej stosow-
ny fragment opowiada, jak chłopcy schowali się przed dzieckiem 
Jasu (Jezusem) do pieca, zaś ich matki twierdziły, że siedzą tam ko-
zły; chłopcy wyszli więc z pieca jako kozły, lecz potem Jasu przywró-
cił im ludzką postać56. Podobny epizod przekazuje staroserbska wer-
sja Ewangelii Dzieciń stwa Tomasza (XIV–XVI w.); dzieci zamknięte 
w chlewni na pyta nie Jezusa: Kto tam jest? odpowiadają: Tu są świ-
nie. „Wtedy rzekł Jezus: »Stańcie się świniami«! I natychmiast sta-

55 A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. 3: Legendy i modli-
tewniki, Warszawa 1904, s. 116.

56 Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apokryfi czne, 
Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1986, s. 293.
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ły się świniami”57. We współczesnej wersji zapisanej na Litwie Żydzi 
wewrócili Żydów ka pod taka beczka i pytali się, ich męczyli, Pana Jezu-
sa na mękach tak było: „Jeżeli ty jesteś Panem Bogiem, to zgadnij kto 
tu leży pod tą beczką? Co tu jest?”. A on mówi: „Świnia”. Oni obrócili 
beczkę, a z Żydówki świnia prawdziwa była. [...] Za to oni nie jedzą 
mięsa świ ni (rej. wileński, 1990).

Wątek ten pojawia się albo w kontekście wędrówki Boga po zie-
mi, albo – jak w cytowanym przykładzie – połączony jest z wydarze-
niami pasyjnymi, ze sceną Naigrawania, w  której przedstawiano 
Chrystusa z  opaską na oczach wśród prześladowców. Wspomnia-
na tu beczka to zwykle koryto bądź niecka, tzw. kopańka. Wymiana 
koryta na beczkę ujaw nia skojarzenie z historią pozyskiwania krwi 
chrześcijańskiej na macę.

Takimi opowieściami straszono dzieci: Nas straszyli, małych 
dzieci, że jeżeli nie będziesz pościł, to Żydzi – mówił – zabierajo tych 
dzieci i w beczce nabite gwoździe i tych dzie ci rzucajo w beczce, a po-
tom na macu, żeby krew chrześcijańskom (rej. brasławski, 1996).

My ciebie pod koryto wewrócim na Wielkanoc, jak będziesz ser-
watkę w poście pić, zamkniem ciebie pod koryto – straszono (Pogiry, 
rej. wileński). Nas tylko dawniej straszyli, tak my lienkali sie, [...] tam 
gławne przed Wielkanocą posty, jeśli ty budziesz jeść, choć cicho scho-
wawszy sie gdzie, wszystko jedno, Pan Bóg wszystko widzi, tedy zamy-
ka pod beczka. Duża beczka zamyka, bendziesz siedział tam ca ły czas 
(rej. brasławski, 1996).

Ten schemat wspólny jest zatem apokryfom i wierzeniom ludo-
wym. Powróćmy jednak do wątku przypisywanej Żydom ślepoty. 
Nie tylko nie widzą oni słońca, ale nie mogą zobaczyć też wiecznej 
świat łości, która otacza Boga (w tekstach Kolberga jest to to samo 
światło z boskiego pałacu, odbite przez słońce). Po śmierci dusze ich 
przeby wają w otchłani, czyli w wiecznej ciemności, wraz z duszami 
wszyst kich niechrzczeńców (w tym maleńkich dzieci). Oni nie będą 
mieć tyle światłości co my, bo nas Pan Jezus odkupił, my gwaranto-
wane mamy zbawienie, a oni nie. – Czy mówiono, dokąd idą Żydzi 
po śmierci? – Oni też tak samo [jak chrześcijanie – M. Z.], ale oni bę-

57 Ibidem, s. 276.
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dą odłączeni od nas, oni światła nie będą mieli (rej. wileński, 1992); 
do otchłani idą te, co nieochrzczone. I  Żydzi. Oni nie w  czyścu, ale 
w otchłani (rej. wileński, 1992); dla nich jest taka ciemnica [...] w nie-
bie. One biedneńkie jak niechrzczone, to one tam w ciemnicy (rej. so-
lecznicki, 1992); mówią, że bardzo ciężko dla nich, że to dla nich za-
kryte jest, takie ciemne oni, bo oni nieochrzczeni (rej. wileński, 1992).

Według niektórych wypowiedzi maca z krwią niewinnego chrze-
ścijanina miała zapewnić Żydom nie tylko wzrok w dosłownym zna-
czeniu, lecz także uczestnictwo w światłości wiekuistej. W każdym 
razie z  taką intencją mieliby spożywać macę – zastępując nią Naj-
świętszy Sakrament: oni muszą chociaż raz do roku zjeść naszej krwi 
w te swoje święto. Oni wtedy oczyszczają ta swoja dusza czy co (rej. 
solecznicki, 1991).

Jak robią macę, to muszą złapać niewinne dziecko i męczą w be-
czce takiej jak tarka, gwoździe są w  środku. Wrzucają i  kaczają tą 
beczką, a krew spływa do miski, potem ją rozsyłają [krew – M. Z.], po 
jednej kropli. Mówią, że Pan Jezus powiedział, że dla odkupienia ro-
dzaju ludzkiego trzeba mieć jedną kroplę krwi. Żydzi nie wiedzą, czy 
ich wiara jest prawdziwa, czy nie. I dlatego na wszelki wypadek bio-
rą ta krew. Oni pierwszej macy nigdy nie pokazują, oni nakłuwają tą 
macę widelcem, tak jak Chrystusa (rej. wileński, 1991).

Maca była w kształcie krzyża, tylko potem taką maszynką przeje-
chana w takie ząbki tak, że można było łamać na kawałki (woj. prze-
myskie, 1990).

Zarówno krzyż, jak i „kropla krwi”, traktowane dosłownie, mo-
gą przeobrazić się w  magiczne środki zbawienia. Taką możliwość 
wyczuwa się w modlitwach, naśladujących pieśni z dawnych modli-
tewników. Powraca tu problem sensualizmu, ludowa niemoc oddzie-
lenia ducha od ciała. To, co stanowi przejrzystą metaforę literatury 
religijnej, w obiegu ustnym ulega materializacji. 

A jo grzysny ide spać, 
Nie mam ci se co posłać, 
Pościelę se świętą Wanieliję, 
Świętem się krzyzem odzieję, 
Ciebie się szatanie nie boje. 
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Jaz mi przyniesą kroplę krwi, 
Co z Paniezusa kapała, 
Na świętym krzyzie wisiała. 
Stoi krzyż wyborny, 
Ciało na nim pokorne, 
Ciece z niego słodka zdroja, 
Co pozywo dusa moja [...]58.

Wierzenia przypisują Żydom rokroczne powtarzanie ofiary (z okazji 
Pesach-Wielkanocy), zarówno rozumianej dosłownie (krew chrze-
ścijańska), jak i symbolicznej: nakłuwania macy, co ma upamiętniać 
ofiarę Chrystusa.

Ona [bratowa – M. Z.] była w mieście i służyła u Żydów. To Ży-
dówka jej, jak już przychodzi Wielkanoc, to prosi jej, żeby ona palu-
szek rozkroiła i dała krew dla jej. I ona sama bułki robiła. [...] Toż ja 
mówię: to co ty, nie lękałaś się, toż oni ciebie zarżnąć mogli. – A nie, 
oni dobre byli, tylko znaczy krew ja im dawałam (rej. wileński, 1990).

Żydzi, no dobre ludzie – opowiada 82-letnia kobieta z Wileńsz-
czyzny, która służyła u żydowskiej rodziny – im krew chrześcijańska 
potrzebna. Łapali młodych, niegrzesznych, krew wybierali. No ja raz 
pamiętam tak służyłam, ja biere za klamkę, a tu cała ręka we krwi, 
jaki czort?! A to żyletka była w tej klamce, mnie krew cieknie, ja mo-
wie, że jaki gałgan żeby dała, no ona przyniosła nowe prześcieradło, 
takie bielusieńkie, i mnie obtarła ta ręka. No potem oni to przeście-
radło potną, pokroją na kawałki i dzielą się na ten cały kahał, że to im 
potrzebna krew, no polska krew. [...] Ja młodszaja sama była, dzieciuk 
taki, ja mlieko im poniosła i tak ta ręka pokrajała. Ta krew oni sma-
rują oczy dzieciom, małym Żydkom. Bo one ślepe bywają, a jak po-
smarują, to już nie. Ja raz widziała jak moja gospodyni poszła po coś 
do szopy i wzięła spodeczek i poniosła, postawiła [...]. A tam ta kie ka-
wałeczki tego prześcieradła we krwi, o  takie [jak paznokieć u kciu-
ka]. To taka ichnia komunia, oni to jedzą na ta swoja Pascha. Oni 
też nie jedzą chlieba, a maca. No jak oni poszli spać, ja patrzę, a koło 
tego spodeczka leżą trzy ćwieki. Oni potem tymi ćwiekami te kawałki 

58 J. Bojko, Starodawna modlitwa wieczorna, „Lud” 1903, t. 3, s. 88–89; po dobnie 
np. F. Kotula, Znaki przeszłości, wstęp C. Hernas, LSW, Warszawa 1976, s. 111.
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tego prześcieradła tak nakłują, nakłują,– ja widziała jak ta gospody-
ni tak robiła, no a potem gdzie się oni podzieli? [...] nie wiem (rej. wi-
leński, 1992).

Wariacje na temat krwi chrześcijańskiej czy praktyk z hostią od-
słaniają magiczne stereotypy odnoszące się do Sanctissimum. „Trzy 
ćwieki” nawiązują bezpośrednio do ukrzyżowania, podobnie jak 
„na kłuwanie” ofiary, które jest wszakże jednym z najbardziej stan-
dardowych gestów magicznych. Żydzi tak zdziekowali się [znęcali 
się] nad komunią. Oni tam [...] jak Pana Jezusa umęczyli, tak oni brali 
te komunikanty i tak nakłuwali (rej. brasławski, 1996).

Mówili, że oni taki drewniany krzyż robią, kiedy te ich świę-
to (Wielkanoc, u nich to jakoś inaczej nazywa się) i gwoździ. I  taki 
znak przybijają coś do tego krzyża, jaka pamiątka robią (rej. wileń-
ski, 1992).

Tego rodzaju praktyki nie są jednak przypisywane jedynie Ży-
dom, lecz wszystkim czarownikom. Pewna chrześcijanka służyła 
u Ży dów, którzy prosili u niej komunikanty żeby przyniosła. [...] Ona 
przynosiła im. A potem ona te komunikanty zaczęła zbierać. Weźmie 
komunię świętą i do chusteczki nosowej chowała. [...] 12 komunikan-
tów u niej było nabranych [...] a potem ona chorowała i już wie, że bę-
dzie umierać, zawołała swoja dziewczynka, 12 lat czy ile, i podała ten 
węzełek, mówi, że jeśli ja umrzę, nikomu nie pokazuj i trzymaj je go 
przy sobie, żeby nikt nie widział, będzie tobie w życiu bardzo po wodzić 
się. No i ta dziewczynka zabrała, a ona umarła. I ją zaczęli chować 
i nie mogli schować. Tam strach Boży co robiło się, no nie wiedzieli co 
robić. Pochowano ją dopiero, gdy córka oddała komuni kanty księ-
dzu, a ten je spalił i rzekł: byłaś przeklęta i idź przeklęta pod adresem 
zmarłej, której ciało ziemia wciąż wyrzucała na wierzch (rej. bra-
sławski, 1996).

Wśród „chrześcijańskich” praktyk z hostią najczęściej opisywa-
no magię myśliwską. U nas jeden achotnik kupił strzelbe ochotnicze, 
a czort jego wie, jak jemu poradziła jaka starucha, żeby on skradby 
Przenajświentszy Sakrament w  kościele i  tedy do torebeczki położył 
i na sośnie powieszałby, przeszczeliłby w ta Przenajświentszy Sakra-
ment, wtenczas jemu bardzo bendzie rencznie, bendzie zajców bić 
i bić. On tak i zrobił. Do spowiedzi nie szed nic, a jak Przenajświent-
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szy Sakrament dawali i on klenknuł, no on ten Przenajświentszy Sa-
krament przyniós do chaty [...] i poniósł, powiesiuł gdzie tam [...] już 
bendzie szczelać, a sam już szykuje szczelba. Patrzy: stoi Matka Bo-
ska pod drzewem i płacze. Aha. On przelonk sie. Matka Boska pła cze, 
że Przenajświentszy Sakrament Pana Jezusa bendzie szczelać, jedyne-
go Syna. On prendzej chycił ten Przenajświentszy Sakrament i do ko-
ścioła zaniós. [...] Jakby on by szczelił w Przenajświentszy Sa krament, 
znaczy w Pana Jezusa strzeliłby (rej. brasławski, 1996).

Znaczenie przypisywane rzekomym praktykom z  hostią oscy-
luje od złych intencji i  „szatańskiej” wręcz wiedzy Żydów, po ich 
zupeł ną niewiedzę i niedowiarstwo, niejako „zwierzęcą” głupotę.

Żydzi nie wierzo jak ta cała krew Pana Jezusa. Tak oni jedna ko-
bieta uprosili, tak by ona ukradła Przenajświętszy Sakrament w koś-
ciele. Ta kobieta ukradła, dała im. [...] No oni cucali sie, cucali [?], tak 
oni poszli do sklepu [piwnicy], patrzali, patrzali, tak oni nic nie widzo 
w tym Przenajświętszym Sakramencie i zaczęli jego bić. Jak zaczęli bić, 
to krew zaczęła sie puszczać i po ścianach, i po stole, i po ławie i na ich 
wszędzie sie zaczęła pryskać. Oni przelenkli sie, co im robić. Oni chwy-
cili Przenajświętszy Sakrament, zakrencili do tonki [płótna?], rzucili do 
studni, patrzali, że ze studni Przenajświętszy Sakrament poleciał do 
góry, tedy znów chwycili do worka, daleko zanieśli w po le i kopali do 
ziemi i poszli do chaty [...]. Pastuch niedaleko pas krow, patrzy, że tam 
jaki ogień pali sie i pali sie, taka pola, a w tym płamie [płomieniu] 
motylek lata i  lata. Pastuszek pobiegł do księdza, a w tym miastecz-
ku biskup mieszkał. I przyszedł ksiondz i biskup. Patrzo, Przenajświęt-
szy Sakrament lata, a biskup Go wziął i  trzyma przed sobo i zaniós 
do kościoła, gdzie trzeba. A pastuszek widzi, że znowuż w ogniu lata 
ten Przenajświętszy Sakrament. Przyszli tedy biskup i  ksiondz, i  lu-
dzi dużo przyszło, że zastanawili sie, znaczy nie inaczej trzeba ko-
ściół postawić na tym miejscu. I nazwali ten kościół Boże Ciała. To 
w Krakowie była. I  tedy ten Przenajświętszy Sakrament do tego ko-
ścioła położyli i nie uciekał nigdy więcej, żeby ludzie pamięta li, że Jego 
tu zakopali. Ot, Żydzi złe (rej. brasławski, 1996)59.

59 Por. tę samą historię w DWOK, 1.15, s. 17.
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Rozproszenie

Wierzenie o rozproszeniu Żydów jako karze za ukrzyżowanie Chry-
stusa można interpretować w kontekście opowieści o budowniczych 
wieży Babel. Jednocześnie motyw tułaczki łączy w biblii ludowej Ży-
dów i Cyganów z kategorią dusz „bezprzytulnych”, niechrzczeńców 
i niektórych grzeszników. Dusze te, nie mogąc sobie znaleźć miejsca 
(nie przyjmuje ich ani niebo, ani piekło), pokutują w kolei nach wiej-
skiej drogi, skrzypiących drzewach, wienikach (mioteł kach używa-
nych w łaźni) itp. Duszy nieochrzczonej kiepsko. Dusza wtedy cho-
dzi, chodzi i nie znajdzie miejsca. Nie ma jej miejsca. – Czy można jej 
pomóc? – Jak niechrzczona to i jej nie pomoże. Ona błądzi (rej. so-
lecznicki, 1992).

Interpretacje podążające za schematem historii wieży Babel 
akcen tują znów wątek Żydów-wybrańców wraz z przypisywaną im 
pychą i bogactwem: Pan Bóg wybrał sobie Izraelitów, ale oni się zrobili 
panami. Rozproszyli się po świecie, żeby dobrać się do władzy jako ten 
wybrany naród. Do dzisiaj tak jest: ten Żyd Wieczny to jest cały naród 
(woj. przemyskie, 1990).

Interpretacje drugiego rodzaju nawiązują do historii Żyda Wiecz-
nego Tułacza, popularnego tematu literatury romantycznej oraz 
straganiarskiej. Kiedy Jezusa prowadzono przez miasto na Golgo-
tę, szedł i było mu ciężko i oparł się o dom. A jeden Żyd wyszedł i ode-
pchnął Jego od tego domu. [...] I  potem Chrystus jego przeklął i  on 
chodził i nie umierał, i w woda wszedł i w ogień, wszystko jedno, jego 
wyrzu cało (rej. solecznicki, 1991).

Opowiadali, że ten Żyd nawet tu bez Chyrowę szedł i on nigdzie 
miejsca nie miał, nigdzie nie siadł, bo jego Jezus tak ukarał [...], ani 
się nie zatrzymywał (woj. krośnieńskie, Łemkini, grekokat.). I  jego 
siostra też chodziła, Izabela. A oni się obydwoje widywali koło Mo-
rza Czerwonego, ona z jednej strony, a on z drugiej. I szła za nimi za-
raza, ino jaka to zaraza, czerwonka, nie dżuma pewnie. – Gdzie pani 
to czytała? – Lisowiecki miał takie biblioteke, „Żyd wieczny tu łacz” 
w sześciu tomach (woj. przemyskie, 1989).

Jezus jak szedł z krzyżem, chciał spocząć przed domem Żyda. Ten 
Żyd go wygnał i Pan Jezus go przeklął, żeby był wieczny tułacz. A jak 
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idzie Żyd, te ślady, co zostawia, to są krzyże. Ahaswerus ten Żyd się na-
zywał, gdzie przyjdzie, to tam cholera wybucha. Co sto lat się odmie-
nia: odmładza się i dalej chodzi (woj. przemyskie, 1989).

Pokuta, polegająca na tym, że dusza nie może znaleźć sobie 
miejsca w zaświatach (o czym opowiadają niektóre pieśni i modli-
tewki o charakterystycznym incipicie „Wyszła, wyszła dusza z cia-
ła”) przybiera tu formę niechcianej nieśmiertelności: tułacza wyrzu-
ca wo da i ogień, tak jak ziemia nie chciała przyjąć ciała kobiety, która 
dopuś ciła się świętokradztwa. Podobne wierzenia dotyczą wielkich 
grzesz ników, a zwłaszcza czarowników60.

Badacze zwracali uwagę na lunarny charakter mitu o  Żydzie 
Wiecznym Tułaczu61. Księżycowa symbolika jest także czytelna we 
współczesnych wypowiedziach: on wiecznie chodzi i jak jest miesią-
czek stary, to on jest stary, a  jak jest nowy, to on jest znów młody. 
I znów chodzi od końca do końca [ziemi – M. Z.]. Wiecznie, do koń-
ca świata (woj. przemyskie, 1990). Podobnie w materiałach Dowoj-
ny-Sylwestrowicza: gdy Arystyn szewc, Wieczny Żyd, obejdzie trzy-
krotnie świat, będzie koniec świata; na młodziku jest podobny do 
człowieka, zaś na schyłku księżyca zachowuje tylko cień podobień-
stwa do istoty ludzkiej62. Zwraca uwagę kosmiczny sens wiecznej 
wędrówki: „świat” i jego koniec ma tu znaczenie zarówno czasowe, 
jak i przestrzenne. „Wieczny Tułacz” może oznaczać też zbiorowość, 
która ściągnęła na siebie klątwę, bądź cały naród.

Te co Pana Jezusa męczyli, to tułaczą sia po całym świecie. W Pa-
lestynie jest taka góra, jak księżyc na młodziku, to takie męczenniki 
chodzą, takie stare, zgarbione. Jak Góra Oliwna jest, takie cienie cho-
dziły, naokoło Góry latały. Te, co nie uwierzyły w Pana Je zusa, to tu-
łaczą się i  ludzi buntują (rej. wileński, 1991); Żydzi muszą zejść się 
do jednego miejsca i oni wszystko jedno zginą, o, dzieje się tak u nas: 
oni wyjeżdżają i wyjeżdżają, oni muszą słuczyć się do jed nego miej-
sca i wtedy zginą, a kiedy oni zginą – nie wiadomo. – A za co oni mu-

60 Por. los Piłata według Apokryfy Nowego Testamentu, s. 472–473.
61 J. Karłowicz, Żyd Wieczny Tułacz. Legenda średniowieczna, „Biblioteka War-

szawska” 1873, t. 3.
62 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 77.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



186 CZĘŚĆ 3

szą zginąć? – Za to, że oni tak Pana Jezusa zamęczyli (rej. solecznic-
ki, 1991).

Po śmierci Chrystusa Żydzi rozsypali się po całym świecie 
z rozpa czy i Pan Bóg ich znienawidził, i Pan Jezus nawróci ich przed 
skoń czeniem świata, przez Świętego Ojca, to w jednej minucie będzie 
(rej. wileński, 1991). Jest to swoista interpretacja wizji jednego Pa-
sterza i jednej owczarni u kresu świata (Ewangelia Jana 10,16)63. Mo-
tyw ostatecznego nawrócenia Żydów na chrześcijaństwo przed koń-
cem świata występuje też na poziomie indywidualnym: Żyd na łożu 
śmierci pragnie chrztu, lecz jego wołania zostają zdławione przez 
współbraci, którzy „doduszają” go poduszką64. Żydzi przeważnie sa-
mi nie umierali, tylko ich dusili poduszkami. Jak Żyd umierał, to wo-
łał chrztu, jak już był taki słaby [...], to brali poduszkę czy kołdrę i du-
sili (woj. przemyskie, 1989).

Odnotujmy jeszcze opowieść o Żydzie Wiecznym Tułaczu i Mat-
ce Boskiej, która występuje tu w roli charakterystycznej dla wierzeń 
ludowych: jako Matka Boska-ucieczka grzeszników ratuje skazanych 
surowymi wyrokami swego Syna. Gdy więc Jezus czy św. Piotr nie 
chcą wpuścić grzesznej duszy do nieba, osiąga je ona przy pomocy 
Najświętszej Panny.

Pan Jezus niósł krzyż, już jak Go zdradzili, jemu bardzo było cięż-
ko i oparł się o jakiegoś człowieka dom, a ten wyszedł: Co, i każ dy zło-
czyńca będzie opierać się o mój dom! Pan Jezus błagalnie wzniósł oczy: 
Człowiecze, człowiecze, ty duszy nie masz. Twoje oczy będą jak stud-
nia i śmiercią ty swoją nie umrzesz tak jak trzeba, tylko ktoś cię wy-
bawi. I on wrócił do domu i patrzy, że żona z dzieciakami bawi się na 
podłodze, jemu obojętne stały się, zaraz jemu zrobiły się oczy jak jamy, 
ale widział. On poszedł w świat, bardzo długo wędro wał, aż jego Mat-
ka Boska w Dolinie Jozafata wybawiła, on miał Matki Boskiej meda-
lion, to Matka Boska zdjęła jemu ten medalion z szyi. Bo on widział, 
że kapliczka Matki Boskiej stoi, on uklęknął i Matka Boska wstała z tej 
kapliczki i jak wzięła ten medalion, w tej samej sekundzie skonał (rej. 
trocki, 1991).

63 Por. A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, s. 119–121.
64 Ibidem, s. 129
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Wieczne tułactwo może być rozumiane także jako pielgrzymo-
wanie, rodzaj religijnego rytuału; kojarzy się je wówczas z wędrów-
kami Boga po ziemi i  jest interpretowane jako Jego naśladowanie. 
Żyd Wieczny Tułacz tak się tułał, miał jakieś swoje religia, tak jak 
u nas po kościołach, po klasztorach, tacy pustelnicy. Żydzi byli bar dzo 
wierzący, lepiej wierzyli niż my i on miał od Boga takie swoje, może 
on się sam poruszał na takiego tułacza (woj. przemyskie, 1990). Ja wi-
działam raz, jak taki szedł z torbami, obłożywszy się, ale on nie wy-
glądał, że to Żyd. Poprosił i poszedł. Mówił: Ja nie mam ni domu, ni 
nic, i tak idę i idę. Kiedyś mówili, że Pan Bóg tak chodził (rej. solecz-
nicki, 1991).

W mocy diabła

Na Litwie powszechne było wierzenie, iż podczas Strasznej Nocy 
diabeł porywa Żyda. Jedynym wówczas dla niego ratunkiem jest we-
zwanie imienia Jezusa65.

Siedział Żyd, dochował synów, córki, a on był taki rabinek, pa-
miętam jego, brodę miał taką bielutką. No i pojechawszy nad Wi lię, 
jak wiosna była, tam my jechali wspólnie paść. Siedzimy wieczo rem, 
rozmawiamy, aż tu słyszę, że ktoś stęka, przypatruję się, a tu ten Ży-
dek hyc, i na bagna biegnie, i tak chrząka jak wieprzek. A ja py tam, 
co on tak. A tak dogadali się, co to właśnie święto żydowskie, co dia-
beł musi jednego Żyda zabrać każdego roku dla siebie. My to na zywali 
„Straszna Noc”, a oni po żydowsku mówili: „tiepier Sądny Dzień”. No 
i oni za nim, i poznali jego, i wołają: Kriczi Panku Jezus, Marii, Józefie 
Święty! No i zawołał on: Jezu, Hospody! I zostawił go diabeł. Zabrali 
go, przywieźli do sąsiada mieszkania, potem zawieźli go do domu, do 
żony. A tam już żona w żałobie, w chomoncie siedzi, a tu jego przy-
prowadzają. I trzy lata jeszcze potem pobył i potem zgi nął znowu. To 
tak każdego roku jeden Żyd z całego świata musi zgi nąć (rej. solecz-
nicki, 1991).

W opowieści staroobrzędowca babunia opowiadała, że w Kra-
kienowie, jak jest to ich święto, to oni zostawują obuwie na dworze. To 

65 Zob. ibidem, s. 126–129.
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oni trzy dni modlą się. Jak oni się modlą, to im nic nie wolno ro bić, oni 
bardzo drogo płacili, jak im z nosa lule idą, to oni nawet nie podejmą 
głowy, to babunia im wycierała to. Oni tam krzyczą rozmai tymi gło-
sami. Jak oni wychodzą, to zawsze jedna para [butów – M. Z.] lisznia, 
jednego Żyda nie ma (rej. poniewiezki, 1992).

Kiedy na Wielkanoc idą nad rzekę modlić się, diabeł wynosi Ży da, 
tylko nie wiedzą, którego. Każden lęka się, którego to poniesie. Idą do 
spowiedzi, patrzą w wodę. Jednego chwycił i niesie, a ludzie krzyczą: 
Mów Jezus Maria! (rej. wileński, 1990). Jak wieczór, Żydzi idą kole 
rzeki. I musowo, jak którego diabeł ma wziąć, to nie ma tego paściała. 
Jak po polsku powiedzieć? Na rzekie cień nie ma. Znaczy, tego Żyda już 
zabierze. Wieczorem zachwyci jego i powłok. Żydówka czeka i czeka. 
„Czart – mówi – wziął jewo”. [...] Jednego musi ukraść [diabeł – M. Z.] 
z kahału. – Dlaczego? – Taka wiara (rej. wi leński, 1991, staroobrz.).

Wspominane przez rozmówców wyprawy Żydów nad rzekę są 
zapewne reminiscencją obrzędu taszlich, wyrzucania grzechów nad 
wodą, który towarzyszy jesiennemu świętu Nowego Roku, Rosz ha-
-Szana (Sądny Dzień), zwanemu w Polsce też Świętem Trąbek (tra-
dycja nakazuje, aby Żydzi wysłuchali wtedy głosu rogu bądź trąbki). 
Święto to przypomina stworzenie Adama i zarazem jest uznawane 
za dzień sądu. Ważą się wówczas losy każego człowieka: dobrych lu-
dzi Najwyższy Sędzia wpisuje do księgi życia, aby żyli następny rok, 
a ludzi złych – do księgi śmierci. Średniacy czekają na rozstrzygnię-
cie jeszcze osiem dni, do Jom Kippur, Dnia Pojednania. Rosz ha-Sza-
na i Jom Kippur nazywają się „Strasznymi Dniami”.

W czasie taszlich Żydzi wywracali nad wodą kieszenie, symbo-
licznie pozbywając się grzechów, i  recytowali fragment Księgi Mi-
cheasza (7,19):

Ulituje się znowu nad nami, 
zetrze nasze nieprawości
i wrzuci w głębokości morskie 
wszystkie nasze grzechy66.

66 Według Kalendarza żydowskiego: „zmyje nasze winy” (Kalendarz żydowski, Zwią-
zek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL, 1985–1986, s. 24; A. Unterman, 
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W  Słowniku legend i  tradycji żydowskich widnieje drzeworyt 
przedstawiający człowieka z  bezgłowym cieniem w  noc Hoszana 
Raba (siódmy dzień Święta Szałasów; dobiega wówczas końca sąd 
nad ludź mi, rozpoczęty w Rosz ha-Szana). „Istnieje ludowy przesąd, 
że kto nie zobaczy swojego cienia w wieczór poprzedzający Hosza-
na Raba lub czyj cień będzie pozbawiony głowy, ten nie dożyje na-
stępnych świąt Nowego Roku”67. Podobnie jest u Polaków na Litwie: 
brak cie nia jednej z osób spożywających wieczerzę wigilijną jest zna-
kiem, że osoba ta nie dożyje następnej wigilii. Białorusini wyróżniali 
chorobę ścień, polegającą na utracie własnego cienia i nabyciu ob-
cego, nasłanego przez diabła bądź jego wspólników, którzy posia-
dają w zapasie dużo cieni ludzkich68. Jest możliwe, że Żydzi wróżyli 
z  cienia albo ze swego od bicia w  wodzie, czy dożyją następnego 
roku; taszlich stwarzał ku te mu dogodną okazję (chociaż koncentra-
cja świąt żydowskich na jesie ni przyczyniła się do ich wymieszania 
w pamięci naszych rozmów ców). Równie dobrze może to być jednak 
projekcja własnych wie rzeń dla wytłumaczenia intrygującego inno-
wierców rytuału.

Jak to czort Basinki69 robił i na basinki niósł. No niesie jedne go 
z nich, musi zabrać. W Dziewieniszkach cała ulica byli Żydzi, to w je-
sieni u  nich bywa tak: Kuczki, Trubki, Basinki. To oni ten chamut 
[chomonto – M. Z.], co na konia łożą, to na tym chamucie robią so-
bie kuczkę. [...] To u nich jaka pamiątka, jak oni błąkali się na pusz-
czy te Żydzi, jak ich tam kto to z trubka wzywał, trąbił, żeby oni wszy-
scy schodzili do kuczy. [...] To szatan musi brać jednego z nich, a kogo, 
to oni nie wiedzieli. To oni szli na rzekę, na wodę i oni patrzali u ko-
go nie widać tego [...] odbicia twarzu w tej wodzie, to oni już boją się, 
że tego poniesie ten szatan na Basinki. Opowiadali mnie takie starzy 
ludzi z Dziewieniszek [...], że było to jeden raz tak, że byli na noclegu 

Żydzi. Wiara i  życie, przeł. J. Zabierowski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1989,  
s. 210–218.

67 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 114.
68 J. Witort, Przeżytki starożytnego poglądu u Białorusinów, „Lud” 1896, t. 2, s. 217.
69 Chodzi prawdopodobnie o Rosz ha-Szana, kiedy wierni na znak żałoby przeby-

wali w synagodze bez skórzanego obuwia, boso; stąd „Basinki” (dziękuję Jerze-
mu Wasilewskiemu za podpowiedź).
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ludzi z końmi, to pod jesień, jak ichnie Basinki byli, no daw niej to lu-
dzie koni paśli na polu, łące. I tylko słuchali, jak jeden Żyd krzyczał, 
jak jego niósł ten szatan. I jak on upadł w to błoto, jak jego tam rzucili 
tylko, jak mówią, tak jak jaka bomba padła (rej. solecznicki, 1992).

Zestaw symboli, funkcjonujący w  przytoczonych opowiada-
niach, jest w kulturze ludowej głęboko związany z mądrością i cza-
rami, bądź też z wiedzą czarnoksięską. Zgodnie z trafną uwagą Jana 
Witorta, „wspólnictwo z diabłem, czyli z siłą nieczystą lud białoruski 
uznaje za mądrość wyższą”; wspólnicy diabelscy to zarówno wiedź-
mar, wiedźma, czarownik, jak i znachar70. Pojęcie o posiadanej przez 
nich wiedzy dają obietnice, którymi diabeł kusi „gapa” w bajce lite-
wskiej: „Nauczę cię bez zapłaty wszystkiego przez trzy godziny. Bę-
dziesz wiedział, co liście mówią na drzewie, co zwierzęta mówią, ile 
jest gwiazd na niebie, ile jest ziół latem, ile kropli w morzu i piasku 
nad brzegiem jego, ile w piekle diabłów, a w niebie aniołów”71. Po-
rwanie i porzucenie przez diabła (mądry zawsze się wykupi, bo też 
zawsze w ostatnim momencie zwraca się ku Najwyższemu i uzysku-
je łaskę) znamy wszakże z historii mistrza Twardowskiego, który ni-
gdy nie uchodził za Żyda; ponieważ śpiewał (albo nawet pisał) Go-
dzinki do N. Marii Panny, diabli porzucili go na progu piekła (na 
księżycu, bo piekło jest w górze): „jak przyszli nad piekło, na pisał: 
»Z pokłonem, Panno Święta«. A djabli: »Oho. Już nic z tego, już go 
szeroka zastępiała« (»szeroka« znaczy Matkę Boską, tak często nazy-
waną w literaturze magicznej i formułach wyrzekania się Boga, przy 
zawieraniu paktu z szatanem) i puścili go, a on tak został wi sieć, aż 
do sądnego dnia”72. Podobnie Żydzi w przytoczonych tek stach wzy-
wają imienia Chrystusa, Matki Boskiej czy św. Józefa. Pre zentowana 
w przedstawionym opowiadaniu symbolika jeszcze bar dziej przypo-
mina Salomona z ludowych opowiadań. Ukarany za swą pychę utra-
tą mocy został on, według legendy talmudycznej, pochwy cony przez 
demona Asmodeusza i odrzucony na czterysta mil od swego pałacu. 
W biblii ludowej Salomon występuje bądź jako budow niczy wieży 

70 J. Witort, Przeżytki, s. 216.
71 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Rękopis, 27–31.
72 B. Gustawicz, O ludzie podduklańskim w ogólności, a o Iwoniczanach w szczegól-

ności, „Lud” 1901, t. 7, s. 104.
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Babel (wracamy do wątku rozproszenia), bądź jako szalony wynalaz-
ca, którego nieudany lot do nieba kończy się upad kiem lub lądowa-
niem na drzewie, np. na dębie. Ten szczegół, alter natywny wobec 
ciskania w błoto (diabelską dziedzinę), precyzyjnie opisuje Dowoj-
na-Sylwestrowicz pod nagłówkiem „Diabeł niesie Ży da”: „Z dawien 
dawna żmujdźcy starcy mówią o Żydach, że ich dia beł niesie do la-
sów i błot, wpychając pomiędzy dwie wierzchowiny jednego drze-
wa [...], niby tak jak baby, gdy naprzód ser zawieszają na haku na 
ścianie, aby ściekała serwatka, a potem przyciskają go kamieniem. 
[...] Podczas strasznej nocy [...] djabeł bierze jednego Żyda z dwuna-
stu szkół (synagog), wtedy gdy tam wszyscy się scho dzą na modły, 
a  wchodząc muszą zostawić za drzwiami swoje panto fle”. Gdy na-
zajutrz wychodzą, jedna para pozostaje bez właściciela; rozumieją 
wówczas, że diabeł go poniósł73.

Znajdujemy tu jeszcze inne szczegóły, obecne w  cytowanej 
wcześniej wypowiedzi mieszkanki Żmudzi; niektóre sformułowa-
nia są takie same w obu tekstach, mimo iż dzieli je sto lat. „Żydów 
w ową noc od diabłów ochrania to, że do synagogi najmują chrześci-
jan, aby im świece opatrywali i nosy chustkami ucierali. Za to Żydzi 
płacą bardzo drogo”74. Dowojna nie omieszkał także załączyć opo-
wieści „z życia”, w której pewien Żmudzin, szukając swych koni w le-
sie Degutginis „po błotach”, „znalazł Żyda na wpół żywego, wciśnię-
tego pomiędzy dwie wierzchowiny, nazajutrz po strasznej no cy [...], 
który krzyczał: – Żegnaj mię, człowieku! (w chęci odpędze nia dia-
bła)”. Był to syn kupca z Rosień. Opowiadanie obfituje w na zwiska 
i szczegóły. Znajdujemy w nim też kolejny sposób zabezpie czenia się 
przed złymi mocami; o  tym wszak opowiadają wszystkie te histo-
rie. Otóż Żydzi zaczęli dawać katolikom, idącym do kościoła w noc 
przed Wielkanocą, swoje chustki, odzienie, buty itp., „aby po odda-
niu to odzienie zachować sobie na Straszną noc”75.

Najważniejsza jednak w materiałach Dowojny jest „legitymiza-
cja” przesądu przez powiązanie go z historią biblijną. „Za jaką winę 

73 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania żmujdzkie, Biblioteka „Wis ły”, t. 1–2, War-
szawa 1984, s. 122.

74 Ibidem, s. 124–125.
75 Ibidem, s. 124.
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djabeł ich niesie? – Gdy byli rozproszeni na puszczy, a Mojżesz nie 
mógł ich w żaden sposób pozwoływać ani głosem trąby, ani klekot-
ką (tarszkine), pokazał się Mojżeszowi djabeł (velnis), przyrzekając 
wszyst kich ludzi, którzy są na puszczy (gyre) rozproszeni, spędzić 
w jedną gromadę, gdzieby on chciał, pod warunkiem, jeżeli Mojżesz 
na to się podpisze, że w każdym roku on może zabrać jednego Żyda 
z dwuna stu synagog. Mojżesz, nie wiedząc, co robić, kręcił się, wy-
wijał na wszystkie strony, ale na koniec, nie mogąc ich zwołać, zro-
bił umowę z djabłem”76.

Tak więc motyw cyrografu Adama wiąże ze zręcznością plotki 
tematy rozproszenia oraz porwania przez diabła.

Zapach

Zapach obcych, temat drążony przez Bystronia w Megalomanii naro-
dowej, ma także odniesienie w epizodzie z wędrówki Izraela do Zie-
mi Obiecanej. Mieszkanka Wileńszczyzny powiada: tylko od Żyda 
taka woń. Żyd Żydem śmierdzi, a czemu tak? Znaczy się, jak ich pro-
wadził Mojżesz przez puszczę, na Ziemia Obiecana, oni głodowali, prze-
piórkami oni żyli, manną. Jak przepiórkami, tam takie ciepłe stro ny, 
niektóre podjęli i trzymali i od tego czasu woń została (rej. wileń ski, 
1992). I znów niestrudzony Dowojna-Sylwestrowicz służy szczegó-
łami ze Żmudzi, zamieszczając je pod nagłówkiem „Skąd po chodzi 
smrodliwość Żydów?”:

„Bóg przez 40 lat żywił Żydów na puszczy manną, która w po-
staci szronu każdego rana spadała z nieba. Szron ten, z ziemi zgar-
nięty i włożony do ust, dawał smak, jakiego sobie każdy życzył: słod-
ki albo kwaśny, mocny albo słaby itp. Niedługo jednak potrawa ta 
sprzykrzyła się Żydom, i zaczęli sarkać na Mojżesza, który ich wy-
wiódł z  ziemi Egipskiej od faraona i  przeprowadził przez morze 
Czerwone; a wszystko to zrobiła moc i potęga Boska. Żydzi tedy na-
rzekali, że nie mają co jeść, że w Egipcie było lepiej; więc Mojżesz 
przez moc Boską sprawił, że z południa przyleciało wielkie stado go-
łębi, które siadły między Żydami. Ci z chciwością rzucili się na nie, 

76 Ibidem, s. 122–123.
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zaczęli łapać, »knechcić«, piec i gotować, i cieszyli się, że nareszcie 
doczekali się mięsa; ale po zjedzeniu trzeba było pójść na podwó-
rze »na przyrodzony interes«. Tu była bieda, bo interesu nie wolno 
było załatwić na tem miejscu, gdzie byli Żydzi i gdzie manna z nie-
ba dla nich padała, uważano je bowiem za święte. Dokąd żywili się 
manną, potrzeby tej nie mieli; dopiero po spożyciu mięsa okazała się 
ona ko nieczną. Co tu robić? Wolno im było zaspokajać potrzeby na-
turalne nie bliżej jak w odległości dwóch do trzech mil i tak też da-
leko cho dzić musieli; ale wychodzącym za obręb obozu nie wolno 
było znów brać ze sobą żywności, więc przestrzeń tę musieli przeby-
wać o gło dzie. Nie wszyscy jednak chcieli się poddać takiemu pra-
wu. Między temi brodatemi Żydami byli i tacy, którzy, nie bacząc na 
przestrogi, z łakomstwa i obżarstwa brali ze sobą w drogę mięso lub 
mannę, kładąc to do kieszeni albo pod pachę; ci, kiedy w drodze za-
glądali do swego, znajdowali je zawsze zepsutem, cuchnącem i mu-
sieli wyrzu cać na ziemię. Tak karał ich za łakomstwo i obżarstwo. 
Nie dość na tem; sami oni tak odtąd stali się smrodliwemi i dziś są 
nazywani smrodami”77. Dodaje jednak autor łaskawie, iż nie wszy-
scy Żydzi zgrzeszyli, a zatem nie do wszystkich owo przezwisko się 
stosuje. Jest to transformacja historii grzechu pierworodnego, wyko-
rzystująca fragment Księgi Wyjścia, w którym mowa jest o narusza-
niu przez Izraelitów dozwolonej im przez Jahwe „normy dziennej” 
manny: „Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili sobie tro-
chę na na stępne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. 
I rozgnie wał się na nich Mojżesz” (16,19–21).

Ludowa adaptacja biblijnego wątku przypomina teksty dotyczą-
ce początków wydalania, które cytuje Jerzy S. Wasilewski, uznając 
je za wyraz struktury tekstu mitycznego w kodzie skatologicznym78. 
Co prawda nieprzyjemna woń wynika jedynie pośrednio z koniecz-
ności wydalania, niemniej stanowi efekt odrzucenia rajskiego poży-
wienia, jawi się zatem jako kara boska za złamanie zakazu79. Podob-

77 Ibidem, s. 28–29.
78 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, Wydawnictwo UW, Warszawa 

1989, s. 187.
79 O potrzebach żywieniowych pierwszych rodziców bądź braku takich potrzeb: 
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nie głoszą legendy żydowskie: „manna była pokarmem tak czystym, 
że trawiła się w całości, nie wytwarzając w organizmie odchodów”80.

Wzmianki o zapachu Żydów, lecz w związku z jadaniem przez 
nich czosnku, zawierają apokryficzne wersje Pasji; wspominał o tym 
Jan Janów, wskazując paralelę między tekstami ruskimi i  staropol-
skim Żywotem Pana Jezu Chrysta Baltazara Opeca (w scenach na-
igrawań prześladowców ich woń stanowi dla Jezusa dodatkową 
udrękę)81.

Haman

Popularnym motywem opowiadań o  żydowskich świętach jest 
znęca nie się nad Hamanem: z  naszej wiary biorą chrześcijańskiej, 
odzieją w grube odzienie, jak Trumana amerykańskiego i tak na nie-
go plują i charkają. I nazywają go Hamanem żydowskim. [...] Raz syn 
rządcy poszedł za tego Hamana, zabrali go. To on [rządca – M. Z.] 
jak wziął lagę, jak zaczął bić, porozlatywali się i krzyczeli: Giłow! Gi-
łow! To gwałt znaczy (woj. zamojskie, 1977). Biorą takiego, co łajdak, 
al koholik. Jak Pana Jezusa męczyli, tak tego Hamana biją, pluwają. 
Cała idzie procesja za tym człowiekiem. Dwa–trzy litry wódki dają, 
kolą, biją. Ten Haman wziął kozianożka, do marynarki wciągnął. Na-
kładali takie szaty, jak na Pana Jezusa i pędzali [...]. Jemu nadojadło. – 
Dajcie mi jeszcze szklankę wódki! Wyciągnął ta nahajka i począł Ży-
dów bić, tak on ich obłupcował. To Polak był. Obierali, który już taki 
łajdak za wódkę. Oni też Pana Jezusa Hamanem nazywali (rej. wi-
leński, 1991).

Zatrudniali prawosławnego albo katolika, narwali miecłozy, nalali 
octu i żółci do wódki. Płacili Hamanowi dużo. To było tak, jak Panu 
Jezusowi naleli tej żółci. To pijaki szli na taki interes. Żydzi się mo-

por. P. Kowalski, Raj utracony i raj odzyskany, „Polska Sztuka Ludowa – Kontek-
sty” 1993, nr 3–4, s. 107.

80 M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, cz. 2, s. 287; A. Unter-
man, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 170.

81 Zob. J. Janów, Legendarno-apokryflczne opowieści ruskie o  męce Chrystu sa, 
„Prace Filologiczne” 1931, t. 15, cz. 2, s. 23–24.
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dlą, a potem plwają na niego, biją go miecłozą tak jak Pana Jezu sa. To 
może znaczy Pan Jezus „Haman” po żydowsku (rej. wileński, 1990).

Najmowali jakiegoś chciwego, ale dobrego człowieka, on szedł za-
miast Pana Jezusa i co chcieli, to wyrabiali, pluli. To był grzech tam iść 
dla tego człowieka, potem mu się nie wiodło, cała fa milia mu wymar-
ła. To było święto na pamiątkę, że jak Pan Jezus chodził od Annasza 
do Kajfasza, to oni tego człowieka tak samo pę dzili, jak Pana Jezusa 
(rej. wileński, 1990).

Alina Cała przytacza tylko jedną podobną wypowiedź, dotyczą-
cą „żydowskich zapustów”82. Trudno sobie wyobrazić pojawienie się 
Hamana w związku z innym świętem niż Purim, chociaż rozmówcy 
lokalizowali zazwyczaj „święto Hamana” na jesieni, w październiku. 
Żydowski „Haman” to postać przysłowiowa – oczywiście w języku 
starszego pokolenia83 – na całym badanym obszarze. Dziwaczne po-
równanie Hamana z Chrystusem świadczy o tendencji do tłumacze-
nia obrzędów żydowskich jako prostego odwrócenia włas nych prak-
tyk, w tym przypadku misterium pasyjnego. Liczne i zgod ne opisy 
„święta Hamana” powtarzają w  zasadzie scenariusz, zrekonstru-
owany przez Hannę Węgrzynek na podstawie szesnasto- i  osiem-
nastowiecznych dokumentów, dotyczących praktyk purimowych 
w Sochaczewie i w Przemyślu84. Są to jednak wyłącznie świadectwa 
chrześcijan. Nie znalazłam żadnego opisu takich praktyk w  litera-
turze etnograficznej. Wydaje się więc, że oprowadzanie „chrześci-
jańskiego Hamana”, kojarzone przez chrześcijan z pasyjnym Naigra-
waniem, jest najpewniej jeszcze jednym fantastycznym leitmotivem 
opo wieści o  Żydach, podobnie jak beczka nabijana ćwiekami do 
wytaczania krwi chrześcijańskiej oraz porywanie przez diabła. We 
wszyst kich trzech typach narracji ofiary wymieniane są z  imienia 

82 A. Cała, Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej, s. 115.
83 Por. „haman – stworzenie wielkie, ciężkie, niezgrabne (zwykle o koniu); osoba 

poniewierana, bita”; Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, s. 267.
84 H. Węgrzynek, XVI-wieczne relacje na temat obchodów święta Purim, w: Ducho-

wość żydowska w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji dedykowanej 
pamięci prof. Chone Schmeruka, red. M. Galas, Księgarnia Akademicka, Kraków 
2000, s. 27–33. 
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i nazwiska, z dodaniem szczegółowych informacji na temat ich pro-
fesji, rodziny, miejsca zamieszkania itp.

Z  perspektywy wierzeń żydowskich Haman wydaje się pełnić 
podobną rolę jak Judasz w obrzędowości chrześcijańskiej. W Słow-
niku Untermana widnieje ilustracja przedstawiająca Hamana po-
wieszonego wraz z dziesięcioma swymi synami na drzewie przygo-
towanym przez niego na szubienicę dla Mordechaja85. Radosne 
Purim jest wyjątkowe w  cyklu świąt żydowskich ze względu na 
karna wałowy nastrój. Najłatwiejszą interpretacją jest uznanie go 
za rytual ne wypędzanie zimy czy też związanych z nią złych mocy, 
bajkową zaś w swym nastroju Księgę Estery za niezbyt zręczne ali-
bi owych praktyk. Taką perspektywę przyjęła Regina Lilientalowa, 
twierdząc, iż nazwa święta, z  perskiego „ciągnięcie losów”, prze-
chowała świa dectwo o dawnym sensie rytuału. „Obrzędowi unice-
stwiania zimy u starożytnych Hebrajczyków towarzyszyło pierwot-
nie rzucanie lo sów, które może stanowiły o wyborze ofiary mającej 
uosabiać tę groźną porę i która to praktyka w ostatnim swym etapie 
została przy pisana Hamanowi”86. Istotnie, biblijne wytłumaczenie 
nazwy święta od rzucanych przez Hamana losów, za pomocą któ-
rych miał on wy znaczyć dzień zagłady Żydów na 14 Adar, jest mało 
przekonujące (Księga Estery 3,7–14). Dla interpretacji opowieści na-
szych roz mówców pouczające mogą być opisy współczesnych Lilien-
talowej zwyczajów związanych z Hamanem.

„Jaskrawym zwyczajem praktykowanym w  Purim jest unice-
stwianie Hamana, tego odwiecznego przedstawiciela wrogiej Ży-
dom mocy” – pisze autorka. „Obecnie polega ono na zagłuszaniu 
jego imienia za pomocą w  ruch wprawianych grzechotek, którym 
towa rzyszy głośny tupot i stukanie, a także – na ścieraniu jego imie-
nia wypisanego uprzednio na podłodze lub podeszwach obuwia”87; 
„zasadniczym dla omawianego przez nas święta jest głośne odczy-
tanie Megillah Esther (Księgi Estery), zwanej po prostu »Megillą«, 

85 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 109; por. Księga Es-
tery 7,10.

86 R. Lilientalowa, Święta żydowskie w przeszłości i  teraźniejszości, cz.3, Kraków 
1919, s. 68.

87 Ibidem, s. 56.
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co uskutecznia lektor w bożnicy lub w domu prywatnym: raz w wi-
gilię Purimu wieczorem i drugi raz nazajutrz rano. Zmówiwszy na 
wstępie trzy błogosławieństwa, rozwija on zwój, aby »cud rzucał 
się w oczy« i gdy asystent powie mu »czytaj«, z tradycyjnym przy-
śpiewem rzecz rozpoczyna. Momenty smutne czyta tonem płaczli-
wym, na modłę trenów Jeremiasza, a wiersze, w których jest mowa 
o  wieszaniu Hamana i  radości Judejczyków, powtarza dwukrotnie 
i  za pierw szym razem recytują je wraz z  nim zgromadzeni. Imio-
na synów Ha mana wypowiada lektor jednym tchem, aby zaznaczyć, 
że jednocześ nie śmierć ponieśli”. Podczas czytania Megilli wszyscy 
zacho wują spokój i  milczenie, „lecz na wzmiankę Hamana i  jego 
synów powstaje wrzawa nieopisana: tupią wtedy, gwiżdżą, syka-
ją, biją w  ko łatki, najwięcej szumu sprawiając tzw. gregarami [ob-
rotowe warkotki – M. Z.], któremi dzieci zawzięcie grzechoczą przy 
słowach: [...] »Niech wygaśnie imię ich«, (Psalm 109,13), [...] »Imię 
niegodziw ców niechaj zgnije«, (Psalm 10,7) »że zgładzę zupełnie 
pamięć Amaleka«, (Księga Wyjścia 17,14) [...]; zmierza to wszyst-
ko do zgła dzenia ze świata imienia owego wroga, który, zanurzo-
ny w piekle, w smole wrzącej, namawia swych współtowarzyszów 
do szkodzenia Żydom”88. Znamienne jest też związane z tym zwy-
czajem przy słowie, cytowane przez autorkę: „Tak on tego słucha, 
jak Haman gregaru”, wskazujące na wieczny charakter zła, podob-
nie jak w chrześci jańskim zwyczaju wieszania (strącania, włócze-
nia, palenia i topienia) kukły Judasza.

Lilientalowa szczegółowo opisała „zapustne” obyczaje purimo-
we: podarki, jałmużnę dla biednych, obfite pożywienie zawierają-
ce składniki charakterystyczne dla uczt zadusznych (mak gotowa-
ny w  miodzie, groch), specjalne pieczywo, hamantasze, tzw. uszy 
Ha mana, czyli trójkątne ciastka z  makiem, rytualne nadużywa-
nie trun ków (trwające dopóty, dopóki nie potrafi się już odróżnić 
przekleń stwa Hamana od błogosławieństwa Mordechaja), gry za-
kazane przez resztę roku, przebieranie się w stroje płci przeciwnej 
bądź za zwierzęta, maskarady, oracje parodiujące uczoność (wykła-
dy tzw. rabi nów purimowych), a zwłaszcza purim-szpil, przedstawie-

88 Ibidem, s. 81.
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nia, w któ rych wątki biblijne (szczególnie historia Estery) przepla-
tały się z  ma teriałem podaniowym z  Talmudu i  midraszów, „w  co 
wpleciono do wcipy często ordynarne i zgoła nieprzystojne, lecz któ-
re wprowadza ją do sztuk pierwiastek satyryczny i rzucają światło na 
życie wewnę trzne ulicy żydowskiej. Prócz dziwolągów językowych 
co krok poja wia się tu grube nieuctwo; przecież wynagradza je żywa 
akcja i  za bawne intermedja”89. Autorka podkreśla, że drukowane 
teksty purim-szpil uległy znacznym przekształceniom i  niemal za-
wsze mają miejscowy charakter. W  szczegółowych opisach przed-
stawień pu rimowych nie znajdujemy jednak najmniejszej wzmian-
ki o wynaj mowaniu chrześcijan. Przypominają one polskie Herody. 
Ten sam krytyczny ton cechuje uwagi Adama Fischera o przedsta-
wieniach lu dowych w okresie Godów.

„W Tomaszowie – dla urozmaicenia widowiska – wtrącano nie-
pożądane humorystyczne wkładki, a wynikiem ich była transforma-
cya poważnej biblijnej postaci Abrahama na zwykłego, komicznego 
chałaciarza, który po spełnieniu ofiary Izaaka śpiewa kuplety z Po-
dróży po Warszawie, tańczy majufes itd.”90.

W  widowiskach polskich postaci Żyda (ani żadnej innej) nie 
grał prawdziwy Żyd, przeciwnie – zawsze podkreślano, że tę bar-
dzo waż ną rolę mógł zagrać tylko wybraniec o wyostrzonym dow-
cipie, po trafiący mówić w pewien specyficzny sposób, co wcale nie 
ograni czało się do tzw. żydłaczenia. Czy jednak ta paralela między 
widowi skami jest w  tym przypadku właściwa? Z  opisu Lilientalo-
wej wyni ka, że to raczej czcigodny Mordechaj był odpowiednikiem 
„Żyda”, czyli rytualnego błazna; to on najczęściej wypowiada obsce-
niczne teksty. Niestety autorka niewiele pisze o roli Hamana. Można 
jednak przypuszczać, że jego funkcja – jeśli chodzi o dramat ludo-
wy – byłaby bliższa funkcji Heroda.

Praktycznie możliwość wynajmowania „chrześcijańskiego alko-
holika” była mało prawdopodobna, wykluczona zaś jako utarty zwy-
czaj. Przy tym Haman jako „ofiara” żydowskiego obrzędu – a o ta kiej 
wizji świadczą wszystkie wypowiedzi porównujące go do Chrys tusa – 

89 Ibidem, s. 94.
90 A. Fischer, Polskie widowiska ludowe, „Lud” 1913, t. 19, s. 65.
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doskonale pasuje do całego prezentowanego stereotypu, łącz nie z prze-
sunięciem święta na jesień. Zdarzają się jednak i wypo wiedzi odwra-
cające ideę „ofiary”:

był taki człowiek w Rukojniach, to Hamanem zwali jego. W taki 
dzień oni jego wynajmowali, a potem jego szturchali i bili, ale jemu za-
płacą, a on wypić lubił. A Haman jak ten Hitler, też ich wy bijał i oni 
mszczą się nad tym Hamanem, on był królem gdzieś tam koło Grecji 
(rej. wileński, 1991).

Wzmianka o  Hitlerze sygnalizuje najbardziej drastyczny frag-
ment stereotypu, w  istocie konsekwencję dwuznacznej mitologii 
ofiary. Jak w koszmarze sennym, a także zgodnie z poetyką mitu, Ży-
dzi są zarazem przedmiotem i podmiotem opowiadań o ofierze; łak-
ną krwi i – według równie powszechnej opinii – brzydzą się krwią, 
składają ofiarę bądź sami się nią stają, a przejście od jednej skrajno-
ści do dru giej następuje w  sposób płynny. Mit bowiem, w  przeci-
wieństwie do stereotypu – swojej zredukowanej, powierzchniowej 
postaci – nigdy nie jest jednoznaczny.

Żyd mówił, gdy Niemcy prowadzili na rzeź: Musim iść na śmierć, 
bo nam Pan Jezus nie darował. Ich Pan Bóg ukarał, ale ich lubił (rej. 
wileński, 1990).

Wiem, że Żydzi ponieśli karę, i  Żydówka mi opowiadała przed 
wojną, że w ich opisach to jest, że oni muszą zginąć i wiedzą dlacze-
go. – A dlaczego muszą zginąć? – No, że to zniszczyli niewin ną krew. 
I oni to już potem wiedzieli, jak Hitler z nimi tak robił, że my se na to 
zasłużyli (woj. krośnieńskie 1991, Łemkini).

Jak Żydzi Pana Jezusa zamęczyli, to on przepowiedział, że żydow-
ska wiara wyginie i tak ich już i nie ma. O, jeszcze za Polski, to Żydzi 
ani słoniny nie jedli i strasznie modlili się, bo Żydzi Boga przyznawa li, 
oni tylko Jezusa nie uznawali. Oni tak świątkowali święto, że nasz Po-
lak tak nie świątkował (rej. ejszyski, 1991, Litwinka).

Jak zaszedł Niemiec w czterdziestym pierwszym, to ja sama wi-
działa ta kara na własne oczy, jak w Ejszyszkach Żydów mordowali, 
a to dobry naród i do rzemiosła i do targów, tylko do ziemi nie, ich kra-
wiec czy inny rzemieślnik to lepszy niż nasz katolik. I jak ich mordo-
wali, to ich ten rabin uwierzył, ze ich już taki los. Powiedział, że ta-
kie sądzenie. Nie ma co odbiwać się, i szli tak Żydzi tak spokojno, żeż 
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było młodych, było to mężczyznów, przychodzi ta, o, milicja, to bro-
niłby się, niech by w domu zginąłby, a to nie, szli na ten wał i tak spo-
kojnie pomor dowali ich jak w  tej historii święty, krew jego niechaj 
padnie na dzie ci nasze, bo tak niewinnie pomordowali ich (rej. so-
lecznicki, 1991).

Urzeczywistnienie archaicznego i  niechrześcijańskiego mitu, 
jego spełnienie w sprzecznych z rozumem obrazach Holocau stu, wy-
różnia przekazy o Żydach wśród innych opowieści wierzenio wych 
o obcych, a zarazem jest przyczyną szczególnej trwałości wąt ków ży-
dowskich. Prezentowane przez nie struktury i symbole nie są jednak 
przypisane wyłącznie Żydom. Praktyki z  hostią, porywanie przez 
diabła czy nawet żywienie się ludzką krwią, a zwłaszcza krwią dzieci 
(o co niegdyś oskarżano i chrześcijan), to popularne wątki wie rzeń 
europejskich odnoszących się do czarowników, czary zaś wiążą się ze 
skuteczną „wiedzą” pochodzącą od szatana. 

Żydzi w przedstawionych tu współ czesnych wypowiedziach są po-
staciami mitycznymi, podobnie jak olbrzymi z epoki Boga Ojca, któ-
rzy ulegli zagładzie wraz ze swoim światem. Nagłe zniknięcie całej 
społeczności to – z perspektywy mi tu – kolejny przypadek zagłady 
światów. Kiedyś i nasz świat podzie li ten los, i to w sposób nie mniej 
krwawy.

Salomon i wieża Babel

Tradycyjnie rozumiana mądrość jest darem Opatrzności i oznacza 
umiejętność przewidywania przyszłych wydarzeń, rozsądzania spo-
rów (albo rozwiązywania zagadek) oraz leczenia chorób. Postacią bi-
blijną uosobiającą mądrość jest w kulturze judeochrześcijańskiej syn 
Dawida i Betsabe, Salomon, zgodnie z tradycją autor Pieśni nad pie-
śniami, Księgi Przysłów i Koheleta (podobnie jak w tradycji kora-
nicznej – Sulejman).

Jako mędrzec występuje Salomon także w  słowiańskiej kul-
turze ludowej, gdzie jego imieniu zwykle towarzyszy przydomek 
„Mądry” (ros. Premudroj, białorus. Pramudry itp.). O  ile jednak 
na obszarach objętych prawosławiem z mędrca przemienił się Sa-
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lomon w sprytne go bajkowego bohatera91, o tyle w polskim popu-
larnym katolicyzmie jego cechy przejęła inna osoba, on sam zaś 
stał się pyszałkiem, przypominającym jasełkowego Heroda. Oso-
bą tą jest Sybilla utożsamiana z biblijną królową Saby, a w tekstach 
popularnych prze powiedni zwana też Michaldą. Często mówi się 
o niej jako żonie Sa lomona; to jej przypisuje się dar przewidywa-
nia przyszłości, król zaś okazuje się pozbawionym przezorności, 
skąpym mędrkiem. „Salo mon był mądry, ale Sybilla mądrzejsza” – 
brzmi popularny werdykt, który odwołuje się zwykle do sceny tar-
gu między znamienitą parą; rozgrywa się ona, kiedy Sybilla propo-
nuje królowi kupno proroczych ksiąg.

Co opisywała ta Sybilla, to wszystko jest sprawiedliwe. [...] Ona 
zagniewała się. Dwanaście tomów było. To ona poszła, królowa Sa-
ba do króla Salomona i mówi: Kupuj [...] i dawaj mnie dwanaście ty-
sięcy asów. A as jeden jest siedemdziesiąt groszy. On mówi: Nie, nie 
dam. Ona poszła do domu i jedną książeczkę spaliła, jeden tom. Po-
szła znów do niego. Mówi: Będziesz kupował czy nie? Druga i trze cia, 
trzy spaliła. Potem za dziewięć tych książeczek, tomów, wszystko jedno – 
zapłacił dwanaście tysięcy asów (rej. solecznicki, 1992).

No to do niego [Salomona – M. Z.] przyszła ta Sybilla, przynio-
sła dwanaście ksiąg. Zaszła do niego, rozmawiali, rozmawiali calutki 
dzień. Mówi: Kup ode mnie te dwanaście ksiąg. A on: Ile chcesz? No, 
dwanaście tysięcy. A on Żyd był, więc mówi: Czemu tak drogo? I ga-
du-gadu, kolację zjedli, czas na odpoczynek i ona drugiego dnia u nie-
go została. Przychodzi rano, znowu śniadanie zaczęli jeść i zno wu cały 
dzień przegadali. A wzięła trzy księgi spaliła jak szła i przy niosła tyl-
ko dziewięć, i mówi: No bierz, bo już trzy spaliłam. A cena? Ta sama 
cena, mówi, dwanaście tysięcy. I znów targować się zaczęli, dzień prze-
szedł. Następnego dnia znowu trzy spaliła i za sześć ksią żek też dwa-
naście tysięcy chciała. On targuje się – więc na trzeci dzień została, ale 
już tylko trzy książki zostało. A jaka cena? Dwana ście tysięcy, już po-
wiedziałam, nie chciałeś się dowiedzieć, to tyle już spaliłam, a zaraz 

91 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase i zapadnyja le-
genda o Morol’fe i Merline, Sankt Petersburg 1872, s. 51–60; W. Weryho, Podania 
białoruskie, Lwów 1889, s. 19–24.
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i te stracisz. No i zapłacił te dwanaście tysięcy. On zaczął czytać i jak 
zobaczył co to jest, to chciał się dowiedzieć, co w tamtych książkach 
było. Ale ona jak z pałacu wyszła, to już prze padła. [...] To Sybilli Bóg 
wszystko objawił i o ludziach, i o ojcach, i o wszystkim. Taką już łaskę 
u Boga miała – wyszła za próg, jeszcze nie doszła do bramy, a już znik-
nęła (rej. solecznicki, 1991).

Palenie ksiąg jest najczęściej wspominanym wydarzeniem z ży-
cia Sybilli, nawet jeśli zapomnieniu ulegnie jego znaczenie. Ona była 
żoną jakiegoś króla i on połowę jej tego spalił, tych proroctw, bo ona 
może wciąż się nim nie interesowała, tylko tak bez przerwy pisała te 
proroctwa, może dziećmi się nie interesowała, tylko pisała i on się zde-
nerwował i spalił (woj. przemyskie, 1989).

Taka relacja między Salomonem i  jego „żoną” jest całkowicie 
odmienna niż w  dawniejszej tradycji. W  bajkach rosyjskich, serb-
skich, a także słowackich zarówno żona, jak i matka Salomona, wy-
stępujące zwykle pod tym samym imieniem Betsaby, obarczone zo-
stały wszystkimi najgorszymi cechami. Matka zdradza króla Dawida 
i każe zabić Salomona w obawie, by jej nie wydał; cudem ocalony 
królewicz spędza dzieciństwo na wygnaniu w chłopskiej chacie, pra-
cując jako pastuch; żona zdradza Salomona z jego wrogiem i ginie 
z nim na szubienicy z rozkazu męża92. Przeciwstawienie Salomono-
wi bliskich mu, złych kobiet jako zagrażających mu istot wiązało 
się z uczynieniem z niego głównej postaci opowieści bohaterskich. 
W ma teriałach polskich są one sporadyczne93.

Wyższość Sybilli nad Salomonem w  przytoczonych wypowie-
dziach wywodzi się głównie z popularnych tekstów przepowiedni 
w rodzaju: Mądra rozmowa królowej ze Sabby z królem Salomo nem 
(1912) czy Proroctwo Michaldy, królowej ze Sabby 13 Sybil li. Po po-
czątkowych wzmiankach o  dwóch parach postaci: królowej-dzie-
wicy Michaldzie i mądrym królu Salomonie oraz o Tarkwiniuszu 
Pysznym („Tarkwinie Prysku”) i starej Sybilli, następuje w tych tek-

92 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 51–60, 219–
–244; J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, t. 4, Turćiansky sv. Martin 1930, s. 11.

93 Na przykład tekst z okolic Krasnegostawu: S. Dąbrowska, Zagadki, za bawki wy-
razowe i powiastki zebrane w Żabnie w pow. krasnostawskim, „Wisła” 1902, t. 16, 
s. 422–423.
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stach płynny powrót do pierwszej pary i  treści przepowiedni Mi-
chaldy. Jednak wkrótce imię to zastępuje „Sybilla” i  tak już zosta-
je, z mały mi wyjątkami, do końca. Toteż w pamięci współczesnych 
rozmów ców obie pary zlewają się w jedną. Źródła świadczą jednak 
i  o  tym, iż niegdyś owo utożsamienie nie było przypadkowe; za-
równo w  związ ku z  Sybillą, jak i  Salomonem miało swoje ukryte 
znaczenie. Oboje, jako postacie mityczne, ulegają czasowym me-
tamorfozom, podobnie jak Żyd Wieczny Tułacz. Wyobrażenie Sa-
lomona jako pyszałka, odpowiadające zresztą tradycji żydowskiej, 
jest wyrazem ogólnych trudności w uznaniu starotestamentowego 
mędrca za chrześcijański autorytet. Problem ten ujawnia się w spo-
sób drastyczny w ludowych opowieściach i dramacie, które tworzą 
komiczny portret Salomona, zgodny ze stereotypowym wyobraże-
niem „chytrego Żyda”, przemie niającego się w źródłach współcze-
snych w „stukniętego” inteligenta.

Bez względu na ostateczny efekt przeróbek tej postaci, który 
znacznie odbiega od swego prototypu, należy uznać, że jej korze-
nie tkwią jednak w Biblii. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
iż są one zgodne z tradycją indoeuropejską, która według George-
sa Dumézila, uformowała typ postaci wielkiego króla-dobroczyń-
cy, panu jącego nad wszelkimi żywymi stworzeniami, zarazem maga 
i właści ciela bogactw całego świata. Ów uniwersalny władca zapro-
wadza ład i sprawiedliwość, wznosi wspaniałe budowle przy pomocy 
zmuszo nych do posłuchu demonów, zna przyczyny wszystkich cho-
rób oraz lekarstwa na nie i przenosi się błyskawicznie z miejsca na 
miejsce (np. unoszonym przez orły rydwanem, latającym dywanem 
czy na skrzydłach wiatru). Popada jednak w pychę i zostaje ukara-
ny przez bogów: traci cudowną moc, doznaje całkowitego upadku94. 
Jeden z głównych atrybutów Salomona to symbol pychy: ogromny 
tron z  rzeźbionymi lwami i  orłami, które kąsają i  dziobią uzurpa-
torów. Opi sują go nie tylko muzułmanie i Talmud, ale także ruska  
Palea Wyjaś niająca95. W naszej szopce jest to atrybut Heroda. Zasia-

94 G. Dumézil, Mythe et épopée, t. 2: Types épiques indo-européens: un héros, un 
sorcier, un roi, Paris 1971, s. 355–358.

95 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 130.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



204 CZĘŚĆ 3

dając na podanym mu przez ministra krześle, wypowiada on zazwy-
czaj charak terystyczną kwestię: Siadam na tym tronie, będę sądził 
winnych i niewinnych. Jestem królem i panem świata całego i mam 
moc roz kazywać z panowania swego, ponad to berło, ponad te kra-
je [?], to wszystko w  mej mocy zostaje. Szanowni hetmani, korona 
z gwiazda mi, korona i perło czynią nas panami, a gdy siądę na arab-
skiego ko nia, ziemia się trzęsie, obłoki pękają, z nieba gwiazdy spada-
ją (woj. przemyskie, 1989).

Podobnie przedstawiali Salomona Żydzi w  purim-szpil Zasia-
dał jak polski Herod w  otoczeniu generałów, za nim stali żołnie-
rze z mie czami w rękach, a król wygłaszał na początku pochwalny 
pean na własną cześć96. Według Talmudu Salomon zgrzeszył py-
chą, łamiąc przykazanie królewskie z  Księgi Powtórzonego Prawa 
(17,17), iż nie będzie gromadził wielkiej ilości złota, koni ani żon. 
Biblia mówi o jego bogactwach i haremie: o 700 żonach-księżnicz-
kach i 300 „żo nach drugorzędnych”, a były to kobiety różnych naro-
dowości, z któ rymi Izraelita nie powinien był łączyć się. Jego żony 
„uwiodły więc jego serce” i  zwróciły je ku obcym bogom. Wysta-
wił posągi bożkom czczonym przez swe żony, aby mogły im składać 
ofiary, a gdy sam oddał cześć Molochowi, utracił władzę nad demo-
nami (był to bożek, dla którego niegdyś palono dzieci w dolinie Ge-
-Hinnom, czyli Ge henny, na południe od Jerozolimy; 1 Księga Kró-
lewska 11,1–8; 2 Księga Królewska 23,10). Scena idolatrii Salomona, 
przedstawianego z towarzyszącą mu kobietą, była częstym tematem 
w sztuce chrześci jańskiej97.

Według  jednej z  legend talmudycznych Salomon, ukończyw-
szy bu dowę świątyni, poślubił córkę faraona, upił się winem i  za-
padł w sen tak głęboki, że nie zdążył na ceremonię otwarcia świąty-
ni. Wówczas Bóg posłał anioła, aby posadził w morzu gałązkę (bądź 
wrzucił do nie go skałę), wokół której powstał z  czasem półwysep, 
a na nim Rzym, przyszła zagłada Izraela98.

96 T. Kuberczyk, „Przedstawienia purimowe. Monografia”, maszynopis w Archi-
wum Katedry Etnografii i Antropologii Kulturowej UW, 1990, s. 130–143.

97 L. Réau, Iconographie de l᾿art chrétien, Paris 1956, s. 296.
98 R. Faerber, König Salomon in der Tradition, Wien 1902; Mify narodov mira, Izd. 

„Sovetskaja enciklopedija”, Moskva 1980, t. 2, s. 460–461; wskutek przedłużającej 
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Według autora monografii poświęconej postaci Salomona w sło-
wiańskiej literaturze i folklorze, Aleksandra N. Wiesiołowskiego, po-
chodzące z  Dalekiego Wschodu wątki niekanonicznych opowie-
ści przeniknęły do Europy już z  imieniem Salomona. Ich źródłem 
były talmudyczne legendy przejęte przez muzułmanów, a także, za-
pewne, ich opracowania dokonane przez dualistyczne sekty, które 
przyswoi ły je średniowiecznemu chrześcijaństwu. Później opowieści 
te znala zły się wśród ksiąg zakazanych99. Dekrety pseudogelazjańskie 
(frag ment z końca V lub początku VI w.) uznają pisma zatytułowa-
ne Klątwa Salomona za apokryficzne100. Nie wiadomo, co zawierały 
te teksty. Zachował się natomiast Testament Salomona, syna Dawida, 
który panował w Jerozolimie (datowany na co najmniej III w.101), do 
którego jeszcze powrócę.

Uznając prawdopodobieństwo wyjaśnień odnoszących się do 
wę drówki tematów na obszarze literatury pisanej, można założyć 
możli wość podobnych i  niezależnych od siebie lokalnych adapta-
cji te kstów kanonicznych. Jest to założenie niezbędne w przypadku 
kultury opartej na przekazie ustnym. Nie wyklucza ono, iż źródłem 
przekazu mógł być dokument pisany, jednak nie należy absolutyzo-
wać jego znaczenia.

Grzech królewski, pycha, chociaż przybiera różne formy, jest 
w  odmiennych nawet tradycjach stałą cechą Salomona. W  wersji 
biblijnej kara za nią została wprawdzie wstrzymana ze względu na 
zasługi jego ojca, Dawida, jednak po śmierci Salomona podzielony 
Izrael stał się domem niezgody. Wielkość i upadek tego króla w tek-
stach pozabiblijnych są analogiczne do upadku Lucyfera, niegdyś 
pierwszego spośród aniołów. Na to podobieństwo zwraca uwagę też 
Dumézil, wskazując, iż grzech króla powoduje całkowitą utratę for-
tuny, podobnie jak w wypadku judeochrześcijańskiego sza tana czy 

się nocy poślubnej z Bitją, córką faraona, nie można było odprawić w świątyni 
pierw szych modłów, bo Salomon miał klucz pod poduszką; por. też M. J. Ber-
dyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, t. 2, s. 188, 308.

99 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, V–VI.
100 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 60.
101 R. Rubinkiewicz (SDB), Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, Lu-

blin 1987, s. 12, 63–65.
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anioła Iblisa z Koranu, którzy zostali naj szczodrzej przez Stwórcę 
wyposażeni i przed swym upadkiem byli najszlachetniej szymi, a na-
wet – najwierniejszymi Bogu istotami102. Wątek upadku nie jest też 
obcy biblii ludowej.

Lucyfer był bardzo pięknym aniołem. On się zbuntował, z własną py-
chą wystąpił przeciw Bogu. No po cóż my mamy [być po słuszni – M. Z.], 
jak my tacy ładni, tacy podobni, że możemy się zrów nać z Bogiem Oj-
cem. [...] A Michał Anioł, który po dziś dzień jest w tej liturgii i w Bi-
blii opisywany, to on był z tych archaniołów najbrzydszy, [...] stanął 
na czele [aniołów – M. Z.] Boga. I tak, że wziął miecz zwycięski [...] 
i wtedy strącił tego Lucyfera, najpiękniejszego archanioła, do ciemno-
ści (woj. przemyskie, 1990).

Ja powiem, jak diabeł zrobił się. Że czemu on taki – wie du żo 
i wszystko. Przecież ten Lucyper to był najlepszy, ten, co najwięcej wie-
dział anioł. I jak Pan Bóg pokazał jemu niewiasta w widzeniu, to on 
pierwszy zbuntował się. Bo Pan Bóg powiedział, że on będzie słu żył 
tej niewieście. A on powiedział że nie, i znalazł swoich popleczni ków 
i powiedział, że nie będzie służyć (rej. orański, 1991). Lucyfer był star-
szy, bo było dwóch aniołów; Lucyfer nosił światło przed Pa nem Bo-
giem. On był mądry i zawierzony. Ładny był. On zbuntował się i Pan 
Bóg strącił go do piekła i tam Lucyfer jest przewodnikiem (rej. wileń-
ski, 1991).

Według Dumézila król i czarownik, czy też mag, stanowią od-
rębne typy postaci w  epice indoeuropejskiej jako pośrednicy mię-
dzy ludźmi i bogami bądź – bogami i demonami. Jednak w wypad-
ku króla-maga rezultaty analizy eposów nie dały jednoznacznych 
wyni ków; nie pozwoliły na określenie typowego schematu epizo-
dów, a w odrębnych tradycjach czarownik odgrywa odmienne role: 
w Mahabharacie przybiera postać brahmana, w  Aveście i  Shahna-
meh – króla103. Również Salomon w  pozabiblijnych źródłach od-
powiada obu tym ty pom. Jest on postacią ambiwalentną – poboż-
ną i grzeszną zarazem, jest obiektem zarówno protekcji, jak i gniewu 
Boga. W  legendach żydowskich źródłem jego wiedzy była Księga 

102 G. Dumézil, Mythe et épopée, t. 1, s. 185.
103 Ibidem, t. 1, s. 85.
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Raziela, wyryte na szafirach informacje o gwiazdach, sztuce lecze-
nia i poskramiania de monów; otrzymał ją Adam i przekazał swo-
im potomkom104. We wspomnianym już chrześcijańskim apokry-
fie Testament Salomona nadnaturalną moc dawał królowi pierścień 
otrzymany od anioła Mi chała, zwany też pieczęcią Salomona. Moc 
pochodziła właściwie z wy rytego na pierścieniu imienia Najwyższe-
go105. Podobną wersję głosi purim-szpil, w której Salomon oznajmia:

Pierścień noszę na mej dłoni, 
Dzięki niemu panuję nad całym światem. 
Wypisane na nim tajemne imię,
Dzięki niemu stałem się ja, Salomon, królem nad całym światem106.

Charakterystyczna dla króla-maga funkcja wielkiego budowni czego 
sprawiła, iż jego imię miało duże znaczenie w tajemnych pra ktykach 
masonów. W Biblii oprócz najważniejszej budowli, Świątyni Jerozo-
limskiej, jako dzieła Salomona wymienia się także Dom Lasu Liba-
nu i pałac. Natomiast współczesne materiały z Wileńszczyzny, zgod-
nie z wizją Salomona-pyszałka, zastępują Świątynię wieżą Ba bel, co 
można rozumieć jako rodzaj ludowej interpretatio christiana. Prze-
mawia za tym przypuszczeniem fakt, iż podobny tekst znajduje się 
w  Chełmskiem Oskara Kolberga. Próba wzniesienia zbyt wyso kiej 
budowli (wieży do nieba) oznacza naruszenie tabu107, a zarazem da-
remny trud, syzyfową pracę, budowę przysłowiowych zamków na 
piasku czy lodzie.

Święty Salomon budował wieżę do nieba i murował i murował, 
a Pan Bóg jemu przeplątał, a on chciał być mądrzejszy od Boga. Co on 
prosił wodę, to jemu z dołu podawali ogień, jak podawali, to wszyst-
ko na odwrót, to Pan Bóg mu przeplątał. I nie zbudował (rej. wileń-
ski, 1990).

104 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 4, s. 90–91; R. Graves, R. Patai, Mity he-
brajskie, s. 51–52, 117.

105 R. Rubinkiewicz (SDB), Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, s. 63.
106 T. Kuberczyk, Przedstawienia purimowe, s. 143.
107 S. Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, Copenhagen 1955, C 771.
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Salomon Mądry to taka wieża budował [...], do nieba dostać się. 
I już tak wysoko było, że już piszą kartka: Dajcie cegły albo czego, taka 
wysoka była, ale Pan Bóg pomieszał im i  już nie rozumieli. I on nie 
mógł dobudować tego (rej. solecznicki, 1992).

Niektóre wzmianki o bezbożnej budowli nie wymieniają imie-
nia Salomona; mimo to przytoczę je tu, ponieważ operują tą samą 
symboliką, co powyższe:

Znalazł się taki car. Ziemię zrobił, siedem hektary zajął i zaczęli bu-
dować basznia wielka, do nieba. I budowali dużo liat. Już tylko, tylko 
doleźć do nieba. Pan Bóg mówi: Co tu tak męczą się ludzie? A było sie-
demdziesiąt dziewięć ludzi. Budowali. I zrobił Pan Bóg sie demdziesiąt 
dziewięć wiar. I  oni, jak już znaczy po naszemu chlieb, a  po litew-
sku duona. Już tutaj, podaj tu. A tutaj [...] im nic nie wy chodzi. Języ-
ki zmieszał Pan Bóg i wsio. To teraz [...] jeden takim ję zykiem mówi, 
drugi takim językiem. To wszystko od Boga. A Panu Bogu trzeba mo-
dlić się i wierzyć. I więcej nic. [...] No i zmieszał Pan Bóg języki i tyle 
teraz religiów. I Litwiny, i Polaki, i Francuzy, i te rozmaite (rej. wileń-
ski, 1992, staroobrz.).

Jeden taki chciał do Pana Boga dojść i tam do jednego mówi: Chy-
ba że nie ja będę póki ja ten słup nie zmuruję, i zmurował już do sa-
mych obłoków. A tam trzeba było jeszcze tyle murować pośle tych ob-
łoków do nieba, to co nad nimi, to już obłoki, i zostało się jemu jedną 
cegłę położyć tylko, i on mówi: No, już mnie tylko jedna cegła położyć, 
ja już będę widzieć Pana Boga. I dał Pan Bóg grzmot i ka mień, i roz-
walił się ten słup, i  tego człowieka strącił. Ludzie dusze mogą mieć 
i wszystko, ale już widzieć Pana Boga nie (rej. wileński, 1991).

Jeden język tylko był na świecie. Ludzie budowali: Podaj gliny – po-
dają wody. Podaj wody! – podają gliny. Im języki się pomieszali i wiel-
ki dzwon ciągnęli, on zleciał, rozbił się trochę i za to pomiesza li się ję-
zyki (rej. solecznicki, 1992).

Biblijna opowieść o zróżnicowaniu ludzi rozwija się według po-
dobnego schematu jak w przypadku historii grzechu pierworodne-
go. Jahwe, widząc siłę ludzi połączonych wspólną pracą, obawia się, 
że w przyszłości będą mogli uczynić, co zechcą. „Zejdźmy więc i po-
mieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!” (Księ-
ga Rodzaju 11,7). Podobnie gdy Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa 
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poznania, Pan rzecze: „Oto człowiek stał się taki jak My: zna do-
bro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać 
owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki” (Księga Rodzaju 
3,22). Wieża Babel wyraża zatem symbolikę analogiczną do symbo-
liki drzewa wiadomości, które stało się dla człowieka arbor mala.

Legendy żydowskie rozbudowują historię ponownego grzechu, 
przypisując budowę wieży Nimrodowi, wnukowi Chama, biblijne-
mu mocarzowi, władcy i budowniczemu (Księga Rodzaju 10,8–12). 
Otrzy mał on w spadku po pierwszych ludziach skórzane odzienie, 
ofiaro wane im przez Pana, gdy opuszczali raj. Szaty te, skradzione 
Noemu przez Chama, miały cudowne właściwości: ten, kto je nosił, 
stawał się niepokonany. Dlatego Nimrod został królem i objął swą 
władzą cały świat jako pierwszy z dziewięciu uniwersalnych wład-
ców (dzie wiątym ma być Mesjasz). Im bardziej jednak rosła jego 
władza, tym bardziej malał jego respekt wobec Stwórcy. Był to okres 
upadku ludz kości po potopie, podobny zepsuciu, które spowodowa-
ło ową zagła dę. Nimrod uczynił sobie tron zgodnie z wyobrażenia-
mi o tronie bo żym: na wieży z okrągłej skały umieścił cedrowe sie-
dzisko, a na nim, jeden na drugim, cztery następne, z żelaza, miedzi, 
srebra i  zło ta. Na czubku tej budowli położył drogocenny kamień 
i na nim sia dał, a wszyscy przybywali, żeby złożyć mu pokłon108.

Jeden z  cytowanych współczesnych tekstów mówi o  strąceniu 
budowniczego słupa przez piorun; wydaje się, iż wynika to ze skoja-
rzenia opowieści o wieży Babel z upadkiem szatana. Podobnie trady-
cja żydowska łączyła historię Nimroda z buntem Samaela przeciw 
Elowi109. W ikonografii średniowiecznej wieża z postacią spadające-
go w dół człowieka symbolizuje ludzką pychę i zarozumiałość110. Bli-
ski owemu fragmentowi jest wątek bajkowy o zakładzie chłopa z dia-
błem, który obiecuje zbudować zamek (wieżę, kościół, most itp.) 
w ciągu jednej nocy. Gdy niesie ostatni kamień, pieje kur; diabeł ci-

108 L. Ginzberg, The Legends ofthe Jews, t. 1, s. 177–178.
109 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 132.
110 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przeł. bp K. Romaniuk, Pal-

lotinum, Poznań 1989, s. 246; o symbolice upadku-odwrócenia por. J. S. Wasi-
lewski, Święty Paweł – nawrócenie, odwrócenie i niepewność, „Polska Sztuka Lu-
dowa” 1987, R. 41, nr 1–4, s. 177–184.
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ska w złości kamieniem w niedokończoną budowlę, ta zaś rozpada 
się w gruzy111.

W  macedońskiej wersji opowieści o  upadku wieży szatan Ju-
trzenka wraz ze swą starszyzną postanawia „zbudować wieżę wy-
soką niemal do Nieba – wejdą na nią, zabiją Boga i  jego następcę, 
a Bogiem zostanie Ju trzenka. [...] W trzy dni zbudowali wieżę i wy-
mierzyli strzały w Bo ga”. Pan zarządził wówczas, aby miejsce to za-
padło się, stało się og nistym jeziorem i pochłonęło uzurpatorów; tak 
powstała czeluść piekielna112. Tu znów można odwołać się do legend 
żydowskich, które przypisują takie same zachowania budowniczym 
wieży Babel. Wypowiadają oni wojnę niebiosom, chcąc zabić ich 
mieszkańców i z coraz wyższej budowli wysyłają strzały w kierunku 
nieba. Opa dają one na ziemię pokryte krwią, by grzesznicy umocnili 
się w swej pysze. Opowieść ta dodaje interesujący szczegół do pre-
zentowanej symboliki: ziemia, na której stanęła bezbożna budowla, 
na zawsze zachowała osobliwą własność sprawiającą, że ktokolwiek 
na nią wkroczy, zapomina wszystko, co wiedział113.

Bardziej oględna jest polska wersja tej legendy, utrwalona przez 
Kolberga w Krakowskiem. Prawnukom Adama „zachciało się konie-
cznie zobaczyć niebo za życia. Popolatowali (polecieli), nazbierali 
skał, kamienia i zaczęli stawiać wieżę Babilot tak okrutnie wysoką, 
że się chmury o nią wadziły. Już doszli prawie po samo niebo, i tyl-
ko co wleźć mieli do pałacu niebieskiego – kiedy Bóg Ojciec otwarł 
okienko i przez chmury palcem pogroził zuchwalcom. Aliści, zaraz 
im się we łbach pomieszało – i co się pierwej dobrze jedną mową 
rozumieli, w żaden sposób już potem nie mogli trafić do ładu, bo 
każ dy z nich zaczął inaczej gadać tak odmiennymi językami, że ro-
botę porzucili niedokończoną. Do dzisiejszego dnia stoi niedokoń-
czony Babilot – oni zaś rozlecieli się po świecie, każdy w inną stronę 
i po robili się niemcami, talianami, polakami, francuzami, turkami, 
żyda mi, jak komu z mowy wypadło. Byli między nimi tacy, co zupeł-

111 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w  układzie systematycznym, Wrocław 
1963, t. 2, T 1098; por. np. W. Kosiński, Materiały do etnografii Górali Beskido-
wych, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1887, t. 5, s. 215–216.

112 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 34–35.
113 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 1, s. 179–180.
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nie gadać nie mogli – i ci niegadający poszli na niedowiarków, są tak 
do tego czasu”114.

Zarówno w tym tekście, jak i we współczesnych, „język” i „wia-
ra” są splecione tak mocno, że funkcjonują wymiennie. (Toteż fatal-
na wieża jest według egzegezy biblijnej antytezą zesłania Ducha 
Świętego, kiedy umocnieni w wierze apostołowie zaczynają ją krze-
wić językiem zrozumiałym dla wszystkich ludzi).

Współczesne interpretacje, podobnie jak tekst Kolberga, są 
zgodne w  swojej symbolice z  legendami żydowskimi. Pokrewień-
stwo posta ci Nimroda i Salomona wynika zarówno z podobieństwa 
sytuacji (zróżnicowanie ludzi – podział królestwa, zapoczątkowanie 
niezgo dy), jak i  samych postaci (uniwersalni władcy zawdzięczają 
swą moc magicznym środkom, zasiadają na tronach pychy, uzurpu-
ją sobie bo ską władzę).

W  dawniejszych legendach o  Salomonie gigantyczną budow-
lę zastępuje jego lot do nieba; król z  ciekawości chce się tam do-
stać bądź zbadać jego wysokość. Orły niosą go do słońca, lecz anioł 
ostrzega, że jego wysiłki są próżne: „spuść się czemprędzej bo zgo-
rzejesz; nie patrz do góry, bo oślepniesz i  tylko na dół kieruj swój 
wzrok, w ten punkcik czarny, co jak kapelusz pływa po wodzie, tam 
jest ziemia i twoje mieszkanie”. Salomon, usłuchawszy anioła, ląduje 
szczęśliwie na dębie115. Ten wątek, przypominający historie mitycz-
ne o  władcach irańskich (ale także porywanie Żyda przez diabła 
w Straszną Noc), bywa zdwojony, a nawet potrojony przez własną 
transformację. Salomon po niefortunnym locie postanawia spraw-
dzić, jak głębokie jest morze.

Mądry Salomon, syn Dawida, panował wtedy w Judei i on inte-
resował się wszystkim. I wynalazki robił różne, wieżę budował, żeby 
do nieba dojść, Babilon, ale nie udało mu się. [...] Chciał i on Salomon 
morze zmierzyć, ale też mu Pan Bóg nie pozwolił. Zrobił butlę taką 

114 DWOK, t. 7, s. 8–9.
115 Ibidem, t. 8, s. 103–105; podobnie S. Ciszewski, Lud rolniczo-górniczy okolic 

Sławkowa w  pow. olkuskim, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 
1887, t. 11, s. 124; B. Pawłowicz, Kilka rysów z życia ludu w Zalasowej, „Mate riały 
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1896, t. 1, s. 255; M. Federow-
ski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 149.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



212 CZĘŚĆ 3

wielką ze szkła i go do morza [w niej – M. Z.] spuścili. Do gadali się 
tak, że jak on za sznur targnie, to znaczy, że dna dosięgnął. Puszczali, 
puszczali, ale przyszedł rak i za sznur te swoje nożnice. To on się prze-
straszył, że rak sznur przetnie i sam wcześniej zaczął targać (rej. so-
lecznicki, 1991).

Mądry Salomon żył bardzo wiele lat. I kiedyś zrobił taki łańcuch 
i puścił się do morza, i jemu przyśniło się: Wyłaź wyżej, podejmij się 
nazad, bo idzie rak, przegryzie ten łańcuch i ty tam zginiesz. To do-
syć, że on szedł długo i nie doszedł do dna. To mówił tak przed umie-
raniem, ten przeżył trzysta czy ileś lat i nie rozebrał, jaka wiara naj-
lepsza, ale wiara najlepsza wychodziła polska (rej. solecznicki, 1992).

Podobne podróże przypisywano Aleksandrowi Macedońskie-
mu w  popularnym średniowiecznym romansie, tłumaczonym na 
język polski już w 1510 r.116 Opowiadania te mają analogie w źró-
dłach dziewiętnastowiecznych. Najpełniejszym ze znanych mi tek-
stów jest legenda spod Tarnowa O  mądrym Salomonie; łączy ona 
wszystkie opisane już królewskie eksperymenty („horab” – wieża do 
nieba, lot do nieba, podróż do dna morskiego), dodając jeszcze je-
den, przymu sowy: wizytę w piekle. Po śmierci mądry Salomon „sta-
noł przed Panem Bogiem wszechmogoncym, a Pam-Bóg do niego 
mówi: »No i cóż? Widzisz! chciałeś sie dostać do Nieba po wysokości 
i nie dostałeś sie, chciałeś more zgruntować i nie zgruntowałeś, te-
raz-że jeszcze trzeba, cobyś poszet do piekła, jeszcze pobaczył, jak to 
tam je w piekle!«. [...] Ha! i poszet świenty Salomon do piekła, a tam 
w piekle, niech Bóg broni, jak źle! stał sie krencić po piekle, a  źle 
i źle, i djabli w piekle! już nie wiedział, co sobie poczonć; tak znowu 
stał sobie myślić, co to taki przemondryj był i zaczon piekło mierzyć 
i zdowż (wzdłuż), i w szyrz, chodzi i chodzi, a mierzy. Tak go sie sam 
nastarszy djabeł pyta: »A co ty mi tak moje piekło mierzysz?«. A on 
mówi: »E! bo ja tu bede budować sobie klasztur, o tu! a tam o! to już 
kościół stanie«. »A to na co? niepotrzebuje ja cobyś ty mi piekło pa-
skudził, tuta tego nigdy nie bywało!«. Ale świenty Salomon powie-
dział: »A kiedy mnie potrzebno, coby tuta tak było, [...] a co mnie za 
niewola siedzieć w takim kopciu? ja potrzebuje mieć sobie klasztur, 

116 J. Krzyżanowski, Romans polski w XVI wieku, Lublin 1934, s. 21–27.
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a znowu kościół, cobym miał sie dzie modlić!«. »A to idź-że ty sobie 
precz! won z piekła! [...]«. I wygnali go z piekła, a jemu ino tyż tego 
było trzeba!”117.

W  polskich przekazach bohaterem podobnego epizodu bywa 
stary żołnierz; historia ta jest jednak bardziej rozpowszechniona 
w folklorze wschodnim. Przybiera tam formę bardziej surową i za-
razem humorystyczną. W  legendzie rosyjskiej Salomon premudroj 
ze zbioru Afanasjewa Zbawi ciel, zszedłszy do piekieł, wyprowadza 
stamtąd wszystkich oprócz Salomona. „Ty – rzecze mu Chrystus – 
sam się wyprowadź swoimi mądro ściami!”118. Według Iwana Franko 
wątek ten został dołączony na za kończenie jednej z cerkiewno-sło-
wiańskich redakcji Ewangelii Niko dema, rozpowszechnionej u Sło-
wian południowych i na Rusi. Franko przypuszcza, że wywodzi się 
on z  zachodnioeuropejskich dramatów paschalnych opartych na 
tym samym apokryfie. Występuje w nich anima infelix, jedyna du-
sza, którą diabli zatrzymali w piekle po wizycie Chrystusa. Niekie-
dy dusz takich jest kilka119. We francuskim poemacie Zbawiciel po-
zostawił w piekle tylko jedną kobietę, „że ta zatrzymała się na progu 
i obróciwszy się łajała jeszcze piekłu”120. Być może również popular-
na w naszym folklorze „Piotrowa mać”, której nie udaje się wycią-
gnąć z piekła z powodu jej odrażającego charakteru, stanowi późną 
wersję anima infelix.

Dramat paschalny dotarł na Ukrainę z Polski. Popularne niegdyś 
teksty zawierają kilka odmian wątku Salomonowego. Według pa-
schal’noj viršy spisanej „z ust ludu” w guberni charkowskiej, a opub-
likowanej w petersburskim piśmie „Osnowa” w 1862 r., Chrystus po-
wiada do Adama, by szedł za nim i nie zostawiał ani jednej duszy 
pobożnej prócz Salomona, bo może on kripko duže mudrovaty, oraz 
Kaina. Po odejściu Chrystusa Lucyfer cieszy się, iż pozostawio no mu 
najmądrzejszego więźnia. Salomon studzi jego radość uwagą:

117 DWOK, t. 34, s. 84.
118 A. N. Afanasjev, Narodnye russkie legendy, „Nauka”, Novosibirsk 1990, s. 95.
119 Miron [I. Franko], Južnorusskaja paschalnaja drama, „Kievskaja Starina” 1896, 

t. 54, s. 1–29; I. Franko, Apokrifi i ljegendi z ukrainsʹkich rukopisiv, t. 1, s. 294.
120 DWOK, t. 7, s. 26, 38.
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[...] sej podarok tobi z lychom vyjde.
Po mene-ž Christos i v druge pryjde, 

wobec czego Lucyfer każe go wyprowadzić z piekła choćby siłą121.
Koncept charakterystyczny dla dramatu łączy się z wątkiem le-

gendowym w opowiadaniu zapisanym przez Wołodymyra Hnatiu-
ka na Rusi Węgierskiej w 1895 r. Zbawiciel powiada do Salomona: 
„Ty byłeś mądry, przemądry, więc uwolnij się z piekła! I wówczas Sa-
lomon zaczął budować monastyr, wielką rezydencję. I rzecze Hades 
piekielny: »Co ty, Salomonie, budujesz?«. »Oto co buduję: tu powró-
ci syn Maryji, Jezus Chrystus i będą ze wszystkimi świętymi śpiewać 
pięknie i będą tymianem bardzo pięknie kadzić«”. Wówczas Hades 
rozkazuje diabłom, by wynieśli kłopotliwego lokatora, „i z Bogiem 
do raju przemądry Salomon poszedł jak inni sprawiedliwi”122.

Komizm sytuacyjny tego epizodu, jak i  szczęśliwe zakończe-
nie sprawiają, że termin anima infelix brzmi raczej niefortunnie 
w zesta wieniu z chytrym Salomonem, który tym razem narusza tabu 
piekiel ne, dzięki czemu zbawia swą duszę. A jednak wcześniej omó-
wione epizody potwierdzają, iż bliższy jest on piekłu niż niebu. Taka 
inter pretacja jest też zgodna z poetyką ludowych tekstów, w których 
Bóg i jego uczniowie chadzają po ziemi jako pokorni żebracy, „a dia-
beł zawsze inteligentny, w kapeluszu”.

Diabeł chciał ludzi naprowadzić na swoje, wlazł na beczkę czy 
gdzie tam i mówił ludziom i mówił, naprowadzał i naprowadzał. Lu-
dzie słuchali, ale oni przychodzą i  odchodzą, podjedzą coś, tak na 
zmianę. A on tak mówił i mówił, aż zasłabł. A on mówił, że trzeba 
głową robić, a nie rękami i nogami, ale jak on zasłabł, to aż zwalił 
się na głowę i rozbił ją. A ci ludzie, co tam przychodzili, powiedzieli: 
Ot nie daj Boże głową robić, bo on ta głowa porozbijał (rej. radwili-
ski, 1992).

Gdy Michał Archanioł strącił Lucyfera, najpiękniejszego archa-
nioła, Bóg, który nie jest mściwy, dał mu przydomek, dał mu księ stwo 
ciemności, przez to, że nie chciał go zdewastować, tylko powie dział mu 

121 Miron [I. Franko], Južnorusskaja paschalnaja drama, s. 383.
122 Ibidem, s. 27.
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tak: Skoro ty jesteś taki mądry, wojuj w swojej ciemności ile ci się uda 
(woj. przemyskie, 1990). Czy to przypadek, że Stwórca kieruje ta-
kie same słowa do wiarołomnego anioła i do mądrego Salo mona? 
Wszystko wskazuje na to, że słowa te nas nie zwodzą, lecz wyraża-
ją oczywistą, choć nieco ukrytą prawdę. Salomon i Lucyfer posiada-
ją w ludowych opowieściach wiele cech wspólnych, łączy ich też spe-
cyficzny komizm.

Niekiedy jednak mądry król bywa także kojarzony z pozytywną 
postacią Noego, a to dzięki swej funkcji budowniczego. W cytowa nej 
opowieści O mądrym Salomonie (z Chełmskiego) wieża Babel prze-
mienia się w „ogromnie wysoki horabʹ, coby po nim wliźć do Nieba”; 
nie wpływa to jednak na ujemną ocenę przedsięwzięcia. Gdy dał się 
już słyszeć z wierzchołka „hołos z Nieba”, budowniczych prze stano 
słyszeć na ziemi, budowę przerwano, „a wtedy Pam-Bóg zesłał wiel-
ki potop przez trzydzieści i  trzy dni, i byli wielkie pioruny i witry, 
i ten horab zwalili!”123.

Symbolika chrześcijańska dopuszcza wymienność arki-statku 
i  kościoła-świątyni. Skojarzenie Salomona i  Noego znajduje swój 
wyraz także w  tekstach współczesnych: Mądry Salomon był. Poto-
pa ma być. To on taka jarka wysoka zrobił na górze. Wziął jedzenie, 
wlazł na ta jarka, wziął trzy gołębie ze sobą (rej. wileński, 1992). Jak 
budowali ta arka, oj bardzo wysoko jej budowali. No i co? Już potem 
nie rozumieli, co komu mówić. Trzeba cegłe podejmować, to oni wo dę 
podawali. No i potem [...] zbudowali i im powiedziane było, że wziąć 
ptaki (rej. solecznicki, 1992).

Błogosławiony korab Noego (wybudowany, według tradycji 
apo kryficznej, na wysokiej górze124) może też być przeciwieństwem 
kon kurencyjnej wieży grzeszników. Czterdzieści lat głowiłsia Noe do 
poto pu, on też gotowił arka, żeby wszystko zmieściło się: ptaszki, zwie-
rzy, żywioły, nasiona, wszystkiego po dwoje. Te, co nie wierzyli, też 
wzięli budować ta góra, że ich też nie zatopi. Wysoka ta góra zbudo-
wali, ale już nie mogli zmówić się z wysokości, a Pan Bóg im zaćmił 
ro zum, że nie mogli zmówić się. Pan Bóg jak chce kogoś ukarać, zaśle-

123 DWOK, t. 34, s. 84.
124 M. Haavio, Mitologia fińska, przeł. J. Litwiniuk, PIW, Warszawa 1979, s. 460, 462.
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pi mu rozum, żeby pomyłkę zrobił w ważnej sprawie, a potem odkry-
wa rozum [ale już za późno – M. Z.; rej. wileński, 1992). Jest to kara 
analogiczna do zapomnienia. Tak więc ciąg wydarzeń zostaje zastą-
piony właściwą im, acz skondensowaną symboliką, uporządkowaną 
według przeciwieństw. Tę przeróbkę chciałoby się nazwać struktu-
ralną. Mądry Salomon zająłby tu zatem pozycję przeciwstawną No-
emu, jako ten, któremu za karę odebrano rozum. Legenda żydow ska 
o analogicznej strukturze opowiada:

„Nimrod i jego lud wznieśli wieżę Babel w porywie buntu prze-
ciwko Bogu, Nimrod bowiem powiedział: »Zemszczę się na Bogu za 
to, że utopił moich przodków. Jeśli ześle następny potop, moja wieża 
będzie przewyższała nawet Ararat i będę na niej bezpieczny«. Plano-
wali oni posłużyć się wieżą, by zaatakować niebo, zniszczyć Boga 
i ustanowić na Jego miejsce bożków”125.

Można dodać jeszcze dwa motywy, które łączą symbolicznymi 
więzami budowę arki i Świątyni Jerozolimskiej. W ludowych przeka-
zach, Noe, nim popełnił pierwszy grzech, potrafił w cudowny spo-
sób wydłużać bądź skracać potrzebne belki (podobnie jak Jezus 
w  Ewange liach Dzieciństwa)126. Noemu się przyśniło, żeby wybudo-
wać arkę. To budował przez czterdzieści lat. Co w dzień zbudował, to 
mu w nocy diabeł rozwalił. Ale potem, jak się już miało do tego poto-
pu, to mu się przyśniło, że musi stawiać szybko i jak było drzewo dłu-
gie, to mu si puknąć młotkiem, a jak za krótkie, to z góry. [...] I dzisiaj 
choćby jakiś majster jak robi drzewo na węgłach, to ono już nie pój-
dzie, ale się w nie stuka (woj. krośnieńskie, 1991). Podobny motyw 
pojawia się w opowieści o budowie Świątyni Jerozolimskiej, posia-
da jednak odwrotną waloryzację. Drzewa, które są przeznaczone na 
Chrystusowy krzyż, nie pasują do świątyni: to wydłużają się, to skra-
cają w rękach budowniczych tak, że nie można im nadać właści wej 
miary. Zostają odrzucone na bok, póki pewna kobieta (utożsa miona 
z czasem z Sybillą) nie przepowie ich przyszłości. Skoro zaś Salomon 
dowie się o przepowiedni, przeklnie je i rozkaże wrzucić do bagna 

125 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 130.
126 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 233–234.
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(sadzawki Siloe, potoku Cedron), aby uzasadnić tezę, że to nie on, 
lecz Sybilla, królowa Saby, posiadła prawdziwą mądrość.

Budowy Noego i Salomona łączy również panująca na nich ci-
sza. Noe, zgodnie z poleceniem anioła, miał wybudować korab w ta-
jemnicy. Gdy pierwsze uderzenie jego siekiery rozległo się na cały 
świat, anioł napomniał go i dał mu plecionkę, by mógł pracować bez-
głośnie127. Szczegół ten ma charakter apokryficzny; tym czasem we-
dług Biblii Świątynię Jerozolimską zbudowano z kamieni, „których 
od czasu wydobycia już nie obrabiano. Dlatego nie słysza no w domu, 
przy jego budowie, ani młota, ani siekiery, ani jakiego kolwiek narzę-
dzia żelaznego” (1 Księga Królewska 6,7). Wynikało to z zakazu uży-
wania takich narzędzi do budowy ołtarza pańskiego (Księga Powtó-
rzonego Prawa 27,5). Wokół tego szczegółu narosły liczne legendy. 
Według tradycji talmudycznej rabini poradzili królo wi, by użył do 
obróbki kamieni cudownego robaka szamira, stworzo nego specjal-
nie w tym celu o zmierzchu szóstego dnia stworzenia. Miejsce jego 
pobytu znał jednak tylko król demonów, Asmodeusz (w opowiada-
niach muzułmańskich Sachr). Aby wydobyć od niego tę informację, 
Salomon posłużył się, jak zwykle, podstępem. Jego sługa Benajasz 
(postać biblijna) według rozkazu króla napełnił winem studnię de-
mona, po czym skrępował pijanego Asmodeusza łańcucha mi z imie-
niem Najwyższego, aby nie mógł się z nich uwolnić.

Pojmany demon wyjawił królowi tajemnicę robaka szamira. By-
ło to stworzenie wielkości jęczmiennego ziarna i potrafiło przegryźć 
nawet najtwardszą skałę. W jednej z legend robak przebywał w raju, 
dokąd Salomon posłał po niego orła128. W innej opowieści talmudy-
cznej szamir należał do księcia morza, który pożyczył go dudkowi 
(lub głuszcowi polnemu), ten zaś rozbijał wzgórza i obsiewał je, aby 
porosły zielenią i stały się zdatne do zamieszkania. Stąd ptak ów no-
sił przydomek kamieniarza. Salomon kazał przykryć szkłem jego 
gniazdo wraz z młodym. Gdy dudek nadleciał z cudownym roba-

127 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2, cz. 1, s. 106.
128 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, t. 4, s. 34.
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kiem w dziobie, aby się dostać do pisklęcia, Benajasz wystraszył go 
krzy kiem i pochwycił upuszczonego szamira129.

Wątek ten ma swoje odpowiedniki w  folklorze europejskim, 
w tym także w naszej tradycji. Przyjmuje tu postać opowiadań o uzys-
kaniu dzięki ptakom, nieraz w sposób bardzo okrutny, rozmaitych 
magicznych środków. Na przykład kamień dający niewidzialność 
można zdobyć, gdy przeszyte drutem krucze pisklęta przywiąże się 
do gałęzi – wówczas stare kruki „dla pokrycia sromoty” i uwolnie-
nia się od widoku cierpiących dzieci przynoszą czarodziejski kamyk 
do gniazda130. Szczególne podobieństwo do historii szamira wyka-
zują opowiadania o trawie, od której rozpada się żelazo. Owo „roz-
rywziele”, które otwiera każdy zamek, kruszy kajdany itp., szczegól-
nie poszukiwane przez złodziei, zna dzięcioł. Aby je uzyskać, trzeba 
od szukać gniazdo z  jego pisklętami i  zabić wejście do dziupli kli-
nem, a u stóp drzewa rozpostrzeć czerwoną chustę. Gdy ptak zechce 
prze dostać się do dzieci, przyniesie trawę, za jej dotknięciem klin 
odsko czy, dzięcioł zaś rzuci ją na chustę sądząc, że to ogień131. Jest to 
wie rzenie bardzo powszechne w Europie (znaleźć je można już u Pli-
niusza, Eliana i Oppiana). Ziele to, słynna saxfraga, miało też kru szyć 
kamień, kojarzone więc było z budową Świątyni i Salomo nem132. We-
dług Witolda Klingera tradycja tej „złodziejskiej trawy” w starożyt-
ności rozszczepia się, wiążąc ją z dzięciołem lub z dud kiem. Dzięcioł 
występuje w mitologii greckiej w związku z ciemny mi potęgami zie-
mi i bogactwem, jako stróż skarbów i ziół czaro dziejskich oraz zwia-
stun śmierci, dudek jednak nie ma w  tej mitolo gii większego zna-

129 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 108–109;  
A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 264.

130 E. Majewski, Rodzina kruków w mowie, pojęciach i praktykach ludu pol skiego, 
„Wisła” 1900, t. 14, s. 37–38, 81–82; DWOK, t. 17, s. 141; B. Gustawicz, O ludzie 
podduklańskim w ogólności, a  Iwoniczanach w szczególności, „Lud” 1900, t. 6,  
s. 311.

131 B. Gustawicz, O ludzie podduklańskim w ogólności, s. 311; S. Ciszewski, Lud rol-
niczo-górniczy okolic Sławkowa w pow. olkuskim, s. 53.

132 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o  Solomone i  Kitovrase, s. 131–132; 
B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, 
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1882, t. 6, s. 312.
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czenia, musiał więc zastąpić dzięcioła w późniejszych przekazach133. 
Ptak ten pojawia się w  towarzystwie Salomona zarów no w  legen-
dach talmudycznych, jak i  w  tradycji arabskiej; towarzyszy królo-
wi w  podróżach, bo potrafi dojrzeć źródła znajdujące się głęboko 
pod ziemią; służy jako posłaniec, przenosząc koresponden cję mię-
dzy Salomonem i królową Saby; wreszcie jest utożsamiany z bajko-
wym ptakiem simurgiem, doradcą Salomona, zapożyczonym z epo-
su irańskiego134. W legendach ludowych Europy Zachodniej du dek 
(płci żeńskiej) jest uważany za niestałą żonę dzięcioła135. W  każ-
dym razie wykorzystanie ptaków do zdobycia rozrywziela (równo-
ważnego magicznemu kamieniowi) towarzyszy apokryficznej trady-
cji Salomona. Opowieść o zdobyciu robaczka przegryzającego szkło 
za warta też była w Gesta Romanorum i powtarzana w kazaniach136. 
W ro syjskich wierszach duchownych ptak Salomonowy to gryf lub 
strafil (co Wiesiołowski tłumaczy jako „struś” bądź „feniks”). Istnia-
ła hipoteza, iż wątki te wiążą się z  jakimś indoeuropejskim mitem 
o zniesieniu niebiańskiego ognia na ziemię przez ptaka137.

Uzasadniona wydaje się może nie tyle, jak suponuje Witold 
Klin ger, „pierwotna tożsamość” rozrywziela i  kwiatu paproci, ile 
ich sym boliczna równoważność. Według wierzeń rosyjskich i pol-
skich, roz rywziela trzeba szukać na pustkowiu w wigilię św. Jana, ko-
sząc tra wę, dopóki kosa się nie złamie; jego kwiat podobny jest do 
ognia. W opowiadaniach niemieckich jedną z jego nazw jest Johan-
neskraut; rośnie ono wśród paproci i kwitnie wraz z nimi; ma zwią-
zek ze skarbami, daje bogactwo temu, kto je posiada. Wreszcie, tak 
samo jak w wypadku kwiatu paproci, zdobywszy owo ziele, trzeba 
rozciąć dłoń i włożyć je w rozcięcie, aby się zrosło z ręką138.

133 W. Klinger, Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego, seria 2, Poznań 
1923, s. 17.

134 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 131.
135 M. Albert-Llorca, L’ordre des choses. Les récits d‘ origine des anima ux et des plan-

tes en Europe par... Le regard de l’ethnologue 2., Éditions du Comité des Travaux 
historiques et scientifiques. Éditions du C.T.H.S., Paris 1991, s. 88.

136 J. Krzyżanowski, Romans polski w XVI wieku, s. 157, 263.
137 W. Klinger, Životnoe v antičnom i  sovremennom suevrji, Kiev 1911, s. 55;  

A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 261.
138 W. Klinger, Z motywów wędrownych pochodzenia klasycznego, s. 27, 37.
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Wszystkie te okoliczności łączą się z wyobrażeniem Salomona 
jako czarodzieja i proroka albo, jak mówiono na Białorusi, „wiedź-
mara”. Nie dziwi zatem wzmianka o magicznym źródle jego przepo-
wiedni we współczesnych materiałach. W „Sybilli” mądry Salomon 
opisał wszystko. Na św. Jana paporczyk kwitnie, to do prawej ręki do 
palca trzeba rozkroić i włożyć, i jak zarośnie, to się wie co będzie. I Sa-
lomon poszedł do lasu o dwunastej godzinie i opisał się kredą świę-
coną, bo to rozmaite gady, zwierza idą do tego paporczyka, i on był 
mądry i to wszystko opisał (rej. trocki, 1991). Kwiat paproci pozwa-
la bo wiem nie tylko widzieć ukryte pod ziemią skarby, lecz i przy-
szłość; dlatego bywał on uznawany za źródło wiedzy mądrych139. 
Charak terystyczne dla biblii ludowej przekształcenie Salomona 
w  czarowni ka, zawdzięczającego mądrość związkom z  ciemnymi 
mocami, zna lazło wyraz w wierzeniach rumuńskich, w których od 
jego imienia urobiono nazwę piekielnej akademii i jej absolwentów:

„Są ludzie, którzy pierwszych siedem lat życia spędzają pod zie-
mią, w Solomonarii, szkole, w której ich diabeł uczy wszystkich ję-
zyków świata i  rozmaitych czarów; po siedmiu latach wypuszcza 
swych uczniów, zatrzymując jednego, który po następnych sied-
miu latach opuszcza szkołę jako właściwy Solomonar, podczas gdy 
inni są tylko podrzędnymi czarownikami. Solomonar żyje między 
ludźmi jako człowiek, ale unika ich towarzystwa. Za wierzchowca 
w wypra wach w chmury w celu sprowadzenia gradu służy mu smok”140. 
Diabelskiej szkole odpowiada w polskich wierzeniach czarnoksięska 
akademia mistrza Twardowskiego na podkrakowskich Krzemion-
kach; jest to postać bliska Salomonowi-magowi.

Wymienione magiczne środki, z których wywodzi się moc Salo-
mona, bywają niejasnego bądź wręcz piekielnego pochodzenia, 
w  przeciwieństwie do szamira i  pierścienia, przyniesionego królo-
wi przez Archanioła Michała i dającego mu władzę nad demonami. 
Z nim właśnie wiąże się talmudyczna wersja upadku Salomona. Gdy 
król zgrzeszył pychą, zapragnął zdobyć tajemnicę mocy swego więź-

139 E. Kolbuszowski, Materiały do medycyny i wierzeń ludowych według opowiadań 
Demka Żemały w Zaborzu w pow. rawskim, „Lud” 1910, t. 16, s. 159–160.

140 A. Strzelecki, Am-Urquell. Manats-sehrift für Volkskunde, „Lud” 1895, t. 1, s. 138.
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nia Asmodeusza. Demon obiecał mu ją wyjawić, jeśli król zdejmie 
mu z szyi łańcuch i da swój pierścień. Gdy tak się stało, Asmodeusz 
przybrał ogromne rozmiary, pochwycił Salomona (bądź – połknął 
i wypluł) i odrzucił na czterysta mil, sam zaś przez trzy lata sprawo-
wał rządy pod jego postacią141.

Legenda ta prezentuje strukturę analogiczną do omówionych po-
przednio epizodów jako kolejna wersja przedsięwzięcia spowodowa-
nego nadmierną żądzą wiedzy (i władzy) i zakończonego ukaraniem 
hybris: wielkim upadkiem. W żydowskim przedstawieniu purimo-
wym Asmodeusz utrzymywał, że jego siła tkwi w łańcuchu; gdy zaś 
wy mienił go na królewski pierścień, powiada:

Nie jesteś już Salomonem, nie jesteś więcej królem.
Mówiłeś, żeś taki mądry,
a na koniec oszukałem ciebie jak dziecko w kołysce.
Teraz jesteś jak pies na łańcuchu142.

Motyw konfrontacji Salomona i Asmodeusza stał się źródłem rosyj-
skich i serbskich opowiadań o pojedynku króla z demonicznym Ki-
towrasem, wyobrażanym w  miniaturach Palei wyjaśniającej jako 
jednorożec, zaś w siedemnastowiecznych powieściach rosyjskich ja-
ko centaur. W polskim folklorze wątek ten funkcjonuje bez związ-
ku z Salomonem, formą zbliżony jest zaś do opowieści o pysznym 
cesa rzu Jowinianie z Gesta Romanorum143. Popełnia on grzech py-
chy; w niektórych wersjach chodzi o usunięcie przez niego fragmen-
tu z Magnificat zawierającego ostrzeżenie dla bogaczy. Demona za-
stępuje anioł: zabrawszy szaty kąpiącego się władcy, zasiada na jego 
tronie dopóty, dopóki skruszony winowajca nie odbędzie swej poku-
ty144. Podobnie talmudyczny Salomon, pozbawiony bogactwa, uzna-

141 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 109.
142 T. Kuberczyk, Przedstawienia purimowe, s. 144.
143 Historie rzymskie (Gesta Romanorum), wyd. J. Bystroń, Kraków 1894, s. 65– 

–76; por. J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1,  
T 757.

144 J. Krzyżanowski, Romans polski w XVI wieku, s. 258; J. Janów, Źródła niektórych 
baśni ludowych w Polsce i na Rusi, „Lud” 1928, t. 27, s. 23–24; J. Bystroń, Podania 
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ny za głupka, wędrował od domu do domu, skarżąc się żałośnie na 
swój los słowa mi Eklezjasty: „Cóż przyjdzie człowiekowi z  całego 
trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?” (Księga Koheleta 1,3); „Ja, 
Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem” (Księga Kohele-
ta 1,12). Oszu stwo demona wyszło na jaw dzięki jego kogucim sto-
pom oraz nieobyczajnym praktykom seksualnym. Wówczas zakoń-
czyła się pokuta Salomona i król powrócił na tron145.

Z imieniem Salomona dawni chrześcijanie wiązali przepowied-
nie o Chrystusie. Według Żywota św. Konstantyna Filozofa w koście-
le św. Zofii w  Konstantynopolu przechowywano kielich mszalny 
z  drogiego kamienia pokryty wielojęzyczną inskrypcją – proroc-
twem Salomona o narodzinach, męce, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chry stusa146. Również tradycja zachodnioeuropejska przypisywa-
ła Salo monowi podobną wiedzę, o czym świadczą opowieści z cy-
klu Graala147. Wierzono także, że ów król-mędrzec znał lekarstwo na 
każdą chorobę. Apokryf Testament Salomona zawiera cały rozdział 
poświę cony medycynie, opartej na ustaleniu zależności między de-
monami-sprawcami chorób a pełniącymi nad nimi władzę aniołami; 
taka wiedza zapewniała powodzenie w egzorcyzmach148. Inna wersja 
le gendy głosi, iż księgi Salomona o sztuce medycznej spalił król Eze-
chiel, ponieważ ludzie, lecząc się z ich pomocą, zapominali o modli-
twie do Boga149.

ludowe polskie spokrewnione z podaniami zbioru „Gesta Ro manorum”, „Wisła” 
1894, t. 8, s. 781.

145 A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Kitovrase, s. 110; T. Ku-
berczyk, Przedstawienia purimowe, s. 145.

146 A. N. Petrov, Apokrifičeskoe proročestvo carja Solomona o Christe nachodjašče-
sja v prostannom žitji Konstantina Filosofa po spisku XIII veka, Sankt Petersburg 
1894.

147 L. Spence, Dictionary of Medieval Romance and Romance Writers, New York 
1962, s. 145; A. N. Wiesiołowski, Slavjanskije skazanja o Solomone i Ki tovrase,  
s. 139–140.

148 R. Rubinkiewicz (SDB), Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, 
s. 64–65; Podręczna encyklopedia biblijna, red. E. Dąbrowski, t. 1–2, Poznań 
1960–1961.

149 Mify narodov mira, s. 460–461.
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Sybilla i drzewo krzyża

Wszystkie symboliczne atrybuty Salomona: przepowiednie o Chry-
stusie, wiedza medyczna w postaci znajomości ziół, wreszcie spalone 
księgi z proroctwami przypisywane są współcześnie nie jemu, lecz 
Sybilli, królowej Saby. Toteż charakterystyka „ludowego” Salomona 
nie może być pełna bez uwzględnienia relacji między nim i ową baj-
kową wieszczką. Zdominowawszy króla królów, stała się ona w bib lii 
ludowej głównym autorytetem, uosobieniem mądrości. We współ-
czesnych materiałach właśnie owa uzurpatorka jawi się z reguły jako 
postać wiarygodna, podczas gdy targujący się z nią król nie jest trak-
towany zbyt poważnie. Uosabia on wyraźnie Stary Zakon, gdy tym-
czasem Michalda-Saba często jest określana jako chrześcijanka. Jej 
przepowiednie to boskie słowa, przez Ducha Świętego, od Boga mia-
ła natchnienie nadane, że ona tak wróżyła ludziom, że to się wszyst-
ko spełnia, ona była święta. Rola Salomona ogranicza się do spisania 
natchnionych słów królowej.

Ta święta Sybilla była szczęśliwa, ona królowa była, to z jej twarzy 
jedno złoto szło, takie promienie szły. Szedł król i wszystko do książki 
pisał, co ona mówiła. Ten król to był taki bogacz, on też był taki wie-
rzący w Boga. Jego żona to była święta Sybilla. I on te księgi pisał (rej. 
solecznicki, 1992).

Salomon chciał mieć większą mądrość niż Pan Bóg. [...] Bo on bu-
dował słup, żeby do nieba doleźć. [...] To Sybilla się do niego uda ła, 
ona jemu mówiła, była prześwietlona jasnością, stała jak mur i je mu 
dyktowała co będzie na świecie. Stała tak płomieniem oświetlona. I on 
tak napisał dwanaście książek, potem skończył. Potem ona wszyst kie 
wrzuciła do piecki, tylko jedna została (rej, wileński, 1991).

Ta Michalda ona była prorokini i  ona przepowiadała [...], ona 
królu Salomonu powiedziała: Spisz to, co ja będę opowiadała, mnie 
Duch Święty pojaśnił. I spisał król (rej. święciański, 1992).

Najbardziej uproszczona wersja wydarzeń odbiera jednak Salo-
monowi nawet tę szczątkową rolę biernego wykonawcy, przeciwsta-
wiając skąpego i  niezbyt rozgarniętego króla (zwanego w  przepo-
wiedniach „Tarkwiniuszem Pryskiem”) natchnionej Sybilli. Głów nym 
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atrybutem Salomona, chociaż wciąż zwanego z przekąsem mą drym, 
staje się diabelska wieża, tymczasem Sybilli – prorocze księgi.

Jak Sybilla przyszła do niego, no to jej nie słuchał, tylko przepę dził, 
a potem jak przyszła, to jej dał pokoik i papiery i pisać kazał. I ta Sy-
billa szła i na ruczajku leżało bierwiono, i jak ona przechodzi ła, to nie 
szła nogami, ale kolanami i ucałowała to bierwiono. I ona mówi: To 
bierwiono Panu Jezusu za krzyż poniosą. I to wszystko by ło opowia-
dane. Ludzi buntować się zaczęli i palić te książki i tylko kilka na świe-
cie zostało, ale to bardzo stare i mało, a dwanaście ich było (rej. so-
lecznicki, 1992).

Wiedza naszych rozmówców na temat Sybilli ogranicza się 
w zasadzie do informacji zawartych we wspomnianych już tekstach 
przepowiedni Mądra rozmowa królowej ze Sabby z królem Salomo-
nem czy Proroctwa Michaldy, a zatem przetwarzane wątki pochodzą 
z kontaminacji legend o Sybilli Kumejskiej i Tarkwiniuszu, o Salo-
monie i  królowej Saby oraz o  drzewach krzyżowych. Scena czci, 
jaką Michalda-Sybilla objawia wobec bierwiona na ruczajku, jest 
po pularnym motywem apokryficznym biblii ludowej. Jego trwa-
łość wyni ka zapewne ze skojarzenia z wydarzeniami pasyjnymi, kie-
dy żołnie rze mieli prowadzić Chrystusa przez rzekę Cedrową, sami 
przecho dząc po moście. Naśladowali to wydarzenie pielgrzymi na 
dróżkach wszystkich Kalwarii, przechodząc w bród rzeczki Cedro-
ny, czerpiąc z nich wodę i kamyki o cudownej mocy, a  także – co 
powszechnie praktykowano np. w Kalwarii Wileńskiej – odłupując 
pomocne na ból zębów drzazgi z kalwaryjskiego krzyża. I ten szcze-
gół można po łączyć z  tekstem Mądrej rozmowy królowej ze Sabby, 
gdzie drze wem krzyżowym jest dąb; poganie „mieli go w  wielkiej 
czci i  strze gli pilnie, bowiem kawałek drzazgi z niego wystarczało, 
żeby się z naj cięższej choroby nagle wyleczyć”150.

Byłby to zatem przykład utrwalenia wierzenia dzięki jego związ-
kowi z rytuałem, tym bardziej że znajomość legendy o drzewie krzy-
ża, z wyjątkiem tego jednego motywu, jest wielką rzadkością. Przy-
wołują go również odpowiedzi na pytanie o drzewo, z jakiego został 

150 Mądra rozmowa królowej ze Sabby z królem Salomonem, Nakładem Księ garni 
Ch. I. Rosenweina, Warszawa 1912, s. 51.
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zrobiony krzyż Chrystusowy, rozbudowując go przy tym tak, jak-
by „królowa ze Sabby” odbywała pielgrzymkę podobną do pamięta-
nych przez rozmówców. Ta Michalda ona była prorokini [...]. To ona 
jak szła przez ta rzeczka Cedrowa, była kładka, ona nie szła po kład-
ce, bo ona wiedziała, że będzie krzyż Pana Jezusa z tej kładki, szła po 
wodzie unioswszy swoje szaty, a jak weszła na miejsce, gdzie Pan 
Jezus miał być ukrzyżowany, padła krzyżem, trzy dni i trzy godziny le-
żała i powiedziała: Bądź pochwalone to miejsce [podkreślenie moje – 
M. Z.] (rej. święciański, 1992).

Nazwa biblijnego potoku kojarzy się często z drzewem krzyżo-
wym-kładką. Krzyż zatem był z drzewa cedrowego. Jak Sybilla pro-
rokowała 365 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, nie wolno obuto 
nogo iść, kładka była przez rzekę Jordan, ona najprzód przeszła bosą 
nogą, a potem za nią drugie, te, które jej słuchali; to była prorokini 
taka. Ona prorokowała, jak narodzi się Mesjasz, jak on będzie uzdra-
wiać ludzi, jak on żyć będzie, nawracać, jak wiara Chrystusa będzie 
ustanawiać i te mody rozmaite, techniki, co my dzisiaj widzim, przed 
końcem świata, wszystko ona prorokowała (rej. ejszyski, 1992).

Widocznie, że ona była świętą, jak ona przyszła na górę Jerozo-
limską, trzy dni i trzy godziny leżała krzyżem, płakała, boso szła, ca-
łowała drzewo, że na tym drzewie będzie miał sporządzony krzyż Me-
sjasz i na nim skończy życie i odda ducha Ojcu niebieskiemu w ręce 
(woj. przemyskie, 1989).

Epizod z  drzewem krzyża łączy także symbolicznym więzem 
królową Saby z cesarzową Heleną, matką Konstantyna, która zgod-
nie z  tradycją odnalazła krzyż Chrystusa. Może to być przyczyną 
kontaminacji tych postaci. Krzyż był zakopany w błocie, leżał, a Sy-
billa powiedziała, że Pan Jezus będzie zabity na tym krzyżu. To było 
w Kalwarii [Pacławskiej – M. Z.] napisane: „Znalezienie Krzyża Świę-
tego” (rej. wileński, 1991).

Cóż uczynił mądry Salomon w  odpowiedzi na przepowiednię 
Sybilli o ukrzyżowaniu Jezusa? Wyraźną odpowiedź daje opowieść 
zapisana wśród górali tatrzańskich: król kazał przywiązać do drzewa 
kamienie, żelazo, co tylko najcięższe i wrzucić je do morza. „Drze wo 
sło dnem morza i sło, jaze przy sło do źródła. Źródło wte kasi ze zi-
mie wytrysło i tamok wysło to drzewo; tak końcem stercało i kie nie-
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kie sie zarusowało. Niekby był jaki sietniok abo hory cłowiek, a kie 
przyseł do tego źródła i  wykompoł sie w  nim, to wyzdrowioł, kie 
ino trafił na kwilę, co się to drzewo zarusało”151. Salomonowy roz-
kaz utopienia drzewa z przywiązanymi kamieniami wspomina także 
szesnastowieczna Historyja bardzo cudna o stworzeniu nieba i zie mie 
Krzysztofa Pussmana152.

Zdominowanie Salomona przez Sybillę w  funkcji profetycznej 
dokonało się już w dawnej tradycji zachodniochrześcijańskiej. W li-
teraturze polskiej Kazania gnieźnieńskie zawierają opowieść o  tym, 
jak Sybilla objawiła cesarzowi Augustowi wizję Dziewicy z  Dzie-
ciątkiem, towarzyszącą narodzinom Chrystusa153. Podczas gdy proro cy 
obwieszczali nadejście Mesjasza Żydom, poganom miały zapowia-
dać Zbawiciela Sybille. Toteż pod koniec średniowiecza liczba ich 
wzrosła do dwunastu, aby odpowiadały dwunastu prorokom Izraela, 
co miało niewątpliwe zalety dla kompozycji w architekturze i sztu-
ce154. W tej samej jednak tradycji królowa Saby uznana była za ale-
gorię Kościoła, zaś Salomon, którego słów uważnie nasłuchiwała – 
za prefigurację Chrystusa155. Trzeba przyznać, że jest to wizja bar dzo 
odległa od ludowej interpretacji tych postaci.

Imię zwycięskiej Sybilli bywa kojarzone w kulturze tradycyjnej 
z  różnego rodzaju wiedzą oraz księgami. Badania w  Gorcach i  na 
Spiszu w  latach siedemdziesiątych ujawniły, że terminem „Sybilla” 
określano księgi czarodziejskie, a w tym zbiory przepisów gospodar-
czych i senniki. Ich szczęśliwi właściciele uważali się za posiadaczy 
wiedzy tajemnej: „Tego, co ja powiem, to nawet ksiądz nie wie”156.

Takie rozległe znaczenie Sybilli poświadczają tytuły popular nych 
wydawnictw w rodzaju: Sybilla wieszcza, czyli kabała liczbowa odpo-

151 W. Brzega, Gadeja. Materiał do poznania górali tatrzańskich, „Lud” 1910, t. 17,  
s. 207–209.

152 Krzysztofa Pussmana Historyja bardzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie, Kra-
ków 1890, s. 28–29.

153 Kazania gnieźnieńskie, Poznań 1953, s. 8–9.
154 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2, cz. 1, s. 420–421.
155 Ibidem, s. 287, 294.
156 K. Woźniak, Proroctwa Sybilli znane i  nieznane, „Literatura Ludowa” 1980,  

nr 1–3, s. 88.
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13. Wyobrażenie Sądu Bożego na Jozefatowej Dolinie, drzeworyt z Teki 
Łazarskiego, czarno-biała odbitka, 34 × 53 cm
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wiadająca wierszem na każde zapytanie osób ciekawych wie dzieć rze-
czy przyszłe, dotyczące ich losu, stanu, powołania, powodze nia, związ-
ków, stosunków, interesów, proiektów, lub jakich bądź oko liczności157.

Na Białorusi „Sybilla” znaczy często tyle, co Biblia. Takie zna-
czenie terminu odnotowaliśmy również na Litwie; tam też przy-
pisuje się znajomość ksiąg Sybilli szeptunom, ją samą zaś okreś-
la się jako „wiedzącą”, nie wyłączając jej jednak z dziedziny spraw 
religijnych. W materiałach z Polski wiedza „sybillińska” jest nato-
miast wyraźnie traktowana jako tajemna i  odrębna wobec nauki 
Kościoła, jako ro dzaj gnozy. Wszędzie jednak uważa się, iż Michal-
da przewidziała precyzyjnie wszystko, co przydarzy się ludzkości 
aż do sądnego dnia; już nie tylko Antychrysta (Stalina czy Hitlera) 
i żelazne piece (czołgi, ewentualnie traktory), przewody pokrywa-
jące kulę ziemską jak pajęczyna, kobiece majtki, fryzury, że będzie-
my golić się pod pachą, kosmetyki, ale nawet AIDS. Przepowiedzia-
ła też o Leninie i Gor baczowie – że będzie łysy z mapą na głowie, 
a potem niepokój w ma łym państewku. Potem wojna i koniec świa-
ta (rej. wileński, 1990).

Imię Sybilli zostało też utrwalone przez znaną łacińską pieśń 
o Sądzie Ostatecznym, rozpoczynającą się od słów „Dies irae”, we-
dług której:

Dzień to pomsty, z której chwilą
Świat pożary w popiół spylą;
Świadkiem Dawid ze Sybillą158.

Mieszkanka Wileńszczyzny cytuje: Wielki tam strach będzie, jak Pan 
Bóg na Sąd zasiądzie. Dawid z Sybillą tam sądzić będą (rej. wi leński, 
1992).

W naszej literaturze rozpowszechniła się opinia ukształtowana 
przez znawców kultury klasycznej, iż ludowe demony si(u)biele i si-

157 Sybilla, czyli kabała liczbowa odpowiadająca wierszem, Warszawa 1821.
158 Ks. W. Lewkowicz, Śpiewnik parafialny, czyli zbiór pieśni sakralnych polskich 

i łacińskich oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzymsko-katolic kich, 
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1968, s. 177.
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wilije pochodzą z tradycji grecko-rzymskiej; traktuje się przy tym te 
nazwy jako co najmniej bliskoznaczne159. „»Sybili« nazwa (od Sy-
billi) przeszła z ambony do ludu, tak (i siwiliją) nazywają i mamu-
ny (również z ambony znane) i dziwożony”, pisał Aleksander Brück-
ner, pomijając milczeniem „sibiele”160. Podobnej hipotezy trzymają 
się słowniki języka polskiego, stosując ją jednak do „sibiel” (hasła 
„siwili ja” brak); odwołują się zresztą do przypadkowych i  chyba 
niefortun nych przykładów161. Tymczasem w  tych samych słowni-
kach znaleźć można wyrazy „si”, „sien” (ten, por. „do siego roku”) 
oraz „biel”, także w znaczeniu „łąki błotne” (Brückner) czy „błoto, 
bagno”162, a także „sibać” i „szybać” (bić, razić, uderzać, miotać) oraz 
„szybalić” (oszukiwać). Wszystkie te określenia odpowiadają natu-
rze przypisywanej owym demonicznym istotom, bliskiej także po-
dobnym im południowosłowiańskim wiłom, które potrafią odbie-
rać rozum, często zamieszkują tereny podmokłe, mają też związek 
z  chmurami i  wirami powietrzny mi. „Wiła” do XVII w. znaczyło 
w języku polskim błazna i szalbie rza, zaś „nawilał” to tyle, co osza-
lał (por. „szaławiła”). Brückner przypuszczał, że pierwotne znacze-
nie odnosiło się jednak do tego, kto rozum odbierał, sugerując po-
wszechność wiary w wiły wśród dawnych Sło wian. Poparł go w tym 
Witold Klinger, wywodząc wiłę wprost od greckiej Sybilli:

„Wszak w  trzysylabowym wyrazie, którego brzmienie właści-
we było [...] »sibylla«, dwie ostatnie sylaby, wskutek właściwych póź-
niejszej greczyźnie przesunięć dźwiękowych (mam na myśli przej-
ście starego »b« w »w« a »y« w »i«) musiały otrzymać formę »wi ła«, 
co się zaś tyczy jednosylabowego początku wyrazu si, to ten, po jęty 
jako forma st.słowiańskiego zaimka wskazującego »siej«, »sija«, »sije« 
występującego także w roli rodzajnika, mógł być uznany za zbędny 

159 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, T 682.
160 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.
161 Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, 

Warszawa 1900–1927; Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, 
Warszawa 1958–1969.

162 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, red. K. Nitsch i A. Sindut,  
t. 1, Kraków 1952; Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1954.
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i zupełnie opuszczony”163. Z punktu widzenia semazjologii – powia-
da dalej tenże autor – wieszczki Apollona i wiły posiadają wspólną 
istotną cechę: związek z wróżeniem, wieszczbiarstwem, przepowia-
daniem przyszłości. Koronnym argumentem na rzecz bez pośredniej 
filiacji i wspólnego drzewa genealogicznego obu termi nów ma być 
informacja z pracy Friedricha S. Kraussa, iż wśród Słoweńców wiła 
oznacza złą czarownicę bądź wiedźmę, podczas gdy lud w Karyntii 
„zamiast wiły mówi sibile prerokinie”. Klinger uważa za oczy wiste, 
iż wiła stanowi przekształcony nowotwór: „to współistnienie dwóch 
nazw spowodowało z czasem zróżnicowanie ich znaczenia”. Wyda-
je się, że te informacje świadczą o spotkaniu się odrębnych tra dycji 
(trzeba tu dodać, że źródła cerkiewne napomykają o ofiarach składa-
nych wiłom już w XI w.). Porównanie tych postaci, a z czasem może 
i  utożsamienie, musiało być uzasadnione jakimś ich podobień-
stwem, cechy zaś odmienne skomplikowały naturę tak powstałej hy-
brydy. Klinger upatruje przyczynę tych różnic – „przyciemnienie czy 
zmroczenie” pogodnej natury greckich nimf – w interpretatio Chri-
stiana; gdy zostały one utożsamione z demonami i diabłami, przyję-
ły cechy diabelskie. Teza ta nie tłumaczy jednak wszystkiego. Toteż 
sam Klinger nie stosuje jej konsekwentnie, czyniąc wyjątek dla tra-
dycji ludowej współczesnej Grecji i Bałkanów, gdzie proces miał być 
odwrotny, bo chrześcijańskie diabły przejęły tam cechy greckich sa-
tyrów. W tej sytuacji lepiej chyba założyć wzajemne przenikanie się 
i obustronne wpływy między tradycją klasyczną związaną z chrześ-
cijaństwem i  kulturą warstw wyższych, a  pogańskimi wierzeniami 
kultury ludowej – także w innych stronach Europy. Sibiele i siwili-
je, podobnie jak wiły, mogły być zatem całkiem rodzimymi demo-
nami, które spotkawszy się z Sybillą z czasem przejęły jakieś cechy 
biblij nej, a raczej apokryficznej królowej Saby. O takim stanie rzeczy 
świadczą materiały źródłowe.

W  Mazowszu Kolberga, we fragmencie poświęconym topiel-
com, czytamy: „Flisy mówią, że na ich statkach często pokazuje się 
dziew czyna w bieli (Siubiela) niby zły duch wiślany z rozpuszczony-

163 W. Klinger, Wschodnioeuropejskie rusałki i pokrewne postaci demonolo gii ludo-
wej a tradycje grecko-rzymskie, Lublin 1949, s. 35.
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mi włosami, zarośnięta włosiem błękitnawym czy zielon kawym 
[podkreślenie moje – M. Z.], zapłakana; a udając, że jej zim no, grze-
je się przy ich ogniu. [...] Baba, czyli niewiasta, która kradnie kobie-
tom dzieci, a podkłada na ich miejsce swoje własne, nazywa się Siu-
biela (może Sybilla?). Zabiera ona najchętniej dzieci niechrzczo ne, 
i  to zwykle z  miejsc samotnej położonych nad rzekami, bagnami, 
w rumowiskach, rozwalinach [...]. Żeby swoje dziecko odebrać, nale-
ży odmianka na śmietnik wynieść i bić rózgą z lipowego drzewa, do-
póki nie ukaże się Siubiela z płaczem i cisnąwszy matce skradzione 
dziecko, swojego nie odbierze (Liw)”164.

Drugi fragment tej charakterystyki pasuje jak ulał do popular-
nych w Małopolsce boginek. Trzeba przyznać, że domniemana Sy-
billa na tle rodzimych demonów niczym egzotycznym się nie wy-
różnia, a skojarzenie to wydaje się tutaj związane z przypadkowym 
podobieństwem nazw. Także według Stefanii Ulanowskiej sibie-
le to na Mazowszu to samo, co w Krakowskiem boginki. Te pierw-
sze, szczególnie popularne pod Łaskarzewem, znane też w Łukowcu, 
za mieniają tam ludzkie dzieci na swoje, brzydkie, z głową jak wia-
dro; odznaczają się one monstrualnym apetytem. Polecano bicie od-
mieńców brzozowymi rózgami. „Ta sibiela była do pasa kobietą, a od 
pa sa bydlanciem”165.

W Bęczkowicach (pow. piotrkowski) poza zwykłym swym pro-
cederem sibiełe odbierały krowom mleko, warzyły masło w kierzan-
ce, a  pijanych gospodarzy odwiedzały w  postaci zmory, aż wresz-
cie Pan Bóg uczynił zadość modlitwom bogobojnych mieszkańców 
i wtrą cił je do trzęsawiska bez dna, zwanego Piekłem166.

Władysław Siarkowski pisał, powołując się na Kolberga, iż w nie-
których wsiach koło Kielc nazywają boginki sibielami; miesz kają one 
w lasach, wyglądają jak zwyczajne kobiety, okryte są biały mi szata-
mi, lecz nogi mają do psich podobne167.

164 DWOK, t. 42, s. 388–389.
165 S. Ulanowska, Niektóre materiały etnograficzne we wsi Łukowcu (ma zowieckim) 

zebrane, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1884, t. 8, s. 292.
166 S. Ślusarczyk, Sibiele, „Orli Lot” 1927, t. 5, s. 95–96.
167 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczo wa, „Zbiór 

Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1885, t. 9, s. 53.
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Opisy te, choć zróżnicowane, zawierają jednak powtarzające się 
cechy: związek demonów z wodą lub z bagnem, porywanie i zamia-
nę dzieci oraz ich częściową (od dołu) zoomorficzność. Zapamiętaj-
my też przypisywaną im przez Kolberga osobliwą włochatość.

Przyjrzyjmy się z  kolei siwilijom. Nie zawsze występują one 
zbio rowo, jako rodzina demonów (w  przeciwieństwie do sibiel). 
Podanie spod Wiśnicza opisuje zindywidualizowaną Siwiliję sie-
dzącą na Ba biej Górze pośród gadów i wielkich bogactw. Szyje ona 
koszulę dla swego syna jancykrysta. Raz na rok igłą kolnie, a  jak 
uszyje koszulę, będzie koniec świata: jancykryst urodzi się, będzie 
jeździł po świecie i ludzi kusił do siebie, a kogo skusi, wybije mu na 
czole imię bestyja168.

W Krakowskiem Kolberga sybille mieszkają za morzem, na nie-
dokończonej wieży Babilot, zaczętej „przy wnukach Adama”, co „do 
dnia ostatniego stać będzie”. Są to „niby to panny, mające wężów za 
plecami. Stara matka siedzi z niemi i przędzie, nigdy nie mota. One 
wszystkie szyją dla matki koszule na śmierć – jak uszyją, to się świat 
skończy. Co raz źgną igłą, to rok minie [...]. Węże, gady przeróż-
ne są przy tych sybillach na straży, one zaś służą za kochanki dla 
star szyzny diabelskiej”. Inna wersja lokalizuje wieżę Babilot w Turcji; 
szwaczka Sybilla, co na niej siedzi, na nowiu młodnieje i jest bardzo 
piękna, gdy zaś przyjdzie widek (pełnia), robi się stara i szkaradna.

Szyje ona koszulę, co rok sztychnie igłą, a gdy skończy, będzie 
ko niec świata. Dostępu do niej bronią gady169. Takie tajemnicze 
prze miany znajdują analogię we wspomnianych tekstach popular-
nych przepowiedni, gdzie niepostrzeżenie młoda królowa „ze Saby” 
utoż samia się z Sybillą, określoną wcześniej jako „podeszła w latach 
ko bieta”. Czy jest to tylko niedopatrzenie autora, a  raczej redakto-
ra tek stu, czy też mimowolny wyraz tej samej tradycji, która każe 
odmła dzać się nieśmiertelnej prządce „na młodziku”? (Jak się wyda-
je, stara matka i panny sybille w jednej z przytoczonych wersji to tyl-
ko inna forma tego samego tematu). Postać ta ma wszak swój męski 

168 K. Kaczmarczyk, Podania ludowe w Wiśniczu i okolicy, „Materiały Antropolo-
giczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1904, t. 7, s. 132; por. Ap 13,16–17.

169 DWOK, t. 7, s. 24–25.
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odpo wiednik w osobie Żyda Wiecznego Tułacza, zwanego też Aha-
swerusem, Arystynem szewcem itp.

Sztuka przywracania młodości, a  nawet życia, jest powszech-
nie przypisywana czarodziejom i mędrcom. Salomon, w przeciwień-
stwie do swego ojca, siwobrodego Dawida, przedstawiany jest zwy-
kle jako młody i przystojny mężczyzna.

Wypada tu jeszcze dodać relację z  oko lic Wieliczki autorstwa 
Romana Zawilińskiego. Wiąże on działalność Siwilii ze „szczodry-
mi wieczo rami” po Bożym Narodzeniu. Nie wolno wówczas kobie-
tom prząść, ponieważ Siwilija przędzie i musi się spieszyć, aby uszyć 
koszulę przed najkrótszym dniem w roku, by świat mógł trwać da-
lej. Zawiliński tłumaczył owo imię zgoła inaczej niż autorzy cytowa-
nych haseł, mianowicie jako śvęntá v’ilija170, a zatem na wzór uoso-
bienia nie dzieli, co pod postacią staruchy karze pracujące w święto 
prządki171.

Z przytoczonych tu relacji jedynie podanie spod Wiśnicza jest 
wyraźnie związane z treścią popularnych drukowanych Sybilli. Wy-
daje się natomiast oczywiste, że sibiele i siwilije – a zwłaszcza Siwi-
lija – zdecydowanie się między sobą różnią. Zwraca uwagę siedziba 
tej ostatniej, góra bądź wieża, które mogą w tym wypadku oznaczać 
mityczne antypody, koniec świata, gdzie u  zejścia do piekieł czu-
wają sybille i gady jako ich strażnicy, aż do sądnego dnia (nie bez 
znacze nia jest tu zapewne skojarzenie z babą: Babilot, podobnie jak 
Babia Góra). Związek Siwilii z końcem świata, tak jak w przypad-
ku Ahaswerusa, ma znaczenie jednocześnie przestrzenne i czasowe. 
Zarazem wieża Babel w  tajemniczy sposób łączy Sybillę i  jej pod-
krakowskie siostry-parki z Salomonem, według ludowych wierzeń 
budowniczym tej diabelskiej budowli. Pojawia się też ona w tekście 
Mądrej rozmo wy królowej ze Sabby z królem Salomonem, gdzie moż-
na znaleźć wzmiankę, iż Sybilla, sprzedawszy księgi Tarkwiniuszowi, 
znikła – „podobno dostała się do wieży Babilońskiej, ale nic pewne-

170 R. Zawiliński, Ein Beitrag zur slavischen Mythologie, „Archiv für Slavische Phi-
lologie” 1888, t. 11, s. 160.

171 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 135–147; por. św. Paraskie-
wę-Piatnicę jako uosobienie piątku, włoską czarownicę Befanę – uznaną za 
uosobie nie święta Epifanii.
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go o niej nie wiadomo”172. Proroctwo Michaldy przetwarza tę infor-
mację, wyjaśniając, że Sybilla „miała się dostać do niewoli babiloń-
skiej”173.

We współczesnych materiałach można znaleźć pogłosy tych 
wierzeń. Koniec świata nastąpi, jak Żydówka u szyi koszulę wykoń-
czy, będzie z piecem jeździł jakiś Żyd, a Żydówka dla niego koszulę 
szyje, co rok jeden raz igłą i jak uszyje tę koszulę, to wtedy będzie ko-
niec świata (woj. przemyskie, 1990)174.

O ile w przypadku Siwilii istnieje wyraźne symboliczne pokre-
wieństwo z Sybillą, królową Saby, o tyle bagienne baby sibiele zdają 
się nie wykazywać żadnego podobieństwa do niej. Aby pojąć, dla czego 
mogły zostać ze sobą skojarzone, trzeba sięgnąć nie do greckich, lecz 
żydowskich wierzeń ludowych, gdzie królowa Saba występuje jako 
demon żeński, succubus, i utożsamiana jest z nocnicą Lilit, długo-
włosą i uskrzydloną przewodniczką demonów, która czyha na no-
worodki i położnice, wykorzystuje seksualnie i dusi śpią cych męż-
czyzn. Królowa Saba „albo dusi noworodka na miejscu (kar miąc go 
piersiami swymi, przerzuconymi na plecy) gdy śpi przy mat ce, aby 
wyglądało, że sama matka przez nieostrożność to sprawiła, albo po-
rywa go, kładąc w zamian do kołyski inne dzieci, martwe”175. Odnaj-
dujemy tu cechy sibieli-boginek, co prawda nie aż tak krwio żerczych; 
nadal jednak pozostaje bez odpowiedzi pytanie, dlaczego ludowa 
królowa Saby miałaby być potworem? Dlaczego skojarzono ją z Li-
lit, pierwszą żoną Adama? Robert Graves i Raphael Patai twierdzą, 
że podobieństwo polega na obfitym owłosieniu przypisy wanym obu 
tym postaciom. Lilit jawi się jako „kudłaty potwór noc ny”. Salomon 
podejrzewał, że królowa Saby była Lilit, ponieważ miała owłosione 

172 Mądra rozmowa królowej ze Sabby z królem Salomonem, s. 4.
173 Proroctwo Michaldy, królowej ze Sabby 13 Sybilli, Ks. Marka, Wernyhory i innych. 

Od roku 578 przed Narodzeniem Chrystusa aż do późnych wieków, Wydawnic-
two Polskie, Warszawa [b.d.w.].

174 Według tekstów przepowiedni Antychryst, potomek Lucyfera, ma się naro dzić 
„z jednej Żydówki z Babilonu”; zob. Mądra rozmowa królowej ze Sabby z królem 
Salomonem, s. 56; Proroctwo Michaldy, s. 45.

175 R. Lilientalowa, Dziecko żydowskie, Kraków 1927, s. 13–14.
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nogi176. Łatwiej rozważyć tę zadziwiającą hipotezę w świetle targu-
mu do Księgi Estery.

„A gdy usłyszał król, że doń przybyła, powstał i poszedł, i usiadł 
w szklanym domu. A gdy ujrzała królowa Saby, że król siedzi w szkla-
nym domu, pomyślała sobie w sercu i rzekła, że król siedzi w wodzie 
i odsłoniła swoje nogi by przejść [przez wodę], i stało się widocz-
ne owłosienie jej nóg [podkreślenie moje – M. Z.]. Rzekł król i po-
wiedział jej: »Piękno twoje jest pięknem kobiet, a owłosienie two-
je jest owłosieniem mężczyzn, owłosienie zaś jest ładne u męż czyzn, 
a nie przystoi kobietom«”177.

Podobną wersję wydarzeń zawiera szesnastowieczna Palea wy-
jaśniająca178. Gest unoszenia szat, który czyni królowa, aby przejść 
przez wodę – chociaż wody w rzeczywistości tu nie ma – przybliża 
nas do Sybilli-Michaldy z cytowanych współczesnych źródeł. Lecz 
te wyjaśnienia wciąż nie przekonują, podobieństwo wydaje się pro-
blematyczne, zbyt błahe aby umożliwić kontaminację. Znacznie lep-
szą niż ów targum podstawą jest dla nich tekst jednej z  arabskich 
wersji legendy o Królowej Południa i królu Salomonie z szesnasto-
wiecznego rękopisu; Stefan Strelcyn określił ją jako wersję chrześci-
jańską, podobną do abisyńskiej Kebra Nagast (Chwały Królów), a za-
razem ukształtowaną pod wpływem Koranu. Opowiada ona także 
historię drzewa krzyża. Dudka kamieniarza zastępuje w niej mity-
czny Rok, olbrzymi ptak z  legend arabskich. Aby odzyskać swoje 
pis klę, przynosi znaleziony u granic raju kawałek drewna i rozbija 
nim kocioł, którym Salomon rozkazał nakryć jego gniazdo. Drew-
no to pełni potem rolę szamira: z jego pomocą kamieniarze bez wy-
siłku rozłupują skały. Po ukończeniu budowy Świątyni drewno traci 
swą moc, lecz pozostaje w przedsionku, nadal czczone. Gdy królowa 
Abisy nii przybyła na spotkanie z Salomonem, król, dowiedziawszy 
się o jej koziej nodze, zapragnął zobaczyć ten dziw na własne oczy. 

176 R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie, s. 71.
177 Kebra Nagast, czyli Chwała Królów Abisynii. Fragmenty, przekł. oraz wstęp  

S. Strelcyn, Warszawa 1956, s. 35.
178 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, w: Berta, Ana-

stasija i Pjatnica. Opyty po istorii razvitija christianskoj legendy, „Žurnal Mini-
sterstva Narodnogo Prosveščenija” 1876, cz. 184, s. 347.
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„Usta wił pośrodku podwórza świątyni tron i rozkazał otworzyć śluzy 
wod ne, by napełnić podwórze świątyni wodą”. Nikt nie wiedział, że 
święte drzewo zostało przez nią uniesione. Królowa Południa, zmu-
szona podejść pieszo do tronu, „uniosła brzeg szaty i zakasała nad 
nogami swoje suknie, żeby wejść do wody. Zobaczył Salomon jej 
nogę, nie prosząc o to. Brodziła przez podwórze w wodzie, gdy noga 
jej dotknęła wspomnianego drzewa. Z  chwilą dotknięcia pojawiła 
się moc boża – wyprostowała się kozia noga i  stała się nogą ludz-
ką, po dobną do swej siostry”. Królowa Południa i  Salomon kazali 
opasać drzewo srebrnymi obręczami. Podobnie czynili ich następcy, 
aż do przyjścia Chrystusa zebrało się na drzewie trzydzieści takich 
obrę czy. Arcykapłani oddali owo srebro Judaszowi, a z drzewa kazali 
uczynić krzyż179.

Legenda ta porządkuje wątki, które pierwotnie funkcjonowały 
osobno. Niezwykle pojemna symbolika krzyża jako drzewa żywota 
sprzyjała kodyfikacji legend chrześcijańskich w późnym średniowie-
czu, tworząc strukturę organizującą dla niezależnych tematów, zróż-
nicowanych ze względu na pochodzenie180. Niezależnie od przyto-
czonej tu arabskiej legendy, Aleksander Wiesiołowski utrzymuje na 
podstawie analizy tekstów słowiańskich i  niemieckich, iż właśnie 
epizod wersji aramejskiej z kryształową posadzką i włochatymi no-
gami królowej przekształcił się w tradycji chrześcijańskiej w motyw 
przej ścia przez potok. Przykładem ludowego przetworzenia tej wer-
sji jest tekst słowacki w zbiorze Jiříego Polívki, gdzie oznaką demo-
na jest brak włosów. Podobnie jak w legendzie talmudycznej, Salo-
mon, zna jąc język ptaków, zwołał ich zgromadzenie. Z opóźnieniem 
przybył tylko wielki kogut, który opowiedział królowi o zamorskiej 
Amery ce, gdzie chrześcijanka jest królewną, diabeł zaś królem. Sa-
lomon wysłał do Ameryki swoje wojsko; diabła pochwycono tym 
samym sposobem, co talmudycznego Asmodeusza, królewna zaś 
przybyła z własnej woli. Lecz mądry Salomon chciał się przekonać 
naocznie, czy jest ona diabłem, czy też rzeczywiście chrześcijanką: 

179 Kebra Nagast, czyli Chwała Królów Abisynii, s. 39–44.
180 T. Dobrzeniecki, Legenda o Secie i drzewie życia, „Rocznik Muzeum Narodowe-

go w Warszawie” 1966, t. 10, s. 165–202.
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„keby bola čertom, nemala by vlasov miedzi nohami”. Kazał więc 
król zrobić przed przejściem piwnicę, pokrył ją szkłem, a gdy kró-
lewna tamtędy przechodziła, widział ukryty w schowku „ze to mala 
zarastene”181.

Można zatem uznać, że legendarna włochatość albo częściowa 
zoomorficzność królowej Saby spowodowały jej identyfikację z róż-
nymi postaciami demonicznymi żydowskich i europejskich wierzeń. 
Wiesiołowski utrzymuje, iż na Słowiańszczyźnie funkcjonowało 
nie gdyś wyobrażenie Sybilli z  gęsią nogą, podobnie jak w  legen-
dach francuskich182 oraz niemieckich. Według tych ostatnich królo-
wa, w drodze na ucztę do pałacu Salomona, omija mostki z drzewa 
Adamowego (czyli drzewa krzyża), poznawszy jego świętość. Zosta-
je wynagrodzona za bogobojność: w czasie przeprawy przez wodę 
jej gęsia noga przybiera zwykły ludzki wygląd. Wiesiołowski uzna-
je jednak, że przekształcenia legendy nie mogły niezależnie od siebie 
przybierać takiej samej formy nad Renem i wśród Słowian, a zatem 
źródłem wyobrażenia gęsionogiej Sybilli musiał być jakiś żydowsko-
-arabski apokryf, gdzie występowała ona już w takiej postaci183.

Kazimierz Moszyński stwierdził, że przekonanie, iż stopy gę-
sie albo ludzkie, lecz z palcami połączonymi błoną to cecha demo-
niczna, miało ogromny zasięg – obdarzano nimi zarówno niemiec-
kie prorocze walkirie, które przy wdziawszy czarodziejskie koszule, 
przemieniają się w łabędzie, jak i serbskie wiły, również przybierają-
ce postać tych ptaków bądź dziew cząt z łabędzimi nogami, rosyjskie 
rusałki, pozostawiające na nad rzecznych piaskach ślady podobne do 
gęsich, czy wreszcie małopol skie boginki i płanetników184. Do tej ro-
dziny należą również faraonki, czyli syreny. Podobnym przykładem 
daleko posuniętej adaptacji mitologii chrześcijańskiej w tradycji lo-
kalnej może być bułgarska le genda z rękopiśmiennego zbioru (XV– 

181 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, s. 9–10.
182 La reine Pédauque; L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, s. 295; P. Calvocores-

si, Kto jest kim w Biblii, przekł. i przypisy J. Jarniewicz, Wydawnictwo Łódz kie, 
Łódź 1987, s. 268.

183 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 250, 255.
184 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, KiW, Warszawa 1967, s. 621;  

A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 250–251.
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–XVI w.), która prezentuje Sybillę jako gęsionogą Marię, córkę bi-
blijnego Dawida.

Król Dawid, prorok boży, miał w sobie wielką żądzę i gdy sie-
dział, to moc spływała z niego i ściekała do naczynia, które w tym 
celu mu podstawiano. Pewnego razu służący wytarł owo naczynie 
trawą i wyrzucił ją. Trawę zjadła gęś i zniosła jajo; wykluło się z niego 
dziecko płci żeńskiej z gęsimi nogami. Gdy doniesiono o tym Dawi-
dowi, domyślił się, w czym rzecz, i kazał je zanieść w górzyste miej-
sce. Dziecku nadano imię Maria. Wyrosło na dziewczynę piękną 
i mądrą jak nikt na świecie. Stąd przezwali ją Sybillą, mądrzejszą niż 
wszyscy królowie. Objęła władzę nad górzystą krainą i została koro-
nowana w Rzymie. Prorokowała przyjście Chrystusa. Przyjmując do 
siebie proroctwo Dawida sądziła, że urodzi Zbawiciela. Zachowywa-
ła więc dziewictwo, póki wieszczy sen, jaki jednocześnie nawiedził 
stu sędziów, nie odkrył jej próżności. Śniło im się, iż widzieli dzie-
więć słońc świecących nad światem, z których każde miało własny 
blask i odrębny wygląd. Sybilla objaśniła, iż jest to dziewięć ludz kich 
rodów i opisała ich dzieje, dochodząc wraz z ostatnim rodem (Ta-
tarami) do proroctwa o ostatecznych losach świata. W legendzie tej 
Maria-Sybilla zwana jest także samowiłą185.

Także w sztuce starofrancuskiej królowa Pédauque bywa utożsa-
miana z królową Saby i przedstawiana na portalach kościołów w to-
warzystwie króla, świętych i apostołów, w wieńcu na głowie i z jed ną 
gęsią nogą. I w tym wypadku, podobnie jak w scenie hołdu składa-
nego Salomonowi, symbolizuje ona Ecclesium gentium186. Należy tu 
jednak dodać, że królową Pédauque łączono też z baśniowymi wąt-
kami osnutymi wokół matki Karola Wielkiego, Berty o Wielkich Sto-
pach, bądź – o jednej wielkiej stopie (prawej). Według niemiec kich 
wierzeń Berta krąży w czasie świąt, karząc zbyt leniwe albo gorliwe 
prządki, jeśli naruszą świąteczne tabu. Jest ona – jak uważa Wiesio-
łowski – uosobieniem Epifanii, odpowiedniczką włoskiej Befany. Na 
Słowiańszczyźnie analogiczne wierzenia dotyczą uoso bionych Nie-

185 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 251–252, 255.
186 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, s. 287, 294.
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dzieli i Piatnicy187. Zapewne z tego powodu Zawiliński interpretował 
Siwiliję jako Świętą Wiliję.

Wszystkie te demoniczne postacie kobiece w  związku z  nie-
ustannym przędzeniem mają zniekształcone stopy. Berta zwana była 
cięż ko stąpającą, stukającą (Stempe, Trempe). Typową cechą tych 
demo nów jest także upodobanie do zadawania śmiertelnikom za-
gadek (sta wką w  grze bywa życie zapytanej bądź jej dziecka). Za-
gadki należą także do tradycyjnego wyposażenia mędrca, toteż w le-
gendach talmudycznych królowa Saby i  Salomon staczają swoisty 
pojedynek polegający na wzajemnym zadawaniu sobie zagadek, aby 
doświad czyć mądrości przeciwnika; zwycięża oczywiście król188. 
Odwrotny finał mają polskie popularne bajki o mądrej córce chłop-
skiej, która nie tylko potrafi rozwiązać każdą zagadkę króla czy pana, 
ale nawet od płaca mu jeszcze trudniejszymi, i dzięki swej przebie-
głości zostaje pańską żoną189. Wątek ten mógł wpłynąć na rodzaj re-
lacji między Salomonem i  Sybillą, jakiemu dają wyraz współczes-
ne źródła.

Przepowiadanie przyszłości należy do powierzchownego, naj-
bardziej oczywistego poziomu wierzeń o  wiedźmach czy wiedzą-
cych; za nim kryje się praktyczna możliwość bezpośredniego wpły-
wu na przyszłe wydarzenia, a  zatem kształtowanie losu, nie tylko 
ludz kiego, ale nawet losu świata. Przędzenie, tkanie czy szycie to nie 
tylko metafory czasu; są to czynności, które go tworzą, a nawet są 
samym czasem. Stąd nieśmiertelność pracownic, które czynności te 
wykonu ją, a zarazem ich księżycowa natura.

Wśród tematów bajkowych często pojawia się zadanie utkania 
i uszycia koszuli w określonym terminie, w całkowitym milczeniu; 
jest to sposób ocalenia człowieka, przywrócenia mu ludzkiej posta-

187 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 135–147; B. Uspienski, Kult 
św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 200–204; tamże informacje o  njadzel’ce 
jako „wiedźmie” w j. białoruskim oraz zaliczaniu Pjatnicy do rusałek na Ukra-
inie; K. Wrocławski, List z  Nieba, czyli Epistoła o  niedzieli, Fundacja MYŚL, 
Warszawa 1991, s. 42.

188 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 342–344.
189 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, T 875.
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ci, zdjęcia klątwy, która przemieniła go w zwierzę190, a zatem sposób, 
dzięki któremu można zmienić los. Podobne znaczenie ma w grun-
cie rzeczy działanie Siwilii w relacji Zmorskiego. We współczesnych 
źródłach także przewijają się podobne wierzenia.

Do wojny, 24 kwietnia, w św. Marka jak raz Wielkanoc popadła. 
A nigdy Wielkanoc w tym dniu nie była, to mówili, że będzie koniec 
świata. To za noc żeby przywieźć polano, zrobić krzyż i ręcznik dwa 
metry wytkać, krzyż postawić na krzyżowej drodze i ręcznik na nim 
powiesić. Mówili, że to wtedy Pan Bóg zmieni te lata, że już nie bę dzie 
końca świata (rej. solecznicki, 1992). W tych samych stronach, w re-
jonie solecznickim, w czasie wojny praktykowano podobny zwyczaj 
indywidualnie: trzeba krzyż za noc postawić, nici naprząść i  utkać 
ręcznik i za noc powiesić, to Pan Bóg uchroni od łapanki. Że może Bóg 
odwróci (rej. solecznicki, 1992). Przed stu laty podobne wierzenie 
odnotował Federowski: „Podobnież podczas chorób epide micznych 
(nawet gdy wśród bydła grasują), kobiety z całej wsi zgro madziwszy 
się w pewnej chacie, w przeciągu jednej nocy tką ręcznik dość długi 
z kądzieli tejże nocy sporządzonej i osnutej, poczem, jesz cze przed 
wschodem słońca, cała ludność wioski obnosi ów ręcznik przy śpie-
wie nabożnych pieśni dookoła granic, wreszcie stanąwszy pod krzy-
żem, odmawiają litanię do Pana Jezusa i Przemienienia Pań skiego, 
a na zakończenie całej ceremonii ręcznik, o którym mowa, zawie-
szają na krzyżu”191.

Oto więc cały zespół cech i atrybutów, które umożliwiły skoja-
rzenie Sybilli z postaciami demonologii ludowej. Tradycja apokryfi-
czna, która ją stworzyła, przetrwała dzięki tekstom przepowiedni; 
ich żywotność wiąże się nie tylko z atrakcyjną formułą, umożliwia-
jącą włączanie w  nie wszelkich aktualnych wydarzeń jako oznak 
zbliżają cego się końca świata, ale również – a  w  przypadku Sybilli 
przede wszystkim – dzięki scenom „pielgrzymki” królowej z Saby, 
z  którymi mógł się identyfikować uczestnik obrzędów kalwaryj-
skich. Te właś nie sceny zaważyły na uznaniu Michaldy za chrześci-
jankę. Istotnie, w symbolice przytoczonych legend jej przejście przez 

190 Ibidem, T 451.
191 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 276.
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potok, zwłasz cza w połączeniu z dotknięciem drzewa krzyża, ozna-
cza chrzest; dawniejsze warianty łączą go nawet z  cudowną meta-
morfozą – likwida cją cech demonicznych królowej Saby, jako ze-
wnętrznym znakiem jej przemiany duchowej. Dlatego lustro udające 
wodę w żydowskich tekstach legenda chrześcijańska zastąpiła praw-
dziwą wodą.

Wydarzenie oznaczające religijną inicjację królowej w  wersji 
chrześcijańskiej warunkuje jej prorocze zdolności: są darem Ducha 
Świę tego, sprawcy jej przemiany w „chrzcie”. Natomiast w dawniej-
szych wierzeniach ludowych (być może większy wpływ miała na nie 
tradycja żydowska) istotne były właśnie cechy demoniczne Sybilli, 
które umoż liwiły skojarzenie jej ze swojskimi demonami, postacia-
mi mitycznymi (sibiele). I tu istotną rolę odegrała jej funkcja profe-
tyczna, interpre towana jednak jako praktyczny wpływ na przyszłe 
wydarzenia i losy ludzkie, a nawet – losy świata (Siwilija). Do tej sa-
mej konwencji na leży wyobrażenie Salomona-czarownika, znalaz-
cy kwiatu paproci. Natomiast wątki sagi Salomonowej, jeśli nawet 
kiedykolwiek funk cjonowały w  związku z  nim w  polskich wierze-
niach, obecnie istnieją w rozproszeniu, gdy tymczasem jemu przy-
pisano aferę z wieżą Babel i ubrano w szaty Tarkwiniusza Pysznego.

Relacja między Sybillą i  Salomonem w  analizowanych współ-
czesnych źródłach wynika więc z  przeciwstawienia ich sobie jako 
obdarzonej łaską chrześcijanki i  budowniczego Starego Zakonu, 
chy trego Żyda-bogacza. W porównaniu z mądrością pokornej Mi-
chaldy jego mądrość jest ambiwalentna i  niebezpieczna: związana 
z nią py cha oraz przysłowiowa ciekawość każe mu łamać wszelkie 
zakazy, wiodąc prosto do piekieł.

Przeciwstawnym postaciom przypisano też przeciwstawne sym-
bole: drzewo żywota (krzyża) i drzewo wiadomości (grzechu), któ-
rego transformacją jest wieża Babel. Ta niedokończona diabelska 
budowla wyznacza drogę do piekła czarownicom, wiedźmom oraz 
bogatym pyszałkom.
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część 4
Rodowód własny

Symbole communitas

Wobec omawianych dotąd „cudownych” przemian, polegających 
zwy kle na degradacji, zawsze zaś na oddzieleniu jakiejś kategorii istot 
od reszty świata, cud Bożego Narodzenia powinien mieć znaczenie 
przeciwne, jednoczące świat wobec zstępującego z niebios Stwórcy, 
gdy ziemia na chwilę łączy się z niebem, a czas i przestrzeń tracą zna-
czenie. Słowem, cud wcielenia powinien być wzorem wszystkich in-
nych prawdziwych, pozytywnych zdarzeń cudownych, wyrażają cych 
symbolikę communitas, czyli idealnej wspólnoty przeciwstaw nej 
społeczeństwu zorganizowanemu według hierarchicznej struktu-
ry. Ten termin, wprowadzony przez Victora Turnera, a przyswojony 
polskiej literaturze przez Jerzego S. Wasilewskiego1, w sposób lapi-
darny sygnalizuje to wszystko, co składa się na obraz przemienionej 
cudem społeczności, a zatem: harmonię, egalitaryzm, jednorodność 
i  spontaniczne działania jej przedstawicieli. Termin ten ponad-
to umożliwia wspólną interpretację wierzeń i rytuału (bez zakłada-
nia z góry ich komplementarności). Wasilewski, posługując się po-
jęciem communitas, analizował rytuały świąteczne, między innymi 
związane z cyklem Godów (od Bożego Narodzenia do Trzech Króli). 
Autorzy studiów o kolędach ludowych już wcześniej zwracali uwa-
gę na pre zentowany przez nie nadporządek, zawieszenie zwykłych 
opozycji2 oraz wykorzystanie „pogańskiej idei powrotu do chaosu 

1 J. S. Wasilewski, Tabu a  paradygmaty etnologii, Wydawnictwo UW, Warsza-
wa 1989, s. 117–119. Por. M. Buchowski, W. Burszta, Rites de passage, w: O za-
łożeniach interpretacji antropologicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1992,  
s. 47–68.

2 J. Krzyżanowski, Moc truchleje… Kilka słów o kolędzie Franciszka Karpińskie-
go, w: Paralele. Studia porównawcze z  pogranicza literatury i  folkloru, PWN, 
Warszawa 1977; Kolędowanie na Lubelszczyźnie, „Literatura Ludowa” ogólne go 
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[...] dla wy rażenia nowego porządku rzeczy”3. Dyskusyjna wyda-
je się natomiast teza, iż kolędy prezentują „historyczne (linearne), 
a  nie mityczne (czysto nawrotowe) rozumienie czasu”4. W  moim 
przekonaniu kolę dy nie stanowią wyjątku wśród innych tekstów bi-
blii ludowej: rokro cznie ustanawiały moment zerowy, utożsamiając 
narodziny Chrystu sa zarówno z  początkiem „naszego” świata, jak 
i z pierwotną jego kreacją. Wizji tej sprzyjało łączenie obrazów grze-
chu i odkupienia, protoplastów ludzkości z Jezusem i Marią jako no-
wymi Adamem i Ewą, owocu symbolizującego grzech pierworodny 
ze słodkim owo cem odkupienia, drzewa grzechu z drzewem życia 
(krzyża). Nie na darmo poczesne miejsce w inscenizacjach Herodów 
zajmowały sta ropolskie kantyczki Z raju pięknego miasta oraz Ach, 
zła Ewa, cóż zrobiła.

Ogólna znajomość fragmentów Ewangelii dotyczących naro-
dzin Jezusa, a także ogromna liczba kolęd cytowanych nieustannie 
przez naszych rozmówców, utrudnia wybór tekstów do analizy. Pro-
blem stanowi wtórność opowiadań wobec ogólnie znanych tekstów, 
w tym także fragmentów inscenizowanych jeszcze niekiedy przez sa-
mych rozmówców przedstawień jasełkowych; wykorzystują oni czę-
sto dawne kantyczki. Zgodnie z trafną uwagą Jerzego Bartmińskiego, 
kolędy funkcjonujące w tradycji można uznać za „luźno formalnie, 
ale dość ściśle w płaszczyźnie znaczeń i funkcji spojony zbiór goto-
wych kwestii dialogowych do jakiegoś jednego wielkiego misterium 
bożonarodzeniowego”5. Dotyczy to jednak Polski; na Wileńszczyź nie 
teksty pamiętano znacznie słabiej, ponieważ w czasach sowiec kich 
ustały wszelkie jasełkowe przedsięwzięcia. Zazwyczaj opowia dano 
tam kolędy. Zresztą w  tradycji tamtejszej wsi obrzędowość Bo-
żego Narodzenia była zawsze skromniejsza niż wielkanocna i kolę-
dowanie odbywało się przede wszystkim wiosną (tzw. łałowanie na 
Litwie czy wołoczebnoje na Białorusi). Ludowe modlitwy-zamawia-
nia z Wileńszczyzny natomiast wyraziście przedstawiają chrzest Je-

zbioru R. 25 za rok 1981, red. naukowa J. Bartmiński i C. Hernas, Wrocław 1986., 
s. 8–9.

3 J. Salij, Teologia ludowa Bożego Narodzenia, „Znak” 1972, z. 24 (11), s. 1542.
4 Kolędowanie na Lubelszczyźnie, s. 8.
5 Ibidem, s. 83.
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zusa jako cudowne zatrzymanie świata (stasis), podobnie jak czynią 
to staropolskie kolędy w przypadku Bożego Narodzenia. Oczywisty 
jest tu wpływ prawosławia czy też, bardziej ogólnie, kultury bizantyj-
skiej, zauważalny zresztą i w Polsce wschodniej. Wzajemne wpły wy 
miały miejsce wszędzie na pograniczach, w obrębie małych wspól-
not lokalnych nie poddanych ostrej kontroli instytucjonalnej. Kolęd-
nicy nieraz śpiewali te same pieśni w dwóch wersjach języko wych, 
zależnie od nacji gospodarza. Sytuację taką na pograniczu pol sko- 
-ukraińskim opisali Jerzy Bartmiński i Michał Lesiów: „Sposób poj-
mowania święta Bożego Narodzenia w  kulturze ludowej sprzyja-
jący łagodzeniu, a nawet zawieszaniu granic, zarówno społecznych, 
jak i narodowościowych i innych, sprzyjał przyswajaniu powstałych 
w obcym środowisku tekstów, melodii, zwyczajów, a nawet – form 
językowych”6. Na podobne zjawiska na pograniczu polsko-czeskim 
zwracał niegdyś uwagę historyk literatury i językoznawca Stanisław 
Dobrzycki, także posługując się przykładem kolęd7. We wszystkich 
tych przypadkach chodzi o bliskie sobie języki. Analogiczne procesy 
zachodziły jednak również tam, gdzie języki były diametralnie róż-
ne, tak jak polski czy gwara białoruska i litewski.

Przyjąwszy pojęcie communitas, oznaczające idealny stan społe-
czny wywołany kontaktem z sacrum, należy jednak zauważyć, iż cud 
Bożego Narodzenia łączy się w biblii ludowej z cyklem opowiadań 
o  ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu, a  są to historie wywodzące 
zróżnicowanie świata z podziału na sprzymierzeńców bądź wrogów 
Świętej Rodziny, skonstruowane według zasady odpłaty. Schematy 
tych opowiadań są niekiedy powielane również w związku z samym 
narodzeniem Jezusa.

Specyficzny problem łączy się z erozją symboliki Bożego Naro-
dzenia we współczesnej kulturze. Jest to święto do dziś popular-
ne, a ponieważ weszło w obieg kultury masowej poprzez wyrwane 
z kon tekstu symbole, spowodowało to ich jednoznaczność i bana-
lizację. Gwiazda betlejemska, gadające bydlęta, sianko na stole, po-

6 J. Bartmiński, M. Łesiów, Kolędy na pograniczu polsko-ukraińskim, w: Chrześci-
jański Wschód a kultura polska, red. R. Łużny, Red. Wydawnictwo KUL, Lublin 
1989, s. 249.

7 S. Dobrzycki, O kolędach, Poznań 1923.
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strzegane z perspektywy „mieszczucha” jako odrębne szczegóły, po-
zbawione łą czności z  jednoczącą je tajemnicą, razem tworzą mdłą 
anegdotę.

Kwitnąca różdżka

Najpełniejsza relacja o wypadkach poprzedzających Boże Narodze nie 
pochodzi z Wileńszczyzny. Opowiadanie koncentruje się – podo b- 
nie jak apokryfy – na dziewictwie Marii, podkreślając niesprzyjają-
ce okoliczności, czyli obyczaje żydowskie, oraz cudowne znaki łaski 
wskazujące Marię i Józefa jako wybrańców:

Jak jej [Marii – M. Z.] rodzice byli bezdzietne i długi czas żyli bez-
potomnie, oni strasznie modlilisia, ojciec Joachim, a  matka Han na, 
w domu modliła sia, a ojciec wychodził z domu na pustynia mod lił 
się, i im anioł powiedział: w takim a takim czasie będziecie mieć córka. 
Jak anioł zwiastował im, znalazła się u nich córka, to już w po deszłych 
latach oni byli. I ona jak żyła trzechletnia, oni oddali do ko ścioła na 
służba boża. Dorosła do lat trzynastu, taki zakon był mojże szowy, 
że koniecznie musi zaślubićsia, a ona poświęciła swe dziewic two dla 
Boga. A kapłani usiłowali koniecznie zaślubić, ona nie przy stępowała, 
wezwali rodziców – oni powiedzieli, jak już ona swoja wola ma i jak 
ona chce, poświęciła się, niech tak będzie. Oni wtedy wezwali taka 
rada, biskupi i kapłani, co robić. Duch im Święty po wiedział, że na-
leży wyzwać młodzieńców, jeżeli która laska zakwit nie, ten będzie jej 
mąż. Oni zwołali tych młodzieńców, i jednego mło dzieńca Józefa, sta-
rego kawalera, zakwitła ta różyczka – laska, wte dy on mówi: Jak się 
mogę żenić? On w starszych latach, może 60, może 70 lat. Tak Pan Bóg 
zrządził i tak musi być.

Jak oni już pożenilisia, przeżyli może z sześć miesięcy, zwiasto wał 
anioł Matce Boskiej, że jej ciotka Elżbieta święta urodzi syna w sta-
rym wieku, 80 lat mając. Ona poszła nawiedzić i zwiastował ten sam 
anioł, że narodzi się z ciebie, dziewicy, Zbawiciel, Mesjasz świa ta. Ona 
niedowierzając, strwożyła się i mówi: Jakimż to sposobem być może, 
przecież jestem w czystości Panu Bogu i mam syna rodzić. Duch Świę-
ty powiedział, z Ducha Świętego to wszystko stworzy się. Jak ona po-
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szła nawiedzić swoja ciotka Elżbieta, to było może na 16 mil jakich, 
już ta była w ciężu trzy miesiące do rozwiązania, ona słu żyła te trzy 
miesiące, Maryja Elżbiecie. Była przy porodach, potem jak to dziecko 
narodziło się, św. Jan Chrzciciel, wtedy ona wróciła się do Józefa, swe-
go męża i mąż nie chciał jej przyjąć, za to, że on wiedział, że ona już 
ciężarna chodzi, z podejrzeniem, że to ona z kim to drugim. A jemu 
anioł powiedział: Nie bój się Józefie, przyjmuj ta Maryja, ona porodzi 
Mesjasza, syna, nazwiesz jego imieniem Jezus, i on wtedy uspokoił- 
sia. A wtedy za Mojżeszem był zakon taki, że rzu cił mąż żonę, to jej 
musieli ukamieniować, i on lękał się tego morder stwa (rej. solecznic-
ki, 1992).

Kwitnąca laska Józefa, „starego młodzieńca”, różdżka przekształ-
cana często w różyczkę, to główny motyw cudowny biblii ludowej, 
wbrew apokryfom, gdzie znakiem jest gołębica, która wyfruwa z la-
ski Józefa i  siada mu na głowie (Protoewangelia Jakuba, Ewange-
lia Pseudo-Mateusza)8. Symbolika apokryfów odwołuje się do sce-
ny wy brania Aarona, którego laska złożona w  Przybytku zakwitła 
i wydała dojrzałe migdały (Księga Liczb 17,16–26). Tu jednak kwia-
tem na su chej gałęzi jest sama Maria ze względu na historię swoich 
narodzin, wzorowaną na narodzinach Izaaka, Maria, zwana zgod-
nie z tradycją różdżką Arona, zaś w staropolskim Żywocie św. Anny 
„różdżką Boga izraelskiego, która z dawna jest zrządzona, przed tym 
niż ziemia by ła”9. Sucha gałąź nawiązuje zarówno do bezpłodności 
(starości) An ny, jak i rzekomej sędziwości Józefa.

U Żydów był taki zakon, że panna do śmierci nie mogła być pan-
ną, bo to jakoś, że musi za mąż wyjść, no i kawaler musiał się żenić. 
Ale Matka Boska poświęciła się Bogu, ją malutką sześcioletnią już pro-
wadzili rodzice na służbę kościelną. Ale ponieważ taki był zakon, mu-
siano jej dać męża. No i mówią, że nikogo ona nie chciała. Dawa no 
taką gałąź suchą i ta gałąź u świętego Józefa zakwitła i stąd dali jej go 
za męża (rej. solecznicki, 1991).

8 Zob. Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1: Ewangelie apo-
kryficzne, cz. 1–2, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 1986, s. 191, 218.

9 Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryfi czne, 
wyd. W. Rzepka, W. Wydra, Warszawa 1996, s. 116.
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Dużo takich świętych było, chodzili z  laskami i Pan Bóg mówił: 
Czyja laska rozkwitnie, ten będzie opiekunem Matki Boskiej. I  Józef 
swoją laskę położył i  Józefa laska rozkwitła, kwiat z  laski (rej. sole-
cznicki, 1991).

Nad tymi rodzicami i nad całym światem opiekun św. Józef. Św. Józe-
fie, patronie mój, zawsze przy mnie stój. [...] On trzymał kwiat w ręku. 
To tak było, że zarobił u Pana Boga. Za to [laska – M. Z.] za kwitła 
(rej. święciański, 1992).

Apokryficzny i bajkowy wątek odkwitającej gałęzi, obecny mię-
dzy innymi w historii pokuty Lota włączonej do legend o drzewie 
krzyżowym10, we współczesnych przekazach, zwłaszcza w bajce o Ma-
deju, posiada swój odpowiednik w zwyczajach wróżebnych, związa-
nych z okresem wigilijnym. Gałązka drzewa owocowego, wstawio-
na do wody w dniu świętego Andrzeja, rozkwitła na wigilię Bożego 
Na rodzenia, wróży urodzaj bądź zamążpójście: na Andrzeja przy-
nieść trzeba wiszni o zachodzie słońca i postawić ta gałązka ot gdzie 
w domu w ciemny kątek i nie patrzeć. Nalać wody do butyłki i ta ga-
łązka postawić. I potem zobaczyć, czy ona rozkwitła czy nie. Jeżeli roz-
kwitła – już za mąż pójdziesz. A jeżeli zeschła, to nie. To na wigi lię 
trzeba patrzeć11.

Matka Boska była sierotą, nie było ni ojca, ni matki, bo była jed-
na i jak jej Anioł zwiastował, że będzie rodzić syna, to Pan Bóg dał jej 
opiekuna starego człowieka, żeby kto na chleb zarabiał, za to on i stał 
opiekunem. On był bogobojny człowiek, taki wierzący, to jego Pan Bóg 
posłał (rej. solecznicki, 1992); święty Józef był czysty jak ta lilija. Że 
on nie był ojcem sprawiedliwym, tylko opiekunem Pana Je zusa. To li-
lija czystości (rej. solecznicki, 1992).

Wizerunek św. Józefa-młodzieńca, lecz właściwie starca, jest 
w  kulturze ludowej rozdwojony również pod innymi względami. 

10 Siedem niebios i  ziemia. Antologia dawnej prozy bułgarskiej, wybór, przekł., 
wstęp T. Dąbek-Wirgowa, PIW, Warszawa 1983, s. 55–56; O Bogu, Jego sługach 
i  diabelskich sztuczkach. Setnik legend Południowej Słowiańszczyzny, wybrał, 
przeł., oprac. i wstępem opatrzył K. Wrocławski, PIW, Warszawa 1985, s. 64–66.

11 O biblijnej symbolice różdżki Aarona, znaku Mesjasza w Księdze Izajasza 11,1, 
o symbolice Chrystusa i krzyża Chrystusowego u ojców Kościoła por. Apokryfy 
Nowego Testa mentu, s. 190–191; M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 
przeł. K. Ro maniuk, Pallotinum, Poznań 1989, s. 109–111.
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Przez kult „patrona rodzin” i  opiekuna Jezusa i  Marii, odznaczo-
nego symboliczną kwitnącą różdżką-„liliją”, przebijają dawniejsze, 
komicz ne rysy, a także nuty lekceważenia, rozpowszechnione przez 
dramat staropolski, w istocie swej bardzo ludowe. W siedemnasto-
wiecznym Dialogu na Narodzenie Chrystusa, gdy Józef szuka nocle-
gu w Betle jem, kolejni gospodarze odprawiają przybyszów i szydzą:

A z daleka, dziadu, idziesz i wiele masz koni? 
Radzęć, uchodź co prędzej, póki cię nie zgoni 
Ten, coś mu, widzę, wywiódł młodzieniaszkę żonę; 
Tyś stary, ona młoda – z tą rzeczą na stronę”12.
Za chwilę baba zwraca się do Józefa:
„Jeszcze się będziesz swarzył, dziadu opleśniały! 
Warujże się, by-ć z brody włosy nie latały. 
[......................................................................] 
Po tym znać, żeś niecnota, bo chodzisz po nocy,
Ale idź, bo cię piznę garcem między oczy!13.

Również w  dawnym malarstwie Józef przedstawiany jest na dal-
szym planie, jako starzec zajęty zajęciami gospodarczymi, jak pisze 
ks. Władysław Smoleń: „jakby sam nie w pełni rozumiał misterium 
nocy betlejemskiej”. „Spotykamy sceny przedstawiające Józefa po-
wracającego z daremnych poszukiwań kwatery noclegowej. Wcho-
dzi on z  latarnią lub świecą, którą oświetlał sobie drogę powrot-
ną [...], oddaje pokłon Chrystusowi lub też zachowuje się biernie, 
ogrzewa jąc sobie nad ogniem nogi i nie zwracając uwagi na Chry-
stusa. Było to wynikiem pomniejszania osoby i roli Józefa, aby wy-
kluczyć jego realne ojcostwo”14. Polska tradycja ludowa, podobnie jak 
żydowska, nie ceni starych kawalerów ani panien, chyba że poświę-
cili się Bogu.

12 Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia, oprac. J. Okoń, „Biblioteka Na-
rodowa”, nr 269, seria 1, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 144; podobnie s. 116–117, 
275–290.

13 Ibidem, s. 147–148.
14 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Red. Wydawnictwo 

KUL, Lublin 1987, s. 70, il. 34.
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W przedstawieniu Król Herod z Ciechanowca, według tekstów 
spisanych w latach 1958–1959, kośnik pokornie proszony przez Ma-
rię o nocleg, odzywa się tymi słowy: „O przypatrzcie się państwo na 
takiego starca, co ledwo od starości na nogach chodzi, jak śliczne 
panienkie za sobą wodzi”, a za chwilę zwraca się do Józefa per „sta-
ry dziadzie”15. Józefa grał ten sam aktor, co Abrahama (w bardziej 
roz budowanych spektaklach Herodom towarzyszyły sceny grzechu 
pier worodnego i  wygnania z  raju oraz ofiary Abrahama). „Odzia-
ny był w szarą »czuję«, kapelusz, przyprawiał sobie również brodę 
z białe go krowiego ogona specjalnie zaparzanego we wrzątku”16.

Mieszkanka wioski w Przemyskiem opowiada o Świętej Rodzi nie: 
jak szła [Matka Boska – M. Z.] przez las, to spotkali drwali. I oni mówili, 
że Matka Boska taka piękna, a ma takiego starego świętego Józefa, a ona 
się nic nie obraziła, to powiedzieli, ta to jakaś naprawdę święta (1976).

Dwuznaczność postaci św. Józefa wiąże się z jego rolą pośredni-
ka. Wyraża się ona np. w jego patronacie nad pośpiesznymi małżeń-
stwami zawieranymi w  jego dniu, 19 III, w  uroczystość św. Józe fa 
Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Jest to bowiem, zgodnie z tra-
dycją, jedyny dzień Wielkiego Postu, kiedy wolno zawrzeć małżeń-
stwo, choć bez zbytniej pompy i rozgłosu. Z tą datą rozmówcy czę-
sto łączą również przylot bocianów, co jest pośrednim komentarzem 
do całej sytuacji. Cudowna lilia św. Józefa umożliwia mu najwyraź-
niej orędownictwo w  interesie tych, którzy złamali zakaz. Stąd też 
może wy nikać reinterpretacja różdżki Józefa jako znaku płodności, 
choć oczy wiście nie jego płodności: rózeczka zakwitła, jak się ożenił 
z Matką Boską (rej. trocki, 1991).

Innym charakterystycznym przekształceniem historii św. Józe-
fa jest dodanie mu braci. Matka Boska nie miała pieluszek, bo myśla-
ła, że dostanie je od braci Józefa (woj. przemyskie, 1990). Szczegół ten 
jest skutkiem dość częstej na wschodzie kontaminacji tegoż święte-
go z Józefem Patriarchą, nie tylko ze względu na wspólnotę imienia, 
lecz i wspólny wątek wędrówki do Egiptu. Świętemu Józefowi ukazał 

15 A. Błachowski, Widowisko ludowe „Król Herod” z Ciechanowca pow. Sie miatycze, 
„Literatura Ludowa” 1960, R. 4, nr 2–3, s. 96.

16 Ibidem, s. 92.
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się anioł i powiedział, żeby uciekali. To św. Józef chciał do braci przyjść 
swoich, żeby jego przyjęli, a bracia, oni byli bardzo bogaci i nie przyjęli 
i św. Józef zebrał się na osiołku i pojechał do Egiptu, to jak Herod prze-
śladował (rej. solecznicki, 1992). Św. Józef, jak go wrzucili do studni, 
nie mógł wyleźć, płakał, ale jego potem wydobyli. On powiedział, że 
chyba mnie Pan Bóg pokarał, ale jednak mnie je szcze pożałował. Wte-
dy Józef zaczął świętym być. Jego Pan Bóg wy dźwignął ze studni i po-
stanowił jako opiekun Matki Boskiej (rej. wileński, 1991).

Ich było dwienaście braci, a Józef był samyj najmłodszy. Oni jeź-
dzili gdzie tam na pustynię paść bydła i do nich podeszli jakiści tam 
kupiec, oni prosto nie lubili tego Józefa, a ojciec go kochał, a oni sprze-
dali jego za trzydzieści srebrników i rzucili do jamy, a jak wrócili do 
domu, ojciec się pyta: A gdzie jest Józef? [...] – I co się z nim później 
stało? – A żesz święty Józef był opiekun Matki Najświęt szej, to ten sam 
święty Józef (rej. brasławski, 1996).

Poza kontaminacją można w wypowiedziach zauważyć, iż św. Jó-
zef zyskuje cechy bajkowego bohatera, najmłodszego spośród złych 
(bo bogatych i  skąpych) braci. W  opowiadaniu staroobrzędow-
ca pojawia się również zła siostra Marii, Marta, zapewne w  wyni-
ku skojarzenia z Marią i Martą z Betanii (Ewangelia Łukasza 10,38– 
–42). Zajęta codzienną krzątaniną Marta jest podobna do bohater-
ki rozpow szechnionego na Wileńszczyźnie opowiadania o wędrów-
kach Boga po ziemi. Ponieważ nie miała czasu nawet dla Pana Jezu-
sa, musi bez ustanku pracować (w przeciwieństwie do mężczyzny). 
Charaktery styczna dla biblii ludowej jest również zmiana kolejno-
ści wydarzeń w stosunku do Ewangelii: przesunięcie zwiastowania 
przed zaślubiny z Józefem (funkcjonujące też w wypowiedziach ka-
tolików), co współ gra z  powszechnymi wierzeniami o  szczególnej 
opiece Najświętszej Panny nad samotnymi matkami. Chodziła w cią-
ży Matka Boska i biedowała, że ojca nie ma. Do swojej siostry mówi: 
Marfa, mnie pamagi. Pomóż mnie. Jak ona będzie miała, żeby siostra 
pomogła. A ta Marfa od rzekła się. Mówi: Jak zrobiła, tak i [...]. Tak 
ona odpowiedziała jej. Tak już płakać trzeba. Pan Bóg musiał w ży-
wocie przemówić. Mówi: Nie biaduj, Mario. Wsio będzie w porządku. 
On wszedł wozduchom i wyszedł wozduchom. I od razu [...] dzieciuk. 
Dziewa była i dziewo została się. I prędko rósł. Z godziny na godzinę. 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



15.  Narodzenie Matki Boskiej, olej na desce, 81 × 54,5 cm, obraz z ikono-
stasu, Wólka Żmijowska, woj. przemyskie
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Widzisz – ten car do trzech lat wykroił chłopców [...]. Jego w Jegipt wy-
nosili. I dali jej ojca: Ot, tobie będzie ojciec. I oni we dwóch wynosili 
(rej. wileński, 1992, staroobrz.).

W  wielu ludowych tekstach w  scenie poszukiwania noclegu 
święty Józef wcale nie występuje; wykorzystują one schemat opo-
wiadań o wędrówkach Boga-starca, który prosi gospodarzy o gości-
nę: w jego miejsce pojawia się Maria z Jezusem „w żywocie”. Ten daw-
ny schemat kończy się morałem, np. nagrodzeniem gościnnej wdowy, 
podobnie jak w opowieści o Eliaszu (1 Księga Kronik 17,10–24).

Według takiego scenariusza zbudowana jest kolęda zapisana 
współ cześnie na Łemkowszczyźnie17:

Jak preczysta Diwa po świtu chodyła
I swojoho syna w żywote nosyła,
Pryszła do bohacza na nicz sia prosyty:
Perenoczuj mene, bo temnaja niczka zachody na mene.
A tyj hospodar ne chtił jej pryniaty,
Tylki kazał słuhom sobakamy hnaty.
A tiji sobaky jak sia pozlitały,
Pered Matyr Bożu na kolinach pały.
Jak preczysta Diwa po świty chodyła
I swojoho syna w żywotie nosyła
Pry szła do bidnoho na nicz sia prosyty:
Perenoczuj mene, temnaja niczka zachody na mene.
A możu ja tebe perenoczuwaty,
Tilki ja nie zmożu weczeronky daty.
A ne choczu ja twojej weczeronky,
Tylko pusty mene do swojej stajenky.
Czy to sonce schodyt, czy misiac zachodyt?
To preczysta Diwa, Diwa Syna rodyt.
Stawaj, żinko, stawaj, możeś sia wyspała,
Sztoż nasza stajanka świtłom zasijała.
Żebym była znała, że to Matir Boża,

17 Por. polskie wersje: O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 1–60, Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, Wrocław 1961–1978 [dalej: DWOK], t. 5, s. 236; W. Siarkowski, Ma-
teryały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. 3, „Zbiór Wiadomości do 
Antropologii Krajowej” 1880, t. 4, s. 100–101.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



16.  Św. Józef z kwitnącą laską, figura w kapliczce (fragment), drewno po-
lichromowane, wys. 92 cm, Glinik, woj. rzeszowskie
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Byłam jej pystyła do swojoho łoża.
Żebym była znała, że to Matir z Bohom,
Byłam noczuwała z ditmy pid porohom (woj. krośnieńskie, 1991, 
Łemkini, grekokat.). 

Motyw szczucia psami pojawia się często we wspomnianych opo-
wiadaniach o wędrówkach Boga-żebraka i łączy się z zaklęciem od 
ukąszenia psa, do którego zaraz powrócimy. Oto tenże motyw wedle 
dziewiętnastowiecznej polskiej wersji kolędy spod Kielc:

Ze ją wygnać miano, 
pieskami wyscuto, 
pieskowie wybiegli 
i zdry nie scekali, 
najświętsą panienkę 
zaraz ją poznali, 
jesce na górecce 
przed nią poklękali18.

W  relacji o  zwyczajach wigilijnych ten sam motyw jest znakiem 
świętego czasu: my siana na stołu słali na kutje, i jedna kobieta mówi-
ła, co ona raz poszli, mówi, dwanaście godzin nocy do chlewa i krów-
ka klęczała na Narodzenie (rej. brasławski, 1996).

Hołd stworzenia

Do najpopularniejszych cudownych motywów należy ludzkie zacho-
wanie zwierząt w noc wigilijną, a zwłaszcza ich rozmowy, których 
nie wolno podsłuchiwać pod groźbą poważnych sankcji (podob-
nie w praczasach, gdy niebo i ziemia nie były jeszcze oddzielone, lu-
dzie rozumieli mowę roślin i zwierząt): żywioł rozmawia, krowa, koń 
w no cy rozmawia, jak gospodarz ich karmi: dobrze czy źle. A jeśli kto 
podsłucha, to nie może tego opowiedzieć, bo by się zrobił zupełnie nie-
my (rej. solecznicki, 1991). Często mówiono o jeszcze sroższej karze: 

18 Ibidem, s. 101.
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17.  Zwiastowanie, tempera na desce, 67,5 × 53 cm 
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ciekawskiemu grozi śmierć. Według najczęstszego wariantu gospo-
darz podsłuchujący rozmowę swoich wołów, dowiaduje się z niej, że 
powiozą go nazajutrz na cmentarz19. Krowy na wigilię gadają, ale pój-
dzi popilnuje, to zaraz umrzesz. U mojej cioci pastuch był i mówi: To 
to nieprawda. Opłatki połamalisia i będą żywioły na kolanach, bydlę-
ta zaśpiewają kolędy. I on poleciał do chlewa pilnować i jak ży wioły 
zaryczeli, na kolana stali, a jemu serce pękło (rej. wileński, 1991).

Obraz bydląt klękających w obecności sacrum jest stałym moty-
wem zdarzeń cudownych, m.in. w pieśni i wizerunkach związanych 
z popularnym kultem Matki Boskiej Gidelskiej. Pieśń o niej była cy-
towana na całym badanym obszarze.

Śliczna Pani Gidelska, taż Pani Archanielska, 
Wielkieś cuda uczyniła, gdyś sie w roli objawiła. 
Objawiłaś sie wieśniakowi, pracowitemu rolnikowi, 
Który orał par bydlętami i wyorał obraz świnty. 
Bydlęta obraz uźrzali, na kolana poklinkali, 
A on bije i katuje, jeszcze zabić obiecuje. 
Obźrzał sie w prawom stronę, uzrzał obraz i koronę 

I sam klenknoł z uczciwością, podniós obraz swą radością (woj. kro-
śnieńskie, 1991).

Rozmówczyni z Wileńszczyzny przekazała tekst, znany w Pol sce 
w  postaci wielozwrotkowej pieśni, jako modlitewkę do Matki Bo-
skiej Gidelskiej:

Matka Boska Gidelska i Królowa Archanielska. 
Orał człek na parę bydlęty i wyorał obraz święty. 
Woły cudy poznali, na kolany upadali. 
A on bije i katuje, jeszcze zabić obiecuje. 
Najsilniejsze dziwności, podziękować z radości. 
Matka Boska przemówiła, postawcie kościół, gdzie ja była. 
Postawili na tej roli, gdzie orała para woły (rej. solecznicki, 1992).
Towarzyszące pieśni przedstawienie ukazuje „bydlęta” wraz 

z oraczem adorujące na kolanach wyoraną figurkę Matki Boskiej Gi-
delskiej. O znaczeniu tego wizerunku może świadczyć wypowiedź 
Łemkini, która dokonała zapewne jego kontaminacji z jakimś obra-

19 Kolędowanie na Lubelszczyźnie, s. 26.
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18.  Zwiastowanie (wersja apokryficzna), tempera na desce, 109 × 71 cm, 
cerkiew w Weremieniu, woj. rzeszowskie
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zem przedstawiającym adorację nowo narodzonego Dzieciątka: 
Mat ka Boska nie urodziła Pana Jezusa, tylko znalazła go w  ziemi, 
dlate go zwierzęta poklękały (woj. krośnieńskie, 1991).

Im bardziej na wschód, tym wyraźniej bydło i owce przeciwsta-
wiane są innym „żywiołom”. Koń uważany jest bowiem za zwierzę 
diabelskie, wrogie człowiekowi, a świnia – nieczyste: nie daje się jej 
wigilijnego opłatka, bo wypluje. Opłatek wkłada się do chleba i daje 
żywiole wraz z sianem spod obrusa. Koniowi i świni nie dają, bo nie 
należą do świętości; jak Pan Jezus rodziłsia, to konia nie było (rej. wi-
leński, 1990). Koń źle życzy człowiekowi, koń jak staje to od razu na 
przednie nogi, a owieczki wpierw na kolana i jak poszli do szopki, to 
krowa i owieczka uklękły na kolana, a koń od razu na przednie nogi, 
nie oddał uszanowania Panu Jezusowi (rej. solecznicki, 1991). Przy 
narodzeniu Jezusa koń był, ale nie uklęknął, wszystkie zwierzęta po-
klękały, jak była wielka jasność, ale koń bez przerwy ćkał i teraz koń 
bez przerwy je (woj. przemyskie, 1990).

Jak Pan Jezus narodził się, wszystkie żywioła zebrali się do tej sta-
jenki, to osioł dmuchał jemu, temu dziecku, za to, że jego ogrze wali, 
a koń patrzy, że on siano ma, dawaj spod niego wyjada i dawaj jeść. 
I Pan Bóg dał tak, że on zawsze je i zawsze głodny (rej. solecznic ki, 
1992). Podobnie według dawnej wersji ukraińskiej: „wół i osieł okryli 
Dzieciątko Jezus słomą, lecz koń ją pożarł. Dlatego to koń podle-
ga mocy diabła, który często jeździ na nim nocą; nieraz można wi-
dzieć strzemiona, które nocą uplata w grzywie. – Wół temu wca-
le nie podlega”20.

Apokryficzny motyw wołu i  osła nad Betlejemskim żłobkiem 
wywodzi się ze starotestamentowych proroctw Izajasza i Habakuka, 
interpretowanych przez chrześcijan jako zapowiedź przyjścia Chry-
stusa21. Pan karci lud słowami: „Wół rozpoznaje swego pana / i osioł 
żłób swego właściciela, / Izrael na niczym się nie zna, / lud mój ni-
czego nie rozumie” (Księga Izajasza 1,3). Dwukrotna wzmianka 
Ewangelisty o złożeniu Jezusa w żłobie została więc, zgodnie z dą-

20 M. Żmigrodzki, Ukraina, cz. 1: Theogonia i  kosmografia ludu Ukrainy, „Lud” 
1896, t. 2, s. 324.

21 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 223.
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żeniem do uzgodnienia tekstów Starego i Nowego Testamentu, roz-
budowana o bydlęta ogrzewające Go swym oddechem, o czym gło-
szą kolędy. Nasi rozmówcy prezentowali ten motyw apokryficzny 
zaa daptowany do powszechnych na Słowiańszczyźnie wierzeń o na-
turze zwierząt.

Zasób wierzeń mieszkańców Polski pod pewnymi względami 
różni się zdecydowanie od ogółu wierzeń Polaków zamieszkujących 
Litwę i  Białoruś. Ci ostatni w  większym stopniu zachowali rytuały 
i  zwyczaje domowe, często o charakterze magicznym, praktykowa-
ne indywidualnie bądź w zamkniętym, rodzinnym kręgu. Wątła jest 
na tomiast wśród nich pamięć o tradycjach teatru ludowego (czy też 
form parateatralnych), który nie funkcjonował od „polskich” czasów.

Tymczasem na terenie Polski, właśnie dzięki „Herodom”, szop-
ce czy jasełkom, inscenizowanym z wykorzystaniem tekstów z kan-
tyczek, nieraz jeszcze dziewiętnastowiecznych, łączonych w  całość 
przez wiejskich poetów, przetrwała pamięć pewnych symboli, zy-
skując na wet dodatkowe interpretacje. Na przykład opowiadania 
o  ścinaniu drzewa na Jezusową kolebkę rozwijają motyw kolędo-
wy zgodnie z tradycyjną symboliką drzew, tak jak w kolędzie „mali 
Anieli strugali, złotą wierzbkę i lipkę, Dzieciątku na kolebkę. / Jeden 
kąpiel grzeje, a drugi się śmieje, trzeci pieluszki suszy, każdy rad słu-
ży z duszy”22. Ten drobny epizod z kantyczki włączono w cykl legend 
o  ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu. Gdy w  lesie „wszytki rózgi 
wszelikiego drzewa nakłoniły sie są jemu, obracając sie ku dziecię-
ciu, [...] dawały jemu chwałę, bo są czuły swego stworzyciela idąc” – 
głosi Rozmyślanie przemyskie23.

Poszły robić kołyski, kolebki dla Pana Jezusa, tylko nie wiem, czy 
któryś z pastuchów, czy św. Józef poszedł ciąć. Trzeba ściąć, no i po-
deszły pod tę osikę i mają już ściąć na tę kolibkę, a osika zaczyna się 
trząść, ona coś powiedziała, że nie chce na tą kolibkę. I poszły pod lipę, 
a lipa nie odmówiła, no to ścięły lipkę na kolibkę, to taka pieśń była 
i  teraz ludzie tak od dawien dawna wierzą, że jak sadzą li py, no to 

22 Kolędowanie na LubeIszczyźnie, s. 171.
23 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 168; według biblii ludowej ukrywają one mat-

kę Boską przed żołnierzami Heroda.
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chroni od gromu. Oni to tak sadzili na ukos [po przekątnej – M. Z.], 
po obu stronach domu, a jak ludzie idą w czasie burzy, to zawsze się 
chowają pod lipę, i nigdy nie uderzy, bo lipa nie odmówi ła i była po-
słuszna (woj. przemyskie, 1990).

Jak poszły drwale ściąć drzewo na kolibkę, no to szły ze siekie-
rą, z toporem i pukają w drzewo: czy będziesz się nadawać na kolib-
kę. To ta się trzęsie, że nie, no to tak, poszły do dęba, pukają, że go ze-
tną, że będzie kolibka z niego. Ja nie, bo ze mnie, z mego drzewa, są 
inne przedmioty, okręty [...]. Potem kruszyna była trącona, ona też nie 
będzie, buczyna też nie, bo na niej przeważnie rośnie jemioła i musi 
ptaki chować. No to wreszcie już obeszły, pukają w lipę: to li pę będzie-
my cięli, a lipa nic, ani się nie odzywała, ani się nie wykrzywiała, tylko 
gałązki opuściła, i tnijcie mnie, ile możecie (woj. przemy skie, 1990).

W drugiej wersji opowiadania widoczny jest wpływ rytuału wi-
gilijnego na drzewa owocowe; gospodarz szedł do sadu i przykładał 
kolejno siekierę do pni, pytając: „Będziesz rodziło? – Będę!” – odpo-
wiadało towarzyszące mu dziecko lub któryś z domowników.

Prezentowane tu rozwinięcia symboli dotyczą jednak znów 
prze de wszystkim zróżnicowania gatunków, a więc podziałów, a nie 
po jednania w duchu obrazów rajskiej jedności z wizji Izajasza, któ-
re w staropolskich kolędach opisują zgodny hołd różnych gatun ków 
zwierząt w  betlejemskiej stajence. Właśnie na takie utwory zwró-
cił uwagę Jacek Salij w szkicu o  ludowej teologii Bożego Narodze-
nia, odwołując się przy tym do dziewiętnastowiecznych tekstów ze 
zbio ru Kolberga. Również w cytowanej przeze mnie kantyczce nie 
brakuje podobnych wizji, gdzie cudowność blisko sąsiaduje z komi-
zmem, gdy „Wespół bydło z Aniołami, / Bije w ziemię kolanami, / 
/ A w żłobek się tłoczy”, bądź zbiegają się przedstawiciele róż nych 
nacji, przemawiając „własnymi” językami i znosząc tradycyjne spe-
cjały, np.: „Litwin z łasa jak kiełbasa, hasa, hasa, / Przyprawia boćwi-
nę, karmiąc tę dziecinę, / A kałuchę kraje palcem, / Kadiuche stawia 
razem ze smalcem, Wiotalis kieptas” albo: „Francuza choć niepro-
szono, obaczono, / Mondiu co się dzieje? w Betleem jaśnieje, / No-
stro Damo Paniąteczko, / Witam twego Jezuseczko, Major Bondiu” 
(incipit „Nuż my bracia, pastuszkowie”).
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Do takich kolęd opiewających cuda należy też kołysanka, rodzaj 
dialogu między Marią i nowo narodzonym Jezusem: 

Śniadałabym, synu mój, 
rybecki morzowe, 
A lelu-lelu-lelu itd. 
Boże Narodzenie. 
A pocekajcie matulu, 
pódę wám ułowię. 
A lelu-lelu itd. 
Co by za rzec miała być, 
byś miał rybki łowić.
A lelu lelu itd.
O dopiéro ci dziś trzeci dzień, 
jakeś się narodził
A lelu lelu itd.

Po złowieniu w morzu węgorza, a w rzeczce płotki, Boży Syn 

Przy słońcu gotowáł, 
przy wietrze ostudził 
[..................................]. 
Nacie matula śniádanie, 
za wase wychowanie.

Ta kolęda spod Kielc, opublikowana przez ks. Władysława Siarkow-
skiego24, ma swój odpowiednik w tekstach zebranych przez Kolber-
ga25, w których mnożą się cuda:

Anieli ogień składali, 
Objad gotowali. 
Oj stało nam się wesele, 
Boże Narodzenie 
Stał się im ogień lodowy, 
A płomień wiatrowy, 

24 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego, s. 102.
25  DWOK, t. 5, s. 235–236.
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w  następnych zaś zwrotkach „stały się” stolec, obrus, łyżki i  tale-
rze, jak w bajce o cudownym stoliczku. Zakończenie kolędy zawiera 
poin tę, klucz do tych dziwów, mówi bowiem o pierwotnym cudzie 
krea cji – Dziecię Jezus jest Stwórcą świata: 

A ty matuchno nie wierzysz 
Żeby ja miał być Syn Boży 
[...........................................]. 
Stworzyłem żydów, tatarów
I was chrześcijanów. 
[.................................] 
Stworzyłem ptactwo, robactwo, 
ludziom na bogactwo26.

Kolędy te nie są już śpiewane ani nawet pamię tane27. Pewien związek 
ze Śniadaniem Marii zachowały teksty szczodraków w Przemyskiem 
i Lubelskiem, dostosowując symbolikę tego tekstu do rytuału kolę-
dowania. Niektóre cuda w wersji Kolberga, takie jak „ogień lodowy” 
i „płomień wiatrowy”, pojawiają się nato miast w jednym z najpopu-
larniejszych tekstów kolędy domowej o ucieczce Najświętszej Panny 
z Dzieciątkiem przed Herodem, jednak tylko w jej wersji śpiewanej. 
Dziesiątki streszczających ją opowiadań po mijają te motywy, po-
mimo zachowania innych, nawet drobnych szczegółów. Należałoby 
więc oddzielić symbolikę „liryczną”, trakto waną przez naszych roz-
mówców jako konwencjonalną ornamentykę, od tematów rozwija-
nych w epickiej narracji, gdy rymowany tekst po szedł w zapomnie-
nie, a zamiast jedności panuje w nich raczej różni cująca etiologia.

Miejsce narodzin Chrystusa, choć znane jako Betlejem Dawido-
we, bywa określane w sposób symboliczny jako środek świata, miej-
sce początku i końca:

Gdzie Pan Jezus rodziłsia, to toczno tam nie napisano, no ja tak 
sam przez siebie predpołahaju [białorus. „przypuszczam” – M. Z.], że 
tam będzie raj – i pierwszego człowieka tam stworzył Pan Bóg, i w tym 
samym miejscu będzie sądzić Pan Jezus, na Dolinie Józefata, tam 

26 Ibidem, s. 236.
27 Nie notuje ich także Kolędowanie na Lubelszczyźnie.
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strasznie urodzajna ziemia, wszystko rodzi, żadnych nawozów, taka 
czarnoziem urodzajna (rej. solecznicki, 1992). Rozmówczyni z Bia-
łorusi opisuje w podobny sposób jedność miejsca głównych wyda-
rzeń dziejów ludzkości: Adam i Ewa oni uż pa ziemi chodzili. Jak ło, 
przysyłajo te świonteczne atkrytki, uż u Betlejemie aniż, tam rodzi-
na była ich. Tam rodził sie i Pan Jezus i wszystko, świat z tego powstał 
(rej. brasławski, 1996).

Kolejny opis, wykorzystując słowa kolędy, wydaje się zarazem 
nawiązywać do ikonowych przedstawień groty narodzenia, a także – do 
symboliki góry kosmicznej, axis mundi: No to była taka mała wiosz-
czyna, to Betlejem; A czemuż się w zimie rodzisz, mróz na sie bie przy-
wodzisz, bo jak Pan Jezus się rodził, to było na stoku takiej góry i na 
samej górze była zima i niżej było ciepło, i tam, gdzie Pan Jezus się ro-
dził na górze, była zima (woj. przemyskie, 1990).

„Czy to słońce wschodzi, czy miesiąc zachodzi, to przeczysta 
Panna, Panna Syna rodzi” – głosiła przytoczona łemkowska wersja 
kolędy. Gwiazda betlejemska płonąca nad stajenką nie jest osobliwo-
ścią w kontekście wierzeń o  ludzkim życiu; wyróżnia się jasnością 
jako znak narodzin Boga: Człowiek żyje – świeca pali się. Jak rodzi się, 
gwiazda ma sobie i świeca ma sobie zapalone. A jak umiera, gwiaz-
da spada i świeca gaśnie. – Gdzie pali się ta świeca? – Gdzie gwiazda 
była, tam i świeca była (rej. wileński, 1991). Toteż kolędnicy, chodzą-
cy aż do Gromnic (2 II), nosili gwiazdę z papieru roz świetloną pło-
nącą w środku świeczką. Bożonarodzeniową symbolikę światła pre-
zentują również wierzenia o tańczącym słońcu, pierwotnie związane 
zapewne z obrzędami wiosennymi Słowian. Jędrzej Kitowicz opisy-
wał staropolski zwyczaj kołysania Dzieciątka, w którym uczestniczy-
ły „po kościołach znamienite panie”, śpiewając przy tym kolędy. Na 
Wileńszczyźnie powiadają, że na świętego Jana słońce się kołysze na 
pamiątkę, iż Jan Chrzciciel kołysał Pana Jezusa. O słone cznych plą-
sach, bez chrześcijańskiej interpretacji, wspominał już ks. Adam Ju-
cewicz: słońce „skacze na św. Jana rankiem”28. Tymczasem w bogatej 
dokumentacji Kolędowania na Lubelszczyźnie odnotowano opisane 

28 L. A. Jucewicz, Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwycza-
jów, Wilno 1846, s. 185.
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przez mieszkańców niektórych wsi zjawisko „kąpiącego się słońca”, 
które w dniu 25 XII o świcie „kilkakrotnie uderza o brzeg widno-
kręgu”, mieniąc się przy tym różnymi barwami. Tego, kto je zobaczy, 
ma spotkać radość i szczęście. „Do czterdziestych lat naszego stule-
cia ludność, by zobaczyć »kryjące« słońce, wychodziła na skraj wsi, 
starając się zapewnić sobie jak najlepszą widoczność. Zdarzało się, 
że klękano przy tym, witając wschodzące słońce. Lu dzie tłumacząc 
to dziwne zjawisko, wskazywali, że słonko aż kyca z radości, tak się 
cieszy, że się Pan Jezus narodził, tak sie cieszo wszystkie stare i mło-
de”29. Na Wileńszczyźnie podobne zjawisko opisywane jest w związ-
ku z Wielkanocą.

Kolęda z Kaliskiego30, analizowana z upodobaniem przez Jacka 
Salija jako przykład wykorzystania pogańskiej idei chaosu do wyra-
żenia nowego porządku rzeczy, należy do zanikłej już tradycji. Tylko 
jeden z opisywanych w niej cudów – przemiana wody w wino – funk-
cjonuje do dziś w wierzeniach związanych z Bożym Narodzeniem.

Kolęda ta w sposób typowy dla biblii ludowej łączy symbolikę 
naro dzin Chrystusa i  Wielkiej Nocy, rozbudowując wątek zwycię-
stwa nad szatanem: „Szatana zwojował, / w piekle go przykował, /  
/ a człe ka grzesznego / wziął na brata swego”. Jedna z wypowiedzi 
moich rozmówców nawet prezentuje Lucyfera jako zwiastuna Boże-
go Na rodzenia.

Adam pierwszy nasz rodzic z Ewą byli w piekle i tam praco wali, 
przyszedł do niego Lucyper i pyta się: Jak żyjesz, Adamie? Czy ci tu do-
brze? A Adam powiedział tak: Ty mnie lepiej powiedz, kto mnie wy-
bawi spod twojej ręki? A wtedy Lucyper powiedział tak: Ciebie tylko 
wybawi Najświętsza Panna Maryja! Ona porodzi syna, którego imię 
będzie Jezus i on wybawi świat, a ma ona już szesnaście lat (rej. wi-
leński, 1991).

Lucyfer przedstawiony jako herold Chrystusa (w  staropol-
skich dramatach paschalnych w tej roli występuje Jan Chrzciciel) to 
może być ślad historii o umowie między Bogiem i diabłem, wsku-

29 J. Więcławik (SVD), Wprowadzenie do historii dialogu bożonarodze niowego,  
w: Kolędowanie na Lubelszczyźnie, s. 34.

30 DWOK, t. 23, s. 62–63.
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tek której diabeł miał otrzymać wszystkich zmarłych ludzi. Według 
apokryficz nych opowiadań z południowej Słowiańszczyzny to wła-
śnie diabeł wyjawił Bogu, jak może wybawić uwięzionych w piekle31:

Pan Jezus to był przecież Syn Bóg. No i to narodzenie, to Pan Bóg 
zwyciężył nad diabłem. No bo na przykład to zwiastowanie – to gdzie 
diabeł był wtedy? A Matka Boska była przecież zapowiedziana z raju. 
No i w każdym razie, że diabeł wtedy zasnął, nie wie dział, jak się 
ten Syn Boży narodził [podkreślenie moje – M. Z.] (woj. przemy-
skie, 1990).

Obrazy communitas są przeciwieństwem walki; szatan obudzi 
się dopiero za chwilę, aby kusić Heroda. W biblii ludowej Boże Na-
rodzenie kojarzone jest jednak nie tylko z  obrazami rajskimi, lecz 
za powiada także wszelkie zróżnicowanie stworzeń. W rajską sielan-
kę narodzin Chrystusa dramatyczny akcent wprowadzają narzędzia 
Jego przyszłej męki, złożone jako dary przez cieślę i kowala, a szcze-
gół ten bywa chętnie podchwytywany przez biblię ludową.

Rytuały godów. Krąg. Woda i wino

Symbolikę communitas współcześnie łatwiej znaleźć w rytuałach niż 
w  kolędach. Interesujące są pod tym względem materiały z  Łem-
kowszczyzny, opisujące działania tożsame bądź analogiczne do 
przedsta wionych przez Jerzego S. Wasilewskiego w związku z  tym 
pojęciem. Gdy diabeł śpi, a dziecko rodzi się wraz z czasem, rytu-
ały przejścia integrują rodzinę, zapewniając należącym do niej oso-
bom siłę i  ży wotność. Odnajdujemy w  nich zatem magię węzłów 
i obwiązywania się powrósłem, a stołu wigilijnego łańcuchem, „żeby 
się gospodar stwo dobrze prowadziło”, po wieczerzy zaś wiązanie 
wszystkich ły żek32. Robili powrósło ze słomy, opasać się kazali, żeby to 
był człowiek mocny cały rok (woj. krośnieńskie, 1991). Wszyscy je-
dli z jednej miski. Najmłodsze dziecko, które miało paść zawierzę-
ta, musiało związać łyżki po wrósłem, aby się bydło kupy trzymało. 

31 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 22–23.
32 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, s. 84.
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Powrósła były z tego siana, które na stole i pod stołem leżało w cza-
sie wigilii.

Powszechnym zwyczajem gospodarz, udając się na paster-
kę, wkładał pod kożuch słomiane przewiązło, którym po powro-
cie prze wiązywał owocowe drzewa (rej. wileński, 1991): obwiąże te 
drzewa to pomaga [na urodzaj – M. Z.], a pszczółki to pobudzić trze-
ba wtedy (rej. solecznicki, 1992). Następnego dnia z rana resztki je-
dzenia i siano ze stołu wigilijnego nieśli zwierzętom, kurom zaś wsy-
pywali do obręczy od koła: mówią, że kury nie będą zrzucać jajków 
tam gdzie popadło, że to wszystko będą w jedna kupa składać (rej. so-
lecznicki, 1991).

Co więcej, w wieczerzy wigilijnej uczestniczą także zmarli. Dla 
nich przeznaczone są dodatkowe nakrycia (ktoś przyjdzie albo dusza 
[rej. wileński, 1991]), dla nich pozostawia się na noc zastawiony stół, 
ze względu na nie nie wymiata się śmieci aż do św. Szczepana (ale 
także ze względu na to, iż nawet śmieci nabierają w owym niezwy-
kłym czasie szczególnej wartości, którą można wykorzystać np. ob-
rzucając nimi owocowe drzewa).

Co zostaje się od jedzenia z wigilijnego stołu, to żeby zosta ło się, bo 
przychodzą te z rodziny, które już poumierawszy, będą siedzieć i jeść; 
te dusze, które należą do tego domu, przychodzą na ta kolacja, i łyżki 
łożą, żeby to dla nich było; te duszy, które zmarszy z tej rodziny, przy-
chodzą na ta wigilia i trzeba zawsze zostawiać. Że by wszystkiego się 
zostało, żeby wszystkim dosyć było. Może oni nie jedzą, ale oni przyjdą 
i widzą, że to wszystko dla ich; [...] przychodzą dusze zmarłych. I oni 
cała ta noc razem bywają, cała ta noc, z rodzi ny dusze (rej. solecznic-
ki, 1992). Zostawia się talerzyk tym, które umarłszy. Dzieciom powie 
Matka Boska: Idźcie dzieci, jedzcie, rodzi ce zostawili, Pan Jezus: Idź-
cie, znajdziecie na stole jeść (rej. wileń ski, 1991).

Na Łemkowszczyźnie pamiętano o karmieniu dziada; nazywano 
tak ustawiany w kącie snop owsa. I na górę dziada nakładali łyżecz-
ką po trochu z  każdej potrawy. On tak stał do Szczepana, a  potem 
bydłu dawali (woj. krośnieńskie, 1991, grekokat.). Na Wileńszczyź-
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nie „dziad” albo „gospodarz” to pierwszy snopek żyta, stawiany uro-
czyście w świętym kącie na początku żniw33.

Na wigilię to piersze jedzenie jakie było, [...] to łyżką zawdy, jak 
się gotowało wieczerzę, dawali do skopca, do wody. I tę wodę to mnie 
się zdaje, że dawali pić krowom i krowy się dawały dobrze do ić. Tak 
i zawdy piersze jedzenie to ludzie nie brali łyżko sobie, ino piersze go-
spodynią brała do tej wody do skopca. To zawdy skopiec stał tam gdzie 
snop. W kuncie snop z owsa stawiali. I tam siedzieli potem sobie przy 
stole (woj. krośnieńskie, 1991).

Dusze zaprasza się do domu przy każdej wigilii: moja sio stra 
umarła trzy lata temu, w Rosji. No i ja zapraszała wszystkich do wie-
czerzy świętej. No i ona mi się w nocy przyśniła, ja ją specjalnie nie za-
prosiła, tylko wszystkie dusze. I mówi mi: – Wszystkich żeś za prosiła 
siostrzyczko do świętej wieczerzy, a mnie nie; [...] – A co się mówi, 
jak się te dusze zaprasza? – „Chodźcie wszystkie duszyczki spokojne, 
chodźcie z nami do wieczerzy”. I to już wiem, że to jest prawda, bo mi 
się siostra przyśniła. Tatuś mój nieboszczyk zawsze wołali [dusze – M. Z.] 
(woj. krośnieńskie, 1991, grekokat.).

Ofiara dla zmarłych i  zapewnienie sobie dostatku na najbliż-
szy rok, żeby zawsze było pełno, to dwa aspekty tego samego wie-
rzenia. Urodzaj, płodność ziemi ma w tradycji bezpośredni związek 
z dusza mi. W noc wigilijną otwierają się wrota zaświatów, zarówno 
tych podziemnych, jak i niebieskich. Osobliwie ozimina jest miej-
scem otwarcia podziemi, czym przypomina symbolikę wielkiego 
kłosa, łącz nika między ziemią a niebem w przedpotopowej rzeczy-
wistości (mo że do tego znaczenia nawiązuje też zagadka: Kiedy naj-
więcej dziurek do nieba? We żniwa). Na żyto chodzili dziewczynki 
wróżyć [...], na żyto układają się. I się pytają: – A tobie co? – A mnie 
dzwony dzwo nią, a mnie maszeruje, a mnie tam co. [...] – Ale gdzie 
oni się kładą na to żyto? – Na ziemi, chodzili na wigilię i kładli się 
i słuchali. Tak jak rośnie. No to mój brat słyszy, jak mu maszeruje i po-

33 C. Ehrenkreutzowa, Kilka uwag i wiadomości o etnografii wojewódz twa wileń-
skiego, w: Wilno i Ziemia Wileńska, t. 1, Wilno 1930, s. 174–175 o kutii – potrawie 
dla zmarłych, rzucanej w święty kąt.
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szedł do woj ska, a ten mówi, że ja słyszę, że śpiewają – to wesele (rej. 
solecznicki, 1992).

Kazimiera Zawistowicz, cytując materiały dotyczące „momen-
tów zaduszkowych” w  okresie świąt Bożego Narodzenia, wspomi-
na o rozpowszechnionym u Estów wierzeniu, iż „w noc noworoczną 
usłyszeć można różne odgłosy ze świata podziemnego, gdzie pracują 
[...] kowale”34. Zarazem jako uczestnicy wieczerzy wigilijnej wystę-
pują w pow. humańskim Bóg, Święci Pańscy, aniołowie i Chrystus, 
a w pow. mozyrskim na Białorusi „zapraszają Pana Boga do izby”35. 
Na Wileńszczyźnie o obecności na wieczerzy wigilijnej Pana Jezu-
sa, Matki Boskiej bądź 12 apostołów wspomina się dość powszech-
nie, niejako niezależnie od wzmianek o obecności dusz. Niewątpliwa 
chrystianizacja dawnych wierzeń nie może przysłaniać zatem faktu, 
iż funkcjonują one od dawna razem jako komplementarne. Jak zjesz 
wszystko, to resztę zostawuje się na stole, że Pan Jezus przyjdzie po jeść 
w nocy (rej. wileński, 1990); Mówią, że dwanaście apostołów przyj-
dą tu wigilię jeść i to wszystko stoi (rej. trocki, 1991; wierzenie to po-
zostaje w czysto formalnym związku z powiedzonkiem, iż po winno 
być dwanaście potraw na wigilię, bo było dwunastu aposto łów).

Zostawiano jedzenie po wigilii dla Pana Jezusa. [...] I  małym 
aniołkom. I teraz jak jemy wigilię zostawiamy opłatka kawałek, może 
kto przyjdzie, może kto umarszy z rodziny [...]. A jak jutro na ranku 
wstaniem, to sianko zaniesiem dla krów, a jedzenie sami jemy. Bo tak 
to zostawiam na stole na noc, może kto przyjdzie zmarszy, a może oj-
ciec, a może matka [...]. Wszystko na stole i opłatek, dzieli się z tymi, 
kto umarszy (rej. solecznicki, 1992). Nie sprzątano po wieczerzy, bo 
o 12 w nocy przychodzi Pan Jezus (rej. wileński), bo Pan Jezus wszyst-
kiego próbuje (woj. krośnieńskie, 1991), bo Matka Boska cho dzi po 
domach i je (rej. wileński, 1991).

Znaczenie tych wypowiedzi można interpretować w  związku 
z  otwarciem zaświatów; na wschodzie zapraszano kiedyś na kutię 
mróz, wiatr i wilki, chodzi więc (jak w Weselu Stanisława Wyspiań-

34 K. Zawistowicz, Momenty zaduszkowe świąt Bożego Narodzenia, „Wiedza i Ży-
cie” 1931, R. 6, nr 12, s. 7.

35 Ibidem, s. 8.
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skiego) o  symbolikę communitas. Tematycznie zaś nasi rozmówcy 
nawiązują do wędrówek Boga (albo Pana Jezusa) po ziemi. Do czę-
sto powracających motywów należą przemiana wody w wino i wie-
czerza dwunastu apostołów, a w konsekwencji – Eucharystia. Zara-
zem Gody, nazwa cyklu świątecznego, kojarzona jest z  weselem 
(godami) w Kanie Galilejskiej.

Pan Jezus w Palestini na kutie był – powiada rozmówczyni z Bia-
łorusi – z wielkim dostatkiem potrawy noszo, od Pana Jezusa aby jadł 
proszą. A Pan Jezus z wody uczynił wina, wina. Na kutie tak dużo 
potrawów trzeba [chodzi o postną kutię, bo rozmówczyni podkre-
śla, iż postnych potraw trzeba dużo przygotować – M. Z.] [...] – Jak 
Pan Jezus zamienił wodę w wino? – No słowa powiedział jaka silna 
i przewróciło sie. To w pieśniach jest bożonarodzeniowych: Hej gody, 
gody, gody! Wnet bendzie wina z wody. W Kanie Galilejskij. – Kiedy to 
było? – No żesz, wieczorem. Na kutie zrobił. [...] Wesoła kutia, weso-
ła! Bawio si, hulajo, wróżo. Ołów do łyżki na ogni, a tedy lejo na wadu 
i tam pokazuje coś podobnego. To jednej dziewczynki pokazałaś czy-
sta trumienka! I umarła ona (rej. brasławski, 1996).

Wyjątkowej mocy nabiera w  wieczór wigilijny woda: kąpiel 
w  rzece tym czasie radykalnie leczy choroby i  zapewnia zdrowie 
na następny rok. Zwyczaj ten dobrze pamiętają Łemkowie, którzy 
ob chodzą również uroczyście święto Jordanu (19 I) jako pamiątkę 
chrztu Chrystusa; wówczas kapłan, modląc się z całą wspólnotą, po-
święca wodę w rzece. Łemkowie wyraźnie jednak podkreślają, że ta-
ką samą moc ma woda w wieczór wigilii Bożego Narodzenia. Dwu-
krotnie zatem – i to w krótkim czasie – mamy do czynienia z tym 
samym rytuałem, rozpoczynającym i  zamykającym okres Godów. 
W wie czór wigilijny, przed wieczerzą, do rzeki chodzili się wszystkie 
myć [...], a sąsiad jeszcze prędzej poszed jak my, żeby prędzej w polu 
po robił na wiosnę i na lato, żeby wszystko prędzej zrobił [...]. A takie 
starsze babki, a chore byli na nogi, to jak było zimno, woda była za-
marznięta, a oni nogami bosymi do tej wody, do rzeki poszli i tam so-
bie nogi myli i mówili, że to będzie lekarstwo i nie bedom chore nogi, 
bo na wigilię poszli do rzeki (woj. krośnieńskie, 1991).

Według innej relacji wychodzono nad rzekę z chlebem, ręczni-
kiem i  świeczką; wyrąbywano przerębel; kąpiel w  wodzie mia-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



274 CZĘŚĆ 4

ła oczyszczać z grzechów. Przynoszono ją też do domu w wiadrze. 
W drodze nad rzekę i wracając po ablucjach odmawiano pacierz. Po 
powrocie do domu mówiono: Chrystus rożdajetsa! (woj. krośnień-
skie, 1991, Łemkinie, grekokat.). Każdy z domu, czy mały [...] i  to 
bosy, czy był śnieg czy mróz, wszystkie dzieci, my lecieli do rzeki, każdy 
się miał tam iść umyć i bosy wchodził do wody. Był zdrowy ta ki jak ta 
woda zdrowa była (jw., Łemkini). Ja sama zawsze przed Bożym Naro-
dzeniem, jak mnie nogi bolały, chodziła do rzeki, po szłam i obmyłam 
nogi w wodzie. W wielki śnieg w zimie każdy wybi jał sobie taką stu-
dzienkę na rzece, kto jaką chorobę ma, to wszedł i przeszło, że to taka 
święta (woj. krośnieńskie, 1991).

Podobnie działo się w święto Jordanu, wtedy bowiem Pan Jezus 
się ochrzcił i uzdrawiał ludzi. W ten dzień jak się człowiek umyje w ta-
kiej wodzie w jakiejś rzece, to będzie zdrowy; zgodnie z prawo sławnym 
i greckokatolickim zwyczajem krzyż z kawałków lodu układa się na 
rzece, a duchowny święci wodę zanurzając w niej trzy świece i krzyż; 
i ludzie nabierali tej wody, kto do czego tam mógł, [...] i ta woda świę-
cona w butelce mogła stać trzy czy pięć lat, ona się nie zaśmierdziała; 
myli się od ran, na rzece, a po powrocie do do mu pokropili tam swo-
je majątki, bydło, żeby było wszystko takie zdrowe (woj. krośnieńskie, 
1991, Łemkowie, grekokat.). Toteż sami Łemkowie wigilię święta 
Jordanu, szczodry wieczór, nazywają „dru gą wigilią”.

Owa obrzędowa dwoistość, wyraźna u  greckokatolickich bądź 
prawosławnych Łemków, ma swój mniej wyraźny odpowiednik 
u  kato lików, o  czym świadczy rozbudowana symbolika „kąpiółki” 
i  chrztu Chrystusa (święto kościelne w  pierwszą niedzielę po Ob-
jawieniu Pańskim, czyli święcie Trzech Króli). Święte wieczory, czas 
magicznych zakazów wykonywania różnych prac i czynności, żeby 
nie zaszkodziły młodej żywiole, przypadają właśnie na czas między 
Bożym Narodze niem i Trzema Królami, a nasi rozmówcy łączą je 
nieraz – w duchu interpretatio christiana – ze Świętem Młodzian-
ków, dzieci zamordo wanych przez żołnierzy Heroda (28 XII). Toteż 
cudowne znaki communitas, towarzyszące wigilii Bożego Narodze-
nia, powtarzają się przy chrzcie Chrystusa. Powtarzalność tę moż-
na interpretować z pers pektywy magicznego rytuału, za Jerzym S. 
Wasilewskim, jako otwar cie i zamknięcie okresu Godnich świąt, gdy 
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wahadło czasu zatrzy muje się na chwilę, zanim ruszy w odwrotnym 
kierunku. Innym, bar dziej zewnętrznym jego aspektem jest projekcja 
obrzędowości ro dzinnej na wątki biblijne: dziecko chrzci się jak naj-
szybciej po uro dzeniu, choćby „z wody”, gdyż dopiero przez chrzest 
staje się ono istotą ludzką, członkiem społeczności. Toteż wbrew 
chronologii bib lijnej staroobrzędowcy otwarcie mówią o chrzcie Je-
zusa jako dzie cka, w katolicyzmie zaś fragmenty kolęd oraz obfitość 
ludowych modlitw i wierzeń związanych z kąpiółką i chrztem Dzie-
ciątka wska zują implicite na takie skojarzenie, np.: 

Jezus malusieńki, 
czemuś nagusieńki? 
Nie dała ci krzesna mama 
krzyżma na sukienki36.

A gdzieś tego przekąpała, Maryja? 
z morzam wodę przeczerpała,
swego syna przekąpała, aleluja. 
[...................................................]
A któż ci tu za kumy był, Maryja 
Święty Szczepan, święta Pelelija, aleluja. 
Jakeście mu imię dali, Maryja?
Jezus Chrystus naimienowany, aleluja37, 

w wersji z lat sześćdziesiątych z Rzeszowskiego:

A w czymżeś Go okąpała? – Maryja. 
Sama rzeka Jordan przypłynęła – lilija.
 A któż był chrzestną matką? – Maryja. 
Święty Jan i święta Anna – lilija38.

W wieczór wigilijny cudowna moc wody objawia się również w spo-
sób uchwytny dla zmysłów: przemienia się ona w wino. Owa meta-

36 Kolędowanie na Lubelszczyźnie, s. 164.
37 DWOK, t. 26, s. 63.
38 F. Kotula, Hej, leluja, czyli o wygasających starodawnych pieśniach ko lędniczych 

w Rzeszowskiem, Warszawa 1970, s. 518.
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morfoza łączy w biblii ludowej Boże Narodzenie z weselem w Ka-
nie Galilejskiej i Ostatnią Wieczerzą. To wierzenie odnotowali śmy 
zarówno na Łemkowszczyźnie, w  związku z  rytualnymi ablucjami 
(jedna z  dziewcząt przyniosła z  rzeki wiadro z  wodą i  w  domu ta 
woda zamieniła jej się w wino), jak i na Litwie wśród Polaków. Je-
den opowiadał, bożył się, że to prawda – o dwunastej w nocy wycią-
gnął napitek jak wino. Ze studni. A  potem jak poszedł, to już była 
woda (rej. wileński, 1991). Do tej samej symboliki odwołuje się ana-
lizowana przez Jacka Salija staropolska kolęda z Kaliskiego: 

Wszystko się zmieniło, 
jak nigdy nie było, 
wino rzeką ciecze, 
ciepło jakby w lecie39.

Do dawnych polskich zwyczajów, pamiętanych przez niektórych 
rozmówców z Wileńszczyzny, należało błogosławienie wina w dniu 
św. Jana Ewangelisty (27 XII). Według legendy chrześcijańskiej ar-
cykapłan żydowski kazał mu podać zatrute wino, które Jan, przeżeg-
nawszy, wypił bez uszczerbku; w innej wersji miał to samo uczynić 
dla nawrócenia pogańskiego kapłana Arystodema. „Dla uczczenia 
pamięci cudownego ocalenia św. Jana od trucizny podaje się wier-
nym w dniu jego święta, po mszy świętej, wino z kielicha mszalne-
go”40, zaś według dawniejszego świadectwa, rozdając wino mówi się: 
„pij miłość św. Jana” (bibe amorem s. Joannis) na pamiątkę bra terskiej 
miłości, jaką żywił Jan do owego poganina41. Kolęda Messyjasz przy-
szedł na świat prawdziwy, śpiewana niegdyś w kościołach w tymże 
dniu przy rozdawaniu wina, należy wyraźnie do tej samej symbo-
liki „godów”, do której odnosi się cytowane wcześniej opo wiadanie 
z Białorusi o winie na kutię: „Najświętsza Panna, gdy skosztowała, / 

39 DWOK, t. 23, s. 632.
40 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, Red. Wydawnictwo 

KUL, Lublin 1987, s. 46; J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, przeł. z jęz. łac.  
J. Pleziowa, wybór, wstęp i przypisy M. Plezia, Instytut Wydawniczy PAX, War-
szawa 1983.

41 W. Badura, Potrójna procesja, „Lud” 1903, t. 9, s. 90.
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/ Z pełnego sobie nalać kazała. / Piotr z apostoły, stojąc przy dzba-
nie, / Woła na Jana, pij ry chło do mnie. / Pił Szymon garncem do 
Mateusza, Filip konewką do Tadeusza. / Gdy Jakub mniejszy porwał 
garnuszek, Judasz Tadeusz nalał kieliszek. / Pawle z Maciejem wam 
oskomina, / Żeście nie pili takiego wina”42.

Dzień św. Szczepana (26 XII) zamyka pierwszy okres Godów. 
Charakterystyczne dla tego dnia rytuały w osobliwy sposób zosta-
ły połączone z ukamienowaniem pierwszego męczennika. Tego dnia 
wolno wyrzucać śmieci („dzień wyrzutny”)43, które jednak wciąż nie 
są zwyczajnymi odpadkami. Na Łemkowszczyźnie w ten dzień robi-
ło się powrósło z siana, które w wigilię leżało pod stołem; gospodarz 
kropił owym umoczonym w wodzie powrósłem cały dom, wypowia-
dając następujące słowa: Na szczęście, na zdrowie, na tego świętego 
Szczepana. Powrósłem też obwiązywano pnie jabłoni, mówiąc: Ja 
cię wiążę powrósłem i trzepię śmieciami, a ty mnie jabłuszkami; rzu-
cano w drzewo śmieciami z izby, pokruszonym sianem. Resztki wy-
sypywano kurom, żeby się lepiej niosły (woj. krośnieńskie, 1991).

Rytuał ten jest częściowo alternatywny wobec opisanych wcześ-
niej praktyk wigilijnych. Zawiera jednak gest charakterystyczny tyl ko 
dla owego dnia – w kościołach chłopcy obsypywali księdza ziar nem, 
nieraz ze skutkiem dość dotkliwym. Czysto zewnętrzne skoja rzenie 
kamienowania z  gestem obrzucania śmieciami czy ziarnem (które 
symbolicznie się równoważą) przypomina zwyczaj bicia po nogach 
wierzbową witką w  Niedzielę Palmową, czy też karcenie dzieci za 
pomocą brzozowych gałązek łamanych w oktawę Boże go Ciała (na 
Wileńszczyźnie święto dzieci) z drzewek stojących w koś ciele przy 
ołtarzu. Gesty obrzucania, czy uderzania gałązką mają w kontekście 
opisanych wierzeń wyraźne znaczenie magiczne (wspo maganie ży-
cia), jednak wtórnie są powiązane z obrzędami roku koś cielnego.

Drugi po Bożym Narodzeniu moment kulminacyjny Godów, 
święto Trzech Króli (Bohojawlenie Hospodnie), zamyka czas, kiedy 
w tradycji szczególnie wyraziście akcentowana jest symbolika daru. 

42 M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie, Kraków 1893, s. 11–12.
43 R. Reinfuss, Śladami Łemków, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1990,  

s. 53.
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Obdarowywanie kolędników (na Łemkowszczyźnie połaznyków 
oraz szczodraków) za składane przez nich życzenia, zaklęcia urodza-
ju i pomyślności, zgodnie z tradycyjną zasadą do ut des, było zarazem 
dobrze osadzone w kontekście narodzin i  chrztu Dzieciątka Jezus. 
Wątki ludowe współbrzmią tu ze staropolskimi pastorałkami i kolę-
dami, akcentując ubóstwo Marii, która rodziła w chlewie z  barań-
czykami. Pasterze przynosili jej więc w darze kołdry, sztuki płótna, 
kury i prosięta, gołębie, słoninę i gomółki sera. Jak ona [Maria – M. Z.] 
ro dzić miała, to szedła ze świętym Józefem do tej kapliczki, szedła na 
kapliczka, jaka stajenka nazywa sia. Matka Boska biedna, biedna by-
ła, u niej tylko chusteczka była na głowie. Ona jak rodził sie Pan Je zus, 
zakrenciła go chusteczka, pałażyła na sianka i siankiem nakryła. To 
śpiewa sie: „Jezus malusieńki, leży nagusieńki, płacze zimna, nie dała 
mu Matusia sukienki”, nie miała sukienki, wot. A potem jak lu dzie za-
częli odwiedzać, zaczęli zbierać, to wszystko było, i kolebeczka, i po-
duszeczka już tedy zebrali. A tak to nie miała Matka Boska. [...] Kró-
le przyszli i pastuszki szedły pabawić. Przez góry szedła też staruszka 
biedna żeby odwiedzić Matka Boska, jak poznała, że Matka Boska 
bendzie rodzić Syna Bożego. Tak ona tedy świenta Elżbieta. Tak ciężko 
jej było, biedna stareńka, ale szedła odwiedzić (rej. brasławski, 1996).

Symbolika Bożego Narodzenia łączy się tu ze zwyczajami ob-
rzędowości rodzinnej, co jasno wyrażają zwłaszcza teksty białoru-
skie. Na Białorusi praktykuje się jeszcze odwiedki, którym towarzy-
szy obdarowywanie położnicy prezentami, dawniej pożywieniem 
i płót nem (ukazują to sceny narodzin w dawnym malarstwie religij-
nym, zwłaszcza przedstawiające św. An nę w połogu). Opowiadanie 
całkowicie odwraca porządek Ewangelii (Ewangelia Łukasza 1,39–
–56): to Elżbieta przychodzi w odwiedziny do Marii po narodzeniu 
Jezusa, aby ludowy obyczaj zyskał uzasadnienie w świętej historii. – 
A mó wili, od czego pochodzą odwiedki? – A, święta Elżbieta przy-
szła do Matki Boski, przyniosła para gołąbki i to pamięć, my chodzim 
odwie dzać (rej. brasławski, 1996).

Kolęda i połaznyki znajdują na Wileńszczyźnie wiosenny odpo-
wiednik w  łałowaniu (Litwa) bądź wołoczebnym (Białoruś), kiedy 
śpiewa się pieśni życzeniowe z  charakterystycznym refrenem, np. 
wina zielona. Także niektóre teksty tamtejszych wielkanocnych ora-
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cji dziecięcych, tzw. żaczków, uderzająco przypominają szczodraki 
z Lubelszczyzny.

Ucieczka do Egiptu

W  przeciwieństwie do otoczonego dyskretnym milczeniem Boże-
go Narodzenia, Mateuszowa opowieść o rzezi niewiniątek i ucieczce 
Świętej Rodziny do Egiptu stała się źródłem bujnej twórczości ludo-
wej. Imię Heroda, jako synonim zła, stosuje się wymiennie z szata-
nem, podobnie jak Kaina i Judasza, od których różni Heroda to, iż 
repre zentuje władzę tego świata. Badacze od dawna zwracali uwagę 
na upodobanie ludu do postponowania owej postaci w przedstawie-
niach jasełkowych44. Nasi rozmówcy pytani o jego śmierć przypisy-
wali mu taki sam koniec, jaki spotkał Judasza: pękł na pół. Słowiańsz-
czyzna wschodnia znała córki Heroda pod nazwą siedmiu trzęsawic, 
wspo minanych przez indeksy ksiąg zakazanych jako wymysł bułgar-
skiego popa Jeremiasza, bogomiła45. Krążyły też i po naszych kresach 
zamowy przeciw córom Herodowym, sprowadzającym febrę, czyli 
zimnicę46. Wierzenia te wiążą się zapewne z funkcjonującym w lite-
raturze bizantyjskiej apokryficznym opisem śmierci Herodiady (Sa-
lome), która miała utonąć pod lodem47.

Ucieczkę Świętej Rodziny (bądź tylko Najświętszej Panny 
z Dzieciątkiem) przed Herodem opisują do dziś znane apokryficz-
ne kolędy domowe, wplatane w przedstawienia jasełek. Mieszkańcy 
Wileńszczyzny wspominali przedwojenne przedstawienia: zaczyna-
li chodzić na drugi dzień [26 XII – M. Z.], król Herod, dwaj rycerze, 

44 J. Matuszewski, Bohaterowie Jasełek, w: I. Matuszewski, Swoi i obcy, Warszawa 
1903, s. 362–403.

45 E. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, Os solineum, 
„Prace Komisji Słowianoznawstwa”, nr 36, Wrocław 1976, s. 70.

46 Por. tekst z Ukrainy: A. Podbereski, Materyjały do Demonologii ludu ukraińskie-
go, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1880, t. 4, s. 77–78.

47 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 475; M. Bocian, Leksykon postaci biblij nych, 
oprac. U. Kraut i I. Lenz, przeł. J. Zychowicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, 
s. 457.
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anioł, diabeł, żydki. Król Herod siedział na krześle: Na mój rozkaz, 
na moje wezwanie, niech przede mną Marszałek stanie, a Marszałek 
pytał: Stoję przed tobą, najjaśniejszy panie, co zażądasz, w tej chwili 
się stanie. A król: otóż mnie doszła jakaś dziwna nowina, że się w Be-
tlejem narodziła Dziecina. Czem prędzej na koń siadajcie i wszystkie 
dziatki w pień wycinajcie. Nawet memu rodzonemu synowi pardonu 
nie dajcie. A po tem wołał Żyda, starego rabina, a on: Oj, idę, jak tam 
w waszych bibliach stoi, oj narodził się Mesjasz, oj miał on kij z drze-
wa lipowe go, fajkę – nie pamiętam z jakiego drzewa.

Jak było przedstawienie, to i my zgrywali, i Matka Boska, i święty 
Józef, i tam te jasełka. Dzieciątko leżało. No i Żyd nie chciał wierzyć. 
No to chodził chłopczyk taki, skakał i mówił: Żydzie, Ży dzie, Pan Jezus 
się rodzi, więc Go tobie, więc Go tobie, przywitać się godzi. A żydek 
mówił tak: Ja starego Pana Boga jak należy umiem, ale tego maleń-
kiego jeszcze nie rozumiem. A potem: Łżesz jak pies, łżesz jak pies, co 
do diabła chłopie, Pan tak wielki, Pan tak możny, co rodził się w szo-
pie. No to ten Żyd nie wierzył, znaczy się. A potem też Heroda robi-
li i ten Herod jak pomordował dziatki, to potem i dia beł z widłami la-
tał i: Królu Herodzie, za twe zbytki, pójdź do piekła, boś ty brzydki.

Opowieść o Herodzie i ucieczce do Egiptu snuje staroobrzędo-
wiec, dodając szczegóły bajkowe: Widzisz – ten car do trzech lat wy-
kroił chłopców. I matkom lietko było, że dzieci wykroili? A on jak rósł 
prędko, jego w Jegipt wynosili. I dali jej ojca: Ot, tobie będzie ojciec. 
I oni we dwóch wynosili. Gwiazda gdzie świeciła, tak oni szli, bo noc, 
ciemno. Ot. Cały tydzień deszcz. A jak w sobotę – tak i pogo da. Pieluch 
trzeba było suszyć. No wot jej trzeba było pieluchy suszyć, Matki Bo-
skiej znaczy, ona w sobotę, gdzie tam na płocie, gdzie na jakiej drzewie 
pieluchy suszyła, a to w sobotę pogoda (rej. wileń ski, 1992).

Przyspieszony wzrost Dzieciątka to przywilej mitycznych boha-
terów. W przeciwieństwie do tego szczegółu, wiara w sobotnie słoń-
ce jest bardzo powszechna. W  sobotę jak pada deszcz, to choć na 
godzi nę musi wyjść słońce. Matka Boska jak miała Jezuska, w sobo-
tę był deszcz, a Matka Boska mówi: Panie Boże, daj mi choć na go-
dzinę słoneczka wysuszyć ubranko (rej. trocki, 1991). Według wie-
rzeń sło wackich wyjątek od tej reguły stanowi siedem sobót w roku, 
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gdy słońce nie świeci: są to smutne dni siedmiu boleści Najświętszej 
Panny48.

Opowieści o ucieczce z Egiptu oparte są na standardowym sche-
macie wyjaśniającym zróżnicowanie drzew, własności kamienia 
i ku kułki, wołu i konia oraz nietykalności pająka. Są to typowe histo-
rie błogosławieństwa i klątwy, czyli łaski i kary opatrzności.

Kiedyś jak Pan Jezus narodził się i powiedzieli, że [...] będzie pro-
wadzić świat. A Żydzi chcieli same prowadzić świat. Co oni będą ro-
bić? To wybiwali wszystkich dzieci. A broni to nie było, to stawili tak 
dzieci, ławą taką im brzuszki do ściany. Żeby to trafić na tego Pana Je-
zusa. A Matka Boska dowiedziała się, że to tak robią i ucie kała w las 
z tym dzieciątkiem. Leciała, leciała, leciała przez las. Sta nęła pod so-
sną, a sosna: czyryk, czyryk. No to Matka Boska mówi: Czyrykaj całe 
swoje życie, czyrykaj! – Czyrykaj to znaczy... – Skrzy pi! A ona skrzypi, 
sosna w lesie. Proszę kiedy w las wielki wejść i po słuchać jak ona: czy-
ryk, czyryka. Prawda, czyryka. A Matka Boska [...] uciekła spod sosny. 
Leci, leci z tym dzieciątkiem, przyleciała, pod osiną stanęła. A osina: 
tłut, tłut. I pan pociekawi się, co tełypi, jeżeli biegniesz, szukasz nie-
przyjaciela czy tam kogoś. Tak Matka Boska dowiedziała się, że to bę-
dzie tak tełypić się, to będą lecieć bandyty i zaciekawią się! To ona ode-
szła i mówi tak: Trzęś się ty całe swoje życie! I ona teraz, osina, drży 
i drży. Leciała, przyleciała pod lesz czynę i stanęła. A leszczyna wzięła 
tak obłożyła aż do ziemi listki i gałęzie i wszystko. A te jak jechali ban-
dyty i przejechali i ona zosta ła się w tym, gdzie tam jest, w Egipcie czy 
gdzie (rej. trocki, 1991).

Niekiedy – jak w bajkach – Maria rozmawia z drzewami:
Wiedzą oni, że już ich dopędzą. Matka Najświętsza podeszła pod 

osinę i prosi się, mówi: Drzewko, zasłoń nas. A ona strzęsła sie i mówi: 
Ja liękam się, żeby i mnie nie zrąbali. [...] No to tak za to ona i trzę-
sie się. A teraz mały wiatr, a ona wszystko jedno – drży i drży (rej. so-
lecznicki, 1992).

Matka Boska chciała pod osiną przytulić się, a osina powiedzia-
ła, że nie puści, bo ja sama boję się – tak Pan Bóg ją skarał, że teraz 
ze strachu się trzęsie. Potem pod leszczynę Matka Boska schowała się, 

48 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, t. 4, Turćiansky sv. Martin 1930, s. 31.
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a leszczyna ją ukryła, a kukułka przyleciała, zobaczyła Matkę Boską 
i tak „kuku”, i Matka Boska ją przeklęła: Chce, żeby zamor dowali mi 
dzieciątko, to żeby ty swoich nigdy nie doczekała. I kukuł ka nie ma nic 
[tzn. nie chowa swoich dzieci – M. Z.] (rej. solecznicki, 1991).

Schronili się pod kalinę, jej [Matkę Boską – M. Z.] kalina po kryła 
listkami, to ona jej obdarowała ładnymi jagodami. Potem pod leszczy-
na chowali się, ona na osiołku i ze św. Józefem uciekała. To jej leszczy-
na też obkryła listkami. To Matka Boska obdarowała jej orzechami, 
za to że jej przytuliła […]. Ona uciekając – rośli kamie nie, dawniej 
mówili – to Matka Boska wzięła paluszek mały rozbiła, aż do krwi, 
to przeklęła, żeby już większe nie rośli. Od tego kamienie już nie ro-
sną. Jak Matka Boska uciekała od tych bandytów, a zazulka leciała 
i wszystko krzyczała: „tutaj, tutaj” znaczy „kuku, kuku”, to Matka Bo-
ska zaklęła: żeby ty gniazda swego nie miała, i swoich dzieci też nie 
miała. To ta zazulka swego gniazda nie ma. Ona swoich dzieci nie ma, 
ona wrzuci tylko gdzie jajko do cudzego gniazda (rej. orański, 1991, 
Litwinka).

Takie opowiadania, pospolite na całym badanym terenie (roz-
powszechnione m.in. przez przedwojenne szkolne czytanki), róż-
nią się niekiedy rodzajami wymienianych drzew ze względu na ich 
lokalną symbolikę (np. w Polsce leszczyna funkcjonuje wymiennie 
z lipą, na Litwie – z jodłą). Dobór wiąże się m.in. z przypisywaną im 
ochroną przed piorunem: Matka Boska szła i piorun zaczął strzelać 
i stała ona z malutkim Panem Jezusem pod leszczyną i piorun nie ude-
rzył, za to jak burza można chować się pod leszczynę i nic się nie stanie 
(rej. wileński, 1992). Wierzenie to trwa także w formie zracjonalizo-
wanej: na leszczynę mówią po dziś dzień, że jakby największe grzmo ty 
były, burze, to pod leszczynę można się schować, bo pod wysokie drze-
wo nigdy, ale leszczyna to krzew i nawet inne soki ma, tak że na wet pa-
suje ta legenda z rzeczywistością (woj. przemyskie, 1989).

Na całym opisywanym terenie poświęcone gałązki leszczy-
ny służą jako magiczny środek chroniący dom przed burzą i pioru-
nem, a zatknięte na granicach pól – także przed gradem. Święci się je 
wszędzie w podobnym czasie, w Boże Ciało i jego oktawę. W Polsce 
ludzie łamią gałązki leszczyny, którymi przybrane są polowe ołtarze 
w czasie procesji Bożego Ciała. Na Wileńszczyźnie nie było proce-
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sji, toteż w kościele przy ołtarzu ustawiano młode brzózki i wiesza-
no wianki z polnych ziół z gałązkami leszczyny. Dla nabrania mocy 
wi siały tam przez tydzień. W pierwszy czwartek po Bożym Ciele ob-
chodzi się święto dzieci – po mszy kapłan uroczyście je błogosławi 
„na pamiątkę, że Pan Jezus błogosławił dzieci”, a kobiety łamią gałąz-
ki (podobno dobre do karcenia potomstwa) i zabierają wraz z wian-
kami do domu. Wianuszków powinno być, zwłaszcza na Bia łorusi, 
dziewięć, a święto to nazywa się tam dziewiętnik (dziewiąty czwar-
tek po Wielkanocy).

Dla ochrony domu poświęcone gałązki leszczyny kładzie się na 
krzyż w  czterech kątach domu i  na suficie, pod dachem, zgodnie 
z ru chem słońca (rej. wileński, 1991). Na Łemkowszczyźnie chłopcy 
chodzący po „szczodrakach” wręczali gospodarzom pręty leszczyno-
we, niczym czarodziejskie różdżki; używano ich do wyganiania byd-
ła na pierwszy wypas (podobnie jak w innych stronach gałązki wie-
rzby z palmy wielkanocnej), żeby się dużo chudoby narodziło, żeby 
cielęta były ładne i zdrowe (woj. krośnieńskie, 1991)49.

Legendy o ucieczce do Egiptu służą zatem jako mityczne uza-
sadnienie cudownej mocy pewnych drzew. Osika wszędzie warto-
ściowana jest ujemnie jako drzewo przeklęte; występuje tu zgodność 
z  cyklem pasyjnym, bo jest ona również powszechnie uważana za 
judaszowca. W obu wypadkach więc symbolizuje zdradę, a także – 
strach. Jej wiecznie drżące liście kojarzono z febrą (podobnie drżenie 
ludzkich członków często bywa uznawane za wynik klątwy). Jednak 
i  jej gałęzie mają własności ochronne: zatykane na polach i u wej-
ścia do budynków gospodarczych w wigilię św. Jana strzegą przed 
czarow nicami, a kołek osinowy jest znanym środkiem przeciw de-
monom.

W Polsce nie mówi się wprost o klątwach Matki Boskiej, co jest 
powszechne na Wileńszczyźnie. Znaczenie wyrazu „przekląć” ma 
tam jednak nieco inne znaczenie: tamtejsi Polacy uważają, że nie ma 
polskich przekleństw (Polak przeklina po rosyjsku). Chodzi oczywi-
ście o słowa ordynarne; język polski, „kościelny”, nadal odczuwany 
tam bowiem bywa jako „szlachetny” czy „pański”, zwłaszcza w po-

49 R. Reinfuss, Śladami Łemków, s. 54.
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22.  Matka Boska Dzikowska, olej na płótnie, 75,5 × 63,5 cm, obraz z fere-
tronu z kościoła w Świlczy, woj. rzeszowskie
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równaniu z  białoruskim: „prostym”, „grubym” czy wręcz „cham-
skim” albo „krówskim”. Krótko mówiąc, zwrot „Matka Boska ją 
przeklęła” oznacza, że wypowiedziała zaklęcie, które wprawiło osi-
kę w drżenie aż do końca świata.

Legendy o drzewach mówią czasem nie tyle o ukrywaniu przez 
nie Marii z Dzieciątkiem, czyli ich obronie, lecz o ich hołdzie, opu-
szczaniu w dół gałęzi jako swoistym ukłonie, bądź o hardym pod-
trzymywaniu ich do góry. Toteż badacze ten motyw wywodzą z apo-
kryfów o dzieciństwie Jezusa. Aleksander Naumow cytuje fragment 
ukraińskiego rękopisu, powtarzający epizod Ewangelii Pseudo-Ma-
teusza o  tym, jak palma daktylowa nachyliła się, aby Maria mogła 
zerwać jej owoc50. W obu fragmentach godna uwagi jest rola Józe-
fa, który napomina Marię pragnącą owocu, aby nie myślała o głup-
stwach, gdy brakuje wody. Szczególnie drastyczną formę przybrał 
ten epizod w kolędzie angielskiej, gdzie palma zamieniła się w drze-
wo wiśniowe o  wysoko rosnących owocach. Józef kwituje prośbę 
Najświętszej Panienki sarkastyczną uwagą, aby zerwał jej owoce ten, 
którego dziecko nosi w łonie („O then bespoke Joseph / With words 
so un kind, / „Let him pluck thee a cherry, / That brought thee with 
child”51). Wówczas Dzieciątko przemawia z  łona matki, nakazując 
najwyższemu drzewu, aby nachyliło gałęzie. Ten szczegół dobrze 
ilustruje opisaną już rolę św. Józefa w legendach średniowiecznych. 
Epizod wydaje się transformacją sceny rajskiej. Ponieważ wiemy, 
kim są nowi Adam i Ewa, możemy się domyślać niewdzięcznej fun-
kcji Józefa, postawionego w miejsce kusiciela.

Piętnem analogicznym do drżenia osiny jest wieczny głód konia, 
uzasadniany tym, iż nie chciał przewieźć Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem do Egiptu bądź – przez rzekę (podobnie jak w motywie o wę-
drówkach Boga po ziemi). Pająk krzyżak natomiast zaliczany jest do 
stworzeń błogosławionych. Matka Boska schowała się pod leszczynę, 
pod takie gęste i pająk osnuł i ten żołnierz [Heroda – M. Z.] miał za-
glądać tam, ale ten drugi tak do niego gada: To gdzie, jak tutaj ta ka 

50 E. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, s. 226.
51 J. F. Child, English and Scottish Popular Ballads, t. 2, Boston–New York, 1885– 

–1886, s. 2.
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pajęczyna jest, tutaj nikogo nie ma pod tym krzakiem, i poszło to woj-
sko dalej (woj. przemyskie, 1989). Jak szła [Matka Boska] do te go Je-
rozolim, to schowała się w jaskini i pająk zasnuł ją, i taki jest duży pa-
jąk, co go nie każą bić, bo on uchronił Matkę Boską przed pogonią, 
on jest krzyżowiec, krzyż ma. Są takie dwa pająki: jeden z kielichem 
a drugi z krzyżem, i to właśnie te dwa pająki co zasnuły Matkę Boską 
(woj. przemyskie, 1990).

Cud zboża

Powróćmy do symboli communitas, tym razem w  najpopularniej-
szych kolędach domowych, w  Polsce do niedawna włączanych 
w przed stawienia Herodów. Opisany w jednej z nich cud opowiada-
ją rów nież ci, którzy już nie pamiętają wersji śpiewanych. Oto jedna 
z naj pełniejszych wersji kolędy:

Hej stała nam się dzisiaj nowina,
że Panna Maryja powiła syna.
Powiła go z wielkim weselem,
będzie to Dzieciątko naszym Zbawicielem.
Jak się król Herod o tym dowiedział,
zaraz to Dzieciątko wycinać kazał.
Jak się Maryja o tem dowiedziała,
zaraz z swym Dzieciątkiem w pole uciekała.
Poszła Maryja bez pole idący,
nadybując chłopka w polu orzący.
Siejże, chłopku w imię boże,
jutro będziesz zbierał zboże.
Nie powiadaj chłopku, że ja tędy szła, 
że ja swoje dziecię na rączkach niosła.
Tylko powiedz, chłopku miły,
żeś nie widział tu Maryi.
Oj szli żydkowie bez pole idący,
nadybując chłopka pszeniczkę żący.
Anachajbik [?] chłopku miły,
czyś nie widział tu Maryi.
A wtedy tu, wtedy ta Maryja szła,
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kiedy ja tu totę pszeniczkę siał.
A już wam się łoni, łoni,
już Maryi nie dogoni.
A to ta Maryja w lesie nocowała,
z lodu sobie ognia nakrzesała,
ze śniegu świeczek narobiła,
Panu Jezusowi zaświeciła.
O lulajże dziecię Boże,
twój majestat ściele łoże.
Twój majestat nieskończony,
przed którym klękają trony (woj. przemyskie, 1976). 
Cud zboża, jeden ze stałych epizodów ludowej wersji opowia-

dań o  Ucieczce do Egiptu, wywodzi się z  bliżej nie określone-
go za ginionego apokryfu52, był jednak powszechnie znany w  całej 
średnio wiecznej Europie. Odnajdujemy go wśród scen gdańskiego 
tryptyku jerozolimskiego (około 1500 r.), a także, w podobnym uję-
ciu, na drzeworycie ludowym53. Cud jest niezauważalny dla kogoś 
niewta jemniczonego; widzimy tylko spotkanie rycerzy z  żeńcami 
jako je den z epizodów rzezi niewiniątek, z oddalającą się na osioł-
ku Marią z Dzieciątkiem i kroczącym obok św. Józefem. Według Ta-
deusza Do brzenieckiego, wydarzenie to zostało zobrazowane jako 
pierwszy cud Jezusa tylko na jednym z dotychczas znanych przed-
stawień, tj. na miniaturze we włoskim rękopisie z około 1300 r., gdzie 
„dziecięcy Jezus jako siewca rzuca prawą ręką ziarno zboża, które 
bezpośrednio po siewie wysoko wyrosło i dojrzało”54. Cud dokonu-
je się tu jednak w  zupełnie odmiennym kontekście: ośmio-, a  na-
wet piętnastoletni Je zus własnoręcznie rzuca ziarno, które wydaje 
obfity plon; jest to zna ny fragment apokryficznych Ewangelii (Ewan-
gelia Pseudo-Mateusza; Ewangelia Tomasza [Dzieciństwa])55. Jednak 

52 T. Dobrzeniecki, Sukcesywny i symultaniczny program narracji w gdańskim tryp-
tyku Jerozolimskim, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1989/1990,  
t. 33–34, s. 151.

53 K. Piwocki, Drzeworyt ludowy w Polsce, Warszawa 1934, s. 65–66, ryc. 67.
54 T. Dobrzeniecki, Sukcesywny i symultaniczny program narracji w gdań skim tryp-

tyku Jerozolimskim, s. 154, il. 13.
55 Por. Apokryfy Nowego Testamentu, s. 232, 262.
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zachodnioeuropej ska wersja legendy istotnie ją upraszcza: błyska-
wicznie rosnące zbo że po prostu ukrywa uciekinierów56. Dobrze-
niecki zwraca też uwagę, że już według wczesnej tradycji koptyj-
skiej Herod osobiście ścigał na koniu Świętą Rodzinę57, podobnie 
jak w naszej kolędzie:

Nazajutrz rano król Herod jedzie, / chłop pszeniczkę żnie. / Czy ty 
nie widział jakiejś niewiasty z małym dziecięciem? / Widziałem, kró-
lu, widziałem, panie / jak pszeniczkem siał / A niechże ciebie kat mie-
czem zrąbie, / kiedyś już zeżął (woj. przemyskie, 1989).

W tradycji ludowej cud zboża przypisywany jest niekiedy samej 
Matce Boskiej. Chociaż nie należy przywiązywać zbytniej wagi do 
drobnych przekształceń dawnych tekstów w ustach współczesnych 
rozmówców, w przypadku naszej kolędy wydaje się znacząca zmiana 
słów Marii z „siejże chłopku w imię boże” na: „w imię moje” w wie-
lu dawnych i współczesnych zapisach. Nieliczne są wątki opisujące 
dzieciństwo Jezusa, w których byłby on oddzielony od Marii, choć-
by jako sprawca cudów. Ekspansywność mocy Najświętszej Panny 
sprawia, iż to Ona staje się podmiotem zdarzeń cudownych, pod-
czas gdy Dzieciątko w  jej ramionach pełni rolę środka magiczne-
go. Stąd też skojarzenie cudu zboża ze świętem Matki Boskiej Siew-
nej (ofi cjalnie: Świętem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 8 IX). 
Uproszczeniem jest jednak stwierdzenie, iż „incydent ten [cud zbo-
ża – M. Z.] zaini cjował wiarę ludu wiejskiego, że Maria ma bezpo-
średni wpływ na wzrost zboża i dobre urodzaje. Dlatego nazwano 
Ją Matką Boską siewną i w ten sposób czci się Ją razem ze świętem 
Narodzenia”58. Porządek był raczej odwrotny: apokryficzny epizod 
przetrwał w tra dycji właśnie dlatego, że jest zgodny ze szczególnie 
ważnym w  kul turze rolniczej aspektem wizerunku Marii jako pa-

56 M. Albert-Llorca, L’ordre des choses. Les récits d‘origine des anima ux et des 
plantes en Europe par... Le regard de l’ethnologue 2., Editions du Comité des Tra-
vaux historiques et scientifiques. Éditions du C.T.H.S., Paris 1991, s. 157; B. Dąb-
-Kalinowska, Ziemia – piekło – raj. Jak czytać obrazy religijne, PWN, Warszawa 
1994, s. 60.

57 T. Dobrzeniecki, Sukcesywny i symultaniczny program narracji w gdań skim tryp-
tyku Jerozolimskim, s. 151.

58 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, s. 256.
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tronki urodzaju. Do dziś powiada się, iż w każdym ziarnie zboża wi-
doczny jest wizerunek głowy Chrystusa bądź – Matki Boskiej. Na 
Wileńszczyź nie, gdzie legenda przybrała formę opowiadania, zano-
towana została również inna wersja cudu zboża: Dzieciątko prze-
mienia się w ramio nach Marii w ziarno.

Matka Boska uciekała do Egiptu, Matkę Boską obstąpili patrzeć co 
niesie, bo [...] tak okryta niosła Pana Jezusa – Dzieciątkiem był jesz-
cze – i [pytają – M. Z.]: „Co niesiesz?” Patrzą, a nic nie ma, tyl ko jęcz-
mień. To mówi [Matka Boska – M. Z.]: „Ziarno tylko”. Jak odeszli, 
znów zrobiło się Dzieciątko. To na ta intencja ludzie zawsze na Wiel-
kanoc jęczmień siali.

Matka Boska niosła na ręku Pana Jezusa, Dzieciątko, a  ci żoł-
nierze obskoczyli: „Co ty tutaj masz?”, „Mam pszenicę”, a  tam było 
dziecko i  oni nie poznali i  dlatego z  pszenicy wyrabia się Przenaj-
świętszy Sakrament (rej. wileński, 1990).

Przytoczone interpretacje mogą wyrażać zarówno postawę 
magi czną, jak i  religijną. Chrześcijańska symbolika Bożego Ciała 
jako chleba przenika się z archaicznymi wierzeniami rolniczymi, we-
dług których ciało i krew boskiej istoty, łącząc się z ziemią, dają po-
czątek obfitym plonom. Trzeba tu przypomnieć jeszcze jeden wątek 
bliski typologicznie naszej legendzie, a zarazem wskazujący na jej ar-
chaiczne korzenie: zboże wyrasta bujnie tam, gdzie Bóg dotknął sto-
pą ziemi.

Siał zboże człowiek i mówi: „Po co tu chodzisz?”, a Pan Jezus idzie 
przez te pole; a jak sieje się zboże, to żeby nie deptali po tym polu. [...] 
Potem obrodziło tam zboże, gdzie przeszedł Pan Jezus, to tam najlep-
sze. „Oj, mówi [ten siewca – M. Z.], czemuż ja go nie pociągnął po 
polu, na pewno byłoby wszędzie takie zboże (rej. wileński, 1990)59.

Raj jest miejscem boskiej obecności, dlatego złote kłosy (rosnące 
od samego korzenia czy też wielkości drzew) należą do jego pejzażu.

W  opowiadaniach o  ucieczce do Egiptu oba zaprezentowane 
wątki: cudownego żniwa oraz dwóch siewców, na Wileńszczyźnie 
bywają łączone. W opowiadaniu ze Starych Trok pojawia się jeszcze 
trzeci: rozstąpienie się rzeki (jeziora?) przed Św. Rodziną.

59 Zob. rozdz. Wędrówki Boga po ziemi.
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Jechał Pan Jezus, Matka Boska z  Józefem [...], a  tu trzeba prze-
chodzić przez rzekę, jadą na tej ośliczce, dojechali do tej rzeki, rzeka 
rozeszła się, objechali sucho. Jedzie Matka Boska z Józefem, sieje czło-
wiek żyto. Mówi Józef: Pomagaj Boże. Żytko sieje, ale już późna była 
jesień. Józef mówi: To jak to żytko ci rodzi, tak późno siejesz. A ten 
człowiek powiedział: Jak Pan Bóg da, tak będzie. Odjechał Pan Jezus 
z Józefem i Maryją, zaraz za nim parę dni pędziło to nie szczęście, za 
te parę dni w jesieni dojrzało żyto i ten człowiek w je sieni żyto żął. He-
rod dojechał, jezioro [!] już spłynęło na swoje miej sce, już nie dogonił 
(rej. trocki, 1991).

Rozstąpienie się wody, podobnie jak dzieje się w Księdze Wyj-
ścia w czasie ucieczki Żydów z Egiptu, jest cudem, do którego odwo-
łują się również zamawiania-modlitwy opisujące chrzest Chrys tusa 
w Jordanie. Zarazem jednak jezioro, które zagradza drogę pogo ni, 
w naszym opowiadaniu przybiera charakter popularnego bajko wego 
motywu.

Opiewany przez kolędy cud zboża pełni tę samą funkcję, co orka 
złotym pługiem ręką samego Jezusa, któremu Najświętsza Panienka 
nosi śniadanie. Kolędy tego typu, częste w tekstach zebranych przez 
Kolberga, dziś należą do rzadkości60. Zapisany przez nas tekst po-
chodzi z Przemyskiego:

Najświętsza Panienka śniadanie wyniosła,
przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie.
I zorali, pszeniczkę posiali,
Przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie.
 
I już urosła i w kolanka poszła,
Przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie.
Idą żeńcy, chłopcy i dziewczęta,
Przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie.
A święte Jakubki układają kupki, 
Przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie.
A święci anieli pszeniczkę wozili, 
Przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie.

60  Por. Kolędowanie na Lubelszczyznie, s. 90, 93.
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A już wyżęte, do stodoły wzięte, 
Przedwieczny Boże, ach bądź pochwalon na niebie (woj. przemy-
skie, 1990). 
Magia takich kolęd czerpie ze źródła świętości. Z przenikania na-

syconego realizmem konkretu („socjomorfizm”) przez idealne, odleg-
łe sacrum, wynika aura cudowności. Technikę tych połączeń, adap-
tację nie zawsze uwieńczoną sukcesem (co wiąże się z  efektem 
gro teskowym) po mistrzowsku przedstawił Czesław Hemas, pi-
sząc o  prze kładzie życzeń z  kodu formuł magicznych na kod for-
muł mo dlitewnych, przy czym ten pierwszy korzysta z hiperbolicz-
nej parale li „obrazu spełnionego”: zgodnie ze starym zwyczajem 
językowym życzenie formułuje się w czasie teraźniejszym i w trybie 
oznajmującym61. Podobnie więc jak zamawiania, kolędy były pier-
wotnie „ży czące”62. Stąd też przypisywana Chrystusowi rola nauczy-
ciela – mi strza zajęć gospodarskich, typowa dla bohatera kulturo-
wego. W apo kryfach rolę tę spełnia wobec pierwszych ludzi anioł, 
ucząc ich, jak mają pracować. Kultura ludowa odwołuje się w tym 
wypadku do sa mego źródła mocy, rezygnując z pośredników.

Dobry łotr

Druga z kolęd, wplatana zwykle w historię ucieczki do Egiptu, w naj-
częściej notowanej wersji mówi o wędrówce Świętej Rodziny „za chle-
bem” z Betlejem do Jerozolimy. Jej głównym wątkiem jest goś cina wę-
drowców u zbójcy i cudowne uzdrowienie z wrzodów jego dziecka, 
Dyzmasa, wykąpanego w tej samej wodzie, co Jezus (w jed nym wy-
padku nazwano go Malchusem: tak podobnie się nazywał, jak Heroda 
syn). W Przemyskiem starsi śpiewali wielozwrotkową pieśń z pamię-
ci; na Litwie była opowiadana, niekiedy ze wszystkimi szczegółami, 
lecz bez znaczących dodatków. Również na Lubelszczyźnie odno-
towano ją jedynie jako jedną z  „Godnich gadek”63. Zgodnie z  opi-

61 C. Hernas, W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, t. 1–2, PIW, War-
szawa 1965, s. 109–110.

62 P. Carman, Obrzęd kolędowania u Słowian i Rumunów. Studium porównawcze, 
Kraków 1993, s. 429–476.

63 Kolędowanie na Lubelszczyźnie, s. 187–189.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



293ROD OWÓD WŁ ASNY

nią Krzyżanowskiego i Brücknera wątek o cudownym uzdrowie niu 
z wrzodów jest echem tekstów apokryficznych, które zawiera Ewan-
gelia Dzieciństwa Arabska (rozdz. 18) oraz Rozmyślanie prze myskie64. 
To ostatnie opowiada „o zbójcach, którzy się byli jęli Józe fa i z Mar-
ją i z dziecięciem”, przyjęli ich i w swej jaskini, napoili, na karmili i ob-
darowali. Gdy powrócili z rozboju, jeden z nich przemył rany wodą 
po kąpieli Jezusa i natychmiast się one „jemu zażyły”. Gospo darze za-
chowali wodę: „Przez tę wodę on zbójca dostał wielkiego imienia, bo 
uzdrawiał wszelkiego niemocnego tą istną wodą”65.

Według Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej zbójca Titus przeku-
pił towarzysza, by Święta Rodzina mogła przejść bezpiecznie; Dzie-
cię Jezus opowiada wówczas Marii o przyszłych wydarzeniach, zapo-
wiadając, iż Titus pójdzie przed nim do raju. Nie mają natomiast 
ze zbójcą związku liczne uzdrowienia dzięki wodzie z kąpieli bądź 
pie luchom Dzieciątka66. Nasza kolęda zawiera więc różne mitemy 
obu apokryfów, mieszając je na swój sposób (podobnie do rymowa-
nej le gendy hiszpańskiej Libre de los tres reyes d’Orient z około 1200 r.)67. 
Z  kolei Dyzmas jest ważną postacią niektórych ikon, przedsta-
wiających Zstąpienie Chrystusa do otchłani. Ukazują one dobrego 
łotra w rozmowie z prorokami Henochem i Eliaszem oraz – wstępu-
jącego do raju w blasku chwały. Apokryf Opowiadanie Józefa z Ary-
matei z drugiej połowy IV w. opisuje, jak „łotr z krzyża stał się dzie-
dzicem raju”, pierwszym od czasów Adama i Ewy człowiekiem, który 
przestąpił jego bramy68.

Kolęda rozpowszechniana była przez druki odpustowe. Stani-
sław Nyrkowski opublikował jej tekst według wydanego w Warsza-

64 J. Krzyżanowski, Dookoła baśni o Madejowym łożu, w: J. Krzyżanowski, Pa ralele. 
Studia porównawcze z  pogranicza literatury i  folkloru, PWN, Warszawa 1977,  
s. 618; o średniowiecznych źródłach Rozmyślania: M. Adamczyk, Biblijno-apo-
kryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku, UAM, „Filolo-
gia Polska”, nr 19, Poznań 1980, s. 36–37.

65 Rozmyślanie o  żywocie Pana Jezusa tzw. przemyskie, z  rękopisu greckoka-
tolickiego kapituły przemyskiej wydał Aleksander Brückner, Kraków 1907,  
s. 72–73.

66 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 287.
67 M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 112.
68 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 493.
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wie w 1911 r. druczku pt. Straszna kara boska spadła na wyrodną 
córkę, która uderzyła matkę w twarz i ręki nie mogła odjąć od twarzy 
matki69. Ten sam tekst znam ze znalezionej w czasie badań w Prze-
myskiem broszurki bez daty i miejsca wydania, zatytułowanej Nowy 
zbiorek najulubieńszych pieśni odpustowych [...] zebrał i ułożył Wa-
lenty Pasierb oraz z wersji wydanej w 1871 r. w Wadowicach, w dru-
karni Fr. Fołtyna. Wszystkie te wersje są prawie jednakowe. W pre-
zentowanej przez nie postaci legenda o Najświętszej Pannie i zbójcy 
wydaje się tworem znacznie młodszym niż poprzednio omawiana 
kolęda o cudownym żniwie. Jest to jednak prawdopodobnie wynik 
jej wtórnego rozpowszechnienia przez wspomniane druki. Kolberg 
notuje tę legendę także w odmiennej postaci prozatorskiej, była więc 
zakorzeniona już we wcześniejszej tradycji. Zresztą Julian Krzyża-
nowski zwrócił uwagę na jej wyraźne pokrewieństwo z bajką o poku-
cie Madeja. Obie historie mówią o tajemniczej łasce, umożli wiającej 
odkupienie największych nawet zbrodni (w przypadku Ma deja – za-
bójstwa ojca i matki oraz licznych podróżnych). Według komentato-
ra Opowiadania Józefa z Arymatei, Mariana Wittlieba, jest ono „wy-
jaśnieniem czy usprawiedliwieniem rosnącej czci dobrego łotra”70, 
opartej na jednym zaledwie fragmencie Ewangelii (Ewange lia Łuka-
sza 23,39–43). W pozostałych Ewangeliach synoptycznych obaj zło-
czyńcy lżą ukrzyżowanego Jezusa. Jan Janów wymienia modlitew-
nik Ołtarz wonnego kadzenia z 1756 r., zawierający go dzinki i litanię 
o „cudownym penitencie św. Łotrze Dyzmasie”71. W tradycji katolic-
kiej Dyzma jest patronem skazanych na śmierć więźniów72.

Charakterystyczne dla biblii ludowej upodabnianie czasów po-
czątku i końca aż po ich utożsamienie nasza kolęda wyraża, łącząc 
narodzenie Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu wieloma motywami 
symbolicznymi, w  tym historią Dobrego Łotra. Zasada ta widocz-

69 Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków (XIX–XX w.), wybór i oprac. 
S. Nyrkowski, LSW, Warszawa 1977, s. 123–127.

70 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 488.
71 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, „Prace Fi-

lologiczne” 1931, t. 15, cz. 2, s. 8.
72  M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, s. 112; pod jego wezwaniem w latach 90. 

zo stał wyświęcony kościół więzienny w Barczewie.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



295ROD OWÓD WŁ ASNY

na jest również w  sposobie funkcjonowania pieś ni. Wedle moich 
rozmówców z Przemyskiego, chociaż najczęściej śpiewano ją w do-
mach jako kolędę na Boże Narodzenie, bywała również wykonywa-
na w kościele w Wielki Piątek, a także w czasie uroczystości maryj-
nych. Do przyczyn jej popularności należy zapew ne nawiązanie do 
archaicznego schematu opowiadań o wędrówkach Boga pod posta-
cią ubogiego żebraka. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż biblia ludo-
wa z upodobaniem koncentruje się na postaciach wielkich grzeszni-
ków, nieraz przypisując znanym świętym wyjątkowe wy stępki. We 
wspomnianym już Opowiadaniu Józefa z Arymatei traktuje się Dyz-
masa jak postać przypominającą Janosika: „używał sobie na łu pieniu 
bogatych, ubogim natomiast dobrze czynił, a choć był złodzie jem, 
jak Tobiasz grzebał ciała ubogich”73. Według jednej z rozmów czyń 
o dwóch łotrach mówili, że jeden był tylko za zgwałcenie jakiejś tam 
dziewczyny, a drugi to zbój, co zabijał ludzi, ten się poprawił, a ten 
drugi nie chciał (woj. krośnieńskie, 1991).

Cudowny motyw kolędy, uzdrawiająca woda z kąpieli Dzieciąt-
ka, znajduje analogie w archaicznych wierzeniach i rytuałach, a tak-
że w zaklęciach-modlitwach.

Gdy Najświętsza Panienka synaczka kąpała, 
Zbójeckiego w kolebce płakać usłyszała. 
Gdy Jezusa skąpała, zbójczyni mówiła, 
Żeby swego syna w tę kąpiel włożyła. 
A zbójniczka powiada: mój syn owrzodziały, 
Gdyby do wody przyszedł, byłby płacz niemały. 
Lecz Najświętsza Panienka leciuchno go wzięła, 
W tę kąpiel włożyła, płacz uspokoiła. 
Ledwie w kąpiel włożony, jużci uzdrowiony, 
Z wrzodów i skorupy całkiem oczyszczony. 
Zbójca się przygląda, że skóra świecąca,
Mówi, że ta pani bardzo wszechmogąca (woj. przemyskie, 1989, 
wersja śpiewana).
To uzdrowienie jest czymś więcej niż uleczeniem z  wrzodów 

(w dawnych wersjach – z trądu, podobnie jak w Libre de los tres rey-

73 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 489.
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es d’Orient)74. Najświętsza Panna w  istocie dokonuje symboliczne-
go aktu chrztu. Dziecko zbójcy zostaje zatem połączone z Jezusem 
magicznym związkiem (zgodnie z zasadą kontaktu). Świadczą o tym 
słowa małego Jezusa do jego dziecięcego towarzysza: 

Pan Jezus z tym synaczkiem tak se rozmawiali, 
Mówiąc: Rośnij, braciszku, a jak dorośniemy, 
To obydwaj na krzyżu pospołu pomrzemy (woj. przemyskie, 1989, 
wersja śpiewana).
Zgodnie z zasadą symbolicznej etiologii cudowna woda z kąpiół-

ki nie może przepaść bezużytecznie: 
I zaraz też woda, w której byt obmyty, 
Jakby drogi balsam wonna maść się stała. 
Wtedy żona łotrowa mądrze postąpiła, 
Do dzbana wylała, w ziemię zakopała (jw.). 
Ciekawe, że Nyrkowski zamieszcza oba cytowane fragmenty 

(z wariantów śląskiego i jasielskiego) w przypisie do wersji ich po-
zbawionej, z komentarzem, iż nie są one związane logicznie z realia-
mi pieśni75. Badacze folkloru czynią tak często w przypadkach za-
zwyczaj drobnych szczegółów, które otwierają ludowy tekst na 
symbolikę religijną, pozbawiając go jednoznaczności. A  przecież 
już Kolberg, chociaż umieścił w przypisie jedynie streszczenie na-
szej le gendy, opisuje dzieje kąpiółki jeszcze bogatsze niż w cytowa-
nej przeze mnie wersji: „Z tej zaś kąpieli w ogródku polanej, wyrosły 
zioła aromatyczne, i z nich trzy Maryje robiły maście do namaszcza-
nia ciała Jezusowego”76. Również w wielu współczesnych opowiada-
niach mówi się, iż kąpiółkę żona zbójcy zachowała jako lekarstwo. 
W jednym zaś z wariantów oni tą wodę przed dom wyleli i na tej wo-
dzie wyrosła róża kolczasta i z tego była Pana Jezusa korona cier niowa 
(rej. solecznicki, 1992).

Cudowna woda (otwarta – jakby powiedział Jacek Salij – na 
chrześcijańską symbolikę chrztu, obecną w niej implicite) ustanawia 

74 Por. DWOK, t. 7, s. 17; L. Młynek, Kilkanaście pieśni z  Wadowickiego, „Lud” 
1903, t. 9, s. 401.

75 Karnawał dziadowski, s. 373.
76 DWOK, t. 7, s. 17.
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magiczną więź między Chrystusem a  zbójowym synem, wyraźną 
w dziewiętnastowiecznych tekstach, gdzie przybiera rozmaite formy.

„A jak się rozchodzili, tak se dziękowali,
Poniezus zwoł go synem, az sie dziwowali”77.
Wariant legendy z Kieleckiego Kolberg zanotował jako „po wieść 

ludową”, w której szczególnie wyraziście akcentuje się uzdra wiającą 
moc Najświętszej Panny z  Dzieciątkiem – magicznym atrybutem. 
Tekst robi wrażenie adaptacji sceny misteryjnej; mógłby być też włą-
czony do cyklu opowiadań o wędrówkach Matki Boskiej po ziemi. 
Opowiada o zbójcy, czekającym przy gościńcu na podróżnych. „Pan 
Jezus i Matka Boska nie mogli dobrem okiem patrzeć na te zabój-
stwa, więc Matka Boska się przebrała, wzięła synaczka na rękę i szła 
tą drogą naumyślnie”. Syn zbójcy, Ignaś (Dyzmas), „był połamany”, 
żaden lekarz mu nie mógł pomóc. Po znanym epizodzie kąpieli zbój-
ca odprowadził Najświętszą Pannę na drogę i – kiedy nie chciała za-
płaty za uleczenie Ignasia – rzekł: „»kiedy moja lekarko nie chces 
ode mnie nic żądać, to za to pięknie dziękuję i z takich szatańskich 
nieprzyjaźni ustępuję«. Tak jak Matka Boska poszła se już do nie-
ba i zwlekało się już pół roku, to i ten syn już pomarł, a Matka Bo-
ska wzięła go se za stróża do swego synaszka, na pamiątkę, że się to 
oba kąpali. Zbój zaś pokutował ciężko za swoje grzechy, a Pan Je zus 
wszystko mu darował (przebaczył)”78.

Staropolska kwestia zbójcy przypomina dialogi na Boże Naro-
dzenie. Można ją też potraktować jako przyczynek do lecznictwa 
ludowego (tak jak przytoczony wcześniej fragment z  Rozmyślania 
przemyskiego): szeptunka nieraz powiada, że nie wolno jej brać za-
płaty za leczenie, bo Matka Boska leczyła za darmo. Także w stresz-
czeniu legendy z  Krakowskiego mowa jest o  tym, iż Matka Boska 
„sama świętą rączką polała w kąpiółce, że dziecku trąd zszedł z cia-
ła. Później przyniesiono innej wody i Pan Jezus się kąpał”79, a zatem 
uzdrowienie przedstawione jest jako dzieło Marii.

77 L. Młynek, Kilkanaście pieśni z Wadowickiego, „Lud” 1903, t. 9, s. 401.
78 DWOK, t. 19, s. 242–243.
79 Ibidem, t. 7, s. 17.
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Fakt, iż w wersjach pieśni drukowanych pomijane były fragmen-
ty dotyczące symbolicznej więzi Dyzmasa z Jezusem, może świadczyć 
o  cenzurze kościelnej, chociaż dla religijności mają one pierwszo-
rzędne znaczenie. Niektóre publikacje pomijają także inne cudow-
ne szczegóły: dzieje kąpiółki, niekiedy również baśniowe trzy księ-
życe świecące nad głowami Świętej Rodziny, których widok sprawia, 
że zbójca porzuca złe zamiary80. Wszystkie te motywy pojawiały się 
w notowanych współcześnie wersjach. Święta Rodzina schroni ła się 
pod krzakiem olszyny,

Tymczasem zbójnik idzie, widzi trzy miesiące, 
wielce się uradował, myślał, że trzy tysiące. 
Przybliżył się do krzaka, usłyszał gadanie 
I bardzo się zatrwożył, dziwował się na nie. 

Ta sama wersja pieśni wyraża znikomą rolę Józefa w  podróży za 
chlebem; jest on wyraźnie przeciwstawiany Matce Boskiej jako stra-
chliwy, niezaradny starzec. Gdy ludzie ostrzegają przed zbójcą,

Józef święty struchlawszy bardzo był strapiony, 
Oglądał się po świecie wnet na wszystkie strony. 
Lecz Najświętsza Panienka Józefa cieszyła,
– A czegóż by nas zabił?, te słowa mówiła (woj. tarnowskie, 1986, 

not. z rękopisu).
Opowiadanie o cudownym uzdrowieniu Dyzmasa bywa niekie-

dy kontaminowane z  wątkiem „kowalowej córki”, dziewczyny bez 
rąk; odzyskała je, gdy posłuchała prośby Marii o  podanie Dzie-
ciątka81.

Kowalowa córka, co ręków nie miała, 
I tak prędziuteńko do szopy leciała. 
Kowalowo córko, podaj mi dzieciątko! 
Jakże ja mam podać, kiedy ręków nie mam.
Ona się schyliła i ręków nabyła, 
Przenajświętszej Pannie dzieciątko podała. 

80 Ibidem.
81 Ibidem, t. 12, s. 310.
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Do domu leciała, rękamy chlapała, 
Matka jej się pyta, skąd ręce dostała? 
To my pani dała, co noclegu chciała,
Żebym jej dzieciątko, żebym jej podała. 

„Motyw kolędy o dziewczynie bezrękiej uleczonej przez do tknięcie 
małego Jezusa pochodzi z ewangelii Dzieciństwa” – twier dził Krzy-
żanowski, nie precyzując, o  którą ewangelię chodzi82. Nie stety nie 
udało mi się znaleźć analogicznego miraculum w naszej edycji Apo-
kryfów, chociaż jego popularność potwierdzają antologie legend 
chrześcijańskich (por. legenda francuska o Anastazji)83. Opubliko-
wana przez Kolberga kolęda jest chyba unikatowa; nie zna lazłam in-
nych jej zapisów ani w dawnych źródłach, ani współcześ nie. Ma ona 
natomiast odpowiednik bajkowy. W dziewiętnastowiecz nym tekście 
O dziewczynie bez rąk z Lubelskiego ręce obcina boha terce szwagier-
ka, po czym okaleczona dziewczyna wędruje z dziec kiem przywiąza-
nym do pleców. Kiedy pochyla się, by napić się wo dy, dziecko spada 
do rzeki. Pojawia się staruszek, czyli Pan Jezus, i  rozkazuje dziew-
czynie złapać dziecko; gdy ponownie się pochyla, ręce jej odrastają 
i chwyta je84. Wątek „dziewczyny o odciętych dło niach” był popular-
ny w bajkach słowiańskich. Jest to też znana po stać folkloru ludów 
romańskich85. Badacze uważają „bezręką” i  jej dziecko za posta-
cie mitologii europejskiej związane z obrzędami kar nawałowymi86. 
Współcześnie na południu Polski notowaliśmy kontaminacje legen-
dy o noclegu u zbójcy (uzdrowienie Dyzmasa) z moty wem „bezrę-
kiej”. Prezentowane tu opowiadanie łączy legendę z wąt kiem zbójec-
kich skarbów.

W czasie ucieczki przed Herodem, Matka Boska chodziła, ukry-
wała się, żeby to Pana Jezusa nie zabili, [...] szła bez las, a tam taka 

82 Słownik folkloru polskiego, s. 21.
83 Legendy chrześcijańskie. Antologia, wyb. L. Santucci i ks. S. Klimaszewski MIC, 

Wydawnictwo Ks. Marianów, Warszawa 1988, s. 20–22.
84 Z. A. Kowerska, O dziewczynie przez rąk, „Wisła” 1895, t. 9, s. 104–106.
85 Por. Ph. Walter, Mythologie chrétienne. Rites et mythes du Moyen Age, Editions 

Entente, Paris 1992, s. 51–58.
86 Ibidem.
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była chałupka niewielka. [...] I wstąpiła tam, a tam byli te zbójowie, 
co to zabijali ludzi, a pieniądze rabowali i pieniądze chowali razem 
tam, gdzie jakisi jaskinie, jakisi bunkry, takie zrobili se. I im nie wol-
no było te piniondze wzionć jakby jeden przepad, ino trzeba było ra-
zem sie podzielić tymi pieniądzmi. No ale ona tam przenoco wała, bo 
tyż sie tak bała jak każda matka o dziecko. [...] tam takie dziecko było 
[…] – A Matka Boska była sama? – Sama i z Panem Je zusem. [...] no 
i ono nie miało rączek. No a ona ukąpała swojego syn ka, ukąpała go 
[...] i położyła tam gdzieś na boku, i mówi tak, Matka Boska do tego 
dziecka: Podaj mi toto dziecko moje do mnie. Ono mówi: To jak ja po-
dam, jak ja nie mam rączek, to jak ja wezme? Ona mówi: No podaj, 
podaj, tak siłą weź, i ono ci sie weźmie. I jak ona tak pociągnęła ręca-
mi... i rączki wyszli. I podało Matce Boskiej tego i Jezusa, i ono potem 
leci, leci do matki swojej: Mamo, mam rączki, mam już rączki. – I co 
się potem stało z tym dzieckiem? – To już zo stało przy tych zbójach, 
bo to ich było dziecko. Tak zostało tam, ino już miało ręce (woj. kro-
śnieńskie, 1991).

Postać z  archaicznej mitologii zaadaptowana została przez le-
gendy, które całkowicie zmieniły jej znaczenie; wszystkie znane mi 
wersje akcentują – zgodnie z duchem Ewangelii – moment bezwzględ-
nego zawierzenia jako warunek cudu. Być może stanowią one remi-
niscencję Kolbergowskiej kolędy. Sam cudowny epizod w  sposób 
uderzający przypomina fragment kazania gnieźnieńskiego Na Boże 
Narodzenie. Położna Salome, nie dowierzając dziewictwu Marii, po-
stanowiła je sprawdzić i uschły jej ręce; anioł rzekł jej, żeby dotknę-
ła Dzieciątka, a kiedy to uczyniła, natychmiast została uzdrowiona87.

Kłopot z  systematyką wątków wiąże się z  brakiem informa-
cji na temat kontekstu, w  jakim funkcjonują. Nie wystarczy tu re-
jestr spo sobów ich krzyżowania się, uwzględniony w  systematyce 
Krzyżanow skiego. Trzeba wiedzieć, w jakim czasie obrzędowym i li-
turgicznym się pojawiają, w  towarzystwie jakich rytuałów itd. Po-
znawanie sa mych zapisanych tekstów (i  zawsze zaadaptowanych 

87 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 138; por. Protoewangelia Jakuba, w: Apo kryfy 
Nowego Testamentu, s. 201.
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przez badacza, a zwykle – badaczy i wydawców) to nieraz zaledwie 
wierzchołek gó ry lodowej.

Gesty kreacji

Nieliczne są w biblii ludowej opowiadania, w których Jezus-dziecko 
byłby oddzielony od Marii, postaci dominującej w wierzeniach. Jako 
stwór ca i pan życia występuje On w opowiadaniu o ożywieniu pta-
ków własnoręcznie ulepionych z gliny, albo – w niektórych współ-
czesnych wersjach – z błota.

Jak był Pan Jezus maluśki, bawił się z Żydkami – bo też był Żydek. 
W błotku się bawił. Lepili ptaszki. Żydzi ulepili bezkształtne stworze-
nie i pomalowali, ale to nie poleciało im i płakali. A Pan Jezus co ule-
pił, to poleciało w górę. I wziął to stworzenie do ręki, to polecia ło, to 
sowa była. To jest ptak żydowski, sowa (woj. przemyskie, 1989). We-
dług podobnego tekstu z materiałów dziewiętnastowiecz nych Dzie-
cię Jezus powiada do niezgrabnego „żydowskiego” ptaka o  kocim 
łbie: „Idź, idź brzydkie stworzenie na drzewinę i becz jak kot”88.

Wątek apokryficzny o  ożywieniu glinianych wróbli89, znany 
tak że w  literaturze staropolskiej90, swą obecność w  kulturze ludo-
wej zawdzięcza za pewne żywym do dziś wierzeniom, iż dusze ludz-
kie przybierają postać ptaków. Cytowane tu teksty zostały uformo-
wane według schematu opowieści o  nieudanym stworzeniu, które 
przeciw stawiając dzieła boże diabelskim, wyjaśniają pojęcia dobra 
i zła. Po nieważ jednak w wierzeniach ludowych wróble należą wła-
śnie do diabelskiego stworzenia, nie występują w żadnej ze znanych 
mi pol skich wersji naszego opowiadania; zastępuje je przypisany 
niebu sko wronek:

Gadali, że kto to wziął piasku i rzucił w górę i zrobiła się skow-
ronka i tak ona w górę tylko raz poleciała – i raz spadła na dół, na zie-

88 W. Siarkowski, Podania i  legendy o  zwierzętach, drzewach i  roślinach, „Zbiór 
Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1883, t. 7, s. 113.

89 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 229, 258, 296.
90 Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. przemyskie, s. 100–101.
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mię, jakby nie żyła [...]. Jak był mały Pan Jezus, to jego taka była za-
bawka, że wziął tak kamuszki, piasek i rzucał (rej. wileński, 1990).

Nastąpiła tu kontaminacja dwóch różnych wątków apokryficz-
nych. Stworzenie skowronka z rzuconej w górę grudki ziemi to te-
mat popularny w tradycji prawosławnej. Jego bohaterem nie jest jed-
nak Dziecię Jezus, lecz pierwszy oracz, Adam. Przemieszanie to nie 
jest zupełnie przypadkowe; w  ludowych transformacjach wątków 
biblij nych Chrystus występuje często w opowiadaniach o pierwszym 
czło wieku (Adamie bądź Noem); głównym powodem tego połącze-
nia wydaje się jednak w obu wypadkach taki sam sposób kreacji.

Jak Pan Jezus bawił się gliną z takim chłopczykiem i była gnojów-
ka blisko, [...] i  takie różne barwy ma ta woda, i Pan Jezus polewał 
te ptaszki tą wodą i robiły się kolorowe piórka, a ten drugi też pole-
wał, ale ta woda już była taka mętna i do niczego to było, to on się tak 
zmartwił i chciał te ptaszki podeptać Panu Jezusowi, a Jezus dźwignął 
rączkę do góry i powiedział: Uciekajcie, uciekajcie! I one tak pofrunę-
ły. A jakiś chłop tak orał i mu się strasznie przykrzyło: Ani dziecka nie 
mam, ani niczego; usłyszał taki głos: Weź gli nę, grudkę gliny i ciśnij do 
góry; i on cisnął i z tego [...] do wieczora całe stado tych ptaszków na-
leciało (woj. krośnieńskie, 1991).

Różne odmiany tego wątku opisują charakterystyczne gesty 
oży wienia. W tekstach apokryfów mowa jest o klaśnięciu w dłonie; 
w ich polskich odpowiednikach można znaleźć określenie „Pan Je-
zus poplaskał rączkami”. Innym razem ptaszki gliniane to „gwiz-
dawki”; gdy Pan Jezus w nie dmucha, ulatują ku słońcu (woj. prze-
myskie, 1989). Zazwyczaj jednak Chrystus podnosi rękę lub rzuca 
ptaka do góry, tak jak uczynił Adam z grudką gliny. Podobnie dzie-
je się, gdy Jezus napotkał leniwych ludzi, rzucił w nich piaskiem – 
tak powstały wszy, żeby mieli co robić91; „sypnął” garść prochu na 
Wisłę – po wstały różne ryby, „które stamtąd porozlatywały się do 
mniejszych rzek i strug”92.

91 B. Gustawicz, O ludzie podduklańskim w ogólności, a o Iwoniczanach w szczegól-
ności, „Lud” 1901, t. 7, s. 128–146.

92 Podania i legendy o zwierzętach, drzewach i roślinach, s. 115.
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23.  Wskrzeszenie Łazarza, tempera na desce, całość 90 × 286 cm, Kotań, 
woj. rzeszowskie. Jeden z 10 obrazów przedstawiających sceny z ży-
cia Chrystusa
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Nie znamy mitów słowiańskich o  stworzeniu ciał niebieskich. 
Krzysztof Wrocławski zauważył jednak, iż bliska opowiadaniu o pta-
szkach jest macedońska legenda, w której Dziecię Jezus lepi z bło-
ta piłki i rzuca w niebo, zaś Bóg Ojciec je błogosławi; tak powstają 
słońce, księżyc i wszystkie gwiazdy93. Być może prezentowane wąt-
ki zawdzięczają swoją popularność transformowanemu przez nie 
sche matowi dawnego mitu stworzenia. Gesty ożywienia, zwłaszcza 
dotyk i chuchanie, są gestami zarazem uzdrowiciela i egzorcysty.

Inny cud dziecka Jezus przedstawia je jako pomocnika Józefa- 
cieśli.

– Kim był Józef? – Stolarzem. – A  czy były opowieści o  tym, 
jak Pan Jezus pomagał mu w pracy? – Pomagał. Pan Jezus najwięcej 
krzyżyki robił. Krzyżyki robił, bo on wiedział, że choć był jeszcze dziec-
kiem, to był przecież Bogiem-człowiekiem i on wiedział, co jego cze-
ka, przewidywał to wszystko (rej. radwiliski, 1992, Litwinka).

Podobnie jak dary cieśli i kowala w kolędach, krzyżyki wprowa-
dzają dramatyczny akcent w rodzinną sielankę.

Pan Jezus pracował ze św. Józefem, nigdzie nie wychodził, cią gle 
był zajęty. Heblował i strugał. Cieślą był św. Józef, to mu w tym po-
magał. A Matka Boska przędła. I z tego się utrzymywali. Św. Józef dał 
Panu Jezusowi taką laskę, a on se z tego wystrugał krzyżyk. I Matce 
Boskiej to strasznie w sercu utkwiło. – A co Matka Boska przędła? – 
Ona przędła i szyła koszulki dla Pana Jezusa. – Czy one były cudow-
ne? – A pewnie, że tak. Jak już Pan Jezus je nosił. Matka Boska chodzi-
ła z nim na łączkę, wodziła go za rączkę, urwała mu kwiat róży, dała 
mu w rączkę. Potem śpiewali: 

Ludzi moi, ludzi, tak dobrze uczyńcie, 
memu Jezusowi wianuszek uwijcie. 
A on da wam za to leciutkie skonanie,
a po śmierci w niebie z sobą królowanie (woj. przemyskie, 1990). 
Dziewiętnastowieczne opowiadanie mówi o bardziej efektywnej 

pomocy: Jezus naprawia fuszerki Józefa, w razie potrzeby skracając 
bądź rozciągając deski; w ten sposób pomaga mu doprowadzić do 

93 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 18–19; według K. Wrocła wskiego 
legenda jest wyrazem popularności Ewangelii Dzieciństwa.
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właściwych rozmiarów tron Heroda94. Ten wątek funkcjonował we 
współczesnych rozmowach nie w związku z Jezusem, lecz z Noem, 
drugim obok św. Józefa patronem cieśli. (Odnotowaliśmy go tak-
że w legendach o drzewie krzyża, jednak w odmiennym kontekście: 
to drzewo posiada cudowne właściwości, wskutek których nie daje 
się użyć budowniczym Świątyni Salomona, stając się na przemian 
to zbyt długie, to znowu zbyt krótkie). Analogiczną historię opisuje 
Ewangelia Dzieciństwa Arabska:

„Ilekroć Jusuf potrzebował podczas swojej pracy coś wydłużyć, 
skrócić, poszerzyć czy zwęzić o łokieć lub o piędź, Pan Jasuʹ wycią gał 
ku tej rzeczy rękę i przedmiot stawał się takim, jakim chciał go mieć 
Jusuf. Nie potrzebował on robić niczego własnoręcznie. Jusuf nie był 
zresztą biegłym cieślą. Pewnego dnia wezwał go król Urašalim i po-
wiedział doń: »Jusufie, chcę, żebyś mi zrobił [nowy] tron o wymia-
rach miejsca, na którym siedzę«. Odpowiedział mu Jusuf: »słucham 
i jestem posłuszny«. I natychmiast rozpoczął pracę nad tro nem. Spę-
dził [w tym celu] dwa lata w domu króla, aż zakończył pracę nad tro-
nem. A gdy go przyniósł na przeznaczone dlań miejsce, stwier dził, 
że jego wymiary z każdej strony są mniejsze o dwie piędzi.

I  kiedy ujrzał to król, rozgniewał się na Jusufa. A  jeśli chodzi 
o Jusufa, to ten z wielkiego strachu przed królem spędził noc o gło-
dzie, niczego w ogóle nie kosztując. Rzekł do niego Pan Jasuʹ: »Co 
ci jest? Boisz się?«. Odpowiedział Jusuf: »[Tak], ponieważ zepsułem 
wszystko, co robiłem przez dwa lata«. Powiedział mu Pan Jasuʹ: »Nie 
bój się i nie smuć, ale chwyć raczej [jeden] bok tronu, a ja [chwycę] 
drugi jego bok, by go naprawić«. I zrobił Jusuf jak mu polecił Pan 
Jasuʹ. I gdy pociągnęli, każdy ze swej strony, tron osiągnął rozmiary 
tego miejsca [gdzie miał stać]. Kiedy obecni tam [ludzie] zobaczyli 
ten cud, zdumieli się i oddawali chwałę Bogu”95.

Ten dość rozwlekły opis zawiera charakterystykę Józefa i relacji 
między nim a Jezusem, które pokrywają się z naszymi spostrzeżenia-
mi w  związku z  biblią ludową. Józef jest marnym rzemieślnikiem 
i  człowiekiem strachliwym. W całej tej historii prezentuje się jako 

94 E. K., Gwiazdy i grzyby w wierzeniach ludu, „Lud” 1895, t. 1.
95 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 292–293; analog. s. 262–263, 233, 359.
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postać komiczna. Potwierdza to pewną analogię do ambiwalentnej 
roli odgrywanej w legendach przez świętego Piotra.

Zakończenie przytoczonego fragmentu apokryfu łączy motyw 
cudownej obróbki drewna z legendą o drzewie krzyża: „Jeśli zaś idzie 
o drewno, [z którego zrobiony był] ów tron, to było ono drew nem, 
jakie znano już w czasach Sulajmana ibn Dawuda – drewno różnych 
gatunków i rodzajów”, tzn. cedrowe, cyprysowe i oliwne, bo takich 
użył Salomon do budowy Świątyni96.

Odnalezienie w świątyni

To wydarzenie, opisane w  Ewangelii Łukasza (2,41–50), nasi roz-
mówcy rozpoznają jako kolejną zapowiedź męki Jezusa. Podobnie 
jak dary kowala i cieśli dla nowo narodzonego Dzieciątka, struga-
ne przez nie krzyżyki czy przepowiednia Symeona (ta ostatnia po-
siada przełożenie na obraz popularnego w sztuce ludowej przedsta-
wienia Matki Boskiej Bolesnej z  mieczem przeszywającym serce), 
pełni ono rolę zapowiedzi, a zatem jest symbolicznym wydarzeniem 
spajają cym początek i  kres życia Chrystusa. Odnalezienie dwuna-
stoletniego Jezusa, interpretowane współcześnie jako ostatnia z ra-
dosnych taje mnic różańca, uznawane jest więc za bolesny wstęp do 
historii pasyj nej. Oznacza ono także ostateczne oddzielenie Matki 
i  Syna, który przemawia do niej z  dystansem, podobnie jak uczy-
ni to na krzyżu. Te dwa aspekty: zapowiedzi męki i oddzielenia, ak-
centuje pieśń, znana powszechnie na wschodzie Polski. Ze względu 
na dramatycz ny nastrój oraz formę dialogu przypomina ona pieśń 
o  pożegnaniu Marii z  Jezusem w  Betanii. Wątek wędrówki Matki 
Boskiej w po szukiwaniu Syna podejmują natomiast ludowe modli-
twy. Zawierają one również dialog Marii z Janem, który oznajmia jej 
o śmierci Jezu sa na krzyżu. Wszystkie te utwory (a także modlitwa 
Sen Matki Boskiej), pokrewne w nastroju i formie, opisują mękę Je-
zusa widzianą oczami Marii i zawierają zwroty wspólne z apokry-
ficznymi lamenta mi Matki Boskiej pod krzyżem.

96 Ibidem, s. 293.
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Smutny dzień nastaje, smutna to godzina, 
Wiatrem opisuje, smutna to nowina. 
Wiatrem opisuje w mieście Jeruzalem 
Zdjęta ta panienka, zdjęta wielkim żalem. 
Szła panna z kościoła jerozolimskiego, 
Zginął jej synaczek, nie spostrzegła tego. 
Poszłabym go szukać, sama nie wiem kędy,
Już mnie nocka naszła, już ciemności wszędy. 
Trzeba by się spytać Gabriela świętego 
Jeśli on nie widział Synaczka Bożego. 
Gabrielu święty, sługo pobożliwy, 
Zginął mi synaczek teraz tej godziny. 
Nie turbuj się matko, nie turbuj się wiele, 
Najdziesz ty Synaczka Bożego w kościele. 
Pośrodku kościoła doktorów naucza, 
Listy jem wydaje, Pisma ich naucza. 
Nie maż to dzieciątko roku piętnastego, 
Żeby nauczało doktora mądrego.
Zdjęta ta panienka temi wiedomościami 
Nalazła synaczka między doktorami. 
Oj synu mój, synu, synu mój jedyny, 
Zraniłeś mnie serce teraz tej godziny. 
Nie tyle ty, matko, żalu będziesz miała, 
Kiedy ty mię z krzyża będziesz piastowała. 
Wolę ja ci synu trzykroć razy umrzeć, 
Niżeli cię synu raz na krzyżu widzieć. 
I razu ty matko umierać nie będziesz, 
Kiedy ty mnie z krzyża piastowała będziesz. 
Ojcze z nieba, Boże, usłysz moją mowę, 
Pociesz i poratuj smutną białogłowę (woj. przemyskie, 1989)97. 
Opowiadania o odnalezieniu w świątyni wykazują wyraźną ten-

dencję do ujmowania lat Jezusowi (podobnie jak dawne przedstawie-
nia malarstwa, np. w scenie z gdańskiego tryptyku jerozolimskiego 

97 Podobne teksty z rzeszowskiego: F. Kotula, Znaki przeszłości, wstęp C. Hernas, 
LSW, Warszawa 1976, s. 464, 467; DWOK, t. 6, s. 238.
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uderza dziecięcy wygląd Jezusa dysputującego z uczonymi), akcen-
tując tym samym cudowność wydarzenia. Pan Jezus jak był dziec-
kiem to pomagał św. Józefowi w pracy. Potem pierwszy cud był, jak 
Pan Jezus z  temi doktorami. Jak Matka Boska wzięła Pana Jezusa 
i szli do tych swoich krewnych w odwiedziny. Pan Jezus mały był. [...] 
I szli, zapomnieli, że się Pan Jezus odłączył. Pan Jezus się odłączył i po-
szedł do synagogi. To jeszcze w Starym Testamencie, to były te dokto-
ry i miały tam takie swoje zgromadzenie. Pan Jezus przystąpił do tej 
świątyni i opowiadał im całe noc i cały dzień, i oni słuchali tego małe-
go Pana Jezusa co miał pięć lat, i zdumiewali się, skąd taki ma ły mło-
dzieniec może tak opowiadać. To są rzeczy takie nie do pomy ślenia, 
a Matka Boska sobie później przypomniała, ze św. Józefem, że Pana Je-
zusa nie ma i szukali ile to dni? Trzy dni? I dopiero znaleźli w świątyni 
jak nauczał między doktorami (woj. przemyskie, 1990).

Kiedyś chodzili do Rzymu, na rocznicę, na takie odpusty oni po szli 
i stracili jego, pan Jezus został się, i oni szli pielgrzymką 30 ki lometry 
już, to matka myślała, że on jest przy ojcu, a Józef, że przy matce. Wró-
cili do domu i  nie ma. Wrócili spowrotem i  znaleźli jego, jak pisze, 
z doktorami i naukę dający. Oni zdziwili się, a matka się pyta: Po co to 
ty nam uczynił? – To wy dobrze wiedzieli, że Pan Bóg stworzył mnie 
na skazanie (rej. solecznicki, 1991).

Sowiety ot w ostatni czas naleźli metryki Pana Jezusa, tak oni dzi-
wili sie, dziwili [...]. Znaczy coś tu bywszy, że Pan Jezus miał tylko 
sześć lat, a  czterdzieści ksiendzy zebrał i uczył jak parafie urządzić. 
A sam miał sześć lat tylko i do szkoły nigdzie nie chadził [...]. Ot siła 
była jaka (rej. brasławski, 1996).

Szczególną interpretację wątek dysputy Jezusa z doktora mi zy-
skuje na Wileńszczyźnie, gdzie instytucja lokalnych lekarzy-szep-
tunów, leczących modlitwami jest nadal bardzo żywotna, związana 
z wiarą w magiczną moc słowa. To właśnie Jezus ma być autorem 
modlitw, pełniących rolę zaklęć magicznych, które wtajemnicze-
ni przekazują z pokolenia na pokolenie: Pan Jezus nauczał, jak miał 
trzy lata, to on uczniom przekazał te słowy i tak przekazują się (rej. 
wileński, 1990); Pana Jezusa rodzice zgubili, a on uczył doktorów, jak 
leczyć ludzi; stąd zamowy to Pana Jezusa słowa modlitwy [...]. Zama-
wianie to byli boskie słowy (rej. trocki, 1990).
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Chrzest Jezusa

Kąpiel Dzieciątka, w tekstach katolickich kojarzona często pośred-
nio z symboliką chrztu, jest jedną z ważniejszych scen związanych 
z  Bo żym Narodzeniem. Woda z  kąpiółki jest cudownym lekar-
stwem dla ciała, podobnie jak woda chrztu – dla duszy, a znaczenia 
te przenika ją się wzajemnie. Sens magiczny i  mistyczny znów bli-
sko ze sobą sąsiadują. Miało to z pewnością znaczenie dla ikonogra-
fii chrześci jańskiej, w  której typowym przedstawieniem w  cyklach 
żywotów świętych jest scena kąpieli nowo narodzonego obok matki 
w połogu, spoczywającej na łożu. Modlitwy ludowe często odwołują 
się do wo dy chrztu Chrystusowego:

Byśmy się mogli tej wody dostać, 
co Pana Jezusa chrzcili 
[.....................................] 
Byśmy się pomyli,
Wszystkich grzechów byśmy się pozbyli98.

O chrzcie Jezusa-dziecka mówią wprost jedynie staroobrzędow-
cy, przekonani, że praktykowany przez nich obrzęd jest dokładnym 
powtórzeniem pierwotnego wydarzenia.

Ana Baharodica uże aczadiła sjebia Swiatym Duchom, ana ha-
warit: Nie była zamużnaja, atkuda magła bytʹ brzemiennaja. No 
abjaśniali jej, szto Przeswjatyj Duch na tiebia praszoł i  ty aswiesz-
czonna, ty dałżna raditʹ Cara Niebiesnawa. I wot Judy kagda ob etom 
usłychali, wo etat wriemia iskali i ana skrywałasʹja u wsjakich. No ana 
skritʹ nie magła nigdje sprasitʹsja i jej pryszło rażdatʹ w samyj maroz 
u chlewie, gdje stajat owcy. Wot ana skrywałasʹ. Wot jawou tajku sie-
wodnia krieszczili [...] w  dwienadcatʹ czasow toże ukradkaj! Sztoby 
Judy nie uznali, szto Jezusa Chrysta chresto. Chrzcił Jezusa Joan Krie-
stitjel. Był swieditielem. Jeho chreszczyli na Jordanie u  riekie. U na-
szej wiery kreszczut kak Isusa Chrysta. Eta staraja wiera u nas. My nie 

98 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 92, podobnie s. 90, 82, 80, 77.
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zmienili swoj chrest, u nas prawosławne odszczepilisja (rej. brasław-
ski, 1996, staroobrz.).

Na Trzy Króli znaczy już kąpią, krzest, krzczą. Małego Pana Je-
zusa kąpali do rzeki. Iwan taki brał Pana Jezusa i kąpał, krzcił. Te raz 
tak dzieci krzczą, my tak krzcimy swoich dzieci. Bierzem ojca i matki 
krzestnej. Krzczo w kościele. Kupiel jest. Baciuszka bierze je go za uszy, 
żeby wody nie ciekło i trzy razy do wody zanurza (rej. wi leński, 1992, 
staroobrz.).

Zwracałam już uwagę na równoważność narodzenia i chrztu Je-
zusa jako wzorów wydarzeń cudownych w biblii ludowej; w obu wy-
padkach dominuje symbolika światła i wody. W tekstach Kol berga 
ucieczkę do Egiptu oddziela od sceny chrztu jedynie lakonicz na 
wzmianka, iż „Pan Jezus chował się długo, że ludzie nie wiedzieli 
o  jego boskiem posłannictwie”; jednak chrzest ma prawdziwie cu-
downą oprawę:

„Między dwiema górami jest ta Jordana rzeka, w niej naumyśl-
nie zrobiona chrzcielnica dla Pana Jezusa przez aniołów. Anieli ulali 
w niebie na chrzest Pana Jezusa taką wielką świecę jak wieża Mary-
jacka, Jan św. zaś pytał się, jakie ma nadać imię Synowi Boskiemu, 
bo już widział Duch św. w postaci gołębia, i pokłon mu oddawszy 
mówił: »Panie, jam niegodzien odwiązać rzemyczka od Twego trze-
wiczka«. Pan Jezus mu odpowiedział: »Ochrzcij mnie imieniem Je-
zus, abym niósł zbawienie całemu światu«. Dopieroż ochrzcił św. Jan 
Pa na Jezusa, a Bóg Ojciec wyglądał z otwartego nieba. Na pamiąt-
kę chrztu Pańskiego co roku w ten dzień podnosi się Jordana rze-
ka do góry, a ta świeca ciągle stoi od tego czasu, co się upali wierz-
chem, anieli ją dolewają, i stać będzie do sądnego dnia w tém samém 
miej scu”99.

Świeca chrztu Chrystusowego odmierza czas naszego świata 
(tak, jak czas każdego życia odmierza świeca „gdzieś w niebie”); jest 
ona allomorfem kosmicznego drzewa, które łączy ziemię z niebem, 
jednocząc zarazem symbolikę czasu i przestrzeni. Jeden z wariantów 
kolędy o cudzie zboża odwołuje się do podobnych symboli:

99 DWOK, t. 7, s. 17–18.
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A Maryja w lasku nocowała,
swoje Dzieciąteczko rozgrzewała.
Ze śniegu świecę zrobiła,
na cały świat rozświeciła (woj. przemyskie, 1989).
Chrzest jest dla naszych rozmówców, zwłaszcza Polaków w dia-

sporze, głównym symbolem tożsamości (jako grupa etniczna utożsa-
miają się – i są utożsamiani – z katolicyzmem); ponieważ jest on za-
razem jednoznaczny z  nadaniem człowiekowi imienia, nieraz nie 
przychodzi im nawet na myśl, że w wypadku Chrystusa mogło być 
inaczej. W wiosce na Białorusi małżeństwo z osobą innej wiary wy-
raźnie stanowi mniejszy problem (ostatecznie można się tylko po 
radziecku zapisać) niż obrządek, w jakim dokonają chrztu dziecka. 
W tejże społeczności nawet obrzezanie określa się jako dziki chrzest. 
Te okoliczności pomagają zrozumieć opowiadanie Polki z Białorusi 
o chrzcie Chrystusa, nawiązujące do jednej z najważniejszych mod-
litw leczących krwotok:

Kiedy Jan Świenty, on na rzece Jordan w Palestynie krzciuł Żydów – 
Polaków nie ma, Żydzi, Żydzi nie przekrzciwszy, tak cały świat byli Ży-
dzi [...], ale on ich był przekrzciwca. I oni wot mówio: – Jak my pój-
dziem na rzeka Jordan? Rzeka Jordan głemboka, szeroka, potopim sie 
szysko po ciemku. A on mówi: – Pan Bóg bendzie świe cić nam. Tak 
oni tedy chcieli iść, a Pan Bóg zaświeciuł im droga i koło rzeki, tak oni 
uwierzyli sie i tedy ich bardzo duża przeszła, i Matka Boska z Panem 
Jezusem też przeszli na polska wiara. [...] Kiedy Pan Jezus szed, kiedy 
jego przekrzcili, Pana Jezusa, świenty Jan był kumem, a świenta Tere-
sa była kumom Pana Jezusa, tak on wtenczas szed przez rzeka, ta rze-
ka bardzo wielka w Palestini, bar dzo wielka [...]. Ta przez ta rzeka jak 
szed Pan Jezus, tak Jordan stanuł [...], fala ta, co woda leci, szumi [...], 
a tedy stała rzeka, stała wo da, póki Pan Jezus przeszedł, taka siła miał. 
I za to jak zamawiasz, tak mówić, że szed Pan Jezus przez rzeka i Jor-
dan stanow, „stanie ci krew przez krzest Pana naszego Jezusa”.

Żydzi nie lubili Pana Jezusa, czego przeszed na polska wiara 
z Matka Bosko [...]. Św. Jan bardzo silny, co tyle Żydzi przerzucił na 
Polaków [...], patrzaj, co Matka Boska z Panem Jezusem też przeszła 
[...]. Siła miał wielka. I że szli na rzeka Jordan przekrzcić tak w nocy, 
a Pan Bóg dał słońce świeciła i droga była widać i za to wiele Żydzi po-
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szło i uwierzyli sie, że oni mówio: Taka noc ciemna, a rzeka taka sroga, 
potopim sie, jak tam iść w nocy? (rej. solecznicki, 1996).

Tak wielkie znaczenie chrztu świadczy też o wpływie nań pra-
wosławia z  bogatą symboliką święta Jordanu – Bohojawlenia Ho-
spodniego – oraz pierwszoplanową rolą św. Jana. Cudowna światłość 
i  chwilowy bezruch, wyrażone tu przez nagłe zatrzymanie fal rze-
ki, towarzyszą wszak w naszych kolędach narodzeniu Jezusa. Słońce, 
które rozjaśniło noc niczym gwiazda betlejemska (albo i owa kosmi-
czna świeca chrztu), jest posłuszne Stwórcy, podobnie jak w czasie 
bitwy Izraelitów z Amorytami (Księga Jozuego 10). Także w dzie-
więtnastowiecznej pieśni dziadowskiej Matka Boska sprawia, że 
słońce świeci trzy godziny dłużej, by król Sobieski mógł pokonać 
Turków pod Wiedniem:

Wyprosiłam ja u Syna, 
Że z mojej przyczyny 
Słońce będzie świeciło 
Dłużej trzy godziny. 
Mówiłam ja do ciebie 
Że prosiłam Syna, 
Że ci słońce będzie świecić, 
Zbijesz poganina100.

Utożsamianie pojęcia wiary i nacji daje o sobie znać w licznych opo-
wieściach i  wzmiankach o  chrzcie Chrystusa, np.: Pan Jezus prze-
cież pochodzi z Żydów, znaczy, przeszedł na nasze wiarę (rej. wileń ski, 
1992). Łemko z Tylawy, grekokatolik, powiada: Jedni Żydzi uwierzyli 
w Pana Jezusa, jak się Jezus rodził. A dru dzy nie uwierzyli. I teraz ga-
dają tak ludzie i tak wygląda, że z tych Żydów, co uwierzyli, to my lu-
dzie. A te Żydy, co nie uwierzyli, to są Żydami dalej, błąkają się, bo nie 
chcą pracować, tylko handel. To oni handlowali, ludzie od nich kupo-
wali i oni tym żyli. I tak oni nie chcieli orać, siać. Ale tam w Palestynie 
to oni już robią sami na siebie (woj. krośnieńskie, 1991).

Różnica między sposobem określania własnej tożsamości 
(w sto sunku do Żydów) przez Łemka z Polski i Polkę z Białorusi po-

100  Karnawał dziadowski, s. 62.
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lega na przyjęciu bądź narodzin Jezusa, bądź Jego chrztu za central-
ny symboliczny punkt odniesienia.

Jezus i Mojżesz

Obecne w wielu tekstach z Wileńszczyzny opisy ucieczki Świętej Ro-
dziny do Egiptu oraz przejścia (ucieczki) Chrystusa przez wodę (rze-
kę, morze) są kojarzone z opowiadaniem o wyjściu Izraela z Egiptu.

Przez Morze Czerwone jak Pan Jezus chodził, to machnął laską 
i morze się rozstąpiło, a potem jak przeszli taką ścieżką między wo dą, 
znowu machnął i z powrotem była woda i zatopiła tych, co go go nili” 
(rej. solecznicki, 1991); Pan Jezus przez rzekę szedł, to oni po wpadali, 
on szedł jak po suszy, całe wojsko szło i poszli pod wodę, tylko święci 
zostali się (rej. wileński, 1990, staroobrz.).

Chrystus zastąpił tu Mojżesza w scenie cudownego rozstąpienia 
się wody. Jest to w pewnym sensie kontaminacja zgodna ze struk-
turą tekstu biblijnego; przejście Izraelitów przez Morze Czerwone 
sym bolizuje chrzest, oczywiście z chrześcijańskiego punktu widze-
nia (por. 1 List do Koryntian 10,1–2), podobnie jak ich późniejsze 
przej ście przez Jordan (Księga Jozuego 3–4,18). W innych wypowie-
dziach następuje utożsamienie faraona z Księgi Wyjścia z Herodem-
-dzieciobójcą, a  Jezus i Mojżesz uczestniczą w  tych samych wyda-
rzeniach.

Jak wojsko Heroda szło wypędzać Pana Jezusa, zabić go, to Moj-
żesz podjął pałkę na drugiej stronie jeziora i jezioro się rozłączyło i to 
wojsko poszło przez jezioro, a Mojżesz, jak oni byli na środku, to pod-
jął laskę i wszystkie te złobóje potopili się (rej. wileński, 1990);

A Herod był król jeden na cały ten kraj. To on [...] dał rozkaz wy-
rżnąć do czterech lat młodzieńców, a królewna miała synka, co Moj-
żesz został, nie królewna, owszem, zwyczajna kobieta i bardzo żeż ona 
żałowała jego. Tak ona wzięła koszyczek, osmaliła smołą. W pielusz-
ki [dziecko – M. Z.] zawinęła i zaniosła, gdzie królewna przychodziła 
kąpać się, do tego jeziora (rej. solecznicki, 1991).

Według innych tekstów, z rzezi niewiniątek uratowali się tylko 
Jezus i Mojżesz.
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I  wtedy król żydowski, ale nie powiem nazwiska, zamyślił tak: 
Aha, poczekajcie; wykroić chłopczyków z  tych trzech lat, czy te na-
wet co dopiero urodziwszy się, to wszystko jedno, każde wykroić, mat-
ki zmusić. I taki Żyd chodził i – ciach, główki, i o ścianę rzucał. A tego 
Józefa pobudził anioł i mówi: Wstań, Józefie, zabieraj Maryję i Jezu sa 
i uciekaj do Egiptu. [...] A jeszcze jedna Żydówka [miała – M. Z.] Moj-
żesza, synka swego, a jemu było drugi roczek [...], ale wzięła do koszy-
ka, takie i teraz są, do koszyka posadziła, na rzeka wyniosła i zawró-
ciła się i uciekła. Mówi: Utopi się, to utopi, ale żeby ja nie widziała, jak 
jego z moich rąk biorą. [...] A wtedy tylko te dwa zosta ły się, Pan Je-
zus i ten Mojżesz. Tylko te dwa dzieciaczki z tych trzech lat. A jak ten 
król żydowski zmarł, to Matka Boska wróciła się do swojej ziemi (rej. 
święciański, 1992).

Po opisie narodzin Jezusa i rzezi niewiniątek: jedna matka mia-
ła chłopczyka, przykazania dawał na górze Synaj, Mojżesz mu było, 
i ona pożałowała go do żnięcia żeby poszedł, to ona splotła taki ko-
szyczek i  jego zamazała smołą, no i zawinęła, włożyła go do koszy-
czka i puściła na morze. Ten Mojżesz płynął, płynął, tam gdzieś na 
drugi brzeg i tam go jakaś niewiasta znalazła na morzu, za to się Moj-
żesz nazywał i on ostał się żywy i dał tych dziesięć przykazań. – A kie-
dy to było? – Wtedy, w tym czasie jak Pan Jezus narodził się i ta nie-
wiasta chciała syna przed Herodem uratować (rej. soleczni cki, 1991).

Interpretacja ta, jeśli ją traktować symbolicznie, jest zgodna 
z Księgą Wyjścia (1,22). Faraon wydał Egipcjanom rozkaz: „wszyst-
kich nowo narodzonych chłopców Hebrajczyków należy wrzucić do 
rzeki”, a tradycja żydowska objaśnia, iż przyczyną tego zarzą dzenia 
był proroczy sen faraona o Mojżeszu. Ze względu na ten wy stępek 
przeciwko narodowi wybranemu, wedle zasady „jak Kuba Bogu...”, 
Egipcjanie zostali następnie zatopieni w morzu sitowia101. Zastąpie-
nie Mojżesza przez Jezusa następuje niekiedy w kontekście ucieczki 
do Egiptu; dochodzi wówczas do kontaminacji wąt ków.

Jak Pana Jezusa chcieli zabić i Matka Boska go w koszyczku scho-
wała. [...] Jak Matka Boska z Józefem się chowała i jak tego Pa na Jezu-

101 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, transl. from the German Manusc ript by  
H. Szold, Philadelphie 1909, t. 2, s. 254–256.
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sa na morze dała w koszyku, bo takie Izraeli czy jakie to chcieli zabić, 
i tak sie Pan Jezus uratował (rej. wileński, 1991).

Pan Jezus, jak uciekał z Matką Boską na osiołku przez rzekę, pał-
ką machnął i przeszedł przez rzekę, a  faraoni, wozy i konie, pysz ne 
wojsko w głębinie tonie [fragment pieśni z modlitewnika – M. Z.]. 
Pan Jezus przejechał, a  te, co nie uwierzyli, wszystko tonie (rej. wi-
leński, 1991).

Symboliczne podobieństwo, prowadzące do pomieszania wąt-
ków, opiera się na następujących skojarzeniach: 

Faraon – Herod
topienie chłopców – rzeź chłopców
wyjście Izraelitów z Egiptu – ucieczka Świętej Rodziny doEgiptu
wojsko faraona – żołnierze Heroda.
Szczególnie istotny jest motyw przejścia nie po wodzie, jak 

w  tekstach Ewangelii, lecz przez wodę, ścieżką, tak jak w  wypad-
ku Mojżesza, kiedy „wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek 
morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stro-
nie” (Księga Wyjścia 14,21–22). Podobne zdarzenie opisuje Księga 
Jozuego: „zatrzymały się wody spływające do morza Areby, czyli Mo-
rza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a  lud przechodził [przez Jor-
dan – M. Z.] naprzeciw Jerycha” (Księga Jozuego 3,13–17). Jozue, 
podobnie jak Mojżesz, był uważany przez Ojców Kościoła za typ 
Chrys tusa; również przejście Izraelitów przez Jordan jest prefigura-
cją chrztu Zbawiciela.

Woda i krew

Epizod chrztu Chrystusa w Jordanie, a raczej jego apokryficzna in-
terpretacja, jest źródłem jednego z  najpopularniejszych na Wileń-
szczyźnie zaklęć magicznych, o  czym wspomniała w  przytoczonej 
wcześniej opowieści Polka z  Białorusi. Potwierdzają to rozmówcy 
z Litwy, gdzie łatwiej było uzyskać formułę zamowy.

Jak Pan Jezus uciekał, jak jego gnali, to jak do Morza Czerwo-
nego doszli, już pędzili jego, on szedł ze swoimi uczniami, jak do szedł, 
to tylko tak zrobił [?], woda zatrzymała się i sucha droga zro biła się. 
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A wtenczas przeszedł i tak ręką machnął i znów woda poszła, te, które 
pędzili jego, też ten cud zobaczyli i uwierzyli. I znowu woda zalała to, 
a jemu droga czysta zrobiła się.

I teraz, jak ktoś u nas zamawia już, jak komu co zrobi się, to mó-
wią, że trzeba zamawiać jak krew pójdzie strasznie, a nie ma żadne go 
doktora. To żegnają i mówią: Szedł Pan Jezus przez rzekę Jordan [...] 
i w Jordanie woda stała. Panie Jezu Chryste, niech ten ból prze stanie, 
i „Zdrowaś Mario”. Zmów, tylko duchem nie wypuskaj, żeby nie dy-
szał, to trzy razy tak mówią i zadzierży się, zapiecze i nie bę dzie krew 
(rej. solecznicki, 1991).

Inne wersje formuły brzmią następująco: 
Święty Janie, boży kapłanie, 
chrzciłeś Pana Jezusa w rzece Jordanie.
 Zatrzymałeś wszystkie wody, 
zatrzymaj i ta moja krew.
Postawić miednicę z wodą i przeżegnać ta woda i te słowa mó-

wić, co do chrztu, znowu przeżegnać, wtedy krew za trzyma się. To 
cudowna rzecz (rej. wileński, 1991).

Ukroisz palec, ciecze krew, to ta rana przeżegnaj i trzeba powie-
dzieć: Chrzcił się Pan Jezus w Jordanie, wstrzymaj Panie Jezu Chry-
ste krew w tej ranie. I uleczy się krew sama, bez lekarzy (rej. solecz-
nicki, 1991).

Święty Jan krzcił Pana Jezusa na rzece Jordanie, 
Niech ta krew stanie w ranie jak woda w Jordanie (rej. solecznic-

ki, 1991).
Motyw zatrzymania wody bez wątpienia jest bardzo atrakcyj-

ny jako uzasadnienie rytuału, stanowiąc oparcie dla magicznych 
działań zamawiającego. Zaklęcie to prawdopodobnie wiąże się na 
tych terenach z katolicyzmem. W pokaźnym dziewiętnastowiecz-
nym zbio rze zamów białoruskich Evdokima R. Romanova znala-
złam wśród 41 tekstów „od upływu krwi” tylko jedną podobną do 
naszej zamowę, z adnota cją, iż znachor, który ją podał, nauczył się 
go od dziedziczki wyzna nia katolickiego, u której służył jako lokaj. 
A oto ów rarytas: 
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Stan krev u rani, jak voda v Irdani,
Kedy ksciv sventyj Jan, kedy chodziv Christos Pan, amin102. 

Również w innych zbiorach białoruskich czy ukraińskich język for-
muły bądź przypis na temat jej pochodzenia zdradzają zwykle pier-
wowzór polski103. Henryk Biegeleisen cytuje (bez podania źród ła) 
wariant pochodzący według niego od Białorusinów, ale nie wspo-
mina nic o tłumaczeniu:

Szedł Pan Jezus przez górę oliwną, 
Wszystkim ludziom było dziwno, 
A jak go św. Jan ochrzcił w Jordanie, 
Stanęła woda w Jordanie. 
Tak stańże i ty, krew, w tej ranie, 
Skamieniałą i zapiekałą104.

Motyw zatrzymania wody, w  naszej modlitwie znak communitas, 
jedności świata wobec boskiego majestatu, funkcjonował niezależ-
nie w dziewiętnastowiecznych wierzeniach białoruskich. Michał Fe-
derowski zanotował wierzenie, według którego „Kab heto prypiłna-
wauszy, zaczarpnuůć taje wady jak stanie a puounaczy (bo i wada 
niraz bieżyć, bieżyć da i zdremlećsie), to jena każuć najliepsz pama-
haje u usich chwarobach. Jena i da czaruu zdatna”105. Obserwujemy 
za tem przykłady funkcjonowania tego samego motywu w  wierze-
niach być może wcześniejszych niż chrześcijaństwo oraz w kontek-
ście religijno-magicznym, w  zamowie katolickiej, z  bezpośrednim 
odniesie niem do konkretnej sytuacji biblijnej. Tym właśnie tekst ten 
wyróż nia się wśród zamów białoruskich i ukraińskich o podobnej 
funkcji; jeśli odwołują się one do Chrystusa, Matki Boskiej czy świę-
tych, postacie te zostają wto pione w popularne schematy językowe. 

102 E. R. Romanov, Zagovory, apokrify i duchovnye stichi, w: Bʹelorusskij sbornik,  
t. 5, Kiev 1891, s. 69.

103 P. V. Šejn, Materiały dlia izučenija by ta i jazyka russkogo naselenija Severo-za-
padnago Kraja, Sankt Petersburg 1893, s. 539, nr 29; J. Talko-Hryncewicz, Zarys 
lecznictwa ludowego na Rusi Południowej, Kraków 1893, s. 268.

104 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 95.
105 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, Warszawa 1897, t. 1, s. 463.
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I tak np. jeśli „Sus Christos” przechodzi przez rzekę, to po kalino-
wym moście, w ręku ma złotą laskę itp.106 Oto przykład analogicznej 
formuły białoruskiej z pow. borysławskiego:

„Spod dębu koroniastego ciekła Jordan – rzeka: tam przeszedł 
Jezus Chrystus i święta [!] Ilja: wodne źródła zamykały się, Jordan – 
rzeka zatrzymywała się. Zamknijcie się, żyły krwawe! Stań, nie ciek-
nij, krwi czerwona!”. Obok zamieszczono naszą zamowę z pow. no-
wogródzkiego:

„Szedł Pan Jezus przez Jordan;
Rzeka stała i krew stań”107.
„Woda jordańska”, nabierana wprost z rzeki bądź z cerkwi w cza-

sie uroczystości Bohojawlenja, jest powszechnie stosowana w  ob-
rzędowości prawosławnej. Znalazło to wyraz w tekstach ludo wych 
kolęd notowanych współcześnie na Wileńszczyźnie, a  także np. 
w żarnowach rumuńskich, gdzie Matka Boska obmywa dziew czynę 
z  ludzkiej nienawiści w „studni Jordanu” albo za pomocą te go sa-
mego zabiegu przywraca krowie mleczność i urodę108. Nigdzie jed-
nak nie znalazłam bezpośredniego odniesienia do wydarzenia bib-
lijnego.

Tę samą formułę natomiast można odnaleźć wśród tekstów nie-
mieckich109; w  bogatszej oprawie symbolicznej funkcjonowała ona 
też w Anglii:

Jesus that was in Bethlehem born and baptized was in the flumen Jor-
dane, as stante [stood] the water at hys coming, so stante the blood of 
thys man N. they servante throw the virtue of thy holy name + from 
and of thy cosyn swete sent Jon. And say thys charm fyve ti mes with 
fyve Pater-Nosters in the worship of the fyve woundys110.

106 Por. np. E. R. Romanov, Zagovory, apokrify i duchovnye stichi, s. 69, 161–162, 
passim.

107 A. E. Bogdanovič, Perežitki drevnjago mirosozercanija u bʹelorussov, Etnogra-
fičeskij očerk A. E. Bogdanoviča Grodna, 1895 (reprint, Minsk, Vyd. „Bela-
rusʹ” 1995), s. 39; oba dziewiętnastowieczne teksty podaję w  tłumaczeniu 
z białoru skiego.

108 P. Caraman, Obrzęd kolędowania u Słowian i Rumunów, s. 429–430.
109 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, s. 96.
110 E. Clodd, Magic in Names and in Other Things, London 1920, s. 202.
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A  zatem wiele wskazuje na zachodnią proweniencję zamowy, 
być może pierwotnie łacińskiej. Zwrócił na to uwagę Julian Krzyża-
nowski. Potwierdzając opinię badaczy, że zamowy w polskiej medy-
cynie ludowej są rzadsze i mniej wyraziste niż w rosyjskiej, zauwa-
ża on: „zastanawia okoliczność, iż w Kurlandii, a więc na terytorium 
od Polski odległym i na wpływy jej kultury nie narażonym, zapisa-
no formułkę łotewską, odtwarzającą tekst polski. Jest to zamówienie 
krwotoku: »Ostanów się rumiana, jak woda Jordana [...] Zdrowaś 
Marya«. Określenie krwi przymiotnikiem »rumiana«, stosowanym 
do niej stale w XVII wieku, dowodzi dawności formułki, której sens 
polegał na odwołaniu się do chrztu Chrystusa w Jordanie, gdy woda 
rzeki na chwilę przestała płynąć”. Formułę rozpoznano jako polską 
po zakończeniu: „Sdrawasz Maria”; opublikowano ją w ryskim piś-
mie około 1934 r.111 Chyba tylko ze względu na czas wydania Słow-
nika folkloru profesor Krzyżanowski napomknął o nieprawdopod-
bieństwie polskich wpływów na Łotwie. Daugavpils, zwany przez 
Polaków Dyneburgiem (lokalnie zaś Dźwińskiem), do dziś za silany 
jest polską ludnością z okolicznych wsi; w przygranicznym re jonie 
brasławskim (Białoruś) liczbę Polaków szacuje się na około 30%. 
Historyczne związki tych obszarów z Polską nie ulegają kwe stii; to 
zbuntowani elewi z twierdzy Dyneburg rozpoczęli powstanie listo-
padowe, a kuzynką jednego z nich, rodem z okolicznych mająt ków, 
była Emilia Plater. Ma to dla naszej zamowy znaczenie pośred nie. 
Prawdopodobnie wywodzi się ona z dworków szlacheckich, tak jak 
inne podobne jej teksty, wciąż jeszcze funkcjonujące na tych tere-
nach. Jej związek z Biblią ma oczywiście charakter apokryficznej in-
terpretacji. Ten sam motyw występuje w Ewangelii Arabskiej Jana:

„Wtedy zbliżył się Chrystus do Jordanu, a gdy podszedł blisko, 
uciekła rzeka przed obliczem Jezusa i odsunęła się wstecz o czter-
dzieści łokci, a  woda jego stała się jakby żarem ognia. Rzekł Jan 
ewang.: »Zaiste, ujrzałem, jak morze uciekło przed obliczem Chry-
stusa, Pana mego, i stanęło, bo Jezus je upomniał«.

111 Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Wiedza Powszechna, War-
szawa 1965, s. 460–461.
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I rzekł Jezus do rzeki Jordan w chwili, gdy był chrzczony: »Po-
zostań na swoim miejscu i  nie ruszaj się stąd«. I  Jordan pozostał 
cof nięty, aby wypełniło się proroctwo Dawida, który powiedział: 
»Uj rzały cię wody i przelękły się«. I znowu mówi: »Cóż ci się sta-
ło, o mo rze, że uciekłoś, i  tobie, Jordanie, że cofnąłeś się wstecz?«. 
Oświad cza dalej Dawid odpowiadając swojemu proroctwu o morzu 
i Jorda nie: »Uciekliśmy sprzed oblicza Boga, który do nas przybył, 
aby są dzić ziemię swoją mądrością«”112.

Bezruch, zatrzymanie świata jest więc środkiem stosowanym 
także w  apokryfach jako wyraz boskiego objawienia. Najbardziej 
chyba znanego przykładu dostarcza Protoewangelia Jakuba. Kiedy 
rodził się Jezus:

„Ja Józef szedłem i nie szedłem. I podniosłem oczy na firma ment 
i zobaczyłem, że stanął i [spojrzałem] w powietrze, i ujrzałem, że jest 
pełne zdumienia i ptactwo niebios zakrzepło w locie [...] i zwróciłem 
oczy na prąd rzeki, i ujrzałem kozły, które przytknęły pyski do wody 
i nie piły. I wszystko pobudzone nagle podjęło znowu swój bieg”113.

Marek Starowieyski, tłumacz Protoewangelii Jakuba, podkre-
śla wizyjność tego fragmentu, porównując go do 2 Listu do Koryn-
tian (12,2), a  także wskazując na możliwy wpływ midraszów (we-
dług nich np. przyroda zamarła, gdy Bóg nadawał Mojżeszowi 
przykaza nia)114. Podobną symbolikę zawiera opis Bożego Narodze-
nia w Ewan gelii Dzieciństwa Ormiańskiej:

Józef „Idąc zobaczył, że ziemia podniosła się, a niebo się obni-
żyło, podniósł więc swoje ramiona, jakby chciał dosięgnąć miej-
sca, gdzie się schodziły. Dookoła siebie spostrzegł, że elementy były 
odrętwiałe i  osłupiałe [...]. Tak więc, w  chwili rozwiązania świętej 
Dziewicy, wszystkie elementy stały się jakby zakrzepłe”115.

Do podobnych symboli odwołują się barokowe kolędy; w cyto-
wanej natomiast przez Biegeleisena zamowie „od ukąszenia psa ska-
żonego” motyw bezruchu towarzyszy kąpieli Dzieciątka, nawiązując 
być może do chrztu:

112 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 149.
113 Ibidem, s. 199–200.
114 Ibidem.
115 Ibidem, s. 330.
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Cicho woda w morzu stojała, 
Gdy Matuchniczka Boża Syna swego kąpała. 
Niechże żywieja [żmija] cicho lega [...]116. 

Analogiczny fragment zawiera zanotowana przez Kotulę kolęda: 

Przy Betlejem cicha woda stojała, 
Gdzie Panna Najświętsza syna swego kąpała117.

Zatrzymanie świata, obraz chwilowego pojednania odmiennych rze-
czywistości w  momencie teofanii, umożliwia nawiązanie kontaktu 
z sacrum również w przypadku rytuału magicznego, żywiącego się 
„świętymi słowy”. Symbolika ta ma zresztą znaczenie we wszystkich 
opisywanych tu praktykach: zatrzymanie oddechu, odma wianie ca-
łego zaklęcia jednym tchem, „bez sapania”, może być inter pretowane 
nie tyle według reguły podobieństwa – jako „zatrzyma nie” choro-
by czy krwi, ile przede wszystkim właśnie jako nawiąza nie kontaktu 
z sacrum, jako swoiste coincindentia, w przeciwień stwie do również 
obowiązkowego chuchania, zwykle na zakończenie akcji, co z kolei 
można uznać za akt kreacji dzięki nabytej nie swojej – lecz Pana Je-
zusa, Matki Boskiej mocy118. Ludowe mity o stworze niu świata za-
wierają wzorzec tego rytuału. Boskie tchnienie dało po czątek życiu, 
przywraca też stworzeniu utraconą równowagę. Zakoń czenie za-
mowy lasowiackiej przeciw łuszczce mówi o tym explicite: „Pan Je-
zus chuchnął, cały świat rozdmuchnął; i ja chuchnę, cały świat roz-
dmuchnę! Chu! [...] chu! [...] chu!”119.

Wyraźnie wypowiedziały się w tej kwestii nasze rozmówczynie: 
trzeba tak trzy razy chuchnąć przy każdej zamowie, co nie zama wiasz, 
to trzeba tak. – Do czego to służy? – No jak to, do czego słu ży? No 
toż to pomaga, to to, co w nas od Pana Jezusa, to pomaga. To trzeba 

116 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, s. 114.
117 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 403.
118 O związku zatrzymania oddechu – czasu – z tabu w kulturze ludowej por. J. S. Wa-

silewski, Tabu a paradygmaty etnologii, s. 262–273, passim.
119 F. Kotula, Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Mu-

zeum w Rzeszowie, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969, s. 95.
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25.  Wjazd do Jerozolimy, tempera na desce, całość 90 × 286 cm, Kotań, 
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cia Chrystusa
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leczniczo (rej. wileński, 1991); trzeba aż w piersiach trzymać dycha-
nie, żeby nie oddychnąć, póki zamówisz. A jak już za mówisz, wtedy 
chuchniesz i dychniesz [...], jak kończę zamawiać, wtedy przeżegnam, 
chuchnę i wsio. Tedyż sam od siebie tak duch puścisz (rej. brasławski, 
1996). Szeptuni często są świadomi znaczenia obrazów coincidentia, 
starają się też uzyskać ich harmonię z rytu ałem. Za warunek skutecz-
ności modlitwy uznają oni nieraz przystąpienie do komunii (czasem 
również przez chorego) i post. W pewnych przypadkach można więc 
uprawianą przez nich te chnikę modlitewną określić jako mistyczną.

Przyjmując nawet łacińską formę naszej zamowy jako pierwot-
ną, nie sposób łączyć czternastowieczny rękopis arabski Ewan gelii 
Jana z cytowanymi przeze mnie wypowiedziami mieszkańców Wi-
leńszczyzny. Poprzestańmy więc na stwierdzeniu jednego z wielu loci 
communi apokryfu i ludowej tradycji. Potencjalna mistyka for muły 
wynika z wykreowanej przez nią równoważności wody, wina i krwi, 
a implicite – w nawiązaniu do przemiany eucharystycznej. Ze wzglę-
du na tę symboliczną strukturę, odsłanianą także przez inne te ksty 
biblii ludowej, trudno też oddzielić narodziny i  chrzest Chrystu sa 
i uznać je za niezależne od siebie wydarzenia.

Wędrówki Boga po ziemi

Charakterystyczna dla tych opowiadań jest pewna dwuznaczność 
do tycząca czasu akcji albo nawet jej bezczasowość. Jeśli ich bohate-
rem jest Jezus, to sama jego obecność wśród ludzi przywraca sytu-
ację z początków świata, gdy niebo i ziemia nie były jeszcze od siebie 
oddzielone. W rezultacie Bóg Ojciec i Syn nie są rozróżniani lub wy-
stępują wymiennie pod postacią starca-żebraka. Wątki etiologiczne 
opisujące początki świata są więc łączone albo dublowane w związ-
ku z Jezusem, który jawi się wówczas jako Stwórca, a przynajmniej 
rekreator, odnowiciel, sprawca przemiany.

Bezczasowość tych historii umożliwiała ich aktualizację, z cze-
go korzystali zarówno wędrujący żebracy, jak i  sekty. Teksty noto-
wane na Wileńszczyźnie zawierają nieraz charakterystyczną formu-
łę: „jak Pan Bóg chodził po ziemi... a może i  jeszcze teraz chodzi”. 
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Ten cykl dostarcza szczególnie wyrazistych przykładów przystoso-
wania wątków tradycji chrześcijańskiej do ludowego etosu. Jego tek-
sty nie mają zazwyczaj wiele wspólnego z Biblią, bywają natomiast 
trakto wane jako swoisty kodeks moralny, jako uzasadnienie określo-
nego sposobu bycia czy postępowania zarówno człowieka, jak i róż-
nych kategorii istot. Są to opowiadania ilustrujące tradycyjne nor-
my zwią zane z  pracą, alkoholem, seksem, kłamstwem, kradzieżą 
itp. Czasem są one opowiadane w tonie anegdotycznym, czasem zaś 
z pełnym przekonaniem, iż pochodzą wprost z Biblii.

Bóg chodzący po ziemi jest przede wszystkim panem urodzaju. 
Zarówno historia o ukaraniu ludzi – zniszczeniu kłosów, jak i legen-
da o zbożu cudownie wyrosłym w czasie ucieczki do Egiptu, mają 
zapewne korzenie w archaicznych wierzeniach rolniczych. Podobnie 
jak w mitach stworzenia ziemia rozszerza się, w miarę jak diabeł no-
si Boga bądź usiłuje zepchnąć go do wody, tak zboże wyrasta bujnie 
tam, gdzie Bóg dotknął stopą ziemi. Raj jest miejscem boskiej obec-
ności, dlatego ogromne złote kłosy należą do jego pejzażu. W kan-
tyczce Z  raju pięknego miasta Adam żali się: „W Rajum miał dość 
rozkoszy, złote na polach kłosy, / Nigdym nie musiał orać, za woł-
mi hola wołać”.

Do wierzeń tych nawiązują popularne na Wileńszczyźnie opo-
wieści o dwóch siewcach, z których jeden miał pole piaszczyste, dru-
gi zaś urodzajne.

Chodził Pan Bóg żebrujący, grzesznych ludzi próbujący, tak mó-
wili dla dzieci. Idzie Pan Bóg przez pole, a tam kto orze, biedny jaki 
człowieczek [...], konik nędzny, w  jakich łapciach obuty czy choda-
kach. – Boże pomagaj, człowiecze! Co tu będziesz siać? – Będę siać 
żyto. Bożeńka da, to może i wyrośnie, będzie chleb. Poszedł dalej, orze 
drugi, obraca łubin, para koni, konie dobre. – Boże pomagaj! Co tu ro-
bisz? – Orzę na żyto. – Kiedy Pan Bóg – mówi Pan Bóg – da, to i wy-
rośnie. – Co mi tam Pan Bóg, ja i bez Pana Boga wiem, że mi tu wyro-
śnie żyto. Gdzie tego Pana Boga ślady byli, jak przeszedł przez tą rolę, 
tak takie żyto, kłosy takie ogromne jak krzaki. – O, ja nie wiedział, jak 
by ja wiedziawszy, to by ja był cale pole tym czło wiekiem wyciągaw-
szy. U tego przepadło, a u tego biednego tak zarodziło żyto, że on i ro-
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dzinę wykarmił i do państwa sprzedał, dla bied nych dawał żyta (rej. 
wileński, 1990).

Archaiczna symbolika wtopiła się w klasyczny schemat nagro-
dzonej pobożności i ukaranej pychy, który dominuje w cyklu opo-
wieści o wędró wkach, przeciwstawiając zazwyczaj biedaka i bogacza. 
W białoruskiej dziewiętnastowiecznej pieśni obrzędowej o domnie-
manym bóstwie urodzaju „Włóczył się Jaryło / Po całym świecie /  
/ Rodził żyto w polu / Płodził ludziom dzieci / A dzież on nogą / Tam 
żyto kopą / A gdzież on na ziarnie / Tam kłos zakwitnie”120. Bardzo to 
odległa perspekty wa wobec prezentowanych tu materiałów, chociaż 
symbolika wio sennego włóczenia (wałaczobnoje) przetrwała w kul-
turze białoru skiej złączona ze świętami Zmartwychwstania jako na-
zwa obrzędu wielkanocnego kolędowania. Wałaczobnoje na współ-
czesnej wsi jest jednym z  nielicznych kontynuowanych obrzędów 
dorocznych, choć teksty pieśni życzących (nie mówiąc o oracjach) 
zazwyczaj poszły już w niepamięć. Wałaczoba oznacza zarówno bro-
nowanie, jak i włóczenie, np. po polu.

Siał zboże człowiek i mówi: Po co tu chodzisz?, a Pan Jezus idzie 
przez te pole; a jak sieje się zboże, to żeby nie deptali po tym polu. [...] 
Potem obrodziło tak zboże, gdzie przeszedł Pan Jezus, to tam najlep-
sze. – Oj – mówi [siewca – M. Z.] – czemuż ja go nie pociąg nął po 
polu, na pewno byłoby wszędzie takie zboże (rej. wileński, 1990).

Konkluzję rolnika tłumaczy pamiętany na Wileńszczyźnie zwy-
czaj tarzania gospodarza po polu dla uzyskania dobrych plonów, 
wspominany w  kontekście żniw. Jednak według księdza Antoniego 
Jucewicza, autora dziewiętnastowiecznych monografii o  zwyczajach 
na Litwie, to właśnie w dniu św. Jerzego rolnicy obchodzili pola, po 
czym następowała pijatyka i wszyscy tarzali się po zasianej żytem ni-
wie z  okrzykami: „Rodź, Boże!”. Również siewcy nie uchodzi wi tać 
słowami „Boże dopomóż!”, lecz „Boże rodź!”121. Także w  Polsce, na 
Lubelszczyźnie, notowano współcześnie podobną formułę zaklę cia, 
wypowiadaną przez gospodarza w trakcie obwiązywania powró słem 

120 A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warsza-
wa 1982, s. 109.

121 L. A. Jucewicz, Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwycza-
jów, s. 167, 184.
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drzew owocowych w wigilijny wieczór: „Boże, żebyś zarodził jabłka 
i gruszki”122. Pogłos tych wierzeń słychać jeszcze w wierszy ku recyto-
wanym przez rozmówcę z Mazowsza: Gdzie kwiatek gęsty kryje grzędy, 
to starzy ludzie powiadają: Pan Jezus chodził tędy (woj. płockie, 1989).

W XIX w. na Małorusi wierzono, iż od Paschy, pierwszego dnia 
świąt Wielkanocnych, aż do Wniebowstąpienia Chrystus wraz ze św. 
Piotrem chodzą po ziemi, przybrawszy postać ubogich pielgrzymów 
bądź żebrzących starców. Toteż w  tym czasie pobożne kobiety nie 
odmawiały pomocy żadnemu żebrakowi123. Archaiczny obraz żeb-
rzącego Boga, w nieco zblakłej postaci, funkcjonuje również w Pol-
sce. Kiedy Noe wybudował arkę, jak już nadchodziła pora, już czas 
ukarać ten naród, jak Pan Bóg chodził po ziemi i nauczał, to go pie-
skami szczuli, to go kamieniami walili, to przebrał się [...] w takie po-
darte kapotke i tak chodzi i mówi: Ludu mój, ludu, cóżem ci uczy nił 
[rozmówca zaczął śpiewać], cóżem ci zawinił, ja ci dałem skarby na 
tej ziemi, a ty mnie teraz chcesz mścić. Ja was nie zniszczę, jesz cze po-
czekam dalej.

Chodził Pan Jezus po ziemi i mówił: Módlcie się, bo was jest nie-
wielka garstka. Wszystkie skarby będę wam dawał. W Górze Kal warii 
Pan Jezus nauczał, ale bogaci ludzie to niedowiarkowie. Trze ba mieć 
serce do Boga. Szczuli Pana Jezusa, bo był w łachmanach, wołali na 
niego: Dziadku, gdzieś ty przyszedł. Ale pieski szły za Pa nem Jezusem, 
bo poznały, kim jest.

Nie chodził w  sutannie, tylko w  takich łachmanach, podar tych 
spodniach. Przebrał się, brodę zapuścił, włosy długie, kijek w  rękę 
i  chodzi [...]. A  to była rodzina bogata, mieli może ze sto hek tarów, 
a może i więcej. Tam mieli służbę, tam mieli psy, tymi psami szczuli te 
ludzie Pana Jezusa. Ale Pan Jezus podszedł do tych psów i ani jeden 
nie ugryzł. Oni tak patrzą, co to jest? Takie psy złe, ani jeden nic nie 
mówi. Co się stało? [...] A jednemu się wyrwało: To Antychryst musi 
być, chciał nas skusić, a nie dali my się (woj. płoc kie, 1989).

122 Kolędowanie na Lubelszczyźnie, s. 30.
123 P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ. (Materialy dla cha-

rakteristiki mirosozercanija krestʹjanskogo naselenija Kupljanskago uezda), „Et-
nografičeskoe Obozrenie” 1890, t. 5, s. 143.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



328 CZĘŚĆ 4

Również Matka Boska chodziła po ziemi jako żebraczka: nosiła 
torbę i chodziła. Jak u nas to mówią: chodziła żebrować, bo nie było 
ni niczego (rej. solecznicki, 1992). (Chociaż wyobrażenie żebrzącej 
Najświętszej Panienki nie jest zbyt powszechne, to jednak wiele wąt-
ków o wędrówce Boga po ziemi funkcjonuje równolegle jako opo-
wiadania o Matce Boskiej).

Formuła jednego z najpopularniejszych na Wileńszczyźnie za-
mawiań od skąszenia psa wiąże się właśnie z  wizerunkiem Boga-
-wędrowca. Motyw szczucia psami ma oparcie w micie o stworze-
niu wilka. Świadczy o tym opowiadanie o Panu Jezusie, diable i psie:

Szedł Pan Jezus drogą. Diabeł miał psa i  ten diabeł idzie za Je-
zusem i szczuje Pana Jezusa psem, żeby go ujadł, a Pan Jezus powie-
dział: Użre tego, co pies jego, i pies jak skoczył do te go diabła, uką-
sił go, i widzi pani, jaka czerwona olcha jest?! Bo on wylazł na olchę 
i tam się krew lała i ta olcha jest czerwona, jak się to drzewo zetnie 
(woj. przemyskie, 1990). Zawarte w opowiadaniu zaklęcie nie zosta-
ło jednak wskazane przez rozmówczynię jako śro dek skuteczny. Ina-
czej jest na Wileńszczyźnie, gdzie zamowy nadal funkcjonują jako 
część tradycyjnej wiedzy i ich magiczne znaczenie jest formułowane 
explicite: jak złe psy napadają, ścisnąć kułak w rę ku i tak powiedzieć:

Szedł Pan Jezus przez wieś 
i nie napotkał żaden zły pies. 
I mnie Boże strzeż (rej. trocki, 1990). 
Od razu trzeba zastanowić się i powiedzieć: 
Szedł Pan Jezus przez wieś, 
nie skąsił jego żaden pies.
Od razu głowy spuszczą i poszli, nie skąszą (rej. wileński, 1990). 
Zgodnie z wizją świata, która znajduje wyraz w tych receptach, 

opowiadano też, jak pewien człowiek został otoczony przez wilki. No 
i co? Koniec już. On idzie: Niech będzie pochwalony Jezus Chry stus! Te 
wilki wszystkie położyły się na łapy i on przeszedł (rej. wi leński, 1990). 
W bardziej archaicznych tekstach chodzi prawdopodob nie o to, że 
psy nie dostrzegają Jezusa, który staje się niewidzialny: Szedł Pan 
Jezus po wsiach i miastach, nie widzieli jego psy, nie widźcież i nas. 
Aman, Aman, nam tak Pan Jezus dał (rej. brasławski, 1996).
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Zamowy zazwyczaj nie są podawane w całości, aby nie przesta ły 
być skuteczne. Najważniejsze sekwencje wtajemniczony zapewne za-
trzymuje dla siebie (a może zostały ocenzurowane przez wścibskiego 
etnografa albo zapomniane). Biegeleisen przytacza tekst białoruski, 
który nasze dobrotliwe zaklęcie wzmacnia formułą o  cha rakterze 
klątwy:

Szedł Pan Jezus przez wieś, 
nie ukąsił go żaden pies, 
ślepym się urodził, 
ślepym zdechnie. 
Tak i mnie niech ukąsi!124

Zbiór dziewiętnastowiecznych formuł białoruskich zarejestrował zaś 
owo zaklęcie w postaci najostrzejszej – pozostała wyłącznie klą twa:

Jak rodzivsja byv slěp, 
kap i cjaper stav něm!125

Nie jest to wcale specyfika białoruska. Modlitewki zapisywane w la-
tach sześćdziesiątych pod Kolbuszową zawierają taką samą for mułę: 
„Ślepyś się urodził, ślepym bądź!” zaklina Starodawna modli twa 
przeciw wilkom126. Teksty wzmacniają zaklęcia odwołujące się do sa-
crum: „zapisał Wanielista” (Ewangelista).

Wizja Chrystusa jako ubogiego wędrowca bywa niekiedy 
podpo rządkowywana nie tylko lokalnym realiom (por. wcześniej 
Góra Kal waria jako miejsce jego nauczania), lecz także telewizyjnym 
infor macjom np. na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie:

Jak byłam we Francji, to tak mówili, że oni [Żydzi – M. Z.] cyga-
nili, że Matka Boska to Żydówka i oni za to teraz dostali tę wielką po-
kutę, jako że Matka Boska była Arabką i dlatego zabili Pana Jezu sa, że 
był na ich ziemi, a matka Arabka (woj. krośnieńskie, 1991); Pan Jezus 
to był człowiek, co prawdy nauczał biedny naród egipski. A te Żydy – 

124 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, s. 114.
125 E. R. Romanov, Zagovory, apokrify i duchovnye stichi, s. 48.
126 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 62, 121.
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to królowie i kapitalisty, złapali go i mordowali, bo im się nie podobał. 
Na weselu wodę w wino zamienił (rej. wileński, 1990).

Pan Jezus poza tym, że na weselu chuchnął i zrobiło się wino, nie 
potępił całkowicie i wódki, chociaż stworzył ją diabeł, by ludzi przy-
wieść do grzechu. Układ między Bogiem a diabłem w sprawie wódki 
jest przedmiotem opowiadań, które świadczą o wzajemnym przeni-
kaniu się mitów stworzenia i wędrówek Jezusa z apostołami:

Diabeł wypędził wódkę. Przyniósł Bogu: Popróbuj, Bożeńka, ten 
trunek. Pan Bóg popróbował, nic, dobry trunek. – Ale wiesz, Bożeńka, 
co, ten trunek kto będzie pić, to ja jego duszę zabiorę. – Nie zabie rzesz, 
ja mówię, kto tylko z tego trunku popełni samobójstwo, to tego weź-
miesz. Jeszcze tak Pan Bóg powiedział: Dobry trunek, tylko go nie dur-
niowi pić. Bo jak go dureń będzie pić, to może i samobójstwo popełnić 
i czortu duszę sprzedać (rej. wileński, 1991).

Spór między Jezusem i  diabłem przybiera więc formę układu 
o ludzkie dusze:

Pan Jezus szedł z uczniami po świecie i patrzy, idzie dym. Pan Je-
zus mówi tak: Ja zajdę tam, zachodzi, a tam diabeł pędził wódkę i za-
częli się sprzeczać z Panem Jezusem. Diabeł mówi tak: Kto tylko bę-
dzie pić tą wódką, do mnie będzie należeć. A Pan Jezus umoczył palec 
z prawej ręki w wódka ta i powiedział tak: Kto tylko zginie od tej wód-
ki, ten do ciebie należeć będzie, a pić ją będą wszys cy. A kto pić ją bę-
dzie umiarkowanie, to ten nie będzie należeć do ciebie. Kto tylko pój-
dzie przez nią na tamten świat, to tak (rej. solecznicki, 1991). Toteż 
mówi się, że i Judasz powiesił się po pijanemu: tak robią u nas judasze.

Ten typowy wątek współkreacji bywa także osadzony we współ-
czesnych realiach: szedł Pan Jezus ze św. Piotrem, zobaczyli, że dym 
idzie z krzaków: pędzą wódkę. Przygłosili ich do kompanii i dali świę-
temu Piotrowi mały kieliszek i pokosztował. A Pan Jezus wyjął swój 
kieli szek malutki i powiedział, że tylko takim można pić (rej. wileń-
ski, 1991).

Opisywane cuda wędrującego Boga przypominają zdarze-
nia w domu biednej wdowy karmiącej proroka Eliasza podpłomy-
kiem z  ostatniej garści mąki (1 Księga Kronik 17,8–24). Historia 
opowie dziana w Płockiem rozgrywa się przed potopem, a zatem – 
w pracza sie, i  stanowi kontaminację wątków o zbóju Madeju oraz 
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dobrym łot rze Dyzmasie, uzdrowionym w dzieciństwie wodą z ką-
piołki Dzie ciątka. Bogacze nie chcą dać żebrakowi schronienia: 
Dziadek, tu nie ma miejsca. Dobra. Ani jeszcze kawałka chleba, ani 
kawałka jeść nie dali. Dobra. Idzie dali. Jest chatka, za tom wioskom. 
Biedne ludzie. Zapukał. Kobieta roztworzyła. – Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus. – Na wieki wieków. Amen. I tamta kobita mówi: 
Dziadziuś kochany, nawet nie mam tutej słomy, jest troszkę tylko. – Ja 
nie wy magam. Ja usionde tak. – Ale, powiada, mam męża takiego, co 
w le sie jest zbójem. Jak przyjdzie, to co, dziadziuś, bendzie? – Słuchaj, 
on będzie jeszcze mnie ręce, nogi całował. Jak przyjdzie, on struchle-
je. – Ale, powiada, dziadziuś kochany, mam dzieciaka, same wrzody, 
płacze, chyba mi umrze. [...] – To zagrzyj wody, ja go wykompie, uś-
nie, przejdzie mu. Jak go wykąpał, pomodlił się nad nim, żeby Pan Bóg 
mu dał zdrowie, a on późni dorósł, to był arcybiskupem, ten dzieciak, 
bo to był chłopaczek, nauczał ludzi wszystkich.

A on przyszedł ten jej mąż. – Mamuś, idź tam do skrzyni, tam 
masz pełną skrzynię mąki. Cud boży. A  tam aniołowie przynieśli. 
A ona jeszcze mówi: To to nie wszystko. Ale patrz, dziadziuś tu dzie-
ciaka wykompał, patrz, tu ani jednego wrzodu nie ma! [...] Patrzy, 
tak! [...] Dzieciak czysty. Pan Jezus powiada: Przecież wiem, coś ty ro-
bił, czego ty słuchasz, dziecko kochane, bandytów. A oni tam w tym le-
sie wszystko w słupy się obrócą. [...] i po coś tyle ludzi zabił, nieda leko 
dwanaście osób, a postrzeliłeś ze sześć. Po co to? [...] Więc jak, przystą-
pisz do komunii świętej? – Przystąpię. [...] i takiego dziadziu sia jesz-
cze nie widziałem, żeby takie skarby w domu zostawił nam. – Jeszcze 
lepsze wam zostawię. Idź, weź kubeł wielki, jak największy. Tam ku-
beł mleka da ta czerwona krowa. A im [bogaczom – M. Z.] te krowy, 
co mają po dziesieńć, wszystkie poschną. A będą przychodzić za ka-
wałkiem chleba do was i za mlekiem, i za śmietaną do was. A wam tu 
wszystko będzie szło, wszystkie smakołyki. I tak się stało. Tamci przy-
chodzili prosić tego łazarza (woj. płockie, 1989).

Legendy o nagrodzie i karze, podległe zasadzie odpłaty, zazwy-
czaj opowiadają o podwójnej wizycie: u gościnnego biedaka i skąpe-
go bogacza, który szczuje dziadka psami i zostaje niekiedy ukarany 
utratą majątku. A ten, który jego wypędził z domu, nie miał nic [...] 
[bo Pan Jezus – M. Z.] chorobą jego i kalectwem różnym nasłał. I on 
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już nic dobrego nie miał w swoim życiu, a ten co pokarmił Pana Bo ga, 
to i zdrowie miał (rej. wileński, 1990). Drugim istotnym aspek tem 
opowieści o wędrówkach jest bowiem, obok przysparzania dostatku, 
uzdrawianie ludzi. Szczególnie na Wileńszczyźnie Jezus postrzegany 
bywa jako uzdrowiciel i egzorcysta, wzór szeptuna, autor modlitw-
-zaklęć, zwanych „słowami Pana Jezusa”, które do dziś za chowały 
leczniczą moc. Jego naśladowcy, zwłaszcza ci, którzy nie przyjmu-
ją oficjalnego honorarium, przeciwstawiani bywają lekarzom pro-
fesjonalnym. Opozycja ta posiada odniesienie do wzoru biblijne go 
(Chrystus – faryzeusze, doktory, czyli uczeni w Piśmie). Jedna z za-
pisanych legend przypisuje perfidnym lekarzom zniszczenie drze-
wa życia:

Jak zmarł Adam, sam ojciec, to Set poszedł do raju, do Boga. Pan 
Bóg dał jemu trzy ziarna takie posadzić ojcu na mogiłę. To dwa ziarna 
nie wyrośli, tylko jedno ziarno wyrosło i bardzo było wielkie drzewo 
i liściaszcze. I na tym drzewie zawsze była rosa. To z począt ku ludzie 
bardzo długo żyli – po parę tysięcy lat, potem mniej. To mówili, że był 
trąd, taka choroba, ludzie umierali, nikt nie mógł wy leczyć. Od kości 
odgniwało się mięso, o, i człowiek umierał. I potem komu to przyśniło 
się [...], że tam i tam rośnie takie i takie drzewo, i że tą rosą można wy-
leczyć. No i stali ludzie jeden drugiemu [po wtarzać – M. Z.] i leczyli 
się. Jak dowiedzieli się lekarzy te, że ludzie leczą się tym drzewem, to 
oni wzięli i nocą to drzewo spalili i jego do rzeki rzucili. Tylko został 
się ten pieniek. To jeszcze na tym pniu dużo lat była taka rosa i ludzie 
się jeszcze leczyli. A potem z tego drzewa Panu Jezusowi krzyż zrobili 
(rej. solecznicki, 1991).

Estyma, jaką cieszą się szeptuni, przenosi się czasem na lekarzy 
massmedialnych, np. słynnego Kaszpirowskiego: jemu zabronili [le-
czyć – M. Z.], bo jak lekarze odkazują się, że choremu już nie pomo-
że, to on wyleczy słowami, tylko w telewizorze się pokaże. Jak Pan Je-
zus nauczał, jak miał trzy lata, to on uczniom przekazał te słowy i tak 
przekazują się. On [Kaszpirowski – M. Z.] tak urodził się, tak ja rozu-
miem. I leczył ludzi słowami. To żesz lekarzom nie ma wtedy ro boty: 
ślepy zacznie widzieć, głuchy słyszeć – tak medycyna nie ma co robić, 
tak i jemu zabronili. On wieczorami [leczył – M. Z.] z Rosieji. I ja trzy 
razy go słuchała, to mnie było lepiej, ja równo chodziła, bez pałki, a te-
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raz z pałką chodzę. Drugie kobiety niewistne były i zrobiły się widzą-
ce. Nie trzeba patrzeć, można chodzić po pokoju i słuchać, albo mieć 
maść, co on zamówi (rej. wileński, 1991).

W  jednym z  przytoczonych wcześniej opowiadań z  Płockie-
go bogacze pomawiają Jezusa, iż jest Antychrystem. Podobny mo-
tyw oszczerstwa, w odniesieniu do uczonych w Piśmie, rozbudowu-
ją apokryfy parafrazując fragmenty Ewangelii Mateusza (12,9–24). 
Przy czyną pomówień jest uzdrawianie w  szabat. Według apokry-
ficznej Ewangelii Nikodema oszczercy, oskarżając Jezusa przed Pi-
łatem, oświadczają: „»Mamy prawo, które nie pozwala kogokol-
wiek uzdra wiać w dzień szabatu, on natomiast uzdrawiał właśnie 
w szabat chro mych, garbatych, uschniętych, ślepych, paralityków, 
niemych i opę tanych – a czynił sztukami magicznymi«. Rzecze do 
nich Piłat: »Cóż złego uczynił?«. Oni mówią: »Jest czarownikiem 
i przez Belzebuba, księcia czartowskiego, wypędza szatany i wszyst-
kie są mu posłusz ne«”127.

Przeciwstawienie dobrego uzdrowiciela uczonym w piśmie jest 
tym samym, wokół czego koncentrują się cytowane już współczes-
ne wypowiedzi: z jednej strony Chrystus, rosa z drzewa życia, szep-
tuni czy wreszcie Kaszpirowski, z drugiej zaś – lekarze profesjonali-
ści, doktory.

Bardzo powszechna formuła zamawiania tzw. róży, wykorzystu-
jąca symbolikę gubienia, jest przykładem modlitwy ludowej towa-
rzyszącej praktykom z pogranicza magii i  religii. Jedną z popular-
nych technik leczniczych jest gubienie choroby czy nieszczęścia 
z dala od ludzkich osad albo za pomocą wody, która przy zastosowa-
niu od powiednich środków oczyszcza człowieka128. 

Szedł Pan Jezus przez rzekę Jordan 
i niósł trzy róże: 
jedną stracił, drugą rzucił,
trzecia sama zginęła. 
Niech i ten ból przejdzie.

127 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 426; podobnie 428, 429.
128 Por. J. S. Wasilewski, Podarować – znaleźć – zgubić – zbłądzić. Niektó re katego-

rie języka symbolicznego związane z opozycją życie–śmierć, „Etnografia Pol ska” 
1990, t. 24, z. 1.
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Przeżegnać trzy razy ranę, trzy razy chuchnąć i wtedy mówić trzy 
razy „Zdrowaś Maryja”. I tak te zamowy powtarzać przez trzy dni, po 
zachodzie słońca albo przed wschodem słońca zamawiać. I byli tacy, 
którzy zamawiali albo na cukier, albo po prostu na po wietrze” (rej. wi-
leński, 1990).

Róży jest dwanaście gatunków [opowiada znachorka – M. Z.], 
ona działa rozmaicie, jak kogo głowa boli, jak kogo cała twarz osz-
peci. Na zachód słońca to tak głowa piecze, twarz, że nie można tego 
wytrzymać, bo bardzo smali, piecze [...]. Jedna róża to taka wysypa-
na, druga to tak rozlewa się na ręce, na twarzy, że bardzo puchnie, aż 
wrzody takie na nogach, na rękach bywają. Jej najlepiej z wieczo ra za-
mawiać. Tak na zachód słońca. Potem znowu z rana i znowu z wie-
czora. Przy tym trzeba modlitwę zmówić, to kiedyś księża krzy czeli, że 
to nie wolno, że grzech, ale ja też wyczytałam w książce re ligijnej, że 
Pan Jezus powiedział, że idźcie i pomagajcie co umiecie, kto może to 
leczcie, nauczajcie, napominajcie ludziom. No ja nic złe go nie robię, 
jak ja zamawiam. Ja tylko mówię do Matki Boskiej pa cierze i Pana Je-
zusa, no i trzeba wiedzieć, jakie tam słowo powie dzieć [...]. Jak kogoś 
widzę, to wiem, które mam powiedzieć [...]. Najpierw wzywam Pana 
Jezusa, potem każę choremu trzy razy po wiedzieć „Zdrowaś Mario”. 
Trzeba, żeby wierzył, jak człowiek nie będzie wierzył, jak ja zama-
wiam, to ja jego od razu poznam, bo mnie się wtedy bardzo ciężko robi 
[...]. To trzeba mówić tak: 

Szedł Pan Jezus do Jerozolimy 
i wziął do rąk trzy róże, 
jedna kwitnąca, jedna kłująca, jedna gojąca. 
Potem trzeba zmówić „Zdrowaś Maryjo”. Potem tak samo po-

wiedzieć inne gatunki: paląca, świerzbiąca, swędząca, wodna (rej. wi-
leński, 1991)129.

W formułach zamawiań „od róży” zwraca uwagę ambiwalentna 
symbolika, harmonizująca z dwoistym sensem zamawiania-klątwy. 
Z jednej strony róża tradycyjnie kojarzona jest z Matką Boską (por. 
inwokację „Różo duchowna” w Litanii Loretańskiej, różaniec, zwany 
dawniej „wiankiem różanym” itp.), ale też i z Panem Jezusem, z dru-

129 H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, s. 87.
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giej zaś – z popularną nazwą choroby, uważanej za groźną i odraża-
jącą. Postacie uosabiające sferę sacrum mają moc leczenia, ponieważ 
mają też moc zsyłania choroby; na tę dwoistość nakłada się ambi-
walencja róży, szczególnie wyraźna w kolejnej wypowiedzi: Kiedyś 
w książce nazywała się „Róża Ostrobramska” i w niej było dziesięć mo-
dlitewek. I te modlitewki były od róży. – A co to jest ta róża? – No to jest 
tak zwana róża Matki Boskiej, to znaczy, że ona broniła niby od wszyst-
kiego. Jak człowiek opuchnie czy tam coś takiego, to wtedy zamawiają 
i ona odchodzi ta puchlizna. To nazywała się róża (rej. wileński, 1979).

Najświętsza Panna występuje w tekstach wymiennie bądź rów-
nolegle z Jezusem, a powstała w ten sposób redundancja wzmacnia 
moc zaklęcia, którego celem jest zniszczenie róży. Dwie główne za-
sady symbolicznego kojarzenia (podobieństwa i kontaktu) są w za-
mowach tożsame z literacką metaforą i metonimią, a związek ten nie 
pozostaje bez znaczenia dla urody lapidarnych formuł. 

Szła Matka przez morze, niosła w ręku trzy róże. 
Jedna koląca, druga parząca, trzecia z ręki upadła,
żeby ona w ten czas przepadła (rej. wileński, 1990).
Najświętsza Maryja Panna szła drogą,
niosła trzy róże w ręku.
Jedna biała, druga czerwona, trzecią zielona.
Jedną straciła, drugą zgubiła, a trzecia podeptała.
Szedł Pan Jezus przez łąkę, niósł trzy róże w ręku,
Jedna biała, druga czerwona, trzecia zielona.
Jedna stracił, druga zgubił, a trzecia na wodę wypuścił.
Jak zmęczony zmartwychwstał,
prosimy z ran wyleczenia (rej. solecznicki, 1991).
Zakończenie ostatniej modlitwy, odnotowane w mate riałach tyl-

ko raz, stanowi – być może – jeden ze starannie ukrywanych sekre-
tów zamawiających, którzy nie mówią wszystkiego w obawie przed 
utratą swej mocy. Z punktu widzenia skuteczności zamawiania istot-
ne znaczenie ma odwołanie się do tego, co najbardziej uświęcone 
w religii, to znaczy do Męki Pańskiej i Zmartwychwstania.

Również żywioła, czyli zwierzęta domowe, nie mogą się obyć 
w chorobie bez świętych słów; ich znajomość wykracza poza umie-
jętności specjalistów i jest częścią wiedzy niezbędnej w codziennym 
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życiu mieszkańców wiosek na Wileńszczyźnie. Oto formuły zama-
wiań stosowane przy leczeniu świń130: 

Szedł Pan Jezus przez wieś, 
napotkał Tadeusza. Pyta się: 
Co słychać, Tadeuszu? 
Zła nowina u mnie słychać.
Chora moja świnia. 
Pan Jezus mówi na to: 
Weź garść jęczmieniu na moje imię, 
syp je na Jezusa imię. 
Żeby była zdrowa moja świnia.
Ten jęczmień zamówiony dać świniom (rej. wileński, 1991).
Szedł Pan Jezus, napotkał Mateusza.
Mateuszu, co słychać dobrego?
Kiepsko, Panie mój,
moje świnie pochorowali na poliówki.
Jak odejdziesz od domu [?],
daj po garcy jęczmieniu,
ozdrowieją twoje świnie.
Tylko zmów do mojej Matki trzy razy zatrzymanym duchem (po-

liówki znaczą chorobę jak za gardło świnię bierze, gruczoły puchną; 
rej. solecznicki, 1991). Być może w przypadku żywiołki do formy za-
mowy przywiązuje się nieco mniejszą wagę, toteż zamiast wiersza 
pojawia się dialog o charakterze swobodnej gospodarskiej wymia-
ny zdań:

Zamawianie jęczmienia dla świni.
Przyszedł [Pan Jezus – M. Z.] do Szymona, a Szymon pyta się, 

co słychać. – Słychać świnie chorują na kolki. – Zmów moim słowem, 
a będą twoje świnie zdrowe. I trzy razy „Zdrowaś Mario” (rej. sole-
cznicki, 1991).

Warto w  tym miejscu zwrócić uwagę na związek tych zamów 
z mitami o stworzeniu świata. Bliżej nieokreślony Tadeusz, który ma 
wziąć garść jęczmienia i sypać go na imię Jezusa, powtarza rytualny 
gest kreacji: diabłu udaje się wyciągnąć z dna praoceanu piasek do-

130  Bardziej rozbudowane niż zanotowane przez Kotulę (Znaki przeszłości, s. 202).
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piero wówczas, kiedy zgodnie z boskim poleceniem wypowiada for-
mułę: Biorę cię w imieniu Jego [Bożym], nie zaś – swoim (rej. solecz-
nicki, 1991).

Chrystus jest także, zgodnie z Biblią, wzorem egzorcysty.
Jedna kobieta się podpisała diabłowi, tom prawą ręką czy piątym 

palcem. Podpisała się i potem diabeł ją męczył. To poszła do inszego 
państwa, a on za nią. Ja to znam z Bibliju. No i szukała Pana Jezusa, 
bo był na świecie, chodził i poszła do Pana Jezusa, sukmany się jego 
chyciła i prosiła, i odpędził tego diabła (woj. przemyskie, 1990).

W tekstach o cechach bajkowych przypisywane Jezusowi meto dy 
cudownego działania przypominają historię leczenia Rozalki w pie cu 
chlebowym. Podobnie jak woda, ogień jest uniwersalnym operato-
rem kulturowym i  środkiem magicznym. Pan Jezus, aby uzdrowić 
dziewczynę, ćwiartuje ją i gotuje w kotle: [...] te kości wybrał, złożył 
do kupy pięknie, dmuchnął i piękna królewna stanęła jak żywa (woj. 
przemyskie, 1990); na stole leżały czyste białe ręczniki płócienne. Pan-
na [chora na nogi – M. Z.], ugotowała się, po części była ugoto wana. 
Powykładał [Pan Jezus – M. Z.] głowę, ręce, owinął tymi ręcz nikami, 
poskładał do kupy i chuchnął, ożywił (woj. przemyskie, 1985).

Inne teksty oparte na takim samym schemacie mówią o odmło-
dzeniu staruszki (w dawnych wariantach bajkowych odmładzaniem 
za pomocą ognia zajmował się zwykle diabeł131) albo nawet o obda-
rzeniu dziewczyny urodą; w tym celu Pan Jezus przepala ją w ogniu, 
co przypomina znaczenie ogni sobótkowych.

Tytoń pochodzi od brzydkiej dziewczyny. Kiedy mężczyźni palą 
tytoń, to plują. Dlaczego? Kiedy Pan Jezus chodził po świecie, żyły 
dwie siostry. Jedna miała się za śliczną, a druga była brzydsza, [ale] 
była pobożna. Ładna posłała brzydką po ogień. [...] Poszła do kuźni. 
Siedział tam dziadek. Ukłoniła się i pocałowała dziadka w rękę. Dzia-
dek popatrzył się, wziął ją na ręce i przeniósł nad ogniem, żeby była 
ładniejsza. Zmieniła się, ale nie wiedziała o tym; za dziadka przebra-
ny byt Pan Jezus. Kazał jej wziąć trochę węgla.

131 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1, Wrocław 
1962, T 753, T 785; por. też odmłodzenie Twardowskiego.
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Kiedy przy niosła węgiel do domu, zamienił się w złoto. Siostra zo-
baczyła ją i zlękła się jej urody [...]; pozazdrościła jej i  sama poszła 
do kuźni. Kiedy zobaczyła dziadka, napluła mu w rękę i pomyślała: 
żebym ja takiego dziada całowała w  rękę! Wtedy dziadek mówi do 
kowala, że by wrzucił ją w ogień. [...] Przepaliła się na ogniu na po-
piół. Dzia dek mówi do kowala: Proch rozsiej po doniczkach, z niego 
wyrośnie tytoń, mężczyźni będą go palić i pluć, tak jak ona splunę-
ła na Pana Jezusa (woj. przemyskie, 1991). W dziewiętnastowiecz-
nym warian cie tej historii puenta (jak Kuba Bogu...) jest taka sama, 
tylko środki bardziej drastyczne. Pan Jezus (jako „człowiek brodaty, 
zgarbiony”) przepalił brzydulę w piecu „i kuł ją młotem na kowadle, 
dopóki jej nie starł na proch”. Zebrał ten proch i rzucił za kuźnią na 
ziemię – wyrosła przed nim piękna dziewczyna. Ze złą dziewczyną 
stało się to samo, tylko z innym efektem132.

W legendzie słowackiej gościnny gospodarz, posłuszny życzeniu 
Jezusa, piecze mu swego synka. Gdy otworzyli piec, obok chłopca 
siedzieli dwaj aniołowie, dziecko zaś, jeszcze piękniejsze niż przed-
tem, trzymało w ręku złote jajko133. Najbardziej chyba okrutny wa-
riant tejże historii prezentuje staroobrzędowa Pieśń o  Allelujewej, 
niewieście litościwej, gdzie otwarty piec również ukazuje „igrające 
dzieciątko”, lecz – już w niebieskim ogrodzie: 

Woła więc Pan Jezus do niewiasty: 
„Pozdrowiona bądź, niewiasto litościwa! 
Dziecię swoje rzuć do pieca, w płomienie,
Mnie natomiast, Króla nieba, bierz na ręce!”. 
[...........................................................................]
Przybiegają Żydzi arcykapłani, 
Antychryści, źli faryzeusze, 
I tak groźnie krzyczą na niewiastę: 
„Witaj, witaj nam niewiasto młoda, 
A gdzieś to Chrystusa schowała?”.
[.........................................................]

132 Z. A. Kowerska, Tabaka i tytuń u ludu wiejskiego, „Wisła” 1900, t. 14, s. 68–69, 
„od flisaka rodem z Galicji”.

133 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, s. 18.
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Podeszli do pieca, zajrzeli:
Widzą – dziecko niewiasty w płomieniach.
Więc się cieszą, aż skaczą z radości,
Jeszcze drzwiczki od pieca przymknęli. 
[.................................................................]
Patrzy matka – oto co widzi: 
Zamiast ognia – wirydarz przecudny,
A w nim kwiaty, murawa zielona, 
Na murawie igra jej dzieciątko, 
Z aniołami pieśni wyśpiewuje, 
Złotą księgę Ewangelii czyta 
I za matkę, za ojca się modli. 
Król niebieski, Pan nasz Jezus Chrystus 
Do niewiasty Allelujewej powiada: 
„Pozdrowiona bądź, dobra niewiasto! 
Masz przekazać ludziom moją wolę, 
Wszystkim prawowiernym chrześcijanom: 
Niechaj śmiało dla mnie idą w ogień, 
Niech rzucają weń dziecięta swe bezgrzeszne,
Niech tak wszyscy raczej cierpią mękę
Dla Chrystusa, Pana najdroższego, 
Niżby mieli w sidła wpaść zdradliwe 
Dzikiej bestii, Antychrysta złego”134.

Należy przyznać, że pieśń poważnie reinterpretuje znaczenie ofiary, 
co zapewne nie jest bez związku z martyrologią przeciwni ków refor-
my Nikona, a zwłaszcza z praktykowanymi przez nich w XVII w. sa-
mospaleniami.

Zanotowana na Łemkowszczyźnie pieśń o  ugoszczeniu Boga 
przez biedną wdowę oparta jest na takich samych motywach, jak 
cy towana wcześniej kolęda o  Bożym Narodzeniu, ma ona jednak 
doda ne zakończenie o  zbawieniu oczyszczonej duszy, czego zna-
kiem jest rozsypanie się ciała w proch. Pieśń rozpoczyna charaktery-
styczny wstęp: Chodził dziadek (lub wprost: Pan Bóg) po tym świecie.

134 Pieśń o niebieskiej księdze. Antologia rosyjskiej ludowej poezji religijnej, wybór, przekł. 
i oprac. R. Łużny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990, s. 264–266.
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A jak priszoł do bogacza,
tam się prosił na noc, 
czybyście mnie nie przyjeni, 
dobrzy ludzie na noc.

My cie dziadku nie przyjmiemy,
bo my cie nie znamy, 
nie masz tu gdzie nocowaci, 
idzi sobie dalej.

Oj przyszoł win do wdowicy, 
prosył sia tam na nicz. 
pryjmijże mnia, bidna wdowo,
bo mnia tu zaszła nicz.

Oj prijałabym tia dziadku, 
zo szczyroi duszy, 
nie mam soli ani muki,
aż żal serce ruszy. 
Oj idy ty do komory, 
masz szytkoho nadost.
Oj pryjała dziadka na nicz 
na wełyku radost.

A wzion bym cie niewiesteńko, 
wzion by cie do siebie, 
żebyś ze mnom nie gardziła, 
jak pryszlu po ciebie.

A jak przysłał dwóch aniołów,
w człowieczy postacie, 
zbieraj że się niewiesteńko,
dał ci dziadek znaci.

Jak ona się pozbierała, 
do kościoła zeszła, 
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jak się szczyro spowiadała, 
aż się w proch rozeszła. 
Jak proszok pozmiatali, 
do trumnońki poskładali –
i pochowali ją, a duszyczka poszła, Pan Jezus jom zabrał, się za-

służyła dobrze (woj. krośnieńskie, 1991).
Opowiadania biblii ludowej, sankcjonujące wiejski etos, odno-

szą się w  znacznej mierze do pracy jako kary bożej nałożonej na 
czło wieka za grzech pierworodny (por. apokryficzny lament Adama 
po wygnaniu z raju, u nas rozpowszechniony w kantyczkach). Jed-
nak to kobieta ciężej pracuje, bo pierwsza zgrzeszyła przeciw Bogu: 
dla mężczyzny guziczek [grdyka] to za karę, że ukąsił jabłko, a dla ko-
biety, za to, że podała jabłko, żeby była do spełniania, co mężczyzna 
powie (rej. wileński, 1990).

Szedł Pan Jezus i zachodzi do domu jednego i pyta się: Pokaż mi 
kobieto droga. A ona mówi: Nie mam ja czasu, żeby tobie pokazy wać. 
No idzie dalej, a mężczyzna orze. – Pokaż mi droga. On wypro wadził, 
pokazał mu ta droga. I Pan Jezus mu powiedział: Ty całe ży cie bę-
dziesz miał czas, a ona nigdy nie będzie miała czasu (rej. wileński, 
1990). Toteż gdy św. Piotr namawia Jezusa, aby ustanowił kobiec-
ki rząd, pobity przez złą babę w czasie noclegu rychło wyco fuje się 
z głupiego pomysłu.

Na Ostatnią Wieczerzę Pan Jezus prosił wszystkich. Prosił ko bietę, 
a ona mówi, że nie ma czasu. To powiedział, że całe życie nie będziesz 
miała czasu (rej. wileński, 1990).

Z  jednej strony człowiek powinien pracować starannie, aż do 
ostatniej chwili, zgodnie z dewizą: żyj dzień, a rób na wiek, toteż Pan 
Jezus odebrał ludziom pierwotną wiedzę o godzinie własnej śmierci: 
Idzie Pan Jezus, a człowiek grodzi słomą płot. – No powiedz, człowie-
cze, czemu ze słomy płot grodzisz? Toż można z gałązków. – A na co 
on potrzebny, jak jutro będę umierać? To na dzisiaj postoi, a na jutro 
niechaj i nie będzie [...]. Pan Jezus myśli: Trzeba tak zro bić, żeby nie 
wiedział, kiedy będzie umierać (rej. wileński, 1990).

Z drugiej jednak strony, praca ma ściśle określone granice: suro-
wa kara czeka tego, kto pracuje w dzień świąteczny, zgodnie z wyo-
brażeniem, iż siódmego dnia Pan Bóg założył ręce i odpoczywał, książ kę 
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do ręki wziąwszy (rej. trocki, 1990). Wyrazem takiego nastawienia są 
m.in. Listy z nieba, rzekomo pisane ręką Pana Jezusa, przypominają ce 
o obowiązku świętowania niedzieli pod groźbą ciężkich kar.

Jeden z  popularniejszych współcześnie wątków o  wędrów-
kach Pana Jezusa prezentuje natomiast wyobrażenie o swoistej bo-
skiej eko nomii, której celem jest umożliwienie przeżycia każdemu 
stworze niu. Jej wyrazem jest reguła zawierania małżeństwa między 
chłopcem hultajem i pracowitą dziewczyną– bądź odwrotnie.

Szedł Pan Bóg ze św. Piotrem i pytał się u  jednego chłopca dro-
gi i ten chłopak [...] nie raczył wstać i pokazać, tylko tak leżąc i nogą 
[wskazał kierunek – M. Z.]: Tam pójdziecie, tam pójdziecie i tam. No 
idą dalej i taka młoda dziewczynka, ładna, że nie wiem co, i tej zapy-
tali się, ta sierpek położyła i [...] poszła i pokazała drogę im. I potem 
mówi Pan Jezus: To pamiętaj, że będzie tego już ta żona. A św. Piotr 
mówi: Boże, to cóż już tak robić, toż to takiemu oddać taka dziew-
czynka. Mówi [Pan Jezus – M. Z.]: Tak trzeba. Jak dobiorą się niedba-
łe, to z czego oni rodzina wykarmią, jeden niedbały, drugi niedbały. 
A jak jeden dbały, drugi niedbały, to jakoś oni żyć będą. Tak za to to 
i my robim, żeby oni nie przepadli (rej. orański, 1991).

Protesty św. Piotra przeciw werdyktom Jezusa są charakterystycz-
nym rysem opowieści o wędrówkach; pierwszy apostoł pełni w nich 
nader często rolę advocatus diaboli.

Towarzysz Pana Boga

Związane z wędrującym Bogiem wątki stworzenia bądź metamorfo-
zy wyjaśniają ludzką kondycję i  porządek społeczny. Transformu-
ją one strukturę mitów kreacji, wymagają więc obecności drugiej 
posta ci, która prezentuje antytezę działań i sądów bożych. Tenden-
cja do dualizacji sięga korzeniami archaicznych mitów, opowiada-
jących o działaniach pary przeciwstawnych osób, często braci. Brat 
głupi lub zły, który zwykle nieudolnie naśladuje uczynki mądrego, 
jest po stacią zarazem demoniczną i komiczną. Określa się go w lite-
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raturze mianem trickstera135; w słowiańskich mitach odpowiada mu 
diabeł, ditko.

Także w opowiadaniach o wędrówkach Boga po ziemi Jezus ma 
towarzysza, który ucieleśnia wszystkie ograniczenia ludzkiego świa-
ta. Ów doktor Watson w niektórych tekstach przybiera nawet postać 
Mr Hyde’a, próbującego unicestwić swych przypadkowych przeciw-
ników dzięki mocy boskiego wędrowca. Jeśli nawet Jezus wędruje 
z uczniami, to akcja rozgrywa się zazwyczaj między nim i  jednym 
z apostołów: z reguły jest nim św. Piotr. Innym razem towarzyszem-
-cieniem Jezusa bywa bliżej nieokreślony Żyd. Podobną rolę głupie-
go ucznia może też pełnić przypadkowa postać: żołnierz czy boga-
ty gospodarz.

Typowa legenda, ukazująca relację między Jezusem-mistrzem 
i jego towarzyszem, opowiada o tym, jak Jezus ukarał św. Piotra za 
lenistwo. Widząc na drodze złamaną podkowę, kazał mu ją pod-
nieść, ale Piotrowi się nie chciało. Jezus zabrał ją i sprzedał kowalo-
wi, a za otrzymane pieniądze kupił czereśnie. Był upał i Piotrowi do-
kuczało pragnienie. Jezus po drodze upuszczał co chwilę czereśnię, 
a  Piotr skwapliwie ją podnosił i  zjadał. Komentarz Jezusa zawiera 
morał: gdyby Piotr raz się schylił po podkowę, nie schylałby się póź-
niej wielokrotnie136.

Jan S. Bystroń zwrócił uwagę na tę legendę jako „znaną po-
wszechnie z wiersza Goethego”137. Dwa warianty słowackie opubli-
kował Jiři Polívka138; natomiast we współczesnych materiałach nie 
no towaliśmy jej. Trzeba jednak zauważyć, że oparta jest ona na 
podob nej strukturze, jak historia powstania grzybów139. Wprawdzie 
w  tam tej opowieści Piotr jest zmuszony wypluć każdy kęs, w  tej 
zaś – pod nieść z ziemi owoc (czasem chodzi o orzechy), w obu jed-

135 E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1981, s. 227;  
J. S. Wasilewski, The Trickster, the Initiate and Paradoxes of Cog nition. Prelimi-
nary Remarks on Selected Symbols of Initiation, „Ethnologia Polona” 1983, t. 9.

136 Por. J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnogra ficzny, Kra-
ków 1893, s. 333.

137 J. S. Bystroń, Legenda o świętym Piotrze i podkowie, „Wisła” 1895, t. 9, s. 116–117.
138 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, s. 23–24.
139 Por. rozdz. Bóg, diabeł, Matka Boska.
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nak przypadkach edukacja trudnego ucznia przybiera postać humo-
rystyczną.

Boży towarzysz zazwyczaj reprezentuje jedną z trzech postaw:
1. Pragnie czynić to samo, co Jezus, więc naśladuje go, zwykle 

z fatalnym skutkiem, jak św. Piotr chodzący po wodzie (Ewangelia 
Mateusza 14,28–31), ale też jak uczeń czarnoksiężnika.

2. Próbuje oszukać Mistrza, lecz podstęp obraca się przeciw swe-
mu autorowi, tak jak w mitach o diable wpadającym we własną pu-
łapkę zastawioną na Boga bądź w bajkach o głupim diable oszuka-
nym przez chłopa.

3. Usiłuje zmienić skutek działań Jezusa, uznając je za niewła-
ściwe (niesprawiedliwe). Niepowodzenie łączy się zwykle z uzna niem 
przez niego swego błędu: boskie wyroki wydają się niesprawied liwe 
z ziemskiej perspektywy. (Ten motyw występuje często w opowie-
ściach o  tzw. dziwnych sądach bożych, opartych na inwersji zasad 
etycznych).

Pierwszy ze schematów (fatalne naśladownictwo) podkreśla 
ma giczny charakter cudów, a  symbolika tych opowiadań sprawia 
wraże nie bardzo archaicznej. Zwykle kończą się one napomnieniem 
przez Jezusa, np.: Żydku, mówiłem tobie, żebyś mnie nie naśladował, 
albo: nie czyń tego, co ja, bo ty jesteś Szymon, a ja Jezus140. Jak Pan Je-
zus chodził po świecie, w dzień zapustny przyszedł do biednego do mu, 
jak nie mieli nic z mięsa. Przyjęli go na nocleg. – A masz krowa czy 
woła? – No mam, ale mięsa nie mam. Pan Jezus poszedł, odkrył skórę 
krowy, wyjął kumpiak [szynkę – M. Z.], okrył skórą. Tego mię sa przy-
niósł kawałeczek, ono rozmnożywszy się. Wszyscy zjedli. Na drugie 
zapusty ten gospodarz zrobił to samo. Ale krowa zaczyna zdychać, to 
on się zaczął modlić. I znów pokazał się żebrak, pociągnął ręką po tej 
krowie i kazał jej wstać. Potem we śnie anioł im objawił, że to Pan Je-
zus był, bo tylko on może czynić cuda (rej. wileński, 1990).

W kolejnym tekście Bóg jest uzdrowicielem:
chodził Pan Bóg, a ten apostoł był Żyd. Gdzie jaka chora [...]. Tam 

panienka była u jednego, córka taka, że tylko marć. Przyszli oni, jak-
by doktory takie zabłudziaszcze, ten Żyd z Panem Bogiem. Pan Bóg 

140 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, s. 18.
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mówi: No trzeba wyleczyć. Wziął nożyk, wykroił tutaj tej dziewczynce 
wszystko, piersi. Położył, wyskrobał tutaj te piersi, wy skrobał wszyst-
ko. Położył, przyszył i dziewczyna wstała zdrowa. I już idą, idą, a Żyd 
mówi: To czemu ty nie wziął pieniędzy od tego pana?Taka dobra zro-
bili jemu, córka wyleczyli, za dziękuje. I poszedł. On nie rozumie, że 
Pan Bóg może wszystko zrobić. – Ja– mówi – z tobą nie będę chodzić, 
kiedy ty taki. Ten Żyd tak. [...] Mówi: Pójdę i ja zrobić, [...] tak ja we-
zmę pieniędzy od bogatych. Przyszedł, gdzie cho ry jaki jest i on tak 
zrobił. Nic nie wychodzi. Jak zarżnął, tak i za rżnął wszystko. Umiera 
[...]. Pan Bóg co chce, to zrobi, a Żyd? [...] Co on zrobi? Nic! (rej. wi-
leński, 1991, staroobrz.).

Podobnie jak w historiach o leczeniu i odmładzaniu, ogień poja-
wia się jako środek magiczny w  legendzie o  cudownej młocce. To 
Pan Jezus stary był, zeszli się z żołnierzem i poszli razem. Zachodzą do 
gospodarza: Czy masz tu jaka robota? – Mam, trzeba młócić żyto. Po-
szli do stodołu, ten starik z żołnierzem. – Idź na tok i rzucaj żyto. I on 
rzucał snopy, ten starik zapałkę zapalił i rzucił, a wszystko to młóci się. 
I poszli dalej, a ten żołnierz [myśli – M. Z.]: To teraz ja sam to zrobię. 
I poszedł do drugiego gospodarza, trzeba młócić, za palił zapałkę, rzu-
cił i wszystko spalił, i stodołę spalił (rej. wileński, 1992)141.

Do drugiego typu opowiadań (nieudane oszustwo) należy przy-
toczona już historia powstania grzybów z kęsów placka wyplutych 
przez Piotra, gdy usiłował go zjeść w tajemnicy przed Jezusem (do-
dajmy, że w  wielu wariantach jest to ostatni placek wielodzietnej 
wdowy, ukradziony jej przez Piotra)142. Z kolei w  legendzie o wie-
czerzy św. Piotra zjada on zakazaną część baranka, przeznaczoną dla 
Jezusa (serce bądź nereczki), a później twierdzi, że zwierzę było ich 
pozbawione. Przyznaje się dopiero wtedy, kiedy Jezus przeznacza 
złoto dla człowieka, który zjadł serce baranka. W wariancie słowac-
kim chodzi o nogę pieczonej gęsi – Piotr na dowód swej prawdo-
mówności pokazuje gęś stojącą na jednej nodze143.

141 Szczególnie rozbudowaną wersję opublikował A. N. Afanasjev, Narodnye rus-
skie legendy, „Nauka”, Novosibirsk 1990, s. 31; J. Polívka, Súpis slovenských roz-
právok, s. 18; J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa, T 752 A.

142 Por. rozdz. Bóg, diabeł, Matka Boska.
143 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, s. 13.
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Ukraińskie dziewiętnastowieczne legendy o wędrówkach Je zusa 
ze św. Piotrem nadają obu wymowne przydomki: Mudrec i  Chy-
trec144. Ten drugi wydaje się w biblii ludowej przeciwieństwem opo-
ki: mściwy i  zazdrosny, pyszałek, kłamca i  leń, jest jednak – jako 
postać mediacyjna – uosobieniem nie tyle wielkich grzechów, ile 
wszy stkich ludzkich słabości. Ludowa interpretacja historii pasyjnej 
akcentuje jego tchórzostwo i zdradę, łącząc go w parę z Judaszem. 
Jako postać z zaświatów św. Piotr pełni rolę Cerbera, nie tylko raj-
skiego klucznika. Niektóre teksty, także współczesne, lokalizują raj 
i  piekło obok siebie, podobnie jak apokryficzne apokalipsy, dlate-
go sprawiedliwi mogą ze swego zacisza oglądać cierpienia grzeszni-
ków145. W tej sytuacji św. Piotr „kieruje ruchem” przy bramie, której 
jedne odrzwia otwierają się do nieba, drugie zaś – do piekła; bywa 
też (wymiennie z Bo giem i śmiercią) strażnikiem świec znaczących 
ludzkie żywoty. W dziewiętnastowiecznych materiałach ukraińskich 
św. Piotr, jako starzec z siwą brodą, jest przewodnikiem dusz, któ-
re przeprowadza przez ognistą rzekę bądź prowadzi na mę ki146. Na 
terenach Małorusi tego świętego czczono pod nazwą „świętego po-
niedziałku”; jeśli ktoś umrze i ożyje, to podczas jego pobytu w za-
światach wodzi on jego duszę, ukazując raj i piekło. Niektóre staru-
chy, jak powiada Iwanow, „poniedziałkują”, to znaczy poszczą w tym 
dniu, aby zapewnić sobie łaski św. Piotra, czyli pomyślność zarów-
no w  życiu doczesnym, jak i  przyszłym147. Poniedziałek traktowa-
ny jest dość powszechnie jako dzień niepomyślny dla rozpoczynania 
jakich kolwiek prac. Przysłowiowe „nie lubię poniedziałku” ugrun-
towane jest w słowiańskiej tradycji – skłonni jesteśmy traktować go 
jako pierwszy dzień tygodnia148. Również ogólnie dni feralne zwano 

144 P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ.
145 R. Bauckham, The Conflict of Justice and Mercy: Attitudes to the Da mned in Apo- 

calyptic Literature, „Apocrypha. Le champ des Apocryphes” 1990, nr 1, s. 184, 
passim.

146 P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ, 143–144.
147 Ibidem.
148 B. Uspienski, W kwestii symboliki czasu u Słowian: „czyste i „nieczy ste” dni tygo-

dnia, w: Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przekł. B. Żyłko, Wydawnictwo Łódz-
kie, Łódź 1993.
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na Ukrainie „zły-dni” lub „Petrowy dni”149. Należy przyznać, że ta 
pośrednia charakterystyka św. Piotra wypada dla niego fatalnie, co 
nie zaskakuje w zestawieniu z jego dotychczasowym wizerunkiem.

Wszystkie swe liczne role pierwszy apostoł pełnił z  połowicz-
nym skutkiem; jako strażnik niedowidzi i niedosłyszy, jest przekup-
ny i łasy na alkohol:

Święty Piotr wszystkich wpuszcza do nieba, ale już ślepy i  głu-
chy. Jakimś on cudem przepuścił Żyda nieochrzczonego. W niebie zro-
bili awanturę, że trzeba go ochrzcić, szukali księdza i nie znaleźli (rej. 
wileński, 1990); Żyje on na niebie, dusze wpuszcza do nieba, najgo-
rzej tym, co łysy do nieba wchodzi. Przecie nie wie, czy zadkiem wcho-
dzi i  kluczem daje po głowie. Tak, że dla łysych najgorzej (Lauda, 
1992, Litwinka); Mówią, że św. Piotr jest w niebie przekupiony, trze-
ba nieść pół litra wódki, żeby wpuścił każdego do nieba (woj. prze-
myskie, 1989). Przypisywano mu też opiekę nad urodzajem zbóż: 
podpala korzeń, powodując ich dojrzewanie, odpowiada za deszcze 
i wiatry, które niszczą zbiory, powodując gnicie lub usychanie zbóż, 
puste kłosy itp.; pewnego razu pytał Pana Boga, kiedy ma spuścić 
deszcz i nie do słyszał odpowiedzi; zamiast „tam, gdzie proszą”, zro-
zumiał „tam, gdzie koszą”, toteż zwykle w czasie żniw pada. Niekie-
dy apostoł bywa ko jarzony ze św. Ilją – Eliaszem (por. przysłowie 
białoruskie sviatyj Ilja narobit hnilja). Święty Piotr deszczami rządzi, 
grzmotami i jeździ na koniach w wozie, skry się sypią, to na obrazie 
widziałem starinnym, jak zacz nie deszcz, to leje i leje. Pan Bóg powie-
dział: Lej tam, gdzie pył, a on usłyszał: gdzie był. I on leje tam, gdzie 
padało (rej. wileński, 1991).

Bohaterem podobnych dykteryjek bywa diabeł. Na przykład, gdy 
Pan Bóg rozdawał rośliny, dla diabła pozostały rzepa i  owies, ale  
św. Marcin ich pożałował, przestraszył diabła i ten zrozumiał, że otrzy-
mał rzep i oset150. Po raz kolejny św. Piotr dziedziczy więc po ditku 
cechy komiczne. Zwraca też uwagę jego związek z wodą, która w mi-
tach stworzenia jest diabelskim żywiołem.

149 E. Rulikowski, Zapiski etnograficzne z Ukrainy, „Zbiór Wiadomości do Antro-
pologii Krajowej” 1879, t. 3, s. 95.

150 B. Gustawicz, O ludzie podduklańskim w ogólności, a Iwoniczanach w szczegól-
ności, „Lud” 1900, t. 6, s. 7.
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Nie oszczędzono również matki św. Piotra, która ma zostać 
w pie kle po wieczne czasy za wyjątkowe skąpstwo i brak życzliwo-
ści dla bliźnich (stała się z  tego powodu bohaterką przysłowia)151. 
W świetle obowiązujących w tradycji wiejskiej wartości, pejoratyw-
ny wydźwięk ma także jego skłonność do opowiadania się po stro-
nie kobiet:

Pan Jezus chodził po świecie. Ze świętym Piotrem drogą idzie. 
Leży młodzieniec, chłop młody leży, tak na słońcu oddycha. Pan Je-
zus py tał drogi, a on nie podniał się, nogą tylko pokazał. Idą gdzie 
ta dro ga. Dziewczyna żyto żnie, spotniawszy, bo gorąco. Pytają się jej 
o dro gę, a dziewczynka obtarła se czoło fartuszkiem, wyszła na tą dro-
gę, pokazała jak iść, gdzie pytają. A święty Piotr potem mówi: Czemu 
ta dziewczynka taka miła, pokazała nam drogę, a ten chłop taki nie-
grzeczny. Pan Jezus mówi: A on będzie jej mąż. A święty Piotr idzie 
i gada: Panie, no ja nie mogę, mnie nerwuje, jak to może być, taki ło-
buz, on nie podniał głowy, nogą nam pokazał. Jak to może być? Tak, 
Panie, niech chociaż będzie jej rząd. Pan Jezus mówi: Zaraz zo baczysz. 
I zanocowali w jednym miejscu, poprosili się na noc. Staru szek siedzi, 
mężczyzna starszy, a kobitka młodsza, mąż i żona. Pan Jezus pyta za-
nocować. Mężczyzna mówi: Miejsca jest, tylko że go spodyni nie ma 
w domu. On wystraszony od żony taki. Pan Jezus mó wi: My tam byle 
gdzie zanocujem, przytulim się. I ten staruszek ich puścił. Jak kobieta 
ta przyjdzie, niedobra taka, jak nabiła męża, a potem dalej bić tych, 
co nocują, bo nie wie, że święte. Piotr był przy brzegu i nabiła go i zła-
mała jej się pałka. Poleciała po drugą, a  święty Piotr mówi: Panie, 
puść mnie dalej, bo ona wróci i mnie zabi je. Tak ona przyleciała z tą 
pałką, a Pan Jezus wie, co jak będzie, a Piotr nie wie. Pan Jezus leży 
na brzegu, tak ona mów: Brzeźni już bity, trzeba po dalszym. I jeszcze 
raz Piotru nabiła. Tak wtedy święty Piotr mówi: Panie, tak mnie zbi-
ła. A Pan Jezus: A powiedz, czy dobrze kobiecki rząd? A mówiłeś, żeby 
był rząd tej panieneczki. Czy do brze gdzie kobiecki rząd? Widzisz, ko-
biecki rząd kiepski. Tak on po prowadził go, gdzie kobiecki rząd. Gdyby 
mężczyzna żył sam, to on by ich wpuścił i ugościł (rej. wileński, 1991).

151 Por. J. Krzyżanowski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów pol-
skich i diabelski tuzin, t. 1–3, PIW, Warszawa 1975, s. 302–305.
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Inny wariant tejże historii kończy się podobnym morałem: I mó-
wi [pan Jezus]: Widzisz, mówiłeś, że kobiecie trzeba dać prawa, no wi-
dzisz, jakie prawa dostałeś? [...] Dać kobiecie wierzch? Czy nie? Czy 
już niech mężczyzny wierzch będzie? – Teraz ja już zrozumiał – mówi 
święty Piotr – że niech mężczyzny będzie na wierzchu (rej. wileński, 
1991). Słowacka wersja, zatytułowana Chrystus uczynił na prośbę 
Piotra żonę mocniejszą, a Piotr potem żałował, opisuje sytu ację – z lu-
dowego punktu widzenia – odwróconą: mąż w domu koły sze dzieci, 
a żona pije w karczmie i bije się z chłopami152.

Podobny epizod odnaleźć można w staropolskich dialogach na 
Boże Narodzenie. Gdy Józef prosi gospodarza o nocleg, ten rzecze: 

Witam was, zacni goście i samsiedzi mili! 
Ady byście godziny tu u mnie nie zbyli, 
Bo mam żonę bardzo złą, każdego znieważy, 
Choćby napoczciwszego, to go za nic waży. 
Kiej jeszcze się upije, to i mnie samego, 
Za łeb weźmie i wypchnie, jak gnojka jakiego. 
I teraz, małpa, poszła aż do karczmy pić, 
A jak przyjdzie, to przez nią będą szatani wyć [...]153.

Na tym podobieństwo się kończy, bo chcąc uniknąć spotkania z sekut-
nicą, Józef i Maria odchodzą. Epizod jest negatywną transfor macją le-
gendy o gościnie Świętej Rodziny u zbójcy; zastąpienie te goż postacią 
wściekłej gospodyni stwarza efekt komiczny. Czy wsku tek podobnych 
funkcji obu postaci świętych towarzyszy im motyw „kobieckiego rzą-
du”? W  każdym razie św. Piotr reprezentuje „żeńskie” cechy postaci 
w strukturze wierzeniowej, analogicznie do ditka w mitach kreacyjnych.

Najbardziej drastyczne historie opowiadają, jak św. Piotr prze-
śladował biedaka, który mu się naraził. Pan Jezus, na prośbę Pio-
tra, zsyła na chłopa kolejne dotkliwe kary, jak np. zniszczenie zbio-
rów. Kiedy wszystko obraca się – wbrew intencjom apostoła – na 
korzyść biedaka, mściwy święty prosi, aby udławił się on pierwszym 
kęsem chleba ze swych zbiorów. Jednak ów pierwszy kęs wędruje 

152 J. Polívka, Súpis slovenských rozprávok, s. 17.
153 Staropolskie pastorałki dramatyczne, s. 284.
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jako myłostyna, jałmużna, do ust „żebrzącego” Piotra, który dopie-
ro wów czas uznaje swój grzech i prosi o rekompensatę dla chłopa154. 
Jiří Polívka, pod nagłówkiem „Piotr się mści”, podaje na ten temat 
aż pięć opowiadań. W jednym z nich dziewczyna, która się naraziła 
św. Piotrowi, urodziła nieślubnego syna; gdy jako siedmioletni chło-
piec pasł on na polu krowy, „na prośbę Piotrową uczynił go Chry-
stus nie mym, a krowy uśmiercił” itd. Historie te kończą się wpraw-
dzie szczę śliwie, jednak św. Piotr sprowadza w nich nieurodzaj, głód 
i śmier telne zagrożenie. Dlaczego właśnie ten święty odgrywa taką 
nie wdzięczną rolę? Jest on obok Jana i Judasza najbardziej wyrazi-
stą postacią wśród apostołów, zajmując pośrednie miejsce między 
uko chanym uczniem Chrystusa, Janem-dziewicą a Judaszem, utoż-
samianym przez ludowe wierzenia z samym Lucyferem. Ze względu 
na swój urząd namiestnika Chrystusowego, ziemskiej głowy Kościo-
ła, św. Piotr jest pośrednikiem między niebem i ziemią, co symboli-
zują klucze – jego charakterystyczny atrybut.

Niewątpliwie w jednej z najpopularniejszych scen Nowego Tes-
tamentu, w której św. Piotr naśladując Jezusa idzie do Niego po wo-
dzie, można dopatrzeć się pewnego podobieństwa do wyobrażeń 
z mi tów kreacji, kiedy to Bóg i ditko chodzili po praoceanie. Zwłasz-
cza, jeśli dodamy do tego obrazu motyw naśladownictwa: współkre-
acja sprowadza się często do naśladownictwa boskich aktów przez 
diabła. Czy owe czysto zewnętrzne podobieństwa wpłynęły na za-
dziwiającą metamorfozę świętego Piotra w kulturze ludowej? Wyda-
je się, że jest to możliwe. Zarówno ludowe adaptacje, jak i w znacz-
nej mierze apokryfy wyrywają z kontekstu Biblii te fragmenty, które 
przypomi nają teksty funkcjonujące wcześniej w danej kulturze.

Nie bez znaczenia jest też z pewnością jego imię, Petrus, czyli ska-
ła, błędnie kojarzona z  kamieniem. Skoro – jak dowodzi Cezaria 
Baudouin de Courtenay – wielu świętych uzyskało w kulturze ludo-
wej drugą osobowość pod wpływem skojarzeń związanych z imiona-
mi w średniowiecznej łacinie155, to to samo mogło spotkać i św. Pio-

154 P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ, s. 153.
155 C. Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz, Święta Cecylia. Przyczynek do genezy 

apokryfów, Lwów 1922.
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tra. Stworzona przez diabła, a w każdym razie z nim związana skała, 
jest w  kulturze rolniczej przede wszystkim przeciwieństwem uro-
dzajnej ziemi i chleba; ten też może się przemienić w kamień w wy-
niku klą twy. Kamienie przestały rosnąć wskutek klątwy, rzuconej na 
nie przez Jezusa lub Matkę Boską. W  kamienie zamieniają się też 
prze klęci ludzie. Przywodzą one na myśl nieurodzaj, głód i klątwę.

Już Bogdan Żyranik w artykule z 1933 r. zwrócił uwagę na cha-
rakter postaci św. Piotra w opowiadaniu spod Kielc, w którym na 
po lecenie Jezusa Piotr uderza rózgą w kamień, wypuszczając z nie-
go węże, gady i robaki, które odtąd rozpełzną się po całym świecie. 
Św. Piotr „zastąpił związane z kamieniem bóstwo ujemne, występu-
jąc w wielkoruskich i ugrofińskich mitach w roli pomocnika i towa-
rzysza Bóstwa dodatniego”, stwierdza tenże autor156.

Dziwne sądy boże

Asmodeusz, według wierzeń żydowskich król demonów, prowadzo-
ny w łańcuchach do króla Salomona, który chciał od niego wydo-
być tajemnicę umożliwiającą zbudowanie Świątyni Jerozolimskiej 
w cał kowitej ciszy, zachowywał się w sposób nader zagadkowy. Mi-
jając orszak weselny – zapłakał, usłyszawszy zaś, iż jakiś człowiek 
każe sobie uszyć mocne buty na siedem lat – wybuchnął śmiechem; 
wy śmiał także sztukmistrza, który demonstrował swoje umiejętno-
ści ze branemu tłumowi. Asmodeusz bowiem, widząc rzeczy zakry-
te, nie dał się zwieść pozorom. Pan młody wkrótce umrze, również 
czło wiek, który zamawiał buty, nie przeżyje siedmiu dni, sztukmistrz 
zaś pomimo swego sprytu nie domyśla się, iż stoi na miejscu, gdzie 
spo czywa zakopany skarb157.

156 B. Żyranik, Przeciwieństwo bóstwa-drzewa i bóstwa-kamienia w wy obrażeniach 
ludowych, „Lud” 1933, t. 32, s. 90.

157 Por. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zienkie-
wicz, KiW, Warszawa 1994, s. 32; M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie le-
gendy biblijne, przeł. i przypisami opatrzył R. Stiller, URAEUS, cz. 1–2, Gdynia 
1996, s. 185–186.
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Jan Janów w  pracy o  Sabałowej bajce Henryka Sienkiewicza 
zwrócił uwagę na analogie między jej strukturą a kompozycją tal-
mudycznej legen dy o demonie Asmodeuszu. Opaczne zachowanie 
jako wyraz wiedzy niedostępnej ludziom jest popularnym motywem 
legend żydowskich, chrześcijańskich i muzułmańskich. Sprawiedli-
wość à rebours jest również tematem licznych opowieści o wędrów-
kach Jezusa i św. Pio tra, który dziwi się wyrokom i zachowaniu Mi-
strza. (W  podobnej roli w  legendach żydowskich występują m.in. 
Mojżesz i Eliasz). W polskim przekładzie Wielkiego zwierciadła przy-
kładów z 1612 r. oparta na tym samym schemacie opowieść o anie-
le i pustelniku nosi wymowny tytuł Dobrzy bywają kuszeni rzeczami 
przeciwnymi, a źli częstokroć szczęśliwych zażywają158. Anioł w po-
staci wędrowca przyłącza się do pustelnika, który obserwując różne 
wydarzenia, wąt pi w bożą sprawiedliwość. Anioł dopuszcza się czy-
nów iście szatańskich z perspekty wy pustelnika: kradnie złoty kubek 
gościnnemu i  pobożnemu gospodarzowi, aby go oddać skąpcowi; 
topi sługę tego pierwszego; wreszcie dusi płaczące w kolebce dziecko 
innego po czciwca. Kubek i dziecko stanowić miały przeszkody w za-
chowaniu pobożności obu cnotliwych gospodarzy; sługa byłby zabił 
swego pa na; grzesznik otrzymał swą zapłatę już na tym świecie, aby 
po śmier ci iść prosto do piekła159.

Janów zestawił rozmaite warianty tej historii, jak również legend 
pokrewnych, w  tym – ludowych. Także w  materiałach współczes-
nych wątki tego typu są dosyć powszechne, umożliwiają bowiem po-
zorną racjonalizację paradoksów. Uzupełniając z pozoru nikczemne 
i bezsensowne uczynki anioła ich efektem w innym wymiarze bądź 
nie spodziewaną tajemnicą, całkowicie odmieniają ich wartość. Nie 
bez przyczyny wiele wydań Vitae Patrum pomija tę legendę, a Vol-
taire wykorzystał ją jako tworzywo Zadyga i Kandyda, parodiując jej 
sens. Nie jest to trudne z uproszczonym rozwiązaniem problemu zła 
w postaci pośmiertnego happy endu dla jego ofiary, nawet jeśli oz-

158 J. Janów, Sabałowa bajka Henryka Sienkiewicza i legendy o dziwnych są dach Bo-
żych, „Lud” 1931, t. 30, s. 92.

159 Ibidem, s. 95–96; por. J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa, T 759.
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nacza to nagrodę dopiero w raju. Chodzi tu bowiem o nader ziem-
ską zasadę odpłaty.

Jednocześnie popularność tego rozwiązania (sprawiedliwości 
à re bours) mogła wynikać z wyobrażenia krainy zmarłych jako świa-
ta na opak, charakterystycznego dla wierzeń archaicznych.

W  zanotowanych współcześnie wariantach legendy zamiast 
anioła zostaje często podstawiony sam Zbawiciel (angelologia nie 
należy do najpopularniejszych tematów biblii ludowej), a zmiana ta 
sprawia, że legenda przybiera formy groteskowe:

U ojca był jeden syn. A Pan Jezus przechodzi, a ten chłopczyk so-
bie lata. Jak to mnie przez rzekę przejść, ten mówi, dziecko, poka zy! 
I ten chłopczyk poleciał z Panem Jezusem i na kładce Pan Jezus jego 
utopił. A tamten [ojciec – M. Z.] mówi: Gdybym ja wiedział, że on 
taki, to ja jemu by kości połamałby. Dzieciaka mnie utopił! A Pan Je-
zus tak mówi: Co chcesz? Ten twój syn byłby straszny zbój i ty prosiłby 
jego śmierci. A teraz u ciebie urodzi się syn i będzie wielkim doktorem. 
I ciebie będzie patrzyć do śmierci. I Pan Bóg dał, że zna lazł się chłop-
czyk, i dobry. I przestał ten człowiek płakać (rej. solecznicki, 1992).

Opowiadają, że Pan Bóg chodził po ziemi. Może i teraz chodzi? 
Ale też chodził człowiek taki, żebraczek. Żebrując, ubogi taki. No i żesz 
przyszedł do człowieka i prosi się na noc. To ten mówi: Nocuj dziadu-
nia u mnie. Ten dziadunia zanocował. Na jutro rano już idzie [?] do 
drugiej wioski, niedaleko. Czy można tam przejść? Gospodarz mówi: 
Dziadunia, można, tylko tam kładka trzeba pokazać, gdzie przejść, 
nie mostek a kładka. Tak ja dziadunia zaprowadzę i pokażę. A pan Je-
zus powiedział: Nie, mój kochany, niech mnie synek twój zaprowadzi. 
On miał tylko jednego synka, ot tak stare ludzie opowiada li. Ten synek 
miał tylko siedem lat. Poszedł jemu pokazać, dla Pana Jezusa. To Pan 
Jezus wziął i jego zatopił. I potem opisał w opisaniu: że ten – dziecko – 
byłby śmiertelny grzech popełnił, jak on wyrósłby, tak on zabiłby ojca 
i matkę. To jemu byłby grzech śmiertelny, za po tępienie było. A tak on 
został się szczęśliwym (rej. wileński, 1990).

Według tej osobliwej pseudoracjonalizacji Bóg dzięki wszech-
wiedzy może wyprzedzić wypadki i  zanim zbrodnia się dokona, 
umie ścić potencjalnego zbrodniarza w beztroskim niebie. Szczegól-
ny akt łaski jest nagrodą za zasługi bogobojnych rodziców. Zatem:  
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1) Bóg prowadzi swoisty pojedynek z tajemniczym losem, dolą, (dia-
błem?); 2) kara i nagroda są dziedziczne (również na tamtym świe-
cie). Obie te zasady cieszą się popularnością w biblii ludowej, odmie-
niając w istotny spo sób przesłanie Ewangelii.

Interesujący efekt daje kontaminacja naszego wątku z popular-
nym wyobrażeniem (także plastycznym) Anioła Stróża:

Anioł prowadzi braciszka i siostrzyczkę przez most. No szli, szli, 
dziewczynka przeszła, a chłopca tup – do wody wepchnął. I ludzie to 
widzieli i pytają, czemu tak, przecież to mały chłopiec, niewinny był. 
A on mówi: Bo wy nie wiecie, bo jakby on dorósł, to szkody dużo na-
robił, nawet matkę swoją zabił. A żeby do tego nie doszło, to już niech 
lepiej będzie aniołkiem (rej. solecznicki, 1991).

Anna Kunczyńska-Iracka, historyk sztuki, odpustowy obrazek 
z  dziećmi na mostku i  widoczną za nimi postacią Anioła Stróża 
zaty tułowała kiedyś żartobliwie: Anioł spychający dzieci do rzeki, 
co w  świetle przytoczonej historyjki okazuje się trafną intuicją. 
Funk cjonują jednak również inne, bardziej subtelne warianty le-
gend opar tych na inwersji oczywistej oceny wydarzeń. Należą one 
do typu na zwanego przez folklorystów Anioł parobkiem160 i bardziej 
niż przyto czone teksty zbliżone są do historii Asmodeusza, koncen-
trując się ra czej na hipokryzji i pozorach tego świata niż sprawiedli-
wości à rebours.

Kiedy dawniej jeszcze Jezus chodził po ziemi, nikt nie wiedział, 
że to Jezus. On chciał dać znać, żeby ludzie tylko zrozumieli go. Je-
den raz jemu tak przyszło sie, że zgodził się do wielkiego gospodarza. 
No, jak sługa jego. No i dosyć był bardzo dobry sługa, niedługo po-
bywszy u tego pana, zmarł jakiś przyjaciel. On powiedział, że – poje-
dziemy tam, na ten pogrzeb. Jadą drogą. Od razu pan się spieszy, bo 
to przecież – jedziemy na pogrzeb. Ale ten sługa coś jakby nie za wsze. 
Jadą około kościoła. Gospodarz mówi: Trzeba zastanowić się, ja chcę 
chwileczkę pomodlić się. A ten sługa w konie, w konie i po jechał da-
lej. Jadą koło krzyża, tam maleńka kupka ludzi zebrawszy się i mo-
dlą się. Ten sługa zatrzymał konia i mówi na gospodarza: Tu pomodlimy 
się. Dalej jadą, w domach taki szum, tam bitwa, nie wia domo, co robi się. 

160 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa, T 796.
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28.  S. Dzięgałowy, Skrzydlaty Chrystus, tempera na desce, tło ze śladami 
złoceń, 53,5 × 32 cm, 1675, Przekopane, woj. przemyskie. Chrystus 
błogosławiący
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Ten sługa skoczył z konia, podskoczył do tego do mu i pocałował wę-
gieł. Dalej jadą, tam w  domu tak ładnie śpiewają te święte piosen-
ki. Ten sługa wziął kamień, kamieniem w ten dom rzucił. Przyjecha-
li na pogrzeb, przecież wszystkie ludzie jest takie smutne, płaczą, a ten 
sługa koło drzwi stoi i nie może wytrzymać ze śmiechu. Obowiązko-
wo troszkę zaśmieje się i ucieka, bo nieładnie przecież, tam tego jego 
pana wszystkie krewni i znajomi, a jemu śmiech bierze, nie może wy-
trzymać. No i nareszcie skończyło się to wszystko, do domu jadą, pan 
ten pyta: Powiedz dla mnie, co to takie go, to ma znaczyć? Wszystkie 
płakali, ty śmiałeś się? Bo, mówi, pan nie widział. Ten człowiek, któ-
ry zmarł, on nigdy nie miał swoje go tytuniu, nigdy nie miał swoich cy-
garetów. Zawsze prosił u kogoś: Daj mnie zapalić, daj zapalić. To po 
śmierci jemu diabli pchali tyle już do gęby tego tytuniu, a ja nie mógł 
wstrzymać już ze śmiechu. A mówi, gdzie ja biłem kamieniem, tam 
gdzie ludzie modlili się, anioł był w domu, a diabeł pod domem, to ja 
jemu kamieniem. [...] A dalej, gdzie tam była w chacie kłótnia, anioł 
pod węgłem płakał, ja jego pocałował. A w tym kościele, gdzie my je-
chali, tam Boga nie ma – nie trzeba tam było zastanowić się, pomodlić 
się. A gdzie maleńka kupka ludzi, tam był Bóg i za to ja tam też zeszed 
i pomodlił się. Wte dy gospodarz [...] mówi: To kto ty jesteś? Ty jesteś 
człowiek? To co, to może ten Jezus, który miał przyjść na świat. On po-
wiedział: Tak, tylko tego mi trzeba. I znikł i jego więcej nic nie widział 
(rej. wileń ski, 1990).

Wariant łemkowski przedstawia zasady boskiej ekonomii tak, 
jakby zostały one stworzone wyłącznie dla mężczyzn:

Jak Chrystus z apostołami chodził i nauczał, przyszli nad rzekę 
Jordanu, jedzie chłop, ma dwie pary wołów pięknych. Chcieli się prze-
wieźć, a on odmówił, nie zabrał ich. Jedzie drugi chłop, ale ten miał 
tylko dwa woły, i  to chude. Ten ich zebrał, przeprawili się na drugą 
stronę, po dwóch jakoś przewiózł. Święty Piotr pyta, jaka będzie za-
płata za to, a Chrystus mówi: Padną mu i te dwa. – A co tamtemu? – 
A tamten jeszcze cztery będzie miał. – Boże, jakiś Ty dziwny! – A ty 
dziwniejszy! A święty Piotr pyta: – Czego? – Bo rogi masz. Pomacał 
się, a on ma rogi, wyrosły mu. Ale to było chwilowe. I potem jak było: 
ten co miał cztery woły, to sam umarł. A ten, co miał te chude – żona 
mu umarła. Tak ten biedny wziął żonę bogatego. To taka polityka bo-
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ża. Widzisz, człowieku, ty z bożej polityki nie będziesz mądry. Jak bo-
gaty jesteś, nie ciesz się (nowosądeckie, 1991, Łemko, grekokat.).

Taką samą historię (bez rogów św. Piotra) przytacza z  dzie-
więtnastowiecznych materiałów Jan Janów jako wariant łemkow-
ski wprowadzający nowe rozwiązanie historii o Chrystusie i Piotrze 
przy przewozie; zwykle bowiem biedak otrzymuje nagrodę dopiero 
na tamtym świecie. „W opowieściach tych – powiada Janów, przy-
taczając wiele wariantów – występuje często utrata wołów przez 
biedne go; jeśli się zważy, że u wieśniaków karpackich stanowią one 
naj ważniejszą pozycję majątku ruchomego, łatwo pojąć, dlaczego 
powyższa wersja jest u nich tak popularną. W opowieściach, które 
mówią o spotkaniu Chrystusa z wdową, dotkliwym i dziwnym cio-
sem bywa strata krowy”161; tu autor przytacza kilka ukraińskich wer-
sji historii, którą współcześnie zapisaliśmy w rejonie wileńskim:

bywa dawniej nieurodzaj, sucho, dżdżu nie było, a kobieta, wdo-
wa, dzieci miała i  jeść nie miała, a dzieci biedne modlili się, pro sili, 
żeby Pan Bóg dał deszczu i mieli cielątko jedne, taka chudzinka. Przy-
chodzi Pan Jezus, a dziatki na kolanach modlą się, oni nie wie dzą, że 
to Pan Bóg przyszedł do nich, posłuchał modlitwów i chodził, a miał 
przy sobie apostołów [...]. Pan Jezus szedł, spotyka wilka, też głodny 
i suchy – wody nie ma – prosi, żeby [...] Pan Bóg dał mu wo dy i jeść. – 
A tam uwiązany cieluk, zjesz i będziesz podjadłszy, do tej wdowy wy-
prawił tego wilka i on poszedł i zjadł tego cieluka. I Pan Jezus dalej 
idzie z tymi apostołami [...] i dał Pan Bóg wodę, ruczajek taki, nale-
ciało zwierzętów, ptaszek, wodę piją. Oni napili się wody i poszli da-
lej, aż przychodzą do raju, a tam wdowa z dziećmi, do któ rej Pan Je-
zus posłał wilka (rej. wileński, 1990)162.

Warianty Janowa są bardziej rozbudowane; dla kontrastu wystę-
puje w nich także bogata gospodyni, która źle przyjmuje gości: Jezu-
sa i  towarzyszących mu Piotra i  Pawła. Św. Piotr, słysząc, iż Jezus 
wysyła głodnego wilka, aby pożarł czerwono-łysą krowę biednej 
wdowy, przemalowuje ją. Wilk powraca, nie znalazłszy krowy czer-

161 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, s. 129.
162 Por. pełną wersję w: Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań 

dawnej Rusi, wybór, przekł. i wstęp R. Łużny, Warszawa 1988, s. 196.
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wonej i dostaje kolejną instrukcję od Jezusa. Powtarza się to kilka-
krotnie, aż Jezus rzecze: „Ty, Petre, zo mnow ne żartuj, bo ja znaju, 
szczo komu wdiłyty!”, po czym wyjaśnia, że dzieci wdowy wyrosły-
by przy matce na złodzieja i rozbójnika, teraz zaś pójdą między lu-
dzi, którzy nauczą ich rozumu. Wdowa zyskuje oczywiście niebo163.

Zakończenie tekstu świadczy o  tym, iż Jezus zastąpił tu anioła 
skaza nego na pokutę przez samego Boga. Anioł wysyłany po duszę 
wdo wy, matki wielu małych dzieci, ulitował się nad ich losem i zo-
stawił ją przy życiu; za to miał służyć u ludzi, póki ktoś nie nazwie 
go jego imieniem.

Historie o bożej sprawiedliwości są jaskrawym przykładem eks-
pansji głównych postaci biblii ludowej, a zarazem żywotności wyob-
rażeń o  lustrzanych zaświatach. Czyni to zresztą owe opowieści 
po tencjalnym źródłem komizmu, co wykorzystał nie tylko wspo-
mniany wcześniej Voltaire. Z  ich koncepcją odwróconego porząd-
ku harmo nizuje przeświadczenie, iż zło doznawane przez człowieka 
jest próbą, na którą Bóg daje przyzwolenie ciemnym mocom: Dobre 
ludzie tyl ko pokutują na tym świecie, złe nie, bo idzie czort i jemu po-
maga. Wredny człowiek nie choruje, jemu czort pomaga. [...] Ale wy-
cierp – człowiek tak nie może jak Chrystus. Kto cierpliwy, ten szczęśli-
wy bę dzie, no nerw nie wytrzymuje (rej. wileński, 1992).

Symbole communitas, cd. 

Towarzysze Jezusa

Judasz Iskariota uważany jest za potomka Kaina, a zarazem protopla-
stę wszystkich samobójców, a zwłaszcza wisielców. W naszych roz-
mowach nie pojawiła się rozpowszechniona przez Jacopo de Voragi-
ne legenda przedstawiająca Judasza na wzór Edypa: jako zabójcę 
własnego ojca i małżonka swej matki164. Akcentuje się w nich nato-

163 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, s. 130; po-
dobnie P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ.

164 J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, przeł. z jęz. łac. J. Pleziowa, wy bór, wstęp 
i przypisy M. Plezia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983, s. 158–160.
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miast bezpośrednie motywy zdrady, przede wszystkim sugerowaną 
w Ewangelii Jana chciwość i złodziejstwo skarbnika apostołów (12,6; 
13,29). Widoczny u jego pasa „worek judaszów”, zgodnie z tra dycją 
ikonograficzną pozwala go rozpoznać na przedstawieniach Ostatniej 
Wieczerzy; jest także nieodłącznym rekwizytem kukły Judasza wie-
szanej w Wielki Czwartek na drzewie (zwyczaj prak tykowany do nie-
dawna, w  niektórych miejscowościach Polski południowowschod-
niej). Według tradycji apokryficznej Judasz powziął zamiar zdrady, 
aby odzyskać trzydzieści srebrników, wydanych z ka sy apostolskiej 
na olejek, którym namaszczono stopy Chrystusa. Ko bieta, która to 
uczyniła, była według Jana Ewangelisty Marią, siostrą Marty i Łaza-
rza z Betanii (11,1–2; 12,1–8). Jest ona jednak równie powszechnie, 
co bezpodstawnie uważana – także współcześnie – za Marię Magda-
lenę, jawnogrzesznicę. Utożsamia się z nią również ko bietę, którą Je-
zus ocalił od ukamienowania.

Pan Jezus łowił ryby w łodzi z apostołami i ona się do niego za-
lecała, ludzie w nią zaczęli kamieniami bić, a Pan Jezus powiedział: Je-
śli jesteście bez grzechu, to rzućcie kamieniem. I wtedy wszyscy odeszli, 
a ona mu stopy ucałowała i od tego czasu nawróciła się, po szła do za-
konu (rej. wileński, 1990).

Maria Magdalena to była zbrodniarka. A kiedyś to były trzy ka ry 
śmierci: kamienowanie, krzyżowanie, palenie, stos drzewa składali i za-
palali. I  ją chcieli ukamienować. Wybrali dwunastu sprawiedli wych 
i mieli na nią spuścić kamień. Ukazał się wtedy anioł i pokazał każde-
mu tabliczkę, że on jest grzeszny i oni ją puścili wolną (rej. wi leński, 
1990).

Intryga, którą apokryfy czynią bezpośrednią przyczyną zdrady, 
opisywana bywa także współcześnie. Historia srebrników przeciw-
stawia Marię Magdalenę chciwemu Judaszowi:

Judasz był bardzo zazdrosny. Kiedy Pan Jezus chodził po świe cie, 
wiadomo, że tam w Egipcie jest gorąco, i przyszedł do Betanii Pan Je-
zus bardzo zmęczony, po piasku, i usiadł. A u Mojżesza był ta ki zakon, 
jeżeli kobietę złapano jawnogrzesznicą na grzechu (jawno grzesznik – 
kto żyje z  obcym mężczyzną, nie z  mężem...), to ukamie nować ją. 
[...] A ta Maria Magdalena była bardzo piękną kobietą, bardzo mia-
ła piękne włosy, takie długie, jasne. No i właśnie przypro wadzono tą 
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Marię Magdalenę do Pana Jezusa: Ta kobieta jest złapa na na cudzo-
łóstwie. Prawo Mojżeszowe nakazuje ludzi takich kamie nować, a  ty 
co powiesz, Nauczycielu? A to wszystko tak chcieli zła pać Pana Jezu-
sa, jeżeli on powiedziałby: ukamienować ją, znaczy on nie ma litości, 
a twierdzi, że trzeba przebaczać nieprzyjaciołom, mi łować nieprzyja-
ciół. A jeżeli nie – znaczy, sprzeciwia się prawu. Wte dy Pan Jezus schy-
lił się, tak pisał patykiem na ziemi, że z zie mią przemawia, i do nich 
tak odezwał się: Dobrze, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na 
nią kamieniem! Ale nie znajdziesz człowieka, któryby nie miał grze-
chu. Bo to myślą, mową i uczynkiem człowiek grzeszy. Nawet mówią: 
za jedno pomyślenie wieczne potępienie. Każdy ma jakikolwiek grzech 
i tak ludzie po ci chu, po cichu uciekali i uciekli wszyscy. Została tyl-
ko ta kobieta i klęczała. I powiedział Pan Jezus: Niewiasto, nikt cie-
bie nie potępia? – Nikt, Panie. – I ja ciebie nie potępiam. Idź, ale wię-
cej nie grzesz.

I ona chodziła za Panem Jezusem i tak jego pokochała, chodziła 
za nim wszędzie i kiedy on przyszedł do Betanii i był zmęczony, ona 
niosła buteleczkę olejku, bardzo drogiego olejku, który kosztował trzy-
dzieści srebrników, i ona wylała na nogi Panu Jezusowi, a swoi mi wło-
sami wytarła, tak jego kochała. A Judasz był i widział, i jemu to tak 
zrobiło się żal, że taka strata, wylano na taką brudną rzecz. No i on 
to postanowił jakkolwiek zrobić, żeby tych srebrni ków nie poszło 
na marne, żeby ich odwrócić [...]. I dlatego ten Judasz postano-
wił tak już dopomóc tym swoim arcykapłanom i umówił się z nimi, że 
oni mu dadzą 30 srebrników, a on jego wyda (rej. solecznicki, 1991).

Podobnie według Rozmyślania przemyskiego i Sprawy chędogiej 
Judasz kradł dla żony i dzieci dziesiątą część ofiary zebranej, a po-
nieważ Magdalena zużyła maści za trzysta srebrników, pozbawiła go 
trzydziestu i za to sprzedał Mistrza165.

Zazdrość Judasza o Jezusa bywała interpretowana jako zazdrość 
o  Magdalenę. Judasz by nie sprzedał Pana Jezusa, ale Maria Mag-
dalena prowadziła życie rozpustne, a jak zobaczyła Pana Jezusa i po-
słuchała jak mówi, to go bardzo pokochała. Jak był w odwiedzi nach 

165 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 290; Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. 
przemyskie, s. 287–882; J. de Voragine, Złota legenda, s. 160.
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u Zachariasza, wylała olejek alabastrowy na jego nogi i włosa mi ob-
tarła – jak go bardzo musiała kochać! Ale Pan Jezus jako Bóg by się 
z nią przecież nie ożenił jak człowiek, a Judasz tego nie rozu miał, był 
zazdrosny, że on jest rywalem jego, myślał, że się będzie z nią żenić. 
I tak się zachowywał jak taki rywal-zazdrośnik. Judasz był chytry na 
tę mamonę świata. Chciał swoje finanse podreperować, bo to drogi ole-
jek alabastrowy, to mówi, trzeba było te pieniądze le piej dać na ubo-
gich. I od tego czasu postanowił wydać Pana Jezusa. Kochał Pana Je-
zusa, ale sprzedał, jak to rywal. Myślał, że jak sprzeda, to Pan Jezus 
zniknie i już, jak to przedtem nie raz bywało. A on pieniądze weźmie 
i schowa. Nie myślał, że Bóg dopuści do ta kiej tragedii. I jak zobaczył, 
że go powlekli, zamiast zazdrośnik-ry wal wzbudzić w sobie ten żal – 
tylko wszystko stracone, dla niego już nie ma wyjścia, i zakończył tak 
haniebnie. A mógłby się uratować tak jak święty Piotr (woj. przemy-
skie, 1989).

W legendach średniowiecznych historia srebrników łączyła róż-
ne wydarzenia obu Testamentów, podobnie jak legenda o  drzewie 
krzy ża; zresztą obie splatały się ze sobą166. Historia Trzech Króli opi-
suje dzieje owych monet od czasów Abrahama167. Według współcze-
snych narracji srebrniki należały do da rów Trzech Króli złożonych 
Dzieciątku, a nawet trzydzieści srebrni ków dawali też Matce Boskiej, 
żeby sprzedała Pana Jezusa (woj. krośnieńskie, 1991). Natomiast 
dzieci chodzące „po żaczkach” przed Wielkanocą deklamowały:

A we czwartek z rana sprzedał Judasz Pana 
Za trzydzieści srebrników, swojem niewolnikom. 
Nie sprzedaj go Żydom, jeno matce jego, 
Bo ona go miała, jak co najdroższego168. 

Może ten tekst obrzędowy jest śladem dramatu pasyjnego, gdyż Roz-
myślanie przemy skie notuje myśl podobną: gdyby Najświętsza Panna 

166 Por. rozdz. Sybilla i Drzewo Krzyża; W. Bugiel, Graf Artur. Miti, leggende e super-
stizioni del medio evo, „Wisła” 1896, t. 10, s. 653.

167 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 224–226.
168 T. Sokołowska, Chodzenie „po żaczkach” i „po szczodrakach” we wsi Żurawiczki, 

pow. Przeworsk, „Literatura Ludowa” 1957, nr 3, s. 30.
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wiedziała, za jak lichą zapłatę sprzedano Jej Syna, mogłaby zdobyć 
pieniądze u przyjaciół i dać Judaszowi, by je zwrócił „tym przeklę-
tym bisku pom”; ale zaprawdę tego nie wiedziała169. Biblia dostar-
cza pewnego ugruntowania historii srebrników przez wprowadzenie 
wątku Hakeldamach, Pola Krwi, pierwotnie zwanego Polem Garn-
carza, ziemi za kupionej na cmentarz cudzoziemców za pieniądze 
zwrócone przez Judasza.

Jak on oddał te srebrniki, to oni nie chcieli dać do tej kasy. Za 
te pieniądze zakupili cmentarz, ale te pieniądze nie dawały spokoju 
temu, co je wziął. I myśleli, że jak dzwon zrobią, to już będzie spo-
kój, ale tam, gdzie były te srebrniki, to popękał i głos miał taki dręczą-
cy, i ludzie wzięły ten dzwon i wrzuciły go do morza, aż skorupa ziem-
ska pękła. Z powodu tego dzwonu nieurodzaje różne były, klęski (woj. 
przemyskie, 1989)170.

Rolę garncarza interpretowano też jako plebanki, kościelne 
dzie dzictwo, upatrując w  księżach bezpośrednich spadkobierców 
żydow skich kapłanów: W  Jerozolimie oni kupili tej ziemi i  przy tej 
Świątyni była. I to teraz zawsze jest przy księżach, ta ziemia garnca-
rza (woj. płockie, 1989).

Powróćmy do głównych osób dramatu. Maria Magdalena jest 
w biblii ludowej drugą co do znaczenia (po Matce Boskiej) posta-
cią kobiecą, znaną jako pokutnica, która spędziła wiele lat na pusz-
czy. Tak ją przedstawia popularna pieśń opowiadająca o jej rozpaczy 
pod krzyżem i o spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem-ogrod-
nikiem (incipit „Maria Magdalena w świecie się kochała”). Przypi-
sane jej jako symboliczny atrybut łzy skruchy upodabniają ją do św. 
Piotra, przeciwstawiając ponownie Judaszowi. Na przykład w znanej 
pieśni pokutnej Magdalena i Piotr są przedstawiani jako para grzesz-
ników, która dostąpiła miłosierdzia.

Piotr święty po trzykroć choć się zaparł Ciebie, 
przecież go, mój Jezu, 
przyjąłeś do siebie.
Skoro nań wejrzałeś, on krwawe łzy leje, 

169 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 201.
170 Por. K. Gieryszewska, Interpretacja postaci Judasza, „Polska Sztuka Ludowa – 

Konteksty” 1992, R. 46, nr 2, s. 40.
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zaraz serce jego 
od żalu topnieje.
Maria Magdalena też wiele grzeszyła,
przecież łaski Twojej,
Jezu, dostąpiła.
Skoro ta upadła pod Twe święte nogi,
żebyś jej odpuścił,
Zbawicielu drogi (woj. przemyskie, 1989, wersja śpiewana)171.
Łzy Marii Magdaleny w opowiadaniu z Białorusi zastępują dro-

gocenny olejek, którym miała namaścić stopy Jezusa. Drugim jej 
atrybutem są długie, piękne włosy.

Ona od żonów mężów odbiwała, taka niedobra była. A później 
ona nawróciła się i wiedziała, że ona jest grzesznica wielka. Poszła do 
lasu i w lesie pokutowała. I tak płakała, że jej tu [rozmówczyni wska-
zuje policzki] miejscowości wygnili, a później wyszła z lasu i pyta się, 
gdzie tu jest Pan Jezus. A Pan Jezus już był, chodził po ziemi z ludź-
mi razem. Mówi: Idź do tej chatki, tam Pana Jezusa zo baczysz. [...] 
I ona upadła do jego u nogi i wtenczas ona swoimi łza mi jemu nogi 
umyła i swoimi włosami jemu wytarła. I wtenczas Pan Jezus jej daro-
wał wszystkie grzechy, jak na ziemi żył. Za jej napokuty (rej. brasław-
ski, 1996).

Podobnie św. Piotr jest przedstawiany na ludowych wizerun-
kach ze łzami spływającymi po policzkach i  kogutem, symbolem 
jego zdrady (tłumaczonej anegdotycznie jako zemsta za uzdrowie-
nie te ściowej; por. Ewangelia Mateusza 8,14–15, Ewangelia Marka 
1,29–1, Ewangelia Łukasza 4,38–39).

Jak Piotr płakał, jak żałował, to mu się takie bruzdy aż w twarzy 
porobiły. On żałował za grzechy, co Pana Jezusa zdradził wpierw, ale 
się opamiętał i wyszedł na dziedziniec i gorzko zapłakał, i te bruz-
dy aż mu wyszły. [...] A Judasz gdyby żałował za swoje czyny, to by 
był tak samo uczniem, a że [...] pchnęło go tak, że poszedł i się powie-
sił. To mamy teraz to jego pokolenie i tak już bę dzie do końca świata, 
że się ludzie wieszają. Mówi się: powiesiła się jak Judasz, albo jest ta-

171 Dwie wersje tejże pieśni opublikował W. Siarkowski jako „błagalne” (Materyały 
do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, s. 96–97).
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kie powiedzenie: ty Judaszu, to że on jest taki nieuczciwy. [...] To taki 
człowiek ma pokusę w sobie, jeden przemoże, drugi nie, jeden ma silną 
wolę, drugi – słabą. Piotr miał silną wolę, to przemógł siebie, a Judasz 
był słabszy, to [...] powiesił się (woj. przemyskie, 1990).

Zdrada obu apostołów (Judasz zwany jest trzynastym apo-
stołem) jest często porównywana, z konkluzją, iż gdyby Judasz nie 
zwątpił w boskie miłosierdzie, wina byłaby mu darowana.

Anioł przyszedł do Judasza i mówił mu, żeby poszedł do Pana, to 
on mu wybaczy. A on się upierał, że tego mu już Pan Jezus nie wyba-
czy; i  byłby może pierwszym świętym, bo dzięki niemu Bóg zesłał 
odku pienie na ludzi. I jak Pan Jezus był ukrzyżowany, widział, że Pan 
Jezus tak się męczy, to poszedł i się powiesił (woj. przemyskie, 1989).

Judasz z  Kaina potomek. [...] Piotr zaparł się trzykrotnie przed 
taką zwykłą służącą, to też był zdrajca. Ale że żałował, to mu Pan Je-
zus przebaczył i został papieżem. Pan Jezus zbawił wszystkich oprócz 
dwóch ludzi, bo się schowali za drzwiami, jak przyszedł do piekła. 
Chciał zbawić wszystkich, ale za drzwi już nie zaglądał. To był Judasz 
i Kain (woj. przemyskie, 1989).

Akcentowanie zdrady św. Piotra uderza również w apokryfach. 
Według Rozmyślania przemyskiego zaparł się on Jezusa aż cztero-
krotnie; był w takiej rozpaczy, że gdyby Chrystus nie modlił się zań 
w ogrójcu i nie był na niego spojrzał na dziedzińcu, byłby się Piotr 
powiesił jak Judasz. Po zdradzie skrył się w  jaskini, zwanej odtąd 
„kurowe pienie” i  poprzysiągł nie jeść, nie pić i  nie spać, póki by 
nie uznał przebaczenia. Dlatego po Zmartwychwstaniu anioł rzekł 
do niewiast: Idźcie, powiedzcie zwolennikom i Piotrowi. Odtąd miał 
on zwyczaj czuwać na modlitwie „od pierwszych kur” aż do jutrz-
ni, opła kując swój grzech172. W  szesnastowiecznej pieśni misteryj-
nej, gdy Jezus po Zmartwychwstaniu ukazał się Piotrowi w jaskini, 
rzekł mu, by się już nie wstydził swej zdrady, bo nie nastąpiła z jego 
woli, lecz z dopuszczenia samego Zbawiciela, aby jako głowa Kościo-
ła umiał być wyrozumiały dla grzeszników173.

172 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 205.
173 Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, „Biblioteka Naro-

dowa”, nr 65, seria 1, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 70.
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Równoważnie traktuje zdradę Judasza i  św. Piotra dziewiętna-
stowieczne opowiadanie ukraińskie. Biedak nie chce się podzielić 
ciężko zapracowaną paschą z żadnym z nich – odmawia Judaszowi 
za to, że sprzedał swego nauczyciela, a Piotrowi – że w strachu wy-
parł się Chrystusa; wówczas właśnie Piotr podejmuje nieudane wy-
siłki, by zemścić się na biedaku za odmowę174.

Kogut, symbol zdrady św. Piotra i jego nieodłączny atrybut (stąd 
apostoł ten jest patronem zegarmistrzów), w apokryficznym wątku 
związanym z Judaszem staje się symbolem zmartwychwstania Jezu-
sa. Kiedy Judasz wydał Mistrza i zaprowadzili go już żeby ukrzyżo-
wać, na górę, on [Judasz – M. Z.] przyszedł w ten czas do domu i żo na 
mu podała jeść, [...] kurę zarąbała, że to pietuch. On je, a ona poczę-
ła na niego narzekać: Ty, taki człowiek był, ludzi z grobu po dejmował, 
dlaczegoś ty go wydał. A on: Tak on też powiedział, że zmartwych-
wstanie za trzy dni, tak on zmartwychwstanie, jak ten ko gut z półmi-
ska wstanie i zaśpiewa. Aż tu kogut z miski hop i zaśpie wał. A Judasz 
wtedy chodu i uciekł (rej. solecznicki, 1991).

W  Ewangelii Nikodema to żona Judasza zaprzecza możliwości 
zmartwychwstania Jezusa; powiada ona: „»Tak jak ten kogut pieczo-
ny na węglach nie może wydać głosu, tak i  Jezus nie zmartwych-
wstanie, jak mówisz«. I natychmiast, skoro tylko wyrzekła te słowa, 
kogut ów rozpostarł skrzydła i  trzykroć zapiał”175. W obu tekstach 
znak ten bezpośrednio poprzedza samobójstwo Judasza. Przestawie-
nie ról w opowiadaniu z Wileńszczyzny wynikać może z kontamina-
cji postaci Judaszowej żony z żoną Piłata, zwaną w apokryfach Clau-
dią Proculą, bądź – Proklą.

Piłata żona to bardzo nie chciała, żeby Piłat skazał Jezusa na 
śmierć. Bo całą noc dręczył ją szatan. Szatan bowiem lękał się, że ska-
żą Pana Jezusa na śmierć i On odkupi rodzaj ludzki, to on już sta-
rał się jakkolwiek odwieść od tego zamiaru. No to żona Piłata prze-
słała kartkę Piłatowi, w której było napisane: „Nie winię jakkol wiek 
tego sprawiedliwego, bo całą noc przemęczyłam się dla niego”. I Piłat 
chciał bronić, bo nie znajdował winy w nim, ale ci arcykapła ni podju-

174 P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ, s. 154.
175 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 442.
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dzili tam tłum, a on lękał się jako Rzymianin o swoją posadę (rej. so-
lecznicki, 1991).

Epizod ten jest znów niemal dokładnym powtórzeniem fragmen-
tu Ewangelii Nikodema za wyjątkiem przypisania snu Prokli szatano-
wi; motyw ten obecny jest jednak w staropolskich apokryfach, np. 
w Sprawie chędogiej176. Co do Judaszowego koguta, jego ożywienie 
wiąże się zazwyczaj z „niewiernymi” Żydami; są oni przecież „zbio-
rowym Judaszem” i nazywa się ich nieraz jego imieniem: kiedy te ju-
dasze zamęczyli Pana Jezusa, zarżnęli koguta i do talerza wrzucili i ugo-
towali i tak mówili: „Tak on odżyje, jak ten kogut odżyje”. To w tym 
momencie talerz przewrócił się, a kogut odżył i zaśpiewał (rej. wileń-
ski, 1990). Epizod ten popularny był w ukraińskich kolędach.

Wtady ruskij Bog iz mertwych ustane,
koli tot kaplun spred mene zletit,
Pid oblaki siade, krasnie zapeje, 

powiada „Żydowin” do swej córki, gdy dziewczyna mu przyno-
si wiadomość, że „ruskij Pan Bog z  mertwych wstaw”177. Stąd za-
pewne legendę, w zredukowanej postaci, powtarzają Łemkowie: Jak 
przy szli Żydzi do grobu Pana Jezusa i zjadli koguta, położyli kostki na 
boku i mówią: Wtedy on wstanie, jak kogut zapieje (woj. krośnień-
skie, 1991, Łemkini, grekokat.). Podobny wątek związany jest z ry-
bą: choć upieczona, a nawet nadjedzona, ożywa, gdy Jezus wrzuca ją 
do wody178. Obie historie łączy legenda rumuńska o poszukiwaniu 
Jezusa przez Marię. Frédéric Tailliez powiada, iż epizod ten stanowi 
interpretację Psalmów, w których wrogowie Sprawiedliwego ucztują 
w czas swojej hańby. Najświętsza Panna spotyka Żydów posilających 
się przy stole w pobliżu grobu lub krzyża. „Twój syn zmartwychwsta-
nie, gdy ten tu kogut zaśpiewa, gdy ta oto ryba przyrządzona w sosie 
popłynie”. Stworzenia wracają do życia, a ryba ochlapuje biesiadni-

176 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 300.
177 Teki Karłowicza w Arch. Wileńskim, Wileńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 

Fond 1136, op. 10, 208.
178 Wersja białoruska u Polivki: Ryba z adnym okam i bokam (Súpis slovenských roz-

právok, s. 175).

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



29.  Ukrzyżowanie ze św. Magdaleną, obraz na szkle, 9 × 12 cm, Jabłonka, 
woj. nowosądeckie

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



370 CZĘŚĆ 4

ków sosem: odtąd Żydzi są piegowaci. W tym samym czasie Jezus 
zmartwychwstaje179.

Interpretacja postaci św. Piotra i Judasza jako mediacyjnych wi-
doczna jest w przypisywaniu im podobnych zachowań symbolicz-
nych. W  czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus nalał wszystkim po 
kieliszeczku, ale Judasz nie wypił, tylko przez siebie wylał (rej. wileń-
ski, 1991); jak Pan Jezus szedł na mękę, dali mu kielich wina pić, ale 
chyba Piotr wylał (rej. trocki, 1991). Picie alkoholu podporządkowa-
ne jest w kulturze ludowej ścisłym rytuałom; uważa się, że wykro-
czenie przeciw nim może mieć – dosłownie – zabójcze działanie. In-
nym przykładem podobnej zbieżności jest wzmianka, iż Judasz ka zał 
się powiesić do góry nogami na osice (rej. solecznicki, 1991), po-
dobnie jak Piotr, według świadectwa Orygenesa, na własną prośbę 
został ukrzyżowany głową w dół (ten ostatni motyw znany jest w na-
szej kulturze za pośrednictwem Quo vadis? Henryka Sienkiewicza).

Jednocześnie Judasz występuje w tekstach biblii ludowej wymien-
nie z szatanem (Lucyferem), toteż przywołuje się w związku z nim 
schemat upadku, podobnie jak w związku z Salomonem. O ile więc 
pewne symbole łączą go ze św. Piotrem za pośrednictwem wątku 
zdrady, o ty le odróżnia go przede wszystkim – jako syna zatracenia – 
pycha. Jakby przyszedł, nawet pod krzyż, to by przebaczenie otrzy-
mał, [...] byłby nawet pierwszym apostołem świętym (woj. przemy-
skie, 1989)180. Toteż po Zmartwychwstaniu on diabłem został, został 
prze mieniony w diabła (rej. solecznicki, 1991).

Jak diabeł opanuje człowieka, to taki człowiek może stać się dia-
błem, to taki człowiek bez duszy, on traci swoje człowiecznosti, robi się 
zwierzęciem; jak jaki człowiek ile zrobi, życie skończy samobójstwem, 
to mówią, że Judasz go do złego namówił (rej. sole cznicki, 1992).

Równoważność między szatanem i  Judaszem wyraża się także 
w  przypisaniu temu ostatniemu roli kusiciela Jezusa. Nastąpiła tu 

179 F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature populaire roumaine, w: Maria. Tu-
des sur la Sainte Vierge. Sur la direction d’Hubert du Manoir, S. J., t. 2, Pa ris 1952, 
s. 293.

180 Por w Sprawie chędogiej: „Podług świętego Jeronima, by był Judasz skru szenie 
miał, Bog odpuściłby mu grzech wydania Bożego Syna”; Cały świat nie pomie-
ściłby ksiąg, s. 297.
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więc pewna inwersja między Judaszem i Piotrem wobec tekstu kano-
nicznego, w którym słowa „Idź precz, szatanie!” skierowane są do 
Piotra (Ewangelia Mateusza 16,22–23, Ewangelia Marka 8,32–33). 
Co ciekawe, epizod ten rzadko bądź zgoła wcale nie bywa wspomi-
nany w tekstach biblii ludowej, pomimo obecnego w niej negatyw-
no-komicznego obrazu pierwszego apostoła.

Judasz to kusił i kusił Pana Jezusa, szkaradny Judasz [...], Ju dasz, 
a nie diabeł, trochę jeden, trochę drugi (woj. przemyskie, 1990). Ju-
dasz [...] wyprowadził na wysoka taka góra, bardzo wyso ka, i mówi: 
Pokaż królestwa świata, mówi do Pana Jezusa, to znaczy się on da [za 
nie – M. Z.] trzydzieści srebrników, a Pan Jezus powie dział tak: Idź 
precz, szatanie, i wtedy on odstąpił się, no chciał kupić Pana Jezusa za 
30 srebrników, [...] on prosto powiedział: Oddaj mi królestwa swoje, 
a on mu da 30 srebrników (rej. wileński, 1991).

Judasz to on zły jak i diabeł. Pan Jezus pokarał jego. Judasz kręcił 
na Jezusa, jak on był na – nie pamiętam, na jakiej górze, w Je rozolimie 
i jemu ten Judasz [kusił?], żeby on z kamienia był chleb zrobił, ale Pan 
Jezus nic nie słuchał, a Judasz chciał zrzucić Pana Jezusa (rej. wileń-
ski, 1991).

Od imienia Judasza wyprowadza się czasownik „judzić”. To on 
Judasz judzi wszystkich ludzi i wszystko. Żeby zdradzić, żeby sprowa-
dzić. Drene (rej. brasławski, 1996). Według Franciszka Sławskiego, 
jest to wtórna adideacja w języku białoruskim, przez polski zaś „ju-
dzić” zostało później zapożyczone z języka ruskiego (juda to bułgar-
ska rusałka, szkodząca ludziom)181.

Kres życia Judasza interpretuje biblia ludowa, łącząc i potęgu-
jąc wszystkie drastyczne szczegóły z tekstów kanonicznych: nie tylko 
po wiesił się (Ewangelia Mateusza, 27,3–5), ale także „spadłszy gło-
wą na dół pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności”, stąd 
ku pioną przez niego rolę nazwano Polem Krwi (Dzieje Apostolskie 1, 
18–20); według tej wersji zatrzymał srebrniki i nie popełnił samobój-
stwa, jego śmierć jest więc równoznaczna z wypadkiem, czyli – kla-
syczną karą bożą. Obie wersje kanoniczne skrajnie różnią się w oce-

181 F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, red. K. Nitsch i A. Sindut, 
Kraków 1952, t. 1, s. 587–588.
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nie Judasza, nadto druga z nich wiąże się z jakąś dawniejszą tradyc ją, 
na co wskazuje odwołanie się do nazwy pola. Siedemnastowiecz-
ne pasje ruskie opisują potrójną śmierć Judasza: powiesił się na 
drze wie, wraz z nim spadł ze skały i zatonął w wodzie; według Ja-
nowa jest to przeróbka motywu z zamierzchłych czasów, zapewne 
przed chrześcijańskich182. Także biblia ludowa zwykle zwielokrotnia 
śmierć Judasza; jest to wyrazem odwiecznych rytuałów unicestwia-
nia zła, Judasz zaś pełni funkcję kozła ofiarnego. Rytualne topienie 
jego kukły w Wielkim Tygodniu nałożyło się na obrzędy topienia zi-
my-śmierci. Zauważyć też można wyraźne podobieństwo do żydo-
wskich rytuałów unicestwiania Hamana.

A jak się powiesił na suchej gałęzi, sznur się urwał, ciało spadło, 
aż pękło, wnętrzności wyszły, kruki rozdrapały i był to koniec Juda sza 
(woj. przemyskie, 1990).

Apokryfy dopisały ideologię do tej wizji. Według Sprawy chędo-
giej: „gdy się powróz przerwał, upadł [Judasz – M. Z.], a wtem prze-
pęknął sie. I wylała się wszystka wnętrzność jego, bo nie był dosto-
jen, aby dusza jego licha wyszła przez usta, którymiż Bożego Sy na 
całował”183. Jest to swoisty przypis do epizodu pocałunku Juda sza, 
bardzo popularnego w  ikonografii, przedstawianego czasem obok 
sceny zdrady Piotra184. Inne rozwiązanie znalazł jeden z  na szych 
rozmówców z Wileńszczyzny, twierdząc, iż Judasz pocałował Jezusa 
w rękę (według zaś apokryficznej Ewangelii Gruzińskiej – w kolano).

Samobójstwo Judasza, przeciwstawiane pokornej pokucie Pio-
tra, jest czasami interpretowane jako próba „przechytrzenia” Jezu-
sa. Wiąże się to z  oceną Judasza jako spryciarza, który sprzedając 
Mistrza, był przekonany, że zniknie on przeciwnikom z  oczu, sta-
nie się niewi dzialny, jak już dawniej bywało. Owo „znikanie” Jezusa 
trzeba bo wiem rozumieć na obszarze biblii ludowej dosłownie; ma 
ono swoją genezę w Ewangelii Jana: „Porwali więc kamienie, aby się 
rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni” (8,59). 
Frag ment ten czyta się w  kościele w  niedzielę zwaną Czarną, 

182 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 297; podobnie w: Rozmyślanie o  żywocie 
Pana Jezusa, tzw. przemyskie, s. 209 oraz u J. de Voragine (Złota legenda, s. 160).

183 Por. Apokryfy Nowego Testamentu, il. 54.
184 Ibidem, s. 167.
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poprzedza jącą Palmową. Nadto tego dnia zasłania się we wnętrzu 
kościoła wszystkie krucyfiksy fioletową zasłoną, właśnie na pamiąt-
kę ukrycia się Chrystusa185.

Ponieważ jednak Jezus nie zniknął, Judasz – wierząc w odkupie-
nie – powiesił się, aby zdążyć przed Jezusem do „piekieł” i  zostać 
przez niego wybawionym: a Juda, ten co Boga sprzedał, poleciał, po-
wiesił sia przy piekle. Myślał, że ot, Pan Bóg pójdzie, wyprowadzi te 
duszy z  piekła i  jego wyprowadzi. A  on powiesiłsia z  duszą i  z  du-
szą wisi tak. Nie ma jego duszy (rej. wileński, 1992, staroobrz.). In-
terpretacja ta przypomina legendę bułgarską: Judasz nie zdążył do-
trzeć do piekła, nim Jezus wyprowadził zmarłych, pozostał więc 
w nim samotnie186.

Dawniejszy wizerunek Judasza jako ludowego wesołka funkcjo-
nował w misteriach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Bardziej dramatycz-
ne akcenty pojawiają się „dopiero w scenie samobójstwa w drugim 
dniu przedstawienia. Początkowo jednak swymi niewyszukanymi 
gierkami budzi [Judasz – M. Z.] wesołość zebranych. Nie mamy po-
wodu wątpić, że i dawniej odgrywano tę rolę podobnie”187.

Według ubiegłowiecznych zwyczajów, w  Wielki Czwartek 
w koś ciele, gdy biskup umył nogi dwunastu klerykom, biegli oni do 
ołtarza po kielichy; jeden z nich był pusty. Gdy więc jedenastu kle-
ryków rozdzielało wino z hostią między wiernych, dwunasty umy-
kał do za krystii. Rytuał ten przekazywać miał komunikat, iż Judasz 
„został odsunięty od Ostatniej Wieczerzy, nie otrzymał sakramentu” 
(wiado mości te dla Krakowa i Sandomierza podaje Land188; podob-
nie moż na interpretować przytoczone wcześniej stwierdzenie, że Ju-
dasz wy lał zawartość kielicha za siebie). Nie jest to zgodne ze świa-
dectwem Ewangelii, w której Jezus powiada, iż zdrajcą jest „ten, który 
ze Mną zanurza rękę w misie” (Ewangelia Mateusza 25,23; Ewange-

185 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, s. 102.
186 J. Ivanov, Livres et legendes bogomiles. Aux sources du Catharisme, Paris 1976,  

s. 295.
187 K. Nowacki, Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Pa miętnik 

Teatralny” 1960, nr 3–4, s. 470; por. S. Windakiewicz, Teatr ludowy w dawnej 
Polsce, Kraków 1902, s. 72.

188 Zob. E. Land, Obrzędy judaszowe w Polsce, „Teatr Ludowy” 1925, nr 4, s. 54–55.
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lia Marka 14,20), bądź: „To ten, dla którego umaczam kawałek [chle-
ba] i po dam mu” (Ewangelia Jana 13,26). Stąd ks. Władysław Smo-
leń, in terpretując obraz Ostatniej Wieczerzy z  cyklu ołtarzowego 
w Książ nicach, wierne przedstawienie sceny z Ewangelii Jana, okreś-
la je ja ko „komunię świętokradczą Judasza, na którą z przerażeniem 
spoglądają apostołowie”: Jezus nienaturalnie wydłużoną ręką poda-
je przez stół hostię Judaszowi, który prawą dłonią podtrzymuje za-
wieszoną na szyi pękatą sakiewkę; w gruncie rzeczy Jezus wskazuje 
Judasza, odpowiadając wspartemu na swej piersi Janowi na pytanie 
o zdraj cę189.

Wrócę jeszcze do obrzędów judaszowych, czyli tzw. judasz-
ków. W Czarnym Dunajcu, w początkach naszego wieku, w Wiel-
ki Czwar tek, goniono Judasza dookoła kościoła190. „Księża czynią 
podczas Mszy św. pewien łoskot – pisze Land – uderzając księgami 
o ławki, zamiast dzwonka używa się wtedy drewnianej kołatki”; ha-
łas ten jest sygnałem do ataku na Judasza, którego kukłę zrzuca się 
z chóru, wieży kościoła czy drzewa. Jeśli kukłę zastępuje kot, prze-
śladują go dopó ty, dopóki go nie zabiją. Według tegoż autora w Pol-
sce nigdy nie przebiera się człowieka za Judasza; inaczej w Czechach, 
skąd pra wdopodobnie przejęte zostały owe zwyczaje. W trakcie ca-
łej insceni zacji odczytywano wyrok śmierci, a notariusz sporządzał 
testament; „tekst ostatniej woli Judasza, pełen humoru, jest ponoć 
przecho wywany z pokolenia na pokolenie”191.

W Pruchniku, pod koniec lat osiemdziesiątych, wieszano kukłę 
Judasza w wieczór wielkoczwartkowy. Olbrzymia, ponad dwumetro-
wa wypchana słomą kukła ma na szyi worek ze srebrnikami bądź do 
ręki flaszka przywiązana, do drugiej worek z  kamieniami; wieszają 
go na mieście, tam, gdzie jest kiosk Gminnej Rady, na akacji, na dru-
cie, 3–4 metry nad ziemią. W piątek po południu, o wpół do trzeciej, 
przychodzą takie chłopaki, przed wojną przychodzili starsi mężczyź-
ni po 25–30 lat. No to ich przyszło, tych mężczyznów, z takimi pała-

189 Ks. W. Smoleń., Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, s. 96, il. 37.
190 J. Kantor, Czarny Dunajec. Monografia etnograficzna, „Materiały Antropolo-

giczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1907, t. 9, s. 112; A. Koch, Ze zwycza jów 
wielkanocnych, „Lud” 1898, t. 4, s. 184–185.

191 E. Land, Obrzędy judaszowe w Polsce, s. 54.
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mi dużymi, ze 30–40 osób. I to był taki [...], on nie miał takiego do-
brego rozumu. I on go zawsze sądził koło kościoła na schodach [...], 
że on [Judasz – M. Z.] sprzedał Pana Jezusa. Później mu dawali 30 
pał. Po osądzeniu nawracali nim po całym rynku, ciągali pod każ-
dym domem Żyda. [...] Kiedy go już po wszystkich ulicach wybili, tam, 
gdzie te Żydy mieszkali, i na koniec to się rozsypywały te śmiecie, te 
wory, to wyciągali do rzeki i tam go podpalili, spalili, i tylko samą gło-
wę wzięli na drugi rok, na tę formę, żeby krawiec uszył tę formę tej 
gło wy, a  resztę to utopili; przed wojną Żydzi mieli wybielone domy, 
wy czyszczone, bo święta wielkanocne mieli wcześniej, to tymi tyka-
mi [do pałowania Judasza – M. Z.] w błoto bili, zachlapali; wołali na 
kukłę „żydowski ujko”. Niezależnie rozprawiano się z judaszową du-
szą. W Wielki Czwartek, przed godziną trzecią, chłopcy, nazbieraw-
szy w wór glinianych skorup, wrzucali do niego kota i wciągali go na 
ogro dzenie kościelne, nad wejściem od zachodu; trzepiąc kołatkami 
zrzu cali wór, wysypywali te szczerupy z kotem: to była judaszowa du-
sza w tym kocie (woj. przemyskie, 1989).

Franciszek Kotula, na podstawie obserwacji o  kilkanaście lat 
wcześniejszych, tak opisuje ów rytuał: „Po powieszeniu kukły jeden 
z chłopów wchodził na wieżę kościelną lub drzewo i stamtąd zrzu-
cał gliniany garczek z popiołem, w którym był również kot. Garczek 
rozbijał się z hukiem, czemu towarzyszył kłąb pyłu z popiołu. Kot, 
który symbolizował coś nieczystego, uciekał jak oszalały. Gawiedź 
przyglądała się temu ze śmiechem”192.

We wsiach pod Przemyślem przed wojną wieszano Judasza ko-
ło żydowskich domów, starając się wywindować go jak najwyżej, 
żeby trudno go było zdjąć. Kiedy Żydów zabrakło, zwyczaj ten kon-
tynuowano wobec osób, które czymś się naraziły społeczności bądź 
rozbrykanej kawalerce, ponieważ obrzęd przybrał formę młodzieżo-
wych wyczynów. Na przykład wieszali dziewczynom. To były takie 
dziewczyny, które się źle sprawowały z  chłopakami, nie chciały hu-
lać na zabawie z nimi (woj. przemyskie, 1989). Nie dziwią w związ-
ku z tym akcenty seksualne: słomiany fallus, wielki czerwony jęzor 

192 F. Kotula, Przeciw urokom, wstęp P. Kuncewicz, LSW, Warszawa 1989, s. 136.
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czy monstrualny, zakrzywiony nos193. Niewątpliwie jednak ujawniły 
one symbolikę płodności, zawsze obecną implicite w ludowym obrzę-
dzie. Chodzi tu o cechy diabła-ditka, współkreującego z Bogiem świat.

Stąd przemieszanie symboli płodności i  śmierci w  obrzędach, 
któ rych główną rolę gra awatar ditka, Judasz. Uosabia on zatem, 
w  prze ciwieństwie do Piotra, oba diabelskie typy: ditka i  Lucyfe-
ra. Wyraź nie świadczą o  tym miejsca pobytu obu tych apostołów 
w zaświa tach: Piotr, jako niebieski klucznik, pełni straż przy bramie 
do nieba i piekła194, Judasz tymczasem stoi w piekle za drzwiami, jak 
w  cyto wanej dalej opowieści z  Pruchnika, bądź przebywa w  pasz-
czy Lucy fera czy też – jak ukazują niekiedy przedstawienia Sądu 
Ostateczne go bądź Zstąpienia do otchłani – na jego kolanach, czyli 
„na łonie” Lucyfera. Potwierdzają to inne fragmenty rozmów.

On jak się powiesił, to Pan Jezus poszed do piekieł, jak zstą pił, 
no to on był za drzwiami. – Za drzwiami piekieł? – Piekieł, Ju dasz, 
i on [Pan Jezus – M. Z.] go stamtąd wyswobodził, [...] takem sły szała, 
że on otworzył dźwi, a Pan Jezus wiedział, że on tam jest, że był za 
dźwiami schowany. On był uczniem jego też. Tak jakby mu po darował 
te winy (woj. krośnieńskie, 1991). Również w tekście Kol berga, gdy 
Jezus zstąpił do piekieł, „Lucyper się schował za słup ka mienny, a Ju-
dasz za drzwi. [...] I tak Lucyper okuty łańcuchem, Judasz za drzwia-
mi stać będą do Sądu Pańskiego. [...] Judasz stojąc za drzwiami nie 
cierpi od ognia piekielnego, lecz widzi wszystkie męki. Przed Juda-
szem nie było wisielców ani samobójców na świe cie, od niego oni 
początek wzięli, musi więc patrzyć, co się z niemi dzieje”195.

Jest to kara analogiczna do pokuty Kaina, zmuszonego oglą-
dać z  księżyca wszystkie nocne zbrodnie swych następców; kara 
zgodna ze schematem ukrycia, a  zarazem ukazująca Judasza jako 
postać me diacyjną. Podobnie przedstawił go cytowany wcześniej 
staroobrzędo wiec, według którego Judasz aż do końca świata wisi 
wraz ze swoją duszą koło piekła, zawieszony między ziemią i nie-
bem, jako – jak mówią na Wileńszczyźnie – „dusza bezprzytulna”, 

193 K. Gieryszewska, Interpretacja postaci Judasza, s. 40–41.
194 Por. rozdz. Towarzysz Pana Boga.
195 DWOK, t. 7, s. 19.
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której nie przyjmują żywioły. Również według średniowiecznej le-
gendy ciało Judasza „zawisło w powietrzu, aby w ten sposób on, któ-
ry obrażał aniołów w niebie, a  ludzi na ziemi, odsunięty został od 
nieba i ziemi, a w powietrzu stał się towarzyszem diabłów”196. Z kolei 
utożsamiony z Lucyfe rem, wyobrażany bywa w jego szczękach bądź 
z łańcuchem na szyi:

Pan Jezus kiedy zstąpił do piekieł, to zobaczył wszystkich wybra-
nych swoich. A do Judasza powiedział: A co ty tu robisz, Iszkariocie? 
Judasz powiedział: A mnie tu dobrze. To Lucyfer chwycił go w szczę-
ki i trzyma do dziś dnia (rej. wileński, 1991). (Jest to zapewne inter-
pretacja przedstawienia Hadesu jako rozwartej paszczy).

On pocałował Pana Jezusa i zdradził. To dlatego nazywa się Ju-
dasz, że zdradził. – A jak on umarł? – Umarł... Łańcuch jemu powie-
sili. [...] Łańcuch jemu gruby, gruby, wisi temu Judaszu na szyi. I to 
mówią, że jak on łańcuch ten przegryzie, tedy skończenie świata bę-
dzie. A jak na Wielkanoc Wesałynę zaśpiewają to ten [łańcuch – M. Z.] 
taki stanie, jak był. I  za to on nie przegryzie i wisi, wisi. To Ju dasz 
zdrajca (rej. solecznicki, 1992).

Jest to przykład utożsamienia Judasza z Lucyferem, zgodny z do-
słownym rozumieniem takich fragmentów Ewangelii, jak np. „sza-
tan wszedł w Judasza” (Ewangelia Łukasza 22,:3, podobnie Ewange-
lia Jana 3,27).

Obok Piotra i Judasza, św. Jan jest trzecim apostołem traktowa-
nym indywidualnie, choć przeciwstawianym tym dwóm jako najbar-
dziej godny spośród uczniów Jezusa; bywa zwany dziewicą, zgodnie 
z tradycją sięgającą końca IV w., prezentowaną też przez apo kryfy197.

Od czystego czwartku po Wielki Piątek

„A we czwartek z rana / sprzedał Judasz Pana”, głosi oracja wielka-
nocna, chociaż według Ewangelistów owo wydarzenie miało miej-

196 J. de Voragine, Złota legenda, s. 160.
197 E. Junod, La virginité de l’apôtre Jean: recherches sur les origines scripturaires et-

patristiques de cette tradition, w: Lectures anciennes de la Bible, Cahiers de Bible 
Patrística 1, Strasbourg 1987, s. 113–135.
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sce w środę, w czasie tajnej narady Sanhedrynu (Ewangelia Mateusza 
26,1–16; Ewangelia Marka 14,1–11; Ewangelia Łukasza 22,1–6). Nie-
zwykle bogata jest symbolika Wielkiego Czwartku, czystego czwartku, 
jak go zwą na Wileńszczyźnie, czasu wielkiej przemiany. Tego dnia 
przed świtem woda ma szczególne własności oczyszczają ce, a zwłasz-
cza woda żywa, tzn. bieżąca, najlepiej ze źródła. Kto się w niej myje, 
będzie czysty i zdrowy przez cały rok, wolny od lisza jów, parchów 
i  wszelkich chorób, zwłaszcza skórnych. W  czysty czwartek myto 
niegdyś sprzęty, garnki, a  nawet szorowano konie. Na Białorusi 
w okresie międzywojennym był to zwyczaj powszechny: straszono 
dzieci, że kto nie wstanie na czas, żeby się umyć, tego niedźwiedź 
w łóżku kłodą przywali198.

Aby rytualne oczyszczenie było skuteczne, myć się należy do 
dnia, przy ciemniach, póki kruk swoich dzieci nie umyje (rej. wileń-
ski, 1992); kruk do wschodu słońca myje się. A jak już ja pomyję się 
po wschodzie słońca, to ja będę czarna. Trzeba do wschodu słońca (rej. 
solecznicki, 1992). Znaczenie tego wierzenia zdaje się wiązać impli-
cite z przypisywaną krukowi długowiecznością: mówią, że on trzy-
sta lat żyje. W czysty czwartek myje dzieci. Wysiedzi, znaczy, dzieci do 
czystego czwartku i pomyć ich w czysty czwartek (rej. wileński, 1992).

Kruk, jako posiadacz demonicznej wiedzy (postać czarnoksięż-
nika), zna miejsce, gdzie tryska żywa woda, czyli woda życia – jest to 
popularny wątek bajkowy199. Kąpiąc się w owej wodzie, czy też kąpiąc 
w niej swe dzieci, zapewnia swemu rodowi długowieczność, chociaż – 
być może – jako stworzenie nieczyste, powoduje zarazem zanik cu-
downych właściwości wody (tak jak kąpiel psa w cudow nym źródle 
pozbawia je uzdrawiającej mocy). Jak się zdaje, ten aspekt symboli-
ki kruka ma bardzo rozległy zasięg: w mitach mongolskich, podob-
nie jak w historii potopu, kruk występuje jako niefor tunny boski po-
słaniec, który rozlał wodę życia na drzewa iglaste. Ma jednak nadal 
dostęp do owej wody, co więcej: „z araszanu, żeby wo da miała moc, 

198 F. Sielicki, Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym, 
Wrocław 1991, s. 101.

199 Por. np. E. Majewski, Rodzina kruków w mowie, pojęciach i praktykach ludu pol-
skiego, „Wisła” 1900, t. 14, s. 36–37.
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należy brać rankiem, zanim napije się z niego kruk, dlatego, że kruk 
przylatuje pić rano. Od tego otrzymuje on nieśmier telność”200.

Dlaczego jednak umycie się po kruku przynosi efekt odwrotny 
wobec zamierzonego, dlaczego infromatorka miałaby być czarna? 
Interpretacja dotycząca nieczystości kruka nie wydaje się wystarcza-
jąca. Chodzi tu być może nie tyle o ptaka, ile o czas: po wschodzie 
słońca. Wielki Czwartek był bowiem również dniem zakazu mycia, 
prania i sprzątania; nie wolno się myć, bo Panu Jezusowi oczy zale-
jesz (rej. solecznicki, 1992), nie wolno już robić świątecznych po-
rządków, a zwłaszcza wymiatać pajęczyn, bo Pan Jezus już w ciemni-
cy i się mu oczy zaprószy (powszechne na Wileńszczyźnie). Według 
materiałów dziewiętnastowiecznych nie wolno prać, bo mówią, że 
Panu Jezusowi na krzyżu gwoździe do rąk i nóg wbijają, w Wielki 
Piątek zaś nie wolno lepić izby, bo Pana Jezusa by zalepili i nie mógł-
by zmartwychwstać (uważają to za największy grzech, dodaje Karol 
Mátyás)201. Podobne zakazy poświadczają już źródła średniowiecz-
ne. W Wielki Czwartek nie myto naczyń po wieczerzy, pozostawia-
jąc resztki dla ubożąt, nie należało się kąpać ani myć głowy ze wzglę-
du na pamięć o pojmaniu Chrystusa w ogrójcu202.

Tego typu interpretacje łączą się oczywiście z wszelkimi święta mi, 
zwłaszcza z niedzielą, sankcjonując zakaz pracy; identyczne zakazy 
u Słowian wschodnich i południowych dotyczą Paraskiewy-Piatnicy 
(jako uosobienia piątku) oraz św. Niedzieli203. W drastyczny niekie-
dy sposób formułują ów zakaz Listy z nieba. Z tych wierzeń wywodzi 
się uosobiona św. Niedziela, posiniaczona i  w  poszarpanym odzie-
niu, prześladująca prządki, które pracują w dzień święty, oraz pokłuta 
igłami i wrzecionami Piatnica. Na Białorusi starowierka wspo minała, 

200 R. Tomicki, Ludowe mity o stworzeniu człowieka. Z badań nad synkretyzmem-
mitologicznym w Europie Wschodniej i Południowej oraz w Azji Północnej, „Et-
nografia Polska” 1980, t. 24, z. 2, s. 92.

201 K. Mátyás, Zapust. Popielec. Wielkanoc. Kilka zwyczajów ludu w Tarno brzeskiem, 
„Lud” 1895, t. 1, s. 30; o zakazach prac domowych w Wielki Czwartek pi sze też  
J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, s. 217–218.

202 A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. 1: Kaza nia i pieśni, 
s. 46–51.

203 Mify narodov mira, Izd. „Sovetskaja enciklopedija”, Moskva 1982, t. 2, s. 337; 
o kulcie Piatnicy por. J. Janów, Apokryf o 12 piątkach, Lwów 1934, s. 9.
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że kto przed wielkim świętem myje się w łaźni po zachodzie słońca, 
ten myje się we krwi Chrystusa (rej. brasławski, 1996). Wie rzenie to, 
nawiązujące w magiczny sposób do przemiany eucharystycznej, na-
suwa też przypuszczenie, iż symbolika Wielkiego Czwartku w kultu-
rze ludowej łączy się z obrazem Ostatniej Wieczerzy.

Uderzające jest – w porównaniu z innymi świętami – połącze-
nie w tym dniu rytuałów i czynności oczyszczających z ich całkowi-
tym zakazem, o różnie zresztą wyznaczonej granicy: o ile w wypad-
ku ablucji jest nią świt, o tyle sprzątanie zwykle zabronione jest od 
połud nia. Jednocześnie w Polsce zarówno rytualne obmywanie, jak 
i zaka zy przesunięte są zazwyczaj na Wielki Piątek, co może się wią-
zać z różną od tradycyjnej rachubą czasu (od północy, zamiast od 
zacho du słońca).

W Wielki Piątek trzeba przed wschodem słońca wstać i iść na rze-
kę i pod prąd wody na boso i wymawia się życzenie do Pana Jezusa 
ukrzyżowanego, to jest uleczalne i  nawet życzenia jakieś się spełnią 
(woj. przemyskie, 1990).

Według Franciszka Kotuli „w  nocy z  Wielkiego Czwartku na 
Wielki Piątek (tradycja ta zachowała się w różnych okolicach na Po d- 
górzu) całe wsie gromadziły się nad stawami, czekając aż spokojną 
taflę wody anioł trąci skrzydłami; to właśnie był moment jej ucu-
downienia. Wówczas wszyscy myli się, wierząc, że nie będą mieli 
krost, bolaków, wrzodów”204.

Przytoczone zakazy sprzątania i mycia odwołują się zazwyczaj 
do kościelnego rytuału: nie wolno, bo Pan Jezus już w ciemnicy. Prze-
niesienie konsekrowanej hostii do bocznej kaplicy (ciemnicy) w cza-
sie mszy wielkoczwartkowej istotnie ma upamiętniać uwięzie nie 
Chrystusa przed sądem Piłata205. Interpretacja biblii ludowej wy daje 
się dotyczyć jednak raczej rytuału niż tekstu Biblii, po nieważ Chry-
stus w ciemnicy, choć jeszcze nie w grobie, jest traktowany jak ziar-
no, którego nie wolno naruszyć, aby mogło ożyć (w tym znaczeniu 
zakazy są analogiczne do Zwiastowania, gdy na wet ptaszka gniazda 

204 F. Kotula, Przeciw urokom, s. 136; chodzi o Podgórze Rzeszowskie (por. Ewange-
lia Jana 5,3).

205 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, s. 99.
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nie wije, nawet czesać się nie wolno, a wśród prawosławnych na Bia-
łorusi i współcześnie mycie się w tym dniu uznawane jest za cięż-
ki grzech).

Charakterystyczna dla czwartku ambiwalencja jest przypisana 
temu dniu nie tylko w  Wielkim Tygodniu (który jako poprzedza-
jący największe święto kościelne, pogłębia jego symbolikę). Według 
Borysa Uspienskiego czwartek w słowiańskim tygodniu jest zarów-
no czysty i szczęśliwy, jak i – odwrotnie, co wiąże się ze współwy-
stępowaniem dwóch rachub czasu. Zgodnie z  rachubą słowiańską, 
„ludo wą”, pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek; wówczas 
czwar tek jest dniem środkowym i parzystym, wartościowanym do-
datnio. Według rachuby chrześcijańskiej pierwszym dniem jest nie-
dziela; czwartek jest więc dniem nieparzystym, wartościowanym 
ujemnie. (Ogólnie bowiem dni parzyste są uważane za szczęśliwe, 
w przeciwieństwie do nieparzystych, co widoczne jest w symbolice 
liczb we wróżbach; por. cetno – licho). Dwoistość owa nie jest jed-
nak specy ficzna dla Słowiańszczyzny. Międzynarodowa Organizacja 
Normali zacyjna z siedzibą w Genewie od 1970 r. nakazała traktowa-
nie nie dzieli jako ostatniego dnia tygodnia206, wbrew zresztą nie tyl-
ko tra dycji chrześcijańskiej, ale także żydowskiej i muzułmańskiej.

„W tygodniu »ludowym«, zaczynającym się od poniedziałku i koń-
czącym się niedzielą, czwartek jest z jednej strony dniem parzy stym, 
z drugiej zaś – dniem przełomowym: z uwagi na pierwszą wła ściwość 
może być on określany jako »czysty«, a z uwagi na drugą – jako »nieczy-
sty« dzień”, konkluduje Uspienski, przy czym „nieczy sty” znaczy zara-
zem „ciężki” czy „nieszczęśliwy”, „pechowy”207. Trzeba też pamiętać, 
iż według dawnego obyczaju czas liczy się od zachodu słońca, a za-
tem czwartek rozpoczyna się w środę wieczorem (podobnie jak ży-
dowski szabat – w wieczór piątkowy). Dlatego Jerzy S. Wasilewski 
interpretuje zakaz pracy w wieczór czwartkowy jako ta bu wigilijne 
piątku, feralnego dnia (zgodnie z symboliką chrześcijań ską) bądź – 

206 ABC Chrześcijanina. Mały słownik, przekł. i oprac. zbiorowe pod red. S. Zalew-
skiego, VERBINUM, Warszawa 1996, s. 172.

207 B. Uspienski, W kwestii symboliki czasu u Słowian: „czyste i „nieczys te” dni tygo-
dnia, s. 85.
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jak powiada – biorąc pod uwagę „ewentualność samoistnej symbo-
liki czwartku”208.

Według współczesnych materiałów urodzeni w  czwartek będą 
mieli zdolności do handlu lub będą złodziejami. Skądinąd wiadomo, 
że kto zje mięso kruka, będzie złodziejem209; przypatrywanie się wy-
lęgowi kruczych piskląt daje ludzkim oczom czarodziejską moc210. 
Nowa księga przysłów przypomina: „kruk z rodu złodziej”. Stąd ką-
piel tego ptaka w Wielki Czwartek przed świtem, w czas nakładają-
cych się na siebie przełomów.

Cechy kruka są też cechami Judasza, wyolbrzymionymi przez 
biblię ludową, ale zarazem zgodnymi z Ewangelią Jana. Także litur-
gia Wielkiego Czwartku współbrzmi z  symboliką czasu przejścia. 
Ra dości z  ustanowienia Eucharystii towarzyszy dramatyczny na-
strój Ostatniej Wieczerzy i wydarzeń na Górze Oliwnej; wszak jest to 
pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Początek mszy jest radosny: 
„Na Gloria odzywają się dzwony, organy i triumfalne śpiewy. Dal szy 
ciąg liturgii odbywa się w milczeniu, z głucho rozlegającymi się »ko-
łatkami« zamiast dzwonków ministranckich. Od mszy św. obrzę dy 
liturgiczne nabierają coraz bardziej żałosnego charakteru”211. Ko tula 
wspomina „obrzęd zawiązania dzwonów – na znak żałoby”, któ re na-
stępnie zastępują bębny oraz „terkotki, kołatki i kłapatki”. Stra szliwy 
hałas czyniony przez chłopców za pomocą tych narzędzi nie mógł 
być dublowany przez żadne świeckie odgłosy gospodarcze. Od za-
wiązania dzwonów aż do rezurekcji „nie wolno było tłuc kaszy w stę-
pie, mleć w żarnach, używać kieratu, prać chusty kijanką. Te pra ce 
musiały być wykonane do środy wieczorem. Opinia publiczna bar-
dzo strzegła tych zasad”212.

Cudowna moc wody w Wielki Czwartek uzasadniana bywa upad-
kiem Jezusa w rzece Cedron. Druga interpretacja, bardziej „rytual-

208 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, s. 217.
209 E. Majewski, Rodzina kruków w mowie, pojęciach i praktykach ludu pol skiego,  

s. 38.
210 F. Sielicki, Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyznie w okresie międzywo jennym,  

s. 33.
211 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, s. 95.
212 F. Kotula, Przeciw urokom, s. 136.
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30.  Ostatnia wieczerza, tempera na desce, całość 90 × 286 cm, Kotań, 
woj. rzeszowskie. Jeden spośród 10 obrazów przedstawiających sce-
ny z życia Chrystusa
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na”, odwołuje się do zwyczaju umywania nóg (Ewangelia Jana 13), 
wskazując go jako źródło zwyczaju ablucji. Obie funkcjonują na ca-
łym badanym terenie, natomiast nikt nie wspomniał o  symbolicz-
nym związku żywej wody z przemianą eucharystyczną, która jak na-
leży przypuszczać, w  istotny sposób wpłynęła na waloryzację tego 
szcze gólnego dnia.

Dzieciobójczyni

Zwyczaj umywania stóp dwunastu starcom przez papieża oraz 
bisku pów na pamiątkę, iż Jezus uczynił to apostołom, jest powszech-
nie znany. Mniej już pamiętanym dalszym ciągiem tego wydarzenia 
jest wspólna wieczerza, na którą celebrans zaprasza po mszy owych 
dwunastu „apostołów”, obdarzając ich podarkami213. Uroczysta 
wieczerza wielkoczwartkowa, podobna do wigilijnej tylko skrom-
niejsza, należała niegdyś do powszechnych zwyczajów. Wspomina 
o  tym za równo Franciszek Kotula, opisując zwyczaje wielkanocne 
w Rzeszowskiem, jak i Franciszek Sielicki. W jego rodzinnym Miku-
linie na Wilejszczyźnie (Białoruś) główne danie postnej kolacji sta-
nowiły śledzie z ziemniakami, uważane za wielki przysmak. „Poza 
tym sądzono, że w ten sposób nawiązywano do zwyczajów Chrystu-
sa, żywiącego się rybami”214. Dzieciom kazano w domach czytać gło-
śno opis wielkoczwartkowych wydarzeń. Również Kolberg w Kielec-
kiem zamieścił następującą no tatkę:

„Po umyciu nóg starcom przez kapłana i  po wieczerzy rybnej 
w Wielki Czwartek, lud nuci pieśń legendową, wielu naleciałościami 
świeckimi ubarwioną. Oto jej waryant z okolic Sandomierza: 

W wielki cwartek po wiecerzy, 
sam Pan Jezus z nieba bieży. 
Jest tam studnia w carnym lesie, 
dziewka od niej wodę niesie.
– Dziewko, dziewko, daj tej wody, 

213 Ks. W. Zaleski (SDB), Rok kościelny. Święta Pańskie, Matki Bożej, Apo stołów, 
Świętych i  Błogosławionych Polskich oraz dni okolicznościowe, Wydawnictwo 
Sale zjańskie, Warszawa 1989, s. 200.

214 F. Sielicki, Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywo jennym, s. 101.
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Jezusowi umyć nogi.
– Panie, ta woda niecysta, 
naleciało prochu, liścia!
– I tez ty, dziewko, niecysta, 
bez pół ty jesteś śmiecista. 
Cterdziestu-ześ mężów miała,
 Żadnemu’ś nie ślubowała.
– Co za prorok prorokuje, 
co mi lata wypisuje?
– Ja nie jestem żaden prorok, 
tylko sam Pan Jezus z nieba.
 A ta dziewka bardzo zbladła, 
az na ziemię krzyzem padła.
– Dziewko, dziewko, nie lękaj się, 
idź do kościoła, spowiadaj się. 
Posła ona do kościoła,
zacęła się boska chwała. 
I wysła ona z kościoła, 
skońcyła się boska chwała.
Posła ona do ogrójca,
juz nie mogła dowić wieńca.
I psysed do nij młodzieniec:
Moja panno, daj mi wieniec.
Albo’ś to ty jest młodzieniec?
tylko z piekła posłaniec.
Jak ją złapał, tak ją niesie,
i po boru i po lesie.
– Nie nieś-ze mnie ty bez ten dwór,
bo-by mnie widział Jasień mój! –
Zaniósł-ci ją ku piekłowi:
– Otwórzcie-z tam, bracia moji! 
Niesę dusę, niesę ciało, 
dawno się nam dostać miało –
Posadzili ją na stolcu,
dali jej pić mazi, dziegciu.
– Pij-ze dziewcyno to wino,
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 nie piłaś go jako żywo.
– Nie takie’m ja wino piła,
 jak’em u swej matki była”215.
Tekst pochodzi z 1886 r. Siarkowski opublikował podobny (tak-

że spod Kielc) nieco wcześniej, nadając mu tytuł O dzieciobój czyni, 
ponieważ nie chodzi już w nim o czterdziestu nieślubnych mę żów, 
lecz o kilkoro potajemnie zabitych nieślubnych dzieci216. Podob nie 
zresztą w wariancie mazowieckim Jezus powiada do dziewczyny, iż 
siedmiu synów utopiła217.

Seweryn Udziela w  zbiorze modlitw „ludu ropczyckiego” za-
mieścił zbliżony tekst jako dowód całkowitej aberracji, poprzedza-
jąc go komentarzem: „Jako nabożną modlitwę odmawiają także 
»O Dzie ciobójczyni«”. A zatem nie chodzi w tym wypadku o pieśń 
związaną z  obrzędowością Wielkiego Czwartku, lecz o  modlitwę, 
która „bywa odmawiana najczęściej jako uzupełnienie porannych 
lub wieczor nych pacierzy, a  wśród dnia w  wyjątkowej jakiej po-
trzebie”218. Rów nież liczne warianty tego tekstu zebrane przez Ko-
tulę w latach sześćdziesiątych na Rzeszowszczyźnie funkcjonowały 
bądź jako pieśń, bądź – modlitwa, m.in. ze wskazówką „na Wielki  
Post”219; część z nich rozpoczynają jednak słowa: „W Wielki Czwar-
tek po wiecze rzy...”220.

Ta osobliwa modlitwa sprawia wrażenie połączenia dwóch nie-
zależnych tekstów, tym bardziej że istnieją warianty, które kończą się 
spowiedzią i zbawieniem grzesznicy (diabeł w ogóle się w nich nie 
pojawia, a w zbiorze Kotuli jeden z takich tekstów nosi wręcz ty tuł 
Modlitewka do św. Magdaleny). Istnieją również warianty opisu jące 
wyłącznie spotkanie z diabłem i porwanie dziewczyny do piekła (Je-
zus wcale się w nich nie pojawia). Do pierwszej grupy tekstów (bez 

215 DWOK, t. 19, s. 187–188.
216 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z  okolic Kielc, cz. 3,  

s. 94–95.
217 DWOK, t. 4, s. 367.
218 S. Udziela, Religia i  modlitwa u  ludu ropczyckiego, „Wisła” 1889, t. 3, s. 594, 

600–601.
219 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 135.
220 Ibidem, s. 156, 162, 168.
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szatana) należy m.in. najstarszy ze znanych mi wariantów ze zbiorku 
Niektóre światowe pieśnie, wydanego w 1798 r. w Kró lewcu221.

Jezus odzywa się w te słowa: 

Siedm-eś synów utopiła, 
A usmego-ś uchowała, 
Księdza-ś z niego doczekała.

Po wezwaniu do spowiedzi – takim samym, jak w pieśni spod San-
domierza – następuje spis znaków konkretyzujący enigmatyczną 
„boską chwałę”:

Do kościoła wstępowała, 
Siedem sążeń ziem zadrzała, 
Same dzwony zadzwoniły, 
Ołtarze się obróciły.
Same organy zagrały, 
obrazy sie obejrzały, 
Wszystkie wdowy zapłakały,
Za jej grzechy żałowały222.

Nie ma tu wprawdzie bezpośrednio mowy o zbawieniu grzeszni cy, 
jednak wymienione cuda wydają się o tym świadczyć. Niektóre wer-
sje dopowiadają:

[...] tak się długo spowiadała, 
Aż się prochem rozsypała,
 I ziemia się drżyć przestała
 bo ona grzechu nie miała223,

 a nawet:

[...] Radość wielka sie zrobiła, 
do nieba dusza ji poszła224.

221 C. Hernas, W kalinowym lesie, s. 183–184.
222 Ibidem.
223 DWOK, t. 27, s. 367.
224 DWOK, t. 4, 68.
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Jest to zatem pieśń pokutna, stosowna na Wielki Czwartek, któ-
ry w dawnej tradycji chrześcijańskiej był dniem pojednania kościo-
ła z grzesznikami: w czasie centralnego nabożeństwa zdejmowano 
z nich kary nałożone za winy publiczne i przyjmowano na nowo do 
wspól noty225. Wielki Czwartek jest również dniem spowiedzi wiel-
kanocnej – oczyszczenia duszy – dla wszystkich wiernych. Znakiem 
takiego oczyszczenia jest w  naszej pieśni rozsypanie się w  proch 
grzesznego ciała, czyli ten sam motyw, który zawiera pieśń o gościn-
nej wdowie czy choćby bajka o Madeju. Na Wileńszczyźnie wierzo-
no, iż nie wolno naprawiać krzyży na mogiłkach; gdy zbutwiała po-
przeczka odpadnie, dusza idzie do nieba, „jest odpokutowana”.

Pieśń – jak stwierdził Bystroń – powstała w XVI w. w Katalo-
nii i znana jest w całej Europie, a „osnuta jest” – według te goż au-
tora – na fragmencie Ewangelii Jana (4,6–26), opisującym spotka-
nie Chrystusa z Samarytanką przy studni. (Jezus mówi o jej pięciu 
mężach i szóstym nieślubnym). Jeśli przyjąć tę tezę226, to pod wzglę-
dem formalnym najbliższa temu fragmentowi jest wersja ob rzędowa 
spod Sandomierza, gdyż mówi ona o studni i o mę żach, podczas gdy 
inne teksty (także współczesne) zastępują nieślubnych mężów rów-
nież nieślubnymi zabitymi dziećmi, których postaci być może po-
chodzą z drugiej grupy tekstów.

Podobieństwo do fragmentu Ewangelii polega głównie na teofa-
nii, której znakiem jest nadnaturalna wiedza Jezusa („Powiedział mi 
wszystko co uczyniłam” – mówi Samarytanka) połączona z obietni-
cą wody żywej; jednak tę ostatnią zastępuje w ludowych pieśniach 
i mod litwach wezwanie grzesznicy do spowiedzi. Odmienne jest tu 
rozpo znanie natury nieczystości kobiety. W  wypadku dzieciobój-
czyni „nieczysta” woda jest znakiem jej grzechu, przy czym najwięk-
sze odium wydaje się łączyć z faktem, iż pozbawiła ona dzieci chrztu, 
czyli wody żywej. Zamiast Chrystusowej obietnicy wody żywej po-
jawia się więc w tekstach ludowych nieczysta woda grzechu (przy-

225 Ks. W. Zaleski (SDB), Rok kościelny, s. 199.
226 Zob. J. S. Bystroń, Polska pieśń ludowa. Wybór, Kraków 1925, s. 105; przychyla się 

do niej C. Hernas (W kalinowym lesie, s. 234).
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pomina to wypowiedź mieszkanki Wileńszczyzny, iż Wisła zmętnia-
ła z powodu abortów).

Rzecz w tym, iż część pieśni (bądź druga ich grupa), nie ma już 
z Biblią nic wspólnego. Cechuje je zwykle incipit w rodzaju „Po po-
łudniu, w niedzielę / Przyszła panna na ziele”, związany z bezczelną 
uzurpacją grzesznicy, czyli wiciem wieńca, który już jej nie przysłu-
guje. (Jest to niewątpliwie znak pychy przeciwstawny prezentowanej 
przedtem skrusze, jaką przejawia dziewka w rozmowie z Jezusem). 
Część wariantów koncentruje się na miejscach, w  których matka-
-zbrodniarka pogrzebała swe liczne dzieci. Ludwik Stomma wyko-
rzystał nawet jeden z nich jako katalog miejsc granicznych, stosowa-
nych dla pochówku demonogennych niechrzczeńców227. Potępienie 
dzieciobójczyni wyraża się w malowniczym opisie mąk piekielnych, 
związanych z jej grzechami: diabli poją ją smołą, jak niegdyś pijała 
w karczmie, z czym – jak można się domyślać – była związana utrata 
wianka. W wielu wariantach winowajczyni kieruje z piekła ostrzeże-
nie dla swych sióstr:

Matko, matko, maszże ich dwie, 
karz ich lepi niżeli mnie. 
Boś mnie matko źle karała, 
Do kościołaś mi nie dała, 
Do karczmyś mie wyganiała228.

Przesłanie to przypomina końcowy morał niektórych wersji pieśni 
o Łazarzu i bogaczu; ten drugi także pragnie ostrzec z czeluści pie-
kielnych tych, co zostali na ziemi.

Dlaczego doszło do kontaminacji tak sprzecznych w swoim prze-
słaniu tekstów? Jan S. Bystroń powiada o drugiej grupie pieśni: „Za-
miast pokuty mamy tu do czynienia z bezwzględnym potępie niem 
i męką winowajczyni. Podobne wersje spotykamy np. w Niem czech; 
są one jednak niewątpliwie zniekształceniem pierwotnej pieś ni, na 
tradycji biblijnej opartej. Teksty drugiego typu są u nas nierównie 

227 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1986, s. 162.

228 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 162.
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częstsze; zdarzają się też przykłady ścisłego połączenia obu typów 
w całość (po rozmowie dziewczyny z Panem Jezusem diabeł ją po-
rywa)”229. Nie wiadomo, dlaczego Bystroń uznał typ dru gi za „znie-
kształcenie” pierwszego. W istocie są one niemal lustrza nymi prze-
ciwieństwami połączonymi tylko osobą bohaterki i to w sposób dość 
sztuczny, bo każdy z nich ma własne zakończenie: niebo bądź piekło.

Odwrotnego niż Bystroń zabiegu dokonała Elżbieta Jaworska, 
autorka Katalogu polskiej ballady ludowej. Uwzględniła ona w sys-
tematyce wątków – zapewne ze względu na kwestię czystości gatun-
ku literackie go – jedynie drugą grupę tekstów. Tym samym poważna 
część wy mienionych wariantów została w sposób dość przypadko-
wy „prze cięta na pół”, aby nie mieszać legendy z balladą230. A prze-
cież mon taż czy też kontaminacja obu tekstów dokonać się musia-
ła właśnie ze względu na ich odwrotność, na przeciwstawną relację 
między Bo giem i diabłem, odkupieniem i potępieniem. Z takiej per-
spektywy kontaminacja pasuje do cyklu legend o wędrówkach Boga 
po ziemi, opartych często na schemacie nagrody i  kary (czy też – 
pod względem strukturalnym – na podwajaniu motywu przez jego 
przeciwień stwo). Toteż połączenie tych dwóch tekstów ma sens tyl-
ko jako przy kład: dobra (skrucha, pokuta, znaki odkupienia) i  zła 
(zatajenie grze chu, pycha, wieczne potępienie).

Ze względu na owo pokrewieństwo z cyklem wędrówek Boga po 
ziemi można uznać Piosneczkę o dzieciobójczyni za tekst łączący ten 
cykl z legendami o Wielkim Czwartku (tym bardziej, że bohater ka 
była kojarzona z Marią Magdaleną). Może tu właśnie zbliżamy się do 
problemu ambiwalencji czy też niezdecydowania co do losu grzesz-
nicy, skoro dzień ten jest czasem szczególnej mediacji, cza sem, kie-
dy ważą się ludzkie losy.

Jeden z  tekstów opublikowanych przez Kotulę, Przepowied-
nia o grzysny dziwce, wprowadza do pieśni postać św. Piotra w roli 
oskarżyciela. 

229 J. S. Bystroń, Polska pieśń ludowa, s. 106–107.
230 E. Jaworska, Katalog polskiej ballady ludowej, Instytut Badań Literac kich PAN, 

Ossolineum, Wrocław 1990, s. 268–271, nr 113.
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[W] Wielki Czwartek po obiedzie 
wysed som Ponjezus [z] świętym Piotrem 
na obchodzie. 
A tu dziwka wode niesie. 
Świanty Pieter przepowiedzioł: 
Dziewko, dziewko, dej ty wody, 
Obmyjemy Bogu nogi. 
Nie dom, nie dom, bo niecysto, 
Naleciało prochu, liścio. 
Świanty Pieter przepowiedzioł: 
A tyś gorso, bo niecysto, 
Obraziłaś Boga Krysto. 
Siedmiu synów porodziłaś, 
A żadnegoś nie okrzciła, 
W zimny wodzieś potopiła; 

słowa Jezusa zaś – niezmiennie, jak we wszystkich wersjach – nio-
są nadzieję:

[...] nie lękoj się,
Idź do kościoła, spowiadoj się!231.

Bóg, który drży, i krzyżowe drzewo

Uzasadnienie cudownej mocy wody w Wielki Czwartek upadkiem 
Jezusa w rzece Cedron wywodzi się z apokryficznego epizodu opisa-
nego w staropolskich tekstach pasyjnych; ma on swój rytualny odpo-
wiednik w  zwyczajach praktykowanych przez pątników w  kalwa-
riach. Przechodzili oni wpław rzeczki Cedrony, traktując to jako 
swois te oczyszczenie z choroby, a nawet z grzechów. Naśladowali bo-
wiem w ten sposób drogę krzyżową Chrystusa. Epizod ten opisują 
drobiaz gowo Rozmyślania dominikańskie z właściwym temu zabyt-
kowi doloryzmem, powołując się na przypadkowy fragment Psal-
mu 110 (109),7: „oni szli przez ławicę, która przez rzeczkę położona. 
A Pana Jezusa zepchnęli w rzeczkę bardzo kamienistą, abociem wie-

231  F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 482–483.
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dzieli, że Jezus pożądał picia jako człowiek umęczony i umordowa-
ny. Jakoż o tem Dawid prorokował, rzekąc: »Z strumienia na drodze 
będzie pić«. A tedy, wepchnąwszy Pana Jezusa w rzekę, wołali: »Pij-
-że tu, oto masz dosyć wody!«. A tu miły Jezus roztrącił oblicze swo-
je i usta błogosławione, i nos, i głowę jego, tak krew obwicie z niego 
płynęła, bo twarzą swą padł na ostry kamień, który zranił lice je-
go”232. Pieśni pasyjne również opiewają to wydarzenie: 

Kiedy przez most bieżeli, sami po nim biegli, 
A Jezusa miłego w rzekę Cedron wlekli 
Maczając i narzając bez żadnej lutości [...]233. 

Nasi zaś rozmówcy cytowali fragment innej pieśni: 
Sami zdrajcy szli po moście, 
Pana wiedli w rzekę proście. 
I powalił się, upadł w wodę, 
I zbił sobie o kamień brodę, 
Annasz go srogo przywitał, 
Gdzie masz uczniów? – tak go spytał.
Według wspomnień z  przedwojennej pielgrzymki w  Kalwarii 

Wileńskiej, przez ta rzeczka trzeba było przechodzić nogami – boso. 
Bo to jak Pana Jezusa wiedli przez ta rzeczka, znaczy do [...] tej cie-
mnicy, to oni sami po moście szli, a Pana Jezusa do wody. Do tej Cedro-
wej rzeki. To teraz ludzie na tą pamiątkę wszystkie przechodzą boso. 
Po moście nikt nie idzie, bo to naśladuje Judasza (rej. wileński, 1992).

A to w Kalwarii było, że on był na moście i jego trzy razy zrzu cali. 
Rzucą – i zatopią jego tak, i wyciągną. I rzucą, i zatopią. Rzucą i zato-
pią. W tej rzeczułeczce. I on na tym mostku tak leżał, taki wy męczony. 
To taka figura leżała, jak my chodzili w Kalwarii. [...] I ten przewod-
nik opowiadał, że żołnierze, judasze te, rzucali. Oprawcy ta kie specjal-
ne. [...] Żołnierze nie takie złe byli, bo oni tylko porządku strzegli, ale 
były takie specjalne [...], co męczyli Pana Jezusa. Oni to takie poganie, 

232  Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 314.
233  M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie, s. 84.
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czarnej skóry byli. Na krótko takie ubrane. To oni tak męczyli, zada-
wali cios (rej. wileński, 1992).

Stefan Czarnowski, wspominając Kalwarię Wejherowską, pisał 
o obrazie przedstawiającym „pławienie” Jezusa w Hebronie niczym 
podejrzanego o czary234. Podobny wizerunek znajduje się w  jednej 
z kaplic Kalwarii Zebrzydowskiej. Można przypuszczać, że oskarże-
nie Chrystusa o czary było wkomponowane w biblię ludową, zgod-
nie zresztą z tekstami Ewangelii synoptycznych, kiedy pada zarzut, iż 
Jezus wyrzuca złe duchy mocą ich władcy Belzebuba (Ewangelia Ma-
teusza 12,24; Ewangelia Marka 3,22; Ewangelia Łukasza 11,15). Teksty 
apokryficzne przesuwają owo oskarżenie na czas sądu Piłata, mocno 
je akcentując235. Skojarzenie Czarnowskiego wydaje się więc trafne, 
także ze względu na udokumentowane znaczenie czwartku dla czar-
nej magii (np. wierzono, iż czarownice miewają kontakty z diabłem 
w  czwartkowy wieczór; nazywano je „czwartkowymi cio tami”)236.

Należy w tym miejscu dodać, że owo naśladowanie Jezusa przez 
pątników przechodzących rzeczkę oddają także teksty przepowied-
ni Sybilli, według których królowa Saba przeszła przez wodę wpław, 
aby uczcić przyszłe drzewo krzyża, służące tymczasem za mostek237.

Rzeka Cedron pełni w biblii ludowej rolę granicy, przestrzenne-
go odpowiednika czasu przejścia, stając się wodą żywą. Jest to czas, 
gdy Bóg objawia się w  najgłębszym poniżeniu i  pokorze, w  pełni 
swojej ludzkiej natury. Ten aspekt szczególnie rozwija prawosławna 
mistyka, wynosząc nad katolickie rozpamiętywanie Bożej męki ob-
raz Chrystusa przed Piłatem.

W związku z epizodem w Cedronie apokryfy ruskie opisują, jak 
oprawcy szli po ławach, przez potok, zaś Jezusa spychali w błoto, 
a iż od wielkiego bicia nie mógł wydostać się, wlekli go na powrozie 
przez wodę238. Z epizodem tym wiąże się zamowa od febry-zimnicy:

234 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, w: S. Czarnowski, 
Kultura, Warszawa 1958, s. 39.

235 Por. Ewangelia Nikodema, w: Apokryfy Nowego Testamentu, s. 426.
236 DWOK, t. 46, s. 485.
237 Por. rozdz. Sybilla i Drzewo Krzyża.
238 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, s. 116.
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„Sami zdrajcy idą po ławach, po moście – Pana Jezusa wiedo 
w rzeke proście [prosto]. Pan Jezus się zdrygnął, Piłat go pyto: co ci, 
cy zimno, cy jako zimnica? – Nie jest mi zimno ani zadno zimnica, 
tylko cierpie głód [chłód – M. Z.] za krześcijański ród”239.

Podobnie jest w tekście zanotowanym przez Kotulę:

Jezu mój, Jezu!
Cy Ty drżys?... cy Ty się bois?
Nie jo drże, nie jo się boje.
Kto będzie pamiętoł na mękę mojo,
Nie będzie mioł drżącki ani gorącki240.

Drżenie Jezusa przenoszone jest na drzewo, pod którym modlił się 
na Górze Oliwnej, albo na drzewo krzyża; jest nim oczywi ście osi-
ka, uważana skądinąd za judaszowca, czyli drzewo, na któ rym po-
wiesił się Judasz. Ma ona zatem naturę równie ambiwalentną jak 
kruk. W ogrójcu zaczęła targać się, że Pana Jezusa zabiorą (rej. wi-
leński, 1991); za to osina trzęsie się do dzisiaj, że dała drzewo na krzyż  
(rej. solecznicki, 1992)241. Ze względu na charakterystyczny trzepot 
liści, drżenie, Łemkowie zwą ją trepotą. To drżenie bywa też inter-
pretowane jako wyraz przestrachu z powodu samobójstwa Judasza 
bądź lęk, żeby się człowiek nie powiesił (rej. trocki, 1991). Inną przy-
czyną może być klątwa Matki Boskiej rzucona podczas ucieczki do 
Egiptu: prakleta trepota, żebyście się trzęsła od nyni do wieka (woj. 
krośnieńskie 1991, Łemkini, grekokat.); żebyś się trzepała do sądu 
sądnego i do wieka wiecznego (woj. krośnieńskie, 1991).

Kołek osinowy jest znanym narzędziem do obrony przed upio-
rem. Jednocześnie jak szkodujesz komu, to taki kołek utnie i gdzie to 
komu wbiwa w ziemię, to i urodzaju żadnego nie ma ni nic. [...] gdzie 
na pole pójdzie i zrobi, to takie ludzie złe, czarodzieje. [...] jak chcesz 
zaszkodzić, to ta osina wbijesz i zabijesz wszystko, że nic się nie ro-
dzi, albo marne takie. No i jak piorun, to nie wolno pod osinę chować 

239 DWOK, t. 7, s. 251; por. H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, s. 321.
240 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 66–67, 482–483.
241 Podobnie w dawnych materiałach: J. Świętek, Znad Wisłoka, rysy etno graficzne 

ze wsi Białobrzegi w pow. łańcuckim, „Lud” 1902, t. 8, s. 254.
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się, bo piorun uderzy, tylko pod dębem. Pan Jezus siedział pod dębem 
i błogosławił dzieci, to można w czasie burzy chować się (rej. wileń-
ski, 1992). Osika i dąb są zatem drzewami wartościowanymi prze-
ciwstawnie.

Wypowiedzi o osice oparte są czasem na takim samym pomyśle, 
jak legendy żydowskie o figowcu: gdy Judasz powziął decyzję samo-
bójstwa, wszystkie drzewa podniali gałęzie, żeby on na nich nie po-
wiesił się, a  tylko jedna osika nie podniała gałęzi (woj. przemyskie, 
1989)242. Toteż niekiedy judaszowcem zostaje drzewo figowe, które 
w tradycji judeochrześcijańskiej bywa utożsamiane z drzewem grze-
chu, zapewne ze względu na seksualną symbolikę.

Drżenie jest zatem intepretowane jako wyraz lęku bądź – klą twy, 
która ów lęk po wieczne czasy przedłuża. Osina współczuje z Jezu-
sem w jego trwodze w ogrójcu bądź w ciemnicy, bo Pan Jezus siedział 
w piwnicy i było mu zimno; dopiero na Sądzie [Ostatecznym – M. Z.] 
Pan Jezus wyjawi, co z nim w piwnicy robili. Wtedy w nocy jak go ka-
towali. Jak promień słońca błysnął na ranku w piwnicy i on popatrzył 
na ten promień i podziękował Ojcu Niebieskiemu za tą mę kę (rej. wi-
leński, 1991).

Chrześcijańska interpretacja nadaje pozytywną wartość drzewu 
krzyża. W pieśni wielkopostnej śpiewa się o cedrowym drzewie, słod-
kie drzewo, słodkie gwoździe, spuść gałązki drzewo święte. Ono owoc 
nosiło Pana Jezusa (rej. wileński, 1990). Tam jednak, gdzie przewa-
ża stara zasada odpłaty, drzewo krzyżowe staje się przeklęte i przy-
biera postać osiki (ponieważ krzyż stał się środkiem zbawienia, do-
prowadziła zaś doń zdrada Judasza, w biblii ludowej nabierają obaj 
cech ambiwalentnych).

Krzyż Pana Jezusa był więc z drzewa zakazanego, figowego (rej. 
brasławski, 1996). Jeśli ktoś jednak uznaje osikę za judaszowca, to 
z zasady nie wskazuje jej jako drzewa krzyża, nawet gdy wartościu-
je je negatywnie. Może być nim wówczas jakaś roślina ciernista, aka-
cja czy nawet krzew, np. głóg. Podobnie w  legendach żydowskich 
Ha mana wraz z  synem powieszono na drzewie cierniowym, któ-
re przy gotował on jako szubienicę dla Mardocheusza (Księga Este-

242 Por. rozdz. Kłopoty z jabłkiem.
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ry 7,10). „Było to drzewo cierniowe, gdyż żadne inne nie zgodziło 
się posłu żyć do egzekucji sprawiedliwego Mardocheusza”243, aby sta-
ło się zgod nie z powiedzeniem „do niczego niezdatny jak odrzuco-
ne ciernie”244.

Przeciwstawiony osice dąb jest natomiast zawsze pozytywnie 
wartościowany, stąd też najczęściej uznawany jest za drzewo krzy-
ża. Do dziś jest również uważany za najwłaściwsze drzewo do wyro-
bu krzyży oraz trumien dla zmarłych mężczyzn. Także dawniejsze 
wie rzenia wskazują dąb jako skuteczny środek przeciw czarom; we-
dług Adama Fischera w Hrubieszowskiem groby wisielców i topiel-
ców przebijano dębowym kołkiem. Rózgi weselne z dębowych witek 
za tykano w strzechy na św. Jana, aby chroniły przed złośliwością cza-
rownic. Fischer przytacza więcej tego rodzaju zwyczajów, wskazują-
cych też na wiarę w leczniczą czy też ożywczą rolę dębu245.

Archaiczna symbolika dębu znalazła wyraz w  tekstach przepo-
wiedni. U grobu Mesjasza stoi stary dąb, który uschnie w czasie okrop-
nej męczarni ludu, i tak długo stać będzie suchy, aż dobry król, który 
przybędzie od zachodu słońca, „poganów zgwałci i z miejsc świętych 
wypędzi. Poganie w tym dębie będą mieć swe proroctwo; przy tym dę-
bie rozłoży ów król swoje wojska obozem, a ksiądz pod tem drzewem 
odczyta mszę świętą i król zawiesi na tem drzewie swą tarczę i zbroję, 
a drzewo się zazieleni, ślicznie zakwitnie i zapachnie, tak że kto około 
niego przejdzie, mocno się zadziwi, że się to drzewo zazieleniło; a po-
ganie widząc to wszystko, wiarę Mesyasza przyjmą i odtąd będzie jed-
na wiara, jeden Bóg, jedna owczarnia i jeden pa sterz”246.

„Kwitnący dąb” u  grobu Chrystusa, motyw często wspomina-
ny w związku z przepowiedniami o końcu świata, kontynuuje legen-
dę o drzewie krzyża: Chrystus jest drugim Adamem, a suche drze-
wo grzechu rozkwita dzięki Zbawicielowi, stając się drzewem życia. 

243 A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend żydowskich, s. 108.
244 M. J. Berdyczewski [Bin Gorion], Żydowskie legendy biblijne, s. 271.
245 A. Fischer, Drzewa w  wierzeniach i  obrzędach ludu polskiego, Lwów 1938,  

s. 10–12.
246 Proroctwo Michaldy, królowej ze Sabby 13 Sybilli, Ks. Marka, Wernyhory i innych. 

Od roku 578 przed Narodzeniem Chrystusa aż do późnych wieków, Wydawnic-
two Polskie, Warszawa [b.d.w.], s. 42–43.
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Jest to zarazem dobrze znany z bajki o Madeju symbol łaski i oczysz-
czenia z grzechów, dlatego dąb nie tylko kwitnie i pachnie, ale nawet 
rodzi jabłka (stając się symbolem communitas, podobnie jak drze-
wo w kolędzie). Według dziewiętnastowiecznego podania przy gro-
bie Zbawiciela stoi suchy dąb, który przy końcu świata wypuści liście 
i zakwitnie, roztaczając zapach po całej ziemi, a potem zrodzi jabłka, 
najpiękniejsze i naj smaczniejsze, jakich nie było na świecie247.

Dąb ożywa jak kogut czy ryba na półmisku – schemat tych opo-
wiadań apokryficznych odnajdujemy w  legendzie ze Smoleńska. 
Gdy Chrystus po zmartwychwstaniu siedział ze swą matką i  apo-
stołami, Maria nie poznała syna i  nie chciała uwierzyć w  cud. Za 
oknem stał zeschły dąb; zawołała: „Jeśli dąb ten się zazieleni i  list-
ki wypuści, to może i Chrystus zmartwychwstanie!”248. Zaskakują-
ca rola Marii jako „niedowiarka” jest tu wyjątkowa, gdyż – jak wia-
domo – Matka Boża otoczona jest w  prawosławiu nie mniejszym 
kultem niż w katolicy zmie. Ta interpretacja jednak świadczyć może 
o silnym antykobiecym nastawieniu kultury ludowej na Wschodzie; 
niekiedy lepiej współbrzmi ona z archaicznymi wątkami Księgi Ro-
dzaju (tu np. z niedowiarstwem Sary, wyśmiewającej zapowiedź na-
rodzin Izaaka) niż z przesłaniem Ewangelii.

Dąb zwiastujący światu dobrą nowinę łączy ziemię z pozostały-
mi sferami uniwersum. Według podhalańskiej legendy, gdy „świen-
ty Jadam” nie mógł skonać, kazał ułamać trzy „prątecki z tej jabłoni, 
co to ze świentom Jewom zgrze szyli, kie owoc zakazany zerwali, – 
i zeby go tyrkli niemi po głowie. No, i kie to zrobeli i zacieni go w cie-
mię niemi, po głowie [...] do trzeciego razu, tak potem juz lekko sko-
nał”. Z tych gałązek wsadzo nych na grobie Adama wyrosły drzewa, 
z których zrobiono ławę na sadzawce w ogrodzie króla Salomona. 
„Jak zydzi mieli Pana Jezusa ukrzyzować, tak myślom, z cego by ten 
krzyz zrobić – jaze se o tej kłodzie zbacyli – ze to juz musi być no-
cięzejse drzewo, bo we wodzie namoknięte – i z niego krzyz zrobieli 
i na niem Pana Je zusa ukrzyzowali”249.

247 A. Fischer, Do wątku odkwitającej gałęzi, „Lud” 1910, t. 16, s. 39.
248 Ibidem, s. 38.
249 W. Brzega, Gadeja. Materiał do poznania górali tatrzańskich, „Lud” 1910, t. 17,  

s. 207–209.
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Zawarte w tej legendzie wątki funkcjonują w apokryfach. Postę-
pek prawa czartowskiego tłumaczy ciężar krzyża w ten sam sposób: 
Żydzi „szukali drzewa co najcięższego. Gdy widzieli to drzewo na-
mokłe [od czasów Salomona i  Saby – M. Z.], wywlekli je z  wody 
i uczynili krzyż z niego Panu Chrystusowi tak ciężki, aż musiał po-
magać Szymon Cyreński”250.

Współczesne interpretacje ciężaru krzyża często odwołują się do 
tych motywów, lecz miewają też charakter bardziej duchowy: chyba 
że [...] krzyż dźwigał Pan Jezus dębowy, bardzo ciężki, dlatego że Pan 
Jezus już nie mógł dźwigać. Upadał biedny, zemdlawał. Bili te kacapy 
jego, podpędzali, żeby on wstawał. Ciężki, prawda, dębowy był, silnie 
ciężki. A ten krzyż był tak ciężki dla Pana Jezusa dlatego, że te grzechy 
ludzkie przyciskali (rej. wileński, 1992).

Jest oczywiste, iż grób Chrystusa wyznacza centrum, pępek świa-
ta, miejsce stworzenia i śmierci pierwszego człowieka; toteż na dębie 
mogą u kresu czasów wyrosnąć jabłka, a drzewo krzyża jako drzewo 
kosmiczne, wyznaczające porządek czasu i przestrzeni, jawi się także 
w pozornie dziwacznych wzmiankach, np. iż łotrowie dobry i zły za-
wiśli na jego ramionach: dobry na prawym, zły zaś – na le wym. Po-
dobne wartościowanie przestrzeni podkreślają często inter pretacje 
prawosławnej formy krzyża z  ukośnie ułożonym podnóż kiem. Na 
Łemkowszczyźnie oraz w Białostockiem wyjaśniano nieraz jego zna-
czenie, odnosząc je właśnie do łotrów jako reprezentantów dwóch 
przeciwstawnych społeczności. Prawy, uniesiony ku górze wierzcho-
łek poprzeczki wskazuje dobrego, lewy – złego łotra, a za razem nie-
bo i piekło.

Położenie podnóżka powtarza układ zwróconej na prawo gło-
wy Ukrzyżowanego. Belka ta, nazywana przez prawosławnych teolo-
gów „wagą sprawiedliwości”, wyznacza los wierzących, którym grze-
chy zostaną odpuszczone, oraz niewierzących w Chrystusa, którzy 
zostaną strąceni na dno piekła251. Apo kryficzna popularność dobre-

250 A. Benis, Postępek prawa czartowskiego przeciwko narodowi ludzkiemu, Kraków 
1892, s.51.

251 M. Blinov, O prečestnom i životvoraščem kreste Christovom,Varšava 1901, s. 17. 
Por. E. Przybył, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Zakład 
Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 1999, s. 115.
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go łotra wiąże się zapewne z tym czytel nym przełożeniem symboliki 
krzyża na osobę Dyzmasa jako repre zentanta zbawionej części ludz-
kości, która zmierza ku niebu. Taka pierwotna waloryzacja krzyża 
antycypuje obrazy Sądu Ostatecznego: podziału na prawicę i lewicę, 
owce i kozły. Pan Bóg rozłączy ludzi, jedni po prawicy, inni po lewicy. 
Ojciec nie będzie widział syna, syn ojca, matka córki, córka – matki 
nie będą widzieli. Jedni żyją jak Pan Bóg przykazał, no drugie grzesz-
ne (rej. wileński, 1992).

O tym, że krzyż Pański sięga podziemi, świadczy czaszka Adama 
przedstawiana u jego podstawy (według niektórych apokry fów drze-
wo krzyżowe wyrosło z głowy pierwszego człowieka, który kazał so-
bie po śmierci nasiona z raju włożyć do ust): ta góra, gdzie ukrzyżo-
wali Pana Jezusa, to był grób Adama. Że ta krew, która lała się z boku 
Jezusa, jak pękła ta skała, i ta krew polała się na czo ło Adama i zmy-
ła ten grzech (rej. solecznicki, 1991).

Święto Podwyższenia Krzyża św. (14 IX), z  którym nasi roz-
mówcy wiążą legendę o odnalezieniu go przez św. Helenę, matkę ce-
sarza Konstantyna, uważane jest za dzień, w którym wszystkie gady 
wychodzą na wierzch, na ziemię. Kąsają żywioła, ludzi. Jest to gadzi 
wiec, poprzedzający zimowy sen. Zgodnie z legendą, krzyż Chrystu-
sa spoczywał ukryty pod ziemią. Nad nim Żydzi urządzili śmietni-
sko, które jednak co noc pokrywało się błękitnymi kwiatami wasilka. 
Ce sarzowa kazała kopać w miejscu wskazanym przez starego Żyda. 
Wydobyto z ziemi trzy krzyże, Chrystusowy i łotrów. Ten epizod ko-
jarzono zapewne ze wspomnianym wierzeniem; gady to wszakże 
strażnicy podziemnych skarbów.

Legenda o św. Helenie (zamienianej u nas często w Alinę) jest 
wprawdzie lepiej znana wśród prawosławnych, jednak na całym ba-
danym terenie funkcjonuje modlitwa, która z  nią się łączy przez 
główne symbole, w znacznym stopniu zreinterpretowane.

Chodziła po świecie święta Helena,
Szukała ona Bożego Syna.
Nadybała ona dwoje Żydziąt: 
Czyście nie wy, Żydzi, Boga męczyli? 
Oj, nie my, Heleno! Starsi to byli. 
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Widziałaś, Heleno, tę górę wysoką? 
[..........................................................] 
A na tej górze drzewo zielone? 
A z tego drzewa krzyże robione, 
A z tych krzyżów kościoły robione, 
W tym kościele trzy groby stoi. 
W jednym grobie Pan Jezus leży, 
A w drugim grobie Matka Boża leży, 
A w trzecim grobie święty Jan klęczy. 
Przed świętym Janem organy grają, 
Przed Panem Jezusem świece goreją, 
Przed Matką Bożą róża rozkwita. 
Spod tej ci róży ptaszek wyleciał. 
A nie jest to ptaszek, Tylko Syn Boży, 
Co po całym świecie Ludzi mnoży252.

Po odnalezieniu krzyża cesarz Konstantyn wybudował na wzgó rzu 
kalwaryjskim bazylikę ku jego czci, obok zaś niej stanęła Bazy lika 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Żydzi jego [krzyż – M. Z.] zakopali w  dół głęboki. Dwóch tych 
łotrów i  ten krzyż, żeby to nie znaleźli katoliki, a potem św. Helena 
znalazła ten krzyż Chrystusowy, to ona dała rozkaz: „Chorych nieule-
czalnych przyprowadźcie i tułajcie”, jeżeli te krzyże, co łotrów, oni nie 
pomogą, a  jeżeli krzyż Chrystusowy dotkną do tych chorych, to od 
razu zdrowe robiły się. To ten krzyż potem po rozmaitych kościołach 
rozwieźli i rozdzielili po całej kuli ziemskiej, gdzie kościoły. I na tym 
miejscu, w dole tym, gdzie byli krzyże te, ona dała rozkaz i wspaniałą 
świątynię wybudowali (rej. solecznicki, 1992); Brali, uzdrawiali, szcze-
pali szczepki, a  krzyżu nie ubywało nic i  klasztor wybudowali (rej. 
święciański, 1992); Część porąbali na małe kawałki i ona [św. Helena – 
M. Z.] powiozła je do tego miasta, gdzie mieszkała, a poło wę zostawi-
li w Rzymie dla papieża. I teraz jak budują kościół, to po kawałeczku 
wkładają do tego miejsca, gdzie wkładają Przenajświęt szy Sakrament 
(rej. solecznicki, 1992).

252 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 416–417; por. tamże inne warianty s. 457, 256, 
159–160.
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Nie tylko drzazgom św. Krzyża przypisywano cudowne rozmna-
żanie się, lecz również gwoździom, którymi był przybity do nie-
go Jezus. Cieszyły się one kultem w dziesiątkach średniowiecznych 
świątyń. Również one miały być odnalezione przez św. Helenę; do-
kumentują to niektóre jej wizerunki przedstawiające ją zarówno 
z krzyżem, jak i z ogromnymi gwoźdźmi, zależnie od wyznania arty-
sty – trzema bądź cztere ma. Współcześnie motyw świętych gwoździ 
występuje w opowia daniach o naturze Cygana, bardzo popularnych 
na całym badanym terenie. Najbardziej rozpowszechniona wersja 
tłumaczy przypisywaną Cyga nowi skłonność do złodziejstwa kra-
dzieżą jednego z  czterech gwoź dzi (lub ćwieków) przeznaczonych 
do egzekucji. Jak Pana Jezusa krzyżowano, to mieli cztery gwoździ 
i chcieli ręce tak i nogi tak samo rozpinać na krzyż. A był Cygan razem, 
wziął skradł ten gwóźdź czwarty i schował do gęby. I bardzo wszędzie 
szukano, wszystkich trzęśli, ale w gębie nie trzęśli. I przetrzymał ten 
Cygan i [...] wbito przez dwie nogi, bo nie mieli czwartego gwoździa. 
No i Pan Jezus znaczy powiedział, że jak coś Cygan ukradnie, to nie 
będzie miał wielkiego grzechu (rej. wileński, 1992).

W  tekstach nawiązujących do pasji, m.in. w  dawnych kolędach, 
występują postacie cieśli i kowala jako wytwórców krzyża i ćwieków. 
W rumuń skich legendach o poszukiwaniu Jezusa przez Matkę, Maria, 
spotkawszy ich, błogosławi kowala, który zrobił małe ćwieki (dlatego 
mało pracuje, a dużo zarabia) i przeklina cieślę za to, że zrobił krzyż 
bar dzo ciężki, bo drzewo jest tanie i nie chciało mu się go heblować 
(dlatego choć dużo pracuje, nigdy się nie dorobi)253. Cygan trafił na 
miejsce kowala, ponieważ kowalstwo istotnie było często jego profesją.

Przedmiotem opowiadań jest zazwyczaj żartobliwe rozgrzesze-
nie Cygana z kradzieży: pozwolono im kraść – nie mają grzechu; Cy-
ganowi kraść Pan Jezus zezwala, jego dochód to, co on kradnie, powia-
dają nasi rozmówcy (rej. solecznicki, 1991).

Niełatwo sprecyzować, na czym właściwie polega zasługa Cyga na 
(można odnieść wrażenie, że chodzi o jego symboliczny, mediacyj ny 
udział w ukonstytuowaniu uniwersum). W Polsce mówiono zwy kle, 
że ukradł gwóźdź, żeby przeszkodzić w ukrzyżowaniu, bądź – że Je-

253 F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature populaire roumaine.
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zus miał dzięki niemu mniej (?!) ran, mniejszy ból cierpiał, a w tym, 
że Cygan okradł Żydów-herodów, upatruje się na wet dobrego uczyn-
ku. Na Wileńszczyźnie dominuje zupełnie inna, zaskakująca inter-
pretacja: Cygan zapobiegł rozkrzyżowaniu nóg Pana Jezusa.

Kiedy Jezus Chrystus umierał, to przynieśli cztery gwoździe, że-
by wszystko osobno przybić. Cygan gdzieś był, krążył i jego zdziwiło, 
że jak to mężczyzna będzie tak, że będzie rozłożony i wszystko będzie 
widać. Przybijają, patrzą, że gwóźdź zabrany. Złożyli nogi i przybili. 
I z tego czasu wolno Cyganom kraść (rej. wileński, 1990, Litwinka). 
Im Pan Bóg powiedział tak: To teraz wiele będziecie żyć na świecie, to 
kraść wam można. [...] Dla nich nie ma grzechu (rej. trocki, 1991).

Niekiedy jednak kradzież gwoździa wiąże się wyraźnie z różni cą 
między katolickim i prawosławnym wizerunkiem Ukrzyżowane go: 
bo prawosławni mówią, że to nie prawda, znaczy się cztery gwoździe 
byli [...]. Cygan jeden gwóźdź ukradł i nie było czym każdej nogi osob-
no przybić i przybili jednym gwoździem (rej. solecznicki, 1991). Pra-
wosławni i  greckokatoliccy Łemkowie mówią o kradzieży jednego 
z pięciu gwoździ. Według prawosławnego wariantu mace dońskiego 
piątym gwoździem miano przebić serce Jezusa254. Jest to zatem roz-
powszechniony wątek apokryficzny, modyfikowany w zależności od 
zwyczajowo przyjętego przedstawienia ukrzyżowanego Chrystusa.

Według średniowiecznej legendy kowal odmówił zrobienia gwoź-
dzi do ukrzyżowania Chrystusa, wymawiając się opuchlizną ręki – wy-
kuła je jego żona. Epizod ten został włączony do misteriów pasyj nych 
i  pojawił się w  trzynastowiecznej ikonografii Zachodu. Kowalowa 
żona wyobrażana była zwykle w trakcie kucia, z gwoźdźmi w ręce255. 
Skąd jednak wziął się motyw kradzieży?

We wczesnym średniowieczu na wizerunkach Ukrzyżowane-
go widnieją cztery gwoździe, od XIII w. – trzy. Co prawda, twór-
cy kontrreformacji nie powzięli w tej sprawie obowiązujących usta-
leń, toteż niekiedy artyści powracają do pierwotnej liczby256. Jed nak 

254 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 69–70.
255 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, t. 2, Paris 1957, s. 472–473.
256 Ibidem, s. 480.
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zgodnie z tradycją katolicką, Ukrzyżowanego przedsta wia się ze sto-
pami skrzyżowanymi, przebitymi jednym gwoździem.

Motyw kradzieży rozpowszechnił się zapewne na pograniczu ka-
tolicko-prawosławnym dla uzasadnienia różnicy w przedstawieniach 
Chry stusa na Krzyżu i Razpiatja, zasilając misteryjny wątek ról ko-
wala i cieśli w ukrzyżowaniu. Zwraca uwagę powracający w naszych 
tek stach szczegół ukrycia gwoździa (czy ćwieka) w ustach bądź poł-
knięcia go, który przypomina omawiane wcześniej legendy o zróżni-
cowaniu ludzi. Szczegół ten obecny jest także w wariancie macedoń-
skim, w  którym Cygan robi gwoździe, owczarz zaś kradnie piąty, 
przeznaczony do przebicia serca: „w tym strachu podsunął mu Chry-
stus jedną myśl – żeby połknął gwóźdź, to go przy nim Żydzi nie znaj-
dą. I w jednej chwili połknął owczarz gwóźdź, ale ten zatrzy mał mu 
się w gardle. Bo jakby mu w kiszki wszedł, toby umarł. I tak gwóźdź 
zamienił się w grdykę. I odtąd właśnie wielu ludziom gwóź dź sterczy 
w gardle. I to są ludzie z rodu owczarza”. Jabłko Adama, znak grzechu, 
staje się tu znakiem błogosławieństwa: „za dobro, co owczarz uczynił 
Chrystusowi, ten mu pobłogosławił, żeby mu się owce mnożyły, a Cy-
gana przeklął, żeby stale gwoździe robił i z że braniny żył. A że maj-
ster też zrobienia krzyża nie odmówił, i on był trochę przez Chrystusa 
przeklęty, by nie mógł nigdy dorobić się swym rzemiosłem”257.

Schemat ukrycia (por. część 3: Rodowody odmieńców i  cza-
rowników) w historiach zróżnicowania łączy się jednak zwykle nie 
z błogosławieństwem, lecz z grzechem, bezpośrednią przyczyną po-
wstania gorszego gatunku. Uczynek błogosławionego złodzieja, któ-
remu wolno „cyganić” i kraść bezkarnie, bywa więc (na tych samych 
terenach, z których pochodzą cytowane już wypowiedzi) interpre-
towany zgoła odwrotnie, gdy wersja zdroworozsądkowa przeważy 
nad symboliczną. Negatywna interpretacja uczynku Cygana może 
wiązać się już z  samym jego udziałem w ukrzyżowaniu, podobnie 
jak w tekście macedońskim. Występuje on wówczas przede wszyst-
kim w roli kowala-producenta gwoździ. Cygany [...] będą rozwlecze-
ny po całym świecie, bo też pomagały Pana Jezusa męczyć. To ony nie 

257 O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 70–71.
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mają swojego państwa, nie mają wszystko, bo tak robiły (woj. kro-
śnieńskie, 1991).

Jednak kradzież gwoździa bywa również przyczyną negatywnej 
oceny Cygana, np. dlatego, że Pan Jezus wskutek kradzieży cierpiał 
podwójnie: bo nie kradnij, nie trzeba, tak robić nie wolno. Pan Jezus 
w Ewangelii mówił, że będzie ukrzyżowany, będzie zamordowany i nie 
wolno było komuś wtrącać się, że ukradli tam gwoździe. A po tem przy-
tępionymi gwoździami Pana Jezusa przybiwali (rej. wileński, 1991). 
Karą za ukrycie gwoździa bywa przebicie języka i, co stąd wynika, 
„nieczysta” mowa (woj. krośnieńskie, 1991, Cygan). Żołnie rze Piła-
ta prosili Cygana kowala, by zrobił cztery gwoździe do krzy ża. Czwar-
tym mieli głowę Chrystusa przebić. Żona Cygana schowała gwóźdź pod 
język. Kiedy żołnierze przyszli do kowala, jego nie było w domu, więc 
ona musiała z nimi rozmawiać – przebiła se język, dla tego ich język jest 
trudny, czerkodoczą (woj. krośnieńskie, 1978, z badań Lecha Mroza). 
Jeszcze bardziej fantastyczny jest wariant z  Białorusi: Cyganie wte-
dy byli gwóźdź ukradli [...], jak Pana Jezusa na krzyż razkrzyżowali. 
I za Cyganami, tak u nas mówio, pendzili się za nimi, Cyganka o, so-
bie gwoźdź u garła schowała. I u nas tak mó wio, że u każdej Cyganie 
czarna garła [...]. No tedy Pan Bóg powie dział do nich tak: Idźcie sobie 
i kradnijcie. Bo u nich już można kraść, u nich nie ma grzechu. Kraść 
nie wolno, ale Cyganie można (rej. brasławski, 1996).

Oto kolejna realizacja schematu, na którym opiera się wą-
tek ukrytych dzieci Ewy i „żydowskiej ciotki”. Typowy, choć na der 
wprost wyłożony komentarz ostatniej narracji, wskazuje też – w ze-
stawieniu z  pejoratywnym znakiem zróżnicowania, czyli czar nym 
gardłem – ambiwalencję całej historii, która nie poddaje się nie-
śmiałym próbom racjonalizacji. Kradzież bywa w szczególnych mo-
mentach nakazana rytualnie (czego echem jest choćby podkradanie 
pędów roślin, żeby się przyjęły i dobrze hodowały, co praktykuje się 
do dziś). Ponieważ zaś ukrzyżowanie ponad wszelką wątpliwość wy-
znacza taki właśnie moment szczegól ny, przełomowy, trzeba wziąć 
pod uwagę również rytualny sens uczynku Cygana, „pomagające-
go”, aby wszystko – zgodnie z idiomem wi leńskiej polszczyzny – rę-
czyło, poszło ręką. Łatwiej się pogodzić z  taką interpretacją, kiedy 
uwzględnimy, iż chodzi tu nie tyle o history czne ukrzyżowanie, ile 
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o rokrocznie powtarzane obrzędy kościelne lub cerkiewne, które na-
kładały się na archaiczne zwyczaje związane z  nadejściem wiosny.

Z kolei zaskakujący pomysł, iż Cygan ukradł gwóźdź, bo by byli 
rozpiawszy nogi Jezusa, jak i  ręce, wydaje się kolejną próbą racjo-
nalizacji, typową dla pogranicza katolicyzmu i prawosławia. Osobli-
wość ta przywodzi bowiem na myśl krzyż św. Andrzeja, patrona 
wschodniego chrześcijaństwa. Tak zwany crux decussata (z łac. de-
cussis, „dziesięć”), wprowadzony w sztuce w X w., cieszył się popular-
nością w malarstwie siedemnastowiecznym258. Według apokryficz-
nych Dziejów św. Andrzeja, Egeasz, władca Partos (Azja Mniejsza), 
kazał przywiązać apostoła do krzyża w kształcie X, który przypomi-
na grecki inicjał imienia Chrystusa. Taki sposób ukrzyżo wania miał 
odróżnić Andrzeja od Chrystusa, podobnie jak ukrzyżo wanie jego 
brata Piotra głową w dół259. Możliwość skojarzenia z crux decussa-
ta potwierdzają odnotowane na Łemkowszczyźnie in terpretacje dol-
nej, ukośnej poprzeczki „prawosławnego” krzyża związ kiem z krzy-
żem św. Andrzeja (woj. krośnieńskie, 1991, Łemko).

Sprzeczne oceny postaci Cygana, kowala-dostawcy gwoździ 
albo też ich złodzieja, pomocnika albo przeszkody w dziele zbawie-
nia, pozwalają dostrzec w nim pośrednika pomiędzy sferą sac rum 
a światem ludzi. Interesujące wydaje się porównanie przytoczo nych 
tu historii z analogicznymi legendami o zachowaniu się ptaków wo-
bec Ukrzyżowanego. Wolno tępić wróble i ich pisklęta oraz nisz czyć 
ich gniazda, bo ptaki te przyniosły gwoździe do ukrzyżowania Pana 
Jezusa260. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, wróble naśmiewali się: ot, 
ty święty, a nie schodzisz z krzyża, razem ze złym łotrem (rej.wileń-
ski, 1991). Jaskółka zaś chciała wyjąć gwoździe z rąk Zbawi ciela, tak 
u niej jest teraz taka kropeczka czerwona (rej. wileński, 1990). Inna 
wersja legendy opowiada, jak jaskółki otoczyły zmarłego „płacząc 
i wołając z rozpaczą »umarł, umarł«, zaś wróble na prze kór: »żyw, 

258 Najstarsze przedstawienia tego świętego ukazują go na krzyżu rzymskim; D. H. Far-
mer, The Oxford Dictionary of Saints, Oxford 1987, s. 18–19.

259 Por. L. Réau, Iconographie de l’art Chretien, t. 2, s. 76–80.
260 B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, 

„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1881, t. 5, s. 178; J. Świętek, Lud 
nadrabski (od Gdowa po Bochnię), s. 590.
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żyw, żyw«; za to diabły łapią je garściami i wsypują do piekła, pod-
czas gdy jaskółki są ulubieńcami nieba i ziemi”261. W istocie inter-
pretacje ptasich okrzyków mogłyby być odwrotne; nie zdarza się to 
jednak ze względu na ustalone wartościowanie tych ga tunków. Naj-
wyraźniej z Cyganem rzecz ma się inaczej: bywa on raz wróblem, raz 
jaskółką, najbardziej jednak przypomina kukułkę. „Zazula między 
ptakami jak Cygan między ludźmi, bez gniazda” – kon statuje dzie-
więtnastowieczny tekst.

Frasobliwy

Chrystus Frasobliwy, jedno z najpopularniejszych przedstawień sztu-
ki ludowej, stało się jej symbolem, do czego przyczyniła się mono-
grafia Tadeu sza Seweryna z 1926 r. Po wojnie historycy sztuki po-
święcili wiele prac ikonografii tego przedstawienia, kwestionując mit 
o jego specyficznie polskim charakterze, co wcale nie umniejsza jego 
zna czenia dla naszej sztuki. Frasobliwy z całym ładunkiem sacrum, 
włą czając w to oczywiście sacrum narodowe, zajmuje w sztuce pol-
skiej miejsce odpowiadające Myślicielowi Rodina w  sztuce francu-
skiej. Ten właśnie związek treści religijnych i  narodowych jest nie 
mniej charakterystyczny dla naszej sztuki, niż prezentowana przez 
Frasobli wego jedność treści religijnych i społecznych, bardziej oczy-
wista, a zatem – bardziej uniwersalna.

Anna Kunczyńska-Iracka w  pracy z  pogranicza historii sztuki 
i etnografii zebrała najbardziej charakterystyczne interpretacje Fra-
sobliwego w powojennych źródłach etnograficznych. Nasze teksty po-
krywają się znaczeniowo z wypowiedziami przedstawionymi przez 
tę autorkę, pozostaje zatem uporządkować zawarte w nich symbole 
w kontekście zasad biblii ludowej.

U źródeł znajdujemy późnośredniowieczne przedstawienie de-
wocyjne, wyrażające ideę odkupienia. Jego typologiczną paralelą jest 
ofiara Abrahama: Izaak na stosie ofiarnym. Związek z Chrystusem 
jest „domyślny”, wzbogacający ewangeliczne opisy Drogi Krzyżo-
wej; obraz Frasobliwego łączy się ze stacją dziesiątą, poprzedzają-

261 B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933, s. 190.
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cą Ukrzyżowanie („Jezus z  szat obnażony, żółcią i  octem napawa-
ny”), bądź – ze stacją czwartą, spotkaniem z Matką. Są to epizody tak 
mocno ugruntowane w tradycji kultu, iż niektórzy historycy sztuki 
określają je jako przedstawienia historyczne, a nie – dewocyjne262. 
Według Rozmyślań dominikańskich Jezus oczekiwał na ukrzyżowa-
nie wtrącony do jaskini na Golgocie: „Siedział Pan wszego świa-
ta drżąc na kamieniu na onej kłodzie, podjąwszy głowę ręką”263. 
Łaciń skie teksty pasyjne mówią natomiast, za Wincentym Ferrariu-
sem, o Chrystusie odpoczywającym na kamieniu podczas drogi na 
Golgo tę, w scenie spotkania z Marią264.

Łączony z  wizerunkiem Frasobliwego fragment Ewangelii nie 
pochodzi jednak z  opisów pasji; są to słowa, w  których Chrystus 
mó wi sam o  sobie: „Lisy mają nory i  ptaki powietrzne – gniazda, 
lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” 
(Ewangelia Mateusza 8,20; Ewangelia Łukasza 9,58). Charakterysty-
czny gest Frasobliwego łączy się bezpośrednio, w sposób czysto ze-
wnętrzny z  tym właśnie fragmentem, co oczywiście nie wyklucza 
interpretacji zgodnej z głębokim znaczeniem tekstu kanonicznego. 
Przeciwnie, w  tym kontekście ów formalny związek tekstu i obra-
zu ma siłę znaku mnemonicznego, który otwiera drogę interpretacji 
na różnych poziomach znaczeniowych w kulturze niezdominowanej 
przez pismo. Taką właśnie koniunkcję tekstu i obrazu dostrzec moż-
na w oracji wielkanocnej, zapisanej w 1881 r. przez Alfreda Ro mera 
w powiecie święciańskim na Litwie. Po typowych świeckich powin-
szowaniach, przeplatanych charakterystycznym refrenem („Zielo-
ny jawor dubrowy”, tzn. w dąbrowie, lub: „Winoż maje zielone”) na-
stępuje fragment „biblijny”:

„Jezu morzony
Do grobu włożony
Ten dzień wielkanocny,

262 T. Dobrzeniecki, Wybrane zagadnienia ikonografii pasyjnej w  sztuce polskiej, 
„Novum” 1981, nr 1–2.

263 Cyt. za: T. Dobrzeniecki, Chrystus Frasobliwy w literaturze średniowiecz nej, „Biu-
letyn Historii Sztuki” 1968, nr 30 (3), s. 288.

264 A. Kunczyńska-Iracka, Chrystus Frasobliwy i jego miejsce w tra dycyjnej religijności 
ludowej, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1980, R. 34, nr 4, s. 146.
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Wstał Bóg wszechmocny.
Zgwałcił szatana, króla hetmana,
Wyjechał na miasto, miasto Rozalim.
Siedzi Jezus na kamieniu,
Płacze wielkim żalem,
A wy chrześcijanie, nie bądźcie Żydami,
Weźcie Jezusa westrzemieniami [?].
Zwierzęta, ptaszęta swoje hniazdy majo,
Gdzie chcąc, tam odpoczywajo,
A ja biedny Syn Boży.
Nie mam miejsca takowego.
Przyjmijcie, chrześcijanie, do boku serca łaskawego 
Winszuje Pani Wielmożna. Daj Boże ten rok przeprowadzić, 

drugiego doczekać w większych [?] grzechach, w większych pocie-
chach. Alleluja!”265.

Nawiązanie do Biblii łączy odwołania do Chrystusa zarówno 
umęczonego, jak i zwycięzcy. Obraz Frasobliwego, bezdomnego jak 
wędrowni żebracy, został wykorzystany jako szczególnie znaczący 
w kontekście wielkanocnego łałowania czy też – wałaczoby. Siła per-
swazji polega właśnie na obietnicy łączącej się ze zwycięzcą w po-
staci pokornego i bezdomnego, odartego z szat Jezusa. Jest to wizja 
zgodna z cyklem wędrówek Boga po ziemi, Boga żebrującego, który 
wynagradza sowicie za gościnę.

We współczesnych interpretacjach przedstawień Frasobliwego 
obok aspektu pasyjnego (Chrystus w ogrójcu, w ciemnicy, cierpią-
cy) wyraźnie zaznacza się drugi typ komentarzy, określających Je-
zusa jako sędziego. Trzeba tu odwołać się do dziewiętnastowiecz-
nych rzeźb ludowych omawianych przez Annę Kunczyńską-Iracką. 
Przed stawiają one Jezusa okrytego płaszczem królewskim, w deko-
racyjnie potraktowanej koronie cierniowej i z berłem w ręku. Wy-
mienione przez tę autorkę siedemnastowieczne figury przydrożne 
z Frasobli wym (najdawniejsze spośród znanych) są kapliczkami słu-

265 E. Romer, Oracja Wielkanocna, „Wisła” 1897, t. 11, s. 340; wszystkie znaki zapy-
tania pochodzą od Romera.
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powymi. Zatem jego postać, widoczna z dołu, mogła być odbierana 
jako kró lewska i władcza266.

Częste we współczesnych źródłach skojarzenie Frasobliwego 
z potopem łączy się z wizją zagłady świata, którą Bóg (Jezus) karze 
grzeszną ludzkość267: „Ludzie mają takie Pany Jezusy, co to po poto-
pie się wzięło. Pan Jezus podparł sie, sie tak zastanowił, ze juz inny-
mi karami nie bandzie ludzi karał, bo przy tym potopie to straśnie 
duzo ludzi wyginęło” (Kurpie)268. „Chrystus podparty myśli zatrwo-
żony po potopie świata” (okolice Przeworska)269. Pamiętam taki ob-
raz, jak Pan Jezus siedzi podparty na ręku i mówi, że będzie karać lu-
dzi, ale potopem to już nie będzie. Widziałam nawet na ilustracji, to 
dwanaście lat budował arkę Noe, i kazał Bóg wziąć po parze byd ląt, 
gołębi i tu ta arka 40 dni i 40 nocy po falach. Ludzie uciekali w góry, na 
wyższe wierzchołki drzew i tam ich woda dosięgła. I to wszystko pły-
nęło potopione już (woj. przemyskie, 1989). Podobną in terpretację 
zanotowano w Puszczy Białej: „Pan Jezus się martwi nad tym mia-
stem, co to Sodomę i Gomorę na niego zesłał”270.

W wyobrażeniach o zagładzie światów wątki potopu oraz Sodo-
my i Gomory krzyżują się; tu jednak chodzi o Jerozolimę. Czytane 
w Wielkim Tygodniu Lamentacje Jeremiasza, zawierające opłakiwa-
nie upadku Jerozolimy, zapewne skojarzyły się rozmówcom z frag-
mentem pasji w Ewangelii Łukasza, gdzie Chrystus przemawia do 
płaczących kobiet: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, pła-
czcie raczej nad sobą i  waszymi dziećmi!” (23,28). Czytamy więc 
w materiałach Kunczyńskiej, iż Frasobliwy to: „Pan Jezus w Ciernio-
wej Koronie zaturbowany nad Jerozolimą, że kamień na kamieniu 

266 A. Kunczyńska-Iracka, Chrystus Frasobliwy i jego miejsce w tra dycyjnej religijno-
ści ludowej, s. 148. 

267 Por. rozdz. Przemiana światów.
268 J. Olędzki, Kultura artystyczna ludności kurpiowskiej, Instytut Historii i Kultury 

Materialnej PAN, seria „Biblioteka Etnografii Polskiej”, red. A. Kutrzeba- Pojna-
rowa, nr 23, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 79, przypis 55.

269 A. Kunczyńska-Iracka, Chrystus Frasobliwy i jego miejsce w tra dycyjnej religijno-
ści ludowej, s. 150.

270 Not. E. Korulska; cyt. za: ibidem, s. 150.
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z niej nie zostanie” bądź „turbuje się nad Jerozolimą, że źle tam jest” 
(Rzeszowskie).

Wątek „jerozolimski” w interpretacji Frasobliwego tłumaczy je-
go znaczenie dla symboliki narodowej w okresie rozbiorów. Chaoty-
czne z perspektywy historycznej (czyli z perspektywy kultury pisma) 
przemieszanie wątków nie jest jednak pozbawione sensu. Zgodnie 
z malowniczym porównaniem Tomasza Manna, sytuacja przypomi-
na wędrówkę człowieka wzdłuż wybrzeża i nie ma ona kresu, „gdyż 
za każdą kulisą piasku, do której doszedł, nowe przestrzenie wzywa-
ją ku nowym wzgórzom”271. Od Drogi Krzyżowej cofamy się więc 
do upadku Jerozolimy na przełomie VII i VI w. przed narodzeniem 
Chrystusa, potem zaś do mitycznych czasów Sodomy i Gomory oraz 
potopu. W świetle symboliki biblijnej wydarzenia te łączą się i uzu-
pełniają, choć nie aż tak łatwo, jak w jednej z zanotowanych przez 
nas rozmów:

– Dlaczego Pan Bóg zesłał potop? – Bo ludzie zgrzeszyli i mu-
sieli umierać. Ale Pan Bóg powiedział, że już potopem nie będzie ka rał 
i dał tęczę na tę pamiątkę. A teraz to się ludzie sami gładzą. – Dlacze-
go Pan Bóg zgładził Sodomę i Gomorę? – Znaczy się to Jero zolimę? 
– Tak. – Siedział smutny Pan Jezus nad Jerozolimą, nie mógł im daro-
wać, co same grzeszniki byli. Oni go proszą, a on po wiedział, jak znaj-
dą 50 sprawiedliwych, to przebaczy; oni szukali i nie znaleźli. Dajcie 
dziesięciu. Też nie znaleźli. Dajcie jednego. Na wet jednego nie było. 
No i Pan Jezus zgładził Jerozolimę (woj. płoc kie, 1989). Słynny targ 
Abrahama z  Jahwe o  los mieszkańców Sodo my i  Gomory (Księga 
Rodzaju 18,22–33) jest dość popularnym epizodem, często łączo-
nym z Chrystusem.

O ile interpretacja Frasobliwego jako „sędziego zniszczenia słu-
sznego”272, rozmyślającego o  zagładzie świata, w  świetle przedsta-
wionych źródeł jawi się dość wyraźnie, o  tyle sugerowany przez 
Annę Kunczyńską-Iracką związek z modlitewkami wydaje się mgli-

271 T. Mann, Józef i jego bracia, Czytelnik, Warszawa 1988.
272 A. Kunczyńska-Iracka, Chrystus Frasobliwy i jego miejsce w tra dycyjnej religijno-

ści ludowej, s. 148.
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sty i niepewny. Chodzi tu o częsty w ich tekstach obraz poranionego 
Je zusa spoczywającego na kamieniu: 

Tam na morzu biały kamień, 
Sam Pan Jezus odpoczywa na niem; 
Ma główkę skłonioną, 
Przenajświętszą krwią oblaną273.

Nadybali [duszeczki] biały kamień; 
Sam Pan Jezus klęczał na niem. 
Rączki, nóżki poprzebijał, 
Świętą krewkę porozlewał274.

Niewątpliwie biały kamień otoczony morzem jest symbolicznym 
pępkiem świata275, kamieniem węgielnym i zarazem miejscem ofia-
ry, ołtarzem. Na symbolikę chrystologiczną „białego kamienia” 
zwrócił uwagę Krzysztof Wrocławski: w 1 Liście św. Piotra Ap. Chry-
stus ja wi się jako żywy kamień, kamień węgielny wybrany i drogocen-
ny (2,4–8). Wrocławski przypomina, iż w rosyjskich i białoruskich 
zamawianiach, wierszach duchownych i apokryfach pojawia się ka-
mień o tajemniczej nazwie ałatyr, łatyr. Według Niebiańskiej księgi:

Matką kamieni jest alatyr biały. 
Czemu alatyr ma być matką wszystkich? 
Na tym kamieniu, alatyrze białym, 
Rozmowę toczył sam Pan Jezus Chrystus 
Z całą dwunastką swoich apostołów; 
Tu utwierdzali wiarę chrześcijańską, 
Stąd rozsyłali tę księgę niebiańską
Na ziemię całą, w wszystkie świata strony276. 

Jeden z najbardziej kompetentnych dziewiętnastowiecznych ba daczy 
literatury apokryficznej, Aleksander Wiesiołowski, wywodzi tajem-

273 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 135.
274 Ibidem, s. 449.
275 Por. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos. Koncepcja cało ści, red. 

J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, s. 381.
276 Pieśń o niebieskiej księdze, s. 57.
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niczą nazwę kamienia od łacińskiej nazwy ołtarza, altare277. Jest to 
tym bardziej prawdopodobne, że ofiary składano przecież na spe-
cjalnie wybranych kamieniach. Tak więc biały kamień „alatyr” moż-
na interpretować również jako miejsce Ofiary Chrystusowej czy też 
Ostatniej Wieczerzy w symbolicznym kodzie biblii ludowej. Przyto-
czone fragmenty modlitw operują taką samą symboliką. To wszystko 
jednak nie wiąże ich z wyobrażeniem Frasobliwego inaczej niż tylko 
bardzo pośrednio. Wydaje się, że o ile obrazy, którymi ope rują mo-
dlitwy-zamawiania, są dość uniwersalne, szeroko rozpo wszechnione 
na Słowiańszczyźnie, zarówno w katolicyzmie, jak i w prawosławiu, 
o tyle w ikonografii istnieją dość znaczne różnice, zwłaszcza w przy-
padku wyobrażeń Chrystusa. Frasobliwego nie ma w prawosławiu, 
podobnie jak nie ma kultu pięciu ran. Nie znaczy to, że wyobraźnia 
religijna, zwłaszcza na pograniczach, była całkowicie zamknięta na 
ikonografię zachodnią – ślady jej wpływów nie dają jednak podstaw 
do bezpośredniego łączenia przytoczonych tekstów z Frasobliwym. 
Teksty pasyjne natomiast, tłumaczone w XVII w. z  języka polskie-
go na języki wschodniosłowiańskie, opi sujące drogę Jezusa z Góry 
Oliwnej do Jerozolimy, wspominają ka mień, o który się zranił i na 
którym zemdlony spoczywał. Ten apo kryficzny epizod mógł bezpo-
średnio wpłynąć na ludowe modlitwy. Przytoczmy stosowny frag-
ment Rozmyślań dominikańskich: po upad ku Jezusa w Cedronie „oni 
morderze jęli skakać w rzeczkę i dep tali miłego Pana Jezusa, nurza-
jąc »ji« w  wodzie za włosy, tłukli ob liczem o  ono ostre kamienie. 
A potem prędko wyciągnęli Jezusa z rzeki i uderzyli ji głową o ka-
mień, który tam leżał na brzegu, na którem to ludzie siedząc odpo-
czywali. A tedy Jezus omdlał od cięż kiego razu i od rany wielkiej”278. 
Ten epizod pasyjny mógł zo stać skojarzony z alatyrem, kamieniem-
-ołtarzem, symbolem funkcjo nującym na Wschodzie.

277 K. Wrocławski, List z Nieba, czyli Epistoła o niedzieli, Fundacja MYŚL, Warsza-
wa 1991, s. 34.

278 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 314.
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Pasja Marii

Współcierpienie Marii z  Chrystusem jest bardzo ważnym tema-
tem biblii ludowej, z  reguły jednak pomijanym w  dawniejszych 
opraco waniach. Stefan Czarnowski, podkreślając dominującą rolę 
kultu maryjnego w  religijności ludowej, za polską specyfikę uznał 
wyobraże nia Najświętszej Panny jako Opiekunki i  Orędowniczki, 
na podo bieństwo łaskawej panienki ze dworu, która wstawia się za 
poddany mi u swego ojca, dziedzica279. Uzupełnił ten obraz Ryszard 
Tomicki, wskazując na aspekt macierzyńsko-opiekuńczy kultu i jego 
znacze nie dla obrzędowości rodzinnej280. Doroczne święta maryj-
ne, upa miętniające najważniejsze momenty życia Matki Chrystusa, 
harmoni zują z  cyklem wegetacyjnym oraz – jednocześnie – z  ob-
rzędami rodzinnymi. Dni poświęcone Matce Boskiej Siewnej, Roz-
twornej, Jagodnej, Zielnej to odpowiednio święta Narodzenia, Zwia-
stowania, Nawiedzenia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Było ta kich świąt więcej i funkcjonowały one jako bogate w symbo-
likę wzory dla poszczególnych etapów ludzkiego życia, a zwłaszcza 
dla rytuałów przejścia, jakie je od siebie oddzielały.

Opracowanie Tomickiego nie uwzględnia jednak w kulcie ma-
ryjnym aspektu pasyjnego. Tymczasem nawet pobieżny przegląd 
najpopularniejszych typów ikonograficznych sztuki ludowej zwra-
ca uwagę na znaczenie tej symboliki, czego dowodem są Pieta, Mat-
ka Boża Bolesna z sercem przebitym mieczami czy Matka Boska pod 
Krzyżem. Niedostrzeganie tego aspektu prowadzi do znacznego zu-
bożenia obrazu kultu. Anna Kuczyńska-Iracka zauważyła, iż w sto-
sunku do innych typów ikonografii maryjnej „rzeźby Matki Boskiej 
Bolesnej i Piety zawierają najwięcej dramatycznej ekspresji. Wyda-
je się też, że w przypadku Piety świątkarze niemal z reguły wzoro-
wali się na znanych im z własnego otoczenia twarzach steranych ży-
ciem wiejskich kobiet. [...] Rzeźby Piety i Marii pod krzyżem należą 
do najciekawszych osiągnięć artystycznych polskiej sztuki ludowej. 

279 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, s. 88.
280 R. Tomicki, Religijność ludowa, w: Etnografia Polski. Przemiany kultu ry ludowej, 

red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, t. 2, Wrocław 1981.
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W ich też przypadku korelacje dzieł plastycznych z tekstami literac-
kimi są wyjątkowo liczne i dawno zakorzenione w tradycji pieśni pa-
syjnych”281.

Pasja Marii, ukształtowana według formuł średniowiecznych pie-
śni, jest w biblii ludowej jednym z głównych tematów modlitew nych. 
Nic w tym dziwnego, że archaiczne wyrazy często bywają przekręca-
ne bądź zastępowane wyrazami o podobnym brzmieniu, a zupełnie 
odmiennym znaczeniu. Charakterystyczną cechą tych modlitw jest 
dialogiczność: przybierają one często formę rozmowy między Marią 
a  Chrystusem, św. Janem czy Archaniołem Gabrielem, zdradzając 
swą misteryjną proweniencję. Cykl ten rozpoczynają pro roctwa Sy-
meona, jednak biblia ludowa szczególnie akcentuje trzy dniowe po-
szukiwania Jezusa przez Matkę i ich dialog po odnalezie niu w świą-
tyni, które utrwaliła cytowana już pieśń (w zbiorku z po czątku XIX w. 
nosi ona tytuł O Matce Boskiej Bolesnej). Jezus po wiada w niej:

Nie tyle ty, Matko, 
Żalu będziesz miała, 
Kiedy ty mnie z Krzyża 
Będziesz piastowała.

Bardzo podobna w  nastroju jest nie mniej znana pieśń o  pożeg-
naniu Marii i Jezusa w Betanii, przed Jego odejściem do Jerozolimy. 
Wszystkie staropolskie pasje zawierają tę scenę. Ich źródło stanowiła 
trzynastowieczna pasja Jakuba de Vitry282: Maria w dyspucie z anio-
łem Gabrielem wysuwa trzy zarzuty przeciw obietnicom Pozdrowie-
nia anielskiego, Gabriel zaś odpowiada według zasad scholastyki. 
Również rozmowa Matki i Syna ma charakter scholastyczny – proś-
by Marii Jezus uchyla za pomocą argumentów teologicznych.

Wspomniane pieśni akcentują raczej zapowiedzi męki; opisuje 
ją sam Zbawiciel, żegnając się czule z Marią i prosząc o jej błogosła-
wieństwo: „Jezus uklęknął na swe kolana, / Błogosław, idę na męki, 

281 A. Kunczyńska-Iracka, Madonna w dawnej polskiej sztuce ludo wej, „Polska Sztu-
ka Ludowa – Konteksty” 1988, R. 44, nr 4, s. 251.

282 T. Dobrzeniecki, Rozmyślania dominikańskie. Próba charakterystyki, „Pamięt-
nik Literacki” 1964, t. 55, s. 322–323.
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Matko kochana”. Znajdujemy w nich także ślady wspomnianego dia-
logu, podobnie jak w poprzedniej pieśni:

Mój Jezu drogi, Synu kochany:
Dlaczegóż Cię Ojciec posłał na takie rany?
[......................................................................]
Pozwól-że Synu, bym wprzód umarła,
Ażebym ja grzesznikom niebo otwarła.
[.................................................................]
Albo mi pozwól, żebym zaspała,
Żebym gorzkiej męki Twojej nie widziała [...].

Jezus odpowiada:

Żaden nie może w upadku srogim 
Grzesznikom nieba otworzyć, gdy nie jest Bogiem283. 

Pieśń ma charakter suplikacji o  dobrą śmierć; po każdym dwu-
wierszu następuje refren-inwokacja to do Jezusa, to do Marii, o po-
moc w chwili śmierci:

Ach Jezusie mój, drogi skarbie mój, 
Kiedy nastąpi skonanie, Ty sam przy mnie stój

bądź:

O Matko, Matko, dla Syna Twego 
Gdy koniec życia nadejdzie, broń mnie grzesznego284. 

Pieśń o pożegnaniu w Betanii zawiera również zapowiedziany przez 
Jezusa obraz Piety: „W piątek mnie piastować będziesz już umarłe-
go”. W jednym z wariantów pieśń uzyskała nowe i znaczące zakoń-
czenie:

283 Nowy zbiorek najulubieńszych pieśni odpustowych, zebrał i  ułożył W. Pasierb, 
[b.d.w.], s. 111–114.

284 Ibidem.
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Ach rozmyślajmyż to pożegnanie,
by Jezus z Maryją przyszedł mi na skonanie.
O Matko Boska módl się za nami,
niechaj przez Cię, o Maryjo, niebo zyskamy (woj. przemyskie, 1989).
Tekstem podstawowym do analizy pasji Marii w biblii ludowej 

jest Sen Najświętszej Marii Panny, popularna w całej Europie modli-
twa apokryficzna, notowana w polskich źródłach od końca XVI w. 
(zapis w  Latopiścu albo Kroniczce Joachima Jerlicza głosi: „pisano 
ten sen albo list pod rokiem 1546, miesiąca Augusta, 25 dnia”285). 
Jej współczesne wersje z Polski, Litwy i Białorusi są w zasadzie po-
dobne do zapisu Jerlicza; rozbudowują tylko opis męki Jezusa, do-
dając poje dyncze szczegóły. Dotyczy to jednak w  większej mierze 
wersji pisa nych, bardziej epickich, krążących w Polsce, niż powta-
rzanych z pa mięci na Litwie, które wzamian mają bardziej zróżnico-
wane zakoń czenia, zawierające różnorodne obietnice. Porównajmy 
oba typy tek stów. Oto odpis modlitwy funkcjonującej w Polsce (po-
prawiona zo stała tylko interpunkcja):

„Sen Najświętszej Marji Panny.
Przyszedł do niej Pan Jezus i zapytał: Matko, czy śpisz? Zasnę-

łam, odrzekła Panna Maryja, ale Ty, mój Synu, obudziłeś mnie. Wi-
działam Cię w ogrójcu obnażonego, od Kaifasza do Piłata, od Piłata 
do Heroda prowadzonego. Tam na Twą twarz świętą pluto, korono-
wano Cię, do słupa kamiennego przywiązano, łańcuchami bili, aż 
Twe święte Ciało popadało, a potem Cię do Krzyża przybili i bok 
włócznią przebili, z którego wypłynęła woda i krew święta. Z Krzy-
ża Twe martwe Ciało zdjęli i na moich rękach złożyli. Jezus najczu-
lej odpowiedział: Matko miłosierdzia, kto ten sen przy sobie nosi lub 
odmawia albo słucha, ten bez grzechu śmiertelnego zostaje. W tym 

285 Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. Z rękopisu autora wydał Kazimierz 
Władysław Wójcicki, t. 2, Warszawa 1853, s. 45. Jerlicz, szlachcic z Wołynia, po 
napadach Kozaków i  zniszczeniu majątku schronił się w  Ławrze Pieczerskiej 
w Kijowie. Jego pamiętnik obejmuje okres od ok. 1620 do 1673 r. Dwa teksty, 
do których się odnoszę: List Pana Jezusa Nazarańskiego, Króla Juckiego oraz 
Sen Przenajświętszej Panny, przerywają opowieść o  dramatycznych wydarze-
niach rozgrywających się na Ukrainie i wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 
w 1660 r., nadając im metafizyczną perspektywę.
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dniu nigdy nagłą śmiercią nie umrze bez przyjęcia ciała i krwi mo-
jej, a kto będzie mnie prosił albo Ciebie, kochana Matko, to otrzy-
ma. Kto ten sen będzie odmawiać albo słuchać, nie zginie na żad-
nym miejscu ani na wojnie, ani na drodze. Miejscu, w którym ten 
sen bę dzie się znajdował, nie zaszkodzi ogień ani woda” (woj. prze-
myskie, 1989).

Rozmówczyni nie znała tekstu na pamięć, lecz czytała go płyn-
nie; w  chorobie odmawiała bowiem Sen jako codzienną modlitwę 
wraz z 15 modlitwami św. Brygidy o  cierpieniu Chrystusa na górze 
Oliwnej ze współczesnej broszurki z Lichenia. I one zawierają „Jezu-
sowe” obietnice dla tego, kto codziennie przez rok będzie je odma-
wiał, a wymienia się ich tam aż 21, m.in. nr 8: „Przed jego śmier-
cią przyjdę do niego z moją najukochańszą Matką”, nr 9: „Ja przyjmę 
jego duszę i zaprowadzę do wiecznej radości”, nr 10: „Tam podam 
mu cu downy eliksir ze studni mojej Boskości, aby pił, co nie uczy-
nię tym, którzy modlitw nie odprawiali”. Odmawiający modlitwy 
„otrzyma wszystko, o co będzie prosił, od Boga i Najświętszej Dzie-
wicy” (nr 16), a nawet „może być pewien, że kiedyś do chóru naj-
wyższych Aniołów należeć będzie” (nr 19). Czternastowieczne ob-
jawienie św. Brygidy, wyliczając odniesione przez Chrystusa rany, 
miało istotne znaczenie dla kultu Matki Boskiej Bolesnej i nabożeń-
stwa do Sied miu Boleści Najświętszej Marii Panny. Licheńska bro-
szurka daje gwarancje skuteczności tak pewne i precyzyjne, iż tra-
dycyjna modlitwa z  Wileńszczyzny (drugi typ Snu funkcjonują cy 
w wersji ustnej) prezentuje się wobec niej nader skromnie: 

Sen Najświętszej Panny Marii, 
która usnęła na Górze Kalwarii. 
I przyszedł do niej Pan Jezus. 
Matko, czy śpisz, czy słyszysz? 
Synu mój najmilszy, 
zasnęłam, ośniłam Cię stokroć.
 Od Annasza do Kajfasza pojmali, 
związali, między oczy pluwali. 
Oczy si[l]nie zbite,
bok święty, serce przebite, 
krew święta z boku tocząca, 
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Matka nad nim ubolewająca. 
Kto ten sen sędziwy przy sobie nosi, 
w ogniu nie zgorzeje, 
w wodzie nie utonie, 
bez spowiedzi nie umrze, 
bez Przenajświętszego Sakramentu 
na tamten świat nie pójdzie. 
Daj Boże, abyśmy z Tobą królowali 
i Ciebie w niebie wychwalali 
na wieki wieków w Królestwie Niebieskim
Amen (rej. wileński, 1991)286.
Główną funkcją tej modlitwy o cechach zamawiania (ale nieod-

notowanej nigdy jako zamowa) jest prośba o  dobrą śmierć, której 
naturalną patronką jest wniebowzięta Matka Boska287. Opis męki 
jest tu nieco skrócony w stosunku do podobnych tekstów notowa-
nych przez Kotulę na Rzeszowszczyźnie288 m.in. przez brak moty-
wów: obnaże nia, bicia przez sędziów, przywiązania do słupa, bicia 
łańcuchami lub prowadzenia na łańcuchu, cierniem koronowania 
(są one obecne także w dawniejszych polskich zapisach)289. Zakoń-
czenia Snu z Wileńszczyzny są natomiast bardziej zróżnicowane niż 
w Polsce. Oto ich nieco odmienne wersje:

Jezu drogi, daj mnie szczęśliwą śmierć, 
Zbawicielu, Boże mój, amen (rej. wileński, 1991). 
Kto będzie ten sen rano i wieczorem odmawiał, w sieroctwie i ubó-

stwie będę go wspomagać, grzechy mu będą odpuszczone, a co będzie 
prosił, otrzyma, gdy umrze, w Królestwie Niebieskim czekać go będę. 

286 Por. inne warianty z Wileńszczyzny: M. Zowczak, Mitologia zamawia nia i mi-
styka zamów na podstawie współczesnych materiałów z  Wileńszczyzny, „Lite-
ratura Ludowa” 1994, nr 4–6, s. 22–23.

287 A. Pokropek, Sen – brat śmierci, „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1993, R. 67, 
nr 3–4, s. 110–112.

288 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 125, 127, 144, 454, 480.
289 Por. DWOK, t. 34, s. 261; J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bo chnię), s. 580; 

S. Gonet, O cudownych listach, „Lud” 1896, t. 2, s. 235; F. Rawita-Gawroński, Ze 
zbioru apokryfów, „Lud” 1897, t. 3, s. 61–63; S. Zdziarski, List niebieski, „Lud” 
1900, t. 6, s. 308.
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Matko Najświętsza, proszę o zdrowie, strzeż od wypadku każdego, od 
wszelkiej cielesnej udręki. Amen (rej. wileński, 1992).

Kto ten sen będzie przeczytywał lub przepisywał, chata od cha-
ty rozpowiadać będzie, tak owemu człowiekowi sto dni odpustu, bez 
spowiedzi nie umrze, bez mego Ciała nie umrze, a po śmierci sam Pan 
Jezus weźmie, poprowadzi do Królestwa Niebieskiego (rej. wi leński, 
1992).

We wspomnianym Latopiścu Jerlicza Sen Najświętszej Panny 
Marii następuje po Liście Pana Jezusa Nazareńskiego, Króla Juckiego, 
wzywającym do prze strzegania przykazań, zwłaszcza przykazania 
o niedzielnym odpo czynku od pracy, tzw. Epistola Manu Dei scrip-
ta. Jest to ważna oko liczność, gdyż zestawienie tych dwóch tekstów 
nie jest jednorazowe, nie jest też przypadkiem. Oba obiecują nad-
zwyczajne łaski za ich pow tarzanie, przepisywanie i upowszechnia-
nie, ale tylko w Liście z nieba Chrystus grozi okrutnymi karami, a na-
wet klątwą tym, którzy nie zastosują się do je go przykazań290. Zresztą 
tylko List mówi o przykazaniach i  innych wynikających z Dekalo-
gu nakazach, jak szacunek dla rodziców, wy strzeganie się fałszywe-
go świadczenia czy obowiązek jałmużny, przy czym ich zestaw oraz 
kolejność są oczywiście zmienne. Dodatkowo List nakazuje święto-
wanie soboty ze względu na Matkę Boską: „Przykazuję wam, aby-
ście w soboty po nieszporach w robotach przestawali dla przeczy-
stej Matki mojej miłej, Bogarodzice; bo gdyby Matka moja za was 
nie prosiła Pana Boga, tedy dawno byście poginęli za bezzakoństwo 
wasze”291.

O  ile więc List z  nieba nawiązuje do specyficznie, bardzo ze-
wnętrznie rozumianego Dekalogu (najstarsze wzmianki zarzu-
cają Li stom „żydowską” koncepcję święta292), o  tyle Sen Matki Bo-
skiej opi suje widzianą oczami Marii mękę Jezusa i obiecuje łaski za 
jej kon templację. W polskich wersjach Snu nie pojawiają się nigdy 
żadne groźby ani obrazy zagłady, a jedynie obietnice samego Chry-
stusa, dane wszystkim, którzy powtarzać i  głosić będą wizję jego 

290 „A który by człowiek temu listowi nie wierzył, tedy takowy będzie przeklęty i po-
tępiony z niewiernymi, i umrze nagłą śmiercią” (J. Jerlicz, Latopisiec, t. 2, s. 44). 

291 Ibidem, s. 43. 
292 J. Janów, Apokryf o 12 piątkach.
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Matki, czyli opis męki Pańskiej. Z  połączenia tych dwóch tekstów 
wynika zatem obraz gniewnego Chrystusa Sędziego i  Marii, Mat-
ki Miłosier dzia, przychodzącej z pomocą grzesznikom bez żadnych 
zastrzeżeń. Takie rozłożenie akcentów jest charakterystyczne dla bi-
blii ludowej, wywodzącej się ze staropolskiej religijności. Wątpliwo-
ści Ludwika Stommy co do zasadności łącze nia apokryficznych Li-
stów i Snów z  ludowymi modlitwami293 wyda ją się nieuzasadnione 
zarówno w świetle dziewiętnastowiecznych opracowań (np. według 
Siarkowskiego Sen Matki Boskiej to „modli twa w mniemaniu ludu 
nader skuteczna”), jak i  naszych współczes nych materiałów. Listy 
również przybierają formę modlitewną; taki przykład można zna-
leźć w zbiorku Kotuli294. Są to jednak przypadki rzadkie, bo też i List 
jest apokryfem lepiej znanym, a w związku z tym efektywniej zwal-
czanym przez Kościół niż Sen. Jednak cha rakterystyczny fragment 
Listu o  jego mocy odpuszczania nawet najliczniej szych grzechów 
jest bardzo powszechny w tekstach modli tewnych.

Kto taki list kilka razy przepisze
Albo dwa razy na dzień przeczyta,
Albo go na pamięć nabożnie odmówi,
To żeby miał tyle grzechów, co na drzewie liści,
Co na niebie gwiazd,
Albo tyle, co ziarenek piasku w morzu,
Takiemu człowiekowi
Grzmoty ani pierony nic szkodzić nie będą.
I bez Najświętszego Sakramentu nie zejdzie z tego świata.
Ament!295

Przypomnijmy, że zaklęcia leczące i  wspomagające człowieka we 
wszelkich – z jego punktu widzenia – słusznych celach, a więc teksty 
tzw. białej magii, są często przypisywane Chrystusowi; są to Pana Je-
zusa słowy, czyli modlitwy ustanowione przez samego Zba wiciela296. 

293 J. S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano, s. 86, przypis 42.
294 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 458–459.
295 Ibidem, s. 459.
296 Por. tytuł modlitwy, ibidem, s. 128.
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Właśnie stąd wynika ich moc i dlatego też trudno wyzna czyć grani-
cę między ludową modlitwą a zaklęciem. Z tej perspekty wy List ręką 
Boga pisany różni się od zamów tylko swą formą, pre zentując ten 
sam co one typ kultury religijnej. Również Sen bywał zwany Listem 
Matki Boskiej, jak choćby w wersji Jerlicza, w której pojawia się sfor-
mułowanie: „Pisano ten sen albo list pod ro kiem 1546”297. Także 
wersja rumuńska, bardzo podobna do polskiej, wzywa w zakończe-
niu do przepisania tego pisma właśnie jako „listu Matki Boskiej”298. 
Niektóre redakcje białoruskie z  dziewiętnastowie cznych rękopi-
sów przypisują sobie proweniencję podobną do pochodzenia Listów 
z nieba: „Ten list odnaleziony przed obrazem archistratega Michała 
u Grobu Pańskiego, w świętym mieście Jerozolimie”299.

Sen Najświętszej Marii Panny obok Listów z nieba zajmuje waż-
ne miejsce w studium Jana Stanisława Bystronia Łańcuch szczę ścia 
z 1938 r. jako przykład tekstu przekazywanego z  rąk do rąk, o  ta-
jemnej mocy przynoszenia szczęścia pod warunkiem wypełnie-
nia określonych w  nim nakazów. Bystroń analizuje obie modli-
twy jako fenomen społeczny, ukazując mechanizm współczesnej 
mu gry towa rzyskiej, analogiczny według niego do dawnego wzo-
ru. Rozpow szechniony w latach trzydziestych list, określający zasa-
dy uczestnic twa w Club National de Prospérité, oferował „możność 
zdobycia znacznej sumy pieniędzy na podstawie prostej arytmety-
ki”, tzn. roze słania go w pięciu kopiach z dopisanym własnym nazwi-
skiem i wysłania złotówki pierwszej osobie na liście300.

Analiza Bystronia akcentuje podobieństwo funkcjonalne, magi-
czny aspekt wspomnianych utworów oraz osobliwości związane 
z sekularyzacją kultury. Źródłem mocy Club National de Prospéri-
té nie jest wszak pismo, które wyszło spod ręki samego Chrystusa, 
lecz mityczna organizacja obcych sobie ludzi z  przysłowiową zło-
tówką w  kieszeni. Religijne znaczenie Snu, Listu i  Interdyktu, wy-
rwanych z właściwego im kontekstu, zostało rozmyte. Podobnie jak 

297 J. S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano, s. 74.
298 F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature populaire roumaine, s. 285.
299 E. R. Romanov, Zagovory, apokrify i  duchovnye stichi, s. 240; Sen zapisa no 

w gub. witebskiej; podobnie na s. 241 i 245.
300 J. S. Bystroń, Łańcuch szczęścia, w: Tematy, które mi odradzano, s. 52.
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Brückner, Bystroń nie próbował odczytać modlitw w kontekście re-
ligijności lu dowej – poprzestał na pośrednim komentarzu prote-
stanckich szesnastowiecznych prześmiewek. W efekcie powstał tekst 
o żywotności „zabobonu”. Bystroń nie interesował się też funkcjono-
waniem przytaczanych przezeń tekstów na Wschodzie, ograniczając 
się do stwier dzenia niemieckiej albo czeskiej proweniencji apokry-
fu i podobień stwa Listu do objawienia założyciela wspólnoty mor-
monów.

Braki te uzupełnia rzetelna analiza literacka Jana Janowa, któ-
ry przedstawił mechanizm krzyżowania się odmian tego apokry-
fu; jego redakcje greckie i  cerkiewnoruskie, w  przeciwieństwie do 
rzymskiej, zawiera ły zwrot o kupowaniu nieba. Gdy patriarcha Jo-
achim podróżował w XV w. na Ruś, zbierając składki na wykupie-
nie kościoła jerozolim skiego z rąk mahometan, sprzedawał owe listy 
niebieskie w charak terze „indulgencji”. Zgodnie z tą dawną tradycją 
prawosławni pątnicy do końca XIX w. przywozili z  Jerozolimy Li-
sty o niedzieli o ta kim właśnie znaczeniu, z zamieszczonym na koń-
cu wezwaniem pa triarchy, by kupować je jako środek zbawienia301. 
Według tegoż au tora, wersja apokryfu związana z tradycją prawosła-
wia rozpowszech niła się na terenach polskich kresów za Jagiellonów.

Nie mniej jednostronnie niż Bystroń traktowali Sen wcześniej-
si badacze, uznając go, podobnie jak i inne modlitwy ludowe, za po-
zbawione sensu dziwolągi. Seweryn Udziela pisał na łamach „Ludu”, 
iż owe „niedorzeczne i bezsensowne pieśni i modlitwy, które prze-
ważnie drukarnia Fołtynia w Wadowicach, bez aprobaty władzy du-
chownej, wysyła w świat”, rozchodzą się za pośrednictwem krama rzy 
i dziadów w tysiącach egzemplarzy, na druczkach od jednej do czte-
rech kartek. „Uczą się ich na pamięć zwłaszcza kobiety i dziew częta, 
które szerzą je najwięcej, uważając wyuczenie takiej zwykle »cudow-
ną moc« mającej modlitwy lub pieśni trzech osób co naj mniej za 
wielki akt pobożności, za co dostąpić mają stu dni odpu stu”. Niektó-
re modlitwy są tak poprzekręcane, „że trudno ich [sic!] zrozumieć, 
bo straciły sens zupełnie, notabene, jeśli go kiedy mia ły”302. Dostrze-

301 J. Janów, Apokryf o 12 piątkach, s. 10–11.
302 S. Udziela, Religia i modlitwa u ludu ropczyckiego, s. 594.
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33. Pieta, obraz na szkle, 29 × 30 cm, Żary, woj. nowosądeckie
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żony przez Udzielę sposób funkcjonowania Snu prze trwał do dziś; 
o obowiązku jego przekazywania wspominano także współcześnie 
w Polsce i na Litwie. Rozmówczyni z Pruchnika, która podarowa-
ła go trzem osobom w czasie mszy św. w kościele, powia da: Ja to co-
dziennie odmawiam i  jestem spokojniejsza, bo się nie bo ję, ze ogień 
mną trzaśnie. Jest bezpieczny człowiek z tym. Oni prosili mnie i ja im 
to napisałam [...]. Muszę to dać jeszcze raz do gminy, żeby mi wy-
drukowali [przepisali na maszynie – M. Z.] (woj. przemy skie, 1989). 
Odbiorcy modlitwy nie byli przypadkowi, więc przeka zanie im jej 
właśnie podczas mszy było zabiegiem potęgującym moc ochronną.

Równie surowo jak Udziela pisał o wróżach z okolic Kielc ks. Wła-
dysław Siarkowski, nazywając ich guślarzami. „Charakter guślarski 
wyłącznie polega na znajomości pewnych formuł wierszowa nych, 
w  których nieraz trudno dopatrzeć się jakiej bądź myśli, a  któ re 
w  pojęciu ludu posiadają moc lekarską”; guślarze i  guślarki cieszą 
się wielkim szacunkiem i uważani są za dobroczyńców; „są poboż-
ni (ma się rozumieć w znaczeniu powierzchownego zachowy wania 
przepisów i obrzędów)”303.

Wschodnie redakcje Snu Bogarodzicy przybierają znacznie bar-
dziej zróżnicowane formy niż polskie. Dziewiętnastowieczne rękopi-
sy biało ruskie rozpoczynają wizję Marii od momentu wskrzeszenia 
Łazarza „w dziewiątym dniu przed Zmartwychwstaniem”, opisując 
następnie wy brane wydarzenia kolejnych dni (wjazd do Jerozolimy, 
wypędzenie przekupniów ze Świątyni, zdradę Judasza etc.), aż po 
Zstąpienie do otchłani304. W tej postaci Sen był swoistym repetyto-
rium biblijnym, opatrzonym obietnicą licznych nagród doczesnych 
i pośmiertnych za nieustanne jego powtarzanie, a zatem przypomi-
na swym mechani zmem modlitwę różańcową, łączącą harmonijnie 
słowo, obraz i rytm.

Wschodnie formy poetyckie Snu, powszechne w repertuarze wę-
drownych dziadów-śpiewaków, klasyfikowane były jako wiersze du-
chowne. Charakterystycznym dla tych redakcji motywem są narodzi ny 

303 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. 2, „Zbiór 
Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1879, t. 3, s. 50.

304  E. R. Romanov, Zagovory, apokrify i duchovnye stichi, s. 237–245.
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Jezusa rozpoczynające wizję Bogurodzicy. Śni ona, iż rodzi Chry s- 
tusa, chrzci go w Jordanie, gdzie wyrasta święte drzewo cyprys, na 
nim zaś objawia się cudowny krzyż – przyszłe miejsce Bożej męki. 
Dalej opowiada o niej sam Chrystus, wyjaśniając Marii jej sen. Nie-
które warianty, podobnie jak teksty z rękopisów białoruskich, zmie-
rzają aż do Zejścia do otchłani, gdzie Chrystus ucztuje z Salomonem. 
Zwykle jednak tzw. wiersze duchowne włączają Sen w rozmowę Ma-
rii płaczącej pod krzyżem z  rozpiętym na nim Chrystusem, który 
oddaje Matkę pod opiekę Janowi i zapowiada:

 
Ja sam ku Najświętszej zejdę, 
Sam ja twoją duszę wyjmę, 
Zabiorę ze sobą do Królestwa Niebieskiego305. 

Wyraźniej zatem niż w  polskich modlitwach odwołanie do Wnie-
bowzięcia stanowi kontekst prośby o dobrą śmierć; kto ten Sen zna, 
bądź ma go przy sobie:

Gdzie mu się śmierć przydarzy, 
Nie przyjmą duszy biesy, 
Przyjmą jego duszę anieli Pańscy306.

Motyw Bożego Narodzenia nadaje wschodnim tekstom charak-
ter remedium na trudne porody. Wiele z nich lokalizuje sen Marii 
w Betle jem bądź w górach, jaskiniach, co – jak zauważył Aleksander 
N. Wiesiołowski – wynika ze skojarzenia ze wschodnią ikonografią 
Bo żego Narodzenia, przedstawianego w grocie (stąd też białoruskie 
określenie jasełek: wertep, czyli „jaskinia”). Tenże badacz zwrócił 
także uwagę na wpływ Snu na rosyjskie zamawiania przy narodzi-
nach dziecka. Pojawia się w  nich babka imieniem Salomonuszka 
albo Salomonia, która zawija w pieluszki nowo narodzonego Jezu-
sa; jest to ludowa postać służebnej Salome z apokryficznych Ewange-

305 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, w: Berta, Ana-
stasija i Pjatnica. Opyty po istorii razvitija christianskoj legendy, „Žurnal Mini-
sterstva Narodnogo Prosveščenija” 1876, cz. 184, s. 344.

306 Ibidem.
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34.  Pieta, tempera na desce, obraz w  świetle ramy, 23,5 × 63,5 cm, 
Habkowice, woj. rzeszowskie
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lii Dzie ciństwa307. Za szczególnie pomocną w przypadkach ciężkie-
go porodu lud rosyjski uznawał ikonę Matki Bożej Fieodorowskiej 
(wiele jej wizerunków zachowało się także na północno-wschodnich 
terenach Polski), łącząc z nią apokryficzną modlitwę308.

Podobnie jak teksty polskie, także rosyjskie obiecują obro-
nę od ognia, wody, gadziny, wojny itd. W obu przypadkach funk-
cjonowały także bardziej przetworzone wersje, które nakładają na 
siebie ewan geliczne wątki Odnalezienia Jezusa w  Świątyni i  Pasji, 
stopniując cierpienie Marii. Schemat Snu połączył się z wędrówką 
Matki Boskiej w  poszukiwaniu zaginionego Jezusa-dziecka, które 
odnaj duje nie w Świątyni, lecz – na Krzyżu. Przetworzenie to, bar-
dzo roz powszechnione w ludowych modlitwach i pieśniach (świad-
czą o tym także zbiory Kotuli), wydaje się również charakterystycz-
ne dla biblii ludowej.

Tajemnica Snu Matki Boskiej, która przyczyniła się do jego po-
pularności, wiąże się z zastosowanym w nim zabiegiem nałożenia na 
siebie obrazów śpiącej Marii i jej proroczej wizji – spoczynku i ru-
chu, spokoju i cierpienia, ciszy i zgiełku. Tak jak w przypadku po-
przednio omawianych modlitw-zamawiań, nie jest to jedynie kwe-
stia techniczna. Dzięki temu zabiegowi symbolika przeciwstawnych 
so bie obrazów przenika się, jednocząc je harmonijnie.

Wiesiołowski, porównując teksty naszej modlitwy pochodzące 
z różnych stron Europy, uznał, iż jej geneza wiąże się z apokryficz-
nymi opowieściami o Zaśnięciu Matki Boskiej, a zwłaszcza z Trans-
itus (łac. Przejście), którego autor podaje się za Józefa z Arymatei. 
Ponieważ apokryf ten powstał w  środowisku judeochrześcijan, ks. 
Marek Starowieyski zwraca uwagę na związek tego słowa z hebraj-
skim pesah (przejście), od którego pochodzi pascha, żydowskie świę-
to upamiętniające wyjście z niewoli egipskiej (przejście przez Morze 
Czerwone). Wskazówka ta określa treść teologiczną utworu, sugeru-

307 Por. Apokryfy Nowego Testamentu, s. 342, 345; babki Gebal i  Salome wspo-
mniane w Kazaniach gnieźnieńskich przedstawiane były również w sztuce ko-
ścielnej; A. Brückner, Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. 2, s. 113.

308 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 345; A. Prasał, 
Mały słownik ikon maryjnych, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 
1996, s. 34.
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jąc analogię między zaśnięciem Marii i jej „przejściem” do drugiego 
życia a śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa309. Transitus roz-
poczyna rozmowa Chrystusa z Marią, w której Zbawiciel zaledwie 
napomknąwszy o swej przyszłej męce, zmartwychwstaniu i wniebo-
wstąpieniu obiecuje, iż przyjdzie po swą Matkę osobiście, wraz ze 
świętymi, dziewicami i uczniami, aby ją zabrać do nieba310. W ludo-
wym odbiorze tytuł utworu De Dormitione Mariae mógł być odczy-
tany dosłownie: zaśnięcie jako sen, zauważa Wiesiołowski (dodaj-
my, że jest to zgodne z dosłownym, „sensualistycznym” zna czeniem 
słów w zamawianiach). Sen Marii stał się więc wstępem do jej roz-
mowy z Synem, a jego słowa – objaśnieniem jej wizji sennej, zamiast, 
jak w apokryfie, odpowiedziami na pytania Matki311.

Innym źródłem Snu byłaby grecka Apokalipsa Marii. Opowiada 
ona, jak Najświętsza Panna modli się na górze Oliwnej (zwanej nie-
kiedy „Elońską”), prosząc, by dane jej było poznać los grzeszników 
i zobaczyć przyszły świat. Posłany do niej Michał Archanioł odbywa 
z nią wędrówkę, ukazując cierpienia różnych kategorii grzeszników 
zanurzonych w rzece ognia, powieszonych za stopy i uszy, kąsanych 
przez wychodzące im z  ust węże itp. W  ciemnościach piekielnych 
obok morderców cierpią krzywoprzysiężcy i sprawcy aborcji, w og-
niu leżą leniwcy, którzy wylegiwali się długo w niedzielę, siedzą zu-
chwalcy, którzy nie wstawali w  obecności księży. Wędrówka Naj-
świętszej Panny trwa długo, aż poruszona widokiem mąk zapytuje 
z rozpaczą: „Czyżby to była radość, którą zwiastował mi Gabriel?” 
(podo bnie jak w pieśniach pasyjnych w obliczu Ukrzyżowanego). Po 
czym gromadzi wokół siebie proroków, świętych i aniołów, żeby mo-
dlili się wraz z nią o łaskę dla chrześcijan i uzyskuje od Chrystusa 
odpo czynek dla grzeszników na czas Zielonych Świątek. W niektó-
rych greckich redakcjach Maria ogląda również raj, lecz jego opisy są 
krót kie i mało interesujące312.

309 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 547.
310 Ibidem, s. 580–581.
311 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 357.
312 M. R. James, The Apocryphal New Testament translated by M. R. James, Oxford 

1986, s. 504, 563; F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature populaire rou-
maine, s. 285.
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35.  Matka Boża Fieodorowska, ikona w  molenie w  Widzach, Białoruś, 
rej. brasławski
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Apokalipsa Marii, podobnie jak wspomniany Transitus, ma for-
mę pytań i odpowiedzi. Jej grecka wersja wywarła znaczący wpływ na 
religijność ludową na Bałkanach; opisy mąk inspirowały malo widła 
na ścianach monasterów, trafiły też do ludowych pieśni313. W Rosji 
jest ona znana pod nazwą Wędrówki Bogarodzicy po miej scach męki. 
Schemat apokalipsy, dziedzictwo literatury żydowskiej, wzmocnio-
ne przez kanoniczną Apokalipsę św. Jana, cieszył się szczególną po-
pularnością wśród apokryfów. Zasadza się on na prze kazaniu przez 
pośrednika (anioła, proroka) Bożego objawienia, któ rego treścią jest 
wizja przyszłych losów ludzkich oraz losów świata w ostatecznych 
czasach Królestwa Bożego314. Apokalipsa Marii, chociaż blisko spo-
krewniona (zwłaszcza przez opisy mąk piekiel nych) z wcześniejszą, 
przypisywaną św. Pawłowi (z przełomu II i III w.), znacznie odbie-
ga od klasycznego schematu wskutek dominacji w niej wątku wsta-
wiennictwa Najświętszej Panny za grzesznikami. Jej skuteczny apel 
do Chrystusa o miłosierdzie wykracza poza usta lone normy, nawet 
jeśli chodzi o  literaturę apokryficzną. Przesłanie Apokalipsy Marii 
zgodne jest zatem z przedstawioną wyżej tezą o wzajemnym dopeł-
nianiu się Listu Pana Jezusa i Snu Matki Boskiej ze względu na rela-
cję, charakteryzującą te postacie w biblii ludowej (także w jej wersji 
prawosławnej). Tezę tę wspiera także hipoteza Wiesiołowskiego, od-
nosząca się do historycznej genezy obu tekstów, wywodzących się, 
zdaniem tego badacza, ze środowiska sekty bi czowników. Ich ruchy 
(np. fiagellanci) przyczyniły się do spopula ryzowania pasji, nadając 
jej zarazem specyficzne, jak twierdzą bada cze, ludowe zabarwienie: 
antyżydowski nastrój, przywiązywanie szcze gólnej wagi do święto-
wania piątku i niedzieli, łajanie Judasza, Piłata i Heroda315. Przeję-
ty ze znanej pieśni Stabat Mater dolorosa hymn czternastowiecznych 
niemieckich flagellantów zachował obraz pła czącej pod krzyżem 
Matki, lecz jej rozmowa ze Zbawicielem nadała tej scenie sens zgoła 
odbiegający od kanonicznego: Chrystus grozi światu karą, Najświęt-

313 Ibidem.
314 S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej. Biblioteka Zwo-

jów. Tło Nowego Testamentu, red. Z. J. Kapera i  S. Mędala, t. 1, The Enigma 
Press, In stytut Teologiczny Ks. Misjonarzy, Kraków 1994, s.121, passim.

315 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa.
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sza Panna zaś błaga go o  miłosierdzie dla grze szników. Wiadomo 
też, że geislerzy z Turyngii w początkach XV w. szczególnie czcili, 
obok niedzieli i Bożego Narodzenia, święto Zaśnięcia Najświętszej 
Marii Panny316.

Kolejnym typem tekstów, współbrzmiącym z naszymi miesza-
nymi redakcjami Snu, są tzw. Żale Marii, wywodzące się z  liry-
ki wczesnochrześcijańskiej, reprezentowane również przez Lament 
Świętokrzyski317. O  ile Brückner podkreślał zachodnią genezę pol-
skich tekstów, o tyle Janów zwrócił uwagę na pokrewieństwo ich na-
stroju wobec pasji ruskich318. Słowa Najświętszej Panny, skierowa-
ne do Ukrzyżowanego, przypominają bowiem słowiańskie lamenty 
pogrzebowe, jakie można jeszcze dziś usłyszeć na Białorusi (m.in. 
w cytowanej wcześniej wersji Snu: „Synaczku najdroższy, kwiatecz-
ku najpiękniejszy”). Są to śpiewne recytacje przechodzące od krzy-
ku do cichej skargi, wygłaszane przez najbliższych przy zmarłym, 
po zornie spontaniczne, jednak w  gruncie rzeczy ujęte w  tradycyj-
ne, odwieczne formuły. Lamenty Marii mają charakter monologu; 
odnaj dujemy w nich jednak podobne pytania retoryczne skierowane 
do ar chanioła Gabriela jako zwiastuna radości Bożego Narodzenia, 
jak we wspomnianych ludowych pieśniach o odnalezieniu w Świąty-
ni i po żegnaniu w Betanii.

O aniele Gabryjele,
Gdzie jest ono twe wesele,
Cóżeś mi go obiecował tak bardzo wiele
A rzekący: Panno, pełna jeś miłości!
A ja pełna smutku i żałości [...]319.

Podobny fragment zawierają niektóre redakcje apokryficznej Ewan-
gelii Nikodema: „O biada, biada, czy to jest owa dobra nowina Ga-

316 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 356–360.
317 Średniowieczna pieśń religijna polska, s. 142–145.
318 J. Janów, Legendarno-apokryficzne opowieści ruskie o męce Chrystusa, s. 9–10.
319 Średniowieczna pieśń religijna polska, s. 144; podobnie w Rozmyślaniu przemy-

skim, por. Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 196–197.
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briela?”320. Na tym przykładzie można zaobserwować różnicę mię dzy 
Lamentem a Apokalipsą Marii, w której zwraca się ona z podo bnym 
retorycznym pytaniem do Chrystusa – w obronie grzeszników.

W kontekście biblii ludowej nasuwa się spostrzeżenie o bliskim 
związku między prezentowanymi we Śnie Matki Boskiej obrazami, 
a jednym z najpopularniejszych typów ikonograficznych pasji Marii: 
Pietą. Jak mi wiadomo, nikt dotąd nie zwrócił uwagi na pokrewień-
stwo tego przedstawienia i modlitwy. Tymczasem we współczesnych 
jej wersjach opis męki Jezusa kończą często słowa: z krzyża Twe cia-
ło zdjęli, na moich rękach położyli (rej. wileński, 1991), co cyto wany 
wcześniej tekst przekazuje w trzeciej osobie: „Matka nad nim ubole-
wająca”. Szczegół ten pojawia się wyraźnie w tekstach rzeszo wskich, 
zapisanych przez Kotulę, np.:

Łóczniom Cie przebili, 
z krzyża Cie zdjęli, 
Na moje ręce Cie złożyli. 
Moje ręce mdlały, 
Wy mnie kości struchlały321.

Pieta, przedstawienie dewocyjne, które pojawiło się w  sztuce eu-
ropejskiej około 1300 r., charakterystyczne dla pobożności owej 
epoki, stwarza historykom sztuki wiele trudności interpretacyj-
nych. Jeden z jej typów, tzw. Pieta corpusculum, przedstawia Marię 
trzy mającą na kolanach ciało Chrystusa o  wymiarach Dzieciątka. 
We dług Lecha Kalinowskiego jest to wzór ikonograficzny opar-
ty na dawnym układzie formalnym przedstawień Marii, która sie-
dzi z  Dzie ciątkiem leżącym bądź półleżącym na jej kolanach. Za-
sada ideowego łączenia odległych od siebie zdarzeń – pisał o Piecie 

320 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 443, 444. Nawiasem mówiąc, fraza ta ma znacz-
nie głębsze korzenie; w podobnej formie wypowiedział ją św. Efrem Syryjczyk, 
zmarły w 373 r., w Żalach Najświętszej Panny nad cierpiącym Jezusem; Muza 
chrześcijańska, t. 1: Poezja armeńska, syryjska i  etiopska, „Ojcowie żywi”, t. 6, 
red. i oprac. ks. M. Starowieyski, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kra-
ków 1985, s. 233.

321 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 84; por. s. 72, 77, 85.
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corpusculum Kalinowski – głęboko przenikała wyobraźnię średnio-
wiecza, która pozaczasowo ogarnia początek i koniec (przypomnij-
my, że można to zauważyć także w ludowych interpretacjach Biblii). 
„U podstaw Pie ty leży zasada łączenia przeciwieństw: Matka Boska 
opłakuje Dzie ciątko”322. W Pietach typu corpusculum – twierdzi ten-
że autor – arty sta średniowieczny nie przedstawia matki, która wspo-
mina przesz łość, dostrzegając w  Ukrzyżowanym Dzieciątko, lecz 
matkę, która myśli o przyszłości, przeczuwając w karmionym przez 
siebie Dzie ciątku Ukrzyżowanego. Idea ziemskiego macierzyństwa 
wiąże się z ideą opłakiwania zmarłego, wracającego do łona, z które-
go wy szedł. Pieta corpusculum prezentuje zatem uniwersalną sym-
bolikę związaną z archetypem magnae Matris323. Tematy Matki Bo-
skiej Karmiącej i Bolesnej, podobnie jak Pieta, należą do żelaznego 
repertuaru twórców ludowych. Toteż wnioski Kalinowskiego można 
uz nać za trafny komentarz do ludowych tekstów pasyjnych. W serb-
skiej pieśni, zaliczanej przez Wiesiołowskiego do typu Snu, Dziewi-
ca Maria powiada:

[...] Ani nie śnię, ani nie śpię, 
Lecz Chrystusa Boga 
Na rękach trzymam. 
Żydzi dopadną, 
Chrystusa jej wydrą, 
na krzyżu go rozepną324.

„Duchowna pieśń ludu w ogóle lubi [...] zestawienie epizodów ro-
dzenia i  męki, odkrywając w  pierwszym przeobrażenie drugiego”, 
pisze Wiesiołowski325. Świadectwo takiego zestawienia znaleźć prze-
cież można i w kolędach, gdzie pojawia się „owa synteza misterium 
żłobka z przeczuciem krzyża” – płacząca Maria z Dzieciątkiem w ra-
mionach widzi trzech cieśli, którzy heblują drzewo krzyża dla jej Sy-

322 L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, „Prace Komisji Historii Sztuki”,  
t. 10, Kraków 1952, s. 174.

323 Ibidem, s. 203.
324 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 380.
325 Ibidem, s. 347.
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na326. Więc chociaż fraza, która bezpośrednio odnosi się do obrazu 
Piety, jest nieobecna w najstarszym polskim tekście zapisanym przez 
Jerlicza, to i bez niej symboliczne przesłania modlitwy i obrazu zdra-
dzają głębokie pokrewieństwo. Matka opłakująca Dzieciątko, przed-
stawienie, które wyraża – według Kalinowskiego – zasadę łączenia 
przeciwieństw, jest analogią do charakterystycznego dla biblii ludo-
wej skrótu-kontaminacji: poszukiwania Jezusa-dziecka przez Marię 
i odnalezienia go nie w świątyni, lecz na krzyżu.

Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze jedną kwestię, poru-
szoną niegdyś przez badaczy ludowej religijności. Ludwik Stomma 
wskazywał na obchody święta Matki Boskiej Zielnej w Kalwarii Pa-
cławskiej jako typowy przykład bezrefleksyjnego rytualizmu, gdzie 
obrzęd, oderwany od swego teologicznego sensu, stał się „sam w so-
bie” przedmiotem wiary327. Tenże autor ze zdziwieniem konstatuje, 
iż figura Marii obnoszona jest corocznie w dniu 14 VIII w scene rii 
kalwaryjskiej, jaką tworzą Góra Oliwna, potok Hebron vel Cedron, 
domek Piłata itp. Dodajmy jednak do nich także kaplice po święcone 
bezpośrednio Matce Boskiej (np. domek Matki Bożej, Ka plica Za-
śnięcia Najświętszej Marii Panny, Kaplica Serca Matki Bo żej Bole-
snej) bądź zarówno Jezusowi, jak i Marii (Kaplica Jezusa obecnego 
przy Zaśnięciu Maryi itp.). Jest takich kaplic 13 wśród 42, jak wy-
nika z rozpowszechnianego w Kalwarii planu, który zresztą odróż-
nia Dróżki Pana Jezusa od Dróżek Matki Bożej Bolesnej czy Pogrze-
bu i Wniebowzięcia Matki Bożej. „Apokryficzne” obrzędy związane 
ze świętem Wniebowzięcia wszak są praktykowane także w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, a ich początki sięgają 1613 r., kiedy Mikołaj Ze-
brzydowski postanowił wybudować Domek i  Grób Matki Boskiej. 
Stopniowo dobudowywane kaplice umożliwiały odprawia nie nabo-
żeństwa maryjnego, „będącego formą medytacji i rozpamię tywania 
życia Najświętszej Marii Panny w ścisłej łączności z drogą krzyżową 
Chrystusa”, o czym mówi specjalny podręcznik wydany w 1630 r. 
przez Mikołaja Skarbimierza328. Tymczasem Stomma twierdzi, iż 

326 F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature populaire roumaine, s. 216.
327 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, s. 208.
328 J. Ługowska, Pogrzeb Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, „Lite ratura Lu-

dowa” 1986, nr 3, s. 4–5.
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„ta wtórna mityzacja rytuału przyćmiewająca jego naj ważniejszą, 
z punktu widzenia Kościoła, teologiczną treść była oczy wiście moż-
liwa dzięki niskiemu poziomowi wiedzy religijnej na wsi polskiej 
w XIX w.”329.

Trudno oczekiwać od wierzących tłumów teologicznej precyzji. 
Ponieważ jednak nie zdarza się, by na wsi mylono święta Wielkano cy 
z Wniebowzięciem, można też przypuszczać, że wspomniane przez 
Stommę obrzędy są wyrazem (zapewne niedoskonałym), rozwijanej 
od wczesnego średniowiecza idei uczestnictwa Marii w odkupieniu 
poprzez współcierpienie z Chrystusem i „z tytułu szczególnej przy-
jaźni z Bogiem”330. Ideę tę symbolicznie interpretuje zarówno Pieta, 
jak i Sen Matki Boskiej, którego apokryficzny charakter wynika nie 
z bliskości, jaką nadaje on Pasji i Wniebowzięciu, lecz z magicznych 
obietnic, jakimi go opatrzono.

Chrystus i Szatan 
Kuszenie

Wyobrażenia o walce Chrystusa z Szatanem łączą symbolikę współ-
brzmiących fragmentów Ewangelii o  trzykrotnym kuszeniu na 
pusty ni (Ewangelia Mateusza 4,1–11; Ewangelia Łukasza 4,1–13) 
ze schematem upadku – strącenia zbuntowanego Lucyfera przez 
Micha ła Archanioła na początku świata. W  związku z  tym kusze-
nie ma miejsce na górze nazywanej Tabor, Oliwną bądź Golgotą; jest 
ono także ściśle łączone z pasją Chrystusa.

Diabeł mści się na Panu Jezusie za to, że go św. Michał strą cił do 
piekła i on jest Lucyfer, ten najstarszy. I on przecież Pana Je zusa kusił, 
kazał się kłaniać, to mu wszystko da, że to wszystko jest jego. Niech się 
Pan Jezus ukłoni, a on mu to wszystko da. A Pan Je zus: Bogu się bę-
dziesz kłaniał, a nie Bóg tobie.

329 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, s. 208.
330 Ks. R. Laurentin, Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, wydanie inte-

gralne, przeł. Z. Boczek MIC, seria mariologiczna „THEOTOKOS”, t. 1, Wydaw-
nictwo Ks. Ma rianów, Warszawa 1989, s. 214.
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Diabeł kusił Pana Boga, kazał mu pójść na najwyższy szczyt i gada 
mu: Jeżeli ty jesteś Bogiem, cudotwórcą, to skocz z tej skały, a wszyst-
kie królestwa ci oddam. – Czy diabeł miał jakiś udział w ukrzyżowa-
niu Chrystusa? – No przecież podkusił Judasza. Diabeł kusił Judasza 
i Pana Jezusa też kusił. Tak mu kazał: Jeżeli jesteś cu dotwórcą, to niech 
się kamień w chleb zamieni (woj. przemyskie, 1990).

Niektóre wypowiedzi lokalizują kuszenie na górze przed poto-
pem, to znaczy – na początku świata.

Diabeł przeszkadzał, jak Pan Jezus był na górze, przyszedł do nie-
go i kazał mu tak: Jak mi się ukłonisz, to widzisz ten świat – a  ten 
świat był równy wówczas, przed potopem – to tobie dam ten cały 
świat. A Pan Jezus powiedział: Idź szatanie ode mnie. A ten jeszcze nie 
odchodził, a Pan Jezus miał jakiś kij i rzucił na ziemię i z tego ki ja zro-
bił się wąż. – Żebyś nie miał nóg, żebyś smykał na brzuchu! – do tego 
diabła tak Pan Jezus. Przeklinał go (woj. krośnieńskie 1991, Łemko).

Przemiana laski w węża to cud, którego za sprawą Boga doko-
nali Mojżesz oraz Aaron przed faraonem (Księga Wyjścia 4,1–5; 
7,8–13). Mamy więc tu do czynienia z kolejną kontaminacją postaci 
Mojżesza i Jezusa. Góra, tworząca scenerię kuszenia, jest natomiast 
górą kos miczną, toteż w  dziewiętnastowiecznych materiałach z  jej 
wyobraże niem łączą się archaiczne wierzenia. Dowojna-Sylwestro-
wicz noto wał, iż według podań żmudzkich góra pokusy, na której 
pościł Chry stus (Gunda Kałnas), wznosi się na tureckiej ziemi. „Zie-
mia tam poszczepiona od gorąca słonecznego i nigdy na nią deszcz 
nie padał, trawa nie rośnie, a góra z roślin ogołocona wygląda jak ko-
lano ol brzyma. Mówią, że olbrzymi na tej górze zadki wycierali”331.

Nie bez znaczenia dla tych wyobrażeń była z pewnością nazwa 
Golgoty, czyli Kalwarii, jako miejsca czaszki (aram. gulgulta, łac. ca-
lva, „czaszka”), nazwa pochodząca od kształtu wzniesienia, zapewne 
wtórnie kojarzona również z czaszką Adama, tradycyjnie przedsta-
wianą u  stóp Chrystusowego krzyża. Staropolskie pieśni pasyjne 
zwą ją Łysą Górą. Kilka „łysych gór” w Polsce było miejscem kul-
tów przedchrześcijańskich; współczesny język zachował złą sławę tej 

331 M. Dowojna-Sylwestrowicz, Podania żmujdzkie, Biblioteka „Wi sły”, t. 1–2, War-
szawa 1984, s. 40–45.
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nazwy odnoszonej do miejsca sabatu czarownic, bez konkretnej lo-
kalizacji.

Według Ewangelii Łukasza, szatan, po kuszeniu Jezusa, „odstą-
pił od Niego aż do czasu” (4,13). Współczesne teksty mówią także 
o ku szeniu Jezusa w czasie modlitwy w ogrójcu, gdzie czyhał szatan. 
Jak jeszcze on [Jezus – M. Z.] w ogrójcu był, że co ty jesteś, jaki to jest 
ojciec twój jeżeli takie cierpienie do ciebie się zbliża. A jak modli się 
człowiek i tam coś zmyli, to wszystko szatan podpowiada człowieko wi. 
I szatan jego namawiał, żeby on na swojego ojca mógł coś po wiedzieć. 
Choć on cierpiał takie bóle, on nic nie powiedział, i powie dział: Idź 
precz, szatanie (rej. solecznicki, 1991).

Rozmówcy mówili jeszcze o trzecim kuszeniu, które miało mieć 
miejsce na krzyżu, podczas ukrzyżowania, tak jak na Górze Oliwnej 
(woj. przemyskie, 1996). Diabeł badał Pana Jezusa na krzyżu, czy nie 
zgrzeszył – wtedy po raz ostatni chciał go skusić (woj. krośnień skie, 
1991); Pana Jezusa kusił szatan na górze Tabor: Jeśli jesteś Bogiem, to 
zstąp z krzyża (rej. wileński, 1991). Kolejne opowiadanie precyzu-
je historię ostatniego kuszenia, umieszczając szatana na po przecznej 
belce krzyża. Diabeł chciał wykraść ciało Pana Jezusa, jak był na 
krzyżu. [...] Jak było zaćmienie słońca, jak Pan Jezus umierał, szatan 
chciał porwać to ciało, podobnie [...] jak Mojżesz umierał, je go wal-
ka z diabłem, co chciał Mojżesza porwać i nie wiadomo gdzie to cia-
ło jest pochowane po dziś dzień. A tutaj właśnie chciał z krzyża zdjąć. 
I w tym momencie Jezus skonał i mówi: Ojcze, oddaję ducha w Two-
je ręce. A ten szatan gruchnął [...], stał na ramieniu na tym krzyżu, 
chciał ciało i ducha porwać. A na to Chrystus wypowiedział te słowa. 
I ten wtedy upadł w przepaść. I wtedy ta opona, ta kotara się rozdar-
ła. I wtedy powstało to odkupienie człowieka (woj. przemy skie, 1989).

Krzyż-drzewo życia na szczycie kosmicznej góry jest miejscem 
walki, która zakończyła się powtórnym upadkiem szatana. Trawesta-
cja słów Jezusa z Ewangelii Łukasza (23,46) nabiera w tej wypowie-
dzi znaczenia formuły chroniącej ducha i ciało. Ten sam rozmówca 
w kolejnej rozmowie określił jej znaczenie jeszcze wyraźniej: jak Pan 
Jezus nauczał, to był przecież przez szatana kuszony. No i Pan Bóg się 
nie dał. Ale szatan dalej działał, chciał tego Syna Człowieczego, tego 
Boga, zniweczyć, porwać Go przemocą. Jak wi siał na krzyżu, to jest 
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taka legenda. Może inni to widzieli, bo tam inni ludzie w trwodze byli 
i dlatego ta legenda jest. I tak, że jak Pan Jezus konał, mówił: Boże, Oj-
cze, oddaję Tobie ducha swego, a ten szatan chciał w ostatniej chwili 
wydrzeć ducha tego, ale mu się nie udało, przez to, że Pan Jezus powie-
dział te słowa (woj. przemyskie, 1989).

Teksty te należą do naszych cimeliów, jednak nie można ich uz-
nać za fantazjowanie rozmówcy, bo mają swoje odpowiedniki nie 
tylko w  dziewiętnastowiecznym folklorze, lecz także w  znacznie 
daw niejszej tradycji piśmiennej i  ikonograficznej. Zacznijmy od 
świadec twa Kolberga.

„Gdy Pan Jezus konał na krzyżu przybity, wyprawił Lucyper ca-
łe wojsko z piekła, aby uchwycili Boską duszę i do piekła mu na ho-
nor przynieśli. Czatowały diabły przy krzyżu, nic nie mogli zrobić, 
bo ślepli, – wracają do Lucypera, i mówią: »my nic nie widzimy«. – 
Lucyper się rozgniewał, i sam poszedł, wlazł na wierzch krzyża, pa-
zury rozczapierzył i siedział. Tymczasem Pan Jezus skonał, duszy je-
go widzieć nie mógł – ze wstydem pojąwszy Judasza co się obwiesił, 
i drugiego łotra z lewej strony, wrócił do piekła”; ów drugi łotr, Ge-
stas, „poczerniał na węgiel”, nim go jeszcze porwał Lucyfer332. Nato-
miast od nośnie do Judasza istnieje – jak pamiętamy – również inna 
wersja jego śmierci: Bo to jest pytanie [...], kiedy się powiesił Judasz? 
Czy po śmierci Pana Jezusa, czy przed śmiercią? To jest zagadka. Bo 
jak przed śmiercią, no to zrobił samobójstwo sam, a jak po śmier ci, to 
jest legenda, że diabeł chciał smyknąć duszę Jezusa, to złapał Juda-
sza (woj. przemyskie, 1989)333. Zatem – samobójca z  rozpaczy czy 
ofiara Lucyfera? Rozmówca uznał wprawdzie, że w obu wypad kach 
Judasza czekało zatracenie, jednak jego wahania mają swe ana logie 
w tradycyjnych spekulacjach dotyczących możliwości zbawie nia Ju-
dasza (powiesił się, żeby i jego duszę wraz z innymi Jezus wyprowa-
dził z otchłani, ale się spóźnił – itp.).

332 DWOK, t. 7, s. 18–19.
333 Podobne wątpliwości wyrażał autor Rozmyślania przemyskiego, por. Cały świat 

nie pomieściłby ksiąg, s. 204.
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Upadek szatana z krzyża powtarza schemat strącenia Lucyfera, 
przenosząc ukrzyżowanie na czasy początku świata. Świadczy o tym 
opowiadanie o powstaniu piekła:

„A piekło to je z tego: jak Pan Jezus miał umirać, to polecił swo-
je dusze Bogu, a szatan czatował na dusze Pana Jezusa, ale za snął se. 
Jak się obudził, patrzy – a duszy Pana Jezusa już ni ma. Tak puścił 
się lecieć i leciał, leciał bez czterdzieści dni i czterdzieści no cy. I nie 
mógł się nigdzie zatrzymać, i nie wiedział, dzie je. Aż sam zawołał: 
»Panie! niech się stanie wola Twoja!« i zapad się w ziemie. I w tym 
miejscu je piekło”334.

O obecności szatana czyhającego na duszę Chrystusa na poprze-
cznej belce krzyża wzmiankują późnośredniowieczne teksty pasyj-
ne. Przedstawienie także pojawia się w  malarstwie XIV i  począt-
ków XVI w.; znane są przykłady malowideł ściennych w kościołach 
niemieckich oraz drzeworytów z  tym motywem335. „Ludolf z  Sak-
sonii przekazał wcześniejszą tradycję, według której szatan, główny 
sprawca ukrzy żowania Chrystusa, szukał w  cierpiącym człowieku 
jakiegoś grzesz nego upadku. Stał bezskutecznie na ramieniu Krzy-
ża aż do śmierci Ukrzyżowanego i wtedy, czując się zawiedzionym, 
odszedł”336.

Staropolska pieśń Wspominając Boże słowa zawiera rozmowę 
Ukrzyżowanego z czartem:

Uczynił nam z swojej krwie chrzest, 
A zatem rzekł: „Wypełniło się jest”. 
Potem rzekł czartu onemu, 
Który przyleciał na krzyż k niemu: 
„A ty, czarcie, czego stoisz, 
Abo się mojej mocy nie boisz?”.
„Jać się, Panie, twej mocy boję,
Ale patrzę na mękę twoję;

334 S. Dąbrowska, Wieś Żabno i jej mieszkańcy, pow. krasnostawski, gub. lu belska, „Wi-
sła” 1904, t. 18, s. 104.

335 T. Dobrzeniecki, Sukcesywny i symultaniczny program narracji w gdańskim tryp-
tyku Jerozolimskim, s. 211; il. 67 na s. 210.

336 Ibidem, s. 210.
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Już polecę do braciej swej,
A opowiem im o mocy twej”.

Ta pieśń, według notatki z 1525 r., była śpiewana co tydzień w ko-
ściele w  czasie Wielkiego Postu337; jest to tłumaczenie pieśni ła-
cińskiej De septem verbis Domini338.

Tadeusz Dobrzeniecki, analizując ikonografię gdańskiego tryp-
tyku jerozolimskiego, dowodzi, iż jego program zawiera „niezwykle 
oryginalne zagadnienie walki Chrystusa z szatanem. Pierwszym eta-
pem tej walki było potrójne kuszenie, a drugim – zwycięstwo odnie-
sione w Jerozolimie podczas męki, zakończonej śmiercią na krzyżu. 
A zatem kuszenie i wjazd do Jerozolimy stanowią prolog pasyjne-
go dramatu, przedstawiony w oryginalny sposób na dwóch rewer-
sach tryptyku, polegający na zastosowaniu symultanicznej formu-
ły narracji”339.

Z pasyjnym epizodem porwania przez diabła duszy złego łotra, 
wiązano obrzęd przypominający niszczenie kukły Judasza. Adam Fi-
scher wśród polskich widowisk ludowych wymienia „zmiatanie ło-
tra” w czasie Wniebowstąpienia i Zielonych Świątek. To dość specy-
ficzne określenie sugeruje związek z prezentowanymi tu wierzeniami 
(por. diabeł chciał smyknąć duszę Jezusa – powiada nasz rozmów-
ca), lecz nie wiadomo dokładnie, skąd Fischer je zaczerpnął. Odno-
si je w każdym razie do obrzędu wzmiankowanego już przez pisarzy 
piętnasto- i szesnastowiecznych: Sarnickiego, Reja i Skargę. Polegał 
on na wciąganiu na wieżę kościoła figury Jezusa, a strącaniu diabła 
w postaci smoka (Sarnicki, fara poznańska w 1402 r.) bądź „bałwa-
na” (Skarga), którego następnie włóczono po ulicach340. Mikołaj Rej 
natrząsał się w Postylli z katolickich zwyczajów, w których za reli-

337 Średniowieczna pieśń religijna polska, s. 39.
338 Por. O siedmi słowach Pana Chrysta, w: M. Bobowski, Polskie pieśni kato lickie,  

s. 378–379.
339 T. Dobrzeniecki, Sukcesywny i symultaniczny program narracji w gdańskim tryp-

tyku Jerozolimskim, s. 116.
340  Por. S. Windakiewicz, Teatr ludowy w dawnej Polsce, s. 112–113; Ł. Gołębiowski, 

Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1830, s. 304; A. Fischer, Polskie 
widowiska ludowe, „Lud” 1913, t. 19, s. 50.
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gijną zasługę uważa się, „jeśli w dzień Wniebowstąpienia kto Jezu-
sa lipowego powrozem, jako złodzieja, do nieba wciągnął, a dyabła 
z góry zrzucił, a potem z nim po ulicach biegał”.

Obyczaje te powtarzają praktykowane w  Wielkim Tygodniu 
wieszanie i włóczenie Judasza. (Podobne powtórzenie rytuałów ob-
serwowaliśmy w wigilię Bożego Narodzenia i Trzech Króli). Wahad-
ło czasu zakończyło swoją drogę: Wniebowstąpienie kończy cykl 
wielkanocny. Musimy jednak powrócić do punktu kulminacyjnego 
biblii ludowej, dopełniającego zwycięstwo Jezusa. Jest nim obraz fi-
zycznego triumfu nad Lucyferem w królestwie ciemności.

Diabeł skowany

Historia podboju piekła przez Zbawiciela jest tematem jednego z naj-
bardziej popularnych na Słowiańszczyźnie apokryfów: Zstąpienia 
do otchłani. Kiedy zawitał doń Król Chwały, „pokruszyły się bramy 
z brązu i zostały zmiażdżone żelazne zawory”, wszyscy więźniowie 
zostali uwolnieni z więzów i otchłań zajaśniała blaskiem (trawesta-
cja Psalmów 23,7–10). „Król Chwały chwyciwszy za czub głowy Sza-
tana, pierwszego spośród satrapów, oddał go aniołom, mówiąc: »Za-
kujcie mu w żelaza ręce, nogi i szyję, i jego usta«. Następnie od dał go 
Hadesowi, mówiąc: »Weź go i trzymaj dobrze, aż do mego powtór-
nego przyjścia«”341.

Oto opis tej konfrontacji w  materiałach współczesnych: Pan 
Je zus doszedł do bramy, oni zaczęli zamykać szatani i nie wpuskać, 
a  Pan Jezus powiedział: Pokruszcie się bramy żelazne, idzie Król 
Chwały, i raptem te wszystkie łańcuchy pospadały i do otchłani zstą pił 
Pan Jezus i ojców wyłowił, a tamci zostali te szatani, a Lucyperu po-
wiedział: Do końca świata będziesz tu na dnie siedzieć. Ojcowie to byli 

341 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 449. W 1999 r. w okolicach Gródka Podolskie-
go na Ukrainie apokryf ten funkcjonował wśród katolików w przekazach ust-
nych, w wersji rozpowszechnionej przez druk dewocyjny pt. Płacz i narzekanie 
Ojców Świętych przed Narodzeniem Chrystusa Pana blisko 400 lat w otchłaniach 
będących, aż do wstąpienia Chrystusa Pana do piekłów. Tłómaczenie z czeskiego 
przez W. K., Częstochowa 1910. Por. Podole i Wołyń. Szkice etnograficzne, red.  
Ł. Smyrski, M. Zowczak, Wyd. DiG, Warszawa 2003, s. 63–64. 
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Starego Zakonu, nie tylko nas odkupił, ale i tych Starego Zakonu i on 
ich wyprowadził do raju (rej. wileński, 1992).

Symbolicznym motywem spajającym w  biblii ludowej historię 
cierpienia i  triumfu Zbawiciela są żelazne łańcuchy, którymi pod-
czas wydarzeń pasyjnych spętany jest Jezus, prowadzony „na łańcu-
chu”, jak mówią pieśni:

Srogi łańcuch rozciągali, 
na syje mu zakładali,
na ślicną syje342.

Toteż po zstąpieniu Jezusa do piekieł Lucyfer zostaje przykuty łań-
cuchem: zgodnie ze schematem, diabeł zastawił pułapkę na Boga, 
po czym sam w nią wpadł343. Spętanie szatana prezentuje w sposób 
jeszcze bardziej dramatyczny inna wersja apokryficznego Zstąpie-
nia: „I oto Pan Jezus Chrystus przychodząc w jasności niebiańskie-
go światła, łagodny, wielki i pokorny, niosąc w ręku swym łańcuch 
związał nim szyję Szatanowi, i  znowu wiążąc mu nim z  tyłu ręce, 
rzucił go na wznak w podziemiu, i swoją świętą stopę postawił mu 
na gardle”344. Łańcuch ten, to mityczna gwarancja bezpie czeństwa 
świata: Lucyper chodził kiedyś po świecie też. A potem Pan Jezus, zna-
czy po Zmartwychwstaniu, poszedł do piekła i nawiązał je go na łań-
cuch i on na łańcuchu teraz i do Wielkanocy oni zliżą ten łańcuch dia-
bły, że już on ma pęknąć. A jak Alleluja zaśpiewają na Wielkanoc, to 
znowu zgrubieje (rej. wileński, 1991).

Według Kolberga, Lucyper schował się przed Jezusem za słup 
kamienny, do którego Michał Archanioł przykuł go łańcuchem. 
„Łańcuch Lucypera przez cały rok mu się rozciąga, na Wielki Piątek 
zaś skurczą się, że zadkiem do słupa dociera i zgrzyta zębami, bo mu 
ciężko. Przy końcu świata łańcuch się urwie, bo Lucyper jeszcze bę-
dzie wojować”. Do tego obrazu należy jeszcze jeden komiczny szcze-
gół, zgodny z wizją zaświatów jako świata na opak: piekło, „budynek 

342 O męce Pańskiej, w: W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskie go z oko-
lic Kielc, cz. 3, s. 89.

343 Por. rozdział Bóg, diabeł, Matka Boska.
344  Apokryfy Nowego Testamentu, s. 459.
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czarny sadzami okopcały i  straszną ruderę”, Pan Jezus „przewrócił 
do góry nogami – i tak już zostało”345.

Moment zwycięstwa Chrystusa nad szatanem biblia ludowa 
określa precyzyjnie: skowanie Lucyfera łańcuchem następuje rokro-
cznie w  chwili, kiedy ludzie wykonują pewną czynność należą-
cą do wielkanocnego rytuału. W zależności od okolicy, czynnością 
tą bywa zaintonowanie przez księdza Wesoły nam dzień dziś nastał 
w  czasie rezurekcji lub głos dzwonów na Gloria, to znów śpiewa-
nie tejże pieśni przez mężczyzn chodzących w pierwszy dzień świąt 
z Allelują346. Zarówno na Wileńszczyźnie, jak i we wschodniej Pol-
sce, wie lokrotnie opisywano zapomniany już obrzęd kościelny: po-
trójne ob chodzenie kościoła podczas rezurekcji. Po odbyciu tej dro-
gi z proce sją ksiądz stukał trzykrotnie krzyżem w zamknięte wrota 
kościoła, które otwierał od wewnątrz kościelny. Rozmówcy wspomi-
nali, że ksiądz śpiewał przy tym po łacinie. Właśnie na czas trzykrot-
nego uderzenia we wrota przypadać miał według nich kulminacyj-
ny mo ment zrastania się bądź pogrubiania łańcucha Lucyfera. Inna 
wersja mówi, że ksiądz uderza trzy razy kluczem w  drzwi kościoła 
i otwiera się. To religijna tajemnica (rej. wileński, 1990).

Według notatki z „Ludu” z początku XX w., „potrójna procesja 
w czasie rezurekcji obchodzi się tylko u nas. Zwyczaj ten sięga odle-
głych wieków Kościoła polskiego, tak, że trudno wyrzec, kto i kiedy 
go wprowadził [...]; przesąd do dziś dnia powszechny między ludem, 
że czarownica trzy razy procesji nie obejdzie, każe się domyślać [...], 
że zwyczaj ten powstał na tle średniowiecznych ordaliów”347. Niektó-
rzy rozmówcy opisany rytuał łączyli z Niedzielą Palmową, co wska-
zuje na wpływ obrządku prawosławnego. Zatrzy majmy się najpierw 
na zwyczaju uderzania – krzyżem czy też kluczem – w zamknięte 
drzwi kościoła. Przypomina on bowiem scenę Zstą pienia z przed-
stawień pasyjnych: Chrystus uderzał krzyżem w bramę piekielną348. 
Sądząc z opisu prawosławnej liturgii wielkanocnej Alek sandra Na-

345  DWOK, t. 7, s. 19, 26.
346  Por. J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, LSW, War-

szawa 1975, s. 184, 186.
347 W. Badura, Potrójna procesja, s. 295.
348 Ks. W. Smoleń, Ilustracje świąt kościelnych w polskiej sztuce, s. 110.
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umowa, rytuał ten był niegdyś podobny w obu obrządkach. W nocy 
z soboty na niedzielę wychodzi z cerkwi procesja „i przy po wrocie 
do świątyni zastaje drzwi zamknięte. Otwiera je krzyżem ka płan 
przy dźwiękach wielkanocnego troparionu [...]. W dawnej Rusi – po-
wiada dalej Naumow – zwalczano istniejący zwyczaj pieczęto wania 
drzwi cerkwi wieczorem w sobotę, na wzór pieczęci na grobie Chry-
stusa”349. A zatem istotnie teatralna inscenizacja triumfu Zbawi ciela 
znajdowała swą kulminację w momencie wskazanym przez na szych 
rozmówców. Niekiedy jednak funkcję magiczną przypisywano sa-
mej procesji, która musi się odbyć ściśle według rytuału. Lucyfer bo-
wiem ma tam trzy łańcuchy, przykuty. I jak idą [...] na Wielkanoc do 
kościoła. I jak się kościół obchodzi, to trzeba trzy razy, bo inaczej, jak 
dwa, to tylko dwa się te łańcuchy odstaną. A jeżeli dwa tylko, to diabeł 
ma na korzyść; to na rezurekcji jest (Lauda, 1992).

Na Palmową Niedzielę, jak ksiądz dookoła kościoła idzie, jak 
spóźni się na mszę, to łańcuch szatan przepiłuje i będzie koniec świa-
ta (rej. solecznicki, 1992).

Rytuałem zapewniającym trwanie świata przez następny rok 
może być także malowanie wielkanocnych pisanek. Jedna z  wersji 
legendy o pochodzeniu tego zwyczaju głosi, że powstały one z rzu-
canych w  Chrystusa kamieni; wierzy się również, że z  czasem nie 
psują się, lecz kamienieją350, powracając niejako do pierwotnej posta-
ci. W innych legendach jajka przemieniły się w kraszanki w koszyku 
biedaka, który pomógł nieść krzyż Chrystusowi, lub – Marii Magda-
leny, gdy anioł obwieścił jej Zmartwychwstanie351. Wielkanocne pi-
sanki barwiono dawniej najczęściej na czerwono i pomarańczowo 
(w roztworze czerwca i łuski cebuli), kojarząc je – jak twierdzą ba-
dacze – ze słońcem (por. ros. krasnoje sołnyszko, białorus. żołcienka-
je soniejko jak jajeczny żautoczek). Białorusin, zakopując w mogile 
krewniaka żółtą kraszankę, powiadał: Świeci jemu jasnym soniej-

349 E. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, s. 101.
350 Por. F. Krček, Pisanki w Galicyi, „Lud” 1898, t. 4, s. 217; podobnie w materiałach 

współczesnych.
351 K. Pietkiewicz, Wielkanoc na Białorusi, odb. z „Ziemi” 1932, nr 3, s. 2; podobnie 

w woj. przemyskim, 1990.
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kam u  jeho ciemnicy352. Po nabożeństwie wielkanocnym, gdy pop 
pozdra wiał wiernych trzykrotnym Chrystos woskres!, powtarzano 
po trzy kroć Wo istinu woskres!, całując się i wymieniając kraszan-
ki, a zwy czaj ten, rozpowszechniony wśród prawosławnych i unitów, 
nosił miano chrystosowacsa. Według tradycji wschodnich chrześci-
jan zapoczątkowała go Maria Magdalena, ofiarowując Tyberiuszowi 
kraszan kę z pozdrowieniem: Surrexit Dominus!353.

Związana ze Zmartwychwstaniem symbolika solarna ujawnia 
się explicite w wierzeniach o tańczącym słońcu. Przytaczałam wcześ-
niej analogiczne wzmianki związane z  dniem Bożego Narodzenia 
w Lu belskiem oraz – św. Jana Chrzciciela na Żmudzi354. Podczas na-
szych badań na Wileńszczyźnie łączono ten fenomen z wielkanoc-
nym po rankiem. Wschodzące wówczas słońce skacze, raduje się, ze 
Pan Je zus zmartwychwstał (rej. wileński, 1992). Jak my byli mali, na 
pierw szy dzień Wielkanocy słońce tańczyło. A o, takie białe i czerwo-
ne, i różowe, i takie wielkie, wielkie. A potem jak tylko [...] w koście-
le dzwony dzwonią, to bardzo ładnie słońce skakało (rej. solecznicki, 
1992)355. Chłopcy, chodzący tego dnia po domach z Ewangelią, recy-
towali tekst najbardziej przypominający wersję św. Marka (tam tyl-
ko znajduje się wzmianka, iż kobiety „przyszły do grobu, gdy słońce 
wzeszło”; Ewangelia Marka 16,2):

Proszę wstać i posłuchać świętej Ewangelii. 
W on czas i Maryja Magdalena jak uboga Salomena 
przyszły nakupić wonnych olejków. 
Aby przyszedłszy namazać Jezusa Chrystusa. 
Weszły, słońce ujrzały, Jezusa Nazareńskiego ukrzyżowanego. 
Wstał, zmartwychwstał, gdzie było położono. 
Gdy weszło słońce, ujrzały młodzieńca ukrzyżowanego. 
Ale idźcie i powiedzcie i Piotrowi, i uczniom Jego, 

352 K. Pietkiewicz, Wielkanoc na Białorusi, s. 2–3.
353 Ibidem, s. 3; jedynym Tyberiuszem wspominanym w Ewangeliach jest cesarz 

rzymski, Tyberius Claudius Nero; Łk 3,1.
354 Por. rozdz. Hołd stworzenia.
355 Na podstawie dawniejszych materiałów podobne wierzenia komentował Ka-

zimierz Moszyński (Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, KiW, Warszawa 1967,  
s. 448).
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już On was uprzedzał do Galilei. 
Tam Go oglądajcie jak opowiedział wam. 
Tyle jest słów świętej Ewangelii na dzień dzisiejszy (rej. wileń ski, 1991).
Symbolika solarna przypisana jest również Eucharystii: Kiedyś to 

słoneczko, eucharystia, pomagała dobrze [...] ona wszystkim pomaga-
ła, ducha ciemności zabiwała.

Tego szatana, co tak dzisiaj pa nuje. Ona pomagała, ale ona była 
czynna wtenczas, a dzisiaj poszkodziły jej gazy i elektryczność. To po-
szkodziwszy nie tylko na takie rzeczy wielkie, ale i na obrazki, co w ko-
ściele poświęcone. Procesje też nie pomagają, bo teraz takie powietrze 
(rej. wileński, 1992).

Sobota, niedziela: otwarte niebo 

Kwiaty i krew

Z  Kalwarią Zebrzydowską wiąże się legenda osnuta na popular-
nym wątku łez Najświętszej Marii Panny. Gdy Matka Boska Bole-
sna szła dróżkami kalwaryjskimi z  sercem przeszytym siedmioma 
mieczami, łzy boleści spływały z  jej twarzy na ziemię. Z  nich wy-
rosły kwiaty, zwane łzami Matki Boskiej, które podczas uroczysto-
ści pogrzebu Najświętszej Panny (13 VIII) wychylają się z trawy, by 
popatrzeć na Matkę Boską niesioną do grobu356. Tadeusz Seweryn 
twierdzi, że owa roślina to kręczynka jesienna (spirantes spiralis), 
a według Lu dwika Stommy jest to pisum sativum357. Nie ma to więk-
szego zna czenia, skoro łzy, warkoczyki, włoski, serduszka, koszyczki 
czy pan tofelki Matki Boskiej znane były w różnych miejscach Euro-
py, w konkurujących ze sobą ośrodkach kultu maryjnego. Tego ro-
dzaju legen dy związane są w Polsce raczej z Najświętszą Panną niż 
z Jezusem. Nieobecna jest u nas np. popularna w południowej i po-
łudniowo-wschodniej Europie legenda o  kwiatach wyrosłych pod 
krzyżem z krwi Jezusa (na Wschodzie mówi się o bazylkach, cieszą-

356  T. Seweryn, Ikonografia etnograficzna, Lublin 1947, s. 31.
357  L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, s. 219.
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cych się szczególną estymą w ludowym prawosławiu358). U nas prze-
ciwnie: gdy Chrystus umierał na krzyżu, wszystkie kwiaty zwiędły; 
według opowiadań z Wileńszczyzny tylko tabaka wówczas zakwitła, 
co ma oznaczać, iż jest ona rośliną przeklętą (w innych tekstach wy-
rosła z tyłka czarownicy bądź na grobie kobiety lekkich obyczajów). 
Jest to, być może, wpływ wierzeń staroobrzędowców, którzy dawniej 
stosowali całkowity zakaz palenia tytoniu. Również polskie modli-
twy-zamawiania mówią zawsze o krwi, zazwyczaj o przysłowiowej 
kro pli krwi Chrystusa jako upragnionym darze łaski, podczas gdy 
w tek stach wschodnich zamienia się ona w kwiaty, jak np. w serb-
skim Śnie Matki Boskiej zakończonym obrazem Ukrzyżowanego: 
„Gdzie krew kapała, / Tam rozkwitły kwiaty, / Anieli latali, / Kwia-
ty zbierali, / W bukiety wiązali, / W wieńce zwijali. / Przed samego 
Pana Boga nosili”359. W modlitewkach zanotowanych przez Kotulę 
słowa Marii zawiera nastepujący fragment: 

Mnie się o Tobie sen ześnił: 
Że Ci przenajświętszy bok przebito, 
Z tego boku krew kapała. 
Spuściło się trzech aniołów 
I tę krewkę pozbierali; 
Zanieśli ją do niebiosów. 
Duszyczki się radowały [...]360.

Krew Jezusa jest w modlitwach symbolicznie równoważna z wodą 
chrztu. Odnoszą one jednak ów chrzest nie do Adama, spoczywają-
cego u stóp krzyża, lecz do Marii, która pod nim stała: 

Żeby jo tyż tako skrucha miała, 
Jak Matka Boska, 
Co pod Krzyżem klękała, 
Święto krewka na Nią kapała361.

358 Por. O Bogu, Jego sługach i diabelskich sztuczkach, s. 24, 68; P. I. [P. Ivanov], Izʹ 
oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ.

359 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 350.
360 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 62, toż 121.
361 Ibidem, s. 71, 413, passim.
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36.  Chrystus w grobie, rzeźba drewniana ze śladami polichromii, długość 
40 cm, Skrwilno, woj. włocławskie

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



451ROD OWÓD WŁ ASNY

Osobliwą dosłowność i zmysłowość prezentują modlitwy przed 
snem, konstruujące magiczną obronę w obrębie mistycznej symbo liki.

Ide spać, ni mom se co posłać,
Pościele se święto ewangielijo,
Świętym krzyżem się odzieje;
Ciebie, szatanie sie nie boje.
Jak mi przyniesiesz kropeczke krwi,
Co z Pana Jezusa kapała – 
Najświętsza moja obrona362.

Na Wileńszczyźnie podobny wstęp poprzedza niekiedy Sen Mat ki 
Boskiej:

Kładnę się spać, 
daję Bogu znać.
Krzyżyk uścielę, Ewangelie święte.
Odstąp się szatanie, ja się nie boję,
mam obronę swoją.
Anioł ma ręce, Bóg ma serce.
Stała Matka, krzyż trzymała,
mnie tym krzyżem żegnała.
Żegnam ci na cztery kąty,
Sam Pan Jezus piąty (rej. trocki, 1990).
Temat „kropeczki krwi”, przywodzący na myśl opowieści 

o żydow skiej macy, znajduje rozwinięcie w tekstach o wędrówce Ma-
rii w po szukiwaniu Syna. Napotkawszy Jana (w redakcjach wschod-
nich jest to czasem Jan Chrzciciel, a  nie Ewangelista) Najświętsza 
Panna pyta o Jezusa. Jan odpowiada: 

Słyszałem, widziałem, 
Jak Go Żydzi na krzyżu rozpinali, 
Z Niego świętą krewkę wypuszczali363.

W pieśniach ukraińskich natomiast, zamiast Jana pojawiają się trzy 
anioły i mnożą się drastyczne szczegóły:

362 Ibidem, s. 112.
363 Ibidem, s. 436.
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Odyn każe: ja ne baczył, 
Druhyj każe: ja ne baczył, 
Tretij każe: ja sam tam buł
i z nym stał i z nym rozmowliał. 
Twoho Syna Żyduwa wziały i zamuczyły,
Na krest ruky rozpynały
I hwoździami prybiwały,
Z serca krowi dobywały (rej. wileński, 1991, Ukrainiec, prawosł.).
Jeszcze bardziej makabryczny obraz prezentuje dawniejsza wer-

sja tej pieśni, z tek Karłowicza, określona tam jako „pieśń pogrzeb-
na”, dodająca typowy motyw rozsyłania mitycznej macy po całym 
świecie jako „komunii”: 

Żydy wziali zamęczyli,
Na krzyż ręce razpinali, 
Krukom serce dastawali,
Światuju krou razliwali. 
Światuju krou rozliwali, 
Pa wsiom świecie razsyłali364.

Wrócę jednak do bardziej wieloznacznych fragmentów. Wśród mo-
dlitw zebranych przez Kotulę często powtarza się motyw kielicha 
z krwią Baranka jako daru obiecanego przez Najświętszą Pannę. Gdy 
grzeszna dusza puka do rajskich wrót, Jezus pyta: 

Grzeszna duszo, czego pukasz? 
Ja pukam niczego, tylko daru Bożego, 
co mi Najświętsza Panienka obiecała, 
Kiedy Syna piastowała. 
[.....................................] 
Siedzi Panna na stoliku, 
Trzyma kielich w prawym ręku, 
W tym kielichu krew niewinno,
 Co z Baranka wypuszczono365.

364 Teki Karłowicza w Arch. Wileńskim, Wileńskie Towarzystwo Przyjaciół Na uk, 
Fond 1135, op. 10, Pieśni z pow. Nowogródzkiego, nr 5, s. 275–276.

365 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 78.
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W obrazie Matki Boskiej z kielichem, św. Graalem w mitologii Za-
chodu, można dostrzec transformację Piety corpusculum; sto-
lik oznacza ołtarz (teksty rosyjskie mówią o  stołach – prestołach)366. 
W  modlitwie tej znów zwraca uwagę połączenie obrazu Marii 
z Dzie ciątkiem z symboliką ofiary, bliskie tematowi Piety. Najbliż-
sza jej w  wymowie wydaje się ikona Matki Boskiej Pasji, pokrew-
na katolic kiemu przedstawieniu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Na nie których greckich ikonach tego typu umieszczano inskryp-
cję głoszącą, iż „Archanioł Gabriel, zanim jeszcze pozdrowił Marię, 
ukazał jej narzędzia męki syna. Swobodna, lekko poruszona poza 
Dzieciątka, z  lękiem spoglądającego na anioła, oraz gest splecio-
nych dłoni Chry stusa i Marii, jednoczących się wobec zapowiedzi 
męki, nadają przedstawieniu Matki Boskiej Pasji wyjątkowy w ma-
larstwie ikono wym, głęboko ludzki wyraz. Treścią ikony jest współ-
udział w dziele Zbawienia tej, która od chwili Zwiastowania świado-
ma była losu, ja ki przeznaczony jest Synowi Bożemu”367. Tak bogaty 
program nieła two daje się wyrazić słowami; trudność ta staje się nie 
do przezwy ciężenia, gdy trzeba posłużyć się językiem skrępowanym 
rygorami związków czasowego następstwa i  wynikania. Tylko sy-
multaniczność może przybliżyć symboliczną wymowę obrazu i jego 
religijną głębię. Czy dokonuje się tutaj apokryficzne przesunięcie ak-
centu z Odkupiciela na Matkę Boską, nadzieję grzeszników, czy też 
chodzi o pełną pokory postawę grzesznika, który zalękniony mocą 
sacrum szuka nadziei w idei pośrednictwa? Grzeszna dusza potrze-
buje wszak

Pańskiego daru, co mi go Najświętsza Panna obiecała,
Kiedy swego Synaczka na rączkach piastowała368.

366 Por. symboliczną równoważność stołu i ołtarza w kulturze ludowej: D. Bene-
dyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, „Encyklope dia Kultury 
Polskiej XX w. Studia i materiały”, Wiedza o kulturze, Wrocław 1992, s. 60–63.

367 A. Prasał, Mały słownik ikon maryjnych, s. 22.
368 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 85.
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Symbole opieki

Często wyjaśnia się nazwę święta Wniebowzięcia jako Matki Boskiej 
Zielnej, nawiązując do motywów apokryficznych: jak ją pocho wali, 
to poszli i znaleźli na tej mogile tylko kwiaty rośli i nie wiado mo gdzie 
ona się podziała (rej. solecznicki, 1992); Jan z nią był. Pan Jezus pole-
cił Janowi. I ona na sabor była gdzieś tam poszedłszy no i tam był po-
koik taki, no i ona tam położyła się. Ale potem jak odkry li go, to tylko 
pełny woni, pełen róż, w tym pokoju. A już nie było tam Matki Boskiej, 
bo już była wniebowzięta... (rej. wileński, 1992).

Gdy Matka Boska zasnęła, apostołowie przykryli ją kwiatami. Po-
tem aniołowie zabrali Najświętszą Pannę do nieba. Apostołowie szu-
kali jej, lecz nie znaleźli, zostały tylko kwiaty i  zapach (woj. prze-
myskie, 1989); Matka Boska zasnęła, nie umarła, wzięli ją aniołowie 
do nieba w zaśnięciu, z bukiecikiem kwiatów w ręku, kwiaty to na pa-
miątkę niesiemy, jakby do jej grobu. W ten dzień na świecie najwię cej 
kwiatów było (woj. płockie, 1989).

Znane mi wersje Transitus tego wątku nie zawierają; mówią je-
dynie o  słodkiej woni, towarzyszącej zaśnięciu Najświętszej Panny 
albo o  znalezionych w  otwartym przez apostołów grobie szatach, 
„z których unosiła się niewysłowiona słodkość”369. Kwiaty wyrasta-
jące z grobu Marii są natomiast obecne w ikonografii Wniebowzię-
cia. To właśnie święto jest powszechnie uznanym dniem poświę-
cania leczniczych ziół i  kwiatów (np. purpurowych piwonii, które 
zaparza się dzieciom „na przestrach”) oraz pierwszych plonów. Moc 
owych ziół wykorzystywana jest nie tylko na potrzeby lecznicze – 
uważa się również, iż skutecznie odstrasza szatana. W związku z tym 
ziołami okurza się od uroku, kładzie się pokojnikowi (zmarłemu) do 
trumny.

Jak wiozą już na mogilnik [...], my ziółki kładniem, o, które na Ziel-
na święci się, to kładniem pod poduszka za to, żeby złe duchy nie przy-
stali do jego, żeby on mógł w spokoju żyć [!] (rej. solecznicki, 1992).

Polacy na Białorusi przywiązują dużą wagę do zawieszania w do-
mu wizerunku „własnego” świętego patrona, a także wkładają jego 

369 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 560, 587.
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37.  Ofiara Chrystusa, olej na płótnie, 112 × 80 cm, obraz z  kapliczki, 
Świątkowa Wielka, woj. krośnieńskie
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podobiznę do trumny zmarłego imiennika. Nie dotyczy to jednak 
obrazków z Matką Boską. Jak człowiek umrze, już Matki Boskiej ob-
raz do ziemi nie idzie, trzeba podbierać patrona jaka twoja. No Mat ki 
Boskiej do ziemi nie zasypuje się, nie można (rej. solecznicki, 1992).

Osobliwe znaczenie ma poświęcenie jabłek, które dołącza się 
(nieraz z  warzywami) do niesionego do kościoła bukietu. Bardzo 
po wszechny jest zakaz jedzenia ich do 15 VIII, dotyczący kobiet, 
którym zmarło dziecko: nie można jabłuszka zjeść tej matce, u kogo 
zmarłszy dziecko, to nie można do Zielnej tej kobiecie, tylko jak po-
święci się na Zielną, wtedy już ta matka ma prawo zjeść. Bo Matka 
Boska dzieli wszystkim tym aniołkom dzieciaczkom, które poumiera-
wszy. Wszystkim dzieli po jabłuszku, a tego, kto matka jadła, omija 
i mówi, że twoje jabłuszko zjadła twoja matka (rej. wileński, 1992).

Wydaje się, ze jest to przykład powszechnych niegdyś zaka-
zów. Podobne wierzenie łączyło się np. z  jagodami, których matki 
powin ny się wystrzegać do święta Matki Boskiej Jagodnej (dawniej  
2 VII)370; wspominano też, że dawniej nie jadło się niepoświęconej 
kapusty (rej. solecznicki, 1992). Utrwalenie wierzenia dotyczące-
go jabłek można tłumaczyć ich symboliką, przypominającą grzech 
pier worodny, i  popularnością wyobrażenia Marii jako nowej Ewy, 
nowej Matki ludzi, często przedstawianej z  jabłkiem, które podaje 
Dzieciąt ku. W legendach bywa jabłko znakiem cudu lub łaski. Pieśń 
o Pan nie Piekarskiej, przedstawionej na obrazie z  jabłkiem w dło-
ni, głosi: 

Cóż to, Panienko, jabłko ma za znaki, 
że nam przyniosło tak dobre przysmaki. 
Tajemnica to jest bardzo wielka, 
w niej się zawiera szczęśliwość wszelka. 
Znaczy jabłuszko nam wieczne rozkosze, 
których mieć będziemy w niebie po trosze. 
Boś ty nam, Panno, Syna naprawiła, 
Co zepsuła Ewa, kiedy zgrzeszyła371.

370 A. Siewiński, Bajki, legendy i  opowiadania ludowe zebrane w  pow. sokalskim, 
„Lud” 1903, t. 9, s. 73.

371 DWOK, t. 43, s. 60.
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Podobna zasada podwójnej symboliki (czy może – połączonej 
opozycji) widoczna jest w relacji Marii i węża. Przedstawienia Nie-
pokalanego Poczęcia, zgodnie z tzw. Protoewangelią w Księdze Ro-
dzaju (3,15), prezentują Najświętszą Pannę z jabłkiem w dłoni i wę-
żem pod stopą. Toteż legenda ludowa powiada, iż wąż stracił nogi 
i został skazany na pełzanie po ziemi za to, że przestraszył Matkę Bo-
ską. Bardzo powszechny jest też zakaz przynoszenia czegokol wiek 
z  lasu w dniu Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (25 III), pod 
groźbą, iż przemieni się „to” w węża. Rytualne znaczenie tego zaka zu 
dotyczy pracy (zbierania chrustu) w dzień świąteczny – wskazują na 
nie opowieści, dołączane często do zakazu, mówiące o tym, jak przy-
niesiony z lasu patyk na oczach opowiadającego przemienił się w ga-
dzinę. Innym przykładem symbolicznej relacji między Marią i wę-
żem jest wierzenie, iż w  dniu Matki Boskiej Siewnej (Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny, 8 IX) gady chowają się pod ziemię i zapa-
dają w sen zimowy aż do wiosny.

Zamowy od gadziny nawiązują nieraz do wyobrażenia Mat-
ki Boskiej-pogromczyni węża: Matka Boska szła i wąż musi ukąsić 
chciał, to ona nastąpiła jemu na głowę i tak kazała potem, żeby lu-
dzie przemawiali: Stój gadzina, szła Najświętsza Panna Maryja, star-
ła głowę wężowi, zetrze i tobie. I wtedy gadzina odejdzie i nie ukąsi 
(rej. solecznicki, 1992). Jest to zapewne szczątek jakiegoś tekstu; ta ką 
samą funkcję pełnią też zaklęcia: Weszłam do lasu, znalazłam Mat-
ki Boskiej pas. Jak ja ten pas opaszę, wszystkie brudactwo od straszę 
(rej. wileński, 1991); należy je mówić, wchodząc do lasu, po dobnie 
jak następne:

Precz, ty robak przeklęty, 
ciebie przeklina Duch Święty, 
ja i lelija, i Święta Maryja (rej. trocki, 1990). 
Ograniczam się tu do opisu najbardziej oczywistego, powierzch-

niowego znaczenia. Należy jednak pamiętać, iż wąż i  księżyc pod 
stopami Marii mogą być odczytywane jako równoważne symbole 
nieśmiertelności (wąż, jak niegdyś wierzono, odradza się, zmienia-
jąc skórę).

Jedna z naszych rozmówczyń, słysząc, jak jej sąsiadka opowiada 
o Kaimie na księżycu, obruszyła się: ja to tylko w to wierzę, że Mat-
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ka Boska trzymała księżyc pod nogami. To jak zobaczę młodzika, zna-
czy księżyc, to stanę i modlę się: trzy razy „Zdrowaś Maryja” (rej. wi-
leński, 1991). Kult Marii nakłada się w tym przypadku wyraźnie na 
dawny obyczaj odmawiania modlitw do młodego księżyca, których 
teksty kilkakrotnie zapisywaliśmy na Litwie (pewne z nich służą jako 
zamowy przeciw brodawkom372).

A jak księżyc – moja babcia mówiła – wyjdziesz na dwór i pa-
trzysz – księżyc [...], przeżegnaj się i mów: Tobie księżycu złota koro na, 
a mnie księżycu szczęście i dola. Trzeba powiedzieć trzy razy i przeże-
gnać się (rej. solecznicki, 1991).

Albo:
Młody młodziku, 
najjaśniejszy królewiczu,
tobie złota korona, 
a mnie dusza zbawiona.
Jak narodzi się ten młodziczek, 
jak idę wieczorem, to sobie tak w duchu mówię tę modlitwę (rej. 

trocki, 1991).
Gdy porównuje się obrazy biblii ludowej z  ikonografią sztuki 

chrześcijańskiej, zwraca uwagę podobieństwo w wyobrażeniu Naj-
świętszej Panny jako Orędowniczki dusz czyśćcowych (choć jest 
to analogia implicite) do ikonowego przedstawienia Chrystusa wy-
prowadzającego zmarłych z otchłani, popularnego w prawosławiu, 
a zapoznanego w sztuce zachodniej, w której upowszechnił się ob-
raz Zmartwychwstałego, unoszącego się w blasku chwały nad otwar-
tym grobem.

Badacze apokryfów maryjnych zwracają uwagę na ich para-
lelność z  ewangelicznymi czy dopisanymi przez tradycję epizoda-
mi z  życia Jezusa. Idee współcierpienia i  współodkupienia Marii 
stano wią teologiczne podłoże owych paraleli. Zwłaszcza w przypad-
ku idei corredemptio sytuacja jest delikatna: wszystko zależy od jej 
precyzyjne go sformułowania i od właściwego rozłożenia akcentów.

372 Por. M. Zowczak, Mitologia zamawiania i mistyka zamów na podstawie współ-
czesnych materiałów z Wileńszczyzny, s. 31; piętnastowieczni kaznodzieje karci li 
lud za podobne modły przeciw bólowi głowy: A. Brückner, Literatura religijna 
w Polsce średniowiecznej, t. 1, s. 58.
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W wiosce na Podlasiu zaintrygował mnie komentarz do obrazu 
Matki Boskiej Różańcowej: to Matka Boska Polska, co dusze z czyśćca 
wyprowadza, wyjaśnili gospodarze. Oczywiście nie istnieją przedsta-
wienia, które by dokładnie odpowiadały temu określeniu. A jednak 
jest ono kwintesencją wielu dziewiętnastowiecznych tekstów, jak 
również li cznych współczesnych wypowiedzi. Taką samą symboli-
ką operuje opis snu:

A mi się śniło taka dolina, równina taka wielka. I na tej równi nie 
bardzo dużo osób stało. I wszystkie gładko uczesane. Ale ja do nich tak 
obrócona stoję, jakaś niewiasta stanęła na moje ramiona z tyłu. Jedna 
nóżka boso i druga nóżka boso, sukienka długa aż do zie mi, aż stopy 
zakrywa. Ale ja jej widzieć nie widzę, tylko słyszałam. I ona nachyla 
się i bierze po jednym z nich. I daje wyżej. Jednego wzięła, po drugiego 
się nachyla. I potem już jej nie ma. – I co to by ło? – No, czyściec. Za-
trzymanych tam było ludzi. I to Matka Boska była, co ich wyciągała. 
Ale to był sen (rej. wileński, 1991).

Według wierzeń udokumentowanych w  ubiegłym stuleciu, 
Chrystus wyprowadził z otchłani pierwszych rodziców i całe pokole-
nia, „dobrodziejstw chrztu św. niemające i zawiódł ich do Raju. Od-
tąd dla wszystkich otrzymujących chrzest św. postanowił Pan Jezus 
czyściec, do otchłani idą teraz sami Żydzi i niedowiarki ochrzczeni”. 
„Nawet małe dzieci czyściec przechodzą, raz za siebie, drugi raz za 
rodziców i trzeci raz za chrzestnych ojców”. Tymczasem „Najświęt-
sza Panienka zstępuje z nieba gościńcem przez raj, i idzie ze święte-
mi w każdą sobotę i środę do czyśca, wówczas jest chłodniej cierpią-
cym duszom. Święci patronowie i anieli stróże dusz [...] proszą Pana 
Jezusa, Najświętszej Panienki; wstawiają się za tą i  ową duszą do 
Boga Ojca, aby je z  mąk czyścowych uwolnić raczył. Najświętsza 
Panienka co środę i sobotę podaje różaniec jednej duszyczce uwol-
nionej, i  tę przez różaniec z  czyśca do raju wprowadza kamienną 
bramą. Wszystkie duszyczki czyścowe mają feryje, to jest 24 godzin 
wolnych, podczas modlitw za umarłych w dzień zaduszny”373. A za-
tem wyprowadzenie dusz z otchłani przez Chrystusa nabiera charak-

373 DWOK, t. 7, s. 21, 23; podobnie A. Fischer, Lud polski. Podręcznik etno grafii Pol-
ski, Lwów 1934, s. 226.
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teru jednorazowego aktu, podczas gdy Matka Boska odtwarza je 
dwa razy na tydzień. Czyżby to był wyraz tej samej tendencji, jaką 
w Apokalipsie Marii było wyproszenie przez nią u Syna „feryi” dla 
dusz cierpiących w piekle w Zielone Świątki? W bliskiej temu utwo-
rowi, wcześniejszej Apokalipsie Pawła, męki potępionych łagodnie-
ją w  niedzielę, na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa; jak za-
uważa Daniel-Rops, „jest to odnowione wierzenie synagogi, która 
ten sam przywilej łączyła z  dniem szabatu, wierzenie dość rozpo-
wszechnione w średniowieczu”374. U Kolberga chodzi jednak o so-
botę i środę, dni, którym patronuje Matka Boska; w związku z tym 
są one wartościo wane dodatnio, pomyślne do rozpoczynania pracy 
i innych pozytyw nych przedsięwzięć.

Wyobrażenia te zbiegają się z  zachodnią ikonografią oraz kul-
tem Matki Boskiej Różańcowej, Szkaplerznej i Pocieszenia, tzw. Pas-
kowej375. Szerzony przez zakony dominikanów i karmelitów, kult ów 
przybierał formę uczestnictwa w  praktykach bractw: różańcowe-
go, szkaplerznego, a  także – paska rzemiennego. Legendy związa-
ne z gene zą kultu opisują objawienie Najświętszej Marii Panny, oraz 
obdarowanie przez nią jakiegoś świętego (Dominika, Szymona Stoc-
ka, Monikę) przedmiotem-relikwią jako narzędziem, poprzez które 
może spłynąć na człowieka łaska i ratunek. Obrazy przedstawiające 
tę sce nę były obiektem szczególnego nabożeństwa członków bractw. 
Mod litwa różańcowa, noszenie paska bądź szkaplerza (pierwotnie 
ozna czał on wierzchnią szatę, nakładaną na habit, później zreduko-
wano go stopniowo do kawałków tkaniny noszonych na piersiach, 
wreszcie – do medalika), w połączeniu z określonymi formami po-
bożności, miały zapewniać zbawienie od ognia czyśćcowego nie tyl-
ko swym bezpośrednim czcicielom, ale także wszystkim, za których 
ofiarowali oni swe modlitwy. Takie wierzenia łączyły się zwłasz-
cza z przypisanym kultowi szkaplerza przywilejem sobotnim, ogło-
szonym według tradycji bullą Jana XXII z 1322 r. Tzw. Sabbatina, 

374 Daniel-Rops, F. Amiot, Apokryfy Nowego Testamentu, przeł. Z. Ro manowiczowa, 
Londyn 1955, s. 223. Por. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i  legend żydow-
skich, s. 262: „Na czas trwania szabatu […] ognie gehinom przygasają”.

375 K. Moisan-Jabłońska, Obraz czyśćca w sztuce polskiego baroku. Studium ikono-
graficzno-ikonologiczne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995, s. 125.
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38.  Matka Boska Szkaplerzna, fragment feretronu z kościoła w Tuligłowach, 
całość 65 × 47 cm, woj. przemyskie
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mimo licz nych kontrowersji, została potwierdzona również po sobo-
rze trydenc kim. Historię objawienia Najświętszej Marii Panny kar-
dynałowi Ja kubowi de Ossa, późniejszemu Janowi XXII, opisał Łu-
kasz Wojtowicz w wydanym w 1604 r. Summariuszu starodawnych 
da rów bożych y odpustów zakonu i bractwa. Według tej relacji Ma-
ria rzekła do kardynała, iż „ci, którzy z nabożeństwa do bractwa tego 
zakonu [karmelitów – M. Z.] wpisani będą, habit zakonu moiego, 
to iest szkaplerz nosząc, tak bracia iako y siostry tym się przywile-
jem cieszyli, że maią bydź rozwiązani i  wyswobodzeni od trzeciej 
części karania za grzechy im naznaczonego. A iesliby po śmierci od 
ognia czyścowego byli zdani, ia, matka łaski y miłosierdzia pierw-
szey po śmierci ich soboty dusze z czyścu wybawię”376. Przywilej ten 
znany był wszędzie tam, gdzie istniały bractwa szkaplerzowe. Bracia, 
któ rzy nie potrafili czytać, zamiast przepisanej modlitwy (Officium  
parvum o Najświętszej Marii Pannie), zobowiązani byli do zachowa-
nia postu w środy i soboty377.

Krystyna Moisan, autorka monografii poświęconej ikonogra-
fii Matki Boskiej Szkaplerznej, zwraca uwagę na wymowny szczegół 
jednej z siedemnastowiecznych kompozycji. Przedstawia ona Mat-
kę Boską z Dzieciątkiem wręczającą szkaplerz św. Szymonowi, który 
wskazuje dusze czyśćcowe w dolnej strefie obrazu. Są to wyłaniają-
ce się z płomieni nagie postacie; te, które mają na szyjach szkaplerze, 
jako oczyszczone, odznaczają się wyraźnie jaśniejszym od pozosta-
łych odcieniem skóry378.

Przedstawienia Matki Boskiej jako wybawicielki dusz cierpią-
cych w czyśćcu, rozpowszechnione w XVII i XVIII w., prezentowa ne 
były w brackich ołtarzach, feretronach i na chorągwiach, a także na 
druczkach odpustowych. Franciszek Kotula w jednej ze swych prac 
prezentował druczek z 1896 r., wydany w Rzeszowie i będą cy „kartką 
wpisową” do bractwa paska rzemiennego, które działało w Krzemie-
nicy koło Łańcuta. Na pierwszej stronie widnieje odbitka drzewo-

376 Cyt. za: K. S. Moisan, B. Szafraniec, Maryja Orędowniczka wier nych, „Ikonogra-
fia nowożytnej sztuki kościelnej w Polsce”, red. ks. J. S. Pasierb, t. 2, Akademia 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1987, s. 113.

377 Ibidem, s. 114–115.
378 Ibidem, s. 116.
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rytnicza z wizerunkiem podobnym do obrazu opisanego przez Kry-
stynę Moisan379. Do dziś wizerunki Najświętszej Panny-opiekunki 
dusz czyśćcowych cieszą się dużą popularnością. Na Białorusi od-
woływano się do obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej, aby wyjaśnić 
zwyczaj zakładania umierającemu szkaplerza ma szyję:

Trzeba że szkaplierz, wo, jak umiera. Matka Boska zawsze, Pan 
Jezusek, wo gdzie na obrazku szkaplierze trzymi. [...] Widziała tu, są-
siadka kupiwszy niedawno obraz [...]. To ona pokazywała, mówi, Me-
lania, zobacz, czyściec. Ogień palą się, wo. [...] I Matka Boska szkaplie-
rze trzyma i Pan Jezus szkaplierze, z jednej strony już wylazuje dusza, 
już ona z czyścu, za szkaplierzy. Z jednej strony Matki Boskiej za szka-
plierzy [anioł – M. Z.] wyciąguje, widzisz? [...] Widzi cie, co szkaplierz 
(rej. brasławski, 1996).

Podobną do szkaplerza rolę odgrywa różaniec.
– Czy słyszał pan, jak Pan Jezus wyprowadzał dusze z piekieł? – 

Nie, tego opowiadania tutaj nie słyszałem, tylko żem słyszał, jak Mat-
ka Boska po różańcu dusze z piekieł wyprowadzała. Jedna zdrowaśka 
to jedna dusza z piekła wyprowadzona. [...] Jak za dusze zmarłych od-
mawia się jakąś część różańca, czy cały różaniec, a może mu to niepo-
trzebne, to przechodzi na inną osobę. Ale obojętnie, każda mod litwa, 
która jest, nie idzie na marne, zawsze jest pomocą komuś (woj. prze-
myskie, 1989). Nawet jeśli rozmówcę zmyliło nieprecyzyjnie sfor-
mułowane pytanie (mówi się o wyprowadzeniu z otchłani, chociaż 
skład apostolski zawiera określenie: „zstąpił do piekieł”), jego wy-
powiedź jest bardzo znamienna. Ikonografia zachodnia odnosi się 
oczywiście do czyśćca, a pojęcia tego nie uznaje prawosławie, które-
go wpływy na badanych terenach są znaczące.

Schemat wyciągania z  piekła oryginalnie prezentują wierzenia 
rumuńskie. W Mołdawii na Bukowinie kobiety praktykowały w dniu 
Epifanii ofiarę prządek dla Matki Boskiej-prządki: gdy kapłan ob-
chodził domy błogosławiąc je, kobiety zaczepiały pasma przędzy ko-
nopnej na jego krzyżu. Z tych pasm gromadzonych przez lata Mat-
ka Boska utka przy końcu świata wielką sieć i zarzuci ją trzykrotnie 

379 F. Kotula, Ryciny odpustowych pieśni, „Polska Sztuka Ludowa” 1975, R. 29, nr 4, 
s. 246.
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do piekieł, a wszystkie dusze, które zdołają się jej uczepić, zostaną 
zba wione380. Chodzi tu już o czasy ostateczne. Wierzenia o tak poję-
tej opiece Najświętszej Panny funkcjonują i w Polsce, łącząc się z wi-
zją końca świata zaczerpniętą z popularnych Sybilli: Około dwutysię-
cznego roku będzie wielka wojna od Pana Boga – koniec świata. Bę dzie 
to straszne, brat będzie walczył z bratem, a ojciec z synem. Wie lu ludzi 
zginie. Ci, co zostaną, będą się cieszyć, gdy zobaczą ślad drugiego czło-
wieka. Zostaną w końcu sami sprawiedliwi i Matka Bo ska osłoni ich 
płaszczem i nie da ich zniszczyć. Osłoni ich, bo dla niej wszyscy ludzie 
są dziećmi (woj. radomskie, 1984).

Wzmianka o płaszczu nawiązuje do typu ikonograficznego Mat-
ki Miłosierdzia w płaszczu opiekuńczym, którym osłania ona grupę 
wyznawców381, niezaakceptowanego wprawdzie przez sobór tryden-
cki, lecz popularnego w Polsce i na obszarze dawnych kresów. We-
dług opublikowanej przez Kotulę pieśni o  wędrówce Matki Bożej 
w poszukiwaniu Jezusa, znalazłszy go nauczającego pośród „dochto-
rów”, Maria prosi go „o te dusze, co są w mękach! – / Co są w mękach, 
a Twojik rękach”; pieśń kończy obraz Matki Boskiej Miłosierdzia: 

Matuchnicka Boża swym płascykiem cerpła –
Chytacie się, dusze, płascyka mojego –
Zaprowadzę ja was do raju wiecnego –
Tam będziecie na wieki królować –
Na wieki królować, ceść, chwałe Bogu dać [...]382.

Podobne wyciąganie z piekła przypisywane jest również, choć w aneg-
docie, św. Piotrowi. Jego skąpa matka przez całe życie nic ni komu nie 

380 F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature populaire roumaine, s. 285–285. Por. 
wierzenie huculskie: Matka Boża przewozi dusze przez morze na tamten świat 
siecią plecioną z przędziwa, którym kolędnicy ubierają krzyż (W. Szuchiewicz, 
Huculszczyzna, Muzeum im. Dzieduszyckich, t. 2, Lwów 1902, s. 274). 

381 Por. B. Szafraniec, Matka Boska w płaszczu opiekuńczym, w: K. S. Moisan, B. Sza-
franiec, Maryja Orędowniczka wiernych, „Ikonografia Nowo żytnej Sztuki Kościel-
nej w Polsce”, red. ks. J. S. Pasierb, t. 2, Akademia Teologii Katolickiej, Warsza-
wa 1987, s. 10–34.

382 F. Kotula, Hej, leluja, czyli o wygasających starodawnych pieśniach ko lędniczych 
w Rzeszowskiem, s. 498.
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użyczyła, oprócz zgniłego szczypioru, którym rzuciła w naprzykrza-
jącego się jej żebraka. Św. Piotr otrzymał więc pozwolenie wycią-
gnięcia matki z piekła na owym szczypiorze. Wraz z nią ucze piło się 
go kilka duszyczek, lecz zazdrosna baba usiłowała je odtrą cić. Wów-
czas szczypior urwał się i sekutnica wylądowała na dnie piekła383.

Jak Piotr święty byt, tak jego matka – grzesznica. I ona już po-
padła w piekło aż po samo dno. I jak ten święty Piotr wyprosił u Pa-
na Boga, żeby tą matkę zabrać do nieba, znaczy: jak to, świętego Pio-
tra matka ma być w piekle! No i powiedział Pan Bóg świętemu Piotru, 
dał mu łodyga cebuli i on na tej cebulu ciągnął tą matkę, ale tam du-
żo dusz poczepiło się. A ona taka zazdrośnica była, ona tylko jedna do 
nieba pójdzie. No to jak oni uczepili się, to ona się potrzęsła. Jak po-
trzęsła się, to wzięła i poleciała na samo dno (rej. solecznicki, 1991); 
Matka świętego Piotra była bardzo zazdrosna, skąpa tak, nikomu nic 
nie dała, nie miała dobrych uczynków, z tą dutką tylko. Tylko jeden 
dobry uczynek miała, bo dutkę cebuli komuś dała i z tą dutką szła po 
drabinie do nieba i przy ostatnim szczeblu któryś święty ją tam kopnął 
i spadła (woj. przemyskie, 1989); Matka świętego Piotra do nieba szła 
po drabinie, za nią szły ludzie, bo wiedziały, że puści ją Piotr, a ona 
była tak zazdrosna, że ktoś za nią pójdzie i tak się obru szyła i spadła 
z tymi ludźmi i z tą drabiną (woj. przemyskie, 1990).

Św. Piotr odgrywa w  tym opowiadaniu rolę zbliżoną do Naj-
świętszej Panny, jednak czyni to, jak zwykle, bez sukcesu, zaś cała hi-
storia ma charakter komiczny. Funkcje świętego pośrednika i Naj-
świętszej Panny są paralelne, jednak według biblii ludowej to Matka 
Boska jest prawdziwie skuteczną opiekunką, której moc przenika 
granice światów. Opowiadania ukazujące relacje między tymi dwie-
ma postaciami należą do rzadkości i mają z reguły charakter aneg-
dotyczny; jest to jednak typowa cecha opowiadań o  „niebieskim 
kluczniku”.

Matka Boska tu miała swoich znajomych na ziemi, bo Pan Je-
zus to inaczy. Ale jak już po śmierci, jak była Matka Boska w niebie ze 

383 Stąd staropolskie powiedzenie: „rzuca się jak Piotrowa mać”; por. J. Krzyżanow-
ski, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i dia belski tu-
zin, t. 2, s. 302–305.
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świętym Józefem, to dusze, które poumierały, to inną bramką, bocz-
ną na puszczała se ludzi, tych, których ona uważała, a nie główną bra-
mą święty Piotr. Co sam Pan Jezus nie wiedział o tym. Gdy przypad-
kiem Pan Jezus spotkał tych ludzi [...], to Matka Boska powiedziała, 
że to są moi ludzie i nie wypędził ich i zostały w niebie (woj. przemy-
skie, 1989).

Święty Piotr się chwilę zadumał, zostawił niebo niezamknięte. Mat-
ka Boska powpuszczała te najbrzydsze istoty, Piotr wraca do obo wiązku, 
a Pan Jezus się pyta, skąd się ta brzydota wziena, a on nie miał odwa-
gi powiedzieć, że to Matka Boska, a Pan Jezus mówi, że sąd będzie nad 
Piotrem, czemu obowiązku nie dochował. Adwokat się znalazł i mówi, 
że świętemu Piotrowi nie należały się klucze, raczej świętemu Janowi, 
bo on był dziewicą, a święty Piotr się wyparł Pana Jezusa. Więc świę-
temu Piotrowi już klucze upadają z  rąk, wtem nadchodzi Pan Bóg 
i mówi: Zostawcie te sądy, co mój Syn postanowił, tak ma być. Święty 
Piotr jak wziął te klucze spowrotem, a był tylko jeden adwokat w nie-
bie, mówi: Już ani jeden adwokat nie dostanie się do nieba (woj. prze-
myskie, 1989).

Opowiadania te mają charakter wyjątkowy ze względu na ich 
humorystyczny ton, którego z  reguły nie stosuje się wobec Matki 
Boskiej. Jednak dziesiątki modlitewek mówią o  wpuszczaniu dusz 
do nieba za sprawą Najświętszej Panny, wbrew wyrokowi Jezusa. 
Wpu szczanie „brzydoty” boczną furtką wydaje się w świetle różnych 
osobliwych patronatów Marii jej stałym zajęciem. I tak np. topielcy 
nie idą do piekła, lecz usługują Matce Boskiej, która ich sobie upro-
siła. Czarownice mogły wyrzec się Boga, ale nigdy Matki Boskiej384, 
a sam Twardowski zawdzięczał nabożeństwu dla Najświętszej Pan-
ny ocalenie od piekła385.

Modlitewki notowane przez Kotulę, ale znane także na Wileń-
szczyźnie, opisują, jak Maria wyprosiła u  swego Syna niebo dla 
grzesznej duszy. Skazana przez Jezusa na piekło:

384 K. Koranyi, Łysa Góra, „Lud” 1928, t. 27, s. 57–72.
385 J. Kuchta, Motyw Matki Boskiej – ucieczki grzesznych w  podaniach ludo wych 

o czarnoksiężniku Twardowskim, „Lud” 1932, t. 31.
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39.  Matka Boska Szkaplerzna, współczesny obrazek dewocyjny 
przechowywany w domu, Widze, Białoruś, rej. brasławski
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Szła duszyczka i płakała, 
Z Matką Boską się spotkała. 
Duszo, duszo, dokąd idziesz
I czemu tak rzewnie płaczesz? 
Idę, Mateńko, od Boga, 
Nie zasłużyłam sobie nieba. 
Duszo, duszo, wróć się ze mną, 
Będę prosiła Synaczka za tobą. 
Przyszły pod niebiańskie wrota, 
Zapukały: puśćcież nas tam! 
Piotrzepawle, weź te klucze, 
Idź zobacz, kto tam kołacze? 
Panie, Panie, Matka Twoja 
I ta grzeszna dusza jedna. 
Matkę miłą mi tu puśćcie, 
A tę grzeszną duszę nazad wróćcie! 
Pokażcie jej drogę szeroko, 
Gdzie do piekła niedaleko. 
Synu, Synu mój jedyny! 
Czy nie masz łaski
Dla tej jednej duszy grzesznej?
[..................................................]
Matka Boska uprosiła 
I Pan Jezus ją do nieba przyjął. 
Szła duszyczka i śpiewała, 
Matkę Boską wychwalała: 
Alleluja! Alleluja! 
Zdrowaś bądź, Panno Maryjo!386.

W przedstawionych wyobrażeniach Marii-ucieczki grzeszników na-
rzędziem wybawienia jest często jakiś rodzaj tkaniny: szkaplerz, 
płaszcz czy sieć upleciona z  przędzy. Pasek Marii, który widnieje 
w ikonie jej Zaśnięcia (Koimesis), był też jedną z najbardziej czczo-
nych relikwii w Kościele prawosławnym. W apokryficznym Transi-
tus, przypisywanym Józefowi z Arymatei, Matka Boska, unosząc się 
w górę, zrzuciła go nieobecnemu przy jej zaśnięciu apostołowi To-

386 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 141–142.
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maszowi387. Legenda związana z popularną ikoną Pokrowy opisuje 
wizję św. Andrzeja Jurodiwego i  jego ucznia Epifaniusza w koście-
le Blacherneńskim w Konstantynopolu, według której Matka Boża, 
po modliwszy się do Chrystusa, rozpostarła nad wiernymi swój ma-
forion (welon, chustę) na znak opieki. Welon ów przekształca się 
zre sztą na ikonach białoruskich czy ukraińskich w  pasek, a  nawet 
charak terystyczny wyszywany rucznik388. Znamy ów gest okrywa-
nia-brania pod opiekę, ale i w posiadanie, którym według dawnego 
zwyczaju panna mogła ocalić skazańca od śmierci389. Symboliczna 
tkanina nie przypadkiem staje się więc w biblii ludowej narzędziem 
Najświętszej Panny, której w  dodatku przypisuje się nauczenie lu-
dzi uprawy lnu i tkactwa. Opowiada o tym rozpowszechniona przez 
druczki odpusto we pieśń o przędzy Matki Boskiej, późna i pisana 
wyraźnie „dla lu du”, jednak posiadająca mocne oparcie w tradycji. 
Powszechnie bo wiem nazywa się babie lato przędzą Matki Boskiej 
i opowiada o utkanej przez nią cudownej szacie Jezusa, bez szwów, 
razem z nim rosnącej. Ambiwalentną postacią legend maryjnych jest 
pająk, wystę pujący to jako pomocnik (podczas ucieczki do Egiptu), 
to jako źle widziany konkurent: głosił, że przędzie nić cieńszą niż 
Matka Boska, dlatego został przeklęty, skazany na wieczne zrywa-
nie misternej tka niny390. Taką samą przyczyną uzasadnia się wierze-
nie, iż za zabicie pająka odpuszczone jest człowiekowi siedem grze-
chów391. Owa ambiwalencja wyraża się też w łączonych z pająkiem 
wróżbach: spotkany przed południem zapowiada szczęście, po połu-

387 Apokryfy Nowego Testamentu, s. 583–584.
388 M. Gębarowicz, „Mater Misericordiae” – „Pokrow” – „Pokrowa” w sztuce i legen-

dzie środkowo-wschodniej Europy. Studia z historii sztuki, red. W. Juszczak, J. Ko-
walczyk, T. Mroczko, J. Pietrusiński, t. 38, Ossolineum, Wrocław 1986.

389 Por. H. Łopaciński, Zwyczaj ocalania skazanego na śmierć przez dzie wicę 
(Notatka sprawozdawcza), „Wisła” 1905, t. 19; K. Koranyi, Wypraszanie od kary 
śmierci, „Lud” 1928, t. 27.

390 B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, 
t. 5, s. 152; F. Gawełek, Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara lu du w Ra-
dłowie w pow. brzeskim, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etno-
graficzne” 1910, t. 10, s. 75; F. Tailliez (S. J.), La Vierge dans la littérature popula-
ire roumaine, s. 279–280.

391 F. Gawełek, Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radło wie w pow. 
brzeskim, s. 41.
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dniu zaś – odwrot nie. Niewątpliwie jednak antagonizm między nim 
i Najświętszą Pan ną potwierdza, iż popularne wyobrażenia przypisu-
ją jej cechy prząd ki, co w konsekwencji powodowało niekiedy prze-
niesienie na nią in nych cech demonów kobiecych (być może także 
opieki nad topielca mi). Zdarzało się np. na Wileńszczyźnie, iż Mat-
ka Boska stawała się bohaterką typowych opowiadań o świętej Nie-
dzieli, przybierając po stać kobiety poturbowanej i  obdartej wsku-
tek ludzkiego braku sza cunku dla święta (czyli np. niedzielnej pracy 
prządek). Najświętsza Panna jako prządka ludzkich losów uosabia 
symboliczne przeciwień stwo Siwilii, która na szczycie Babiej Góry 
tka koszulę dla swego syna Antychrysta.

Matka Boska szczególną opieką otacza panny z dziećmi. W Pol-
sce odnotowałam tylko raz, na poły żartobliwą wzmiankę, że kiedy 
zawitka rodzi, Najświętsza Panna tak do niej biegnie, że aż pantofel ki 
gubi w pośpiechu (woj. przemyskie, 1990). Wierzenie to śmielej for-
mułowano na Wileńszczyźnie:

Jak panienka chce urodzić, to Matka Boska z rozwianymi włosa mi 
biegnie, nie czesze się, aby dopomóc. [...] Jak do mężatki o pomoc pro-
szą, to nie przychodzi, chyba, że ciężko rodzi, a jak do panienki, to nie 
czesze się, a biegnie (rej. wileński, 1992); Jeżeli już zaczęła rodzić ko-
bieta, która ma męża, to Matka Boska nie spieszy do niej biegać, ona 
rozczesze włosy, zaplecze sobie kosy, wtenczas idzie na pomoc do tej 
kobiety, a kiedy rodzi dziewczyna, to ona znaczy biedna, nie ma komu 
jej żałować, każdy na niej krzyczy, że ona taka, dlaczego ona bez męża 
ma dziecko, to Matka Boska jej bardzo żałuje, włosów już nie zaplata, 
tylko rozczesuje, poczesze i już nie ma czasu zapleść kosy, już prędko 
tylko chustą okrywa się i leci na ratunek do tej panny, bo ona rodzi, bo 
i ona panną rodziła syna swego (rej. wileński, 1992).

I  wreszcie najbardziej dosadnie: Matka Boska lubi tych dziew-
cząt, co mają dziecko bez ojca. To słyszałam, że ona na tych bardzo 
miłuje się [...], że to jej koleżanki dziewczyny, co mają dzieci bez oj ca. 
Matka Boska miała dziewczyną Jezusa, to ona tych dziewcząt mi łuje 
(rej. trocki, 1990).

Ten patronat jest klasycznym przykładem wzajemnych projek-
cji między symboliką kultu maryjnego a potoczną moralnością. Do-
tąd zresztą uznaje się zasadę, iż kobiecie najłatwiej doczekać spra-
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wiedliwości dzięki Najświętszej Pannie; gdy żona pokłóciła się 
z mę żem i postanowiła dać na mszę na niego, żeby tam Pan Bóg 
je go skarał, sąsiadka poradziła jej: tylko nie dawaj do Pana Jezusa, 
a do Matki Boskiej, bo to wiesz – mężczyzna za mężczyzną. Podobną 
wypowiedź cytował za Antonim Gołubiewem Ludwik Stomma: „Do 
naszej Ostrobramskiej polecisz, wypłaczesz się, wypowiesz wszystko 
jak kobieta kobiecie, dusza cała otworzysz. A u tej Częstochowskiej 
na renku siedzi malusieńki Jezusik, patrzy swoimi oczkami i  każ-
dziutkie słowo podsłuchuji: to i dyskrecji żadnej nie ma”392. Że jest to 
wyraz tradycyjnej postawy, a nie przypadkowa wypowiedź, świad-
czy systematyka wątków „bajkowych” Juliana Krzyżanowskiego, któ-
ry odnotował warianty lwowski i białoruski podobnych tekstów pod 
nagłówkiem Zaufanie kumoszki do Matki Boskiej393.

Obchodzone w  Kościele prawosławnym święto Opieki Matki 
Boskiej, związane z ikoną Pokrowy (1 X według kalendarza juliań-
skiego, 14 X według gregoriańskiego i  w  obrządku bizantyjsko-
-ukraińskim), jest też świętem Ostrobramskiej Madonny, ściągają-
cym do Wilna tłumy wiernych. Na zachodniej Białorusi dzień ten 
rozpoczynał czas wesel394. Nazwę święta, Pokrow, kojarzono z przy-
krywaniem głowy mężatki, czyli czepieniem. Federowski relacjonu-
je: dziewki, „które rade, by jak najprędzej wianek dziewiczy zamie-
nić na czepiec mężatki, doczekawszy Pokrowy, wychodzą na czczo 
skoro świt na rosę, a zmówiwszy klęcząc siedm pacierzy do NMP, 
temi zakończają słowy: 

Swiataja Pakrowa, 
uże ja zusim hatowa: 
prykryła ziemlu listoczkam,
prykryj minie czapoczkam”395.
Powrócę raz jeszcze do Snu Matki Boskiej, modlitwy uznawa-

nej nadal za skuteczną przy trudnych porodach; starsze kobie-

392 L. Stomma, Magia dzisiaj – zasady analizy, „Polska Sztuka Ludowa” 1979, R. 33, 
nr 4, s. 141.

393 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, T 1489.
394 F. Sielicki, Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywo jennym,  

s. 76.
395 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 277.
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ty twierdzi ły także, że odmawiały ją przy wywodzie, czyli oficjal-
nym oczysz czeniu położnicy. W sześć tygodni po urodzeniu dziecka 
(tak jak Matka Boska szła), po okresie izolacji, położnica była wpro-
wadzana do kościoła przez księdza, który modlił się w  jej intencji 
przed ołta rzem. Kobieta wchodziła bocznym wejściem, ale po do-
konaniu ob rzędu mogła już wyjść głównym jako oczyszczona. Nio-
sła ze sobą świecę zapaloną przy ołtarzu. Tak właśnie przedstawia-
na jest na lu dowych obrazach Matka Boska Gromniczna, wizerunek 
związany z  obchodzonym 2 II świętem Oczyszczenia Najświętszej 
Marii Panny. Powszechnie znana jest symbolika święconych wów-
czas wo skowych świec gromnicznych, których światło chroni od 
ognia nie bieskiego (jak sama nazwa wskazuje) i wilków: Matka Bo-
ska wycho dzi na las i od gromnic ów do wiosny te wilki nie popadają 
(rej. wileński, 1990). Świeca gromniczna włożona w dłonie umiera-
jącego oświeca drogę jego duszy w zaświaty, aby mu się „rajskie wro-
ta otwierały, a piekielne zamykały”.

[...] W niedzielę raneńko wschodziło słoneńko, 
Matka Boska po niebie chodziła 
i swego Syna za rękę wodziła. 
Z nieba na jutrznię, z jutrzni na sumę, 
z sumy na nieszporę, z nieszporze na morze. 
Na tym morzu siedzi Matka Boska, 
kiedy żałujecie, to idźcie powiedzcie 
małym, starym i chorym,
żeby ta modlitwa była odmawiana rano i wieczorem. 
Wiele na górze piasku, wiele na drzewie liści, 
niebo otwarte, piekło zamknięte (rej. wileński, 1992).

Otwarte niebo

Światło gwiazdy bądź świecy zapalanej w niebie odmierza ludzki ży-
wot. W wypadku Syna Bożego jest to Gwiazda Betlejemska i świe-
ca chrztu, która płonąć ma aż do końca świata396. Symbolika światła 
właściwa jest wielkim świętom rocznym, przede wszystkim Bożemu 

396 Por. rozdz. Chrzest Jezusa.
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Narodzeniu i Wielkanocy. Ujawnia się także w opisach niewidoczne-
go dla ludzi nieba wewnętrznego, czy może raczej górnego397, jako 
bo skiej siedziby. W  dniach szczególnych świąt strefy świata łączą 
się: niebo otwiera się dla ludzi, choć jedynie nieliczni mogą to zoba-
czyć. Za prototyp tak postrzeganego święta można uznać przemia-
nę Chry stusa na górze Tabor (Ewangelia Mateusza 17,1–8; Ewange-
lia Marka 9,1–8; Ewangelia Łukasza 9,28–36). Jeden z rozmówców, 
zapytany o raj, odwołał się do tego właśnie wydarzenia: Jak Pan Je-
zus był zaprowadziwszy Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor i z Tabo-
ru tego pokazał niebo, tam przyszedł Eliasz, tam jasność taka, że nie 
można tego wypowiedzieć (rej. wileński, 1992).

Pytanie dotyczyło raju, odpowiedź zaś nieba; często jednak od-
różniano te pojęcia. Niebo jest najwyżej wartościowaną częścią świa-
ta, ponieważ tam przebywa Bóg i  oglądać je mogą tylko wybrań-
cy: Niebo jest wiekuista czystość, a raj to doczesne. Niebo jest wysoko 
w niebie, a raj to środkowe, to jak chmurki nasze latają. Tam można 
pokutę odprawić i  trafić do nieba (rej. solecznicki, 1992); po śmier-
ci grzeszne ludzie idą do piekła, trochę lepsi do raju, najlepsi do nieba 
(rej. wileński, 1990). Apostołowie ujrzeli więc światło owej najwyż-
szej sfery. Według dziewiętnastowiecznych wierzeń to właśnie świa-
tło pochodzące z  niebieskiego pałacu, z  boskiej siedziby, odbijają 
ciała niebieskie, oświetlając ziemię. Gdyby furta do nieba, uchylo-
na przez Matkę Boską, została zamknięta, ziemia pogrążyłaby się 
w ciemności.

Szczęśliwcy mogą zobaczyć górne niebo o zmierzchu bądź o świ-
taniu, na granicy nocy i dnia: No ja widziałam jak odkryto nie bo, dwa 
razy. Rano jeszcze tylko słoneczko wschodziło i wyszłam na taka rosa 
jarząca. I tak patrzę na poranek, tak piękne niebo rozkryte, jak tam 
pięknie. To ja uklękłam i modliłam się. – A co tam było? – Takie pięk-
ne kwiaty, róże takie, szeroko tam rozkryto. Tam żadnych osób ja nie 
widziałam (rej. wileński, 1992). Bóg spełni życzenie człowieka wy-
powiedziane w chwili, gdy ten ujrzy otwarte niebo: Moja babcia opo-
wiadała, że jej prababka szła wieczorem i otworzyło się niebo, tak jak-
by się błysło od wschodu do zachodu i taka jasność, taka wstęga była 

397 Określenie używane w kantyczkach.
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złota i wtedy ta babka wyrzekła sobie, żeby długo żyła, przez pokole-
nia. I to niebo jak błyskawica powoli się zstąpiło i naprawdę, że ta bab-
ka długiej wieczności dożyła (woj. przemyskie, 1989).

Według wierzeń dziewiętnastowiecznych niebo otwiera się, aby 
przyjąć „duszę uświęconą”. Kiedy ktoś stanie się świadkiem takiego 
wydarzenia, „niech nikaj nie idzie, dopokąd to widzenie będzie, tyl-
ko trza klęknąć gdzie bądź i modlić się”, bo dobrze jest wówczas od-
dać się pod opiekę nowemu świętemu398. W innych tekstach widze-
nie otwartego nieba przypisują tylko wybrańcom: jest to możliwe, „gdy 
człowiek dobrze i uczciwie żyje”, a łaski tej dostępuje w dni świąteczne 
i po godne noce. W otwartych niebiosach widoczny bywa wówczas 
„Pan Bóg na tronie, przy nim obraz i dwie świece zapalone”399.

Współczesne opisy dotyczą przełomów dnia i nocy. Wizje nastę-
pują w chwilach ciszy i spokoju, jak wtedy, gdy w pogodny wieczór 
błyska się na pogodę. Podobnie jak w wypadku świąt jest to moment 
stasis, zatrzymania świata na znak pojednania nieba i ziemi. Otwiera-
nie się nieba łączone bywało też z grzmotem: „W nocy jasność wiel-
ga jak się niebo otworzyło, to tak skrzypło mocno... może by ło tak 
otwarte ze trzy kwadranse, a potem, tak trzasło... I wtenczas, hdy-
by chto Boga o co prosiuł, to dostanie”400. Opisane odgłosy wy raźnie 
odnoszą się do otwierania i zatrzaskiwania drzwi, co przypo mina za-
notowane przez Kolberga wierzenia o niebieskiej furcie, otwartej na 
polecenie Matki Boskiej.

Otwieranie się nieba jako znak communitas łączy się szczególnie 
z Wniebowstąpieniem i Wniebowzięciem. Oba te święta wyznacza-
ją dni dobrej śmierci zarówno w cyklu rocznym, jak i tygodniowym: 
piątek i sobota są pomyślne jako dni śmierci Jezusa i zaśnięcia Ma-
rii (chociaż dla pracy i innych przedsięwzięć życiowych piątek uwa-
żany jest często za feralny). Śmierć kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w  dniu Wniebowstąpienia uznano za znak, iż Pan Jezus zabrał 
Prymasa do siebie (woj. białostockie, 1981). Mówią, że w Wielki Pią-
tek, że w Dzień Zaduszny jest szczęśliwie umierać, we Wniebowzię-

398 DWOK, t. 7, s. 22.
399 K. Skrzyńska, Wieś Krynica w Tomaszewskiem, „Wisła” 1890, t. 4, s. 105.
400 A. Saloni, Lud rzeszowski, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etno-

graficzne” 1908, s. 132.
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cie Matki Boskiej. Bo na Matki Boskiej Wniebowzięcie bardzo dużo 
dusz z  czyśćca wychodzi, wtedy Matka Boska bierze je ze sobą. Na 
Zwia stowanie... W ogóle na Matki Boskiej święta dobrze umierać. I na 
Wielki Piątek, razem z Panem Jezusem. To w każdy piątek ja modlę się 
o trzeciej godzinie, jak Pana Jezusa skonanie. To wtedy będzie szczę-
śliwe skonanie. Potem ja do świętej Brygidy cały rok czytałam ksią-
żeczkę, modlitwy. Tam żesz dużo modlitwów! Tam wszystkie obietni ce 
[...], jak kto będzie umierać, jaka pomoc będzie i wszystko, wszystko, 
że już nie będziesz w czyśćcu cierpieć (rej. wileński, 1992).

We wszystkich wypadkach niebo otwiera się w czasie granicz-
nym bądź dla wybrańca (świętego); często chodzi o spełnienie obu 
warunków, chociaż pojawiają się odstępstwa (nowy święty lub przy-
padkowy świadek).

Modlitwa jako żywe słowa

Człowiek przemawia do Boga, wykorzystując wzory stworzone przez 
kulturę religijną; są one jednym z  jej najcenniejszych świadectw. 
Jednak modlitwy ludowe analizowano w  literaturze etnograficznej 
przede wszystkim – jeśli nie jedynie – jako przykład postawy magi-
cznej401. Przyczyny koncentracji na tym aspekcie kultury religijnej 
zostały już omówione. Moim celem było wskazanie różnych sposo-
bów funkcjonowania tekstów biblii ludowej, a  zatem – różnych 
moż liwości ich interpretacji. Modlitwy „drugiego obiegu” czy też 
domo we, które przetrwały pomimo co najmniej niechętnej postawy 
Ko ścioła i, ogólnie rzecz ujmując, poza nim, wydały mi się właści-
wym przedmiotem do przedstawienia ich zróżnicowanych znaczeń; 
dlate go często sięgałam do nich, zakładając szczególną ich wartość 
dla charakterystyki kultury religijnej.

Ludwik Stomma przeciwstawiał analizowane przez Jana S. By-
stronia i zebrane przez Franciszka Kotulę „tzw. »modlitewki«, czyli 

401 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z  okolic Kielc, cz. 2;  
S. Udzie1a, Religia i modlitwa u ludu ropczyckiego; J. S. Bystroń, Tema ty, które mi 
odradzano; L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku.
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oparte na motywach katolickich zamówienia magiczne” modlitwom 
ludowym sensu stricto, którymi zajmował się – według tego auto-
ra – jedynie Seweryn Udziela402. Rzecz w tym, że są to te same tek-
sty. Pomyłka ta ma jednak swoje ukryte znaczenie, ponieważ meto-
da strukturalna, reprezentowana (z modyfikacjami) przez Stommę, 
nie dostarcza narzędzi do odróżnienia postaw magicznych od reli-
gijnych. Toteż autor przenikliwej uwagi na temat sensualizmu na-
der pobież nie potraktował problem sakralizacji orbis interior, a frag-
menty „modlitewek” przytacza wyłącznie jako przykłady schematów 
dzia łań magicznych403. Z podobną intencją analizy językowej duże-
go zbioru tekstów dokonał Jan M. Kasjan. Formuły o wyraźnych ce-
chach modlitewnych określił on jako zamawiania legendowe, któ-
re odwołują się do świętego precedensu i opierają się na analogii do 
działań kogoś ze Świętej Rodziny lub jednego ze świętych, który za-
mawiał stosowną chorobę. Zawierają one czasem także praktyczny 
przepis leczenia lub scenariusz działań magicznych. Natomiast spo-
soby kontak tu z sacrum potraktował Kasjan jako margines praktyk 
lecz niczych: dążeń do unicestwienia bądź usunięcia choroby404. Cze-
sław Robotycki twierdził, iż cytowane przez Bystronia „listy z nieba” 
nie posługują się językiem religijnym i mają charakter „agitacyjno-
-magiczny”, są formą społecznej dydaktyki405. Krzysztof Wrocławski 
inter pretował serbską wersję Listu z nieba jako zaklęcie, które „sy-
tuuje się w szeregu tekstów »ciemnych«, wśród czarnej magii, szko-
dliwej dla jej adresatów, a w tym kontekście – konkluduje tenże autor – 
Chrystus, jako zaklinający, jawi się w groźnej dla ludzi roli »złego 
czarownika«”406. Wniosek ten dotyczy wprawdzie tekstu o wyjątko-
wo rozbudowanych wizjach kar i groźbach pod adresem grzeszni-

402 L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, s. 205.
403 Ibidem, s. 162, 177.
404 J. M. Kasjan, Strategia i taktyka walki z chorobą w zamawianiach, w: Od Kocha-

nowskiego do Różewicza. Prace ofiarowane Arturowi Hutnikiewiczowi w siedem-
dziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Kryszak, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
Warszawa 1988, s. 257.

405 C. Robotycki, Łańcuch szczęścia w pół wieku później, „Polska Sztuka Ludowa” 
1981, nr 35 (1), s. 4.

406 K. Wrocławski, List z Nieba, czyli Epistoła o niedzieli, s. 55.
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ków, niemniej jednak autor wypowiada go w  kontekście innych, 
wschodnio- i południowosłowiańskich Listów, koncentrując się na 
jednej tylko stronie ich przesłania (wszystkie bowiem zawierają tak-
że błogosławieństwa pod adresem sprawiedliwych).

Najważniejsze spośród współczesnych studiów nad modlitwą lu-
dową wydają mi się prace Jacka Olędzkiego, który dokumentował 
wielość jej form oraz różnorodność gestów modlitewnych – od wo-
tów poprzez dzieła ludowych rzeźbiarzy i  pisemne prośby, kwitle-
chy, po jamki pokutne drążone w murach kościelnych, dostrzegając 
w nich, obok innych aspektów, wyraz „świadomości mirakularnej”407.

Podobnie nasi rozmówcy uznają zapalenie świecy (zwłaszcza 
woskowej i w miejscu takim, jak wileńska Ostra Brama) w określo-
nej intencji, choćby dziękczynnej, za równoważne z modlitwą słow-
ną, a nawet niekiedy przypisują mu większą wagę. Staroobrzędowcy 
uważają kadzenie za rodzaj modlitwy; wskazują na to również tytu-
ły nadawane dawnym modlitewnikom: „ołtarz wonnego kadzenia”.

Powszechna wśród naszych rozmówców opowieść o  modli-
twie prostaczka opisuje, iż skakał on przez kij lub rów ze słowami: 
„To, Panie Boże, dla Ciebie, a  to dla mnie”. Wstrząśnięty tym wi-
dokiem mnich nauczył go modlitwy pańskiej. Gdy prostaczek za-
pomniał do piero co wyuczonych słów, w  swej gorliwości dogonił 
odpływające go okrętem mnicha, biegnąc po wodzie. Nauczyciel na 
widok owego cudu nakazał mu powrócić do pierwotnego sposobu 
uprawiania mod litwy408. W dziewiętnastowiecznej legendzie ukraiń- 
skiej rola mnicha przypadła św. Piotrowi, zaś spotkanie na wodzie 
stało się transforma cją słynnej sceny biblijnej: Piotr szedł po rzece, 
kiedy dostrzegł go niącego go pędem prostaczka i poczuł, że zaczyna 

407 J. Olędzki, Symboliczne ofiary woskowe ze wsi Kadzidło, „Polska Sztuka Ludo-
wa” 1962, R. 16, nr 2; idem, Pieśni wotywne, „Polska Sztuka Ludowa” 1975, R. 29, 
nr 4; idem, Pacierze Szczypawki. Uwagi o zależności dzieła sztuki od poglą dów 
estetycznych i etycznych artysty, „Polska Sztuka Ludowa” 1976, R. 30, nr 1; idem, 
Kwitlechy z Leżajska. Prośba i dziękczynienie w kultach chasydzkich i katolic kich, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1989, R. 43, nr 1–2; idem, Murzynowo. Znaki istnie nia 
i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII–XX w., Wy-
dawnictwo UW, Warszawa 1991, s. 320–325.

408 Por. J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w  układzie systematycz nym, t. 1,  
s. 258, T 827.
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tonąć, ale tępy uczeń podtrzymał go na powierzchni409. Historia ta 
zawdzięcza swą popularność przeciwstawieniu ideału religijnej po-
kory uczonej pysze, różnicując pobożność i wykształcenie w sposób 
charakterystyczny dla katolicyzmu, nie bardziej jednak niż dla pra-
wosławia. Modlitwa prostaczka przypomina nieco – w kwestii formy – 
badane przez Jacka Olędzkiego jamki pokutne.

Prawdą jest, iż modlitwy ludowe bywają zarazem formułami 
magi cznymi, a  przynajmniej mają cechy magicznych zamawiań. 
Dzieje się tak zarówno ze względu na charakter ustnego przekazu, 
który wykorzystuje środki mnemotechniczne i nadaje słowom swo-
isty byt, jak i z powodów, które nazwałabym mistycznymi (w znacze-
niu tech niki dążącej do bezpośredniego doświadczenia religijnego). 
Szcze gólną właściwością modlitwy ludowej jest bowiem uprawo-
mocnienie jej tekstu jako świętego przez odwołanie się bezpośrednio 
do źródła sacrum. Dlatego jest ona najczęściej słowami Pana Jezu-
sa bądź pisa nym przezeń osobiście listem z nieba. Czasem wywodzi 
się ją ze słów Matki Boskiej, toteż Sen Najświętszej Panny był często 
nazy wany jej listem i, podobnie jak listy niebieskie, opatrywany na-
kazem przepisywania go dla bliźnich.

Żywy ogień niecony przez tarcie leszczynowych kawałków drew-
na, po wygaszeniu starego ognia i wyczyszczeniu pieców, miał chro nić 
przed zarazą ludzką i bydlęcą410; zastąpił go ogień z cierni, poświę-
cany przy kościele w  Wielką Sobotę. Na Wileńszczyźnie na zywają 
go prawdziwym ogniem. Modlitwy-zamowy szeptane bywają czę-
sto nad żywą wodą (czyli czerpaną ze źródła, niegotowaną), któ rą 
chory pije albo się nią obmywa. Podobną nazwę stosuje Biblia dla 
wody użytecznej do oczyszczenia chorego (Księga Kapłańska 14,5). 
Również żywe, czyli święte słowa pochodzić muszą z  samego źró-
dła mocy.

Ze względu na swą cudowną moc, boże słowa opatrzone są na-
kazem przekazywania ich innym ludziom, choć jedynie listy Jezu-
sowe, będące swoistą interpretacją Dekalogu, czynią to pod groź-

409 P. I. [P. Ivanov], Izʹ oblasti malorusskichʹ narodnychʹ legendʹ, s. 155.
410 R. Lubicz [Hieronim Łopaciński], Niecenie ognia przez tarcie, „Wisła” 1890,  

t. 4, s. 215; „Wisła” 1891, t. 5, s. 432; J. Schnnaider, Z kraju Hucułów, „Lud” 1899, 
t. 5, s. 207.
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bą straszliwej kary boskiej. Jednocześnie ów przekaz obwarowany 
bywa rozmaitymi warunkami, które wydają się należeć już całkowi-
cie do magicznego rytuału. Zamowy przekazuje się najstarszej bądź 
naj młodszej osobie w  rodzinie, jednak młodszej od przekazujące-
go, który po tym zabiegu traci moc leczenia. Przekazywanie prze-
pisanych modlitw, np. Snu Matki Boskiej, odbywa się niekiedy w ko-
ściele, w trakcie mszy św., aby słowa miały właściwą moc. Podobnie 
według świadectw szesnastowiecznych, fragmenty Ewangelii, które 
służyły później jako apotropaiony (np. początek Ewangelii św. Jana), 
prze pisywano w kościele w trakcie ich odczytywania przez kapłana411.

Ten sposób traktowania słów przetrwać mógł tylko w  warun-
kach dominacji przekazu ustnego. Jest to technika uznawana w wie-
lu tradycjach za najwłaściwszą dla edukacji religijnej, w której szcze-
gólną wagę przywiązuje się do bezpośredniego kontaktu ucznia 
z mi strzem aktualizującym uniwersalne przesłanie.

Zarówno przepisywanie świętych słów, jak i  przypisywanie im 
(także tym przepisanym) nadnaturalnej mocy, nie musi być jed-
nak wyrazem postawy magicznej. Jest to zachowanie analogicz-
ne do okazywania czci nie tylko cudownym wizerunkom, lecz tak-
że ich kopiom, powszechne w dawnej kulturze religijnej412, również 
prawo sławnej. W  malarstwie ikonowym obowiązuje zasada wier-
ności praobrazowi jako warunek „udziału wizerunku w  świętości 
pierwowzo ru”413. Apokryficzna legenda o obrazie Chrystusa nie ręką 
ludzką uczynionym, lecz odbitym przez samego Zbawiciela na chu-
ście, ma swój odpowiednik zachodni w postaci chusty świętej We-
roniki. Za równo Abgar, król Edessy, jak i  Weronika funkcjonują 
w uznanej przez Kościoły tradycji religijnej ze względu na znacze-
nie prawdzi wych wizerunków Chrystusowego oblicza. Dawne legen-
dy o cudownych obrazach, mówiące o ich objawieniu się w koronie 
drzewa, przybyciu wodą bądź powietrzem, podkreślają ich nadnatu-
ralne po chodzenie. Pragnienie czerpania ze źródła sacrum nie jest 

411 M. Olszewski, „Obraz późnośredniowiecznej religijności ludowej w ka zaniach 
Stanisława ze Skarbimierza”, maszynopis w archiwum Katedry Etnologii i An-
tropologii Kulturowej UW, Warszawa 1997, s. 56.

412 A. Kunczyńska-Iracka, Madonna w dawnej polskiej sztuce ludo wej, s. 245.
413 A. Prasał, Mały słownik ikon maryjnych, s. 6.
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oczywiście specyficzną cechą kultury ludowej, chociaż w niej wła-
śnie przetrwa ło najmniej zakłócone rozkwitem kultury druku i po-
staw empirycz nych. Religijne znaczenie wizerunków polega więc 
przede wszy stkim na wspomaganiu „wysiłku wznoszenia się za po-
średnictwem widzialnego obrazu do jego źródła – do niewidzialnego 
prototy pu”414. Tym samym „prawdziwe” obrazy pozostają na grani-
cy świa tów zmysłowego i duchowego, niczym okna otwarte ku nie-
biosom. Podobna jest rola modlitwy, a ludowe „modlitewki” w swej 
często językowo nieporadnej formie, odtwarzane z trudem przez lu-
dzi nie wyćwiczonych w technologii słowa, zachowują ową podsta-
wową funkcję religijną.

Zarówno funkcjonowanie „bożych słów”, jak i  „prawdziwych” 
wizerunków dowodzi, iż pojęcia autentyku i kopii, oryginału i pla-
giatu zmieniają sens w kontekście religijnym. Schemat raz uznane-
go objawienia staje się własnością powszechną. Ważny jest przekaz, 
a twórca, podobnie jak biblijni prorocy, może się uważać jedynie za 
posłuszne narzędzie nadnaturalnej mocy. Spektakularnym przykła-
dem takiej postawy jest pseudonimia jako zjawisko literackie zarów-
no w księgach biblijnych, jak i w apokryfach. Badacze uznają, że wią-
że się ona z bezczasową koncepcją myśli religijnej, „która po zwalała 
przenikać epoki poprzez pokolenia”. Autor, pisząc w imieniu swego 
bohatera, uważał siebie za jego duchowego spadkobiercę i pra gnął 
uzupełnić pierwotne przesłanie. Toteż pseudonimii „obce było tzw. 
pobożne fałszerstwo czy też świadome wprowadzanie w błąd czytel-
nika”415. Taka postawa bardzo wyraźnie funkcjonuje także w obrębie 
religijności zwanej ludową.

Potencjalnym źródłem bożych słów jest Biblia. Tymczasem roz-
mówcy wspominają, że są one zapisane w różnych książkach. Trze-
ba tu poczynić zastrzeżenie dla specyfiki Wileńszczyzny, a zwłasz-
cza jej części białoruskiej, gdzie izolacja katolików i restrykcje wobec 
nich były znacznie poważniejsze i skuteczniejsze niż na Litwie. Na 
Brasławszczyźnie, jeśli ktoś przyznawał się do czytania Biblii, to za-

414 G. Krug (Ojciec), Myśli o ikonie, przeł. R. Mazurkiewicz, Orthdruk, Biały stok 
1991, s. 82.

415 R. Rubinkiewicz SDB, Wprowadzenie do apokryfów Starego Testa mentu, Lublin 
1987, s. 14.
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zwyczaj ruskiej, czyli staroobrzędowej, pożyczonej od nastawnika 
bądź sąsiada, przy czym zazwyczaj nie jest jasne, czy nie był to ja-
kiś inny tekst religijny. Dla tamtejszych katolików podstawowym 
źród łem słów bożych pozostawały przez lata modlitewniki, ocala-
łe z wo jennej pożogi i stalinowskich czystek; przetrwała też pamięć 
o Bibliach i Sybillach, czyli przepowiedniach o końcu świata. Obie 
nazwy są często całkowicie utożsamiane, prawdopodobnie właśnie 
ze względu na zawarte w nich wizje eschatologiczne, temat cieszą-
cy się szczególnym zainteresowa niem zarówno dawnej, jak i współ-
czesnej wsi.

Co więcej, na obszarze tamtejszej kultury niejasny jest związek 
między Biblią a tzw. czarną księgą, często łączoną z czarownictwem. 
Czarna księga, jak powiadają, jest drukowana białymi literami na 
czarnym tle; połowa jej jest dobra, połowa zła. Ten, kto posiadł sztu-
kę jej czytania, dysponuje wielką mocą: niczym Salomonowi służą 
mu złe duchy. Kto jednak nie potrafi dać im stosownego zatrudnie-
nia, ryzykuje życiem i duszą. Prawdziwy czarownik to taki, który po-
trafi zrobić i odrobić, np. przemienić mleko białe w czarne i przy wrócić 
mu pierwotną barwę. Czarna księga ma zatem z etycznego punktu wi-
dzenia charakter ambiwalentny. Jest ponadto niebezpieczna w rękach 
złego człowieka bądź profana, przypadkowego czytelnika.

W słowach [...] jakaś siła jest. Ja tylko słyszałam, dużo kto mó wił, 
że niektórzy zamawiają, że po czarnych książkach wot to jest, że du-
cha wzywają i odwołują jego. [...] – A pani widziała taką książkę? – 
Nie widziałam, tylko to może każdy wiedzieć. Może książki te, na lu-
dzi milion jaki, tam jedna czy dwie książki. A potem jeden jednemu 
tam przepowiadają, jeśli może ten człowiek na pamięć umie, tak na-
piszy dla drugiego takie słowa. Skąd ja mogę takie książki wiedzieć? 
Może tych książek już i nie ma? Tylko jeden – jednemu tylko słowami 
przedają (rej. brasławski, 1996).

Wyobrażenia o  czarnej książce, która z  pewnością istnieje, ale 
mało kto może mieć do niej dostęp, miały zapewne specjalne zna-
czenie w  wa runkach wielokulturowości dawnych kresów, gdzie 
funkcjonowały święte księgi różnych nacji i  wyznań. Wyjątkową 
wiedzę zawsze przypisywano Żydom, staroobrzędowców zaś uważa 
się i dziś za naj lepszych czarowników; również kresowi Tatarzy sły-
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nęli jako szeptuni416. Podobnie jak czarna księga, i szeptun rozmaity. 
Jeżeli on zama wia choroby z Bogiem, modli się, no to i on dobry, a jak 
on jakie niedobre myśli [...]. Jest zamówione od Boga, jest i od diabła 
(rej. brasławski, 1996).

Niejasny stosunek naszych rozmówców do Biblii wynika zarów-
no z niewiedzy i pomieszania pojęć w wyniku braku duchownych 
oraz izolacji wiernych od Kościoła i  jego tradycji (Pismo Święte 
wykła dane przez duchownych, a  nie czytane przez profanów), jak 
i z ludo wej koncepcji mądrości, kojarzonej przede wszystkim z wła-
dzą nad mocami zła. Dlatego użytkownikiem czarnej księgi może 
być lokal ny autorytet (np. może wystąpić w tej roli powszechnie sza-
nowany ksiądz proboszcz), a  niekoniecznie czarnoksiężnik, który 
czyni wredę. Sytuacja taka sprzyja tendencjom gnostyckim, czego 
przykładem jest także zazdrosne ukrywanie bożych słów jako wie-
dzy tajemnej, skoro przekazanie ich grozi utratą ich mocy. Obowią-
zek przekazu i utrzymywanie zamawiań w tajemnicy to przeciwstaw-
ne postawy, z którymi zetknęłam się w trakcie badań. Niewątpliwie 
pierwsza by ła charakterystyczna dla podwileńskich wsi, druga zde-
cydowanie do minowała na Białorusi. Zazwyczaj chodzi o jakiś wa-
riant pośredni, gdy np. rozmówca nie wypowiada całego tekstu, za-
chowując jakiś szczegół dla siebie. Trzeba jednak podkreślić, iż oba 
przypadki doty czą często tych samych tekstów.

Słowna modlitwa ludowa ma więc pochodzić z samego źródła 
sacrum i otwierać bramy nieba. Istotnie, niektóre teksty zamawiań, 
nawiązujące do najważniejszych wydarzeń Ewangelii, wykorzystu-
ją obrazy pojednania światów, chwilowego zespolenia nieba i ziemi 
w momencie teofanii, wyrażając je przez bezruch, jak w wypadku 
zamowy odwołującej się do chrztu Chrystusa. Natomiast Sen Naj-
świętszej Panny łączy przeciwstawne wizje spoczynku i męki. Obie 
modlitwy można interpretować jako magiczne zaklinanie, jeśli sku-
pimy się na końcowych formułach ochronnych. Sen, podobnie jak 
Listy z nieba, ma bronić od ognia i wody, ale przede wszystkim za-
wiera prośbę o dobrą śmierć, której wniebowzięta Maria jest natu-

416 M.Wańkowicz, Od księcia do szeptuna, w: Od Stołpców po Kair, PIW, Warszawa 
1971, s. 35–48.
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ralną pa tronką. Na wsi podwileńskiej oglądałam szkaplerz ze Snem 
noszony na szyi przez staroobrzędowca pochodzącego spod Sejn, 
weterana wojny ojczyźnianej. Zapewniał mnie, że swoje ocalenie za-
wdzięcza mocy tej modlitwy, z którą nie rozstaje się od lat.

Popularności Snu Najświętszej Panny dowodzi częste włączanie 
go (bądź jego fragmentów) w dłuższe modlitwy, co obserwować moż-
na zarówno w zbiorze Franciszka Kotuli, jak i współcześnie na Wi-
leńszczyźnie. Takie mozaikowe łączenie tekstów na sposób bricolage 
jest charakterystyczne dla ludowych modlitw (prezentują tę zasadę 
również dziewiętnastowieczne warianty publikowane przez Kolber-
ga czy Siarkowskiego), które zachowują najbardziej nośne schematy 
staropolskich pieśni. Ich symbolika mistyczna obecna niejako „pod” 
dosłownym znaczeniem słów – nie może zresztą być inaczej – sąsia-
duje z „sensualistycznymi” obrazami „okrywania się” krzyżem bądź 
„wychodzenia” Matki Boskiej z Pisma, czyli Ewangelii. 

Ta pasyjka zwiastowana,
Do [u – M. Z.] świętygo Jana zapisana. 
Z tego pisma Panna wyszła na góreckę, 
Na Kalwaryją.
Zobaczyła swojego Synaczka na mękach. 
[....................................................................] 
Z tygo drzewa płynie słodka zbroja, 
Co pożywa dusza moja417.

„Wychodzenie” świętych postaci z Ewangelii oraz z obrazów jest po-
wszechnym motywem także prawosławnych modlitw ludo wych. 
Możliwa jest też jego odwrotność. W rosyjskiej wersji Snu Chrystus 
obiecuje Matce: „Przeniosę twoje oblicze na ikonę, posta wię twój ob-
raz w Bożej cerkwi za ołtarzem Chrystusowym, sam się do niego po-
modlę i sam do najświętszej dołączę”418. Odczuwamy ten zabieg jako 
dziwne rozdwojenie (badacze używają określenia „naiwne”), ponie-
waż postrzegamy książkę bądź obraz jedynie jako przed mioty, oddzie-
lając znaczące od znaczonego. Jeśli jednak założymy, że chodzi o Księ-

417 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 419.
418 A. N. Wiesiołowski, Son Bogorodicy i svodnyja redakcii epistolii, s. 345.
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gę czy „prawdziwy” wizerunek, oddzielenie to prze staje być sensowne. 
Nie chodzi więc o rozdwojenie, lecz swoistą synte zę. Jest ona oczywi-
stą cechą modlitw ludowych. Stąd duża popular ność formuł łączących 
początek i koniec, jak: „[w] Nazaret się po czął, w Betleem się zrodził, 
w Jeruzalem umarł; a słowo stało się ciałem” (służyła ona jako zaklęcie 
chroniące od pioruna419); podobne zamawianie według staropolskie-
go rękopisu tamowało krew: „Pana Chrystusa prorokowano w Naza-
renie, urodził się w Betleiem, ukrzyżowan w Jeruzalem – iako to praw-
da, tak ta krew niech się zastano wi”420. Przykładem może być też jedna 
z modlitw zanotowanych przez Siarkowskiego:

Wisi kouo nad nami, a w tym kole trzy kwiaty:
jeden kwiat Paniezus, drugi Naświętsa Panna, a trzeci święta Anna,
co porodziuua synecka swego do zywota wiecnego. Amen421. 

Owa ulubiona trójdzielność przenosi się też łatwo na Świętą Ro-
dzinę, której imiona, oddzielone znakami krzyża, mogą stanowić 
ob ronę od zła, podobnie jak K+M+B, pisane poświęconą kredą na 
fra mudze drzwi (obok podkreślanego przez etnografów magicznego 
charakteru takich działań można też wskazać religijne: czyż Pan nie 
nakazał Izraelitom naznaczyć odrzwi i progów ich domów, aby Nisz-
czyciel nie miał do nich wstępu? Por. Księga Wyjścia 12).

Wykorzystywane w modlitwach staropolskie schematy języko-
we funkcjonowały w obrębie różnych gatunków literackich i rodza-
jów dyskursu kultury „ludowej”, stanowiąc uniwersalne źródło sym-
bolicznych skojarzeń. Przykładem wyjątkowej wielości funkcji jest 
swoisty wierszowany katechizm, rozpowszechniony w całej chrześci-
jańskiej Europie, którego źródłem, jak twierdzą zgodnie badacze, 
by ła hebrajska pieśń z Hagady, zbioru liturgicznych tekstów odczy-
tywanych w święta Pesach422. Nietrudno zresztą to zauważyć, porów-
nując materiały etnograficzne z polskim tłumaczeniem Hagady. Jej 

419 DWOK, t. 46, s. 462.
420 J. Witort, Zamawianie chorób itp., „Lud” 1899, t. 5, s. 80.
421 W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. 2, s. 600.
422 E. Tylor, Cywilizacja pierwotna, przeł. Z. Kowerska, Warszawa 1896. s. 83–84;  

S. Udziela, Hagada, „Lud” 1898, t. 4; J. S. Bystroń, Uwagi nad dzie sięciu pieśniami 
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ilustrowane teksty miały umożliwić każdej żydowskiej rodzinie od-
tworzenie historii wybawienia z niewoli egipskiej oraz nawiązujące-
go do niej rytuału, toteż obok wersji hebrajskiej zamieszczano 
tłuma czenie w  języku lokalnym423. Interesujący nas wierszowany 
utwór składa się z pytań i odpowiedzi dotyczących symboliki religij-
nej. „Co jest jedyne? Jeden jedyny jest Bóg we wszechświecie. Dwoje 
czego jest? Dwie są tablice z przykazaniami, jeden jedyny jest Bóg we 
wszechświecie. Troje czego jest? Trzej byli nasi patryjarchowie, dwie 
są tablice z przykazaniami, jeden jedyny jest Bóg we wszech świecie”, 
i  tak dalej, aż do trzynastu424. Można sobie wyobrazić, jak głęboko 
wnikają w kulturę takie schematy, przyswajane przez dziec ko od naj-
wcześniejszych lat. Nie inaczej musiało być z naszą biblią ludową, 
która wchłonęła chrześcijański odpowiednik tekstu hebraj skiego, 
„pospolity żakowski katechizm”, jak określił go Julian Krzy żanowski, 
zwracając uwagę na jego formę łańcuszkową, charaktery styczną dla 
wschodnich opowiadań425. Z dwunastu symboli owego „katechizmu” 
cztery są tożsame z hebrajskimi, piąty zbliżony (jede naście gwiazd 
widzianych przez Józefa we śnie, oznaczających po kolenia izraelskie, 
zmienia się w  jedenastu proroków wersji chrześci jańskiej). Zbież-
ności między Hagadą i polskim folklorem dostrzegli już dziewięt-
nastowieczni badacze, czemu zawdzięczamy sporą kolek cję zapisów 
pomieszczonych w ówczesnych czasopismach, zresztą zapisów nie-
mal jednolitych, zróżnicowanych natomiast co do funkcji pełnionej 
przez tekst „katechizmu”426. Bystroń, sugerując jego wpływy na tzw. 
pieśń rosnącą, precyzuje, iż chodzi o dobrze znaną daw nym szko-
łom, do dziś tu i ówdzie powtarzaną „pieśń, czy też raczej wierszo-
waną recytację”: „A  ty żaczku uczony, / Coś był w  szkole ćwiczo-

ludowymi Żydów polskich, Warszawa–Lwów 1923, s. 6–8; Słownik folkloru pol-
skiego, s. 135–136.

423 A. Unterman, Żydzi. Wiara i życie, s. 230.
424 Hagada. Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wie czory 

święta Pesach, Wydawnictwo Księgarni M. Zalcmana, Wiedeń 1927 (bibliofilska 
edycja reprintów BGW 1991), s. 70–74.

425 Słownik folkloru polskiego, s. 135.
426 Dzieje folklorystyki polskiej 1864–1918, red. H. Kapełuś i J. Krzyżanowski, Insty-

tut Badań Literackich PAN, PWN, Warszawa 1982, s. 374.
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ny, / Powiedz, co jest jeden! / Jeden Syn Maryi, co w niebie króluje /  
/ A na ziemi pa nuje. / A ty żaczku uczony, / Coś był w szkole ćwiczo-
ny, / Powiedz, co jest dwa? / Dwie tablice Mojżeszowe, / Jeden Syn 
Maryi, co w niebie króluje / A na ziemi panuje”, i tak do dwunastu: 
trzech patriarchów, „śtyry listy wanielisty” (Ewangelie), „pięć ran 
cierpioł Pon”, sześć „grają w  leliją przed najświętsą Maryją” (w  in-
nej wersji „kwitnie lelija przenajświętsza Mary ja”), siedem świętych 
sakramentów, osiem „świętych miłości” (bło gosławieństw Jezusa), 
dziewięć chórów anielskich, dziesięć przyka zań boskich, jedenastu 
proroków, dwunastu apostołów. Ten wariant spod Krakowa, opubli-
kowany przez Seweryna Udzielę, posiada spe cyficzne zakończenie: 
„Trzynaście, kogut zapiał / diabeł się w smołę rozlał”427. „Katechizm” 
jest tu bowiem dialogiem między diabłem a  chłopcem, rodzajem 
gry, gdzie stawką jest dusza żaczka, czy też jego głowa, którą obiecu-
je urwać diabeł, jeśli nie otrzyma odpowiedzi na pytania (stąd nasz 
tekst analizowano w monografii poświęconej za gadce ludowej, z za-
strzeżeniem, że nie chodzi o bystrość umysłu ża czka, lecz o spraw-
dzenie „wiedzy gotowej i  w  pewien sposób kon wencjonalnie upo-
rządkowanej”)428. Historia ta stała się pod Krako wem i na Mazowszu 
epizodem jasełek429, w Mogilanach pod Krako wem traktowano ją jak 
modlitwę. Według świadectwa Udzieli wszy scy parafianie dołączali 
dialog do pacierza, wierząc, iż diabeł lub strzygoń, który może na-
wiedzić człowieka przed północą, urwie mu głowę, jeśli zapomni od-
powiedzi na choćby jedno z trzynastu pytań430. W okolicach Sławko-
wa śpiewano „katechizm” jako kolędę431. Krzyżanowski przedstawił 
go jako integralną część bajek o zagad kach diabelskich432, Wańko-
wicz w  latach trzydziestych opisał praktyki biało ruskiej szeptunki 

427 J. S. Bystroń, Uwagi nad dziesięciu pieśniami ludowymi Żydów polskich, s. 6;  
S. Udziela, Hagada, s. 297.

428 J. M. Kasjan, Polska zagadka ludowa, red. L. Pszczołowska, t. 10, z. 2, In stytut 
Badań Literackich PAN, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 94–95.

429 DWOK, t. 5, s. 204; t. 3, s. 56; S. Ciszewski, Lud rolniczo-górniczy oko lic Sławkowa  
w pow. olkuskim, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1887, t. 11, s. 221.

430 S. Udziela, Hagada, s. 297.
431 S. Ciszewski, Lud rolniczo-górniczy okolic Sławkowa w pow. olkuskim, s. 221.
432 J. Krzyżanowski, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1, s. 254.
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Mariochy, która za pomocą takiego samego tekstu, nieco poetycz-
niej zabarwionego, zamawiała chorobę („Jeden Syn Maryi, w niebie-
snoj on koronie”433), w 1980 r. zaś w Płockiem zanotowano go jako 
„zaklęcie, jakim posługiwano się, aby odstra szyć wszelkie widziadła 
nocne”434. W obrębie kultury prawosławnej uczeni rejestrowali „pieśń 
ewangeliczną, czyli żaczka” wśród wier szy duchownych435. Wszech-
obecność „katechizmowej” symboliki wy czuwa się na Wileńszczyź-
nie, gdzie np. wyjaśniano, iż pościmy w piątek, bo Pan Jezus miał 
pięć ran, zaś staroobrzędowy nastawnik w ten sam sposób tłumaczył 
katolicki gest krzyża, kreślony „pięcioma palcami”.

Na Brasławszczyźnie spotkałam modlitwy-zaklęcia nie notowa-
ne przez nas wcześniej ani w Polsce, ani na Litwie. Krążą one w od-
pisach i są zapewne pamiątką po dawnych polskich dworach. Dwie 
z nich: Modlitwa o Obronie Duszy i Ciała oraz Prawdziwa Miara Cia-
ła Pana Naszego Jezusa Chrystusa występowały wspólnie, być może 
przepisane z dawnego rękopisu.

„Modlitwa
Skuteczna przeciwko wszelakiej broni na wojnie i każdym miejscu 
jeśli kto będzie nabożnie w takiej potrzebie lub niebezpieczeństwie 
odmawiał dozna jej skutku i na tem koniec ta święta modlitwa zo-
stała uchwalona przez Ojca Świętego Innocencijusza XI którą ten-
że Sam Święty Ojciec swoją ręką napisał pewnemu wojewnikowi dał 
z odpustem.

Obrona Duszy i Ciała
Oto Imię Pańskie

Istność wszelkiej Istności Bóg 
Początek i koniec wszystkiego Bóg 
Życie żyjących Bóg 
Z którego wszystko Bóg 
Przez którego wszystko Bóg 
Bóg Bogów Bóg Wiekuisty Chwały 

433 M. Wańkowicz, Od księcia do szeptuna.
434 J. Olędzki, Murzynowo. Znaki istnienia i  tożsamości kulturalnej miesz kańców 

wioski nadwiślańskiej XVIII–XX w., s. 79.
435 P. V. Šejn, Materiały dlia izučenija byta i jazyka russkogo naselenija Severo-za-

padnago Kraja, s. 629–633; E. R. Romanov, Zagovory, apokrify i duchovnye stichi.
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Bóg Adonay Pan
Bóg Heloim (Elohim) wysoki i najsprawiedliwszy 
Bóg Eloja (Eloa) Pan wieczny i niezbadany nieograniczony 
W swej wielności i potrzebie przed którym jest niczem wszystka 

potęga mocarzów i piekła bez którego pomocy i Obrony wszystkich 
którzy broni Bóg wszego stworzenia Bóg Sod (Sodaj) najmocniej-
szy Święty wszędzie przytomny niewidzialny wszystko przenikający 
i Obeymujący Bóg Bóg zastępów Sobotch Starszy wysoki Pan (Saba-
oth straszny wojsk Pan) Siła wszystkich sił potęga wszystkich moca-
rzów Bóg nie wysłowiony w swych Cudach (cechach) wszechmoc-
ny we wszystkich swych Sprawach Chwalebny którego Adonay Tetra 
gromnaton (Tetragrammaton) czego wyrazić nie potrafią wszyst-
kie języ ki żyjących ani myślami zmysł ludzki i Ja NN najniegodniej-
sze stworzenie Boga tak najwyższego Stwórcy wszelkie ze mną Cia-
ła i Duch ludzkiej Istności w Ciele (nie) godni jesteśmy Jego Imienia 
Najświętszego niegodni widzieć dla grzechów naszych wspomnieć 
ani też w Niebie oczu podnieść Z nych Jego wymawiać Sylob (ani 
złożonych wymawiać syllab) Bóg wszechmocny Bóg niepojęty nie-
widzialny wszędzie przytomny wieczny nieograniczony przed któ-
rym uklęka wszelkie kolana jestestw wszystkich niebieskich ziem-
skich i podziemnych słuchajcie i  trwóżcie się wszystkie przeciwne 
piekielnych Duchów mocy Ja chociarz podły i nikczemny lecz stwo-
rzenie Boga a Bóg w którego wierzę jest wszechmocny i prawdziwy 
Ja nieszczęsny potomek spotomków Adama lecz Chrześcijan wierny 
i Najświętszą krwią zbawiony Jezusa Chrystusa Syna Boskiego w ob-
liczu przytomności Niebieskich Sił Wszechmocnego powstawiam 
Sło wo Jod Hewod He uciekajcie Djabli uciekajcie wszystkie nie-
przyjacioły ludzkiego narodu uciekajcie buntownicy waszego stwór-
cy coście zapomnieli o nim ukorzcie się przeklęci szatani ucałujcie 
to najchwalebniejsze i wielce dziwne Imię Adonay Tetra gromnatów 
oddajcie mu pokłon Jezus Chrystus Król chwały przyszedł w pokoju 
Bóg stał się Człowiekiem Chrystus przyszedł Chrystus króluje Chry-
stus rozkazuje Chrystus od wszego złego nas i naszych Dusz jako też 
i ciała honoru i fortuny niech broni. Amen.

Prawdziwa miara Ciała Pana Naszego Jezusa Chrystusa
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To jest prawdziwa miara Ciała Pana Naszego Jezusa Chrystusa któ-
ra była trzydzieści razy tak długa jak ten znak wyrażony Tą miarą za-
chowano Konstantynopolu w krzyżu złoty. Tą miarę ktokolwiek bę-
dzie miał nosił słyszał o niej wiedział lub czytał tego dnia nie umrze 
nagłą śmiercią woda ani ogień ani piorun ani nieprzyjaciel a prze-
kleństwo ludzkie szkodzić nie będą. Jako też złych sąsiadów fałszy-
wego świadectwa takoż człowieka i wszelkiego oręża obawiać się nie 
trzeba ktokolwiek ten znak będzie nosił przy sobie wolnym będzie 
od wszelkich nieszczęść Ten znak był przysłany z Nieba wido cznie 
przez Anioła wielkiemu Cesarzowi Konstantynopolskiemu podczas 
bitwy pomianowanym dlatego aby mógł nieprzyjaciel nieszkodzić. 
Co i nam daj Boże. Amen.

Od błędu.
Oto Krzyż Pański
uciekajcie szatani

Zwyciężył lew
Pokolenia Judy zrodu Dawida

Alleluja”.
Obronę Duszy i Ciała odnalazłam także – choć w wyraźnie krót-

szej wersji – w  jednym ze starych modlitewników przechowywa-
nych przez mieszkańców Brasławszczyzny, niestety pozbawionym 
począt ku i  końca. Uzupełnienia oraz poprawki w  nawiasach po-
chodzą właś nie z wersji drukowanej, nie starszej niż początek wie-
ku (pisownia rękopisów wydaje się bardziej archaiczna). Oprawio-
ny w skórę modli tewnik był prawdopodobnie drukowany w Wilnie, 
gdyż w Wiadomo ści o św. Justynie Męczenniku znajduje się wzmian-
ka o tym, jak jego relikwie trafiły do kościoła w dobrach Stary Mia-
dzioł, pow. Oszmiański, zaś Godzinki do NPM Ostrobramskiej po-
przedzają takież do NPM Częstochowskiej. Tytuł naszej Modlitwy jest 
tu bardziej rozbudowany niż w rękopisie; figuruje ona jako skutecz-
na przeciwko wszelkiej broni na wojnie i w każdym miejscu, jak tar-
cza nieprzełamana każdemu, ktoby ją nosił przy sobie, miał i mawiał, 
i przeciwko wszelakim djabelskim złościom, od Innocencyusza XI Pa-
pieża pewne mu wojownikowi wielkiemu z odpusty dana, aprobowana 
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(s. 629–630). Modlitewnik zawiera kilka jeszcze podobnych, magicz-
no-religijnych tekstów, skupionych w jedną grupę, jednak żadnego 
z nich nie odnalazłam w podręcznych rękopisach moich rozmów-
ców. Nato miast w  dwóch z  nich pojawia się jako fragment tekstu 
trzecia z  cy towanych tu modlitw (Od błędu), będąca trawestacją 
fragmentu Apo kalipsy św. Jana (5,5), podstawowego tekstu dla re-
ligijności ludowej. Charakterystyczna jest owa wymieniona w tytu-
le modlitewnika for ma tarczy, palladium przeciw wrogom zewnętrz-
nym i wewnętrznym, jak określił Jerzy Kopeć funkcję prawdziwych 
wizerunków maryj nych w  kulturze staropolskiej436. Modlitewnik 
precyzuje w przypisie do 7 Psalmów pokutnych, iż „nieprzyjaciele 
są to tu i we wszystkich podobnych miejscach napaści czarta, świa-
ta i ciała własnego”. Owo palladium jest zestawieniem boskich imion 
zaczerpniętych z Biblii hebrajskiej.

Podobny do Obrony Duszy i Ciała dokument cytował Jan S. By-
stroń jako pokrewny Listom z Nieba i Snom Najświętszej Panny437. 
Jest to Interdykt od czartów z końca XVIII w., którego skrót opub-
likował Zygmunt Wasilewski, odnalazłszy go w  bliżej nie określo-
nej zagranicznej bibliotece polskiej; oryginał liczył ponoć 8 stron438. 
Był to zespół modlitw, których dostępne fragmenty, chociaż posłu-
gują się podobną stylistyką jak Obrona, nie zdradzają jednak bezpo-
średniego z nią związku. Dwa z nich konkretyzują natomiast funk-
cje palla dium: „Od proroka Imiona dane Panu Zbawicielowi, które 
gdy kto przy sobie nosić będzie nie zginie ani na woynie, ani na-
głą śmiercią nie umrze, ani Bestye leśne szkodzić mu nie mogą, ani 
kule, ani mie cze, ani granaty, ani strzały, ani dzidy, ani w domu, ani 
w drodze ukrzywdzonym bydź niemoże, któraby zaś Niewiasta przy 
porodze niu miała, bez bólu żadnego porodzi i w którem domu ta 
karta znaydować się będzie żaden Człowiek nagle nieumrze, pamię-
tayąc na try umf żyjącego. Amen”439. Zwraca uwagę kierowanie staro-
testamentowych imion Bożych bezpośrednio do Chrystusa, inaczej 

436 J. Kopeć (CP), Polskie zwyczaje maryjne i praktyki religijne w XVI w., „Często-
chowskie Studia Teologiczne” 1981–1982, t. 10–11, s. 137.

437 J. S. Bystroń, Tematy, które mi odradzano, s. 75–76.
438 Z. Wasilewski, Interdykt od czartów, „Wisła” 1900, t. 14, s. 499–501.
439 Ibidem, s. 501.
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niż w przy padku naszej modlitwy, gdzie inwokacje do IHWH po-
przedzają wez wania Zbawiciela. Interdykt kończył się Obiawieniem 
snu N.M.P. i „modlitwami”, jakimi – Wasilewski nie podaje.

Prezentowane teksty z  Brasławszczyzny weszły do obiegu ust-
nego jedynie we fragmentach (z Obrony duszy i ciała jest powtarza-
ne z pamięci zakończenie od słów „Bóg stał się człowiekiem”). Ich 
funkcjonowanie wiąże się ze specyficzną kulturą cyrograficzną, re-
prezentowaną przez najstarsze pokolenie Polaków, uczniów przed-
wojennych polskich szkół, którzy z pietyzmem przechowali okruchy 
spuścizny obróconych w perzynę kresowych dworków. Wiara w moc 
imienia Bożego wyrażona jest przez jedną z  posiadaczek Obrony 
w sposób prostszy i mniej zmaterializowany niż w cytowanym doku-
mencie: jak pisze się, człowiek, jeśli nie był u spowiedzi przed śmier-
cią, wymieni imię „Jezus” przed śmiercią i to będzie szczęśliwy, ot. Kto 
umierając powie to słowo „Jezus” i to szczęście będzie miał, że on, jak 
to się mówi, z tym słowem umiera, tak i tutaj tak samo (rej. brasław-
ski, 1996). Ta sama osoba, wbrew zaleceniom tekstu Obrony, prze-
konywała też, że nie trzeba go nosić przy sobie: – Car ten list musiał 
przy sobie nosić? – No, nie to, że przy sobie nosić. On musiał jego czy-
tać i o jim wiedzieć. Bo kto o jim wie, znaczy nie koniecznie przy sobie 
nosić, o kto jemu zna. I to dobrze.

Wierze w moc Bożego imienia towarzyszy wyraźne na tych te-
renach poczucie więzi – przez imię – ze świętym patronem, który 
bywa uważany za swoistego ojca czy matkę chrzestną. Dużą wagę 
przywiązuje się do obecności jego wizerunku w  domu; panuje też 
zwyczaj wkładania tego wizerunku do trumny imiennika. Nie doty-
czy to jednak przedstawień Matki Boskiej, których nie wolno grze-
bać z  umarłymi („Lecz być nie może, / By Twoje ciało / W  ziemi 
pochowano”, głosi czternastowieczna sekwencja na Wniebowzięcie 
Najświętszej Marii Panny)440.

Prawdziwym rarytasem wydaje się modlitwa druga, oparta na 
średniowiecznym motywie longitudo Christi, mierze Chrystuso-
wego ciała. Podobną modlitwę łacińską wraz z  dokładną barwną 

440 Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiej średniowiecza, oprac. A. Je-
licz, PIW, Warszawa 1987, s. 53.
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reproduk cją całego zespołu formuł spisanych na pergaminie opu-
blikował Ry szard Ganszyniec. Wśród nich figuruje wyliczenie imion 
boskich, a także imion Najświętszej Panny, „naśladujących w zasa-
dzie 72 imio na boskie, jak tego wymagała magia katolicka”, powiada 
Ganszy niec, zwracając też uwagę, że litanię loretańską poprzedzały 
znacznie wcześniejsze zbiory imion Matki Boskiej441.

Opublikowany przez Ganszyńca tekst pozbawiony jest jednak 
najistotniejszego elementu: właśnie owej miary, która pomnożona 
zgodnie z instrukcją ma określać długość ciała Zbawiciela. Stąd hi-
poteza tegoż autora, że miarę stanowiły zapisane pasy pergaminu, 
w  sumie 2,28 m. „Jeśli się komu wydaje, że to wysokość nadzwy-
czajna, po prostu olbrzymia, to mógłbym przytoczyć na dowód, 
że tak jest, okoliczność, iż w  średnich wiekach niektórzy wierzyli 
o Chrystusie i Matce Boskiej, podobnie jak o Adamie i Ewie, iż po-
chodzą z rodu Gigantów, jak po Mikołaju de Lyra naucza nas Kapu-
cyn de Busti” – wyjaśnia Ganszyniec, cytując stosowne źródło442. 
Dość powszechne do dziś przekonanie, że ludzie przed potopem 
byli więksi, istotnie może dotyczyć również Jezusa. Także w Widzach 
mówiono, iż Pan Jezus i Matka Boska chodzili po ziemi do potopu, 
który stanowi podstawową cezurę w mitycznej wizji świata, zgodnej 
z dosłownie odczytanym tekstem biblijnym. Jednocześnie staropol-
skie apokryfy, z pewnością bliskie redaktorom zaklęć, dalekie były 
od takiej przesady. „Bo ile zależało na Krystusa – głosił w kazaniu 
Jan z Szamotuł, zwany Paterkiem – miał ciało jako mąż, nie jako ol-
brzym ani jako karzeł, nic wyszy, jeno na ośmi dłoń wielkich, a na 
dziewięć mniejszych”443. Sposób sformułowania tej uwagi może świad-
czyć o funkcjonującym w tradycji ustnej wyobrażeniu Jezusa jako ol-
brzyma. Jednak miara z Brasławszczyzny jest skromna: w zależności 
od rękopisu waha się między 180 a 198 cm. Ma ona postać starannie 
odrysowanego prostokąta o długości ok. 6 cm (zgodnie z miarą krat-
kowanego zeszytowego papieru), jeśli wliczać doń ramkę, która ota-
cza litery PMCPNJC, czyli akronim tytułu modlitwy.

441 R. Ganszyniec, Studya do dziejów magii. 1. Pas magiczny, Lwów 1922, s. 39–40.
442  Ibidem, s. 24–25.
443 Cały świat nie pomieściłby ksiąg, s. 132.
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33 te znaczki złóż, to jest prawdziwa miara Pana naszego Jezu sa 
Chrystusa. [...] I o, te słowa jeśli będziesz o nich znał, mówił, wie dział, 
to ciebie nigdy nie spotka nieszczęście. [...] Ja mierzyłam, może jakich 
5, może 6 centymetrów? Aha, 6 centymetrów i 33 znaki, to będzie ciało 
Pana na szego Jezusa Chrystusa. [...] ten znak jest bardzo poliezny [ros. 
„uży teczny” – M. Z.], ja jego w książeczce, i czy gdzie jadę... – A to nie 
trzeba tego znaczka zawsze przy sobie nosić? – Nie, nie. No on, moż na 
i nosić ten znaczek jak jest on, u kto jego ma. No to też, w drodze bardzo 
dobrze, ot, że tobie nie spotka jaka nieprzyjemność, niedola, nieszczęście. 
[...] Ja jechałam awtobusem z synem, i z Dukszt my je chali tutaj. I taka 
nam była nieprzyjemność. My jedziem, i potem taki wąski most, ten 
most taki on kamiennyj. I tutaj duży ruch, i tu duży ruch, a tu naprze-
ciw nas jedzie maszyna. Ta maszyna musiała [po winna była – M. Z.] 
zatrzymać się i nas przepuścić. A szafior taki młody, nieopytny, nie za-
trzymał. I my na tym moście rozmijali się, wot. No tak nasze kolasy, 
znaczyt tego awtobusa w tylie, jedna prze szła w powietrzu, a druga po-
łowa po brzegu. I tylko my to przesko czyli, ten most, i przewrócili się. 
Awtobus nasz. Niezupełnie tak. Tedy my wyliezli z awtabusa, tak tam 
ludzie i mówią: „Kto to z nas szczęśliwy, że my tak w awaria ta nie po-
padli się, że mogli my wszystkie zabić się?”. Wot, jakby pod ten most po-
liecieli, to by tam ni jednego człowieka żywego nie zostało się. Tak ja, 
śmiechem mówię: „ja jestem szczęśliwa” [śmiech]. Czy to prawda, czy 
nie prawda, ale nikt, tylko tam trochę jedna kobieta nogę sobie uderzy-
ła, a tak nic, wszys cy szczęśliwie. – A pani miała wtedy ten znaczek 
przy sobie? – Mia łam. Miałam ten znaczek, wot. To jest bardzo szczę-
śliwe, ot. I do Polski jak jechałam, tak też, przez granicę też nic, żadnej 
kontroli nie miałam. Tak to szczęśliwie przejechałam. To, to jakiś znak 
szczęśliwy (rej. brasławski, 1996).

Również inna rozmówczyni uznała, iż ocalenie swoje i córki za-
wdzięcza mocy słów modlitwy; choć rozmowa toczyła się wokół cy-
towanych tekstów, spisanych właśnie z jej rękopisu, chodzi tu o inną 
modlitwę, której fragment jest zbieżny z fragmentem Interdyktu444. 
Rzecz działa się w czasie powrotu z Wilna, nocą; kobiety szły pie-
szo od granicy litewskiej i wsiadły do przejeżdżającej czarnej woł-

444 Z. Wasilewski, Interdykt od czartów, s. 501.
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gi, w któ rej siedział samotny kierowca. Podjechał troszkę, zastanawia 
maszy nę i mówi: „Nado posmotrić orużie”. Córeczka tak przelękła się, 
a ja mówię: „Boże mój miły”, a ona: „Uciekamy!’’. A gdzie uciekniesz? 
Noc. On ciebie z orużia przestrzeli. Uciekniesz? No i siedzimy. A ja tak 
przeżegnała się i tak w myśli: „Obrona – Krzyżu Chrystusa, racz mi 
dopomóc”. Kilka tylko słów powiedziałam. I pomogło. Wrócił taki ner-
wowy, jemu nie udało się tak jak on chciał. I mówił bylie co, ale pod 
koniec powiedział: „Szczastie twaja mać razbiła”.

Oto owa cudowna modlitwa:
Jak komu bieda jakaś:
Krzyżu Chrystusa, racz mi dopomóc zwyciężyć wszystkie przy-

padki.
Krzyżu Chrystusa, racz być przede mną i za mną.
Krzyżu Chrystusa, racz być obroną moją naprzeciw nieprzyja-

ciołom tak widomym jak niewidomym.
Panie Boże Wszechmogący, racz mnie obronić od wszelkiej [?] 

w czas sromoty i smutku, bo Ty jesteś stworzycielem i wybawicielem 
moim, racz mnie wspomagać Twoim Duchem przenajświętszym, by 
nie mogli podejść nieprzyjaciele moi po wszystkie dni życia. Amen.

I mówi się „Ojcze nasz” jeden raz i „Zdrowaś Maryja”. I wtedy: 
Mój Jezu. Najsłodszej męki Twojej miej miłosierdzie nade mną i nad 
grzechami moimi. Amen.

Mówi się siedem razy „Wierzę w Boga Ojca” (rej. brasławski, 1996).
Podobne inwokacje do krzyża odnotował też Franciszek Kotula 

jako modlitwę krążącą w odpisach w latach siedemdziesiątych, po-
zbawioną jednak „sensualistycznego” zwrotu „racz być przede mną 
i za mną”445. Jest on charakterystyczny dla ludowych modlitw, któ-
re odwołują się do krzyża i Ewangelii jako obrony przeciw złym du-
chom, czyli stanowi palladium. Niekiedy takie inwokacje rozpoczy-
nają rozbudowane wersje Snu Najświętszej Panny, nadając im 
charakter modli twy przed snem:

Kładnę się spać, daję Bogu znać.
Krzyżem świętym ścielę się, krzyżem przyodziewam się.

445 F. Kotula, Znaki przeszłości, s. 218.
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Odstąp się szatanie ode mnie, ja się ciebie nie boję,
Cztery kąty, Pan Bóg piąty,
osiemnaście aniołów, dwanaście apostołów.
Zasnęła Maria na Górze Kalwarii.
Przyszedł do niej Pan Jezus i mówi:
Matko moja najmilsza,
śpisz czy czujesz, czy o czym frasujesz?
Byłam zasnęła, o synu,
widziałam cię w ogrójcu pojmanego,
związanego, do Piłata prowadzonego.
Od Piłata do Heroda,
tam przebita głowa twoja,
cierniem ukoronowanie...
Rzekł Pan Jezus: „Kto tę modlitwę będzie czytać
albo na pamięć mówić,
nigdy sam przy śmierci nie będzie”.
Ja idę do królestwa mojego,
biorę ciało i krew jego.
Nie daj mi Boże zasnąć
bez przyjęcia swego Ciała i Krwi. Amen (rej. wileński, 1992).
„Sensualistycznej” postawie względem krzyża odpowiada impo-

nująca liczba drzazg – relikwii drzewa krzyża Chrystusowego odna-
lezionego według tradycji przez św. Helenę, a także tak gorszące ra-
cjonalistów dziesiątki świętych gwoździ, cierni itd., mnożących się 
niczym chleb w  rękach Jezusa. Wiara w  ich moc wiąże się jednak 
z pierwotnym uznaniem Jego mocy stwórczej, tak silnie akcentowa-
nej przez biblię ludową.

Inna popularna na Wileńszczyźnie modlitwa codzienna oparta 
jest na tekście z modlitewników i „dopracowana” na różne sposoby 
przez nasze rozmówczynie. Zawiera ona wiele opisanych elementów, 
jak wezwanie do imienia Bożego, do imion Świętej Rodziny i  pa-
tronki, prośbę o dobrą śmierć, a także o zbawienie dusz zmarłych.

O Pani moja, o Matko moja, oby dawać dowód mej pobożności, 
polecam dzisiaj usty moje, serce moje, wszystka siebie oddaję. O do bra 
Matka moja, więc Twoja jestem, zachowaj mnie jako własność i posia-
dłość, przezroczystość Niepokalanego Poczęcia. Błagam Cię, Maryja, 
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oczyść i oświeć duszę i ciało moje. Panie Boże Wszechmo gący, w Trój-
cy Świętej jedyny Panie, ofiaruję tę modlitwę na szczę ście, na chwa-
łę imieniowi Twemu przenajświętszemu. Daj mnie Boże zdrowie, ro-
zum, pamięć, naukę i skruchę, ochota do wszystkiego do brego, bojaźń 
boska, miłość ludzka. A duszom wiernym zmarłym, daj im światłość 
wiekuista, nieustająca. Jezus, Maria, Józef święty, ofia ruję wam ser-
ce moje i dusza moja. Jezus, Józef i Maryja, niechaj du sza moja spo-
cznie w wiecznym pokoju z wami. Potronka święta imie nia mego, broń 
mnie, dzisiejszy dzień od wszystkiego złego, bądź mnie stróżem i obro-
ną (rej. brasławski, 1996).

Krótsza wersja tejże modlitwy, służąca szczęśliwemu przebyciu 
połogu, świadczy o  ulotnej granicy między działaniem religijnym 
i ma gicznym:

Matka jak w połogu, opłatek zjeść i mówić: O Pani moja, o Mat ko 
moja, pomnij, że ja jestem Twoja. Ocal mnie i broń jako rzeczy i wła-
sności Twojej.

Żywioła jak się cieli – komentuje rozmówczyni – też opłatka da-
ją, i dobrze ocieli się. Pan Jezus jak rodził się w stajence – dodaje w for-
mie wyjaśnienia – to byli i krówka, i baranek (rej. wileński, 1992).

Zachowanie w Widzach takiej osobliwości, jak Prawdziwa mia-
ra wiąże się z wielością tamtejszych wiar i nacji, w tym również tej 
już całkowicie nieobecnej, Żydów. W rękopisach jednej z kobiet od-
nalazłam dowód, iż hebrajskie imiona Boga znała ona nie tylko z cy-
towanej wcześniej modlitwy. Przepisywała także inne, wyraźnie ży-
dowskie formuły, skierowane do Adonaja, Jahwe, Zabaotha, np.:

„Za każdą razą przed niedzielą weź płynącej wody, którą żad-
ne słońce nie oświeciło i mów 7 razy te słowa i rzuć w nią kadzidła  
i 7 kropli oliwy zostaw to potem umyj nogi to czarownika szkoda na 
je go własną głowę spadnie. 

Adonay, Jah i Zabach 
ty jesteś mym Bogiem 
goisz, błogosławisz i strzeżesz mnie 
Adonay przeklnie [ciebie] szatanie 
i wypędzi cie swoją mocą i wspaniałością”. 
Źródłem tego zaklęcia okazała się książeczka czy raczej jej frag-

ment, pozbawiony – oczywiście! – początku i  końca, zszyty domo-
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wym sposobem z kartek nie zawsze ułożonych w kolejności i prze-
mieszanych z innym tekstem, zawierającym także rozmaite recepty na 
rozwiązanie wszelkich problemów. Przepisane przez moją znajo mą za-
klęcie nosi nagłówek Przeciw czarom i różni się – poza za znaczonymi 
wyżej szczegółami – terminem przepisanych praktyk: „Za każdą razą 
przed szabasem”. Druk pochodzi z  okresu między wojennego. Za-
mieszczone w nim przepisy i formuły odwołują się wyłącznie do sym-
boliki Starego Testamentu. Trudno powiedzieć, dlaczego wydawca nie 
dokonał żadnych zmian na użytek chrześci jańskiego czytelnika, sko-
ro nawet moja rozmówczyni uznała za sto sowne to uczynić. Ów zbio-
rek „żydowskich” sposobów na wszelkie okazje prezentuje – podobnie 
jak nasz tryptyk modlitewny – wiarę w moc świętych słów, które ko-
niecznie należy nosić „na sobie”. Cele tych zabiegów to przykładowo: 
„Uczynić się przed nieprzyjacielem niewidzalnym”, „Przeciw biciu ser-
cu albo melancholiji”, a nawet tak egzotyczne (zważywszy położenie 
bałoruskiej wioski), jak „Przy wiel kiej nawałnicy morskiej”. Zaklęcia 
dotyczą też prozy życia: zapew niają ochronę przed rozmaitymi cho-
robami, pomyślność w sprawach sądowych, w zdobywaniu względów 
u ludzi, nawet u wielkich panów, własnego męża bądź żony, dostarcza-
ją środków ochrony przed ulewami i suszami oraz prze ciw nieprzyja-
ciołom. Modlitwy są bardzo zwięzłe, np.: „Uzdrów mnie, Adonay, to 
będę uzdrowiony, pomóż mi, a będzie mi pomożone, boś ty jest mem 
uspokojeniem”; często zawierają też żywe słowa: „Adonaj, mój stwór-
ca, rzekł do mnie, ty jesteś moim, bo gdy ty przez wo dę idziesz, chcę 
być przy tobie, aby cię fale wody nie utopiły, i gdy ty w ogień pójdziesz, 
nie masz się spalić, i płomień cię nie ma zapa lić”. Modlitwom towarzy-
szą przepisy rytualne o wyraźnie magicz nym charakterze; wiele z nich 
wykracza z pewnością poza sposoby współczesnego szeptuna (np. wy-
pędzenie złego ducha za pomocą kozła, którego należy utopić). Inne 
natomiast wykorzystują prostą te chnikę, opierając całą swą moc na 
odwołaniu się do biblijnego cudu.

„Kogoś, kto przez silne zemdlenie leży w konaniu znów ocucić.
Połóż się 3 razy na niego, tak jak leży wyciągnięty, rękę na rękę 

twarz na twarz i mów za każdą razą mu w usta: »Adonay mój Boże, 
każ tego N. N. duszy znów w  niego wejść, tak jak wróciła dusza 
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dzie cka niewiasty z Sarepta, gdyś wysłuchał wołanie twego parobka 
Elia«” (por. 1 Księga Królewska 17,20–22).

„Żydowski” sposób przywracania do życia wykorzystuje tę 
samą zasadę czerpania ze źródła świętej mocy, co nasza modlitwa 
od upły wu krwi. Zarazem cały zbiorek zdominowany jest przez re-
gułę łącze nia religijnej w swej istocie modlitwy z magicznymi tech-
nikami. Niewątpliwie „praktyczna” użyteczność przyczynia się do 
popular ności prezentowanych modlitw, przekazywanych zazwyczaj 
w  opra wie określonych gestów i  czynności. Nie wyklucza to wca-
le ich reli gijnej interpretacji, podobnie jak znajomość Biblii w roz-
winiętej kulturze druku nie musi wiązać się z głęboką religijnością. 
Analiza samych tekstów „modlitewek”, z pominięciem ich znacze-
nia we wła ściwym im środowisku kulturowym, doprowadziła przez 
swą jednostronność do mylącego utożsamienia ich z magią. Tym-
czasem przy toczone wcześniej wypowiedzi, określające kontekst ich 
funkcjo nowania (cudowne ocalenia, odwoływanie się do imienia 
Bożego czy znaku krzyża), wskazują na religijny charakter towarzy-
szących im postaw.

Jacek Salij OP, pisząc o  teologii ludowej Bożego Narodzenia, 
zwraca uwagę, iż obrazowy, symboliczny język ludowych wierzeń 
i  rytuałów głębiej angażuje podświadomość niż język pojęciowy; 
ten pierwszy jest też dwuznaczny: może wypowiadać najgłębsze tre-
ści chrześcijańskie, ale może zarazem wyrażać „mentalność zabo-
bonną i pogańską”. Dla tego autora przykładem teologii ludowej jest 
m.in. kolędowe wykorzystanie obrazów chaosu dla wyrażenia no-
wego po rządku świata w chwili narodzin Chrystusa, a także nadpo-
rządku, jaki osiągnie świat w eschatologicznej pełni. Nasuwa się tu 
skojarze nie z  pojęciem communitas wprowadzonym przez Victora 
Turnera dla społeczności odróżnicowanej w obliczu sacrum446. Po-
dobieństwo między stanami chaosu i pełni zakłada jednak, że po-
mimo zniesienia granic, rzeczy zmieniają się jednokierunkowo, ku 
pożytkowi i owo cowaniu447. Prezentowane modlitwy ludowe wyko-

446 V. W. Turner, The Ritual Process, New York 1969; por. J. S. Wasilew ski, Tabu 
a paradygmaty etnologii, s. 117–120.

447 J. Salij, Teologia ludowa Bożego Narodzenia, s. 1541–1542.
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rzystują natomiast obrazy zatrzymania świata oraz przejścia w za-
światy, a  także wę drówki bożych słów w odwrotnym kierunku, na 
ziemię. Tak analizo wane, są religijnym środkiem ekspresji, realizują-
cym staropolskie wzory językowe.

Czy istnieje teologia „ludowa”?

Jeśli można postrzegać biblię ludową jako określony system adapta-
cji tekstów i  tradycji biblijnej, to dzieje się tak przede wszystkim 
dzięki nałożeniu na siebie w kulturze ludowej chrześcijańskiego cy-
klu świą tecznego z  obrzędowością rodzinną i  gospodarczą, odpo-
wiadającą cyklowi wegetacyjnemu. Nakładanie się tych trzech sys-
temów prowadziło do wzajemnych projekcji, w  rezultacie zaś do 
syntezy, która nadawała kulturze spoistość, a  jej uczestnikom silne 
poczucie tożsamości. Ewangeliczno-apokryficzne żywoty Chry stusa 
i  Marii w  symbolicznej oprawie naturalnego cyklu wegetacji two-
rzyły wzór życia; oceniane według tego wzoru każdy uczynek i każ-
de najdrobniejsze wydarzenie mogły być włączone w  system bądź 
mu przeciwstawione. Absolutyzm kultury, odczucie jej przez uczest-
ników jako obiektywnej rzeczywistości, wydaje się funkcją spoisto-
ści, opartej właśnie na obustronnych projekcjach między ży ciem 
jednostki, życiem otaczającego ją świata – i dziejami postaci biblij-
nych. W  tym kontekście godna uwagi jest jedność przemiany du-
szy ludzkiej i „światów”, wyraźna jeszcze w źródłach współczes nych. 
Z początku wzmianki o wędrówce dusz, wyraźniejsze na wschodzie, 
wydawały mi się wtórne, nabyte wskutek erozji kultury religijnej 
i uległości wobec inspiracji popularyzowanych w Rosji wschodnich 
koncepcji antropologicznych. (Tatiana Goriczewa, opi sując swo-
je religijne nawrócenie na tle przemian społecznych i kultu rowych 
w Rosji przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, wspomi-
na, iż chrześcijaństwo bywało tam postrzegane jako buddyjska sek-
ta). Jednak różnica między tymi koncepcja mi a wypowiedziami na-
szych rozmówców od początku była oczywi sta: chodziło im bowiem 
o duszę indywidualną, kontynuującą swoje istnienie w nowym ciele, 
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np. duszę dziada wcielającą się w potomka (ślad tej koncepcji trwa 
do dziś w  zwyczaju nadawania wnukom imion dziadków). Za in-
dywidualizacją przemawia też wierzenie, iż od początku świata ist-
nieje określona liczba dusz ludzkich. Więc nawet jeśli wspomniany 
eklektyzm wpłynął na wypowiedzi naszych rozmówców, to trafił na 
podatne podłoże dawnych wierzeń, po świadczonych w dziewiętna-
stowiecznych materiałach etnograficz nych. Za interpretacją współ-
czesnych wypowiedzi jako manifestacji koncepcji wędrówki duszy 
przemawia wyraźniejsza kosmologia: wierzenia o przemianie świa-
tów. Człowiek dzieli losy świata, które go jest cząstką; dusza odpoku-
towana, oczyszczona, przybiera nowe ciało, podobnie jak świat po 
kataklizmie, promieniuje czystością pierw szego stworzenia.

Adaptacje biblii ludowej, postrzegane najogólniej jako wzajem-
ne projekcje trzech wyróżnionych systemów, mają swoją wersję 
„epicką” i „liryczną”. Pierwsza z nich koncentruje się na syntezie hi-
storii biblijnej (zwłaszcza dziejów Świętej Rodziny) z obrzędami ro-
dzinnymi, włączając w to aktualne szczegóły obyczajowe. Jako przy-
kład można wskazać ulubiony epizod pożegnania-rozłączenia matki 
i syna, opiewany w pieśniach odpustowych o pożegnaniu Marii z Je-
zusem w Betanii bądź przed Wniebowstąpieniem, kiedy odnosi się 
wrażenie, iż Jezus odchodzi w daleki świat na wyrobek bądź do woj-
ska. Spektakularnych przykładów dostarczają święta maryjne, np. 
uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej postrzegana jako wywód od-
bywany przez kobietę w sześć tygodni po urodzeniu dziecka. Adap- 
tacje „liryczne” natomiast, wyraźne w  wielu pieśniach pasyjnych 
i modlitwach ludowych, często operują symboliką przedstawień de-
wocyjnych, zakorzenionych zarówno w ulubionych typach ikonogra-
ficznych, jak i w formułach staropolskich pieśni. Są one bardziej uni-
wersalne, a zarazem bardziej podatne na interpretację mistyczną niż 
„epickie”. Podczas gdy te ostatnie stały się przedmiotem licznych 
studiów etno- i socjologicznych, to adaptacje „liryczne” były igno-
rowane bądź spotykały się z brakiem zrozumienia ze strony bada-
czy. Przełom spowodowało dopiero opublikowanie przez Franciszka 
Kotulę w  latach siedemdziesiątych materiałów z Rzeszowszczyzny, 
a zwłaszcza zbiór „modlitewek”, które wprawdzie w podobnej for mie 
notowane były od czasów Kolberga, zwykle jednak są rozpro szone 
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wśród innych, zróżnicowanych tekstów. Toteż wydawało mi się, że 
warto odwołać się do symboliki modlitw, aby ukazać poten cjalną 
mistykę ludowej kultury religijnej. Sądziłam, iż jest to nie zbędne do-
pełnienie schematów interpretacyjnych biblii ludowej, wszak z per-
spektywy analizy symboliki „liryka” i „epika” są dwoma aspektami 
tej samej religijności.

Sensualizm można w tym kontekście określić jako jednoczesność 
podwójnego odniesienia do konkretnej, najbliższej rzeczywisto ści i – 
tego, co nadnaturalne. Ową potencjalną dwoistość stymulują dawne 
wzory językowe, po części niegdyś specjalnie w tym celu opracowa-
ne (jak to na przykładzie kolęd znakomicie przedstawił Czesław Her-
nas)448, po części samoistnie – ze względu na wspomnia ną wzajem-
ność projekcji sfer sacrum i profanum. Jako przykład można wskazać 
jedną ze znanych pastorałek Jam jest dudka, z kantyczek skrzętnie 
przechowywanych przez naszych rozmówców z Pol ski i Wileńszczy-
zny; końcowe zwrotki nadają jej charakter mistycz ny. Chociaż są one 
obecne już w zapisach osiemnastowiecznych, współczesna antologia 
umieszcza je w przypisie jako „ryzykowne poetycko połączenie mo-
tywu instrumentów z problematyką ascetyczną”449.

Jam jest dudka Jezusa mojego, 
Będę mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka graj, graj Panu, graj.
Zagramci Mu najpierw w dudeczki, 
Wy z Nim chyżo skaczcie panieneczki. 
Graj dudka... itd.

Dalej mnożą się instrumenty, na których obiecuje grać domnie many 
pastuszek. Jednak owe „ryzykowne” zakończenie oznacza dru gi plan, 
będący w rzeczywistości rozwinięciem i dopowiedzeniem początko-
wej zwrotki i tytułu-incipitu: 

448 C. Hernas, W kalinowym lesie.
449 Polskie kolędy i pastorałki, wybór i oprac. A. Szweykowska, Polskie Wydawnic-

two Muzyczne, Kraków 1985, s. 176.
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Jać będę grał póki mi sił staje, 
I sam Ci się za instrument daję. 
Graj sobie graj, graj Panie graj. 
Jak tylko chcesz do uciechy swojej 
Ciągnij strony z ciała, z duszy mojej. 
Graj sobie graj, graj Panie graj.

Bij jak w bęben, aż tubalne głosy 
Serce wyda, niech idą w niebiosy. 
Bij Panie, bij, bij w serce bij. 
Pomnij, Jezu, żem ja Twój jest dudka, 
Dusza moja Twoja jest chałupka. 
Żyj we mnie żyj, żyj wiecznie, żyj450.

Sensualizm, połączenie namacalnego realizmu ze światem du chowym, 
czy też nawiązanie między nimi łączności zamiast ich ostrego prze-
ciwstawienia, jest – jak się zdaje – cechą zarówno ludo wej postaci ka-
tolicyzmu, jak i judaizmu, prostą konsekwencją uzna nia, że człowiek 
został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Teologowie wska-
zują, iż „całościowe ujmowanie przejawów życia osobowego stanowi 
oryginalną cechę hebrajskiego sposobu myślenia”, wyrażoną w Sta-
rym Testamencie – w przeciwieństwie do antro pologii platońskiej, 
wyróżniającej w człowieku „pełną doskonałość i piękno duszy [...] 
oraz ciało określane jako wielkie »zło«”. Toteż „jeżeli nawet ideał es-
tetyczny Semity rozpoczynał się od sfery zmysłowej, to poszczegól-
ne jej cechy wskazywały na rzeczywistość wyż szą, zbliżoną do tego, 
co my nazywamy duchowością”451.

Wydaje się, że adaptacjom biblii ludowej szczególną moc nada-
je nałożenie się tradycji chrześcijańskiej na symboliczne struktury 
nie chrześcijańskie na tę tradycję „otwarte”. W swojej pracy starałam 
się udokumentować to zjawisko w związku z symboliką apokryficz-
nego motywu zatrzymania wody w  czasie chrztu Chrystusa. Bez-

450 W  żłobie leży. Wybór 26 kolęd i  pastorałek, Towarzystwo Wydawnicze „Łuk”, 
Warszawa 1946, s. 44–45.

451 Ks. L. Stachowiak, Koncepcja człowieka w Starym Testamencie, w: Materiały po-
mocnicze do wykładów z biblistyki, t. 6, red. ks. L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz 
SDB, Red. Wydawnictwo KUL, Lublin 1983, s. 16, 19.
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ruch, odwrócenie zwykłego porządku oraz przemiana istot w zna-
czeniu ich przejścia do doskonalszej formy są naturalnymi środkami 
wyrazu dla chrześcijańskiego sacrum. Inaczej ma się sprawa z degra-
dacją istot, postrzeganą jako skutek czy nawet symbol grzechu. Bi-
blia ludowa łączy zazwyczaj ten rodzaj metamorfoz ze światem ob-
cych, przypi sując im jakąś pierwotną skazę, nieprawe pochodzenie 
itp., dokonu jąc – zgodnie z terminologią Junga – projekcji „cienia” 
na orbis ex terior. Jest on więc opisywany za pomocą prostej odwrot-
ności sym boliki chrześcijańskiej, czego wymownym przykładem są 
wierzenia o czarownikach, w  tym – o Żydach. Ta sama zasada lu-
strzanej inter pretacji stosowana bywa jednak również w opisie za-
światów, zarówno dolnych, jak i górnych (por. historie o dziwnych 
sądach bożych). W obu przypadkach wydaje się funkcjonować ar-
chaiczny wzór świata na opak, w którym wszystko jest podobne do 
naszego, lecz – do góry nogami. Ów wzór był głęboko zakorzeniony 
w postawach chłopskich (i nie tylko) wobec wszystkiego, co niezwy-
kłe, co budzi obawę, a za tem wymaga specjalnej taktyki. Uosobio-
ne choroby jak róża i febra zwana ciotką, mróz czy wilki zapraszano 
uprzejmie na wigilijną wieczerzę bądź wychwalano w pochlebnych 
inwokacjach zaklęć nie po to, aby je przywołać, lecz aby odprosić – 
wobec obcego świata trzeba postępować odwrotnie niż w naszym, 
aby nie wtargnął do naszego, bez względu na to, czy chodzi o wy-
słańców nieba, czy piekła.

Taka ety kieta współbrzmi z obawą przed pochwałami czy podzi-
wianiem się (ukr. zarówno „patrzeć”, jak „podziwiać”) zwłaszcza wo-
bec młodych istot (dzieci, kurcząt, prosiaków), bo grozi to najbar-
dziej fatalnymi konsekwencjami; na Białorusi przypi sywaną takim 
przyczynom chorobę dzieci nazywano padziwiec. Jest to mitologia 
uroków i wrednych oczu, ta sama, która postrzega klątwę jako prostą 
odwrotność modlitwy, a więc np. łamanie zapalo nej przed ołtarzem 
świecy (najlepiej w  czasie Podniesienia), przeżeg nanie kogoś lewą 
ręką, ofiarowanie do kościoła domowego płótna zwiniętego na lewą 
stronę czy orkę w przeciwnym niż sąsiad kierun ku. Charakteryzu-
je tę strategię Franciszek Sielicki, wspominając obyczaje wiejskie na 
przedwojennej Wilejszczyźnie: „W Mikulinie uważano, że jeśli o kimś 
mówi się dobrze, to mu się pogorszy, a je żeli źle – to się poprawi. Po-
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wszechnie bano się przechwalania ze swego bogactwa, bo moż-
na je przez to utracić”452. Tej samej archaicznej mitologii antysyste-
mu towarzyszyć może postrzeganie nie szczęścia nie jako „cudownej 
kary”, lecz wyróżnienia, krzyża zesła nego przez Boga, niezbędnego 
do osiągnięcia wiecznej szczęśliwo ści. Należałoby odróżnić taką ide-
ologię, opartą na zasadzie odpłaty, prezentowaną przez wspomnia-
ne opowiadania o  dziwnych sądach bożych, od postawy mistycz-
nej, chociaż w praktyce jest to często niemożliwe, bo efekt ich bywa 
podobny. Technika wyrażania sacrum za pomocą paradoksów, jak 
w barokowych kolędach, może być zre sztą zbieżna z archaiczną za-
sadą lustrzanej interpretacji świata na opak, jeśli ta ostatnia odrzuci 
manichejskie założenie o wiecznym i ostatecznym złu, znajdującym 
się poza wspólnotą. Obie zaś, wywo dząc się z całkowicie odmien-
nych systemów, mogą się wspomagać, nakładając się na siebie.

Adaptacje biblii ludowej w  szczególny sposób koncentrują się 
na mediacjach, zdarzeniach i postaciach z pogranicza światów, po-
średniczących między odrębnymi kategoriami bytów czy odmienny-
mi porządkami. I tu można zaobserwować wykorzystanie symboliki 
dawnego myślenia mitycznego do wyrażenia relacji między chrześci-
jańskim sacrum i profanum. Mediacja byłaby specyficzną formą po-
łączenia (przemieszania) przeciwieństw zamiast ich ostrego przeciw-
stawienia, byłaby formą scalającą system. Dzięki niej czas i przestrzeń 
świata organizują się w jednolitą strukturę. Dlatego w biblii ludowej 
funkcjonują podskórnie średniowieczne legendy o Drzewie Krzyża; 
w jego centrum znajdujemy Chrystusa, a na obu krzyżowych ramio-
nach Łotrów dobrego i złego, wiszących po Jego prawej i lewej stro-
nie. Ów Krzyż kosmiczny wyznacza zarówno cztery strefy świa ta, 
jak i jego czasowy początek (rajskie Drzewo Wiadomości) oraz ko-
niec (suchy dąb u  Grobu Świętego, dąb, który przed Sądem Osta-
tecznym, niczym różdżka Aarona, zakwitnie i  wyda owoce, stając 
się rajskim Drzewem Życia). Wobec tej struktury zarówno Judasz, 
który sprzedał Pana w Wielki Czwar tek, jak i Cygan, który wykuł 
gwoździe przeznaczone do ukrzyżowa nia lub ukradł jeden z nich, 

452 F. Sielicki, Wierzenia i obyczaje na Wilejszczyźnie w okresie międzywo jennym,  
s. 34.
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modlitewnik, Gródek Podolski, rej. chmielnicki, Ukraina
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przyczyniają się do ukonstytuowania uniwersum, podobnie jak 
śpiewanie Alleluja w  czasie rezurekcji. Lu cyfer, Gestas czy Judasz 
reprezentują dopełnienie tego modelu, tak jak podziemia, lewe ra-
mię krzyża oraz jego odwrotność (judaszowiec). Ważną grupę me-
diatorów tworzą św. Piotr, Maria Magdalena i Dyzmas – dobry łotr, 
atrakcyjne postacie świętych penitentów. Przypisywane im grzechy 
(zdrada, kradzież, nadużycia seksualne) oraz status wybrańców (ta-
jemnicza łaska wspierająca ich wielką pokorę i skruchę) gwarantu-
ją ich wyro zumiałość oraz pomoc pokutującym ziemianom. Najpo-
tężniejszą i najskuteczniejszą zarazem mediatorką, przemieszczającą 
się z ła twością pomiędzy wszystkimi strefami uniwersum, jest jed-
nak bezgrzeszna Matka Boska; tym można tłumaczyć jej popular-
ność w bib lii ludowej. Jest to inny rodzaj mediacji, polegający na od-
wracaniu sprawiedliwych wyroków Jezusa-Sędziego. Relacje między 
Matką Miłosierdzia i Sędzią mają podobny charakter w  legendach 
o ocale niu kłosów, apokryficznej Apokalipsie Marii oraz – trakto-
wanych łą cznie – Liście z nieba i Śnie Najświętszej Panny. Wyraża 
owe rela cje niegdyś ponoć rozpowszechnione białoruskie przysło-
wie: „i Buoh ni paratuje, jak Najświensza Matka dapuścić”453. W tym 
kontekście anegdotyczne opowiadania o  wpuszczaniu przez Mat-
kę Boską grze szników „boczną furtką” do nieba nabierają poważ-
niejszego znacze nia, podobnie jak darowanie ziemianom odblasku 
światłości, przenikającej z  polecenia Marii przez uchyloną niebie-
ską furtę. Jednak wbrew ocenom ludowej religijności funkcja Mat-
ki Boskiej (typowa dla tzw. bohatera kulturowego) ma właśnie cha-
rakter pośrednictwa, a nie – dominacji wobec Chrystusa. Po dobnie 
czas przejścia – wigilie świąt czy Wielki Czwartek – choć szczegól-
nie naznaczony symbolicznymi rytuałami, nie jest „ważniej szy” od 
świąt samych, skoro do nich właśnie przygotowuje. Wszyst kie po-
stacie mediacyjne tworzą zhierarchizowaną, symboliczną struk turę, 
której kolejne poziomy wiodą ku Zbawicielowi, w znacznej mierze 
utożsamionemu z Bogiem Ojcem jako Rekreator, Weltordner, dru-
gi Stwórca.

453 M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej, s. 251.
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*

Dziękuję serdecznie wszystkim Rozmówcom, z konieczności anonimo-
wym, którzy cierpliwie opowiadali nam o Biblii, goszcząc nas w swo-
ich domach. Dziękuję studentom, którzy przeżywali ze mną przygody 
kolejnych wypraw i wnieśli wielką pracę w tworzenie i opracowanie 
źródeł. Dziękuję prof. Lechowi Mrozowi, który inspirował i zorgani-
zował nasze wyprawy na Litwę i Białoruś, służąc nam zawsze życzli-
wą pomocą i dzieląc się doświadczeniem, ks. prof. Markowi Staro-
wieyskiemu za cenne uwagi i udostępnienie domowej biblioteki oraz 
Elżbiecie Chlebowskiej i wszystkim Przyjaciołom, którzy przyczynili 
się do po wstania tej pracy.

W tworzeniu i opracowaniu źródeł wykorzystanych w tej książ-
ce uczestniczyli studenci Katedry Etnologii i Antropologii Kulturo-
wej Uniwersytetu Warszawskiego:

Krystyna Gieryszewska, Agnieszka Pokropek, Mikołaj Olszew-
ski, Paweł Kowalski, Anna Kowalczyk, Agata Wieczorek, Krzysz-
tof Ko cjan, Joanna Lewicka, Małgorzata Marcinkowska, Joan-
na Domań ska, Dorota Stępniak, Agnieszka Kirchner, Dorota Hall, 
Krzysztof Cibor, Dagmara Klosse, Iwona Chodorowska, Joanna Rak, 
Magda lena Radkowska, Magdalena Żurawiecka, Agnieszka Kamiń-
ska, An na Kutrowska, Małgorzata Borkowska, Bogusław Lipka, 
Maria Ku charska, Rafał Mrowiec, a  także studenci innych kierun-
ków: Aleksandra Sulikowska (Instytut Historii Sztuki), Agnieszka 
i Krzysztof Zadros (Instytut Polonistyki) oraz Zbigniew Olczak i Zu-
zanna Grębecka z Międzywydziałowego Instytutu Studiów Huma-
nistycznych.

Magdalena Zowczak
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summary
The Folk Bible

“The Folk Bible” is a compendium of the reception of biblical themes and 
symbols in the folk culture, presented in a  wide context of rituals and 
customs and iconograp hie records. The aim of the analysis was to present 
interpretative schemes the bibli cal plots used to undergo, infiltrating – 
sometimes in a quite changed form – the folk culture.

The starting point of the monography is material from contemporary 
field stu dies, collected in the course of many-years’ ethnographic studies 
(about 900 records of interviews in 1989–1996) carried by the author with 
the co-operation of students of the Institute of Ethnology and Cultural 
Anthropology at Warsaw University in east and central Poland and among 
Poles in Lithuania and Belorussia, mainly in the area of the pre-war Vilnius 
region. The analysis comprises also historical ethnograp hic records, 
scattered in the literature, including unpublished sources from the files of 
Jan Karłowicz, kept in the Historical Record Office in Vilnius.

By contrasting the contemporary and nineteenth century sources it was 
possible to present in many cases the transformation of beliefs, rooted in the 
Old Polish cul ture, and sometimes to adjust them to the modernity. They 
testify to a specific thin king through the Bible, referring to religious symbols 
and biblical and apocryphal themes in different life matters. In the analysis 
there are used – beside fragments of interviews – different categories of 
texts, including apocryphal prayers and carols as well as curses, making use 
of the symbolics of devotional performances rooted in both the formulae 
of the Old Polish songs and popular iconographie types of the old folk art.

The source materials come from the cultural and religious border line 
and so the re are considered connections between legends and apocryphs 
having come into be ing in different societies: Jewish, Roman Catholic, 
Greek Catholic, Orthodox and old-ritual. The folk Bible is thus presented 
in the comparative perspective which not only enables more complete 
interpretation of its texts but also makes it possible to prove the effect of 
Jewish beliefs, still revealing in stories by contemporary interlo cutors. They 
testify to complex relations between partially isolated cultures, presen ting 
both their mutual interpenetration (through the presence of Midrash plots) 
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and sharp contrasts at the level of small local communities, and thus at the 
level of conc rete symbols of identity: gestures, verbal and visual associations. 
Here a significant role is played by the myth of victim, drastically included 
into the memories of Ho locaust.

The interpretation novelty is a joint analysis of symbols and themes of 
both Testaments, hitherto distinguished from each other by the researchers. 
Meanwhile the Biblical typology, which influenced the folk culture through 
verbal catechesis and religious visions, changed into a  specific symbolic 
order adjusted to cyclic concep tions of time and space characteristic of the 
culture. The order causes the symbolics of both Testaments to interpenetrate 
and mingle with folk beliefs (for example events from Moses’ and Christ’s 
lives, the exodus of the Israelites from Egypt and the escape of the Holy 
Family to Egypt undergo contamination). Instead of the divi sion according 
to both Testaments, artificial in this context, there is proposed orde ring 
the beliefs in accordance to the way the local community perceives its 
identity: first through the differences in reference to “the strange” and then 
through affirma tion of its own values. The first case concerns genealogies 
of “the queers”, derived from the Bible, who appeared in the result of sin 
differentiating originally equal people, the other – its own genealogy, 
expressed in the symbolics of communitas (the term adopted after Victor 
Turner) – of the community united in the face of revealing sacrum.

Particular power is granted to the adaptations of the Bible by the 
overlaping of the Christian tradion on symbolic structures which, although 
non-Christian, are open to the tradition; this was presented, among others, 
in the case of inertion – stopping the world, reversing the usual order and 
changing the creatures.

The work comprises also an attempt to present the relationship between 
religious and magical attitudes in the context of features commonly 
attributed to the Polish folk religiousness, like sensualism, ritualism and 
particularly exposing mediation. Sensualism can be described as a direct 
relationship between concrete life and the closest surroundings of the 
local community – orbis interior – and the Christian universum, causing 
the consecration of the former (it is an effect of mutual projections of the 
family and yearly ritualism and the liturgical year of the Church). In this 
con nection the significance of mediation – figures and events from the 
border line of se parate worlds, simultaneously mediating between them – 
can be perceived as a form of joining (mixing) the oppositions instead of 
their sharp contrasting (in this way the cult of Virgin Mary is interpreted). 
Ritualism, on the other hand, might be an attitu de resulting to a great extent 
from the religious tradition reported in a direct way.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



A
Aaron 247, 249, 438, 506
Abel 156, 159–166, 171
Abgar 479
Abiram 138
Abraham 58, 73, 108, 134, 152, 198, 

251, 363, 408, 412
Abramowiczówna Zofia 129
Adam (Jadam) 28, 58, 71–74, 76– 

–78, 84, 89, 91–92, 95–99, 102, 
104–105, 113, 116–118, 123, 
132, 143, 152, 155–156, 159–
–162, 164, 167–171, 188, 192, 
198, 207–208, 210, 213, 232, 
234, 244, 266–267, 286, 293, 
302, 325, 332, 342, 396, 398, 
400, 404, 438, 449, 489, 493

Adamczyk Maria 14, 24, 27, 293
Adit 135–136
Adonay 489, 497–498 
Afanasjew Aleksander 20, 28–29, 

101, 117, 132, 213, 346
Agata św. 21
Ahaswerus zob. Żyd Wieczny Tułacz 
Albert-Llorca Marlene 15, 65–66, 

127, 135, 219, 289
Aleksander Macedoński 212
Alina św. zob. Helena św.
Amalek 197
Amiot François 39, 460

indeks nazwisk i postaci

* Kursywą zaznaczono imiona boskie, imiona świętych oraz postaci literackich  
i mitycznych.

Anastazja 299
Andrzej Jurodiwy św. 469
Andrzej św. (św. Jędrzej), apostoł 

34, 249, 397, 407
Anna św. 58, 247–248, 276, 279
Annasz 195
Antoni św. 44
Antychryst 127, 228, 234, 327, 333, 

338–339, 399, 470
Apollo 230
Arystodem 277 
Arystyn zob. Żyd Wieczny Tułacz 
Asmodeusz 190, 217, 221, 236, 353–

–354, 356
August Oktawian, cesarz 226

B
Badura Wincenty 277, 445
Baka Józef, jezuita 53
Bakutis Wincenty 33
Banak Jerzy 24, 26
Baranowski Władysław 52
Barbour Ian Graeme 45
Bartmiński Jerzy 73, 244–245, 413
Baruch Maksymilian, ksiądz 142
Baszniak Tadeusz 54
Bauckham Richard 347
Baudouin de Courtenay Cezaria 

352
Befana (Epifania) 233, 238, 463

*

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



548 INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Belzebub 71, 83–84, 87, 92, 333, 393
Benajasz 217–218 
Benedyktowicz Danuta 453
Benedyktowicz Zbigniew 14, 453
Benis Adam 101, 399
Berdyczewski Micha Josef Bin 

Gorion 60, 134–135, 161–162, 
194, 205, 353, 396

Berta o Wielkich Stopach 238–239 
Betsabe 200, 202
Biegeleisen Henryk 318–319, 321–

–322, 329, 334, 394
Bielawski Józef 163
Biełowa Olga 9, 12, 16
Biernacka Maria 41, 63, 415
Bitja 205
Blinov Michail 399
Błachowski Aleksander 73, 251
Błaszczyk Stanisław 142
Bobowski Mikołaj 278, 392, 442
Bocian Martin 280, 293–294 
Bogdanowič Adam Jagorawič 319
Bojko Jakub 181
Bol Jan 68
Brückner Aleksander 14, 35–38, 40, 

56, 58–59, 70, 170, 178, 229, 
293, 379, 424, 429, 433, 458 

Brygida św. 419, 475
Brzega Wojciech 226, 398
Brzozowski Stanisław 41
Buchowski Michał 54
Bugiel Włodzimierz 363
Bułgakow Sergiusz 44, 48–50 
Burszta Wojciech Józef 53–54, 243
Busti de, kapucyn 493
Bystroń Jan Stanisław 13, 39–40, 

176–177, 192, 221, 344, 388– 
–390, 422–424, 475–476, 484–
–486, 491

C
Calvocoressi Peter 162, 237
Cała Alina 176–177, 186, 195
Caraman Piotr 319
Chaim zob. Cham
Cham (Chaim) 124, 133, 156–160, 

166, 172, 209
Chełchowski Stanisław 57
Child James Francis 286
Ciszewski Stanisław 106, 128, 171, 

211, 218, 486
Claudia Procula (Prokla) 367
Claudius Aelianus Praenestinus 

(Elian Klaudiusz) 218
Clodd Edward 319
Cygan 172, 402–404, 406–408, 506
Czarnowski Stefan 44–47, 52–54, 

393, 415
Czerwiński Marcin 65

D
Dancygier Józef 79, 344
Dänhardt Oskar 15, 38
Daniel-Rops 39, 460
Datan 138
Dawid 200, 202, 205, 211, 228, 233, 

238, 264, 321, 392, 490
Dąbek-Wigrowa Teresa 40, 84, 249 
Dąb-Kalinowska Barbara 289
Dąbrowska Stanisława 202, 441
Dąbrowski Eugeniusz, ksiądz 222
Dobrzeniecki Tadeusz 23, 236, 

288–289, 409, 416, 441–442
Dobrzycki Stanisław 38, 345
Dominik św. 460
Doroszewski Witold 229
Douglas Mary 10–11 
Dowojna-Sylwestrowicz 

Mieczysław 33, 70–72, 76–77, 
80, 83–86, 95–96, 98, 111–112, 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



549INDEKS NAZWISK I  POSTACI

116, 132, 143, 156, 160, 173, 
185, 190–192, 438

Duch Święty 70, 90, 103, 106, 129, 
211, 223, 241, 246, 309–310, 457

Dufeuilly Joëlle 9–10 
Dumézil Georges 77, 203, 205–206
Dundes Alan 11, 18 
Durkheim Emil 41–42
Dworakowski Stanisław 76
Dyzmas 292–295, 297–299, 331, 

400, 508

E
E. K. 305
Edyp 360
Egeasz 407
Eklezjasta zob. Kohelet
El, hebr. imię Boga 209
Elia zob. Eliasz
Eliade Mircea 21, 65, 70 
Elian Klaudiusz zob. Claudius 

Aelianus Praenestinus 
Eliasz (Elia) 129, 254, 293, 330, 

348, 354, 473, 499
Eliasz Gaon z Wilna 60
Eliasz, prorok 129, 325, 293, 330, 

348, 354, 473
Eloa (El-Olam), imię Boga 489
El-Olam zob. Eloa 
Elżbieta św. 246–247, 279
Epifania zob. Befana 
Epifaniusz 469
Estera 196, 198, 235
Ewa (Jewa) 28, 68, 72–74, 76, 78, 

92, 94–99, 102–103, 117–118, 
130, 132, 135–136, 155, 159, 
163–164, 166–171, 208, 244, 
266–267, 286, 293, 398, 406, 
456, 493

Ezechiel, prorok 222

F
Faerber Rubin 204
Farmer David Hugh 407
Federowski Michał 33, 57, 76, 78, 

96, 107, 129, 138, 143–145, 
147, 170, 174, 211, 233, 239– 
–240, 318, 471, 508

Ferrarius Wincenty św. 409
Filip św., apostoł 278
Fischer Adam 166, 198, 396, 398, 

442, 459
Fołtyn Franciszek 294, 424
Franko Iwan (Miron) 32, 56, 98, 

157, 165, 213–214
Frankowska Maria 41, 63, 415
Frazer James George 42

G
Gabriel Archanioł 92, 307, 416, 430, 

433, 453
Gałęza Józef 351
Ganszyniec Ryszard 493
Gawełek Franciszek 124, 469
Geller Florentina Badalanova 10, 

12–13, 17
Geller Markham J. 10
Gestas 440, 508
Gębarowicz Mieczysław 469
Gieryszewska Krystyna 130, 364, 

376, 509
Gieysztor Aleksander 326
Ginzberg Louis 60, 98, 104, 109–

–110, 125, 128, 133, 136, 173, 
207, 209–210, 217, 314 

Goethe Johann Wolfgang 344
Gołębiowski Łukasz 442
Gołubiew Antoni 471
Gonet Szymon 420
Gorbaczow Michaił 228
Goriczewa Tatiana 500

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



550 INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Górski Ryszard 30–31 
Graves Robert 77–78, 91, 107, 110, 

125, 152, 158, 161–163, 207, 
209, 216, 234–235

Greimas Algirdas Julien 86, 103– 
–104, 108

Gromacka Regina 77, 158
Gustawicz Bronisław 114, 116, 124, 

126, 190, 218, 302, 348, 407, 
418, 469

H
Haavio Martti 101, 215
Habakuk 260
Hades 214, 443
Hain zob. Kain
Haman 130, 194–199, 372, 395
Haur Jakub 127
Helena św. (Alina św.) 225, 400– 

–402, 496
Henoch 132, 293
Hernas Czesław 52–53, 73, 181, 

244, 292, 307, 387–388, 503
Herod 58, 73, 156, 174, 198, 201, 

203–204, 244, 251–252, 261, 
264, 268, 274, 280–281, 286, 
287, 289, 291–292, 300, 305, 
313–314, 316, 418, 432, 496

Hieronim św. 27–28, 60
Hiob 47, 128
Hitler Adolf 199, 228
Hnatiuk Wołodymyr 214
Hradecka Stanisława 125
Hyde, Mr 344

I
Iblis, anioł 206
Innocenty XI, papież 488, 490
Ivanov Jordan 373

Ivanov P. Piotr (P. I.) 327, 347, 352, 
360, 367, 449, 478

Izaak 58, 198, 247, 398, 408
Izajasz, prorok 249, 260, 262

J
Jadam zob. Adam 
Jakub Młodszy (Mniejszy) św.,  

apostoł 278 
Jakub Starszy (Większy), apostoł 

473
Jakub, patriarcha 164
James Montague Rhodes 430
Jan Chryzostom 160
Jan Chrzciciel 219, 247, 266, 267, 

310–312, 318–319, 447, 451
Jan Ewangelista 277, 361, 451
Jan św. 266, 284, 306
Jan XXII (Jakub de Ossa) 460, 462
Jan z Szamotuł 493
Janosik 295
Janów Jan 13, 38–39, 56–57, 194, 

221, 294, 352, 354, 359–360, 
372, 379, 393, 421, 424, 432–433

Jansen Enikel 161
Jarniewicz Jerzy 136, 162, 237
Jaryło 326
Jaworska Elżbieta 390
Jeremiasz, prorok 197, 280, 411
Jerlicz Joachim 418, 421, 423, 436, 
Jeroboam 152
Jewa zob. Ewa
Jędrzej św. zob Andrzej św. 
Joachim 58, 246, 248, 424
Joachim z Fiore 103
Jowinian, cesarz 221
Jozue 316
Józef Patriarcha 164, 251
Józef św. 40, 149, 190, 246–247, 

252, 254, 261, 279, 281, 283, 

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



551INDEKS NAZWISK I  POSTACI

286, 288, 291, 293, 298, 304–
–305, 308, 314, 321, 350, 466, 
485, 497

Józef z Arymatei 293–295, 429, 468 
Jucewicz Ludwik Adam, ksiądz 

113–114, 116, 128, 138, 143, 
266, 326

Juda Tadeusz (św. Tadeusz) 278, 
336

Judasz 130, 163, 196–197, 236, 278, 
280, 330, 347, 352, 360–368, 
370–377, 382, 392, 394–395, 
426, 432, 438, 440, 442–443, 
506, 508

Jung Carl Gustaw 505
Junod Eric 377
Juszczak Wiesław 469

K
Kaczmarczyk Kazimierz 232
Kain (Hain) 84, 97, 130, 155–156, 

159, 163–166, 171–172, 280, 
360, 366, 376

Kajfasz 195, 419
Kalinowski Lech 434–436 
Kanaan 157–158
Kantor Józef 374
Kapełuś Helena 30–31, 33, 485 
Kapera Zdzisław Jan 26, 432
Karłowicz Jan 31–34, 71, 95, 119, 

156, 185, 229, 368, 452
Karol Wielki 238
Kasjan Jan Mirosław 476, 486
Kaszpirowski Anatolij 

Michajłowicz 332–333 
Kellef Józef 51
Kitowicz Jędrzej 266
Kitowras 221
Klemens Aleksandryjski 24
Klich Edward 100

Klimaszewski Stanisław, ksiądz 
(MIC) 299

Klinger Michał 97, 195, 160
Klinger Witold 32, 218–219, 229–

–230
Koch Aleksander 374
Kocjan Krzysztof 97, 133, 509
Kohelet (Eklezjasta) 200, 222
Kolberg Oskar 29–31, 33, 42, 57, 

64, 68, 72, 90, 92, 94–96, 102, 
104, 108, 155–156, 171, 179, 
207, 210–211, 230–232, 254, 
262–264, 291, 294, 296–297, 
299, 310, 376, 384, 440, 444, 
460, 474, 483, 503

Kolbuszowski Edmund 220, 329
Kołakowski Leszek 54
Konan Uładzimir 137
Konopczanka Antonia 30
Konstantyn Wielki, cesarz 225, 

400–401
Kopeć Jerzy Józef (CP) 48–49, 491
Korach 138
Koranyi Karol 466, 469
Korolko Mirosław 366
Korulska Ewa 411
Kosiński Władysław 210
Kotula Franciszek 32, 181, 276, 

307, 309, 322, 329, 336, 375, 
380, 382, 384, 386, 389–391, 
394, 401, 413, 420, 422, 429, 
434, 449, 452–453, 462–464, 
466, 468, 475, 483, 495, 502

Kowalczyk Jerzy 469
Kowalski Paweł 194, 509
Kowerska Zofia Antonina 299, 338, 

484
Krauss Friedrich Salomon 230
Kraut Urszula 280
Krček Franciszek 446

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



552 INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Kronos 158
Krug Grigorij 48, 480
Kruszelnicki Zygmunt 50–51
Kryński Adam 229
Krzyżanowski Julian 13, 15, 30–31, 

33, 38, 101, 114, 118, 125–126, 
210, 212, 219, 221, 229, 239, 
243, 293–294, 299–300, 320, 
337, 346, 349, 354, 356, 465, 
471, 477, 485–486 

Kuberczyk Tomasz 204, 207, 221–
–222 

Kubiak Krzysztof 80, 110
Kuchta Jan 466
Kuncewicz Piotr 375
Kunczyńska-Iracka Anna 356, 408–

–412, 416, 479
Kupis Bogdan 52
Kutrzeba-Pojnarowa Anna 411

L
Lammel Annamárie 9–10, 12
Land Eugeniusz 373–374 
Laurentin René 437
Leach Edmund Ronald 11, 102, 

116, 157–158 
Lenin Włodzimierz Iljicz 228
Lenz Iris 280
Lévi-Strauss Claude 47, 86
Lewański Julian 73
Lewkowicz Wojciech, ksiądz 228
Lilientalowa Regina 60, 116, 122, 

130, 196–198, 234
Lilit 234
Litwiniuk Jerzy 101, 215
Lot 102, 117, 134–137, 158, 169, 249
Loyola Ignacy św. 49
Lubac de Henri 22
Lubicz Rafał zob. Hieronim 

Łopaciński

Lucyfer (Lucyper) 30, 79, 83–85, 
91–92, 94, 205–206, 213–215, 
234, 267, 352, 370, 376–377, 
437, 440–441, 443–446, 508

Lucyper zob. Lucyfer 
Ludolf z Saksonii 441
Ludwik Archanioł 83–84
Lurker Manfred 124, 209, 249
Lyotard Jean-François 9
Lyra Mikołaj de 493

Ł
Łajma 114, 116
Łazarz 303, 361, 389, 426
Łesiów Michał 245
Łopaciński Hieronim (Rafał 

Lubicz) 13, 34–35, 37, 40, 56, 
174, 469, 478

Ługowska Jolanta 437
Łuszczek Dominik Krzysztof, pau-

lin 128
Łużny Ryszard 40, 117, 245, 339, 359

M
Maciej św. 278
Madej 32, 40, 160, 249, 294, 330, 

388, 398
Majewski Erazm 125–127, 218, 

378, 382
Malchus 292
Malthus Thomas 104
Mann Tomasz 412
Manns Frederic 59–60
Mardocheusz (Mordechaj) 196–198, 

395–396
Marcin św. 348
Marek Ewangelista św. 240, 447
Maria Gęsionoga zob. Sybilla
Maria Magdalena św. 361–362, 

364–365, 390, 446–447, 508

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



553INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Marie François Arouet zob. Voltaire 
Mariocha 488
Marta 252, 361
Mateusz Ewangelista św. 278, 336
Matuszewski Ignacy 280
Mátyás Karol 122, 124, 379
Mazurkiewicz Roman 48, 480
Mędala Stanisław, ksiądz (CM) 25–

–27, 40, 432
Michalda, królowa Saby 108, 201–

–203, 223–225, 228, 234–235, 
240–241

Michał Archanioł św. 75, 81, 83, 94, 
134, 206–207, 214, 220, 430, 
437, 444

Micheasz, prorok 188 
Mieletinski Eleazar 79, 344
Millerowa Elżbieta 30–31
Minczew Georgi 16
Miron zob. Franko Iwan 
Młynek Ludwik 66, 296–297
Moisan Krystyna 460, 462–464 
Mojżesz 23, 25, 59, 138, 163, 172–

–174, 192–193, 247, 313–314, 
316, 321, 354, 361, 438–439

Moloch 204
Monika św. 460
Mordechaj zob. Mardocheusz 
Moszyński Kazimierz 128, 237, 447
Mroczko Teresa 469
Mróz Lech 172, 406, 509

N
Nagy Ilona 9–10, 12–13 
Nagyfalu Georges de 161
Naumow Aleksander E. 84, 280, 

286, 446
Nepomucen Jan św. 46
Nero Claudius Caesar 447
Niedźwiedzki Władysław 229

Nikon, patriarcha 339
Nimrod 209, 211, 216
Nitsch Kazimierz 77, 229, 371
Noe 20, 28, 72, 98, 100–102, 109, 

114, 116–119, 122–125, 129–
–130, 132, 134, 136, 155–158, 
166–167, 169, 173, 209, 215– 
–217, 219, 302, 305, 327, 411

Norea (Orea) 102, 118
Nowacki Kazimierz 373
Nowakowski Marcin Józef ks. 150
Nowakowski Wacław zob. Wacław 

z Sulgostowa, ksiądz
Nyrkowski Stanisław 294, 296

O
Okoń Jan 250
Olędzki Jacek 14, 88, 411, 477– 

–478, 488
Olszewski Mikołaj 479, 509
Ong Walter (SJ) 54
Opec Baltazar 57, 194
Oppian 218
Orea zob. Norea
Orfeusz 135
Orygenes 27, 370
Orzeł Franciszek 88
Ossa Jakub de zob. Jan XXII 460, 

462
Ossowska Maria 19
Otto Rudolf 50, 52

P
Pandora 168
Panofsky Erwin 50
Panufnik Maciej 54
Paprocka Wanda 41, 63, 415
Paprocki Henryk 44
Pasierb Janusz Stanisław, ksiądz 

462, 464

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



554 INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Pasierb Walenty 294, 417
Patai Raphael 77–78, 91, 110, 125, 

152, 158, 161–163, 207, 209, 
216, 234–235

Paweł św. 68, 132, 152, 209, 278, 
341, 359, 432

Pawłowicz Błażej 211
Pédauque zob. Sybilla
Pelagia św. zob. Pelelija
Pelelija (św. Pelagia) 276
Petkanowa Donka 13
Petrov Andriej Nikolajevič 222
Petrowowa Jadwiga 123
Pietkiewicz Kazimierz 446–447
Pietrusiński Jerzy 469
Piłat (Poncjusz Piłat) 50, 185, 333, 

367, 380, 393–394, 406, 418, 
432, 436, 496

Piotr św., apostoł (Szymon Piotr) 
52, 68, 79, 86–87, 126–128, 
186, 278, 306, 327, 330, 341–
–350, 352–354, 358–359, 
363–367, 370 372, 376–377, 
390 391, 407, 413, 447, 464– 
–466, 473, 477, 508

Piwocki Ksawery 288
Plater Emilia 320
Plezia Marian 277, 360
Pleziowa Janina 277, 360
Pliniusz 218
Podbereski Andrzej 280
Pokropek Agnieszka 420, 509
Polívka Jiří 32, 135, 202, 236–237, 

282, 338, 344–346, 350, 352, 
368

Poncjusz Piłat zob. Piłat
Prakurimas 114
Prasał Aneta 429, 453, 479
Przybył Elżbieta 399
Pseudo-Metody 101

Pszczołowska Lucylla 486
Pussman Krzysztof 226

R
Rachela 170
Radliński Ignacy 34–36, 38, 56
Rafał Archanioł 92
Rawita-Gawroński Franciszek 420
Réau Louis 101, 123, 156, 163, 204, 

217, 226, 237–238, 403, 407
Reinfuss Roman 278, 284
Rej Mikołaj 442
Ricoeur Paul 54
Robotycki Czesław 476
Rodin Auguste 408
Rodzina Święta 30, 53, 58, 245, 251, 

261, 280, 289, 291–293, 298, 
313, 316, 350, 476, 484, 496, 502

Romaniuk Kazimierz, bp 124, 209, 
249

Romanov Evdokim Romanovich 
317–319, 329, 423, 426, 488

Romanowiczowa Zofia 39–40, 460
Romer Alfred 409–410 
Rosenwein Ch. I. 224
Rozalka 337
Rubinkiewicz Ryszard (SDB) 39, 152, 

154, 205, 207, 222, 480, 504
Rulikowski Edward 348
Rzepka Wojciech R. 14, 24, 39, 247

S
Sabaoth (Sebaot, Zabaoth), imię 

Boga 489, 497
Sachr 217
Salij Jacek 244, 262, 267, 277, 297, 

499–500 
Salome 280, 300, 427, 429
Salome Maria zob. Salomena
Salomena (Maria Salome) 447

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



555INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Salomon (Sulejman) 37, 80, 190, 
200–208, 211–226, 233–239, 
241, 306, 353, 370, 398–399, 
427, 481

Salomonia 427
Saloni Aleksander 474
Samael 91, 97, 159, 209
Samarytanka 388
Samuel 134
Santucci Luigi 299
Sara 58, 398
Sarnicki Stanisław 442
Sawicka Elżbieta 142
Scheiber Aleksander 161–162 
Schipper Mineke 10
Schnnaider Józef 478
Sebaot zob. Sabaoth 
Šejn Paweł V. Vasiljewicz 318, 488
Set 102, 332
Seweryn Tadeusz 408, 448
Siarkowski Władysław 31–32, 231, 

254, 263, 301, 365, 386, 422, 
426, 444, 475, 483–484

Sielicki Franciszek 122, 378, 382, 
384, 471, 505–506 

Sienkiewicz Henryk 354, 370
Siewiński Antoni 164, 167, 456
Sindut A. 77, 229, 371
Siubiela 230–231
Siwilija 40, 232–233, 239, 241
Skarbimierz Mikołaj 437, 479
Skarga Piotr 48, 442
Skowronek Małgorzata 16
Skrukwa Agata 30–31 
Skrzyńska Kazimiera 474
Sławski Franciszek 77, 125, 229, 371
Smoleń Władysław 250, 277, 289, 

373–374, 380, 382, 445
Smyrski Łukasz 18,  443
Sobieski Jan III 312

Sodaj, imię Boga 489
Sokołowska Teresa 363
Spence Lewis 222
Stachowiak Lech 504
Staff Leopold 53
Stalin Józef 146, 228
Starowieyski Marek ks. 14, 24–25, 

39–40, 57, 84, 178, 247, 321, 
429, 434, 509

Steinsberg Aniela 47
Stelmachowska Bożena 408
Stichel Rainer 102, 132, 136
Stiller Robert 60, 134, 161, 162, 353
Stomma Ludwik 14, 39, 41, 45–47, 

128, 389, 422, 436–437, 448, 
471, 475–476 

Strelcyn Stefan 235
Strzelecki Adolf 220
Sulejman zob. Salomon
Sybilla (Maria Gęsionoga, 

Pédauque) 37, 40, 201–203, 
216–217, 223–226, 228–235, 
237–241, 293, 464

Symeon 306, 416
Szafraniec Beata 462, 464
Szatan 28, 48, 71, 74, 83, 159, 443–

–444 
Szczepan św. 269, 276, 278
Szold Henrietta 60, 98, 173, 314
Szuchiewicz Włodzimierz 464
Szyjewski Andrzej 124 
Szymon Cyreński 399
Szymon Piotr zob. Piotr św., apostoł 
Szymon Stock św. 460
Szymon św., apostoł 278, 336, 345, 

462

Ś
Ślusarczyk Stefan 231
Świdnicki Bronisław 106

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



556 INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Świętek Jan 106, 167, 344, 394, 407, 
420

T
Tadeusz św. zob. Juda Tadeusz
Tailliez Frédérick (S. J.) 368, 370, 

402, 423, 430, 436, 464, 469
Talko-Hryncewicz Julian 169, 318
Tarczewski Piotr 113
Tarkwiniusz Pyszny 202, 224, 233, 241
Tatarkiewicz Anna 65
Taylor Kenneth N. 162
Tazbir Mieczysław 51
Teilhard de Chardin Pierre 51–52
Teresa św. 311
Tertulian 97
Tetragrammaton, imię Boga 489
Thomas William I. 42, 44–45, 63–64
Thompson Stith 207
Tichonravov Nikołaj S. 157
Titus 293
Tobiasz 295
Tomicka Joanna 445
Tomicki Ryszard 41, 46–47, 63, 66, 

68, 70–72, 80, 83–84, 88, 90, 
103, 107, 129, 160, 164, 379, 
415, 445

Traczyk Joachim 68
Tubalkain 172
Turner Victor W. 243, 499
Twardowski 107, 160, 190, 220, 337, 

466
Tyberiusz, cesarz 447
Tylko-Hryncewicz Julian 169, 318
Tylor Edward B. 32, 484
Tymoteusz 132

U
Udziela Seweryn 106, 138–139, 

386, 424, 426, 475, 484, 486

Ulanowska Stefania 231
Unterman Alan 23, 25, 45, 59–61, 

97, 107, 110, 151–152, 161– 
–163, 170, 188, 189, 194, 196, 
218, 353, 396, 460, 485 

Uranos 158
Uspienski Borys A. 239, 347, 381

V
Velnis 71, 84
Vitry de Jakub 416
Voltaire (Arouet François Marie) 

354, 360
Voragine Jacopo de 277, 360, 362, 

372, 377

W
Wacław z Sulgostowa (Wacław 

Nowakowski), ksiądz 142
Walter Philippe 299
Wańkowicz Melchior 482, 486, 488
Wasilewski Jerzy Sławomir 110, 

112, 135, 189, 193, 209, 243, 
268, 274, 322, 333, 344, 379, 
381–382, 499

Wasilewski Zygmunt 491–492, 494
Wasylewski Stanisław 166
Watson, dr 344
Weber Max 19
Wernyhora 154
Weronika św. 479
Weryho Władysław 201
Węgrzynek Hanna 195
Wieczorek Agata 127, 509
Wiesiołowski Aleksander 32, 56, 

201–203, 205, 218–219, 221– 
–222, 235–239, 413, 427, 429–
–430, 432–433, 435, 449, 483

Więcławik Józef (SVD) 73, 267
Windakiewicz Stanisław 373, 442

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



557INDEKS NAZWISK I  POSTACI

Wiśniowski Eugeniusz 57
Witort Jan 84, 132, 189–190, 484
Wittlieb Marian 294
Wiwulski Antoni 142
Wojtowicz Łukasz 462
Woźniak Krzysztof 226
Wójcicki Kazimierz 57
Wrocławski Krzysztof 40, 84, 165, 

239, 249, 304, 413–414, 476
Wydra Wiesław 14, 24, 39, 247
Wyrwidąb 104
Wyspiański Stanisław 272
Wyszyński Stefan 474

Z
Zabaoth zob. Sabaoth 
Zabierowski Janusz 23, 152, 189
Zachariasz 363, 487
Zadrożyńska Anna 41
Zalcman M. 485
Zaleski Wincenty (SDB), ksiądz 

384, 388

Zawadzki Józef 88–89 
Zawiliński Roman 233, 239
Zawistowicz Kazimiera 272
Zdziarski Stanisław 420
Zebrzydowski Mikołaj 436
Zeus 158
Zienkiewicz Olga 59, 97, 161, 353
Zmorski Roman 240
Znaniecki Florian 42, 44–45, 63–64 
Zowczak Magdalena 18, 66, 76, 

130, 420, 443, 458
Zychowicz Juliusz 280

Ż
Żmigrodzki Michał 68, 83, 86, 260
Żyd Wieczny Tułacz (Ahaswerus, 

Arystyn) 125, 184–187, 203, 
233

Żyłko Bogusław 347
Żyranik Bogdan 353
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1. Kościół w Widzach, widok z kirkutu, Białoruś, rej. brasławski, fot. Mag-
dalena Zowczak, 1996

2. Cmentarz katolicki w Widzach, Białoruś, rej. brasławski, fot. Magdale-
na Zowczak, 1996
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3. Widze, wnętrze polskiego domu, Białoruś, rej. brasławski, fot. Krzysztof Ci-
bor, 1996
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4. Opsa, wnętrze polskiego domu, Białoruś, rej. brasławski, fot. Krzysztof 
Cibor, 1996. Figury wyrzeźbił Antoni Mickiewicz

5. Święto Jordanu u  staroobrzędowców, Służba Boża w  molenie, Widze, 
Białoruś 1996, fot. Joanna Rak
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6. Pałowanie Judasza, Pruchnik, woj. przemyskie, 1998, fot. Andrzej Różycki
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7. Wieszanie Judasza, Pruchnik, woj. przemyskie, 1999, fot. Łukasz Smyrski
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8. Chrystus Frasobliwy, figura na Górze Krzyży koło Szawli, Litwa, fot. 
Krzysztof Braun, 1999
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9.  Cudowny wizerunek Matki Boskiej Budsławskiej, oleodruk w meta-
lowej sukience w domu polskim w Widzach, Białoruś, rej. brasław-
ski. Dzieciątko trzyma w ręku jabłko

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



10. Sąd Kajfasza, oleodruk w domu polskim w Widzach, fot. Krzysztof Cibor, 
1996

11. Bestia zabija Świadków (utożsamianych z  Henochem i  Eliaszem), ilustra-
cja do Ap 11,3–10, Apokalipsa staroobrzędowców, ręcznie iluminowana, 
XVIII w., Widze, Białoruś, fot. Krzysztof Cibor, 1996
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