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Wiarę w siły nadprzyrodzone, w bóstwa i w du
chy przodków, panujące nad światem i ludźmi, 
których życzliwość pozyskać należy ofiarami i mo
dlitwami, a gniew ubłagać; dalej mity-baśni o nich; 
cześć ich i obrzędy religijne — to wszystko daw
ne usunęło nowe chrześcijaństwo, ale nie odrazu, 
ani zupełnie. Niejedno upornie się trzymało ko
lebki i trumny; igrzysk i wesela; ciszy grobów 
i wnętrza domów; obory i sadu; szumu wód i la
sów; chrzęstu kłosów na polu. Odmieniło jednak 
charakter, stało się wyklętą dziedziną chrześcijań
skiego czarta-djabła i jego sług powolnych, 
wiedźm i znachorów, siłą niechrzczoną, nieczystą. 
I w tern ujęciu pogmatwały się postacie, — 
niegdyś rozdzielne, na co same ich nazwy wskazują 
- i przelewają się jedne w drugie, a przedewszyst-

kiem otwierają dostęp obcym przybyszom podob
nego pokroju i utwarza się powoli jednolita euro
pejska demonologja: baśni romańskie i germań
skie, wyrosłe na podłożu świata starożytnego, po
wtarza jako rodzime z niewzruszoną powagą Sło
wianin, chociaż nieraz tylko nazwa domowa, samo 
pojęcie zaś obce*), albo odwrotnie obca nazwa 

*) T a k wampir: nazwa jest słowiańska, ale pojęcie wam
pira i p r a k t y k i o nim urosły nic między Słowianami, chociaż 
w imię słowiańskie obleczone, podjęły w ę d r ó w k ę po świecie; 
dowodów na t o dos tarczam niżej. A bywa i odwrotnie, na
zwa obca zupełnie a pojęcie własne, np. rusałka. 
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objęła pojęcie domowe. Mitologja pogańska prze
kształca się w demonologie chrześcijańską, bogo
wie pierwotni i duchy w strachy-upiory, ich słu
dzy w czarowników, ich obrzędy w zabobony. 

Z mitologji polskiej nie ocalał ani najdrobniejszy 
ślad bezpośredni; demonologję polską natomiast 
śledzić możemy wprost od piętnastego wieku do 
dzisiejszego dnia. Öw brak mitologji winniśmy za
stąpić, sięgając do źródeł u pobratymców, które, 
acz skąpo, przecież płyną; garniemy się w ten spo
sób do światełka, jakiego oni użyczają, bez które-

^—. go nigdybyśmy mroków tajemniczych naszych 
fj wierzeń pierwotnych nie rozjaśnili. Moją rzecz 

o takiej pobratymczej mitologji słowiańskiej wy
dała Akademja w r. 1918; nie dotykałem tam jed
nak umyślnie żadnej demonologji; niniejsza praca 

<\ właśnie polską się zajęła; w pierwszych rozdzia-
J\ łach streściłem wyniki moich badań nad mitologja, 
l/ o ile są one w związku z naszemi zagadnieniami — 
jL stąd i jej tytuł. Przedmiot obu książek jest więc 
ł l odmienny i wykład różny; tamte pisałem dla uczo

nych, tę dla szerszej publiczności, żeby jej raz 
przecież zamiast niemożliwych bajek, jakie się na 
tern polu stale płodzi, dać coś istotnego. Ciężar na
ukowy starałem się przy tern o ile możności 
zmniejszyć; źródła przytaczam w tłumaczeniu, 
a autorów wymieniam wyjątkowo, mianowicie 
Czecha L. Niederlego: „Żywot starych Słowian, od
dział VI", wydany w r. 1917; nieprzebrana to 
wszelakich szczegółów kopalnia, wzór pilności 
i wiedzy, ale pod względem metody nieco zawod
na; tu i owdzie wspomniałem o pracy innego Cze
cha, Janko, o wykładach jego poświęconych pra
wiekowi słowiańskiemu. „Mitologję Słowiańską' 
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ocenił w ostatnim zeszycie 37 tomu, którym znako
mite czasopismo uczone „Archiv für slavische Phi
lologie" na zawsze zakończono, slawista V. Jagić 
i na wywody moje się nie zgodził; żadna jednak 
z jego uwag mego sądu o rzeczy nie zmieniła. Po
wtarzam ten sąd bez zmian, w ostrzejszem chyba 
tylko tu i tam ujęciu, zbadawszy rzecz na nowo, 
jak tego powaga owego sędziwego badacza wy
magała. Treść rozłożyłem tak, że w pierwszym 
rozdziale uporałem się ostatecznie z tein, co pod 
mianem mitologji polskiej mija się z prawdą. Do-
niedawna łudziłem się sam nadzieją, że w zabyt
kach XV i XVI wieku, u Długosza, Mieehowczyka, 
Kromera, Stryjkowskiego-Owagnina, Bielskich, 
mieści się bodaj okruszynka podań ludowych; 
przekonałem się, że wszystko należy od a do 2 
przekreślić; szczere to plotki i nic więcej. Rozdział 
drugi i trzeci prawi o istotnej mitologji, o ile coś 
z najrozmaitszych źródeł wywnioskować można; 
nieco tu zgody z poprzednią książką o Mitologji 
Słowiańskiej, chociaż rzecz cała ujęta szerzej 
a odmiennie, i dodano nowe szczegóły. Następne 
rozdziały poświęcone temu, o czem w owej książce 
mowy nie było. Orunt, po którym się poruszam, 
bywa bardzo śliski i pomyłek ustrzec się trudno; 
przytaczam więc tylko to, co się nieraz po dlugo-
letniem badaniu najprawdopodobniejszem okazało, 
a nie przedstawiam nigdy jako pewne tego, co 
niem nie jest; przestrzegam ściśle granic między 
rzeczą samą a domysłem, aby nikogo w błąd nie 
wprowadzać. Tę samą sprawę poruszyłem przed 
niemal dziesięcioma laty w czwartym tomie kra
kowskiej (akademickiej) Encyklopedji polskiej, ale 
tam nie wyczerpywałem rzeczy. 
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Uprawiam wiec tutaj pole dotąd niemal nie
tknięte przez prawdziwą naukę; zamiast powta
rzania błędów odwiecznych i mniemań utartych 
rozprawiam się tu ze wszystkiem krytycznie. Na
leżało raz przecie usunąć rumowisko, aby na oczy-
szczonem podłożu rzucać podstawy pod nową bu
dowę; praca to żmudna i niewdzięczna, której sic 
podjąłem, bo nie widziałem zastępcy — bez wy
szkolenia językowego nie można z tego wybrnąć, 
a tego właśnie nie posiadał żaden z tych. co na 
tern polu dorywczo pracowali. 

Osobny rozdział poświęciłem podaniom o Po-
pielu, Piaście i Wandzie, bo sięgają niby one po
gańskich czasów, alem dowiódł, że nie z nich wy
szły, lecz zmyślone są później, nie przez lud, lecz 
przez „uczonych" i że w nich albo zupełnie nic, 
albo, w baśni o Piaście, okruszynka tylko istotnego 
podania się mieści, w którem ani Popiel ani Wanda 
nigdy nie istnieli. 

I. NARODZINY RZEKOMEGO 
OLIMPU POLSKIEGO 

Głęboko zadumał się ksiądz kanonik krakow
ski, Jan Długosz, w izdebce, zawalonej rękopisami 
i pergaminami; odczuł znowu trudności wielkiego 
zadania, jakie nań włożył ojciec jego duchowny, 
Zbyszek, biskup krakowski. Dla niego zabrał się 
do pisania dziejów ojczystych, od początku aż do 
spółczesności, a utknął u samego wstępu. Za
łatwiwszy się bowiem z opisem ziemi, z jej topo
grafią fizyczną, i z moralną topografją jej mie
szkańców, należało dla czasów pogańskich wpro
wadzić ustęp o pierwotnem bałwochwalstwie; ja
kich to bożków i jak czcili dawni Polanie? Całość 
obrazu doby pierwotnej nie mogła się obyć bez te
go szczegółu, co się nadzwyczaj łatwo i nadzwy
czaj trudno przedstawiał. Łatwo, skoro każde bał
wochwalstwo było dziełem jednego i tego samego 
szatana, co niem ludzi w swe sidła wikłał; powta
rzało się wszędzie to samo; bożki greckie były 
te same, co rzymskie: Atena-Minerwa, Ares-Mars, 
więc i u Polan był taki sam Mars, Pluto, Venus, 
Jupiter, jak u Rzymian, i tylko nazwy miewali 
swoje, polskie. To jasne i łatwe, ależ skąd te dawne 
nazwy zaczerpnąć? Wiedział przecież sumienny 
badacz, że próżno się o nie między ludem pytać. 
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który od pięciu wieków chrześcijański, wszelkich 
się bożków wyrzekł. Nie bez przyczyny więc za
dumał się kanonik głęboko; ale rozjaśniło mu się 
czoło, bo oto przypomniał sobie, że czytał gdzieś 
wyraźnie wymienione nazwy bożków pogańskich, 
i istotnie wydobył po dłuższem szukaniu odnośną 
zapiskę. A brzmiała ona dosłownie tak: (mowa 
o duchownych) „Zabraniajcie również kląskań 
i śpiewów, w których wzywa się imiona bożków: 
lado, Heli, jasza, tyją, a które zwykły odbywać się 
podczas Zielonych Świąt, gdy w istocie wierni 
Chrystusowi winniby wtedy boga wzywać naboż
nie, aby wzorem apostołów przyjąć mogli ducha 
Św., którego nie zasłużą sobie ze spraw diabel
skich, lecz tylko z owoców wiary katolickiej". 

Co to była za zapiska? I my ją posiadamy; 
zwie się w rękopisie „Statutami prowincji kościel
nej (gnieźnieńskiej?) w krótkości", ale to dziwna 
jakaś składanka; nigdzie nie powiedziano, kto, 
gdzie, kiedy te statuta ogłosił; różne ich wzmianki 
odnoszą się wyraźnie do lat około r. 1415 i 1416; 
powtarza się ona poniekąd w statutach poznań
skich biskupa Łaskacza, wydanych około r. 1420; 
częściowo przynajmniej może pochodzić i z XIV 
wieku. Pewnem jest to, że wszelkie wymieniania 
bożków dawnych Polan dadzą się wywieść z tego 
jedynego źródła. I tak spółcześnie niemal z Długo
szem wytyka nieznany nam z nazwiska kazno
dzieja, którego o zakusy husyckie łatwoby pomó
wić można: „I tak Polacy jeszcze około Świąt Zie
lonych, czcząc bożków Alado, gardzina (t. z. bo
hater), yesse (in eorum calenda, niezrozumiałe, źle 
odczytane w rękopisie?) i niestety owym bożkom 
wtedy źli chrześcijanie większą cześć oddają niż 
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Bogu, bo dziewczęta, co przez rok cały nie chodzą 
do kościoła czcić Boga, wtenczas zwykły przycho
dzić na cześć bożków". W innym rękopisie dopi
sano przy legendzie o św. Wojciechu na boku: 
„Bożki Polaków były te Alado Agyessze". W rę
kopisie z kazaniami, częstochowskim z r. 1423 
(przepisanym wtedy przez Jana z Michocina). 
czytamy w zakończeniu kazania na Zielone Świąt
ki: „Ale niestety nasi starcy (?), starki i dziew
częta nie przykładają się do modłów, aby były 
godne przyjęcia ducha Św., lecz niestety w te trzy 
dnie, coby na rozmyślaniu trawić należało, scho
dzą się starki i kobiety i dziewczęta nie do kościo
ła, nie dla modłów, ale na tańce, nie Boga wzywać, 
lecz djabła, mianowicie Ysaya (zam. Yassa!) lado 
ylely ya ya. Takie jeśli nie odbędą pokuty, przejdą 
z Yassa lado na wieczne potępienie". 

Znalazł więc Długosz, czego szukał: nazwy 
bożków pogańskich; zachował nawet następstwo 
brzemień i pozostało tylko rozklasyfikowanie, cze
go już sam na własną odpowiedzialność dokonał. 
Na czoło wysunął Jesse, Jassa, bo mu Jowisza 
przypominał; słyszał może o gardzinie-bohaterze 
przy lado i jego na Marsa wyznaczył; zamiast 
Heli czytał gdzieś jakieś dzileli i Wenerę podsunął 
a Nyja (zamiast Tyla) Plutonem został. I oto 
wszystkie cztery główne bóstwa rzymskie na 
„Olimpie polskim" szczęśliwie osadził. 

Ale cóż to były za nazwy? W wiernie przecho
wanych śpiewach obrzędowych wiosennych, 
w ustach dziewcząt (o chłopcach głucho, a „star
cy" rękopisu z 1423 r. wydają się niepewni), były 
refreny, przyśpiewy, nieraz całkiem bez znaczenia : 
podejrzliwe duchowieństwo, dla którego pląsy 
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i klaskania (oba słowa znaczą, pierwotnie to samo) 
były dziełem czartowskiem, a tern bardziej te pie
śni, pojęło je jako nazwy czartów, jako ich wzywa
nie. Nie jest to mój wymysł; mam dowody, że du
chowni w niezrozumiałych refrenach upatrywali 
stale wzywanie nazw djabelskich, bo oto Czech, 
Jan Holeszowski, przytaczając kolędę czeską 
„Stoi dąbek pośród dwora" z stałym refrenem 
weli! weli!, twierdzi za powagą starca Olesza, że to 
nazwa Bela babilońskiego ze zmianą tylko & na w. 
Tak przedostały się i nasze refreny świąteczne na 
Olimp. Jesza jest prastarą partykułą życzeniową, 
znaczy: oby! oby! i istnieje w języku cerkiewnym. 
Łado jest wołaczem od ładu, oblubienica, kochan
ka, żona — i oblubieniec, mąż, bo to słowo obydwie 
płcie oznacza, jak sługa; z Marsem nic niema 
wspólnego i Długosz sam w „Klejnotach rycerstwa 
polskiego", dziele znacznie wcześniejszem, zapisał, 
że herb „Łada przyjął nazwę od imienia bogini 
polskiej, którą na Mazowszu w miejscowości i wsi 
Łada czczono". My dziś o ładzie zapomnieli, ale 
dawny ruski i czeski język ją i jego dobrze znają; 
w „Słowie Igorowem" żona stęskniona wota: 
„przykołysaj ładę moją ku mnie", „już nam swo
ich miłych ład ani myślą zmyślić". — U Czechów 
tylko o oblubienicy używane*). Łado było stałym 

* Słownik staroczeski mylnie ladę przez pannę tłuma
czy; to oblubienica, np. w legendzie o św. Katarzynie (zaślu
bionej Panu): „o, jaki dziw stał sie., Jezu Kry.ścic, nad tt/ą 
ladą" (t. j . oblubienicą); raz tylko w Kronice Dalimiłowcj 
jadą — ładną panną przezywano. U nas jeszcze w XVI w. 
ogólnie ten wyraz znano i arcybiskup gnieźnieński w po
selstwie do Litwy w r. 1562 wzywał do tego starego Łado, 
a Mikołaj Radziwiłł tę wzmiankę w r. 1563 powtórzył na 
sejmie. 
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refrenem pieśni obrzędowych weselnych, dziś je
szcze u Bułgarów, Serbów, na Małej Rusi tak za
korzenione, że ładkaty znaczy poprostu „śpiewać 
pieśni weselne"; u nas dziś istnieje na wschodniej 
połaci. 

Najbardziej znamienen jest iłełi, właściwie lełi 
ze spójką, jak ułudo, ujesze, przekręcone u Długo
sza w dziełełi (rękopisy jego wahają się co do pi
sowni); stały to okrzyk pieśni pijackich i pijaków. 
Mi połełi. I tak Miechowita, pisząc w czterdzieści 
lat po Długoszu, z nim się spiera; wywodząc, że 
Polacy czcili bóstwa greckie, dodaje: „Czczą oni 
Ledę, matkę Kastora i Polluksa, i bliźnięta, z jed
nego zrodzone jaja, Kastora i Polluksa*), co się 
słyszy do dzisiaj u śpiewających najdawniejsze 
pieśni Łada, Łada I łełi, i leli Połełi z klaskaniem 
i biciem w ręce, Łada przezywając (jak poważam 
się twierdzić wedle świadectwa słowa żywego) Le
dę, nie Marsa, Kastora Lełi, Połełi Polluksa". I krą
ży to Leli Poleli po całej Polsce. Kromer, pisząc do 
Miechowity, prawi o niektórych, co przydają do 
kanonu (spisu) Długoszowego „Lela i Polela; je
szcze słyszymy, jak ich wzywają przy biesiadach 
i kielichach, a mniemają, że to Kastor i Polluks"; 
Stryjkowski każe ich wzywać „gdy sobie podleją": 
u Miaskowskiego imię Jezusowe oświeci to plemię 
Lechowe „wygnawszy z Ładą Lelu Polelu, zwykłe 
tu bożki jeszcze przy chmielu". W „Postępku pra-

*) Pierwotnie tylko Helena z jaja zrodzona; dopiero póź
niejsza wersja obu Dioskurów-rumaków wraz z Heleną z jaja 
wywodziła. Miechowczyka rojenia o bliskiem naszem po
krewieństwie z Grekami dzielili wtedy i inni, np. Orze
chowski; czy pomostem nie było „greckie" .wyznanie, panu
jące na wschodzie Rzeczypospolitej? 
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wa czartowskiego" z r. 1570 wypuszcza Lucyper 
na Polskę czartów... Heli (pijaka); „czart Kofel, 
upiwszy się, woła drugich do siebie, które zowią 
Hejdaż, Hala, Helu, Polelu" (same wykrzykniki). 
W modlitewniku Konstancji (około r. 1520) czy
tamy: „któż ją (łaskę Bożą) daremnie otrzyma, 
leli poleli, nic nie cirpiąc?" „Codzień lelum po-
lelum" puszcza panicz majątek u Kuligowskiego 
w „Demokrycie" z r. 1699; tak samo „codzień 
lelum polelum" w Kazaniach Odacjuszowych z r. 
1640, które znają nawet czasownik „lelkować a ku
tie wytrząsać". I słusznie zamieścił Rysiński lelum-
polelum obok fistum-pofistum w przysłowiach, nie 
w mitologji. Natomiast w „Powieści o klasztorze 
łysogórskim" z r. 1550 czytamy o trzech bałwa
nach, niegdyś na tej górze czczonych, „które zwa
no Łada, Boda, Leli, do których prości ludzie scha-
dzali się pierwszego dnia maja modły im czynić 
i ofiarować". Ładę i leli znamy, Boda nie wiem 
skąd przybyła. Nasuwa się mimowoli czasownik 
dawny: lelejać sie, „kołysać, chwiać się". Fantazja 
Słowackiego sprowadziła Lelum Polelum znowu 
na ziemię, między Wenedów, z Olimpu, do którego 
z karczmy powędrowali. 

Długoszowego Nya przeciw statutowemu Tya 
(w innym odpisie ya ya) powtarza (przed nim, bo 
około r. 1440) Parkosz, twierdząc gołosłownie, że 
Nija, bo tak czytać należy, był bożkiem Polaków 
(o Plutonie milczy). Nie potrzeba sobie głowy ła
mać, jakim cudem Długosz Plutona w Nil upatrzył; 
ponieważ samowola jego w klasyfikowaniu tych 
bóstw jest widoczna, ten jeden, ostatni, pozostał 
mu dla Plutona i na tern koniec. Te cztery i tylko 
cztery głównie bóstwa, niby czoło Olimpu poiskie-

î l̂ rUJyAM M U 
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go, Długosz zestawił z czterech nazw statuto
wych; przed nim krążyły wszystkie i tylko te, 
żadne inne, w ustach duchowieństwa, lecz bez wy
dzielania im departamentów, co spada wyłącznie 
na karb Długosza, rządzącego się stale analogią. 

Nie mógł się jednak Długosz zadowolić temi 
czterema bóstwami, dla których nazwy z Statutu 
wycisnął, należało je uzupełnić, bo jakżeż w kraju 
lasów i pól obejść się bez Diany i Cerery? Fanta
zję zasilił teraz skądinąd. Wiedział, że w niedzielę 
postną wynoszą dla topienia w wodzie Marzanę ja
kąś ze wsi i znowu rozświeciło mu się przed oczy
ma. Tajemnicę, skąd się o „bogini" Marzanie do
wiedział, w naiwności średniowiecznej sam na dal-
szem miejscu zdradzi; ale Marzana (Marynia) by
ła nazwą botaniczną zarazem; dla końcówki ana 
nasunęła się, odpowiadając znakomicie Dianie, 
i druga nazwa botaniczna, Dziewana (właściwie 
Dziwana, Dziwizna) — i tak uzupełniły Olimp pol
ski dwie nazwy botaniczne, choć ani z łowami, 
lasami, ani z polami, zbożem nic nie mają wspól
nego, godne stanąć obok niezrozumiałych wy
krzykników lub słów potocznych (łada), wystro
jonych w mundurki mitologji klasycznej. Szopka 
była gotowa. 

Tak zwana „interpretatio Romana", t. j . wykład 
rzymski, utożsamianie bogów własnych z rzym-
skiemi, szerzyło się wszędzie, u Keltów i Germa
nów: Hesus był Marsem, Thonar Jowiszem, Fria 
Wenerą. Ale u nich rzeczywistych bogów z rzym
skimi łączono mniej lub więcej dowolnie i przy
padkowo, Długosz zaś z rzymskiemi połączył bo
gów nieistniejących. Jeszcze dalej zabrnął Mie
chowita w swej naiwności, kiedy już nie bóstwa, 
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ale nawet ich nazwy utożsamiał i, ubrdawszy sobie 
jakieś osobliwsze węzły z Grekami, grecką Ledę 
w Ładzie odnalazł i tę, jak owę, synami obdarzył. 
Na piękną Helenę brakło mu już tworzywa! Cho
dzi nam o wykazanie tej niesłychanej łatwowier
ności, jakiej ofiarą padano; w tym związku zazna
czyć należy jeszcze jeden potworny domysł, o wie
le od Długosza i Miechowity wcześniejszy, kult 
Juljusza Cezara u Słowian nad Odrą i Wartą! Wy
górowane sądy o jego walkach i zwycięstwach po
szukiwały śladów jego w tych krajach, a że śred
niowieczna „etymologja" byle czem się zadowa
lała, udało się doszukać tych śladów jego we 
wszystkich Lubuszach, Lubiążach, Wołyniach; nie 
wahano się nawet nazwy przekręcać dla lepszego 
wrażenia, nazywać Wołyń (dzisiejsze Wollin) Ju-
łinum. Nieznany cysters lubiąski, który w XIV w. 
dzieje klasztoru przewierszował, zaczyna (tłuma
czę dosłownie): „To miejsce Lubiąż nazwano od 
Juljusza Cezara, bo tłum, zesłowiańszczając na
zwę, zwykł był mówić Lubiens zamiast Julius. Na
ród czcił jego świątynię, dopiero mnichy „posągi 
Marsa i Juljusza do kloak rzucili" (t. zw. Nagrob
ki książąt śląskich nazywają Lubiąż „poprzednio 
ołtarz djabelski"). A u żywociarza Ottona Bamber-
skiego, a więc w w. XII, roi się od szczątków kultu 
Juljuszowego: Bernhard porywa siekierę, aby 
ogromny słup, poświęcony Juljuszowi, od którego 
miasto Julinem się zowie, podciąć; jako bożka 
czczono włócznię Juljuszową, całkiem przez rdzę 
pożartą, i chowano ją w kącinie (świątyni). Otto 
każe upominać, aby odtąd nie czcili więcej ani 
Juljusza, ani włóczni jego. Najnowsi badacze biorą 
tę baśń poważnie i Niederle (str. 203) twierdzi, że 
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ta włócznia Juljusza „jest kultem germańskim, 
przeniesionym do Wołynia przez wikingów (choć
by z Jansburgu) ; początek tej nazwy wskazuje wi
docznie na germański Julblock, kłodę, paloną na 
Boże Narodzenie". Ależ to żarty; kłoda, corocznie 
w owe święta palona, toż to ani słup, ani żelazna, 
rdzą przeżarta włócznia, i Julblock nic a nic nie ma 
z tern do czynienia, a dowodzi tylko łatwowierno
ści XX jak i XII w. Przesąd o Juljuszu, założycielu 
Lubuszów i Wołyniów, był utarty powszechnie — 
z czyjej głowy wyrósł, nie wiem, jest już jednak 
,w początkach u Thietmara*). 

Przytaczamy teraz po objaśnieniu tej szopki 
cały ustęp Długoszowy o mitologji polskiej, ponie
waż to jedyne, aoz całkiem marne jej świadectwo: 
„Wiadomo, że Polanie wierzyli i czcili Jowisza, 
Marsa, Wenerę, Plutona, Dianę i Cererę. Zwali zaś 
Jowisza w języku swoim Jeszą; od niego jako od 
najwyższego boga wszelkie dobra doczesne i wszel
kie tak przeciwne, jak pomyślne powodzenia im, 
jak wierzyli, przychodziły; jemu przed reszta 
bóstw znaczniejszą świadczono cześć i częstszemi 
czczono go obchodami. Marsa zwali Ładą, którego 
wymysły poetyckie wodzem i bogiem wojny gło
szą; on im miał udzielać tryumfów nad nieprzy-

*) O swojej biskupiej rezydencji, Merseburg, twierdzi 
Thietmar, że wzięła początek od Rzymian, co za J. Cezarem 
tu przyszli i nazwę Marsa jej nadali, a przy Lebus (Liubu-
sna) i jej starej warowni „dzieło Juljusza Cezara" wymienia. 
W sto lat później żywociarz Ottona najspokojniej przy mieście 
pomorskiem Wolgast zapewnia, że ono nazywa się u wy
kształconych „Julja Augusta" z powodu założyciela, J. Ce
zara; to samo o Wollin-Julinum (ta nazwa dowolnie uklc-
cona, jak Julja Augusta, więc w grę nie wchodzi). Tak 
powstał z mrzonek uezonveh kult J. Cezara u Słowian. 

Mitologja polska. '2. 
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jiiciółmi i dziką odwagę, o co prosili, błagając go 
najsroższym obchodem. Wenerę zwali Dzidzilelą; 
ją uważali za boginię wesel i wymagali, by ich da
rzyła płodnością pokolenia i liczebnością synów 
i córek. Plutona zwali Niją, uważając go za boga 
podziemi i clironiciela i stróża dusz, gdy opuszczają 
ciała; żądali, aby ich po śmierci w lepsze podzie
mia miejsca wprowadzał. Im wystawili pierwszo
rzędną świątynię w mieście gnieźnieńskiem, do
kąd się zewsząd schodzono". To są więc te cztery 
„bóstwa" z Statutu, cel niejako Olimpu polskiego; 
uwag o „urzędach" wyuczył się Długosz w szkole, 
„z wymysłów poetyckich", a Gniezno wstawił we
dle analogji arcybiskupstwa; odtąd, już bez Sta
tutu, puszcza się dalej: „I Dianie, którą przesąd 
pogański kobietą ł dziewicą wyobrażał, ofiarowały 
niewiasty i dziewice wieńce, jej obrazowi. Cerere 
czcili chłopi i uprawiający oractwo, wnosząc w za
wodzie ziarna w świątynię. Uważali za boga 
i „Temperies", zwąc ją językiem własnym „Po
goda", jakoby dawczynię dobrego powietrza, i bo
ga życia, zwanego „Żywię". Ponieważ zaś pań
stwo Lechitów wypadło ustalić w kraju o naj
większych lasach i gajach, gdzie Diana mieszkała 
i nad niemi zawładnęła, jako stare podania twier
dzą, Cererę zaś za macierz i boginię płodów, któ
rych siejby kraj wymagał, uważano, więc Diana, 
w języku ich Dziewaną a Cerera Marzaną zwane, 
cieszyły się u nich szczególnym obchodem i czcią. 
Tym zaś bogom i boginiom Polacy świątynie, 
obrazy, kapłanów i obchody i gaje ustanawiali 
i świętości i cześć im po ważnych i bardziej uczę
szczanych miejscach, obchody z ofiarami urzą
dzano, na które schodzili się mężczyźni i kobiety 
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z dziećmi; ofiarowali bogom swoim bydło a nieraz 
i ludzi na wojnie pojmanych i mniemali, że należy 
pogmatwaną i pospolitą tłuszczę boską libacjami 
błagać. Na ich cześć w pewne czasy doroczne 
igrzyska ustanawiano i urządzano, do czego tłumy 
obojej płci ze wsi i osiedleń do miast we dnie na
znaczone schodzić się musiały i wyrażały tego ro
dzaju igrzyska bezecnemi i swawolnemi śpiewkami 
i gestami, klaskaniem w ręce i wyginaniem człon
ków i innemi Iubieżnemi śpiewkami, klaskaniem 
i czynem, wzywając wyżej wymienionych bogów 
i boginie powtarzaniem obchodu. Obrządek tych 
igrzysk i niektóre ich resztki powtarzają Polanie, 
chociaż od lat pięciuset wiarę chrześcijańską wy
znają, aż do dziś corocznie we dnie Świąt Zielo
nych i wspominają dorocznym obchodem swoje 
dawne pogańskie przesądy, zwanym Stadem w ich 
języku, ponieważ na ów obchód ludzie stadami się 
schodzą i rozdzieleni na gromady dokonują go, 
w duchu bujni, niespokojni, skłonni do rozkoszy, 
próżnowania i biesiad". 

W tej całej wielomówności Długoszowej tyle 
właśnie prawdy, co w jego sejmach za czasów wo
jewodów i Popielów; przytoczyliśmy te frazesy 
powikłane, chociaż od pierwszego do ostatniego 
słowa ani krzty prawdy nie zawierają. Jedynie 
stada (nazwa tańca, u innych Słowian kołem zwa
nego?) mogłyby jakichś do tego praw rościć — 
wszystko inne to klasyczne, szkolne komunały. 
Związek z Statutem wykazują dowodnie nietylko 
cztery pierwsze nazwy, ale i wysunięcie Zielonych 
Świąt. Następcy Długosza, Miechowita, Kromer, 
Stryjkowski, Owagnin zaokrąglali frazesem, albo 
zmyśleniem Lela, Polela, Pochwista (Pozwizda. 
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Pochwiściela, wyraźniejszego w porównaniu z obo
jętną Pogodą), te bańki mydlane, co przy podmu
chu krytycznym pryskają. I na wszelkie nowsze 
próby, Matusiaka czy Niederlego, uratowania cze-
gośkolwiek z tych tyrad (np. „Nie trzeba wątpić 
o tern, że w starej polskiej tradycji ludowej, a po
wiedzmy i w mitologji, Jesza, Łada, Nyj, Dzidzi-
lelya, Marzana, Dziewana, Pogoda istniały" fan
tazjuje Niederle, str. 169) odpowiadamy przecząco. 
Ani cienia prawdy w tern niema; nie tradycja to, 
lecz marne mrzonki, niby uczone. 

Dlaczego? W wieku XV niesposób było dowie
dzieć się czegoś o tern, co już w X i XI bez śladu 
ginęło. Gdy Francuz-anonim kronikę polską spisy
wał, na początku XII w., dałoby się coś jeszcze 
ocalić z dawnych wierzeń, ale nie zajmowały one 
obcego przybysza. Spółcześnie niemal u Czechów 
piszący Koźma, gorący patrjota, który nawylot 
znał tradycję czeską i jak najgorliwiej ją śledził 
i zbierał, o pogaństwie czeskiem nie miał już wy
obrażenia i nawet żadnej nazwy bożka pogańskie
go nie umiał wymienić; ale Praga 1120 r. wyprze
dziła znacznie spółczesną Polskę. Mistrz Wincenty 
zmyślił Wandę i Kraków, ale o bożkach i u niego 
najgłębsze milczenie. Mijały wieki — i skądżeby 
w połowie XV mógł się czegoś o nich dowiedzieć 
Długosz? Istniały wprawdzie postaci mityczne 
w zabobonach i przesądach ludowych, znanych 
nam skądinąd, z kazań ówczesnych, ale od Długo-
szowych zupełnie odmienne. Skreślamy więc bez 
wahania cały szumny wywód o Olimpie polskim, 
dowodzący tylko, że nic o nim' Długosz nie wie
dział; i on słyszał o ubożąch po domach a o bogin
kach, topielcach, wilkołakach po polach, rzekach, 
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lasach, ale to były drobiazgi, niby rzymskie fauny, 
lares, lémures, czego na Olimp wysoki nie wypa
dało wprowadzać. O tych istotnych postaciach mi
tycznych, np. o wilkołakach, tak głęboko zakorze
nionych w fantazji ludowej, Długosz nigdzie nie 
wspomniał, ale Jeszów i podobne dziwolągi w szaty 
klasyczne poprzebierał i ślepo w nie wierzyć kazał. 
Wiarę tę wskrzesili różni autorowie Młodej Polski, 
aż do Orkana, i wyroiły się na świat wymysły Dłu-
goszowe, zastąpiły luki, których już niczem wy
pełnić nie można. 

Z pośród wymysłów Długoszowych nie omó
wiliśmy dotąd dwu ostatnich. Pogody i Żywią, bo 
zajmują odrębne miejsce w jego Katalogu. Jest on 
tak naiwny, że pozwala nam wglądać w robótkę 
autora. Wiemy więc, że cztery pierwsze główne 
bóstwa wziął z źródeł kanonicznych, zachowując 
nawet następstwo mniemanych nazw. Dziewanę 
a raczej Marzanę przejął z obchodu wiosennego 
w niedzielę Judica albo Laetare; ależ skąd wzięły 
się Pogoda i Żywię? Niczego Długosz z palca nie 
wyssał, opierał się zawsze o jakieś choćby naj
mniejsze źródło, więc i Pogody z Żywiem sam nie 
wymyślił; musiało go coś do tego upoważnić. Ale, 
jak szeroki świat słowiański, nigdy nikt o podob
nych bóstwach nie słyszał i śladu pb tych dzi
wactwach niema nigdzie na świecie: Pogoda — to 
chyba coś dla żeglarzy, a Żywię jest równie praw
dopodobne. Skąd wzięły się one u Długosza, co 
przecież nawet Pioruna ani tym podobnych oka
zów mitycznych nie zna wcale? Otóż jest jedno na 
świecie źródło, wymieniające i Pogodę i Żywic, 
i z niego chyba wyszła ta niespodzianka Długo-
szowa. Jakim cudem, jaką drogą oba te bóstwa. 
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zapisane u Hehnolda w jego dziejach słowiańskich, 
do Długosza doszły — nie wiem, ale wobec zupeł
nego odosobnienia tej wzmianki o tern nie wątpię. 
Helmold wymienia jako bóstwo w Płoni Podaga 
i boginię Połobian, Siwa; Długosz, czy jego pośred
nik zrobił coś, co brzmiało lepiej po słowiańsku : 
na wymysł Długoszów trafiali uczeni, Janko i in.. 
a jeszcze za naszych dni — Niederle. 

Wynik więc naszych wywodów taki: chcąc sic 
czegoś o mitologji polskiej dowiedzieć, należy 
przekreślić wszystko, co o niej bajczarze od Dłu
gosza do üwagnina wypisali — oto ich cała zasłu
ga. W XV i XVI wieku nie można było stworzyć 
tego, co od wieków już nie istniało: wiary w bó
stwa. Były podania i przesądy o upiorach, lataw
cach, mamunach, boginkach, czartach, skrzatach, 
jędzach, ubożach czy kraśniętach, ale nikt nic nie 
wiedział o prastarych bogach, bo ich cześć i pamięć 
runęły odrazu pod siekierą i nauką misjonarską. 
Co dotyczyło ogółu, co było jawne, uroczyste, to 
ze zmianą wiary znikło natychmiast (widzimy to 
jasno u Czechów, na Rusi i na Bałkanie), i aby sic 
o niem czegoś dowiedzieć, należy podążyć w zu
pełnie inną stronę: tam, gdzie pogaństwo istotnie 
żyło, walczyło, pognębione odżywało, gdzie źródła 
spółczesne prawią o niem wyraźnie i dokładnie. 
Odzież są te strony? Nie na południu słowiańskiem. 
nie między Bułgarami, ani Serbami. Bułgarzy 
i Serbowie dowodzą najlepiej, że Długosz w XV 
wieku niczego o bogach dziewiątego wieku dowie
dzieć się nie mógł. Oto nawała turecka zasypała 
te kraje, jak Wezuwiusz Herkulanum i Pompeję: 
pod lawą turecką zamarli ci Słowianie tak, jak żyli 
w XV wieku i dopiero w wieku XIX odkopano ich. 
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powrócili do życia. I pokazało się, że na całym 
Bałkanie, zmartwiałym od XV wieku, niema am 
śladu bogów; są przesądy o wilach-nimfach, o fe-
jach-rodzanicach, są prastare pojęcia i obrzędy, 
ale niema bogów. Literatura bułgarska sięga IX w. 
t. j . czasu kiedy na przestworach słowiańskich po
gaństwo kwitło w całej sile, ale na Bałkanie spół 
życie z chrześcijanami i ich misjonarstwo rychło 
je podkopało. Stąd pochodzi, że cała literatura buł
garska jest odbiciem greckiej, żyje grecką myślą, 
treścią, słowem, nie zna, ani nie uznaje nic własne
go, narodowego, nie zdobyła się nawet na najmniej
sze dziełko o dziejach własnych, tłumaczyła kroni
ki mnichów greckich i zaledwie (a późno) tu i ow
dzie coś w nie o własnych dziejach wsunęła. Więc 
najgłuchsze, najzupełniejsze w tej latorośli grec
kiej milczenie o Słowiańszczyźnie; nawet przekład 
Pisma Świętego jest zupełnie bezkrwisty, bladv 
i nie da się porównać przekład Cyrylów z przekła
dem Ulfilasa, nierównie barwniejszym. 

Inaczej ma się rzecz na wschodzie, na Rusi. 
Ruś przejęła wprawdzie pisemnictwo od Bułgarów, 
ale wyzbyła się tej niewolniczej od Greków zawi
słości i wcześnie prawić zaczęła o sobie, o wła
snych dziejach i stosunkach. A tu było miejsce 
i dla wspomnień pogańskich bezpośrednich, skoro 
do r. 989 pogaństwo było państwowem, a dzieje ru
skie o cały wiek wstecz jeszcze sięgały. Na ol
brzymich przestrzeniach ruskich, przy braku po
pów i czerńców a pod ścianą pogańskich narodów 
fińskich i tureckich, trzymało się pogaństwo upor-
niej, nie w czystej coprawda istocie, ale zmieszane 
z nową wiarą; ta „półwiara" czy „dwójwiara" ce
chowała właśnie ziemie ruskie przez całe wieki. 
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choć duchowieństwo ją tępiło. Z tej walki ducho
wieństwa przeciw dwójwierze dowiadujemy się je
szcze i w XI do XIV wieku niejednego ważnego 
szczegółu, bo w pierwotności stosunków ruskich 
ocalało niejedno, czegobyśmy u współczesnych in
nych Słowian napróżno szukali. 

Znowu odmienne stosunki panowały na zacho
dzie. O Polsce i o Czechach niema co mówić; bez 
walki ustąpiło odrazu ich pogaństwo przed nową 
wiarą i głębokie po niem milczenie. Wprawdzie 
w Polsce, w najniekulturalniejszej jej połaci, na 
Mazowszu, donoszą źródła o krótkotrwałej re
akcji pogańskiej. Nie wchodzimy w pytanie, czy to 
nie były raczej walki o podkładzie społecznym, 
przeciw panom, a zatem i przeciw religji pań
skiej; w każdym razie było to chwilowe zgalwa-
nizowanie trupa pogańskiego, które przeszło bez 
śladu. Zato na dalszym zachodzie, na całem Po
morzu, na ziemi Luciców i „Obotrytów", nad Odrą 
i Łabą, aż po Holsztyn włącznie, żyło pogaństwo 
do końca niemal XII w. albo nietykane, jak na Po
morzu do r. 1125, albo w przerwach wracające do 
dawnej siły po zgnębieniu fali chrześcijaństwa. 
Z tern to pogaństwem walczyli Niemcy i Duńczy
cy, lub apostołowali w niem — i od nich, od na
ocznych śwadków, mamy opisy świątyń, posą
gów, obrzędów, a nawet zeznania kapłanów po
gańskich o własnej wierze; z obfitością i dokładno
ścią tych źródeł żadne, ani ruskie, ani germańskie 
czy celtyckie, porównać nie mogą, ani dla Litwy 
prawie niczego podobnego nie mamy. Więc na Rusi 
i Pomorzu, szczególniej na niem, pytać należy, 
w co i jak Słowianie, a więc i nasi Polanie, wierzyli. 

II. ZARYS ISTOTNEGO OLIMPU 
POLSKIEGO 

Czy nie możemy zamiast przecenionych zmy-
ślań Długoszowych podstawić czegoś, niedocenio
nego dotąd, co jedyne przy bliższej rozwadze coś 
znaczy? Ten sam Niederle, który wierzy w Długo-
szowe bajdy, nie wierzy w prawdę istotną, w zna
komite źródło arabskie, jedyne dawne. Zaraz je 
przytoczymy. Ale wpierw uwaga. O jednej wspól
nej mitologji słowiańskiej w wieku dziewiątym nic 
może być ani mowy; niema jednej, jest ich kilka, 
zupełnie odmiennych, niższych i wyższych. Znamy 
je, lecz nie wiemy na pewno, do której polską 
wstawić należy, czy do niższej jeszcze, czy już 
do wyższej? 

O pierwotnem pogaństwie słowiańskicm po
ucza znakomicie ów arabski podróżnik z pierwszej 
połowy dziewiątego wieku. Przytaczam świadec
two jego wedle tłumaczenia kolegi mego, Józ. Mar-
quarta (Baltische Monatsschrift z października 
r. 1913, str. 264—277: Ueber die Herkunft und den 
Namen der Russen); Niederle znał to źródło do
brze, ale się na niem nie poznał. Na dowód, jak 
dokładnie ten Arab był powiadomiony o wschod
nim świecie słowiańskim, przytaczam także niedo-
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tyczące wprost naszego tematu uwagi jego o Nor-
manach-Rusach (Rhos), którzy państwo ruskie, 
normańskie, między Słowianami wschodnimi prze
mocą (nie zaproszeni, jak kronika baje) utworzyli: 

„Rhos mieszkają na wyspie i stąd urządzają 
polowania na Słowian, których przywożą do stoli
cy Chazarów (Astrachan) i do Bułgarów (nad 
Kamą); dzielność ich nadzwyczajna; walczą nie 
z koni, lecz z okrętów". (Odtąd dosłownie:) „Sło
wianie hodują świnie, jak inni owce; wszyscy są 
czcicielami ognia, uprawiają najwięcej proso *) : 
przy zbiorach (przy żniwie) wyrzucają z garnka 
proso na łyżkę, wznoszą ją ku niebu: o panie, tyś 
jest, coś nam dał chleb powszedni, więc dopro
wadź to u nas do końca. Wina ich są z miodu. Ody 
palą swoich umarłych, weselą się, ponieważ twier
dzą, że cieszą się, bo pan jego wykonał przeciw 
niemu miłosierdzie" (i Herodot wspominał o trac
kich Traurach, płaczących nad nowonarodzonym 
— dla bied, co go czekają, a weselących się nad 
zmarłymi). 

Tak więc wygląda pierwotne życie i wiara sło
wiańska na wschodzie w IX wieku. Inaczej na za
chodzie, nad Łabą i Odrą między X a XII wiekiem. 
Bogate świątynie, posągi acz drewniane, ale na
der misternie i w rozmiarach nadludzkich wyko
nane, znaczne skarby świątynne i składane im da
niny, wpływ kapłanów, którzy przez wyrocznie 
wypadkami po swej myśli kierowali; konie, bogom 
poświęcone, któremi wróżono (podobną cześć nad-

*) Istotnie, sama bogata a odwieczna terminologia sło
wiańska prosa (proso, pyr-perz, ber, psrono, jagły) dowodzi, 
że żadne inne zboże co do znaczenia i uprawy równać sit; 
z niem nie mogło. 
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zwyczajną okazywano u Germanów koniom bo
skim, powiernikom bogów, gdy ludzie są tylko ich 
służebnikami) — trudno o znaczniejszą różnicę. Po 
której zatem stronie stało pogaństwo polskie? 

Etnograficznie należeli Polanie nad Wartą i Wi
słą nie do wschodnich, ale do zachodnich; czy jed
nak i kulturalnie? Pomorscy i nadodrzańscy Sło
wianie za czasów pogańskich stali nierównie wy
żej, niż pogańscy Polanie, odcięci zupełnie od mo
rza, że zaś od morza szła kultura, więc odcięci od 
wpływów i wzorów obcych, normańskich, które na 
Pomorzu i Rugji przy ścisłym tychże związku 
z Skandynawią silnie oddziaływały — może na
wet na kult bogów, na ich świątynie. Noszą prze
cież ci Słowianie nazwiska nordyjskie, i sami, i ich 
ziemia; najsłynniejsza, ostatnia ich wielka świąty
nia stała przecież w Arkonie, a to nazwa nordyj-
ska, a nie słowiańska, i na Rugji niejedyna. Więc 
w żaden sposób, mimo bliskości siedzib i języka, 
nie należy utożsamiać Polan z nad Gopła z Słowia
nami nadmorskimi. 

Najbliższymi od południa sąsiadami pogańskich 
Polan byli Czechowie i Morawianie, którzy już 
w pierwszej połowie IX w. przyjęli chrześcijań
stwo, a u nich nic nas nie upoważnia do prawie
nia o wystawności bóstw, świątyń i obrzędów, ja
kie napotykamy w Szczecinie (Szczytnie), Arko
nie, Radgoszczu (u Luciców, w Meklenburgu dzi
siejszym, mylnie Rethrą nazywanym). Niema bez
pośrednich świadectw o tern pogaństwie moraw-
sko-czeskiem, ale milczenie źródeł niemieckich wy
klucza, zdaje się, myśli o poważnych kapłanach 
i okazałych świątyniach. Thietmar merseburski, 
znakomity znawca zachodniej Słowiańszczyzna 
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tylko w Radgoszczu meklenbuiskim (lucickim) 
o świątyni ozdobnej prawił, a Helmold z wieku 
XII nawet o Wagru (we wschodnim Holsztynie) 
i o obotryckicj ziemi nie przytacza niczego, coby 
z wystawnością, panującą na Rugji czy w Szczeci
nie albo Wołyniu, porównać się dało. Więc nie 
przerzucimy poprostu bogactw pomorskich poza 
Noteć nad Wisłę i Wartę, chociażbyśmy przyjęli, 
że Polanie wznieśli się już nad pierwotną prostotę, 
jaką tchnie opis arabski o wschodniej Rusi. 

Oto tu otwierają się jakieś widoki. Dorozumie-
wamy się, że do pogaństwa polskiego dotrzemy nie 
błędnemi manowcami Długosza, który pisał o tern, 
o czem nic nie wiedział, ani wiedzieć nie mógł, lecz 
trzymając się wskazówek o wierze wschodnich 
i zachodnich Słowian, o których posiadamy szczu
płe, ale pewne świadectwa. Jeżeli między X a XII 
wiekiem języki słowiańskie już się między sobą róż
niły, cóż dopiero wierzenia; ale wspólnego pocho
dzenia, związku, ani jedne, ani drugie nie zatarły 
i to, w czem się zachodni i wschodni Słowianie zga
dzają, możemy już z niejakiem prawdopodobień
stwem uważać za wspólne, prasłowiańskie, a więc 
i prapolskie. A jest nieco takich śladów i związków. 

Powiedział właśnie Arab, że Słowianie czczą 
w pierwszym rzędzie ogień (nie słońce!); my wie
my, jak go nazywali w kulcie, bo „ogień" oznacza? 
zjawisko przyrody, nie boską tegoż istotę. Prasta
re ruskie „słowo" (kazanie) Christolubca z XII w. 
wyraźnie strofuje Ruś: „ogniu modlą się, zowiąc 
go Swarożyccrn". Przyrostek — ic jest później 
odojcowskim, tworzy nazwy synowskie, wojewo
dzie, panie, (dziś panicz, niby z ruska); dawniej 
używano go dla formy pieszczotliwej, schlebiają-
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cej ; u Serbów po dziś dzień Djurdić nie syn Djur-
d\a, lecz mały Djurdio. Tak i Swarożyc nie jest 
synem Swaroga, lecz Swarogiem samym; Swaro
życ, to forma zdrobniała, mały, miły Swarog, niby 
Swarożątko; podobnie wzywał stary Prus ogień 
„panikę" t. j . właściwie „ogieńku". Por. nasze 
księżyc, co nie znaczy syna księdza, lecz księdza 
(pana) małego wobec wielkiego księdza, słońca, 
stale w średniowieczu (magnus) dominus nazy
wanego. Swarożyc nie jest bynajmniej, jak Nie-
derle i i. najmylniej twierdzą, synem Swaroga, 
lecz Swarogiem, ogniem; inne źródła ruskie, cho
ciaż już Swarożyca nie wymieniają, biją stale 
przeciw owemu „modleniu się ogniu", szczególniej 
i pod owinem (pod klecią, gdzie nad ogniem suszo
no wilgotne, niezupełnie żrzałe zboże, gdzie przy 
lada nieostrożności ogień znaczne wyrządzał szko
dy; ze Żmudzi znamy nawet z wieku XVI formuł
kę, jak w takiej kleci do ognia się modlono). 
I w Polsce o Swarogu wiedziano; dowodzą tego 
nazwy miejscowe, szczególnie Swarożyn między 
Starogardem a Tczewem. W r. 1205 czytamy 
o wsi, która Swarozino się zowie ; ta sama wieś na
zywa się w XIII w. także Swaryszewo, ale nazwa 
Swarożyn zwyciężyła i po dziś istnieje (jak stale, 
rodzaj męski zastąpił pierwotny nijaki: Swaroży-
no). Obecność form Swarożyno i Swaryszewo na
suwa inne podobne nazwy: Swarocin, Swaryszew, 
Swarzykowo, Swarzeń, Swarzędz; w guberni 
pskowskiej jest Swaryż i Swarużewo. 

Otóż tego samego Swarożyca jako boga najwyż
szego czcili Lucicy w X wieku. Wytykał zatem 
św. Bruno w r. 1008 królowi Henrykowi II, że się 
sprzymierzył z pogańskimi Lucicami przeciw 
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Chrobremu: „jak zgadzają się djabeł Swarożyc 
i nasz i wasz wódz świętych, Maurycy?" Thietmar 
mcrseburski, świadek współczesny, z Słowiań
szczyzną obeznany, najobszerniej o nim pisał; opis 
brzmi: „Jest gród pewien w ziemicy Rederów 
(szczep lucicki), zwany Redgoszcza, o trzech bo
kach i bramach (leży śród jeziora, niedostępny, 
z wąskim przechodem dla ofiarujących); nic tam 
niema oprócz świątyni drewnianej, misternie zbu
dowanej, wspartej na rogach zwierzęcych. Ściany 
tej świątyni zdobią zewnątrz obrazy bogów i bo
giń, cudownie urzeźbione, jak się wydaje patrzą
cym; wewnątrz zaś stoją bogowie, utworzeni ręcz
nie, z wyrzeźbionemi ich nazwami poszczególne
mu hełmami i pancerzami, przegroźnie odziani, 
z których pierwszy Swarożyc się zowie i przed 
innymi od wszystkich pogan czczon i poważan by
wa. I chorągwi ich, potrzebnych tylko na wypra
wy i to dla pieszych, stąd się nigdy nie usuwa. Dla 
pilnego nad tern czuwania wyznaczyli tuziemcy 
osobnych służebników. Gdy ci się tu schodzą, aby 
ofiarować bogom lub gniew ich przebłagać, siadają, 
gdy inni stoją i, nawzajem tajemnie pomrukując, 
kopią ze drżeniem ziemię, aby, losując, pewność 
rzeczy wątpliwych wybadać. Ukończywszy to (lo
sowanie, wyrzucanie ziemi), zakrywają je (losy) 
darnią i konia, najwyższego między innemi i czczo
nego jako święty, prowadzą w pokornym obcho
dzie między wbitemi w ziemię, skrzyżowanemi 
grotami dwu włóczni i wylosowawszy przedtem, 
co się im objawiło, przez tego boskiego niby po
nownie wróżą, a jeśli w obu tych rzeczach równy 
objawi się wyrok, wypełnia się go czynem; jeśli 
nie, lud zmartwiony całkiem to porzuca. Dzieje 
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dawne, różnemi błędami zwiedzione, świadczą rów
nież, że, gdy zagraża sroga burza długich rozru
chów, ze wspomnianego jeziora (w którem ta 
świątynia leży) wychodzi dzik wielki o białym, 
błyszczącym się zębie i, wytarzawszy się roz
kosznie, ukazuje się wielu z strasznym trzaskiem". 

Odzie ten Radgoszcz, najmylniej w świecie 
Retrą (zob. niżej) przezywany, leżał, wiemy dziś 
na pewno; nawet ów most, długi na pół kilometra, 
od lądu stałego na wyspę prowadzący, odnalezio
no, zalany dziś zupełnie, gdyż stan wody od Xlii 
wieku znacznie się podniósł. W południowo-za-
chodnim skrawku jeziora Tolłense (czy nie Do-
le.cz po słowiańsku? por. nazwę jeziora Nałęcz 
w Wielkopolsce; od niego rzeka Tolłense do Pia
ny—Peene wpływa) leży wysepka, niegdyś więk
sza, zwana dziś Fischwerder, naprzeciw wioski 
Wustren (t. j . Ostrów = wyspa; nazwę przyjęła 
widocznie wieś od przeciwległej wysepki) ; spore 
to jezioro wraz z jego ciągiem dalszym, Lieps (Li
piec), leży w Meklenburg-Strelitz, rozciąga się od 
Neustrelitz do Neubrandenburg, a wpobliżu jego 
i tego Wustron oraz Ussadel (Usiadło) leży i Prill-
witz, słynne wykopanemi tu posążkami słowiaii-
skiemi, opisanemi przez hr. Jana Potockiego, sfał-
szowanemi (w całości czy częściowo?) w XVII 
wieku przez antykwarjusza Sponholza, który je 
w własnoręczne napisy runiczne zaopatrzył. O dłu
gotrwałych poszukiwaniach komisji, w tym celu 
wysyłanej, blższe szczegóły zawiera dodatek „Zur 
Lage von Rethra" w książce lipskiego profesora, 
wydawcy Adama Brcmeńskiego, B. Schmcidlera: 
..Hamburg-Bremen und Nordost-Europa von IX. 
bis XI Jahrhundert", Lipsk 1918. W opisie Thiel-

http://le.cz
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marowym szczegóły niektóre, owe mniemane napi
sy (niby okazów muzealnych) albo boginie (tylko 
na zewnętrznych ścianach — wewnątrz stoją sa
mi uzbrojeni bogowie!) budzą wątpliwość; cho
rągwie bożków nazywały się stanicami, rodzaju 
żeńskiego i stąd urosła omyłka Thietmarowa; 
„boginię" taką, zaprzyjaźnionych Luciców, kamie
niem Niemiec uderzył przy wyprawie na Chrobre
go; nie boginię, bardzo niestosowną dla wyprawy 
wojennej, lecz stanicę poraził. Ten opis Thietmara 
z początku wieku powtórzył Adam Bremeński 
przy końcu wieku XI, ale potknął się przy tern gru
bo: z ziemicy Redarów, grodu Radgoszcza, bożka 
Swarożyca, poprzesuwał nazwy, utworzył szczep 
Redarów, gród Rethra (to samo imię w innej pi
sowni!), bożka Radgoszcza — Swarożyca imię już 
się ulotniło, a za Adamem powtórzyli ten błąd Hel-
rnold i inni i tak wprowadzono na Olimp słowiański 
nowego mniemanego bożka Radgoszcza — chociaż 
to imię raczej karczmy, niż bóstwa. Upierają się 
jednak przy niem nagwałt Schmeidler i inni — je
szcze Niederle go broni, chociaż dawno tę omyłkę 
sprostowałem; ale na upór, jak i na błoto, niema 
ratunku. Adam dodał dla lepszej fantazji, że wize
runek był ze złota, a loże z purpury — wymysł 
godny komiwojażera średniowiecznego, niezgodny 
z prawdą (bóstwa miały posągi drewniane i stały, 
nie leżały!). 

Otóż na tym szczególe łatwo nam znowu wy
kazać rozwój mitologji: na Rusi jest Swarożyc 
ogniem, na zachodzie najwyższem bóstwem, oto-
czonem innemi, posiadającem świątynie i kapła
nów. Jest jednak i na Rusi dawne ciekawe o Swa-
rogu świadectwo; w przekładzie greckiej kroniki 

świata Malali, sporządzonym w Bułgarji jeszcze 
w X wieku, zachowanym w ruskich odpisach 
z późniejszemi ruskiemi wstawkami, czytamy obok 
greckich nazw mitologicznych Hefajsta i Heljosa 
nazwy ruskie; dla lepszego zrozumienia dodam, 
że Malała za zwykłym obłędem euhomerowym 
uznawał w bogach dawnych panujących. Opowia
da więc Malała, za nim tłumacz bułgarski, a wkoń-
cu i kopista niski, że po potopie panowali w Egip
cie... Jermija (Hermes), po nim Feosta (Hefajstos), 
którego i Swarogiem zowią; inne szczegóły, jak 
za niego kleszcze z nieba spadły i niemi kuto broń 
z kruszczów zamiast z dawniejszych kamieni i ki
jów, jak on ustanowił monogamję zamiast daw
niejszej poliandrji, należą do Hefajsta, nie do Swa-
roga, więc je pomijam. A więc imię greckiego ko
wala niebiańskiego Rusin zastąpił Swarogiem; in
nemi słowami: kowalem (kowal był najznako
mitszym w pierwotnym świecie rękodzielnikiem; 
języki słowiańskie dowodzą znaczenia jego już 
tern, że mają dlań odwieczne liczne nazwy: kor-
czij i voir, vyg«/fl-kuźnia, nie mówiąc o wszelakich 
późniejszych kowalach, kowaczach, kowarzach, 
kuźniecach). Z powodu zaś naczelnego miejsca, 
jakie Swarożyc zajął między bóstwami w Radgo-
szczu, nie pomylimy się chyba, przypuszczając, że 
Swarożyc był bogiem ziemskiego i niebiańskiego 
ognia (błyskawicy). 

Ale owa wstawka ruska w tekście Malali po
ucza w dalszym ciągu o czemś jeszcze ciekaw-
szem: bo Malała prawi, że po śmierci Feostowej 
Panował Egipcjanom syn jego, Heljos (słońce), 
którego nazywają Dażbóg: „car słońce, syn Swa-
rogów, który jest Dażbóg, był silny mąż... Homer 

Httołogjj polska. 
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rzekł o nim, jako Dażbóg Afrodytę oskarżył... po j 

śmierci Dażbożej, syna Swarogowego". A więc do 
boga-ognia, Swaroga, przybywa bóg-słońce, Daż
bóg. Niczego nie dowodzi jednak genealogiczny 
związek między oboma, powtórzony wyłącznie za 
Malała, nie na wiarę słowiańską. Gdyśmy Swaro-
ga-Swarożyca (powtarzam, że to jest jedno imię, 
przenigdy dwa, niby imię ojca i syna, jak stale 
a mylnie prawią) w topografji polskiej odnaleźli 
(Swarożyn), jest Daćbog, Dadzibóg znanem na
zwiskiem u szlachty polskiej, zaświadczonem od 
XIV w. (np. kanonik płocki Dadźbóg z r. 1420), 
dziedzicznem w tym i owym rodzie wielkopolskim. 
Otóż nazwisk podobnych niema zresztą; nie można 
z niemi narówni stawiać żadnych Bogumiłów, Bo
gusławów, Boguchwałów ani nawet Modlibogów ; 
to jest nazwa osobliwsza, boska, świadomie na lu
dzi przeniesiona, jak Grecy i Rzymianie czynili 
(mieli „theofora" t. j . imiona boskie). I to dowodzi, 
że Polacy czcili niegdyś słońce — Daćboga; i tu 
ta sama, co przy Swarogu różnica: ogień, słońce — 
to materja; Swaróg, Daćbóg — to bóstwa. 

Cóż znaczą obie nazwy? Swaróg, utworzony 
jak raróg (od razu, szelestu skrzydeł; imiona na 
-og są częste, pieróg od piru — uczty, ostróg od 
ostry) od swaru; swarzy się ogień na ziemi, po
żerając, co mu popadnie, swarzy się ogień na nie
bie, gdzie przed grzmotem-swarem wymyka się 
ogień-błyskawica. Daćbog znaczy zaś dający (wła
ściwie daj; dadź, dadzi jest stary rozkaźnik od 
dać) bogactwa, bo bóg znaczy bogactwo, por. bo
gaty, u-bogi, z-boże (pierwotnie dostatek, u nas już 
tylko na pole przeszło, jak bydło, dobytek na obo
rę). Że właśnie słońce dobroczynne na lesistych 

Ml fOLOGJA POLSKA 35 

i moczarowatych ziemiach w strefie aż nadto 
umiarkowanej poręczało obfitość płodów, łatwo 
zrozumieć. 

Otrzymaliśmy więc dla pierwotnego kultu pol
skiego dwie wytyczne : Swarożyc — ogień, i Dadź
bóg — słońce. 

Ruś, zawierając pokój i umowy, zaklinała się 
w ciągu X wieku między innemi „Wołosem, bo
giem bydła" (Wołos, skotij bog) ; Włodzimierz ka
zał po ochrzczeniu ziemi ruskiej wrzucić w Kijowie 
posąg Wołosa do Poczajny, a o cały wiek (!) 
później św. Abraham Rostowski w Rostowie zni
szczył kamienny (rzecz całkiem wyjątkowa, po
sągi bywały stale drewniane) posąg Wołosa, 
czczony przez Słowian i Finów; była to może tylko 
t. zw. baba kamienna, przezwana Wołosem. Imię 
Wołosa albo Welesa (forma pierwotna, która 
w ustach ruskich przybrała później i formę Woło
sa) pojawia się nieraz w literaturze staroruskiej, 
wojującej z pogańską „dwójwiarą"; najbardziej za
stanawia, że w „Słowie Igorowem" z r. 1187 wieszczy 
Bojan nazwany jest „wnukiem (potomkiem) We-
lesowym". W Polsce imienia tego nie znamy wca
le, ale w Czechach było w w. XV—XVI pospolite 
i znaczyło djabła; czytamy w t. zw. „Tkaczu": 
„ki czart albo ki weles albo ki smok wzbudził cie
bie przeciw mnie"; w kazaniu z r. 1471: „porzuć-
myż już u welesa (do djabła!) te grzechy"; w wy
kładzie Syracha z r. 1561 prawi Reszel, że życzył 
sobie mąż, aby jego żona-sekutnica dziką gęsią „za 
morze ku welesu" uleciała (co inny wykładacz 
Przez „k diasu", ku djabłu, tłumaczył); jeszcze 
w r. 1598 przytacza się przysłowie: „ki weles im 
naszepce" (lecz wcle, wele, przyśpiewu starocze-

3* 
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skiej kolędy, tu plątać się nie godzi; Niederle str. 
114, z najbłahszej kombinacji wywiódł, że to niby 
wzywanie bela-djabla — co w r. 1436 uchodzi, nie 
wolno w 1917 powtarzać bez krytyki!). Jakżeż po
godzić rzeczy tak odmienne: bóg bydła -— djabeł? 
Otóż, skoro się Słowianie ruscy Welesem zaklinają, 
toć nie mógł być bogiem bydlęcym; wiemy, że 
właśnie przysięgi składano w imię bóstw podziem
nych, z dziedziny śmierci, podziemia, chronicznych, 
a zgadzałoby to się znakomicie z czeską rolą we-
lesa-djabła. Tu nasuwa się mimowoli dziwna pa
ralela; toż samo, co o Welesie, możnaby o Her
mesie greckim powtórzyć. Hermes jest w Arkadji 
bogiem bydła i pasterzy (przecież ich „Pan" jest 
jego synem), ale jest i wodzem dusz, „psychago-
gos", niby nasz św. Michał, a jest i bogiem dostatku 
i kultury. I byłaby to paralela wręcz łudząca, gdy
by nie okoliczności, które ją osłabiają albo raczej 
usuwają. Bo, co do Hermesa, wiemy o tem wszyst-
kiem jak najpewniej; inaczej ma się rzecz z Wo-
łosem. Bo któż go nazywa bogiem bydła? Kroni
karz dwukrotnie, z naciskiem, podnosząc umyślnie : 
„jedni klną się Perunem (bez dodatku), drudzy 
Wołosem bydlęcym". Pocóż ten dodatek osobliw-
szy, niby docinek uszczypliwy, bo cóż bydłu do 
przysięgi uroczystej? Tajemnice wyjaśnia szcze
gół, że słowo Wołos było zarazem ruską formą 
imienia chrześcijańskiego patrona bydła, Własa-
Błażeja („bukolos", wielki strażnik wołów), i cała 
pasterska funkcja Wołosa polega raczej tylko na 
umyślnem pomieszaniu świętego pasterza w Ce
zarei Kapadockiej, Własa, Wołosa, Błażeja, z boż
kiem zaziemskim, Welesem, Wołosem, tak, że po
dobieństwo z Hermesem byłoby tylko ułudą. A byli 

nawet badacze, którzy całego Wołosa - Welesa 
odmawiali Słowianom, Rusi, i twierdzili, że to nic 
innego, a tylko właśnie ten chrześcijański święty 
Włas; ten pomysł jednak zupełnie odrzucić na
leży, bo starsza forma Weles dowodzi rodzimości 
nazwy i postaci. Cóż znaczy Weles? Możnaby 
twierdzić, że jak białasy od białych, na wzór in
nych podobnych słów, tak i weles od wż-wielki po
chodzi. Jeżeli jednak uwzględnić domysł na pod
stawie czeskich wzmianek, że Weles był bogiem 
(podziemi) klątwy, świata dusz, to nastręcza się 
inny zupełnie wywód. Na Litwie pogańskiej były 
weles, dusze zmarłych; łotewskie wela menesis, 
miesiąc zaduszny, weli, duchy zmarłych: litewski 
wielinus-diabeł, z innym przyrostkiem, odpowia
dałby znakomicie czeskiemu welesowi-d}ablo\v\ ; 
na Żmudzi wymienia Laskowski-Łasicki (w dziełku 
o religji żmudzkiej) Wiełona, „boga dusz". Nazwi
sko powtarza się może i w imionnictwie topogra-
ficznem, chociaż trudno rozstrzygnąć, bo tu mie
szają się przeróżne tematy. Ale mamy np. w Ta
trach podanie o smoku Wołoszynie (smok i djabeł, 
to para) ; tam, gdzie padł, wyrosła góra Wołoszyn 
i do dziś się tak nazywa (por. czeskie Mełeszin). 
Zresztą już ojciec filologji słowiańskiej, Dobrowski, 
Welesa z litewskim welinas, djabeł, łączył. Welesa-
Wołosa wstawiamy do mitologji polskiej tylko 
z nadzwyczajnem zastrzeżeniem. 

Skorzystaliśmy wyżej z nazwy osobowej Da-
dzibogów, aby pierwotnej Polsce przypisać cześć 
lJadziboga. A może jest jeszcze jakieś inne po
dobne imię osobowe „boskiego" początku, przenie-
s»one, jak Dadzibóg, od bogów na ludzi? Otóż jest 
Prastare imię Trojan, u nas. u Czechów i liczne 
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stąd nazwy miejscowe: Trojanów i i. Czy ten Tro
jan nie to samo pierwotnie, co Trzygłów, czczony 
jako główne bóstwo i w zachodniej Słowiańszczy-
źnie i w Brandenburgji górnej i w Szczecinie (Tri-
glaff u szlachty niemieckiej). O Trojanie samym 
jako o bogu mamy świadectwa staroruskie, 
a u Serbów i Bułgarów istnieje do dziś w bajkach 
czy to car Trojan, czy potwór tak nazwany, który 
światła słonecznego nie znosi, z skrzydłami wo-
skowemi, albo z koźlemi uszami. Ale o tym Troja
nie staroruskim i o bałkańskim twierdzą ogólnie 
(por. Niederle str. 125—127), że to „ubóstwiony ce
sarz rzymski" Trajan, pogromca Daków, na ca
łym Bałkanie sławny, którego imię w tamtejszem 
imiennictwie miejscowem liczne pozostawiło ślady. 
Ale to, że i u nas i u Czechów ta nazwa nierzadka 
jest a dawna, łączeniu z Trajanem rzymskim sta
nowczo przeczy. Wywód Niederlego, że ten ruski 
bóg nie mógł mieć osobiwszej funkcji z powodu swe
go obcego pochodzenia, jest zbyt naiwny. W Traja-
na nie wierzę, aie Trojana - Trzygłowa na pewne 
w mitologji polskiej również nie umieszczę, już 
choćby dlatego, że nazwa Trojana, jeśli on ma być 
Trzygłowowi równym, wskazywałaby polimorfję. 
wielość członków. Polimorfja odznacza istotnie 
bóstwa pomorskie i rugijskie, które miewają po 
trzy, cztery i więcej głów i rąk, podobnie jak cel
tyckie, ale na Rusi może jej wcale nie było, skoro 
w żadnym opisie posągów Peruna czy Welesa te
go nie znajdziemy; może to była właściwość wy
łączna owych szczepów, a polskie bałwany w niej 
udziału nie miały. Cały wywód o Trojanie jako 
o możliwem bóstwie opiera się jedynie na takiem 
wytłumaczeniu nazwy, a upada, jeśli Trojan od 
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trojaków (w porodzie) nazwany. Domysł więc 
z Trojanem jeszcze bardziej jest kruchy, niż 
z Welesem, którego „mitologię" choć Czech po
twierdził. Nazwisko Trojana powtarza się paro
krotnie w „Słowie Igorowem", ale z licznych te
goż zagadek Trojan najbardziej zagadkowy i ża
den z niezliczonych wykładaczy „Słowa" nie zro
zumiał go dotąd. Zresztą wygórowany indywidu
alizm słowiański przeczy przenoszeniu zjawiska 
od jednego szczepu do drugiego, jeśli brak wszel
kich wskazówek, któreby do tego uprawniały. 

Mitologie słowiańskie (umyślnie używam liczby 
mnogiej, jakgdyby każdy szczep miał swoją oso-
bliwszą) odznaczają się cechą, obcą, zdaje się, 
w tej mierze mitologji germańskiej, celtyckiej, li
tewskiej, właściwą raczej greckiej. U każdego mia
nowicie szczepu znajdziesz odmienne bóstwa, 
przynajmniej naczelne. Znamy dokładniej bóstwa 
Słowian lucickich i pomorskich; otóż spotykamy 
się u nich stale z coraz innemi. Swarożyc, wsławio
ny przez Thietmara i Brunona, znika bez śladu; 
bez wymienienia jego nazwiska opowiada inny 
kronikarz pod r. 1068, jak biskup Burchard po 
zwycięskim przeciw Radgoszczowi pochodzie „od
wiódłszy konia, którego za boga w Rheda (tak, 
zamiast w Radgoszczu!) czczono (por. wyżej opo
wiadanie Thietmarowe o tym koniu) wrócił na nim 
do Saksonji". W Arkonie na Rugji czczą Świętowi-
ta i sława iego rozchodzi się nad całym Bałtykiem, 
ale nigdzie indzie]' nic powtarza się ta nazwa; 
w Howelbergu i na Pomorzu czczą natomiast iako 
j,Marsa" Jarowita; ale Jarowii a Swiętowit to chy
ba to samo, bo jary znaczy pierwotnie i święty 
1 silny; na Pomorzu i w Brandenburgu czcza 
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Trzy głowa, a przecież nie może to być pierwotna 
nazwą bóstwa; nazwa to późniejsza, niby z posągu 
na boga przeniesiona, co mógł by} pierwotnie 
zwać sie choćby i Swarożycem, jak w Radgoszczu. 
To nie bóstwa się zmieniają, tylko ich nazwy, i co
raz inne wypływają na powierzchnię; Trzy głów, 
Swietowit, Swarożyc, toć nie trzy odmienne bó
stwa, ale jedno i to samo główne bóstwo ognia 
ziemskiego i niebiańskiego; albo też Świętowit 
i Trzygłów (co na wsze strony bacznie spogląda) 
to tylko odmienne nazwy Dadźboga — rzeczy do
kładnie określić nie można. Wobec takiej rozbież
ności głównych nazw mitologicznych i wobec bra
ku pewnych poszlak wahamy się więc choćby 
bożka zmarłych, władcę nawi (zob. niż.), Welesa. 
Polsce przyswoić. 

Wedle miejscowej nazwy „Swarożyn"' mo
gliśmy cześć Swraroga-Swarożyca i Polsce przysą
dzić. Jeszcze jedna nazwa miejscowa może po
dobną oddać przysługę. Jest w archidiecezji gnie
źnieńskiej odwieczne Rgielsko nad jeziorem tejże 
nazwy; w r. 1153 zapisano Erglzko, w 1222 Er-
gilzsko, w 1392 Rigielsko; jest Rgilew (w bardzo 
starannej publikacji niemieckiej z r. 1918 Rgielew) 
w powiecie kolskim. Nazwa prastara, wyprze
dzająca wszelką kolonizację (Jagić chciał w niej 
koniecznie coś obcego odkryć), wyjaśnia się z na
zwy bożka, którego posąg postawił Włodzimierz W. 
na kilka lat przed ochrzczeniem, jako niby 
ostatnią manifestację państwową pogaństwa ru
skiego. Bo oto pisze t. zw. Nestor pod r. 980: „I po
czął Włodzimierz panować w Kijowie sam jeden 
i wystawił posągi na wzgórzu poza dziedzińcem 
dworcowym (pałacowym; stanęła tam później cer-
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kiew św. Wasyla, bo Włodzimierz na chrzcie imię 
Wasyla przyjął, od kuma cesarza) Peruna drew
nianego, a głowa jego srebrna a wąs złoty; 
i Chorsa i Dażboga (brak Swarożyca i Welesa), 
i Striboga i Siema, Rgla i Mokosz i ofiarowali im, 
zowiąc ich bogami i przywodzili syny swoje i cór
ki i ofiarowali biesom i splamili ziemie ofiarami 
swemi i splamiła się krwią ziemia ruska i to wzgó
rze". Inne rękopisy piszą dwie nazwy razem, Sie-
morgła, i chwytano się tej pisowni, aby w niej od
krywać i Sema-Heraklesa (!!) i nie wiedzieć co 
innego, równie prawdopodobnego, z biblji. Obie 
nazwy za innemi rękopisami należy rozdzielić: 
były więc bóstwa Siem (może ten sam pierwia
stek, co się powtarza w Siemowit, którego my 
mylnie Ziemowitem piszemy; podobnie Siemomysł, 
nie Ziemomysl, Siemiradzki, od słowa siemja ród. 
familja) i Rgiel, którego imię w Rgielsku odnaj
dujemy. Ale na tern już i koniec; Nestor żadnego 
nie dodaje szczegółu, więc chyba tylko z samego 
słoworodu możnaby się domyślać dalszego zna
czenia. Ale tu nastręczają się najrozmaitsze wnio
ski. Oto nasza reż — litewskie rugis, skąd niemiec
kie Roggen i nazwę Rugji (?) zapożyczono; byłby 
to więc pierwotnie jakiś bożek żytni, polnych uro
dzajów; cóż, kiedy są i inne możliwości. Nie przy
taczam umyślnie najpocieszniejszych koziołków 
etymologicznych, jakie nad tą parą imion wywra
cano; wystarczy zdanie Niederlego: „jedno jest 
pewne, że to nie są nazwy słowiańskie (!!) i że 
mamy w Simie a Rgle albo w Simargłe bądź obcą, 
najprędzej grecko-wschodnia postać... albo. że to 
jest zepsuty, sztuczny wytwór literacki, dla któ
rego ogółem żadne bóstwo na Rusi nie istniało. 
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Simargł albo Sim a Rogi również wiec nie należą 
do słowiańskiej mitologji ruskiej; możliwem jest 
jednak, że przed zakończeniem doby pogańskiej 
przenikło do Kijowa jakieś bóstwo obce, któremu 
Włodzimierz posąg postawił". Nie myślę bronić 
Nestora; on wiedział, co pisał, i nie potrzebował 
żadnych sztuczek literackich, ani towaru przy-
woźnego, co właśnie pierwotnej mitologji jest 
najbardziej obce, chociaż stale takie przypuszcze
nia pożyczek powstają; przecież Jagić tłumaczył 
zgodność Swarożyca ruskiego z zaodrzańskim 
tern, że to zaodrzańscy Słowianie zawieźli go 
wraz z innym towarem do Wielkiego Nowogrodu 
i tą droga morską dostał się Swarożyc z Radgo-
szcza do Kijowa i Rusi — wymysł to tak potwor
ny, że nawet łatwowierny Niederle nie mógł mu 
przyklasnąć. 

Otóż i wszystkie znaczniejsze bóstwa, jakieśmy 
zdołali z mniejszem lub większem prawdopodo
bieństwem (?) w Polsce osadzić. Zdziwiony czy
telnik zapyta: toż wszystko? a gdzież Piorun, któ
rego posąg dopiero co opisaliśmy za Nestorem, ów 
Piorun, bez którego niemasz mitologji słowiań
skiej, ba nawet starszej, litewsko-słowiańskiej, boć 
podobnie jak Słowianie Pioruna, tak czczili jeszcze 
w XVI w. Litwini, a dawniej Łotwa i Prusowie, 
Perkunasa. Finowie, którzy przejęli pierwszą daw
kę jakiejś kultury pierwotnej od Litwy w najszcr-
szem słowa znaczeniu, obejmującem i Łotwę, na
zywają po dziś dzień djabła Perken i to dowodzi 
wyraźnie, że właśnie forma litewska z rk, nie na
sza z samem r, istniała już przed dwutysięcami 
lat. Nikt też nie wątpi o prasłowiańskiem, a więc 
i praoolskiem bóstwie Perunowem i wyjaśnienie 
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samej nazwy nie przedstawia trudności; jak bie
gun od bieguna, tak piorun (pieron na Śląsku, chy
ba nie pod wpływem czeskim?) od piorę ..biję" 
utworzono. I jeżeli grecki pisarz w pierwszej po
łowie szóstego wieku p. Chr., pisząc o wierze. Sło
wian, prawi, że czczą jednego najwyższego boga, 
władce pioruna, to nikt nie wątpi, że gdyby ów pi
sarz napisał słowiańską tegoż boga nazwę, nie mo
gła ona brzmieć inaczej niż Piorun. Tak twierdzi 
Niederle; wedle niego Piorun, Perun, jest prasta-
rem, domowem, słowiańskiem, z początku nieuczło-
wieczonem ubóstwieniem gromu i błyskawicy, 
a ponieważ ten objaw przyrody najwięcej przyku
wał uwagę i najwięcej ludziom strachu i bojaźni 
napędzał, spojono go z przedstawieniem o demo
nie, silniejszym od innych, który u Słowian po
dobnie jak w mitach innych narodów z powodu 
walnego wrażenia swej funkcji z biegiem czasu 
wywyższony został jako bóg przedni, najsilniej
szy, i uczłowieczony. Na końcu doby słowiańskiej 
dobiegł rozwój kultów miejscowych do tego, że 
starą postać gromowładnego demona przytłumiły 
inne; tylko na Rusi tego nie było, tam był Perun 
nietylko bogiem ludu, ale i drużyna warjagów 
(normańska, szwedzka przeważnie) z księciem na 
czele uznała go jako oficjalnego boga „ruskiego". 
Tak samo prawią i inni, „u Prasłowian, twierdzi 
Janko, to przedstawienie (o jasnem niebie jako 
o bóstwie naczelnem), pierwotnie ogólnie indo-
europejskie. przytłumiono istotą gromowładną, 
Perunem... Perun bez wszelkiej wątpliwości już za 
prawieku zajmował naczelne miejsce między bó
stwami słowiańskiemi jako istota przyrody, nie
ograniczona związkami poszczególnych szczepów. 
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lecz znana i czczona powszechnie". Stanowczość 
tych zapewnień kłóci się, niestety, z tern wszy s t-
kiem, co o Perunie wiemy. 

Lecz dopowiedzmy najpierw dzieje Périma ki
jowskiego i nowogrodzkiego, bo wuj Włodzitnic-
rzowy, Dobrynia, tak samo uroczyście i w Nowo
grodzie Wielkim postawił posąg Perunowy. Czy
taliśmy właśnie jego opis, ale szczegóły o głowie 
srebrnej, a złotym wąsie, to wymysł fantazji kro
nikarskiej ; cały Perun był drewniany — nigdy sie 
nie prawi o posągach inaczej, jak tylko że, je po-
sieczono. albo spalono. Tak samo było z Święto-
witem arkońskim i z wszystkiemi bożkami pomor
skiem!; tylko malutkie ich figurki bywały także 
i z kruszczu. Co tu o Perunie kronikarz opowiada, 
to i u nas się niejednokrotnie powtarzało. Otóż, 
gdy ochrzczony w Chersonie Włodzimierz wrócił 
do Kijowa, „kazał bałwany jedne porąbać, drugie 
ogniowi wydać, Peruna zaś kazał przywiązać ko
niowi do ogona i wlec z góry na ruczaj; dwunastu 
ludziom kazał go zaś ciąć batami, nie żeby drze
wo to czuło, ale na wyśmianie czarta, co ludzi tym 
kształtem zwodził... Ody tak Peruna po ruczaju do 
Dniepru wleczono, płakali niewierni, jako jeszcze 
niechrzczeni. I przywlókłszy, wrzucili go do Dnie
pru, i nakazał Włodzimierz: jeśli gdzie utknie, od
pychajcie go od brzegu, aż przejdzie przez porogi; 
wtedy go zaniechajcie. Jak go puścili, przeszedł 
przez porogi a wiatr wyrzucił go na mieliznę 
i stąd nazwała się po dziś dzień ta mielizna Peru-
nową". To samo powtórzyło się w Nowogrodzie, 
gdzie arcybiskup Jakim pogańskie świątynie zbu
rzył i Peruna porąbał i kazał wrzucić do Wołcho-
wa: „i związawszy linami, wleczono go po błocie, 
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bijąc go batami i popychając i wrzucili go do Woł-
chowa i zakazał Jakim, by nikt go nie przyjmował. 
Szedł zaś rano nad rzekę przedmieszczanin, chcąc 
garnki wieźć do miasta, a to Perun przypłynął do 
brzegu; on go odepchnął kijem; ty. powiedział, 
Perunisko, do sytości jadłeś i piłeś, a teraz popłyń 
precz, płyń z świata, potworo (w oryginale: nie-
koszcznoje, nazwa oznaczająca zarówno wszelaką 
rzecz niegodną, do niczego, jak i złego ducha; 
u nas przezkostem lub bezkostem zwano nietylko 
ludzi skrzywionych, contractas, ale i wszelakie po
twory)". Tak zakończył Perun karjerę; inne źró
dła wymieniają go gołosłownie między bożkami, 
nie dodając innych szczegółów, dopiero habsburski 
poseł, Herberstein, około r. 1520 opowiada, że na 
okrzyk Perun w pewne dni (chyba zapustne) No-
wogrodzianie w kułaczki się biją (ulubiony sport 
staroruski) ; Gwagnin około r. 1580 prawi o kamien
nym posągu Peruna, z wyobrażeniem pioruna w rę
kach, o wiecznym ogniu dębowym, o karaniu 
śmiercią dozorców, gdyby ogień zgasł — ale to 
wszystko bajki niemądre, najniepotrzebniej z za
służonej niepamięci wyciągane. 

Cóż wiemy istotnie o Perunie? Zaznaczmy trzy 
fakty. Dzisiaj między wszystkiemi językami sło-
wiańskiemi niemal jedyny polski „pioruna" używa 
w całej pełni; jeżeli Białoruś klnie: kab ciebia pia
nin tresnuw, toć to prosty polonizm: niech cię 
piorun trzaśnie; u Słowaków w zaklęciach parom 
szczególniej częsty; zresztą ustąpił wszędzie pio
run gromowi. Powtóre, o kulcie boskim Peruna 
Prawią wyłącznie źródła ruskie, inne słowiańskie 
zupełnie go nie znają. I nie bez słusznej przyczyny. 
™i po trzecie, tern właśnie wyróżnia się mitologja 



i ! L ALEKSANDER BR< CKNEK 

słowiańska od najbliższej litewskiej, że nie uznaje 
bezpośredniego kultu przyrody; czci ona ogień, ale 
pod nazwą i figurą Swaroga-Swarożyca ; czci 
słońce, ale pod nazwą Dadźboga; więc i piorun nie
koniecznie pod nazwą zjawiska samego powinien 
występywać jako bożek. 

Jnni Słowianie, jak i my, znali dawniej słowo 
perun i używali go, ale o kulcie bożka Perana nie
ma poza Rusią ani śladu. Czyniono wszystko 
możliwe, aby ten fakt niewygodny usunąć, ale bez 
skutku. Pieśni słowackie o bogu Paromie („za sta
rych bohow, za boha Paroma") zmyślił za na
szych dni patrjota słowacki. Jeżeli Słowianie za-
łabscy czwartek nazywali perunden, to przetłuma
czyli dosłownie niemieckie Donnerstag, tak samo 
jak przetłumaczyli Apfelbaum przez jabłkodab 
i z tej ich nazwy nic nie wynika. Również nie po
wiodło się wykryć nazwiska Piorunowego miedz v 
bóstwami nadłabskiemi; ani Prove Helmolda (je
den rękopis jego kroniki tę nazwę podał jako Pro-
ne, ze zwykłą wymianą n i o), ani Porenutius (ni
by Pioruniec lub Piorunie!) duńskiego kronikarza 
Saksona, niewiadomo, z czego zepsuty — nie na
dają sie do tego celu. Jeżeli patrjota bułgarski, 
Slavejkov, w greckiej legendzie o św. Dymitrze 
wyczytał, że wódz słowiański „Chacon" pytał wy
roczni, czy Saloniki zdobędzie i otrzymał od Pi
nna zapewnienie, że tak — pragnęlibyśmy, żeby 
ktoś wiarogodniejszy potwierdził nam tę wiado
mość, bo nikt inny podobnego tekstu nie widział. 
Również nie rozstrzyga, że w starobułgarskiej 
(a raczej może tylko w staroruskiej?) „Aleksan-
dreid, ie" zamiast Zeusa „Poruna" napisano. Nie 
dowodzą kultu boskiego liczne stosunkowo na

zwy miejscowe od Pioruna, nawet i takie nie, jak 
w dokumencie z r. 1302 dla granic diecezji prze
myskiej (była to zresztą wtedy ziemia ruska) : 
„ot toj góry do perunova duba", bo to może pio
run uderzył w ten dąb. U nas nazwy te wcale są 
liczne, np. Piorunki, Piorunów i Piorunówek, a na
zwa Piorun dla ludzi zjawia się od XIV w.; częste 
są te nazwy i na Bałkanie. W niegdyś słowiań
skich dzielnicach niemieckich znajdujemy Prolin 
pod Stralsundem, dawniej Perun, Pyron pisane; 
a może i Pirna w Saksonji? Szczególnie dla gór 
i pasm górskich to nazwa nierzadka; Perm pia
nina wyróżnia się między niemi. Kosaciec (iris 
germanica) nazywa się u Serbów perunika i bogi-
szą — czy nie w związku z jakimś kultem bo
skim? W przysłowiach, przeklęciach piorun wy
stępuje u nas i u Słowaków (parom tia vzal, kde 
sibolu paroma, parom ti do dusi), ale przecież 
i Francuz i Niemiec klną od piorunów, chociaż ich 
nie ubóstwiają. 

Jeżeli na Rusi kult Peruna tak znacząco wy
stępuje, że go na czoło wszelkich bóstw kładą, to 
może to mieć swoje własne, wyłącznie „ruskie" 
uzasadnienie. Przecież Normanowie, którzy Ruś 
zbudowali, od bajecznego Ruryka aż do histo
rycznego Włodzimierza byli najgorliwszymi czci
cielami Thora, Thonara-Peruna, a kijowski i no 
wogrodzki kult Peruna to może tylko zakapturzo-
ny kult Thora. Wręcz razi, że kronika, opowiada
ne o przysięgach i umowach ruskich, każe dru
żynie książęcej kląć się na Peruna i na Welesa, 
1 dawno zauważono, że sprawa tak się raczej 
Przedstawia: normańska, „warjaska" drużyna klę-
, a się swoim Thorem-Perunem. Słowianie zaś 
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w tej drużynie swoim Welesem-Wołosem (zakli
nali się zazwyczaj jednym, nie dwoma bogami). 
Duński slawista, Rożniecki, wykazał, że szczegóły 
tej klątwy, kładzenie zbroi, naramienników („bu-
gów") i złota na ziemię jest ściśle „normańskie" : 
gdyby przysięgę złamali, niech broń własna ich 
nie broni, niech pożółkną, jak złoto. Jeżeli Perun 
kijowski nie jest niczem innem, tylko Thorem 
upsalskim, to odmienił nieco, po krajowemu, fry
zurę i strój; Thor był zawsze brodaczem, Perun 
wąsalem (i Świętowit arkoński był wąsalem, jak 
wszyscy Słowianie); Thor dźwigał młot pioruno
wy, którym chmury rozbijał, Perun (przynajmniej 
w Nowogrodzie) maczugę (wyrzucił ją na most 
nad Wołchowem, gdy go po rzece pławiono). Na 
dowód, że kult Thora-Peruna był obcy, narzucony 
Rusi przez Normanów-Warjagów, możnaby na
wet przytoczyć fakt, iż lud ruski o Perunie najzu
pełniej zapomniał, tak dalece, że nazwę monasteru 
peryńskiego w Nowogrodzie wywodzi od zwierza-
żmija takiej nazwy, że gromu nigdy z piorunem 
nie łączy. Istotnie też zaprzeczono kijowskiemu 
i nowogrodzkiemu Perunowi oprócz gołej nazwy 
(żywcem przetłumaczonej) wszelkiej rodzimości 
pochodzenia, policzono go poprostu na karb poży
czek normańskich i odsądzono Słowiaństwu. 

Na to niema zgody. Że „Perun" był bożkiem 
słowiańskim, nietylko importem normańskim, do
wodzi odwieczny litewski Perkunas, oznaczający 
to samo. Forma litewska jest pierwotna, poświad
czona niemal przed 2000 lat (przez pożyczkę fiń
ską); dziś brzmiałaby Perkyn; przenigdy Piorun, 
z którym nic niema wspólnego. Perkunas-Perkyn 
znaczy ..debowiec" od pierwotnej nazwy dębu. 
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perky (łacińskie quercus z perçus; niemieckie 
Fahre, dziś inne drzewo; celtycka nazwa silva 
Ercynia, bo w celtyckiem /; początkowe odpada); 
w dębie mieszkał bożek, który piorunami godził 
najwięcej właśnie w dęby (por. ów dąb perunowy 
z r. 1302). Ale ta nazwa dębu zupełnie się zatra
ciła; ani Litwa, ani Słowianie nie znają jej poza 
nazwą bożka „Dębowca", zastąpili ją nowemi. 
W jaki sposób zanikł w Słowiańszczyźnie pier
wotny Perkyn. jak najpierw się w Peryna a później 
dopiero i w Peruna odmienił — trudno powiedzieć; 
forma Peryn jest dobrze zaświadczona: Perin pia
nina, Perenskoj monastir. Może być, że obok nie
zrozumiałego, prastarego Perkyna powstał nowo
twór Peryn, wkońcu Perun, od perę-piorę, zrozu
miały, i ten wyparł zczasem rówieśnika litewskie
go, Perkuna. Inni Słowianie, oprócz Rusi, zarzucili 
później nazwę Pieruna jako boską już dlatego, że 
im była nadto „materjalną", zanadto wiele zdra
dzała; brakło jej stempla wyższości, jakiego wy
magali dla nazw boskich. Jeżeli i na Rusi kult Pe
runa miał się z podobnych przyczyn już ku schył
kowi, to doznał niespodziewanego poparcia ze 
strony intruzów Normanów, którzy swoim Tho-
rem-Piorunem tę cześć niby upaństwowili. Warto 
wspomnieć, chociaż to już Polski wprost nie tyczy, 
że szczególniej na Bałkanie, ale i na Rusi gromo-
władcą został ś. Ilja (Eljasz), nie za zasługą czy 
sprawą cerkwi samej, która zastąpiła niby kult po
gański Peruna chrześcijańskim kultem Ilji, lecz za 
wierzeniami greckiemi (Ilja a Heljos), które tego 
Proroka z objawami atmosferycznemi nierozer
walnie splotły. 

Mitologja polsko. 



III. C Z E S C B O G Ó W 

Nie wyczerpaliśmy mitologii słowiańskiej; nie 
zaznaczyliśmy, jak w rozstrzygającej chwili ury
wają się nagle źródła lub niedomawiają. Źywo-
ciarze św. Oły posługują się „wykładem rzym
skim", mówią o czci „Marsa", ale na innem miej
scu wyłania się jego nazwa słowiańska, Jarowił. 
Prawią, że miasto Wolgast czciło najbardziej Plu
tona, ale tu właśnie niema tego, co najciekawsze, 
a mianowicie nazwy słowiańskiej; Weles? a może 
inaczej? 

Narzuca się zgóry uwadze naszej imię bóg. 
Bóg znaczy boga i bogactwo; z tern spotkaliśmy 
się już wyżej u Dadźboga = nadawcy bogactw, 
w słowach ubogi lub zboże. Obok ubogiego mamy 
i nieubogiego, z czego nieborak zamiast niebożak 
poszedł (stałym zwyczajem następuje dla niepo
znaki zmiana litery; Niemiec klnie Potztausend za
miast Oottstausend, Serb Bore, Bora mi zamiast 
Boże, Boga mi), albo niebożec, a z tego przez przy
rostek ik (jak grzesznik od grzeszny) powstał nie
boszczyk, niezbyt dawny i nie od nieba się wywo
dzący; u Łużyczan nieboki = zmarły. Te dwa bo
gi to jedno słowo, jednego pochodzenia, raz w zna-
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czeniu dawcy, drugi raz w znaczeniu daru, hojno
ści, a więc w znaczeniu czynnem i biernem, jak 
bój znaczy i zabójcę i zabójstwo. Nie są to dwa 
słowa odmienne, tak, że słowiańskiem. rodzimeni 
byłoby tylko bóg = zboże, bogactwo (zboże, 
u nas = cerealia, u Łużyczan = bydło), a bóg 
= deus byłoby pożyczką. Na dowód tego przyta
czają że oto w językach irańskich, szczególniej 
w perskim, starym i nowym, baga oznacza boga, 
i Darjusz w napisie, uwieczniającym jego rządy, 
bagahja radi mówi, całkiem jak Ruś boga radi (dla 
Boga). Ponieważ zaś Persja, choćby Darjuszowa, 
strasznie od Słowiańszczyzny jest daleka, więc 
irańscy Scytowie, którzy stepy czarnomorskie 
niegdyś zamieszkiwali, byliby łącznikiem. Zgadza
ją się dosyć powszechnie na ten wywód; słowiań
ski bóg (zboże) nabrałby zatem znaczenia boskości 
za przewodem Scytów-Irańczyków. Ale najpierw 
nic wiemy, czy Scytowie (przecież to nie to samo, 
co Persowie!) słowo to ogółem znali: nikt go 
u nich nie wymienił; powtóre, brak liczniejszych, 
wyraźnych pożyczek słowiańskich z języków scy-
to-irańskich (jest kilka zgodnych odmianek zna
czenia, ależ to nie wystarcza!). Nasza i perska 
zgodność znaczenia może być tylko przypadkową, 
pozorną; nasze bóg = bóstwo ustaliło się może 
i pod wpływem Dadźboga. Tylokrotnie błagano 
Dadźboga o zboże, bogactwo, że wkońcu i samo 
bóg wystarczało; podobnie skracano stale wszel
kie imiona osobowe dwuczłonowe (Spytek, Gnie
wek z Spycigniew, Gniewomir) ; tu, w skrócie mógł 
wystąpić tylko drugi człon, bóg. W każdym razie 
już za prawieku musiało się to imię uogólnić: obok 
dawnego, słonecznego Dadźboga bóg oznaczał tak-

4* 
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że każde inne bóstwo; stąd bogini dla bóstw żeń
skich, stąd u chrześcijan przyjęcie tej nazwy dla 
własnego boga. Ależ najlepiej przypuścić, że niema 
tu mowy ani o pożyczce irańskiej, ani o skróce
niu, lecz że pierwotne dwa znaczenia, dawcy i da
ru, rozszczepiły się; ten ocalał w złożeniach 
(Dadźbóg, ubogi), ów upowszechnił się tak, że już 
i chrześcijanie mogli go przyjąć, chociaż oni do
piero pojęciem właściwem to słowo wypełnili, po
dobnie jak i słowo święty, które pierwotnie to sa
mo, co jary znaczyło (silny), a dopiero za chrze
ścijaństwa nabrało dzisiejszego znaczenia. 

I oto wyłania się dalsze pytanie: czy doszli 
Słowianie do pojęcia jednego t. j . najwyższego bo
ga? Czy było u nich jakieś ustosunkowanie sił 
boskich, wyższych i niższych? Pytanie wcale nie 
zbyteczne, bo na samym początku i na samym 
końcu dziejów pogaństwa odpowiedziano na nie 
wyraźnem twierdzeniem. I tak Orek (Prokopjusz) 
w połowie szóstego wieku prawi niedwuznacznie: 
„Mniemają (Słowianie), że jest jeden bóg, władca 
gromu, sam jeden pan nad wszystkimi i jemu ofia
rowują woły i wszelakie świętości". A w sześćset 
lat później twierdził Helmold, który między pogań
skimi Słowianami w Holsztynie siedział, że „po
między wielorakiemi bóstwami, które niwami i la
sami, smutkami i rozkoszami władają, nie przeczą, 
że jeden bóg w niebie nad wszystkiem panuje, że 
on przemożny, tylko o rzeczy niebiańskie się tro
szczy, ci zaś, pełniąc rozdzielone urzędy, z krwi 
jego pochodzą i każdy z nich tern celniejszy, im 
bliższy owemu bogu bogów". Niederle twierdzi na
wet, że, gdyby Prokopjusz owego boga bogów po 
imieniu był nazwał, byłby nim niechybnie Perun. 
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Niestety, oba te świadectwa nie dowodzą niczego. 
Dlaczego? 

Orek, gardzący Słowianami jako psami (inne
go uczucia dla nich Orecy, wyjąwszy obu braci 
soluńskich, nigdy nie żywili), sam sprawy bliżej 
nie badał; wierząc, że pogaństwo wszędzie jest 
jednej próby, uraczył nas poprostu frazesem, uto
czonym na modłę starogrecką, o Zeusie gromo
władnym. Jest to retoryka grecka, nie prawda sło
wiańska. Helmold natomiast powiedział szczerą 
prawdę, ale gdzież się o niej dowiedział? Między 
Słowianami, którzy w przeciągu dwu wieków dwu
krotnie przyjmowali chrześcijaństwo, które wy
dawało się już u nich na zawsze zakorzenionem, 
póki go nowa reakcja pogańska nie zmiotła. Z tych 
wpływów chrześcijańskich niejedno u nich na 
zawsze zostało; do chrześcijańskiej wiary, którą 
sami tylokrotnie wyznawali, o jedynym Bogu i sy
nu jego, dostosowali własną. Źe te wpływy chrze
ścijańskie u tych pogan nie są próżnym domy
słem, tego dowodzi sam Helmold, prawiąc nieco 
dalej o tern, jak przy ich biesiadach krąży czara, 
nad którą wymawiają słowa na cześć boga dobre
go i złego, wyznając pochodzenie szczęścia od do
brego a przeciwieństw od złego. I uwierzono ślepo 
tym słowom Helmolda i wmówiono w Słowian ja
kiś dualizm irański, cześć Ahuramazdy i Agrima-
na. Cóż z tego, kiedy te zamki na lodzie zburzył 
natychmiast sam Helmold, zdradzając nazwisko 
"ie dobrego boga, lecz tylko złego: „zowią złego 
noga swoim językiem djabol albo czarny bóg". Ale 
°- d-'able, malowanym zawsze czarno, dowiedział 
S'Ç Słowianin nadłabski dopiero od księży kato
lickich i całv mniemany dualizm prasłowiański 
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jest bańką mydlaną. Że Niemcy w XVI — XVIII w. 
dorobili do czarnego boga jeszcze i białego, o któ
rym się Słowianom nigdy ani śniło, nie polepsza 
sprawy. Usuwamy więc oba świadectwa, jedno 
jako pusty frazes klasyczny, drugie jako wytwo
rzone pod wpływem chrześcijaństwa dopiero w XI 
wieku. Co innego, że na czoło olimpu słowiańskie
go wysuwał się to tu, to tam to taki, to owaki bóg. 
że szczególniej wierzono w jego siły, w jego wy
rocznię, ale to zmieniało się wedle czasów lub 
szczepów. Dzięki wszelakim okolicznościom, na ja
kiś czas, w jakimś kraju czy kraiku taki Świętowit 
czy Trzygłów zasłaniali sobą inne bóstwa. 

Natomiast sama istota bóstwa, jego zakres 
działania, sprawiały, że mimowoli jeden bożek 
przewyższał drugiego. Bóg ognia, dobroczynnego 
na ziemi a strasznego na niebie, albo bóg słońca 
nabierali nierównie większego znaczenia, niźli jakiś 
tam wodnik czy gajowiec. Jego znaczenie i wpływ 
rozszerzał się stale. Świętowit w Arkonie zakra
wa na wszechmocność; umie zapowiadać urodzaje 
na rok przyszły, więc niemi zawiaduje; zwycięża 
wrogów, zapewnia powodzenie na morzu i lądzie; 
obiega ziemię na świętym koniu, którego tylko 
kapłan dosiada; ma swoich najeźdźców, co się łu
pami z nim dzielą. Tem samem był widocznie 
Swarożyc w Radgoszczu; tu i tam tak samo wró
żono zapomocą jego konia; tu i tam zanieczyszcza 
go oddech i widok ludzki — Trzygłów nosi więc 
przepaskę na oczach i ustach, a kapłan Świętowi-
towy nie śmie oddychać w przybytku boskim. 

Między temi „wielkiemi" bogami nie było żeń
skich; Nestor jedne na końcu swego spisu umieścił. 
Jak ani Wanda ani Libusza, wbrew fantazjom mi-
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strza Wincentego i dziekana Kuźmy, panować na 
ziemi nie mogły (nie dopuściliby do tego przenigdy 
Słowianie, którzy i mężyc-amazonek nie znają, 
mimo baśni czeskich, wywołanych samą nazwą 
grodu Dziewina i bajkami starożytnemi), tak i na 
niebie nie rządziły baby. Cóż było z zaświatem, 
gdzie panował Weles, jeśliśmy go trafnie za Plu
tona słowiańskiego uznali? Człowiek leżał martwy, 
Póki trupa nie spalono, gdyż ciałopalne obrzędy 
obowiązywały u Słowian, ale duch, dusza, przeno
siły się do krainy zaziemskiej, skąd wracały kil
kakrotnie do roku na ziemię, między swoich. Bo 
niewesoły był ten kraj zaziemski; nazywano 
wprawdzie rajem ciepłe jakieś strony, dokąd 
ptactwo przelotne na zimę się udawało (po rusku 
ne jem lub wyrejem zwane), ale ten raj wiecznie 
zielony (dlatego przez chrześcijaństwo z „parady
zem" biblijnym utożsamiony) nie b^ł wcale sie
dzibą duchów-upiorów. Ich świat zaziemski był bez 
słońca i ciepła, bez pokarmu i napoju, więc zjawia
ły się duchy przodków na wiosnę i jesień, aby je 
obmyto, ogrzano, napojono, nasycono; kto tego za
niedbał, narażał się na mściwy ich gniew, bo za
zdrościli żyjącym wsizystkiego. To szare państwo 
cieniów, gdzie może Weles przewodził, nazywało 
się nawią; zbiorowe nawie oznaczało upiorów. 
I tak opowiadał Nestor, jak to nawie bili, trapili 
Potoczan, a gdy Qrek-rzezaniec jako metropolita 
zjawił się w Kijowie, mawiała Ruś: nawie przy
szedł; zmartwychwstał z nawji, był w nawiech 
albo patrzy w naw — pełno takich w starej ru-
szczyźnie zwrotów; ale to słowo prasłowiańskie 
1 yzech, zamiast powiedzieć, że Krok umarł, po-
wiedziła, że Krok poszedł do nawi; w ..Aleksandrę-
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idzie" staroczeskiej niewierny „burgrabia", usław
szy innym w nawi (w piekle) mieszkanie, sam 
wpadł w to sidło, gdy mu głowę ucięto. Myśmy 
o tern słowie zupełnie zapomnieli; niema ono nic 
spólnego z łacińskiem navis (jakoby łodzią za mo
rze do nawi się dostawano), lecz pochodzi od sło
wa znakomicie odpowiadającego przedstawieniom 
o czczej szarzyźnie życia zagrobowego: unava, 
nnynie, nyć oznacza tęsknotę, nudę, znużenie 
(u Rusi i Czechów liczne odpowiedniki; na Rusi 
serce „nyje", boli); pysznej germańskiej walhalli 
niema więc i śladu u Słowian. Wobec tego pewnego 
słoworodu odpada mniemanie Niederlego (str. 37). 
jakoby nazwa navje przysługiwała pierwotnie ru
sałkom, niby ich nazwa najstarsza. U nas jeszcze 
przy końcu XV wieku gromił kaznodzieja tych. 
co w wielki czwartek po rozstajnych drogach 
„grumadki" dla ogrzewania zmarłych palili, bo 
niemasz z tamtego świata żadnego powrotu. 

Słowianin w ten powrót święcie wierzył, ale 
rozróżniał między powracającymi z zaświata; na
wie nie szkodziły, jeśli się im przynależne ofiary 
składało, jeśli się np. „dziady" (dusze przodków) 
na noc raczyło pokarmem, napojem, łaźnią w pew
ne dni doroczne. 

Życie zagrobowe toczyło się w ponurej nawi 
(„tyś zmarłych z nawi wskrzeszał" prawi legenda 
czeska; unawić znaczy w „Aleksandreidzie" zabić), 
ale o „nieśmiertelności" duszy albo o jakiejś za-
grobowej zapłacie za życie grzeszne czy dobre nie 
było mowy; mógł więc kronikarz Thietmar z sta
nowiska chrześcijańskiego wyrazić się, jakoby 
Słowianie wierzyli, że ze śmiercią doczesną 
wszystko się kończy. Przeczyłby temu sam ten 
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fakt, podany przez niego, że za czasów Mieszka, 
gdy był jeszcze poganinem, po spaleniu zmarłego 
męża żona śmierć ponosiła, a św. Bonifacy sławił 
Wenedów (Słowian) za to, że żona po śmierci mę
ża nie życzy sobie dalszego życia, lecz zabiwszy 
się, na jednym stosie z nim płonie; przenigdy jed
nak mąż nie zabijał się, gdy mu żona umarła; tylko 
dla jego wygody szła ona za nim i w zaświaty. 
O piekle jak i o djable Słowianin nie miał pojęcia; 
chrześcijaństwo dopiero słowu, co smołę oznaczało 
(pkiel rodzaju męskiego; później wedle niebo nija
ki rodzaj przybrało), znaczenie osobliwsze nadało. 
Przypadek chyba zrządził, że trzy głowy bożka 
swego kapłani pomorscy tłumaczyli władzą nad 
niebem, ziemią i podziemiem (dowolnie chyba, sko
ro bóstwa bałtyckie miewały, jak i celtyckie, wię
cej głów i rąk). Czy i w Polsce na saniach (jako 
na najpierwotniejszym wozie) wołami (jako naj
pierwotniejszym zaprzęgiem) na żale i żalniki 
(gdzie martwych palono, niby żary, żarniki), zwło
ki wywożono, jak to było na Rusi—nie wiemy; żale 
z popielnicami (urnami) bywały i bez mogił, usy
pywanych rękami, dlatego rękawkami nazywa
nych. 

Takie to bóstwa panowały na niebie, nad zie
mią i w zaświecie; jakiż ich rodowód, skąd się 
wzięły? Nie chodzi o same najniższe warstwy naj
pierwotniejszego uczucia religijnego, wywołanego 
strachem, a przenoszącego stosunki przyczynowo-
ści, dostrzeganej na ziemi, i na wszelkie zjawiska 
nieuchwytne. Wyszliż prasłowianie ze spólnoty. 
która najcelniejsze okazy okalającej człowieka 
przyrody, jasne niebo-ojca u góry a żywiącą zie-
mię-matkę pod nogami, ubóstwiło i dla nich nazwy 
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i pierwszą miłość urobiło? Nazwy, „Djaus-patar" 
(niebo jasne-ojciec) i „De meter" (rnatka-ziemia). 
tylko tu i owdzie u Arjów ocalały; z reguły nastę-
pywały coraz dalsze istot owych różniczkowanie 
i coraz nowe nazwy z nowego, ale zawsze zrozu
miałego zasobu słów, i dlatego różnią się nazwy 
boskie nawet między bliskiemi sobie szczepami: 
Litwin zachował prastare diewas dla boga, myśmy 
je późną nazwą zastąpili. Kult słowiański był kul
tem sił przyrody, uduchowionych, uczłowieczo
nych, wkońcu odczepionych od tej podstawy na
turalnej, co się i w osobliwszych nazwach (Swaro-
życa, Dadźboga) objawiało. Pierwotny kult jasne
go nieba dziennego z słońcem (i zróżniczkowane
go ciemnego, nocnego z księżycem?) i ziemi prze
rodził się w kult ognia na niebie (Perkuna) i zie
mi, wyodrębnił osobną nową cześć słońca (i innych 
ciał niebieskich?), ożywił gaje i źródła, naznaczył 
opiekunów ludziom (od urodzenia począwszy) 
i szczepom, zapewniał urodzaje na niwie i w trzo
dach. A pierwotny podkład tej wiary urósł z udu
chowienia całej przyrody na wzór istoty ludzkiej, 
wiary, która odróżniała ciało i dech-duszę, bytujące 
we śnie doczesnym i wiecznym, dusze przodków 
czciła i wszędzie je w przyrodzie, u zwierząt 
szczególniej, upatrywała; stąd pierwotny terio-
morfizm, zwierzęce kształty bogów, po którym 
u Słowian już śladów nie znajdujemy. 

Zarówno dusze przodków, jak i bogów błagano 
ofiarami, żertwami i trebami. Zczasem wyróżnili 
się, nie w rodzie, lecz w plemieniu, ci, którzy mo
że i spadkowo, z ojca na syna, cześć bogom naj
skuteczniej umieli odprawiać, modlitwy wygłaszać, 
obrzędy wykonywać: nazywali się i u nas żerca-
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mi (od żreć, chwalić, nie od żarcia!) i jeszcze 
w XV i XVI w. tłumaczono nazwę tego, co godom 
w Kanie Galilejskiej przewodził, żercem albo żercą. 
Oni oznaczali czas godów, na które schodzili się 
współplemieńcy z ofiarami z bydląt (a nawet 
i z ludzi-wrogów, jeńców wojennych), z napojów, 
piwa i miodu, a gdy bogów zaspokojono odlewa
niem napoju i upaleniem tłuszczu, aby woń docho
dziła bogów na niebie, ich siedzibie, (może diatego 
i zwłoki palono, aby łatwiej w zaziem przecho
dziły), resztę ofiar spożywano między sobą i plą
sami, klaskaniem w dłoń, przytupywaniem, tańca
mi, pieśniami obrzędowemi, igrami, t. j . przebiera
niem się, odwracaniem kożuchów, naśladowa; iem 
zwierząt, maskami, uświęcano te obchody dzięk
czynne i prorocze. Jesień, po żniwach, czas dzię-
ków za zbiory i próśb o przyszłe nowe, jeszcze ob-
fitsze; wiosna, dla pożegnania twardej zimy, 
odemknięcia ziemi; śródlecie i śródzimie, gdy się 
dzień i noc przeważały — były porami odwieczne -
mi dla tych uroczystości. 

Kapłan-żerca bywał jednak jako zaufaniec bo
gów i wieszczkiem przyszłości i wróżył o niej 
wszelakim sposobem, opisywanym przez źródła 
Xl i XII wieku, u Swarożyca i Świętowita czy 
Trzygłowa; był dalej czarodziejem i lekarzem, za
mawiał rany i choroby. My dziś tylko o lekach 
i lekarzach, słowach zapożyczonych od Ootów, mó
wimy, ale Słowianin pierwotny znal baljów i wra-
czów, co bajali i „wrali", zamawiając rany, i wol-
c/wów-szamanów, szepcących nad niemi. Wyszły 
te dawne imiona u nas z użycia, pozostały nam 
zamawiania, lecz zamiast dawnych bogów wzywa 
sic w nich od wieków olimp chrześcijański: niema 
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nigdzie u Słowian ani jednej pierwotnej, pogań
skiej jeszcze formułki zaklęcia, wszystkie przeszły 
już poprzez chrześcijaństwo. I tak kaznodzieja 
polski z XV wieku podaje początek zaklęcia: 
„przeszła Matka Boska po złotym moście"; czeski 
filozof domorosły, Szczytny, z XIV wieku, dopeł
nia je, sarkając na to, że „mruczy baba, chuchając 
i prawiąc, jakoby Bóg chodził po złotym moście, 
a spotkał się z św. Piotrem albo z św. Marją, albo 
z jakąś dobrą bracią". Istotnie, czytamy to zaklę
cie w rękopisie czeskim z XV wieku: „Szli trzej 
szczęśni bracia jedną szczęsną drogą i spotkał ich 
Pan Bóg i rzekł im: dokąd to idziecie, trzej szczę
śni bracia? Panie, idziemy kopać rozmaitego ko
rzenia na rany na rozmaite, na sieczone i na bo-
dzione". W późniejszym rękopisie polskim czyta
my zaś: „Żarze zarzyce (t. j . zorza), trzy siostrzy-
ce". Item: „Poszła Matka Boża po morzu zbierając 
złote pianki. Potkał ją święty Jan. A gdzie idziesz, 
matuchno? Idę synaczka swego leczyć". „Zago-
wor" białoruski brzmi jak następuje: „W mieście 
Jerozolimie Chrysta krzyżowali, pokute zadawali, 
do krzyża przybijali, rączki, nóżki łamali, kostecz
ki chrzeszczały. Przychodziła Matka Przeczysta, 
gorzkie łezki przelewała, jego rany leczyła, ko
steczki zraszczała, członki zmacniała. Zróść się tv, 
kość u sługi (wymienia się nazwisko leczonych 
osób), zmoenijcie się jego członki, zakryjcie jego 
rany". A oto białoruskie zamawianie na szczęśliwą 
podróż daleką: (po wstępie chrześcijańskim) 
„Wczora z wieczora słoneczko grzało, dobrą drogę 
wróżyło; dziś zzaranku zorza się zajęła, w niebie 
na progu z słońcem się spotkała, złote kluczy 
w rączki brała, dębowe dźwierki odmykała, jed-
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wabny namiot podejmywała, słoneczko na niebo 
wypuszczała? dobrą drogę wróżyła. (Koniec zno
wu chrześcijański: wstałem rano, pomodliłem się... 
aż święty Jerzy konia zaprzęga, święty Włas po
maga, od biedy, napaści strzeże)". Za pogaństwa 
wymieniało się nazwy bożków, dziś świętych. Ka
płan, wieszczek, lekarz zeszli na czarowników, 
sługi djabelskie, a ci czarownicom miejsca ustąpili. 

Czarownice występują rychło u Słowian; taką 
była np. ta (nienazwana), co Czechom Przemyśla 
wskazała, a i w następnem podaniu czeskiem 
o walkach Prażan z Łuczanami występuje cza
rownica. Nazwa czarodziei i czarownic pochodzi 
od „czar", a czary to kreski (jeszcze dziś u Cze
chów), które w popiele kreśliły kobiety na chybi-
trafi i które potem liczyły, czy parzysta ich liczba, 
czy nie. O innych praktykach z czasów pogań
skich nie wiemy; późniejsze to ogólnie europejskie, 
wędrowne, i nie odgadniesz, co chrześcijańskie, co 
pogańskie, co rodzime, co obce. Wyliczają je wsze
lakie źródła, np. „Sejm piekielny"; czar to już nie 
kreski, lecz dowiadujemy się o ziołach, co czaro
wnica „po polach i po miedzach zakopuje, sobie 
pożytki przywodzi, drugim ludziom psuje"; 
wszelkie inne czary tam wymienione tyczą rzeczy 
święconych lub odświętnego czasu, więc są chrze
ścijańskie. Umieją czarownice-piekielnice 

„Człowieka osuć, ostudzić, oślepić, pokrzywić, 
„Wrzekomo uroki leczyć abo ogień żegnać, 
..Małżeństwo w sobie ostroczyć, człowieka nicżywić". 

(osuć nabawić wysypki; ostudzić i ostroczyć 
uczynić kogo obrzydłym). 
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Czarownicy wyjątkowo tylko odgrywali więk
szą nieco rolę (na Rusi to nierzadko bywało), jak 
ów u podnóża gór Świętokrzyskich, co ludzi zwo
dził, pogodą rządzi/, aż go starosta uśmiercił 
(w XIV wieku); o prostych szalbierzach i później 
słyszymy. Nie mamy żadnego dowodu na to, żeby 
kiedykolwiek kapłani-żercy w Polsce tej powagi 
dostąpili, jakiej pomorscy i rugijscy zażywali; po
gaństwo polskie utknęło we wcześniejszej fazie. 

Wszelkie szczegóły o tern świadczą; przecież 
nie wiemy nawet, czy Polska wzniosła się nad 
ubóstwianie prostych słupów; język przynajmniej 
nie zna innej nazwy własnej (posąg to późne); 
Biblja Zofji z połowy XV wieku nazywa posągi 
z czeska sochami, psałterze już w XIV wieku bał
wanami, ale bałwan z Rusi do nas przywędrował, 
a sam rra Ruś ze wschodu przybył; uderza, że 
nasz język przydługich „bałwanochwalców" sa
mowolnie w bałwochwałców skrócił. Ogółem słow
nictwo słowiańskie bardzo pod tym względem 
ubogie ; kap, zamiast bałwana, jest wyrazem turko-
tatarskim, a drugie tegoż określenie, kunur, zdaje 
się nie lepszy; więc może się do słupa ograniczono; 
Czesi, a za nimi wyjątkowo i Polacy, modłów 
w tern znaczeniu używali, ależ i to całkiem niepier-
wotnc. W ofiarach składanych bogom przy 
ucztach obrzędowych, mianowicie na godach-we-
selach krawaj - korowaj, pieczywo, może tak od 
krowy nazwane, że niby ją przypominało, osobli
wiej ważono; u nas jednak korowaje weselne tylko 
w stronach graniczących z Rusią znają; wszędzie 
indziej zastąpił go kołacz, widocznie tak od kształ
tu okrągłego nazwany, jakby koło (słoneczne?); 
dalej piróg, który dla piru-biesiady przeznaczano. 
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Przesądy wszelkie później za czasów chrześci
jańskich my pogardliwie przezwaliśmy zabobonami, 
Czesi bobonkami (od boba straszydła dziecinne
go?) Na zabobony i przesądy zeszło to, w co nie
gdyś silnie wierzono, czego się i dziś ludek nie wy
rzeka, lecz z niezliczonych jego przesądów te, które 
z pisaniem (na jabłku) i opłatkiem, z dniami pewne-
mi, świętami i świętymi, kościołem, ewangelją złą
czone, są późne, chrześcijańskie i obce. Do obycza
jów pogańskich należało witanie księżyca na nowiu 
(„Witajze, witaj miesiącku nowy, Zachowaj mnie 
Boże od bolenia głowy, Tobie scęście i fortuna, 
A mnie zdrowie i konina", — śpiewane i dziś je
szcze z temi dodatkami późnemi o fortunie i korunie 
i innemi) ; czczenie słońca (brak bliższych szcze
gółów o księdzu-panie i księżycu-panku ; raz czy
tamy w r. 1608 o szczęściu pewnem, „miesiąc jak 
nowy kosą zasiędzie"); wiara w spotykanie („Ody 
człowiek z drugim dwa razy się zejdzie, Mówiąc, 
że szczęście samo do nas przyjdzie" — tamże); 
w połaź (kto pierwszy „wlezie" do izby w pewne 
dnie i godziny uroczyste, np. na Nowy Rok) ; wró
żenie z ptaków, z ich lotu, z której ręki się ukażą, 
mianowicie drapieżne (nazywało się to wróżenie 
kobią, a stąd nazwy kobca, kobuzi i kobczyka dla 
pewnych ich odmian), ale też kruki i wrony; 
szczęścia oczekiwano wedle ..Fortuny" Bączal-
skiego z r. 1608: 

„Jaszczurkę kto więc na wiosnę obaczy... 
..Kukułka gdy też jaka w ciemnym lesie... 

• O snach, o kichnięciu wiedziano co „wróżą", 
^ilna była wiara w „nawęzy", które na szyi no
szono, amulety, strzegące od choroby lub nie-
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szczęścia. Kamień, o który nogę urażono, źle wró
żył, podobnie zając czy wilk spotkany; chorych 
prowadzono do wody cieknącej, winnych potrząsa
nia drzewami (pewnym drzewom składano ofiary 
i pokarmy, cześć drzew była silnie wkorzeniona) 
stawiano naprzeciw wschodu słońca, przemierzano 
nicią, tę palono i popiół w wodzie milczkiem przy
niesionej pić dawano. Nie znamy bliżej amuletów, 
nawęzów z korzeni, ziół, z cząstek zwierzęcych, 
z kamyków pewnych, belemnitów. Tern wszyst-
kiem można ludziom i szkodzić, i nie przypadko
wo mają podobne brzmienie słowa wróg (dziś tyl
ko nieprzyjaciel, dawniej i los, wyrok losu), wróż-
da (zabójstwo), wróżek i wróżyć, wszystkie od 
pnia wierg (por. wierzgać nogami), co rzuca
nie oznaczało; wróg znaczy i los rzucony i czło
wieka (wy)rzuconego, wroga, którego się bezkar
nie zabija, i tego, co losy rzuca, z nich wróży (por. 
wyżej Bóg, bój z takiem samem podwójnem zna
czeniem). 

Ody wyraz zabobony tchnie pogardą, niema jej 
w wyrazie gusło, dziś w liczbie mnogiej, gusła (gu-
ślarz, guślić), używanym. Wedle brzmienia pol
skiego należałoby go od gędzienia (gaść gedę, 
śpiewam, dziś nieużywanego oprócz dalej urobio
nych gęśli, gądźby) wywodzić, bo brzmienia ç, ą 
i « są sobie równe (pękać i pukać, tępać i tupać 
i t. d.) ; przeczy temu wywodowi (gusła niby śpiew 
rytualny czarodzieja, wróżbity) czeskie kauzlo, 
które to samo znaczy i u nich jest odwieczne. Któ-
reż brzmienie pierwotniejsze? Z niemieckiem Gau-
kel, Gaukelei, co to samo znaczy, nic nie mają one 
spólnego. 

Obok wróżenia i guślenia. obok ofiar mięsnych, 

M1TOLOGJA POLSKA 65 

obiat i pieczywa obrzędowego, krowaja i kołacza, 
obok pląsów (bicia dłoniami w takt i przytupywa
nia nogami) i śpiewów należało do czci bogów 
i dusz przodków a zarazem i do zabawy żyjących 
przebieranie się wzajemne mężczyzn i kobiet 
i wdziewanie masek: zarzucano skóry zwierzęce, 
dorabiano na twarz dla niepoznaki jakieś plecione 
pokrycia, odwracano kożuchy włosem nazewnątrz 
(czy nie stąd urósł zabobon witania kosmato, t. j . 
nigdy gołą ręką, lecz przez połę, przy kupnie, przy 
obdarowywaniu; sadzania oblubienicy na odwró
conym kożuchu, co Niederle najdziwaczniej tłuma
czył). Jakżeż nazywały się po rodzinnemu te 
maszkary? Nazwy odnośne, krabula i szkrabula, 
krinka (i skrienja żart, drwina), posiadają inne ję
zyki słowiańskie, czeski i serbski, i w nich słowa te 
oznaczały pierwotnie plecionki nadziewane na 
twarz, bo te same słowa odnajdujemy w króbce 
(koszu) i skrzynce (plecionce). 

Bogom składano ofiary; pierwotna ich nazwa, 
obiata t. j . to, co im obiecano, ślubiono; to. co na 
ofierze-obiacie składano, nazywano trzeba, bo je 
potrzebowano, zużywano, zjadano; tego ogólnie 
słowiańskiego wyrazu już nie znamy (trzebami na
zywano za Łabą gody Bożego Narodzenia, a Ka
rol Wielki zakazywał ich spożywania, jako ofiar 
pogańskich). Co dla czci zmarłych urządzano, na
zywało się pierwotnie strawą i tak jeszcze staro
polskie teksty uroczyste obchody ich pamięci na
zywają, a tysiąc lat przedtem (r. 454) nad zwłoka-
i m Atyli „strawę" Hunowie - Słowianie urządzili ; 

XVI wieku wyrugowała stypa dawniejszą stra
wę. Pierwotnie zmarłemu oddawano cały jego ma
jątek, t. j . jego zapasy żywności, bydło, niewolni-

VntolocJ« polaku, •' 
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ków i żony, wszystkie naramienniki, pierścienie, 
broń, obawiając się zemsty jego, gdyby coś z jego 
własności dla siebie zatrzymano. Starzy Prusowie 
jeszcze w X wieku tak postępowali: po najob-
fitszych strawach czy stypach (w których i zmar
ły uczestniczył, boć dla niego się odbywały, ale 
nie dla zjadania jego grzechów, jak dziś niektórzy 
uczeni bają) z całego jego majątku (to, co pozo
stało po spaleniu na stosie żony, charta, konia, 
zbroi) wyznaczano nagrody, większe i mniejsze, 
które dostawały się wygrywającym w wyścigach 
na cześć zmarłego. Zczasem zaprzestano takiego 
marnowania zbiorów; zmarłemu dawano do grobu 
figurki i zabawki niby w zastępstwie prawdziwych 
zbroi, bydła i ludzi, ale strawa - stypa utrzymała 
się w dawnej hojności; dziś dopiero i ona u nas 
bardzo zubożała, zeszła nieraz na „boże obiady" 
dla dziadów. Wyraz strawa sam się tłumaczy — 
trawi się mienie zmarłego (dla niego samego, cho
ciaż, jak to zawsze bywa, np. przy ofiarach dla bo
gów, tylko żywi z tego korzystają); stypa nato- . 
miast nieznanego jest dotąd pochodzenia; był 
i trzeci wyraz niegdyś i u nas, tryzna, oznaczają
cy właśnie gry, widowiska, szermierki, zapasy, 
bitwy, urządzane na cześć zmarłego (przed stra-
wą-stypą a nawet przed spaleniem zwłok), niegdyś 
po całej Słowiańszczyźnie rozpowszechniony; ru
ska Olga jako chrześcijanka zabroniła przy swej 
śmierci synowi, żeby nie sypał mogiły nad jej gro
bem ani tryzny nie urządzał; w pomnikach cer
kiewnego języka tryzna zapasy, szermierstwo 
zawsze oznacza; u Czechów i- u nas tryznić ze
szło do znaczenia trapienia, dręczenia ciała. Czeski 
książę Brzccisław w r. 1092 wytępił „pogrzeby po 
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lasach i polach i widowiska (igrzyska), co wedle 
modły pogańskiej po rozstajnych drogach niby dla 
uspokojenia dusz czynili, jako i zabawy świeckie, 
jakie nad swymi zmarłymi, wywołując martwe cie
nie i twarz maskami okrywszy szaląc odprawiali"; 
świadectwo to czeskie, nie nasze, ale chyba i daw
nemu pogaństwu polskiemu spólne. Czy igrzyska, 
tańce mieczowe (?) zamierzały i do odpędzania 
„duchów nieczystych" — nie wiemy. W igrach 
tych występywali i igrcy, których specjalne na
zwisko, skomrochów, na Rusi dla kuglarzy do 
dziś dotrwało; skomrosznymi nazywano u nas 
jeszcze w XV wieku wszelakich ciekawskich, nie
skromnych, bezwstydnych, rozwiązłych. 

Nie wiemy, jakich bogów Polacy przy przysię
dze wzywali; Ruś Welesem (Plutonem?) się klęła; 
o sąsiadach-poganach słyszymy, że Lucicy „po
twierdzają pokój, strzygąc wiernych włosów (na 
ofiarę bóstwu), i trawą (darnią) i podawaniem pra
wicy"; Rugijczycy kamyk do wody wrzucali: 
niech sami tak giną, gdyby słowo dane złamali; 
na Rusi kładziono darń pokruszoną na głowę, (od
dając się pod potęgę ziemi?). Same wyrazy: przy
sięgać, kląć, znaczą tylko sięganie (dotykanie się) 
ziemi (?) i skłanianie się ku niej. Jeżeli tu i owdzie 
szlachta polska z XV wieku, a czeska i później, 
przy sporach przeważnie granicznych, na słońce 
przysięgała, to naśladowała podobny zwyczaj ger
mański. 

Tyle co do czci bogów, co do ofiar im i zmar
łym, co do kapłanów i wieszczków; po mitach-ba
śniach, nawet najpospolitszych, żadnych nie prze
chowało się śladów, nietylko u nas, co nie byłoby 
dziwnym wobec zupełnego braku dawnych źródeł, 

5* 
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ale nawet u wszelkich innych Słowian i daremne sa 
usiłowania wykrzesania czegoś z pieśni, bajek, za
gadek, przysłów, np. choćby o ożenku słońca z ju-
trzenką-dziewicą; mity wsiąkły zupełnie w ziemię 
chrześcijańską i głuche po nich milczenie. 

IV. DZISIEJSZE WIERZENIA 
LUDOWE 

Bujaliśmy dotąd nieomal wyłącznie bądź to 
w dziedzinie jawnych fałszów mitologji Dlugoszo-
wej, bądź śród przędzy samych domysłów, nieraz 
nadto wątpliwych; zstąpmyż nakoniec na ziemię. 

Owa wiara i kult plemienny wielkich bogów, 
czczonych przez żerców w uświęconych miejscach 
i czasach, zanikły odrazu; drewniane ich słupy, ile 
ich było, padły pod siekierą misjonarską; gaje 
i źródła, siedziby boskie, skropione i przeżegnane 
krzyżem utraciły silę dawną; nawet umarłych 
chowano odtąd przy kościele w ziemi święconej, 
nie palono ich na mogiłkach, żalach. Kościół, tę
piący bezwzględnie jawne oznaki pogaństwa, na
dużywający samodzierżstwa piastowego dla 
wdrażania przemocą praktyk chrześcijańskich, wy
korzenić jednak nie zdołał licznych dawnych wie
rzeń, schodzących teraz między proste zabobony 
i przesądy tłuszczy, odnoszących się do rodziny, 
do obejścia domowego, do stada i roli, do wód i la
sów, do odwiecznych obrzędów przy weselach, 
(nowych) chrzcinach, pogrzebach. Kościół łaciński 
wojował i tu i tępił wszelkie pogaństwo: cerkiew 
wschodnia bywała wyrozumialszą i wchodziła 
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w kompromis z dawnym trybem, biorąc pod wła
sną opiekę dawne obchody, narzucając im cechę 
chrześcijańską. 

Właśnie u nas powiodło się kościołowi do
szczętne niemal wytępienie resztek dawnego po
gaństwa. Nasze prace naukowe z rozmaitych dzie
dzin wierzeń i zwyczajów stale okazują, że mię
dzy słowiańskiemi polskie najmniej były ciekawe, 
od starożytności najbardziej odbiegły. Oto Dr. 
Adam Fischer opisał jak najdokładniej „Zwy
czaje pogrzebowe ludu polskiego" (Lwów, Osso
lineum, 1921^ str. XII i 439); wszystko staro
żytne, oryginalne ocalało między — Hucałami, na 
Rusi ukrainnej i Białej ; w Polsce rdzennej są z te
go tylko marne przeżytki. Obrzędowe opłakiwa
nie zmarłych; zabawy i tańce podczas nocy „pu
stej" (przy czuwaniu u zwłok); ugoszczanie zmar
łych (stawianie pokarmów i napojów na grobach 
w pewne dni)—to wszystko, co dziś jeszcze na ca
łej Rusi żywotne, owe Dziady „litewskie" t. j . bia
łoruskie, upoetyzowane dowolna fantazją wieszcza, 
u ludu polskiego albo zupełnie zanikły albo drobne 
pozostawiły ślady; nieraz nawet u zachodnich są
siadów, Czechów czy Niemców, znajdziemy wię
cej nieco przeżytków. J. St. Bystroń opraco
wał z cyklu p. t. „Słowiańskie obrzędy rodzinne" 
dotąd „Obrzędy związane z narodzeniem dziecka" 
(Kraków, Akademja, 1916, str. 148) i dał się tak 
uwieść niepierwotnością obrzędów i wierzeń pol
skich, że najpierwotniejszym i najogólniejszym 
wierzeniom słowiańskim w „roda" i „rodzanice" 
nie przyznał znaczenia i przez tó wiele rzeczy myl
nie oświecił. Bo oto uroił sobie, że „demonologja 
północnej i południowej Słowiańszczyzny zupełnie 
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inaczej się przedstawia. U nas na plan pierwszy 
występują demony, zamieniające dzieci, boginki, 
mamony, dziwożony, podczas gdy na Bałkanie 
mamy do czynienia z postaciami zupełnie niezna-
nemi tak u nas, jak też w Czechach czy na zie
miach ruskich. Są to t. zw. rodjenice czy sudjenice, 
demony podobne w głównych rysach do klasycz
nych greckich Park. Przez porównanie podobnych 
postaci możnaby określić mniej więcej, czy wiara 
ta jest pierwotną własnością tych ludów czy też 
jest to element obcy i jaki?" (str. 53 i 54). Ależ 
wiara w demony przeznaczenia była nietylko pra
słowiańską; jak najsilniej zakorzeniona żyła i na 
Rusi średniowiecznej, i zwalczało ją bezskutecznie 
duchowieństwo; nie jest ona obca nawet Czechom, 
i tylko u nas, jak tyle innych prastarych wierzeń 
i obrzędów, zupełnie zaginęła; na jej miejsce naj-
niepotrzebniej wysunął autor ogólnie europejski, na 
gruncie chrześcijańskim dopiero urosły przesąd 
o odmienianiu niechrzczonych, więc pogańskich 
dzieci; narówni więc z podstawową wiarą słowiań
ską, która i u nas niegdyś popłacała, ocenił autor 
późny a marny, obcy przesąd. Nie wymieniłem 
„rodu" ani „rodzanic" w poprzednich rozdziałach, 
bo nie należały do wielkich, „oficjalnych" bóstw; 
tern ważniejszą odgrywały rolę w życiu indywi-
dualnem, prywatnem. 

Ów Orek (Prokopjusz), który w szóstym wie
ku o mitologji słowiańskiej prawił, dodał w dal
szym ciągu: „Nie znają losu (fatum) ani mu siły 
nad ludźmi nie przypisują, lecz jeśli im w chorobie 
ezy w boju śmierć grozi, ślubują w razie ocalenia 
bogu ofiarę za żywot; ocaleni ofiarują, co ślubowali, 
i mniemają, że zbawienia ceną ofiary dostąpili". 
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1 to może tylko gładka fraza klasyczna. Z ru
skich źródeł wiemy, że ofiarowywano chleby, ser 
i miód rodu i rodzanicom, fejom, które albo sta
wały widocznie nad kolebką nowonarodzonego 
i mu na życie błogosławiły lub klęły, albo były bo
giniami porodu, łagodziły boleści porodowe, albo 
jedno i drugie łączyły; dziatkom strzyżono pierw
sze włoski i oddawano je rodzanicom; baby kaszę 
warzyły dla nich; kasza była obrzędowem daniem 
i dziś jeszcze kładą na Rusi i w Czechach grosze 
„w kaszę" dla „babki". U nas o tern wszystkiem 
zupełnie głucho; odwiedzają położnicę i przynoszą 
jej wiktuały „na popielniki" lub „popieliny" (w po
znańskiem i kaliskiem) i ta nazwa acz niewytłu
maczona *), to jedynie ciekawy szczegół w tych 
obrzędach, Hipoteza, żeby to dopiero obce klasycz
ne Parki i Mojry na tę wiarę wpłynęły, jak i Nie-
derle (str. 69) przypuszcza, jest poprostu niedo
puszczalna. Rozumie się samo przez się, że kobie
ty trzymały się tej wiary, i pop ruski na spowiedzi 
jeszcze w XV i XVI wieku pytał: czyś się czartom 
modliła (t. j . ofiarowała) z babami; pokutę trzech 
lat postu z pokłonami naznaczał tej, co „się modli
ła" wiłom albo rodu i rodzanicom. 

*) Gdybym fantazji puszczał wodze, powiedziałbym, że 
popieliny przezwano od popiołu, jakim odwiedzające ku
moszki położnicę i noworodka posypywały, dla „recepcji", 
dla przyjęcia go do ogniska domowego; w kieleckiem karbo
wy nowym parobkom popiołem posypuje nogi dla dobra 
służby (Stanisław Ciszewski, „Ognisko, studjum etnolo-
giczne", Kraków 1903, Akademja, str. 238); podobnie robią 
kurom, aby nie uciekały (str. 148 i 151; o'wycieraniu popio
łem u innych ludów por. tamże str. 69). 
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Wysunęliśmy umyślnie ten zupełny zanik daw
nej obrzędowości u nas — jakżeż daleko odbiegli
śmy od Bałkanu, co pobratymstwo (sztuczne po
krewieństwo) i pomstę krwi i postrzyżyny w całej 
żywotności zachował, po czem u nas już w XV 
wieku ostatnie ślady się gubią; albo od Rusi, co je
szcze w XX wieku składała ofiary, żywo przypo
minające ofiary pogańskie, tylko z Perunem wy
mienionym na Św. Uje. 

Wobec tego jawnego zaniku wszelkich dawnych 
pojęć i obrzędów uderza tern bardziej to, że pood-
najdowano niedawno u nas właśnie ślady tote
mizmu, jednego z najpierwotniejszych czynników 
religijno-społecznych, żywotnych do dziś u Indjan 
amerykańskich i między tubylcami australijskimi. 
Totem, duch opiekuńczy o zarazem nieraz i pra
szczur małego rodu a nawet wielkiego plemienia, 
bywa najczęściej zwierzęciem, rzadziej rośliną lub 
przedmiotem jakimś; czczony przez ród czy plemię, 
które się od niego wywodzi, rządzi spólnemi pra
wami i ma spólne obowiązki, święto jego obchodzi 
się uroczyście, przyczem kapłan jego ubiera się. 
jak zwierzę-totem, i uroczyście spożywa się zwie-
rzę-totem, chociaż zresztą nie wolno go zabijać; 
malują totem na sprzętach, tatuują go na ciele wła-
snem, przekonani o względach jego łaskawych, 
o sile boskiej, o łączności totemu-zwierza z rodem. 
Ród nosi imię swego totemu, Pelikana, Kruka, So
koła; każdy, noszący to imię, należy do tego rodu. 
jest jego krewnym. W ubiegłych latach pojawiły się 
dwie prace, które liczne ślady totemizmu i u nas 
odnalazły: Janina Klawe: „Totemizm a pier
wotne zjawiska religijne w Polsce, studjum porów
nawcze". Warszawa, 1920, str. 173 i Aleksan-
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der Kraushar: „Totemizm w rozwoju dziejo
wym społeczeństw pierwotnych i jego objawy 
w genezie społeczeństwa polskiego, próba hipotezy 
historycznej", Warszawa, 1920, str. 27; praca ta 
uwzględnia wyłącznie herby nasze i zawołania 
..zwierzęce"; to samo omawia i p. Klawe str. 
70—100, więc to, co o jej wywodach powiem, od
nosi się i do wywodów p. Kraushara. 

Pani Klawe daje w pierwszej części swego 
studjum wyniki obcych badań nad totemizmem, 
przyczem uszły jej uwagi dzieła polskie, miano
wicie praca Bronisława Malinowskiego „Wierze
nia pierwotne i formy ustroju społecznego, po
gląd na genezę religji z szczególnem uwzględ
nieniem totemizmu", Kraków 1915, str. 356; 
w drugiej części stwierdza, „że w przeżytkach 
przeszłości naszego narodu, w instytucji zawołań 
i godeł rodowych oraz w praktykach i wierze
niach ludowych istnieją ślady tych samych urzą
dzeń religijnych i społecznych, które do dziś dnia 
spotykamy u dzikich ludów Australji i Ameryki". 

Wszyscy „stryjcy herbowi" (bo herb dziedzi
czy się wyłącznie po ojcu) nie nazywają się wpraw
dzie Jastrzębcy, Stare Konie, Lisowie, lecz uży
wają tego samego zawołania, Jastrzębiec, Stary 
Koń, Lis, i tego samego herbu, co z zawołaniem 
często najmniejszego nie ma związku (zawołanie 
Jastrzębiec, herb „podkowa" z krzyżem; zawoła
nie Lis, herb „strzała"; zawołanie Stary Koń, herb 
„koń"). Ta niezgodność zawołania z herbem raziła 
już Paprockiego, wybrnął z niej zapomocą potwor
nego zmyślenia, jakoby Jastrzębcy pierwotnie ja
strzębia w herbie mieli, ale jeden z nich wynalazł 
podkowę, pobił nieprzyjaciela i za to dostał w her-
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bie podkowę i krzyż *). W genezie zawołań odna
lazła autorka pierwiastek religijny, mianowicie 
w zawołaniu Poświst i Łada, oznaczających bożki 
rodowe — co o tych bożkach sądzić, wiemy z roz
działu pierwszego — próżny to i bezsensowny wy
mysł. Oparta o te dwa zawołania, może „zgóry 
przypuszczać, że ród, obierając sobie imię zwie
rzęcia jako swoją zbiorową nazwę i hasło bojowe, 
kierował się pobudkami natury religijnej" (czcił to 
zwierzę jako totem swego rodu). Podobieństwo 
sięga jeszcze dalej: u jednego plemienia australij
skiego totemami rodowemi były niegdyś różne czę
ści ciała boga Bajama ; tak samo ma się rzecz z za
wołaniem Kobyla Głowa. „Kobyla głowa wy
odrębniona jako sui generis całość, musiała być 
podtotemem w stosunku do totemu kobyły... Po-
łukoza, Koźlarogi, Koziegłowy były zapewne pod
totemem totemu kozła... takiem samem wspomnie
niem totemów i podtotemów są może zawołania 
Baran i Baranie Rogi, Sroka i Srocza Noga... Dłu
gosz charakteryzuje rody, Jastrzębcy gniewliwi 
i t. d.; czy nie jest to czasem odległe echo pokre
wieństwa duchowego, które ród upatrywał między 
nim a zwierzęciem, użyczającem mu zbiorowej 
nazwy". 

Niestety, wszelkie bańki mydlane rzekomego 
totemizmu w zawołaniach pryskają natychmiast 

*) Taką samą drogą, tylko bez owej bezmyślnej legendy 
Paprockiego, wybrnęła szlachta z tej wątpliwości. Ponieważ 
Lisowie mieli w tarczy-herbie strzałę, więc dodatkowo usa
dowili sobie lisa nad tarczę, podobnie Jastrzębcy jastrzębia; 
ależ to późny wybieg i nic nieznaezaev; tak nawet i Ślepo-
wron do tarczv herbowej się dostał, co pierwotnie chyba 
tvlko krzyż nad podkową wykazywała; Paprocki to inaczej, 
ożenkiem, tłumaczy. 



76 ALEKSANßEK BRÜ( KNER 

i bez śladu. Zawołania są bowiem specjalnym, 
a więc późnym nabytkiem polskim, nieznanym in
nym Słowianom, i łączą się z genezą nie rodów, 
lecz s z l a c h t y , sięgają więc co najwyżej jakie
go dziewiątego wieku, więc z totemizmem nie po
zostają w żadnym związku. Nie uchodzi dalej z ca
łości wyrywać szczegóły i niemi dowolnie ope
rować; szczegóły należy osądzać wedle całości. 
Całość zaś zawołań, pochodzących przeważnie 
od założycieli, lub od gniazd rodowych, zgóry wy
klucza wszelkie dowolne rojenia o rodowym kul
cie zwierząt. Zawołania są przypadkowem, aneg-
dotycznem zbiorowiskiem najrozmaitszych nazw. 
między które zaplątało się kilka zwierzęcych bez 
osobliwszego znaczenia. W zawołaniach przewa
żają bowiem znacznie nazwy osobowe, między 
innemi i chrześcijańskie: Bończa z Bonifacy, La-
ryssa z Hilarius; nawet Habdanka, dawnego Jaw-
dańca, radbym z Piekosińskim od Audencjusza 
wywieść; Władysław Semkowicz tłumaczy go 
nierównie dowcipniej i śmielej od nordyjskiego 
uudr „skarb" — por. „Ród Awdańców w wie
kach średnich", Poznań 1920, str. 917; oso-
bowemi są wszystkie na ału, taczała: Pierychała, 
Grzymała i wiele innych. Dalej są między niemi 
liczne nazwy topograficzne, od rzek, jezior, gro
dów: Srzeniawa, Nałęcz. Nowina, Opole, Dołęga, 
Doliwa, Doraja, Przeginia, Obłobok. Dalej nazwy 
roślin: Brzezina, Byliny, Jasiona, Osina, jeżeli nie 
są to raczej nazwy miejscowości, Poraj. Liczne 
są nazwy od przedmiotów i narzędzi : Ćwieki, Cza
sza, Korczak, Korab, Łodzią, Ocełe (stal), Praw

da („Schliirzelring"), Wagi, Kuszaba, Kucza, Tra
by, Okira (siekiera). Grabie. Jest kilka od zwie-
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rząt: Świnki, Owad, Osoryja, Ciołek, Orłek; Ja
strzębiec to nie Jastrząb, więc może wcale nie na
zwa ptaka, tylko od przymiotnika jastrzębi, jak 
Niemiec od niemy; Połukoza i Staryków wraz 
z Odrowążem z jakichś anegdot poszły; są wresz
cie dewizy, równie anegdotycznego początku: Po 
trzy na gałąź, Orzy orzy (niszcz!) Dla totemów 
niema tu żadnego miejsca; o k u l c i e rodowym 
nikomu się nie śniło. 

Od str. 100 wyszukuje autorka z równem po
wodzeniem „przeżytków kultu rodowego" w roz
maitych zabawach i obchodach ludowych, w wo
dzeniu zwierząt „po kolędzie", w podaniach i baj
kach. Jako najcharakterystyczniejszy przedstawia 
zwyczaj ludowy wyzwalania na kosiarza młodego 
parobka zwanego wilkiem; „zwyczaj ten jest nie
wątpliwie reminiscencją ceremonij wtajemniczania, 
praktykowanych w rodzie lub plemieniu Wilków". 
Niestety, brak miejsca nie dozwala mi przytaczać 
wszelkich szczegółów podobieństwa (tego zwy
czaju), „bijącego w oczy z szczegółami inicjacji 
plemienia Wilka w Teksas", i dodam tylko owo py
tanie autorki z str. 110: „Kto wie, czy ceremoniał 
wyzwolin „Wilka" nie jest pamiątką po owem po-
tężnem, znanem nam z historji plemieniu Wilków 
czyli Lutyków" — pytanie równie uzasadnione, 
jak wszelkie inne jej wywody, bo historja nigdy 
o żadnem plemieniu „Wilków czyli Lutyków" nie 
słyszała; byli Lucicy-Weletowie, t. j . olbrzymi; 
z tej nazwy słowiańskiej Niemiecczyzna dolna 
urobiła „Wilten", z tego znowu Niemiecczyzna gór
na „Wilzen" (z konieczną u niej „przesuwką" 
brzmienia t w z); o żadnych „wilkach" dzieje 
prawdziwe nigdy nic nie słyszały. Co się samych 
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owych wyzwolin niby totemistycznych tyczy, to 
jest to najzwyklejsza w świecie frycówka, we 
wszystkich rzemiosłach i szkołach od wieków 
uprawiana, depositio beanorum na uniwersytetach 
niemieckich, gdzie „wilka" przezywają lisem, z ta-
kiem samem dręczeniem i ośmieszaniem nieszczę
snej tych zbytków ofiary; dziś zniesione w war
stwach wyższych, jako barbarzyńskie (ale jeszcze 
nie wszędzie), opadły, jak i inne zwyczaje, mody, 
zabawy (np. zagadki) między chłopów. Autorka 
nie zna literatury etnograficznej polskiej, bo by
łaby u Bystronia, „Zwyczaje żniwiarskie w Polsce" 
(Kraków 1916, Akademja, str. 293) znalazła 
w Dodatkach nr. VI (str. 250—253) wylicze
nie i objaśnienie tej frycówki („wilka" często „fry
cem" przezywają); już Bystroń zauważył: „wyra
finowana procedura męczenia tych biedaków, go
lenia, strzyżenia, bicia, może zawdzięcza swój po
czątek dawnym praktykom szkolarskim", ale może 
tu zbyteczne; najciekawszy przy tej procedurze 
jest szczegół, że bicie odpuszczają kosiarzowi, sko
ro się dziewczyna za nim wstawi, chustkę rzuci; 
w Teksas tego szczegółu niema, bo tam kobiet 
przy inicjacji nie dopuszczają. Herby z wyobra
żeniami zwierząt lub ich części, głów, kopyt, ro
gów, inicjacje-frycówki — znane są w całej Euro
pie, tylko nikt ich z totemizmem nie łączy. 

Chodzenie z kobyłą (kobylników w XV wieku 
strofują u nas kaznodzieje), z turoniem, wilkiem. 
kozą w Boże Narodzenie albo na Wielkanoc na
leży do najpospolitszych zabaw słowiańskich. Sło
wianie przy tryznach dla zmarłych i przy ofiarach 
bogom przebierali się zawsze, mężczyźni za ko
biety, kobiety za mężczyzn, w skóry zwierzęce 
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(list napoły apokryficzny z r. 1108 twierdzi nawet: 
w skóry zdarte z chrześcijan!), obracali kożuchy 
nanice, naśladowali kozy, wilków, konie; te niegdyś 
uroczyste zabawy opadły odawna między dziatwę 
albo młodzież, żebrzącą „dyngune" (okupu) i dzie
lącą się potem zdobyczą. Z totemem niema to naj
mniejszego związku. 

Ze „rzekomy węzeł pokrewieństwa między 
ludzką i zwierzęcą naturą, to oś, około której obra
cają się wszystkie podania i praktyki totemiczne, 
a tę właśnie wiarę w tajemniczy związek, łączący 
człowieka ze zwierzęciem, odgadnąć można w wil-
kołactwie" — nie przeczymy, chociaż bezpośred
niego związku między totemizmem a wilkołactwem 
uznać nie możemy. Szczepy totemiczne podobnych 
wierzeń nie znają; wszelkie dalsze wywody autor
ki o „wilku, co niegdyś odgrywał wybitną rolę 
w uroczystościach weselnych — zczasem strącono 
go z tego piedestału wzamian zaś umieszczono in
ny przedmiot kultu: korowaj", usuwany jako 
mrzonki. Żeby „ubożę" coś z totemizmem miało 
do czynienia, przeczymy, skoro to przeżytek ma-
nistyczny, od duchów przodków, a wszelkie baśni 
o „chochołdzie" (z niemieckiego tak przezwanym!) 
lub o mokrej kurze, są europejskiego wędrownego 
wątku, niesłowiańskie, niepolskie. „Siady totemicz
nych poglądów w podaniach i bajkach" istnieją 
również tylko w fantazji autorki. Całą pracę po
równałbym z żartownisiem, któryby mi przed 
oczami zapalał siarnik szwedzki lub belgijski 
i twierdził poważnie, że to ów dziewiczy ogień, wy
woływany parogodzinnem tarciem dwu drewien. 
Podobieństwo jużci jest, skoro i tu i tam zjawia się 
ogień, ale na tern i koniec, żadna ani najdłuższa 



80 ALEKSANDER BRÜCKNER 

ani najcieńsza nić nie łączy jednego z drugiem. Je
szcze bardziej fantastyczna, jeżeli stopniowanie 
ogółem jest tu możliwe, była praca prof. Szelą-
gowskiego: „Wici i Topory" (Kraków, Aka
demia, 1912, str. 192), z odszukiwaniem śladów 
kultów roślinnych i chtonicznych w zawołaniach 
i obchodach. 

Nadużywa wreszcie autorka wszelakich na
zwisk miejscowych, Wilków, Lisów i t. d., dla rojeń 
totemicznych. Człowiek jeden nazywał się dla by
le przyczyny czy przypadku Wilkiem lub Lisem, 
założył osadę i tę nazywano Wilkowem, Wilczyca
mi lub Wilkami i nic dalej z tego nie wynika. Tym
czasem dowiaduje się autorka „za pośrednictwem 
nazw miejscowości nietylko tego, że na ziemiach 
naszych zamieszkiwało bardzo wiele r o d ó w , za
pożyczających z b i o r o w e g o swego imienia od 
nazwy zwierzęcej (niby jak u rodów totemicznych 
— mój dodatek), lecz również i tego, że w obycza
jach niektórych rodów systematycznie uprawia-
nem było naśladowanie jakiejś zwierzęcej istoty" 
(jak to u szczepów totemicznych bywa), bo „nazwy 
takie, jak Koziegłowy, Kozierogi, Wilczogęby, Wii-
kowyje, Źabokliki, Źabokrzeki mówią wprost sa
me za siebie... zamieszkiwały je rody, które gło
wom swoim nadawały wygląd kozich i wilczych 
głów, wyły, jak wilki, nawoływały się i skrzecza
ły, jak żaby; Koziebrody, Koziejaty (niegdyś Ko-
ziejady), Konojady świadczą o rodach, które 
strzygły brody swe nakształt kozich bród oraz ja
dły być może rytualnie kozie i końskie mięso". 

Koń był najszlachetniejszą ofiarą dla bogów 
(i ludzi), bo jego ulubiły bóstwa, oń był wyrocznią. 
u Słowian lucickich i pomorskich: kościół więc za-
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braniał jak najsurowiej mięsa końskiego jako po
chodzącego od ofiar pogańskich i staczał o to go
rące walki z tubylcami, np. w Irlandji; nie bez 
przyczyny więc i u nas o Konojadach (por. Konu-
jedzko, dziś w Konecko ściągnięte) prawiono; moc 
nazw z takiem jad (y) złożonych, Qlinojady, Mle-
kojady, Masłojady, Rybojecko, Zytojecko i t. d. 
wylicza ks. Kozierowski *) (II str. 158 i 507), ale 
z totemizmem nie mają te późne nazwy nic do 
czynienia. Koziebrody nie od brody, lecz od brodu 
(por. nazwę Kozibród u Kozierowskiego) nazwa
ne. Koziojaty poszły od jaty (szopy, por. jatki), 
nie od jad; Wilkowyja, jak Kołomyja, Czar-
toryja (a z tego Czantoryja) i t. p. niekoniecznie 
w liczbie mnogiej, polegają na anegdotach, jak Ko-
ziaśmierć i z pierwotnym ustrojem czy wierze
niem nic ich nie łączy; Wilki, Kozy są to nazwy 
osobowe, nie rodowe, i stałym trybem polskim 
przechodziły w nazwy miejscowe, od których się 
całe Mazowsze roi; nazwy to przeważnie późne, 
od jakiego dziewiątego wieku co najwcześniej po
cząwszy, i nic w nich „mitycznego, religijnego, to
temicznego" zdrowe oko nie dojrzy. 

Zamiast śledzenia bajecznych wątków totemicz
nych, terio- czy zoomorficznych, przypatrzmy się 
raczej istotnym, acz niezawsze bardzo dawnym 
ani bardzo pierwotnym postaciom ludowej demo-
nologji. Porządek ich dowolny, bo dowolnie plącze 
je wyobraźnia ludowa. Zaczniemy od upiorów 
i wilkołaków ściśle z sobą związanych. 

*) „Badania nazw topograficznych dzisiejszej diecezji po
znańskiej". Poznań 1916. 
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Najciekawsze wytwory fantazji słowiańskiej, 
wcale nie tak sielankowo nastrojonej, jakby się na 
zasadzie „Starej Baśni" Kraszewskiego wydawało, 
to upiory i wilkołaki; wiara w nie nie od Słowian 
wyszła, ale się od nich walnie rozeszła. Wampir 
przecież słowo międzynarodowe, jest słowiańskie 
a najstarsze podanie europejskie właśnie wilkoła
ków Słowian dotyczy. 

Lud nie zna wampirów. Zna zamiast nich łaciń
ską strzygę. Strzyga to człowiek o dwu duchach, 
który z zębami się rodzi, po śmierci zostaje zębatą 
strzygą, bo ksiądz chrzci tylko jednego ducha 
i ten po śmierci ulata za planety, a zły (duch nie-
chrzczony) pozostaje w ciele i człowieka wypro
wadza z mogiły, aby dusił ludzi i bydlęta. Małoruś 
zowie też strzygi „dwodusznyki" lub „dwaduszni". 
Opowieści o tern, jak strzyga z grobu wychodzi 
i krew pije z ludzi, najpierw z krewnych a potem 
i z obcych, jak trupa strzygi poznać po cerze ru
mianej, śladach krwi u ust, pożarciu wszystkiego 
na sobie samym, nim się na innych rzuci; jak na
leży go kołem osinowem do ziemi przybić i głowę 
uciąć — należą do wiary powszechnej, europej-
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skiej. Łacińską nazwę znajdujemy już w uchwale 
w Paderborn z r. 745, skazującej na śmierć przez 
spalenie takiego, coby zwiedziony przez czarta 
wierzył wedle zwyczaju pogańskiego, że mężczy
zna lub kobieta bywa strzygą (strigam) i ludzi 
Pożera. Najmylniej pomawiał R. Berwiński w „Stu
diach o literaturze ludowej" (1854) wiek XVII ja
koby wtedy dopiero ten okropny zabobon, uro
dzony w nowożytnej Grecji lub na południu Sło
wiańszczyzny, dostał się do Polski i tu się w wy
obraźni ludowej utrwalił. Sam zabobon jest odwiecz
ny; sama nazwa wykazuje, gdzie urósł, mianowicie 
nie na ziemi słowiańskiej, lecz na klasycznej, rzym
skiej. Strix, strigis, to nazwa puszczyka (niby od 
pisku jego, od stridere) ptaka grobowego, wie
szczącego nieszczęście; jego postać bierze na sie
bie martwica-demon i w nocy dzieci nawiedza, 
krew im i dorosłym wysysa, wnętrzności pożera; 
w tego puszczyka przetwarza się wiedźma, gdy 
na ożogu kominem czy oknem wylata; o tym sta
rożytnym szczególe później zapomniano, i czarow
nica na ożogu nie odmienia własnego kształtu, ale 
nietoperza i kreta przed i za sobą wiedzie. Więc 
komik rzymski pyta: co za strzygi (striges) wy
żarły ci nerwy, a Owidjusz prawi o chciwem pta
ctwie, latającem nocą i czyhającem na dzieci bez 
dozoru, i pyta, czy są z natury takiemi, czy mocą 
zaklęcia się stały. Szczegóły o tych strzygach 
rzymskich zebrał Witold Klinger w uczonem 
dziele rosyjskiem: „Zwierzę w przesądach kla
sycznych i spółczesnych", Kijów 1911 (str. 352), 
str. 65—68. Strzyga więc a może i buba, którą 
dzieci u nas od XVII wieku straszą (od bubo — 
sowy; przesądny Rzymianin strasznie się ich oba-

6* 
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wiał, por. Klinger str. 69), są, jak rusałki, pocho
dzenia rzymskiego, ale do nas nie od południa, 
przez Bałkan (jak rusałki), lecz wprost od zacho
du przybyły, czego dowodzi nazwa na Bałkanie 
nieznana (u Włochów dziś strega tylko czarowni
ca). Całkiem co innego nasz upiór. 

Słowa upiór dawniejsze zabytki polskie nie zna
ją; nie ma go ks. Poklatecki („Pogrom czarnoksię
skie błędy, latawców zdrady i alchimickie fałsze 
jako rozpłasza, spisany" z r. 1595), ani Ząbkowic 
w „Młocie na czarownice" (1614 r.), ani „Postępek 
prawa czartowskiego" (1570), ani „Sejm piekielny". 
Dopiero jezuita ks. Gengell w „Eversio Atheismi" 
(z r. 1716) wyraźnie go wymienia; tłumaczę z je
go łaciny: „trup tego rodzaju, jeśli męski, nazywa 
się z małoruska (ex ruthenico) upier, jeśli żeński, 
upierzycu, jakbyś rzekł: ciało upierzone; czy dla
tego, że takie ruchliwe i wartkie, czy że pióra ja
kieś a może z poduszki zmarłego wzięte i spopie
lone a na trupa lekko rozprószone, temu czaro
dziejstwu służą". Obszernie rozwodzi się ks. 
B. Chmielowski w osławionych „Nowych Atenach" 
z r. 1754 na kilkudziesięciu stronicach „o upierach", 
bo „pełno w ruskich krajach tej opinji, historji, 
awantur z okazji upierów"; upierem staje się trup 
człowieka, które jako niechrzczone dziecko oddała 
w moc szatana baba-czarownica ; upier albo upie-
rzyca tak zwani od pierza, że się tak rychło uwi
jają, jakby pierze i skrzydła mieli; grasują pod
czas moru, szerząc zarazę. Spółcześnie pojawia się 
spolszczona zupełnie forma upiorów u Drużbackiej, 
u ks. F. Bohomolca („Djabeł w swojej postaci", 
r. 1772) i i. Nasz upiór pochodzi więc z tego same
go źródła, co i rusałka i kołtun (tak od kiełtunia. 
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chwiania się, zwisania nazwany) i inne przesądy 
i mimo pozoru polskiego nie jest polskim. Ruski 
upir znany z średniowiecza jako imię własne (pop 
Upir Lichoj przepisał w r. 1047 księgi proroków). 
Upir powstał w ustach Serbów, Rusi, Czechów 
z pierwotnego wapir, który pod formą wampir po 
Europie od XVII wieku grasuje; wapir nie jest ja
kąś niemożliwą turecką pożyczką, jak bają, lecz 
jest rdzennie słowiański, brzmiałby po polsku wą-
pirz (por. wapiory, bety, pierzyny w ks. Macieja 
Kleckiego „Zwierciadle saskiem" z r. 1610, dziś już 
tylko w stronach ku Kaszubszczyźnie znane; te 
rzeczywiście tak od piór nazwane) ; zawiera więc 
przedrostek w w formie wą, jak w watek od tka
nia, Wąbrzeźno, wądół, wąwóz, wątór, wągroda 
(wygon śród wsi), Wąwelnica i Wawel no od Wa
welu (zamiast Wanwel, tak nie od wola nazwany, 
lecz znaczący tyle, co czeskie ouvali t. j . wąwóz); 
Wąkole; Wąchock, Wąkopna wola; Wangrosna; 
Wąsosze (od sochy); Wąpielsk (od piel — pę
dzić); Wąpiersk obok Wąpierz (nazwa łąki); Wą-
chabno. Ks. Kozierowski (III 364) zapisał i nazwę 
kmiecą Wąpierz, Wyąpyrz około r. 1513, ale 
i Wampior około r. 1507; nakoniec węsad (wąsad, 
mylnie wąsacz), reumatyzm, co się wsadza w kości. 

Przytoczyłem umyślnie wszystkie złożenia 
z wą, które oznaczają położenie lub wejście środ
kowe ""). Druga część, pir lub pyr (w rosyjskim pi
szą upyr, ale ta pisownia nie rozstrzyga, bo to nie 
rosyjskie, lecz małoruskie słowo, gdzie każde 

*) Wąchod jest wchód, wąwóz jest wwóz, wadól w dół, 
wąsad w sad, wąwal (Wawel) w wał. 
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/ brzmi jak y), nazwana tak jest od latania, powta
rza się w serbskim pirac nietoperz (por. u Słowień-
ców pirożlek, to samo), w meto-pir nietoperz, le-pir 
motyl, w czasownikach perci i pariti latam, w przy
słówku wysprz (u nas w XV wieku) „do góry" 
(w-izpr'), w rzeczowniku pióro i pierzyna; to samo 
w nazwie uietopirza (XV wiek), utworzonej, jak na
zwy roślin nietota lub nietojeść (nietojest), t. j . „to 
nie ta", „to nie pierz" (nie ptak, bo jaj nie znosi); 
albo szątopierza (u Kaszubów, bo się szęta — tłu
cze, rosyjskie szatat'sia, pierz — ptak). Mylniej 
wywodzą nazwę nietoperza od nocy; nazwa ta ule
ga najrozmaitszym zmianom, których dalej nie wy
liczamy; jest i latoperz od latania i i. Co do wy
miany samogłosek należy porównać dira i dyra 
..dziura" (do der — drę). 

Wąpirz jest więc dosłownie latawcem, „wlo
tem" niby jak nietoperz i trafnym instynktem był 
wiedziony Cuvier, kiedy pewne gatunki nietope-
tzów wampirami przezwał. Lecz dzisiejsze znacze
nie wampirów jako upiorów ssących krew i zawle
kających swoje ofiary za sobą do grobu — nie 
jest pierwotne. Bo mitologja słowiańska, staroru-
ska, zna upiorów jako istoty boskie, którym się 
składa ofiary, wampirom zaś nikt ofiar nie skła
dał, bo je można tylko tępić; ruscy zaś kazno
dzieje gromią stale tych. co kładą treby (ofiary) 
upirom i bereginiom. Były więc pierwotnie upiry 
bóstwami (drobnemi) i, jak z nazwy wynika, po
wietrznemu wzniecały np. wiatry; dzisiejsza de
monologia ludowa już ich w tej funkcji nie zna 
i duchy, co wichry wzniecają, inaczej nazywa. Na 
Rusi np. zowie ich litunami (od latania) ; w naszych 
dawnych zabytkach nieraz o nich mowa, np. 
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w „Sejmie Piekielnym" (wydanie z 1622 r.) zdaje 
sprawę przed Lucyfrem i „Liton. wicher": 

„Wywracałem domy z gruntu i wysokie lasy, 
„Ziemia drżała, kiedym trzaskał strasznemi pioruny. 
„Czegom piorunem nie rozbił, tom ogniem zapalił, 
„Drugichcm też paraliżem na członkach zarażał i t. d. 

W tragedji szkolnej Oawatowica o Janie Chrzci
cielu z r. 1619 opowiada w ruskiem „intermedium" 
(międzyakcie humorystycznym) „wołowiec" Dy-
nis, jak go (we śnie) w piekle „biły mia ta po 
chryptowi Litonowe" — nazwa oparła się aż o Ło-
tyszów (lectons wicher i djabeł, słota). Nazwie fi
ten odpowiadałaby nasza nazwa latawiec (stąd 
wyszedł i małoruski litaweć) dla ducha powietrz
nego (Czesi tak nazywają orła papierowego), lata
wiec jednak, acz się zawsze po powietrzu jeszcze 
.unosi, nocą szczególnie, przestał być wichrem 
i przystał za skrzata-gospodarza, ducha domowe
go, co w pudle za piecem leży, kaszą go karmią, 
a on znosi dostatek pieniężny czy zbożowy, bo 
postacie i nazwy demonów stale spływają się i od
mieniają. 

Klasyczne pojęcie i postać strzygi gdzieś na 
Bałkanie, w Macedonji, która zachowała niektóre 
nosówki, na latawca-wampira przeniesiono; na po
czątku XVII wieku rozeszła się po Europie baśń 
o wampirach, o rzeczy i nazwie, kiełkującej daw
no na Bałkanie (spotykamy się w XIV wieku, za 
cara serbskiego Duszana z podobną „wiarą"), na 
Rusi, gdzie nie obcej wampira, ale swojej formie 
upira tę własność przypisują: na Białej Rusi „wu-
par" przylega językiem ostrym jak żądło do piersi 
i zadaną ranką wysysa krew gorącą, najpierw 
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tych, którzy mu wrogami byli za życia a potem 
i swoich; ofiarę poznać po bladej twarzy; nie przy
taczam opowiadań o tern, jak można wupara zo
baczyć. Nasz upiór, choć z Rusi przywędrował, nic 
wyrugował dawnej strzygi i cech krwiożerczości 
nie nabrał, a jest poprostu duchem nieboszczyka, 
straszącym, zjawiającym sie po nocy, wychodzą
cym z grobu. I bułgarski vampir, vaper, vaper nie 
przybiera owych strasznych cech, staje się jednak 
tym szkodliwszym, im dłużej się tuła, staje się 
wkońcu zupełnie człowiekiem (ale nie ma kości, 
tylko chrząstki), żeni się, płodzi dzieci, które jedyne 
potem wampirów poznają i zabijają; o wysysaniu 
krwi słyszymy wyjątkowo; zbóje i wiedźmy stają 
się wampirem, ale taki los czeka i zwłoki, przez 
które zwierzę (kot i i.) przeskoczyło, albo przez 
które podawano sobie ręce czy naczynie. Nazywa 
się i lepirem (motylem) i mimowoli łączymy go, 
.iak i leleka, z nocnemi zwierzętami, z nietoperza
mi; i z leleka miejscami czarta uczyniono (np. 
w „Sejmie piekielnym" z 1622 r.). 

Obok wampirów-upi(o)rów drugi twór demo-
nologji słowiańskiej to wilkołak. Forma tego słowa 
podwójna: złożona, wilko-dłak (wilkołak niby dro
gą wyrzutni brzmienia d powstał?), mający sierść 
wilka (diaka sierść, staropruskie tlokis, z czego 
litewska nazwa niedźwiedzia, łokis),-albo, w XV do 
XVIII wieku u nas częsta, wilkolek od wilkoł; je
szcze Wacław Potocki z bajek o wilkolkach się 
natrząsał. Rej w Figlikach Zwierzyńcowych opo
wiada : 

„Jednej paniej pokąsał wilk w oborze owce, 
„Wójt powiada: wilkolek, niech mówi kto co chce: 

„Słyszę ma ogon by wilk a jako chłop godzi. 
„(Dziewczątko też maluczkie za macierzą chodzi). 
„Potym drugi przyjechał; miał złe szalawary, 
„I powiesił przez ławkę ogon wilczy stary. 
„Dziewczę zajrzy pod ławkę, mamie ukazała, 
„Mówiąc, iż to wilk siedzi, by siuty (owce) schowała 

Powtarza się to pojęcie i nazwa we wszystkich 
językach słowiańskich, a.z nich bez zmian przejęli 
ją Grecy, Albańczycy, Rumuni. W piątym wieku 
przed Chr. zapisał zaś Herodot, w czwartej „Mu
zie", o narodzie Neurów, siedzących za Scytami, 
między Karpatami wschodniemi a Dnieprem, co na
stępuje: tryb ich życia scytyjski „ależ ci ludzie 
muszą być czarodziejami. Bo prawią o nich Scy
towie i ci ürecy, co w ziemi scytyjskiej mieszka
ją, że raz co rocznie każdy z tych Neurów na dni 
kilka wilkiem zostaje i znowu tym samym powsta
je. Nie dam się takim wywodom przekonać, ale 
mimo to prawią, ba, prawiąc zaklinają się". Po
wszechna niemal zgoda nowszych badaczy uznała 
w Neurach szczep słowiański, siedzący nad Dnie
strem górnym i śladów tej dawnej nazwy poszuki
wała w licznych Nurach, Nurcach, ziemi Nurskiej 
(na Mazowszu), w porzeczu zachodniego Bugu 
(miasteczko Nur nad Bugiem, dopływy Bugu Nura, 
Nurzec z Nurczykicm). A o tych samych Neuracli 
opowiada Herodot jeszcze inną cudowność, bo oto 
na wiek ludzki przed pochodem Darjusza na Scy
tów (w końcu szóstego wieku przed Chr.) wy
padło im całą swą ziemię opuścić z powodu wężów, 
bo i własna ich ziemia w węże obfituje, a jeszcze 
ich więcej z pustyni nad nimi położonej padło, tak, 
że udręczeni osiedlili się między Budinami (szczep 
nieznany co do przynależności etnicznej i co do 
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siedzib — nad Dnieprem?), porzuciwszy ziemie 
własną. Musieli oczywiście do niej później wrócić, 
chociaż Herodot tego wyraźnie nie prawi, bo ina
czej skądby rozprawiał o ziemi neuryjskiej — Neu-
ris — w przeciwstawieniu do Scytji? Pobyt u Bu-
dinów był przejściowy. 

Neurowie byli istotnie Słowianami i Herodot 
prawi już o Słowianach wtedy, gdy o Germanach 
nikt jeszcze niczego nie słyszał, ale z dotychcza-
sowemi wykładami obu podań Herodotowych zgo
dzić się nie można. Boć najpierw Dniestr to nie 
Bug; powtóre żaden naród słowiański nigdy się 
Nurami (~Neurami) nie nazywał; Nur, Nurzec są 
to nazwy miejscowości (nur znaczy wieża; nura 
drzwi; nyriszte sadyba) nie ludów; po trzecie: 
gdyby każdy Nur (Neur) co roku wilkołakował, 
toćby sami Nurowie musieli w krótkim czasie sie
bie i bydło wyżreć, bo wilkołak bardzo jest krwio
żerczy i drapieżny. Więc przeczę baśni Herodoto-
wej, jakoby wszyscy Neurowie stawali się wilko
łakami, a mimo to uznaje pełną jej prawdę. Każdy 
Neur wilkołakował: przysięgali na to ci. którzy 
coś o tem wiedzieli, ależ Neur, Nur czy Nyr później, 
to nie cały naród czy szczep, lecz tylko osobna 
w nim kasta, czarownik. Tylko czarownicy-Neu-
rowie wilkołakowali dorocznie i nazwę tych cza
rowników, tej kasty, przemieniono mylnie, utożsa
miono z nazwą całego ludu. Jak się ten lud nazy
wał, nie wiemy; od jego czarowników, przemie
niających się rok rocznie na kilka dni w wilków 
i kąsających ludzi i bydło, a zwanych Nurami czy 
Nyrami, przechrzcili komiwojażerowie greccv 
i scytyjscy cały naród Neurami-Nurami. Tak sio 
tłumaczy podanie Herodotowe, nielogiczne, gdyby 
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istotnie do całego ludu się odnosiło, ależ co innego 
naród cały, a co innego wydzielający się z pośród 
niego czarownicy-Nurowie, od których grozy są
siedzi cały ich naród tem mianem przezwali. Co 
się bajki wężowej dotyczy, to wiemy o mnóstwie 
gadów, poleskich szczególniej; nie powtórzę zna
nego ustępu z Słowackiego w liście do matki 
o owych wężach wodnych poleskich; i tu fantazja 
komiwojażerowska (znamyż ją dosyta i od Feni
cjan) fakt wyolbrzymiła, utworzyła z mnóstwa ga
dów plagę taką, że aż musieli Neurowie przed nią 
na jakiś czas z własnej się ziemi wycofać. Ani 
myślę upatrywać w tem podaniu jakiejś alegorji, 
jakoby nieprzyjaciele obcy, wężami z jakiegoś po
wodu przezwani (węże noszono jako godło na daw
nych chorągwiach i znakach wojskowych), Neu-
rów z ich sadyb pierwotnych ruszyli — bajano 
nawet o Bastarnach germańskich, którzy Neurów 
tak naszli. Biorę więc oba opowiadania Herodoto
we dosłownie. Co się wilkołactwa Neurów tyczy, 
różnie je tłumaczono; porównywano ich z rzym
skimi luperkami. chronicielami stad od wilków, 
którzy we dni Luperkaljów (w lutym) w skórach 
zwierzęcych miasto obiegali — znaczyłoby to, że 
Neurowie sami wilczury przywdziewali i stąd baj
ka o ich wilkołactwie urosła; innym dawało po
wód do niej to, że wilcy zimą pod zagrody pod
chodzą i w nich upatrywano nieprzyjaciół - ludzi 
pod tą niby powłoką. W nazwie Nurów upatrywa
no szkodliwych, złośliwych (czarowników), nie 
szczepu, bo nyr i nur jest powszechną w dawnej 
Słowiańszczyźnie nazwą ludzi występnych, złych, 
uodzących zpodełba na bliźniego; nurkiem patrzy 
mówiono u nas jeszcze w XVI w. ogólnie o takim, 
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ponury; w cerkiewnym języku: nyriv zły, pruny-
rit oszukać, ignuriti strawić nędznie (życie, dni); 
białoruskie: nura żal. wynurić zabić, zniszczyć, 
rosyjskie: nyra, pronyra o człowieku zdrajcy, 
iznurjat' wysilać, wyniszczyć; liczne podobne sło
wa wymienia słownik etymologiczny Miklosicha. 

Wilkołactwa, lykantropji, nie znał pierwotny 
świat klasyczny, świat lierodota, dopiero później
sze czasy stworzyły zarówno strzygi-wampirów, 
jak i wilkołaków-czarowników. W dawnej Grecji 
tylko w Arkadji kapłan wilczego Zeusa, losem wy
znaczony, stawał się wilkiem, skosztowawszy 
wnętrzności ludzkich; za cesarstwa były czarow
nik lub wiedźma przybierali nocą wilcze kształty. 
Zczasem wiara owa stała się powszechnie euro
pejską i miewa wszędzie równe niemal cechy; 
uporniej trzyma się wschodu słowiańskiego. Na 
Białej Rusi czarownik przewraca się trzykrotnie 
przez nóż zatknięty w ziemi, z osobliwszem (nie-
znanem) zaklęciem i staje się wilkiem; taki wilk. 
większy od zwykłego, ma szczególniej wielką gło
wę, cztery oczy; nasyciwszy się krwi ludzkiej, 
przewraca się znowu przez ów nóż w stronę prze
ciwną i staje się człowiekiem; gdyby ktoś ów nóż 
z ziemi wyrwał przedtem, musiałby wilkołak na 
zawsze wilkiem pozostać; czarami można pospoli
tych ludzi odmieniać w wilków, które płaczą łza
mi ludzkiemi, gdy je ścigają. 

Na jakiej podstawie urosły te potworne baśnie? 
Powszechna wiara w odmieńców wyszła z przed
stawienia, że dusza przybiera zwierzęce kształty 
(starzy Prusowie twierdzili to o zmarłych), między 
terni kształtami duszy-zw ierza wilk zabrał znaczą
ce miejsce — ależ to nie wystarcza dla objaśnie-
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nia wilkołactwa. Nie myślę wyliczać wszelkich 
prób tłumaczenia, wyłącznie patologicznego (ly-
kantropja jest i chorobą umysłową), czy wyłącznie 
religijnego (z wiary w duszę-zwierzę) ; streścił je 
Klinger str. 221—228 i zbyt jednostronnie zaprze
czył patologicznym wywodom. Ukąszony przecież 
przez wściekłego wilka (czy psa, a dawniej takie 
wypadki nie bywały chyba zbyt rzadkie) sam ką
sał i przerażał ludzi i to wpłynęło niewątpliwie na 
powstanie baśni w czasach, kiedy wilk, groźny 
szybkością i wytrwałością ruchu, krwiożerczością 
i zjawianiem się stadami (inaczej niż niedźwiedź) 
bywał straszną plagą wschodniej Europy. Z samej 
wiary w duszę-zwierzę wilkołactwo dla swojej spe
cyficzności (dusza odmienia się i w liczne inne 
zwierzęta, lecz w stosunku do innych zwierząt nie 
ma mowy o niczem podobnem) uróść nie mogło; 
złożyły się na to i inne wpływy. Wilkołak za ży
cia staje się po śmierci wampirem; Grecy dzisiejsi 
wampira przezywają słowiańskim terminem wilko
łaka — tak ściśle spajają się te wytwory fantazji 
demonologicznej. Z wiary w duszę-zwierzę urosła 
baśń o Popielu. 



VI PIAST, POPIEL I WAiNDA 

Umyślnie wymieniamy w nagłówku te postacie 
w właściwem ich następstwie czasowem, bo Piast 
istniał przed wiekiem jedenastym. Popiel w jede
nastym się narodził, a Wanda dopiero w dwuna
stym. U nas sądzą inaczej, zaczynają się od Kra-
ka-Wandy, poczem dochodzą do Popiela-Piasta, 
ale to błąd jasny. 

Człowiek pierwotny nauczył się rychło odłą
czać duszę żywą od martwego ciała; ciało uśpione 
leży nieruchome na pewien czas; zabite na zawsze; 
dusza opuszcza je więc na pewien czas lub na za
wsze. Nie jest ona widoczna; sam to oddech (stąd 
jej nazwa) albo para (psia para do dziś używane; 
zwierzę nie ma duszy, lecz parą); nieraz jednak 
przybiera kształty widoczne, ulatuje motylem, 
muchą, ptakiem; wybiega myszą, jaszczurką, żmi
ją; odmienia się w zwierzę, wilka, konia, jelenia. 
W takiej stałej lub czasowej widocznej postaci 
ukazuje się dla życzliwej przestrogi czy czynu, od
krywa np. skarby zakopane, karmi niemowlęta 
(wilczyca, lub suka z baśni), szczególniej łaskawa 
dla tych, którzy z jej szczepu pochodzą, albo któ
rzy czcią około zwłok jej się zasłużyli; albo też 
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dokonywa po śmierci pomsty nad tymi, którzy ją 
za życia skrzywdzili, jej powłokę (ciało) uśmier
cili własną ręką lub niesprawiedliwym wyrokiem. 
Moc jej wtedy jest nieograniczona i ofiary jej zem
sty nic nie ochroni. Tego doświadczył na sobie 
i rycerz polski Popiel; że z niego księcia a później 
„króla" zrobiono, w tein nie zawinił on sam, lecz ci, 
którzy bajkami zastąpili brak wiadomości. 

Ody się więc niemal równocześnie w Czechach 
i Polsce, w drugiem dziesięcioleciu wieku dwuna
stego, zabrano nareszcie za przykładem zachod
nim do spisywania dziejów ojczystych, okazało 
się inicjatorom tej ważnej a trudnej sprawy, że 
o początkach dziejowych nic a nic nie wiedziano. 
Okazało się tylko tu i tam, że nad całem społe
czeństwem, anarchicznem niegdyś jako słowiań
skie, demokratycznem później, arystokratycznem 
nakoniec, wystrzelił wgórę jeden ród panujący 
i wszechwładzę despotyczną, niczem nieograni
czoną, sam dla siebie zagarnął. Nie godziła się 
z tern wprawdzie ani anarchja, ani słowiańskie po
czucie równości, ale nie mogły się mu oprzeć bez
silne i mściły się nad owym rodem, wypominając 
mu, żeć i on nie z nieba wyszedł (tak o swoich pa
nujących twierdzili korni Germanowie, wywodząc 
swoich „kuningów" od półbogów), lecz od cha-
mów-chłopów, przypominając mu stale to niskie 
jego pochodzenie, ubierając go w Czechach 
w chłopskie łapcie i biesagi przy obejmowaniu no
wej władzy — w Karyntji chłop nowemu władcy 
przy obrzędzie instalacji poniżającemi pytaniami 
i praktykami silnie doskwierał. Ile w tern prawdy 
było, nie dowiesz się nigdy, bo zachodni Słowianie 
najmniejszych zdolności czy zamiłowań epicznych 
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nie miewali, nie posiadali o swoich własnych dzie
jach dawnych żadnych śpiewów, podań, zapisek; 
wschodni i południowi mieli epikę ludową, niezna
ną zachodnim, ale ich państwa, ruskie i bułgarskie, 
drogą obcego podboju powstały, a w serbskiem 
i chorwackiem powoli jeden z „żupanów" nad 
wszelkich innych się wyniósł, więc podobieństwa 
do procesu wyłonienia się władzy polskiej, czeskiej, 
karynckiej niema. 

Ów Polak, który mnichowi francuskiemu „üal-
lowi" pierwotne dzieje polskie opowiadał, ów dzie
kan praski, który sam opisywał dzieje ukochanej 
ojczyzny czeskiej, nic o ich początkach nie wie
dzieli, oprócz tego, że panujący ród z chłopów wy
szedł, od Przemyśla czy od Piasta, a że chłopska 
natura najwięcej głodu się obawia, o jadle obfitem 
jedynie marzy, więc opowieści o głodzie i jadle 
łączono z początkami owemi chłopskiemi. U Cze
chów bajano więc, że w czasie głodu wieszczka na 
chłopa Przemysła, jako na tego, co kraj miał na 
później od głodu chronić, wybór skierowała, 
a w Polsce niewyczerpana obfitość jadła i napoju 
okrasiła młodość pierwszego „panującego"; spo
niewierano go jednak, otaczając go takiem chłop
stwem „wyborowem", jakiego w rzeczywistości 
nigdyby przypadek nie stworzył, dziadem Chwo-
ściskiem (ogonem), ojcem Piastem (tłukiem), mat
ką Rzepką. Z podobnemi jednak szczegółami nie 
wydawały się okazałemi te dzieje pierwotne, lecz 
cóż robić, kiedy innych nie było? Przecież ani 
Czech, ani Polak nie wiedzieli nawet, jak się na
zywał ojciec ich pierwszego chrześcijańskiego 
księcia; zapiski dziejowe dopiero od Borzywoja 
u Czechów a od Mieszka u nas zaczynały; przy-
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padkiem dowiadujemy się od mnicha saskiego, że 
Mieszko miał brata Żdzibora. 

Czech pomógł sobie w ten sposób, że sklecił 
romans o owej wrróżce i o Przemyśle, historyk Ku
bala w powieściopisarza Sienkiewicza się odmie
nił, ale w naiwności średniowiecznej praski Sien
kiewicz pozwolił nam wejrzeć w swoje karty 
i przyznał się, że do sklecenia romansu, uchodzą
cego za prawdę, posłużył się najdawniejszemi na
zwami miejscowemi i z nich romans ułożył o Kra
ku i jego córkach, o Libuszy, Tecie i Kazi, o Pra
dze i Dziewinie; ja mu tego dowiodłem i najżar-
liwszy patrjota czeski nie obroni tego Hanki-fał-
szerza nie z 1820, lecz z 1120 roku. A fałszował on 
dzieje świadomie, bo zmyślił dowolnie nazwy tych 
książąt, którzy między Przemysłem a Borzywo-
jem. „panowali", chociaż o nich nic bardziej szcze
gółowego podać się nie odważył. Zdradził się zaś 
tein, że nie powymieniał jakichś Bolesławów, Brze-
cisławów, Władysławów, Spycigniewów, istotnych 
nazw „książęcych", dziedzicznych w rodzie panu
jącym, lecz jakieś zakazane, których w tym ro
dzie nikt nigdy nie używał, więc też nieistniejące. 

Polak nie zadał sobie trudu, żeby aż siedem 
nazwisk wymyśleć, wymienił trzy przed Miesz
kiem, ale również nie „książęce", nie dziedziczne, 
owych Kazimirów i i., lecz znowu takie, których 
nikt w rodzie piastowym nie znał — nawrócono 
się do nich dopiero w XIII wieku pod wpływem 
kroniki i Siemowitaini, Lestkami, Siemomyslami 
(albo w mylnem brzmieniu: Ziemowitami, Leszka
mi, Ziemomysłami) genealogję piastową zaciem
niono. Dał jednak Polsce, mijając się z zadaniem, 
t. j . z zamiarem wystawienia początków panujące-
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go rodu - aby załagodzić wystąpienie chłopskie
go syna — innego jeszcze książęcia, o którym jed
nak nie mówi, jakim to cudem on znowu nad anar-
elijç-demokracjç pierwotną urósł, tak jakby sic 
Polska nigdy bez panujących nie obchodziła, z ni
mi już narodziła. I on jednak zdradził się mimowoli 
z tern, że to on dopiero Popiela posadził na „tron" 
książęcy. Bo cóż o nim wiedział i opowiadał? Tylko 
tyle, że go myszy zjadły. 

Takiej jednak powieści nie zna żaden szczep 
słowiański, nawet w żadnej z swoich klechd. Po
wieść to wyłącznie germańska, zato między Ger
manami, szczególniej lądowymi, nadzwyczaj czę
sta, chociaż się po raz pierwszy dopiero u Thiet-
mara, kronikarza z początku jedenastego wieku, 
pojawia; od jego czasów przewija się później co
raz częściej podobny jej schemat: zbrodniarz za
winił, pomsty nad nim dokonały myszy lub szczu
ry i nic go od nich nie ocaliło; u Thietmara jako 
u duchownego dopuścił się on zbrodni przeciw ko
ściołowi, w innych anegdotach to przeciw głodu
jącym chłopom własnym, to przeciw komukolwiek 
innemu; wspominają nieraz o wieży, śród wody. 
do której ścigany przez myszy napróżno się chro
nił. W rozprawce p. t. „Die Mäusethurmsage von 
Popiel und Hatto" wymienił wszystkie owe aneg
doty Dr. Max Beheim - Schwarzbach (Poznań. 
1888 r.). Bajka ta więc dostała się z Niemiec do 
Polski w ciągu jedenastego wieku; opowiadano 
ją u nas o jakimś Popielu z imieniem bynajmniej 
nieksiążęcem ! Tego to Popiela wyniósł ów Polak 
aż na tron książęcy, co jest niemożliwe, gdyż 
„książę Popiel'" musiałby panować w dziewiątym 
wieku t. j . wtedy, kiedy tej bajki o myszach jeszcze 
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nie było; nadawała się zaś ta bajka bardzo do
brze, bo usuwała wszelkie niedyskretne pytania 
dalsze, tyczące np. tego, jak „Sicmowit" się urzą
dził z prawowitemi roszczeniami Popiela do tro
nu. Francuz za owym Polakiem opowiedział to 
krótko, ale zupełnie wystarczająco: zrzuconego 
z panowania Popiela pożarły myszy, a że panu
jącego zrzuca się nie dla dobroci jego, lecz dla wy
stępków, więc za te występki spotkała go i dalsza 
kara. 

Następnym kronikarzom tego nie było dosyć, 
doszukiwali się, jakie to były zbrodnie Popielowe 
i odpowiedź znaleźli. Z niepochowanychciał niewin
nych ofiar srogości Popielowej wylągły się owe 
niezliczone myszy, a zbrodnia była tern gorsza, 
że Popiel nie oszczędził własnych stryjów. Któż go 
na zbrodnie namówił? Cherchez la femme, własna 
żona, z której Długosz Niemkę urobił, wymyślając 
nowy romans o Agnieszce, żonie Władysławo we j , 
która męża przeciw braciom podjudziła. Każda po
dobna bajka rośnie jak na drożdżach: wiedzieli 
więc już późniejsi, że to Popiel do wieży myszej 
na Oople się daremnie chronił; że myszy i synów 
i żonę mu pożarły, a Długosz nawet i nazwy sy
nów dopisał — szkoda, że nie dzień i godzinę ich 
urodzin — a nawet posągom w zamku książęcym 
łzami nad tą zbrodnią pocić się kazał; ciekawe dla 
nas tylko to, dlaczego i jak wieki średnie w po
dobnych bredniach się lubowały. Bajka, jak bryła 
śniegu, staczając się, w lawinę urośnie; przecież 
i obu nieznajomym i nienazwanym, którzy u „Pia
sta" gościny zażyli, gdy ich „Popiel" nie wpuścił, 
późniejsi urząd, imię i przezwisko (!) zmyślili. Nie 
powinien o podobnych rzeczach zapominać ten. 

7* 
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kto podania rocznikarskie należycie chce ocenić. 
Rozumie się samo przez się, że u mistrza Wincen
tego ów Popiel „chłopską" nazwą na „elegancką", 
łacińską Pompiljusa odmienił; wiemy z rozdziału 
drugiego, co o takiej łacinie sądzić. 

Dwie zupełnie od siebie niezawisłe anegdoty, 
o Popielu-ofiarze myszej pomsty i o nagrodzonej 
gościnności Piasta (a gościnność to najzacniejsza 
cnota słowiańska, wolno było przecież gospoda
rzowi i ukraść, aby tylko gościa uraczył, i sama 
nazwa gospodarza i gospodzina od gości poszła 
i ich przyjmowania), połączył w całość dopiero ów 
Polak (źródło „Galla") na podłożu godów postrzy-
żynowych ich dzieci. Wwiódł jednak przytem 
.,( jalla" w błąd, bo w imieniu Siemowita, nadanym 
Piastowicowi, kazał mu upatrywać jakąś wieszcz
bę znakomitej przyszłości, czego to imię wcale nie 
zawiera, bo witanym w każdej siemi (rodzinie) był 
syn, a już najbardziej jedynak (Siemowit mógłby 
nim być). Odzie się ów cud dokonał, tego „Gall" 
nie wymienił. Kruszwicę przy Gople nazwał mistrz 
Wincenty, który przeciw prawdzie i Piasta z Gnie
zna do Kruszwicy przeniósł. 

Dla ciekawości tylko wspomnę, że bajkę o my
szach tłumaczono niegdyś „mitologicznie" (jeszcze 
Beheim-Schwarzbach). Popiel to Faeton, który zie
mię posuchą niszczy, ale myszy-gromy go za to 
pożerają: dziś dziwimy się tylko, jak podobne 
brednie można było z niewzruszoną powagą wypi
sywać; albo „socjologicznie" (za nieurodzaj zawi
nił król, którego powieszono na dębie, gdzie go 
myszy pożarły — tłumaczenie równie mądre). 
Podstawę dało przekazanie o zemście zmarłych za 
doznaną krzywdę, którą wykonywały wszelakie 
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zwierzęta, szczególniej „chtoniczne", podziemne, 
jak myszy lub węże — może w owem wyżej przy-
toczonem podaniu Herodotowem o uchodzeniu Neu-
rów z własnej ziemi przed wężami kryje się po
dobna baśń; skrzywdzili może Neurowie albo ich 
książę kogoś, kto się zemścił, nadsyłając na nich 
węże, bo o przyczynie zjawienia się wężów Hero-
dot milczy. Niemiecką anegdotę o Popielu usuwa
my więc z tradycji książęcej, nie przecząc, że krą
żyła w Polsce jedenastego wieku o jakimś rycerzu; 
dla braku czegoś lepszego odsunięto ją w dzieje 
pierwotne. 

„Gall" opowiadał baśni wielkopolskie, ale za 
Wincentego Małopolska z Krakowem oddawna wy
biła się na czoło ziem i grodów, więc należało, prze
ciw historji, historję od Krakowa zaczynać, a że 
ziemia krakowska również najmniejszej tradycji 
dziejowej nie posiadała (przypadkiem, z obcego 
źródła, dowiadujemy się o losach „wiślańskiego" 
książęcia z ostatniej ćwierci dziewiątego wieku, gdy 
o Wielkopolsce jeszcze głucho było; Kraków sam 
nigdy o niczem podobnem nie pamiętał), więc na
leżało ją wyssać z palca. Jedyne źródło dawne — 
to sama nazwa Krakowa, od Kraka (kruka), któ
rych moc było na ziemiach zachodnich Słowian 
(w Niemczech dziś jeszcze jest ich kilku); dalej 
baśń o smoku, który w jaskini Wawelowej (za
miast Wąwałowej) gospodarował, a którego szewc 
Skuba zgładził prawdziwie szewekim pomysłem; 
tu jednak odstąpiła baśń krakowska od zwykłego 
schematu podobnych baśni. Tam stale właściwego 
zabójcę smoka sprząta czy to rywal czy to sługa 
niewierny i sobie zasługę przypisuje, wreszcie ob
jawia się prawda i zdrajcę kara zasłużona spoty-



1112 M.I.KS \NI>KK B R Ü C K N E R 

ka. Tej wersji trzymał się Wincenty i synów Kra-
kowych w to wplątał, a sam siebie wyplątał z kło
potu, co teżto z owym rodem Krakowym począć. 
Wygubił go więc' doszczętnie. Ale na romans tego 
mu nie starczyło, jak i Koźmie praskiemu. Inna 
nazwa, z potwornego błędu urosła, dostarczyła dal
szej treści. Słyszał gdzieś kiedyś Wincenty o cu
dach, jakich jakaś księżniczka polska (może Do-
brawka u nas równie stale jak mylnie Dąbrówką, 
co nonsens, przezywana) dokazywała i jeden 
taki cud, porażenie dziwne wojska wrogiego, 
przeniósł na — Wandę, córkę Kraka, którą tyl
ko on sam i jego gruby błąd geograficzny mają 
na sumieniu. Ubrdał sobie bowiem Wincenty. 
że Wisła — nazwa to „chłopska" — u ,-,elekan-
ckich" ludzi Wanda-lus się nazywała i ta Wanda 
tak mu się spodobała, że z niej urobił córkę Kra
ka i ją również szczęśliwie (ale z małym sensem) 
w Wiśle, od niej Wandalem przezwanej, utopił, aby 
się i Kraka i Kracząt wszystkich szczęśliwie 
pozbyć. Może on i kronikę czeską czytał i na po
dobieństwo Libuszy Wandę na „stół" książęcy po
sadził. Obaj jednak, Koźma praski i Wincenty kra
kowski, sami się o fałsz oskarżyli, bo nigdy ani Li
busza ani Wanda ani na chwilę „panować'' nie 
mogły; nigdyby do tego nie dopuścił Słowianin, 
zawsze o „babie" bardzo niewysokiego mniemania 
będący, a lojalizm dynastyczny (à la Anna Jagiel
lonka) jeszcze się wtedy był nie urodził. Nie ucho
dzi też wskazywać na przykład Olgi kijowskie), 
boć najpierw to Owinona nonnańska a nie trusia 
słowiańska, a powtóre rządziła ona za małoletniego 
syna, gdy Libusza i Wanda dziewicami być miały, 
dobremi do wróżenia chyba, nie do panowania. 
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Na „Kraka" rozgrzeszał Wincentego „Kraków", 
ale na „Wandę" już tylko łaciński „Wanda-lus" 
(niby tak od niej, gdy się w nim utopiła, nazwany). 
Niestety, jak długa, szeroka i dawna cała Słowiań
szczyzna i Polska, nigdy się u nich żadna „Wan
da" nie pojawiła i dopiero od romansu niemieckie
go na początku XVIII wieku zaczęło się to cudackie 
imię rozszerzać; dawni kronikarze upatrywali 
w niem „wędę" na słabych mężczyzn. Nie potrzeba 
dodawać, że jak Popiel tak i Wanda doczekała się 
„mitologicznego" wytłumaczenia („socjologiczne" 
było wykluczone, skoro amazonek podania sło
wiańskie nie znają, mimo czeskiego Dziewina 
i późnych, nie Koźmowych bajek o nim). Upatrzo
no w niej nimfę, bóstwo wodne (po litewsku wan-
(luo „woda") a czepiano się i fantazji emigracyj
nej, która w „Kalendarzu słowiańskim" (który sa
ma wymyśliła) umieściła Wandę na 24 czerwca, 
datę arcymitologiczną, datę puszczania wianków 
na wodę przez dziewczęta dla wróżb matrymo
nialnych i tern niewinnem fałszerstwem usprawie
dliwiła niby kombinacje pseudouczone. Jaką „do
brą" literaturę „Wanda" zczasem zdobyła (naj
dawniejsza „ballada" litewska jej jest poświęcona) 
w ciągu XIX w., powszechnie wiadomo; kiepski, 
bo nielogiczny wymysł Wincentego zastąpiono 
najbujniejszą, bo niczem istotnem niekrępowaną 
fantazją: każdy poeta powiedział sobie: wolnoć 
Tomku w swoim domku, zarówno Norwid, jak Kra
siński czy Wyspiański. 

• 



VII. SIŁA NIECZYSTA OKOŁO 
DOMU 

Cześć dusz zmarłych, animizm, nabrał w for
mie rnanizmu, od którego chyba sam wyszedł, t. j . 
W kulcie własnych zmarłych przodków, tak do
niosłego znaczenia, że i chrześcijaństwo nie mogło 
go przełamać. Cerkiew uprawniła niby ten kult. 
uświęciła go. Rzym oporniej się stawił i wkońcu 
do „zaduszek" go ograniczył, chociaż jeszcze 
w XV wieku kaznodzieje oskarżali oporne błędy 
owieczek, które materjalne oznaki dawnego rna
nizmu zachowywały. Duchy przodków, acz ży
wym życia zazdrościły, miały ich jako swoich 
w stałej opiece; czczono ich za to, ofiarując im 
wczesną wiosną i późną jesienią jadło, napój, ła
źnię lub ogrzanie, aby po dokonanym obrzędzie 
znowu wyprosić miłych, ale niebezpiecznych gości. 
Oni zaś okazywali wdzięczność i na tein to podłożu 
urosła wiara w duchy opiekuńcze każdego domo
stwa, które wkońcu zupełnie się zindywidualizowa
ły. Duchy przybrały widoczne kształty; ogniskiem 
opiekował się i przy niem zasiadywał taki „dziad" 
domowy; Rosjanin go wręcz „domowym" nazywa; 
u Czechów protoplasta rzekomy przenosił z sobą 
„dziadków" t. j . „penaty" na nowe sadyby, gdy 

• 
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z południa na północ, do przyszłej nowej ojczy
zny wędrował; ale ponieważ i „dziad", jako z daw
nej wiary wyszły, nieczystą siłą trącił, więc na 
Małej Rusi diakiem (dziadkiem) djabła przezywa
no i już w „Sejmie piekielnym" (w wydaniu póź-
niejszem, z r. 1622, dawniejszych nie odnaleziono) 
występuje obok „biesa, djabła ruskiego" i „Dietko, 
biesów brat" („ja ubohy dietko" itd., staje przed 
Lucyperem). „Sejm" nazywa biesa ruskim, bo 
chociaż to nazwa prasłowiańska, u nas zatraciła 
się zupełnie, acz u Czechów żyje. Już Długosz wy
raźnie ją do Rusi ogranicza; nie pojawia się też 
ona nigdy w zabytkach polskich; w naszych i naj
dawniejszych psałterzach, gdzie Czesi o biesach 
mówią, tylko djabła wymieniają. Dopiero w XVI 
i XVII wieku wystąpił w literaturze znowu bies, 
ale wyłącznie tam, gdy o stronach ruskich, o Rusi 
mowa; biesić sie, szaleć. 

Inna nazwa djabła to czart, również prasło
wiańska, lecz mniej ogólna i mniej znana. Bies to 
litewskie baisus, „potworny, straszny"; czarta wy
wód niepewny, mógłby być czarownikiem, co 
„czarcie" t. j . wyrzyna znaki (ruskie czertu „na
kreślam", czerta „kreska, znak"; do czarów na
leżało, szczególniej przy wróżeniu, kreskowanie), 
skoro wszelkie czarodziejstwo chrześcijaństwo dja-
belstwem ochrzciło. Nazwiska jednak jak Czarto-
ryja (u nas Czantoryja) lub Czartowiec oznaczają 
miejsca, nie gdzie czarci, lecz gdzie krety ryją (li
tewskie kertus, rodzaj polnych myszy). Tym na
zwom pierwotnie nie przysługiwało ich dzisiejsze 
znaczenie, bo pojęcie djabła, szatana, z czem dziś 
i bies i czart się miesza, jest wyłącznie chrześci
jańskie, chociaż bies od samego początku mógł ja-
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kąś groźną, wrogą siłę oznaczać, którą przebłagi-
wać ofiarami należało. Nazwy i pojęcia djabta 
i szatana są chrześcijańskie; zamiast djabla uży
wano umyślnie (żeby go niezbyt jawnie wywoły
wać) formy (lias, szczególniej u Czechów zwykłej 
(dodjaska, mówią i u nas) i djachel (ogólniej i daw
niej u nas; w „Sejmie" małe dzieci i babol prawią). 
W narzeczach są i inne nazwy czarta, przez nie
porozumienie powstałe lub z obczyzny przybyłe, 
np. wciórnaści, bodaj cię wciórnaści (domyśl się: 
djabli, bo wciórnaści to odmienna dawna forma od 
wszyscy). Na Śląsku kaznodzieja ks. Gdacjusz 
w XVII wieku utyskuje nad swojemi owieczkami, 
które się ciągle klną (i spółcześni w Polsce na ten 
haniebny zwyczaj pomstują) i prawi: „nic pospo
litszego nad te klątwy: „Porwoneś djabłu; djabeł 
w tobie; zły djabeł w tobie; Piorun w tobie; Kaduk, 
boża kaźń, w tobie; bodajeś skanniał; Kordyjaki. 
Korfanty, św. Walenty w tobie; Bodaj wszyscy 
(t. j . właśnie owo wciórnaści) w cię wstąpili; Bo
dajeś jednego zjadł albo wypił" (bardzo pospolita 
klątwa, i w „Sejmie" wymieniana; Korfanty jest 
przekręcony na wzór Walantego czeski Kornifel, 
który sam z łacińskiego Cornifera = Rogalca po
szedł). 

Liczne nazwy czartowskie w dawnej literatu
rze nie zawierają również niczego „mitologiczne
go", jako zmyślane świeżo przez autorów. I tak 
w „Postępku Prawa Czartowskiego" z r. 1570 
(broszury ciekawej, u nas w jedynym ułamkowym 
egzemplarzu zachowanej, gdy są liczne odpisy 
dawnego jej tłumaczenia na ruskie) wotują czarci, 
kogo posłem do nieba obrać, „jedni wotowali na 
Muchawca (t. j . Belzebub, bóg much wedle od-
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wiecznego wywodu); drudzy na Czernca (od czar
ny); drudzy na Bajora (co w bajorze siedzi); na 
Czeczota; na Kubebę (niewinne korzenie obce!); 
Smolisza (od smoły, Smółką, Osmołejką gdzie in
dziej nazywany; jest u Szekspira Smolkya!); 
Szczebiota albo Markota (dla ludzi „języcznych") ; 
Oorzada (od gorzenia w piekle); Beruta (czy nie 
Borut?). Autor nieznany tego naśladownictwa ob
fitej niemieckiej spółczesnej literatury (Teufels
bücher) wylicza w dalszym ciągu rotę djabelską. 
utworzoną od gier, strojów, napojów, wykrzykni
ków, jeśli ich najdowolniej nie wymyśla (np. Dyp-
tan, co do każdego „przydyba"; albo Odma, od 
odęcia; Postawa). A więc czart Kolei z roty Ba
chusowej ma towarzyszów: Hejdaż! Hala! I Mu 
Polelu itd.; na innem miejscu wylicza ich ogólni
kowo: Smolka, Rozwód, Harab myśliwiec, Heli, 
Kozyra (albo Bierka, od kart i kostek). Gajda (mu
zyka); Ruszaj i Pożar, Bier, Dymek, Rozbój (na
zwy psów myśliwych); Strojnat; Wicher; Wilko-
lek; Wąsad („co ludziom dobytek morzy", ale ra
czej do patologji należy niż do mitologji), Dyn
gus albo Kiczka (od wielkanocnych obrzędów). 
Fugas (z łaciny ; czy nie urósł stąd nasz fagas, słu
ga itd.?). Wymienia i djablice: Dziewami, Marżami 
(za kronikami), Wenda, Jedzą, Osoryja (nazwa 
sępa), Chorzy ca (od chorób), Merkana (?). „Sejm 
piekielny" ogranicza się do liczby znacznie mniej
szej, powtarza tych samych albo dodaje nowe: 
Paskuda (zalotnik), o Biesu i Ditku wyżej mówi
liśmy, Lewko, Rogalec, Lelek (ptak nocny). Dziś 
Boruta (Borowy, Borowiec) po lasach straszy, ale 
niewiele wie się o nim. 

Pojęcie czarta było tak obce. że gdy zachodnim 
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Słowianom nad Łabą księża go wmówili, ci nie 
umieli go nazwać, tylko według łaciny „djabołern", 
albo opisali go jako „czarnego boga", bo tak go 
im malowano. Byłyż jednak i u Słowian złe du
chy — bogi śmierci, nocy, chorób, mrozu, posu
chy, lecz nie znamy ich uosobień, postaci, nazw. 
Jedna nieco pewniejsza, jędza, która u nas na furję 
megerę zeszła, na Rusi żyje jako baba jaga w cha
cie „na kurzej nodze" (tradycjonalny to zwrot; 
i świątynia Swarożyca stała na rogach zwierzę
cych) i wiedźmą się stała: niegdyś była uosobie
niem choroby, co żądłem swem ludzi zacina. Uoso
bienia nędzy, biedy, złych dni, które na Rusi przy
brały niemal ciało, należą do czasów późniejszych, 
chociaż dola - niedola pierwotniejszą się zdaje; 
o niej kobią (wróżeniem, ze spotkania, śratania, 
lub z innych przyznak, z lotu ptaków głównie) się 
dopytywano. Do orszaku czartowskiego (kreciego, 
jeżeli czart i kret to jedno słowo o odmiennej \\o-
kalizacji, coby wskazywało na chroniczny, ziemny 
początek „czarta") spadły zupełnie czarownice, 
wieszczycami (wiedźma słowo ruskie) dawniej 
zwane, bo wieszczeniem przyszłości się trudniły, 
jak owa, co z przetaku i wody zwycięsko wróżyła, 
lecz się srogo zawiodła w r. 1209; czarownicy, wie-
szczykowie zupełnie im miejsca ustąpili, jedynie 
na Rusi znachory lepiej się utrzymali. Lecz cały 
tak obszerny rozdział o czarownicach i ich prakty
kach to wyrób średniowiecza chrześcijańskiego 
(na podłożu klasycznem co prawda) i do mitologji 
rodzimej wcale nie należy, chociaż niejedno z niej 
się w nim utrzymało, np. przesąd o znaczeniu dróg 
rozstajnych, na których niegdyś' poganie na cześć 
dusz zmarłych obchody święcili a gdzie teraz cza-
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równice zioła na maście swoje zakopują. Ale to wy
jątki, zresztą wszystko jest chrześcijańskie — cza
rownica w sobotę wielkanocną, kiedy wodę święcą, 
..do siedmi kościołów każe po wodę czeladzi"; na 
iiiałej Rusi w XVIII wieku, kiedy rządca dóbr 
Tyszkiewiczów sześć wiedźm spalił, napisał do JW. 
pana: zbieram teraz wodę święconą z dziesięciu 
kościołów i będę na niej kisiel warzył, mówią, że 
zlecą się wszystkie czarownice i będą kisiela pro
sić — toż będę miał co do czynienia! Istniało też 
przekonanie, że czarownica to kochanka czartow-
ska; opowiadano o ich zlotach na łyse góry w pew
ne nocy, albo na „granice gzło w którem chodzi 
wywróciwszy nanice", wysmarowawszy się ową 
maścią a na ożóg albo wilka (żelazo z pieca) usiadł
szy i średniem oknem wyleciawszy, wedle „Po
stępku" z r. 1570 i „Sejmu"; nie robiły tego dla 
odprawiania jakiejś bajecznej czarnej mszy, lecz 
„dla mleka, coby do krów ludzkich latały", ale 
to się im wniwecz obraca, skoro każda czarowni
ca „nędzę klepie" (dodaje „Postępek"). 

To wszystko obce, chrześcijańskie, i późne; na
tomiast tkwić mogą przeżytki pogańskie w ich 
rozmaitych symbolicznych praktykach, np. „gdy 
chcą mieć deszcz, bierze piasek w ręce, miece 
przez się, obróciwszy się tyłem ku wschodu słoń
ca a gdy chce mieć grad, tedy krzemienie; kiedy 
ludzi zwadzie albo małżeństwo, tedy drwa poprzek 
kładzie przeciw onemu domowi, gdzie chce złość 
wyrządzić, przymawiając czartowskie słowa; aby 
świnie zdychały, warzy szczeciny świnie z mro
wiskiem" („Postępek"). W „Sejmie" tego więcej; 
wspomina się o czarnych kurach, które ofiarują 
(odwieczna to ofiara pogańska, bardzo skuteczna), 
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szczególnie zaś o owych dniach między Bożem 
Narodzeniem a Trzema Królami, świętych jeszcze 
od czasów pogańskich; aby wilka nie zamotać 
do wsi, 

„Do nowego lata przędze nigdy nie motają; 
„Kądzieli aż do Trzech Królów żadna z nich nie przędzie; 
„Chust nie zwarza ani pierze, w żarnach mleć nie będzie; 

latem gdy grzmi: 
„Oknem naczynie żelazne wyciskają z domu, 
„A ziela nakłaść na ogień każą leda babie i t. d. 

Czarownice pomagały przeciw naszym złym 
duchom, co nachodziły dzieci i dorosłych. Dzieci 
przyprawiały o płacz spazmatyczny nocnice, wy
mieniane przez naszych kaznodziejów w XV wie
ku, znane do dziś na Białej Rusi jako małe, złe du
chy; przeciw nim kołyszą (opałają) rozkrzyczone 
dziecko przed ogniem i zamawiają je: „Ciemna 
nocka Nocnice porodziła, Małemu dziecięciu Męki 
narobiła; Jasne słoneczko Dzionek zaczyna, Noc
nice wygania, Dziennice nasyła, Bole zdejmuje. 
Szuch (precz) w piec, w piec". Kaznodzieja prawił 
o zawieszaniu dzieciom ołowiu - amuletu. O wiele 
utrapliwsze są zmory, duszące nocą dorosłych, 
pokrewne poprzednim (u Serbów zmora, gniot-
kiem albo dusiotkiem u nas też przezywana, nocni-
cą się zowie), ale to po całej Europie tak rozpow
szechniona mara, że nawet nazwa wszędzie ta sa
ma, Mahre u Niemców, nigktmare u Anglików, 
cauchemar (por. ruską hihimorç) u Francuzów. Mi
mo to niekoniecznie nazwę tę Słowianie zapoży
czyli od Niemców, chociaż dawnych wzmianek 
o niej nie posiadamy: najwcześniejsze są czeskie 
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z XIV wieku — czy nazwy te są odwiecznie spoi
nę? Wobec tej niepewności nie określamy bliżej 
cech i właściwości zmory (kto nią bywa, po czem 
ją poznać i t. d.); liczne, ciekawe podania o nich 
zapisał A. Czerny w „Mistycznych postaciach Ser
bów łużyckich", Budziszyn 1893, str. 400 — 424. 

Didko-czart, który z kościoła do chat przywę
drował, odwiódł nas daleko od didka-dziadka do
mowego, opiekuna domu i dobytku; na Rusi wy
mieniają nawet rozmaitych domowych, osobnych 
dla „kleci", bani-łaźni, stajni-obory, czego u nas 
niema. Ten to pierwotny, słowiański „domowy", 
przy ognisku, upalony, wędzony, bardzo skromnie 
żyje; z politowania ubogim go nazywają, ubożę 
i ubożę w XV i XVI wieku; siwy on, bo stary 
i w szarem odzieniu; za dnia niewidzialny, w no
cy pilnuje porządków. Dziś zaginęła pamięć o ubo-
żach, żywa w XV wieku ogólnie, już „Postępek" 
i „Sejm" tej nazwy nie znają; miejsce ich zajęli la
tawiec i skrzat, a w bardziej zniemczonych stro
nach pomorskich i pruskich niemiecki chobohl 
(Kobold) z krasnoludkami. Tak powstała jedna, 
wcale skomplikowana postać, bo tu należą i cmo-
ki-ćmuki i żnuje, które dostatki znoszą. 

Latawiec był. jak tego nazwa dowodzi, duchem 
powietrznym, który wzburzał wichry; nie ustąpił 
w czasach chrześcijańskich, lecz zmalał. Opisywał 
go Rej w Apokalipsie z 1565 r. „w takich ruinach 
owi djabełkowie, co je latawcami zowiemy, którzy 
ty proste ludzi a o Bogu mało wiedzące obłud-
nościami swemi a cliytrościami swemi z wiary 
zwodzą a nagrawają, tam pospolicie radzi mie
szkają i przebywają, przy tern też niedoperzowic. 
sowy. puhacze'". „Sejm" przydałby ..leleka nocne-



go", który się przed Lucyferem w „Sejmie" 
chwali: 

„dram, tańcuję po chałupach a odzieram dachy. 
„We czwartaków dzień po wieczerzy broję troje dziwy, 
„Przeto warzy w czwartkowy dzień ubogim nie dają, 
„Tak z naczyniem niepomytym to dla nas chowają." 

W „Postępku" wieśniaczka „miece swoje włosy 
na ogień, ofiary czyniąc we czwartek po wiecze
rzy zostawia potraw i zjada to w nocy nie wiem 
kto" ; na te czwartkowe wieczerze dla ubożą, zwła
szcza na wielkoczwartkową, uskarżają się i kazno
dzieje w XV wieku. Dalej i zmory nocne (ineubus 
i suceubus), utożsamiane z latawcami a z .niemi 
i żmije-węże pieniężne, nocą, sypiąc iskrami, prze
latujące i do gospodarza swego znoszące skarby 
i dostatek wszelaki. Wkońcu zajął latawiec miejsce 
i ubożą, co przecież nigdy nie latało i siedzi „w pu
dle za kominem, mleczną kaszą karmiony" (której 
solić nie wolno ani zbyt gorącej dawać, by się la-
tawiec-skrzat nie sparzył, za coby srogo się mścił) 
i w „Sejmie" występuje latawiec bardzo już ubogi : 

„Wziąłem torbę i biesagi, kobielą, choboty. *) 
„Ująłem się żebraniny, dziadowskiej roboty, 
„Mamci wprawdzie u dobrych żon mlecznej kaszy dosyć, 
„Ale im też za to muszę ludzkie dobra nosić. 
„Muszę w cudzej stodole groch i pszenicę kruszyć, 
„Czasem nabiorę tak wiele, nie mogę się ruszyć, 
„Pieniędzy, gdzie mogę dostać albo ukraść komu, 
„Kędy mieszkam, tam pożytek muszę czynić w domu. 
„Jeszcze czasem inni bracia na mię natrzaskają. 
„Piorunem, łyskawicami i ogniem ciskają, 

*) O chobotach latawcowych wspomina i Knapjusz 
w słowniku, jako o Merkurjuszowych. 
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„Aże nieraz uciekając oparzę się kaszą. **) 
„W dymie siadam, ukopcę się, nigdy się nie myję; 
„Jasności nigdy nie widzę, tylko w nocy latam, 
„A we dnie siedząc na izbie, to biesagi łatam 
„A kiedy grzmi, to mi pod nos smrodzą, kurzą zielem. 

Obok latawca urobił lud polski i latawicę, bo 
właściwością polskiej demonologji są pary podob
ne; więc do pierwotnej strzygi dorobiono u nas 
i strzygonia; do wiły (zob. niż.) i męskiego, gdzie 
indziej nigdy niespotykanego wiła, ale te nowe, 
późne urobienia cech właściwych nie nabrały, po
zostały niewyraźne, blade, jak i owa latawica. 

Latawca zastąpił miejscami zupełnie skrzat 
(czeski, przeważnie zdrobniały skrzitek), o którym 
szczególniej i to opowiadają, że zjawia się w posta
ci zmokłego kurczęcia; nazwa poszła z niemczy
zny; Schratt dziś, dawniej skratt, oznacza jednak 
ducha leśnego, odpowiadałaby więc raczej „dzikie
mu mężowi" naszemu: taka odmiana jest właśnie 
dla podobnych pożyczek znamienna. I Słowieńcy 
ją od Niemców dostali; szkrat znaczy u nich zależ
nie od miejscowości i ducha górskiego i strzygę. 
Obok nazwy skrzat była u nas, z odpadnięciem 
owego niby ruchomego s nagłosowego, krzat (już 

**) Gromy biją z nieba, więc chyba przeciw „sile nie
czystej"; stąd ogólny przesąd, że na djabłów-latawców go
dzą i stąd przestroga, by człowiek nic stawał pod drzewem, 
bo tam ukrywają się przed gromem djabły, więc zamiast 
w nich w niego grom ugodzi. Ale z tem spiera się drugie 
przedstawienie, że gromy pochodzą od złej siły i dlatego 
należy się przed niemi żegnać; w domach święcone (na Matkę 
Boską Zielną) ziele przeciw nim kurzą; Pieruna samego 
uważano (przynajmniej na Rusi) za bożka a więc w chrześci
jaństwie za djabla.. Tak walczą z sobą w chrześcijaństwie 
owa przeciwne pojęcia. 

Hitnlogji polaka, S 
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w XV wieku zapisana). Skrzatów przedstawiano 
sobie jako kurczę, jako węża (na Rusi, gdzie go ja
jecznicą karmią); są one „chowańce", bo się je 
starannie wychowywa, a wywodzi się je z osobliw-
szego jaja, z którego i „inkluzy" pieniężne bywają 
— ależ to wszystko ogólnoeuropejskie i późne ba
śni wędrowne. Dawniejsze wierzenia, rodzime, nie
równie skromniejsze; na dowód przetłumaczę do
słownie, co kaznodzieja polski z XV wieku o ubo-
żach prawi: „Są (tacy zabobonni), co nie obmywają 
mis ix» wieczerzy w wielki czwartek dla pożywie
nia dusz albo czego innego, co ubożeni zowią, głu
pio wierząc... Niektórzy zostawiają resztki umyśl
nie na misach po wieczerzy niby dla pożywienia 
dusz czy jakiegoś czarta (demonium), co zowią 
ubożę, ależ to pełne śmieszności, boć mniemają ci 
głupi i marni, że to właśnie co pozostawili, zjedzo-
nem będzie przez pomienione ubożę". Wielki czwar
tek odgrywał w kulcie przodków znaczącą rolę, in
ni palili wtedy po rozstajnych drogach „grumad-
ki" (stosy drew) dla ich ogrzania, o czem u nas 
dawno zapomniano, gdy na Rusi miejscami po 
dziś dzień nieboszczykom „nogi grzeją". W „Wy
kładzie katechizmu kościoła krześciańskiego" 
przez ks. Pawła Gilowskiego z r. 1579 czytamy, że 
są różni djabły, bo „doświadczenim wiela się to 
doznało, bo widani są ziemscy (?) skryatkowie (za
miast skrzatkowie), domowe ubożeta, leśni satyro
wie, wodni topcowie, górne jędze, powietrzni du-
chowie (latawce) etc." — czy nie czytał czasem 
ks. Gilowski „Postępku czartowskiego" z r. 1570? 

VIII. S I Ł A N I E C Z Y S T A 
W P R Z Y R O D Z I E 

Ubożą z całym orszakiem dziadów, domowych, 
zmor, jawne resztki dawnego manizmu odpowia
dają penatom i larom rzymskim jako duchy zmar
łych przodków, opiekunów-dobroczyńców własne
go rodu, gnieżdżących się około domu i ogniska. 
Ale i w otaczającej przyrodzie spotykał poganin 
duchy-bóstwa, władające żywiołem, w polu i lesie, 
skałach i jaskiniach, przy źródłach i rzekach, 
a życzliwość ich skarbił ofiarami. Już ów Grek 
Prokopjusz w szóstym wieku wyraźnie o tein 
wspominał, a w dawnych źródłach ruskich wyty
kają kaznodzieje (autorowie „słów" i „posłań"') 
swoim owieczkom to składanie danin i wielbienie 
w/7, brzegiń i innych sprosności pogańskich, 
u drzew i studni, aby deszcz uprosić, bólu oczu sic 
pozbyć, wyzdrowieć. 

U nas wiara w dziwożony i dzikich mężów za
stąpiła dawniejszą; o dzikich mężach, satyrach 
leśnych, których jeszcze Kochanowski wprowa
dzał, dziś już głucho; tern uporczywiej lud o dzi-
wożonach prawi, zowiąc je mamunami (może od 
biblijnej mamony, o której na kazaniach słyszał, 
a nie od mamienia, zwodzenia ludzi), albo bogin-

8* 
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kami (nazwa to odwieczna, rodzima) a choćby 
i panuńciami. My i Ruś zapomnieliśmy całkiem 
o dawnych brzeginiach i witach; brzeginie t. j . te 
istoty nadprzyrodzone, które się po brzegach cho
wały (brzegi w znaczeniu jednak dawniejszem, nie-
tylko gór, jak w tern samem niemieckiem słowie 
Berg, lecz ogółem skał i jaskiń, najpierwotniej
szych mieszkań ludzkich, skąd i nasze brogi po
chodzą), dziś w całej Słowiańszczyźnie znikły zu
pełnie; tern pełniej żyją wiły na Bałkanie, szcze
gólniej między Serbami, których ludowa epika czę
sto o nich wspomina. Wita to najpoetyczniejszy 
i najbardziej wyrazisty okaz mitologii słowiańskiej, 
niby nimfa klasyczna, o dziewiczym uroku, za
mieszkująca góry, lasy, wody; tańcząca do upad
łego w „wilinem kole", o czem świadczy udeptana 
trawa, na którą lud wstąpić się boi. Lecz charakter 
jej bardziej wojowniczy, niż nimfy, i przypomina 
poniekąd germańskie walkirje; prowadzi walki we
spół z junakami a przeciw wrogom, pomaga owym, 
strzałami tych uśmierca; z junakami się kocha, za
wiera z nimi siostrzyństwo; mści wszelkie urazy; 
lekka, powiewna, z rosy, mgieł i wiatrów utkana, 
jak Goplana Słowackiego, z rozpuszczonemi wło
sami, śpiewająca pięknie, tak że i syreny przy
pomina. Źródła staroruskie mówią o wiłach jako 
o trzydziestu lub trzykroć dziewięciu siostrach, 
uważają je za jedno z brzeginiami, których na
zwisko na zawsze i rychło znika, gdy o wiły je
szcze w XVI wieku pop na spowiedzi bab pytał, rok 
postu za karę naznaczając: czy ofiarowałaś (bo to 
znaczy słowo moliti) wiłom i ogniu (albo wiłom 
i rodzanicom)? 

Ale lubieżne, łaskotliwe wiły mogą śmiertelnika 
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pozbawić i rozumu; szaleje on i takim to sposobem 
u nas i u Czechów wita zszedł na błazna — czyś 
owiłat (t. j . czyś oszalał?) pyta jeszcze Solikowski 
w dialogu politycznym z czasów Henryka Wale-
zego; od XVII wieku wyszły u nas te słowa z uży
cia. U Czechów przynajmniej raz, w epopei o Dzie-
trzychu z Werony, wiły występują w pierwotnem 
znaczeniu: Dzietrzych (Teodoryk gocki) stracił 
w zapasie ręcznym ów pas, co mu go dały wiły 
a z nim wszystkie swe siły (dary wił i u Serbów 
są mocy czarodziejskiej); u Słowaków może więcej 
znajdziemy opowieści o wiłach, zatańcujących 
młodzieńców na śmierć; to „zatańcowanie na 
śmierć" urosło pod wpływem kaznodziejstwa śred
niowiecznego, które każdy taniec jako igrzysko 
djabelskie stale potępiało i piekłem za niego, choć 
daremnie, zawsze groziło. Nazwa wił wywodzi się 
od wicia się (w tańcu, czy w błądzeniu po uroczy
skach?). U ludu, niemal wyłącznie u Podhalan, 
istnieją dziwożony; nazwa to całkiem niepierwotna 
(od dziwy t. j . dziki, nie od mitycznego Dziwu, stra
szydła, znanego np. „Słowu Igorowemu"); najob-
szerniej w całej literaturze naszej rozprawia o nich 
Goszczyński w „Sobótce", gdy dziewki śpiewają: 

„Czapeczka czerwona, 
,,Kosa rozpuszczona, 
„Ach! to dziwożona! 
...Jako śmierć złośliwa 
„I jak wiatr pierzchliwa 
„Podsunie się skrycie, 
„Ukradzic wam dziecię 
„I zniknie zdradziecko... 
„Góralko nadobna, 
„Pochwyci cię w lesie, 
„Pod ziemię zaniesie... 
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„Słodyczkę jeść dadzą... 
„Tańczą z tobą mary... 
„Jak Krywań wysoki, 
„Tak twój świat głęboki, 
„Skoroś dziwożona. 

Ten opis odpowiada zupełnie dawnym skalnym 
brzeginiom, które strzegą i skarbów podziemnych •" 
dalej opowiada Ooszczyński o tym świecie pod
ziemnym, w którym się każdy zdrój poczyna, o je
go dziwach - skarbach, alabastrach, diamentach, 
złotach. 

Mimo pierwotnej nazwy zachowały podhal-
skie dziwożony, przynajmniej takie, jakie Go
szczyński opiewa, wiele cech dawnych wił i brze-
giń; mniej ich u boginek (bogienek, boganek). 
o których lud śpiewa, np: 

„Tu górecka, tu krzacek 
„Tańcował tu stralacek (duch wietrzny, latawiec) 
„Z tą boginką, z tą ładną, 
„Co se stała nad ławą... 

albo: 
„Za stodołą za nasą 

„Boginki się kramasą (kłócą). 
„Jedna drugi wyrwała. 
„Do kosyka schowała... 

Dziecię przez nie podrzucone, boginiak, będzie nie
mową albo idjotą. Nazwa rusałek u ludu nigdzie 
nie istnieje. Bułgarzy połączyli ją z rosą i u nich 
rusałki zraszają wegetację i dlatego w tydzień ru-
sałczany świętują wszyscy, poczem rusałki zni
kają; z rusłem-korytem rzeki nikt tej ich nazwy 
nie łączył i próżno takim słownym wywodem lu
dowym chcieli Niederle i Jagić wytłumaczyć wod
ny ich charakter, niby undyn czy niks (niemicc-
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kich), bo charakter wodny mają one ze swej 
natury. 

Jeszcze częściej, niż dziwożonami i boginkami, 
zwie je lud mamunami, ale z piękności i uroków 
wiele straciły; potworne to babska-pałuby z dłu-
giemi piersiami, nocą przy księżycu bieliznę piorą, 
na brzemienne i położnice czyhają, wykradają im 
ich piękne dzieci, swoje niemrawe oćwiary pod
rzucają. W literaturze zastąpiły ich nierównie po-
etyczniejsze rusałki, których uroki wyśpiewał 
zwłaszcza Bohdan Zaleski; tę nazwę zatrzymuje
my narazić. 

Skąd się wzięły rusałki, które się po drzewach 
wieszają latem, chłopców wabią, na śmierć ich 
łaskoczą (zamiast zatańcowują), to bardzo poucza
jący rozdział demonologii, i chociaż rusałki są nie 
nasze, bo nie ludowe, wyłącznie literackiego po
chodzenia, to na wspomnienie zasłużyły. I tym 
nimfom pogańskim nałożyło chrześcijaństwo nie
zbędne swe znamię; przecież i to siła nieczysta, 
więc skądżeż się biorą na ziemi chrzczonej, świę
tej, gdzie djabelstwo wszelką moc utraciło? Ale 
djabelstwu pozostała moc nad niechrzczonemi nie
mowlętami, nad porzuconemi i poronionemu dalej 
nad samobójcami, nad tymi. którzy zginęli nagła 
śmiercią od wody czy ognia. I z nich to wywodzą 
się rusałki! Nazywały się dawniej, ale już poci 
wpływem chrześcijaństwa, inaczej. Zmarli schodzą 
przecież do nawi pogańskiej i od tej to nawi t. j . 
od trupów, upiorów, straszydeł przezwano na Rusi 
i Bałkanie i tych nieboszczyków nawkami, a nie 
rozumiejąc nazwy, wykręcono ją na mawki, miaw-
ki. Objawiają się one jako nimfy-wiły dawne prze
ważnie latem; zieleń jest ich żywiołem, aż wkoń-
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cii przeniesiono ną te nawki nazwę świąt wiosen
nych, rosalij. A stało się to na Bałkanie, gdzie 
świat starożytny, choć już chrzest przyjął, wbrew 
zakazom kościelnym dalej święcił „Wielkanoc róż", 
(rosalja) w bardzo rozwiązły sposób, z tańcami, 
maskami, zapasami szermierskiemi. Czas tych za
baw przeniesiono na Zielone Świątki i te wręcz 
rusaljami ochrzczeni Słowianie przezywali, już 
w jedenastym wieku. W źródłach staroruskich ru
saljami nazywają się wyłącznie owe tańce i igrzy
ska, gdzie i skomorochy (kuglarze) wybitnie się 
odznaczali; zaniepokojona o zbawienie swych 
owieczek, cerkiew srodze je napomina, aby w do
mu siedziały, jeżeli na ulicach i placach rusalje 
grają z piskiem muzyki i z przebieraniem się w skó
ry zwierzęce (naśladując to koni, to turów). Tak 
poprzybieranych nazywano i rusałkami i wkońcu 
tern nowem mianem ochrzczono dawne wiły-nawki. 
Takiemi to manowcami nabrały rusałki i wiły, 
pierwotnie wręcz demony wegetacyjne letniej 
przyrody, cechy dusz zmarłych, dzieci poronio
nych (Małoruś rusałki i poterczalami dlatego 
wręcz nazywa), samobójców, dziewcząt, które 
przed ślubami pomarły i pokoju w grobie znaleźć 
nie mogą — jest to nawarstwienie chrześcijańskie 
i nic o ich początku nie stanowi — początek ich nie 
jest manistyczny, nie ma nic wspólnego z duchami 
przodków *). 

*) Na Białej Rusi zimują rusałki w wodzie aż do nie
dzieli rusalnej (pierwszej po Zielonych Świątkach), kiedy 
to z niej wychodzą i w lesie, szczególniej po brzozach, 
osiadają, wołając na przechodnia: czło.wieku, chodź się hu
śtać; niebezpiecznie więc kąpać się przed niedzielą rusalną, 
bo âlbo utoniesz albo nabawisz sic jakiejś choroby. Na Bal-

M1TOLOGJA POLSKA 121 

W lesie władał „dziki mąż" ; leszym go Ruś na
zywa i więcej o nim opowiadać umie; w wodzie 
straszy przechodniów wodnik, topielec, co ludzi 
dusi-topi, bo topić pierwotnie znaczyło dusić**). 
Więc „leszym" (u nas Borucie) i topielcom (wod
nikom, o osobliwszej odzieży, po krajach zawsze 
mokrej — przesąd europejski) składa się ofiary, 
byle drobnostki. Duchom wegetacyjnym żyje się 
na Bałkanie nierównie swobodniej, niż u nas; tam 
w czasy posuchy całkiem jeszcze w stylu pogań
skim obwodzą dziewczynę-ducha w zieleni, oble
wają wodą i śpiewają o Dodoli czy Peperudzie. 

Cześć ognia na ziemi, na ognisku własnem, niby 
monistyczna i cześć ognia-słońca nie pozostawiła 
osobliwszych śladów oprócz obchodu Sobótek. Ale 

kanie nierównie pierwotniejsze są o nich pojęcia, i na Wiel
kiej Rusi są ich ślady: chowają tam rusałki (wrzucając do 
wody figurkę słomianą) i wodzą je po polach (figurkę albo 
dziewczynę z rozpuszczonemi włosami, w koszulę tylko 
odzianą); zamiast rusałek wymieniają w tych obrzędach 
i Kostromę (Kostrubówka, od kostry — chwastu) i Jariłę 
(od jara — wiosny), albo nawet Kupałę. 

**) Dowiódł tego W. Schulze, Beiträge zur Wort- und 
•Sittengeschichte, w berlińskich akademickich „Sitzungsbe
richte" z r. 1918, str. 320—332; nie przytoczył jednak przy
kładów słowiańskich. Otóż topić i tonąć od topu — uderze
nia (tępą — bije w dawnym języku) poszły topot i tupot, 
tupać dawniej i tępać nogami tu tak samo należą, jak np. 
stąpać i stopa) a woda dawniej nie zalewała człowieka, jak 
my dziś mówimy, lecz dusiła go, por. w „Postępku" str. 112 
opowiadanie o dziecku, „zadusiłaby je woda a tak wyrzuciło
by je morze". Top po narzeczach błoto jeszcze oznacza, 
ale wcześnie połączono to słowo z żywiołem mokrym (po
top; tonią, dziś toń) i zapomniano o związku z duszeniem; 
francuskie noyer topić jest przecież łacińskie necare zabijać 
(najpierwotniejsza niby kara śmierci?). 
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i tu chrześcijaństwo zawładło dawnym obyczajem. 
bo i nazwę jego pogańską zupełnie starło i czas na 
noc przed św. Janem Chrzcicielem oznaczyło; So
bótkami je nazwano, bo właśnie w soboty przed 
niedzielami lud sic oddawał zabawom i znamy za
kazy duchowieństwa, np. z r. 1420, skierowane 
przeciw tańcom nocnym w soboty i w wigilje św. 
Jana Chrzciciela i Piotra i Pawła. Lecz nie odebrał 
kościół cech pogańskich temu największemu świę
tu letniemu; nazwa jego pogańska Kres przecho
wała się może u Słowieńców i Serbów (od krzeszenia 
żywego ognia?). Ruska bowiem nazwa Kiwały (co 
się i do nas dostała, kupatnocka, a nawet koper-
nocka, obok kupała i kąpała) nic innego nie ozna
cza, jak tylko to, że się wtedy obrzędowo kąpano 
albo że od tego czasu dopiero, kiedy śwr. Jan wszel
ką „nieczyść" wodną oświecił, bezpiecznie się ką
pać można. Szczegóły obchodu znane: uczestnicy 
przystrojeni w wieńce z bylicy i innych kwiatów 
tańczą aż do białego rana, dawniej i ognie zapalano 
i przez nie skakano, a że był to obrzęd niby oczy
szczający, więc i bydło przez ten ogień pędzono 
a zgasiwszy poprzednio we wsi wszelkie inne 
ognie, nowy, „żywy" tarciem drzewa wskrzesza
no. Z tańcami łączyły się śpiewy, ale próżnobyśmy 
w nich doszukiwali się odgłosów pogańskich; są to 
zwykłe piosenki miłosne albo życzenia pomyślno
ści, a bywają i szyderskie. Miejscami zapalają je
szcze stare koło, dziegciem wymazane, zatknąwszy 
je na wysokiej żerdzi; czasem wianki na wodzie 
puszczają dziewczyny; wszystkie też zbierają 
w ten dzień zioła, dla ich skuteczności; w nocy pa
proć kwitnie i inne cuda się dzieją. I dla czarownic 
to wielkie święto, bo po nocy rose zbierają po cu-
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dzych ogrodach i w tych gospodarstwach przesta
ją krowy mleko dawać albo mniej go dają. 

Obok Sobótek letnich występuje, acz mniej 
znacząco, zimowa Kolęda, znowu z obca nazwą, 
łacińską, od kolend styczniowych; pożyczka to 
prastara, wszystkim Słowianom spoina. My kolę
dą nazywamy pieśni śpiewane w Boże Narodzenie 
i dary rozdawane młodzieży; pierwotne „kolędy" 
nie zawierały nic tyczącego się święta chrześcijań
skiego, sławiły szczodrość gospodarstwa, które ra
czyło kolędników, i życzyły powodzenia rodzinie, 
obfitych urodzajów w oborze, w sadzie i na polu; 
dopiero zczasem wplątały się w kolędy, całkiem 
świeckie, owe religijne zwroty o pastuszkach, szop
ce i Betlejem, znane już od XV wieku, chociaż 
pierwotniejsze długo jeszcze przetrwały. Skupiało 
się tu wiele przesądów, więc w „Sejmie piekiel
nym" Rogalec czarownik cieszy się, że wtenczas 
różnych pokarmów nadziałają, 

..Których wprzód i koniom, krowom, świniom udzielają. 
„Wodzą bydło, konie, krowy w izbie po kolędzie... 
„Wilka wtenczas zakazują wspominać czeladzi 
„A potem pod młyn po wodę czeladź wysyłają. 
„Rozkazawszy, niechaj w zębach podołki trzymają. 
..Wskok przypadszy na oborę, będą kropić krowy, 
„Podolki co w zębach mieli włożą zaś na głowy. 

Jeszcze liczniejsze były przesądy, które nic już 
pogańskiego w sobie nie miały: wzajemne obdaro
wywanie się i obsyłanie podarkami; gra w kostki 
(i karty) a nawet obkradywanie się dla próbowania 
szczęścia — w „Sejmie" czytamy: 

„Jedni się powinni upić, drudzy karty grają. 
„Niektórzy w cudzych komorach fortuny szukają. 

Na „gody" płacono też wszelkie długi i przykry 
bywał to termin. 
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Potrawy obrzędowe noszą na Rusi i Balkanie 
osobliwsze nazwy, z których jednak kucia, kutia 
(pszenica z makiem w miodzie) z greckiego poszła 
(?) jak i koliwo (to na pewne), podobna; obie po
trawy i przy stypie za umarłych podawano i do 
cerkwi przynoszono. Ścisły post, wieczerzanie po 
ukazaniu się gwiazdy, ścielenie siana na stole i t. d. 
to wszystko praktyki chrześcijańskie, pogańskiem 
było palenie kłody wigilijnej (bachjaka, od bachi = 
wigilji, albo bożyca), z której popiół i węgle dla 
urodzaju w stajni i sadzie rozrzucano. Zachodnia 
i wschodnia Słowiańszczyzna nie znają jednak te
go obrzędu, ogólnego na zachodzie u Germanów 
i Rumunów, który od nich do Serbów i Kroatów 
na Bałkan zawędrował. W obchodzie z zabawami 
t. j . tańcami, maskami, pieśniami, wróżącemi przy
szły urodzaj, uczestniczyli wszyscy; zczasem za 
chrześcijaństwa przypadło to na młodzież i dzia
twę, krążącą po domach, liczącą na „szczodry wie
czór"; udzielano kolędy jej i księdzu z klechą, któ
rzy odwiedzali parafjan, ksiądz i klecha kropili, 
święcili, kolędnicy śpiewali i ^igrali", poprzebierani 
(chłopcy, bo dziewcząt nie dopuszczano) za ko
biety i zwierzęta, a bywało, że i różne partie ko
lędujących się spotykały i obijały, tak że synod 
poznański z r. 1420 wyraźnie zakazał nocnego ko
lędowania dla owych bitek, zabójstw nawet i kra
dzieży. Wszelkie zimowe igrzyska ściągnęło chrze
ścijaństwo do pewnych dni świątecznych a przez 
przymusowe narzucanie postu wielkiego, przed 
którym w mięsopust szaleć nie dozwalano, prze
rwano doszczętnie jednostajny ciąg dni, wyodręb
niając z nich te a nie inne. 

Jak ,.kolędy" bez pierwiastków chrześcijańskich 
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wyglądały, może pouczyć skomponowana około 
r. 1615 „kolęda chłopska", która zaczyna od ży
czeń pobożnych przy wzywaniu imienia boskiego 
a kończy: 

Darował nas 
Pan gospodar/ 
Bardzo hojnie 
I przystojnie, 
Choć onacznie, 
Przecie, bacznie; 
Łasztem sieczki; 
Cętnar brzeczki, 
Dymu komin. 
Żółtych słonin, 
Kielbaśnice 
I jątrznice. 
Wszyscy pczem 

Pod tym chyzem 
Iîoga proście, 
Niech mu roście 
Na mięsz pani, 
Konie w stajni. 
Na oborze 
I w komorze, 
Wszystko szumno, 
Wielkie gumno, 
Stogi, brogi, 
Jako rogi 
Stoją wszędzie 
Dobrze będzie. 

Amen (!)*). 

Kolędy nie uosobiono, jak rusalji i tylko w uczo
nych baśniach XVII wieku prawiono o niebywałem 
bóstwie tej nazwy. Niewątpliwie obchodzili poga
nie tę dobę i na własne obchody przenieśli nazwę 
świąt, na Bałkanie (jak w całym świecie rzym
skim) gwarno i tłumnie odprawianych, a przez ko
ściół daremnie potępianych — wkońcu więc uświę
cił je kościół, podstawiając Chrystusa i Trzech 
Króli zamiast Słońca. Cała ta doba, od wilji do 
Trzech Króli, jest świąteczna, nic się w niej nie 
robi, a zarazem najskuteczniejsza i najobfitsza we 
wszelakie wróżby, gospodarcze (na urodzaj przy-

*) Dla nieznającego starej polszczyzny, jątrznice — to 
samo co kiełbasy; chyz — chałupa, dom; pezem — chył
kiem; na mięsz roście — niech grubieje; miąszy — grubv. 
Amen psuje ten wiersz, jak i owo Boga proście. 
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szły), miłosne (które dziewczyny wydadzą się), 
ogólnej treści (o śmierci itp.) ; wyliczanie ich nie 
miałoby celu, bo powtarzają się z drobnemi odmia
nami po całej Europie. Nie zapominają w tym cza
sie o bydle, sadzie, ulach; z każdej potrawy prze
znaczają coś i dla bydła (to jego kolęda) a i drze
wom owocowym (np. opasywaniem słomą wigi
lijną) i ulom nie przepuszczają. Wróżą też z wie
prza, którego zabijają, z posoki obficiej lub mniej 
płynącej, z części różnych itd.; liczne do naszych 
podobne sposoby wróżenia podaje A. Bogdanowicz 
w książce, z której wiele korzystałem, „Przeżytki 
dawnego poglądu na świat u Białorusów", Grodno, 
1895 (po rosyjsku), stron 82-—90. 

O wiosennych obchodach nic pewnego nie wie
my. Przy wypędzaniu po raz pierwszy bydła na 
paszę nie obeszło się bez praktyk, zapewniają
cych jego bezpieczeństwo przed wilkiem, przed 
spożyciem czegoś szkodliwego, przed urazem, po
morem, ale tych praktyk nie znamy. I wiosnę wi
tano; nie wiemy, czy osobliwszym obchodem wy
prowadzano zimę. Pozornie wskazuje na to uroczy
ste wynoszenie moru-śmierci-zimy ze wsi, wrzuca
nie Marzany, Marzaneczki do wody, a wracanie 
pośpiesznie do wsi z Latem, Maikiem — nikt 
o ogólnym, pogańskim początku tego obchodu nie 
wątpi. Ze Słowianie podobne obchody znali, dowo
dzi i Ruś daleka, gdzie Kupałę, czy jak ją tam na
zywają, obnoszą i topią, zrobiwszy bałwanka sło
mianego. Z tego jednak bynajmniej nie wynika, że
by wynoszenia Marzany w środpostną niedzielę 
było istotnie obchodem, zatrzymanym od pogań
stwa; wiedział o tym obchodzie i Długosz i z nie
go skorzystał dla wyposażenia swego zmyślonego 
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Olimpu — oto, co o nim opowiedział, a co za nim 
późniejsi ślepo powtarzali, nawet Czesi, jak baj-
czarz Hajek i przezorniejszy Veleslavin. Po przyję
ciu chrześcijaństwa rozkazał Mieszko, aby jedne
go dnia wszystkie bałwany w państwie zniszczyć 
i rozkazu dopełniono. „To wtedy wykonane poła
manie i potopienie bałwanów przedstawiają i od
nawiają do dzisiejszego dnia w niektórych wsiach 
polskich, wystawiając na długim drągu obrazy 
Dziewany i Marzany i porzucając je i topiąc w mo
czarach w niedzielę postną Laetare"; Gwagnin 
twierdzi o Śląsku, że tam młodzież 17 marca wy
nosi obraz na podobieństwo kobiece i z mostu do 
rzeki rzuca; inni wyraźnie o zachodniej Polsce 
w tym związku prawią. Więc nie był to obrząd 
ogólny; nie znanym jest też Słowianom na Rusi 
i Bałkauie, nawet Slowieńcom obcy. Jest zato 
u Czechów i na Morawie; kościół tego zakazywał 
u nas (synod poznański 1420 r.) i w Czechach. 
W owych krótkich artykułach synodalnych, z któ
rych urósł i Długoszowy Olimp, po zabronieniu 
pląsów i śpiewów pogańskich na Zielone Świątki 
napomina się duchownych, aby nie dozwalali 
„w niedzielę Judica czyli Białą Niedzielę zwyczaju 
zabobonnego, obnoszenia obrazu nazywanego 
śmiercią i potem w błoto wrzucania, ponieważ po
stępki podobne nie wolne od zabobonu". W diecezji 
praskiej czytamy w rozporządzeniach synodalnych 
z r. 1366: „O obrazie śmierci. Ponieważ w niektó
rych grodach, miastach i wsiach zakorzenił się 
nierząd u duchownych i świeckich, co śród postu 
obrazy w postaci śmierci przez miasto z śpiewami 
i igrami zabobonnemi nad rzekę wynoszą i tam 
gwałtownie topią, twierdząc na swe pohańbienie, 
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że śmierć im więcej szkodzić nie będzie, jakoby 
wyczerpana i całkowicie wyświęcona z ich gra
nic..." W r. 1384 synod ponownie nakazuje ducho
wieństwu, aby po parafjach nie dozwalali igr za
bobonnych, „mianowicie aby śród postu nie wy
noszono poza wrota miasta lub wsi obrazu nato 
uczynionego w sposób śmierci z śpiewami, co się 
niecnym zwyczajem po niektórych miejscach przy
jęło". Dziś jeszcze w Czechach i na Śląsku dzieci 
na Niedzielę Czarną albo Śmiertelną, dziewczęta 
figurę kobiecą, chłopcy męską (potworna), wyno
szą ubraną, śpiewają, przekomarzają się (Marzak 
albo Śmierdziuch chłopców chce Marzanę dziew
cząt ucałować; dziewczęta nie pozwalają na to), 
wrzucają figurę i uciekają, bo kto wtyle zostanie, 
ten tego roku umrze. „Śmierć"^ nazywają Słowacy 
i Kisielem, całkiem jak u nas Żur, i cieszą się, że 
się postnej potrawy nakoniec pozbędą. Bajkę Dłu-
goszową przyjęli Czesi, twierdząc, że to z Polski 
przybył do nich ten obchód. Opisał go najobszer-
niej zasłużony etnograf czeski, Żibrl, w drugim 
roczniku „Czeskiego Lidu", który naśladował na
szą „Wisłę" i w książce „Smrt nesem ze vsi" (Pra
ga 1910, str. 41—77 w trzecim zeszycie wydaw
nictwa p. t. „Wesołe chwile w życiu ludu czeskie
go"); kalendarz praski z r. 1617 zapisał początek 
pieśni obrzędowej : „Iż (już) nesem smrt ze vsi, no-
ve leto do vsi. Vitej, leto libezne (ukochane), obi-
liczko (zboże) zelene". W dalszym ciągu tych pie
śni bywa mowa i o św. Jerzym, co kluczem odmy
ka ziemię („Śmiertelna Niedzielo, gdzieś podziała 
klucze? Dałam je dała św. Jerzemu. Św. Jerzy wo
ła, ziemia się otwiera, aby rosła trawa, trawa zie
lona"); zwracają się i do św. Piotra i do Małgo-
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rzaty; „Lato, lato, lato — gdzieś tak długo było? 
U studeńki, u wody, myłom ręce i nogi". 

Otóż ten obchód, ograniczony u nas do Śląska 
i Wielkiej Polski, przywędrował w XIV wieku na 
Czechy z Frankonji i Norymbergji, gdzie szcze
gólniej kwitł i to jego pochodzenie zaznaczył wy
raźnie Czech Auban, opisując zwyczaje wszech 
ludów w r. 1547. Boć nietylko nazwy „bóstw" (por. 
wyżej skrzata, kobolda), zabobony i przesądy, ale 
i obchody i zwyczaje szerzą się epidemicznie. Oto 
np. co owe statuty synodalne prawią: „dalej za
braniajcie (księża), aby w poniedziałek i wtorek 
po Wielkiej Nocy mężczyźni kobiet a kobiety 
mężczyzn nie ważyli się za jaja lub inne podarki 
łupić t. j . dyngować ani do -wody ciągnąć, ponie
waż takie bezprawia i duszenia nie bywają bez 
ciężkiej obrazy imienia boskiego". Owoż i nasz 
dyngus i śmigus (jeszcze w XVII wieku śmigurz-
tem przezywamy *) z Niemiec do nas przywędro
wał, bo dyngus nazywa się po niemiecku okupy
wanie się pieniędzmi lub podarkiem od zanurzania 
w wodzie (bardzo o tej porze jeszcze przykrego) 
albo zlewania: od dorosłych zeszło to do dzieci, 
chodzących po dyngusie i zbierających jaja, koła
cze, któremi się potem dzielą; dziś tylko dziatwa 
uboga zarówno to jak i obnoszenie śmierci w tym 
samym zamiarze urządza. Wykreślamy więc z „ka-

*) W rękopisie księży misjonarzy krakowskich z polowy 
XVII wieku nr. 742, str. 278 jest wiersz, powinszowanie: 
••Wtenczas kiedy Smigursły różni przyjaciele Wzajem sobie 
oddają (muza szkolna) za Smigurst niech ode mnie W Mo
ści oddana... przy dzisiejszym Smigurscie... i w dziesięć lat 
^migurstu życząc szczęśliwego." Jest to niemieckie Schmeko-
stern t. j . smaganie rózgą palmową, od czego się darem wv-
kupowano; smaganie miało niegdyś obrzędowe znaczenie. 

Mitolog]« polska. 
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lendarza" pogańskiego wszelkie te obchody, postne 
i wielkanocne. Wykreślamy z niego dalej i do
żynki. Przy siewie i żniwach nie brakło praktyk 
pogańskich dla zapewnienia urodzaju (i na przy
szły rok), ale forma dożynek, z wieńcem żytnim 
czy pszennym, ustrojonym w dodatki najrozma
itsze, orzechy i wstążki, wręczanym panu. który 
się odpłaca wódką i poczęstunkiem, należy do cza
sów późnych i nie zmieni tego nawet znana ogólnie 
pieśń czy tylko jej odśpiew: „plon niesiemy, plon". 
Wszystko, co przy dożynkach stosują, odnosi się 
głównie do wyłudzania grosza czy poczęstunku 
i zdradza późne pochodzenie, nawet i wiązanie 
obcych przechodniów albo gospodarza czy ekono
ma w polu powrósłem Słomianem lub obstawianie 
snopami, z czego się ów wykupić winien. Nie tkwi 
w tern ani „wiązanie t. j . złowienie ducha, bóstwa 
zbożowego", jak twierdzili uparci mitologowie, ani 
nie jest to nic „społecznego", coby oznaczało, że 
obcy przechodzień powinien świadczyć pomoc 
czy życzenia, boć głównie nie do obcych, lecz do 
swoich (pana, ekonoma) się to stosuje; na obcych 
rozszerzono to później dopiero, dowolnie. Jest to 
takie same związanie, jakiem dawniej na imieniny 
wiązano (pasem, winszując przy tern szczęścia), 
z czego się imieninnik wykupywał i z pogaństwem 
nie ma to nic do czynienia. W zwyczajach żniwiar-
skich w Polsce, które J. St. Bystroń z nadzwy
czajnym nakładem pracy zebrał, porównując je 
z obcemi (Kraków. Akademja. 1916, str. 293), nie 
znajdziemy nic pogańskiego, nic specjalnie polskie
go. Zwroty mowy, że w falującym zbożu wilk czy 
inne jakie zwierzę lub ptak siedzą, które się łowi czy 
płoszy: albo o ostatnich kłosach, że się je w brodę 
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zaplata albo w pępek; albo że tam siedzi Baba lub 
Stary — niczego nie dowodzą i niema nic mitolo
gicznego nawet na Rusi wschodniej, gdzie ową bro
dę zaplata się Bogu lub świętym (Ilji, Mikołajowi, 
Własowi — nie pogańskiemu Wołosowi). Że ostatni 
snop nabiera osobliwszego znaczenia dla przyszłe
go pomyślnego roku. również jak i pierwszy (cho
wają je przystrojone, osobne wymłacając), rozu
mie się samo przez się. Jedynie ciekawszem, pier-
wotniejszem jest pojawienie się „żytnich bab", 
chociaż to, co dziś o nich prawią, tylko już dzieci 
głównie od łamania zboża odstrasza. Te żytnie 
baby, u nas baba jędza, mamuny, boginki, przy-
południce, rzadziej południce, wyszły nie od psałte-
rzowego „daemon meridianus" (duch południa), 
o czem już sam ich rodzaj świadczyć może — są 
one odmiankami wił i brzegiń pierwotnych i za
chowały wyraźnie cechy wił (piękne dziewice le
śne, opasane złotym pasem z błyszczącemi sztyle
tami, prześladują mężczyzn, ale i rad udzielają, 
występują jako południce lub wieczornice, w Sul
mierzycach w Poznańskiem, ale ten opis z opery 
silnie mi literaturą trąci, więc mu nie dowierzam); 
na Białej Rusi wręcz też prawią o rusałce (spadko
bierczyni dawnych wił) w życie, ale nie jest ona 
piękna, jak inne rusałki, lecz wysoka, blada, z roz-
puszczonemi kosami, w łachmanach, z żelaznemi 
szydłowatemi piersiami, któremi dzieci na śmierć 
łaskocze. Jeżeli już mamuny nazwę zawdzięczają 
biblijnej „mamona iniquitatis" kaznodziei, to cał
kiem z apokryficznej literatury średniowiecznej 
wyszły ich rówieśnice, sibiele czy siwilije, od Sy-
bjlli; od niej i nogi zwierzęce (ona miała gęsie) ma
ją; i one się w polu zjawiają, jak tamte. 
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Skąd powstał ów potworny przesąd, że mamu-
ny, boginki, dziwożony, sibiele, przypołudnice dzie
ci kradną, odmieniają, że dla położnic i brzemien
nych tak są groźne, że ich nie zostawiają samych, 
nie wypuszczają z izby o zmroku? Nie na ziemi 
polskiej powstał ten przesąd, przyjęto go mecha
nicznie od sąsiadów, a wkońcu łączy się on i z po
gaństwem klasycznem, bo starożytność stworzyła 
i nowym czasom przedała nietylko kulturę, ale i jej 
stronę odwrotną, przesądy i zabobony najokrutniej-
sze. Jest to poprostu zemsta. Już Lamja starożytna 
mściła utratę własnych dzieci, cudzym krew wy
sysając; chrześcijaństwo najpierw na Bałkanie 
a potem i dalej tę myśl rozwinęło. Skądżeż wywo
dzą się mamuny, samodiwy, mawki? Dzieci nie
ślubne (wdów i dziewczyn), zabite lub porzucone 
przez matki (co niegdyś nierównie bardziej prak
tykowano niż dziś), poronione (umyślnie zapomocą 
korzeni i leków), niechrzczone, dziewczyny zarę
czone, które przed weselem pomarły, samobójczy
nie — stają się mamunami czy boginkami wedle 
pojęcia chrześcijańskiego. One to zazdroszczą po
łożnicom i niewiastom brzemiennym, mszczą nad 
niemi utratę własnego życia, porywają je same 
albo ich płód albo odmieniają go, a z porwanych 
niewiast i dzieci odmienionych, jeśli się temu 
wczas nie zapobiegnie, powstają nowe mamuny. 

Jak w przeciwieństwie do niepogańskich, póź
nych dożynek pogańskie święto żniw wyglądało, 
o tern poucza opis spółczesnego świadka, duńskie
go arcybiskupa Absalona, z wyprawy na Arkonę 
rugijską w r. 1168, który sam swą osobą wysokość 
posągu świętowitowego wymierzał, a co widział 
i słyszał, kronikarzowi duńskiemu Saksonowi opo-
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wiedział. Nie polskie to wprawdzie, lecz (pomor
skie) rugijskie, ale tak dla wielkich świąt pogań
skich znamienne, że chociaż pogaństwo rugijskie 
wyżej się wzniosło i bogaciej rozwinęło niż pol
skie, opis na powtórzenie zasługuje. Świętowit na
biera tu znaczenia takiego, jakie miał ów bożek 
pomorski (Trzygłów?), w którego imieniu kapłan 
prawił, że to on liściem lasy. kłosami pola odziewa. 

„Co roku raz po żniwach obchodziła całej wy
spy zmieszana tłuszcza przed świątynią bóstwa 
(Świętowida w Arkonie) po ofierze bydlęcej uro
czyste gody w imię religji. (Dzień przedtem kapłan 
starannie świątynię wymiatał i t. d., co opuszcza
my). Ody lud przed drzwiami (świątyni) siedział, 
kapłan wglądał bacznie do rogu (z winem, jaki 
bwiętowit w prawej ręce od roku dzierżał) czy nie 
ubyło czego z miary dostarczonego płynu, odno
sząc to do niedostatku w przyszłym roku, co gdy 
zauważył, że ze zwykłej miary obfitości nic nie 
ubyło, przepowiadał przyszły roli dostatek. Wedle 
tej wróżby przestrzegał, aby ze zbiorów tegorocz
nych oszczędniej lub hojniej korzystali. Potem sta
re wino u stóp bałwana niby ofiarę wylewał a ró« 
opróżniony nowem nalewał i, przepijaniem udanem 
posąg uczciwszy, żądał w wygłaszaniu słów uro
czystych dobra sobie i ojczyźnie a dla obywateli 
wzrostu majątków i zwycięstw. Ody to ukończył, 
wysuszył jednym duchem i nadzwyczaj prędko róg 
do ust przytknięty i napełniony winem w prawicę 
bałwanową napowrót włożył. Przybliżano do ofia-
r o . x v^ n , . a . miodem zaprawny placek okrągły takiej 
wielkości że niemal wzrostowi człowieczemu się 
równała. Ten wstawiał kapłan między siebie a lu
dem i zwykł pytać, czy go (kapłana) Rugjanie w i-
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dzą. Skoro ci odpowiadają, że widzą kapłana, ży
czył, żeby na przyszły rok jego nie widzieli *) ; tą 
prośbą nie swojej lub ludu zagłady, lecz obfitości 
przyszłych zbiorów żądał. We zgodzie z tem witał 
w imieniu bałwana tłum obecny, napominał w dłu
giej przemowie do szerzenia czci tego bóstwa 
przez pilny obrządek ofiarny i przyrzekał im zwy
cięstwo na morzu i lądzie jako najpewniejszą tej 
czci nagrodę. Ody to pokończono, resztę dnia spę
dzono na wystawnem godowaniu, obracając dania 
(potrawy) uczty na potrzebę uczty i dogadzanie 
gardłu, zmuszając ofiary poświęcone bóstwu, aby 
ich niemierności służyły. Przy tej biesiadzie ucho
dziło za zbożne gwałcić trzeźwość, za grzech ją 
zachować". Następuje wyliczanie zasobów i skar
bów Świętowitowych, co opuszczamy. Tak wyglą
dały pierwotne, istotne „dożynki", w Polsce mniej 
okazale święcone, gdy lud jeszcze „dworu" i „eko
noma" nie znał wcale. 

W pieśniach ludowych obrzędowych, przy do
rocznych zwyczajach śpiewanych niema już i śla
du czegoś pogańskiego. Najrychlej możnaby się 
pierwiastka pogańskiego dopatrywać w piosence 
o gaiku czyli maiku (maj znaczył w dawnym ję
zyku bukiet, równiankę; więc tu nie o miesiącu 

*) U Słowian ruskich i na Balkanie powtarza się po
dobna praktyka: z poza kołacza wielkanocnego pyta na 
Ukrainie ojciec żony lub dziatwy, czy go widzą, i sądzi z te
go o przyszłym urodzaju; pop bułgarski pyta w zaduszki: 
widzicie mnie, włościanie? W Hercegowinie pyta gospodarz 
z poza kołacza na Boże Narodzenie, czy z poza niego wy
staje? Na wyspach greckich z poza /boża na polu tak mąż 
żony pyta, a na Białej Rusi życzy gospodyni mężowi w za
duszny poniedziałek, aby jak jego za oładkami tak pola za 
kopami i skopami widać nie było. 
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maju mowa, chociaż od niego i to znaczenie bukie
tu poszło, lecz o „gaju" kwiatów). Tak zowie się 
więc „pęk różnych zielonych ziół, ozdobionych 
wstążkami, noszony przez gromadę dziewcząt we 
wtorek wielkanocny z pieśniami"; wedle Z. Gloge
ra „stroją zieloną gałąź choiny we wstążki i świe-
cidła, przywiązują na jej wierzchu lalkę (niby Ma-
rzaneczkę?), która oznacza królowę wiosny (?) 
i tak radując się wielce, obchodzą domy i winszują 
wszędzie doczekania nowej wiosny („nowego lat
ka"). Śpiewają: 

Gaiczek zielony 
Pięknie przystrojony 
W czerwone wstążeczki 
Przez śliczne dzieweczki. 

A ten gaik z lasu idzie. 
Dziwują się wszyscy ludzie: 
Idzie po lipowym moście: 
Przypatrują mu się goście. 

A ta zima ciężka była, 
Co nam ziółka wymroziła, 
Ale my się tak starały, 
Żeśmy ziółek nazbierały. 

Na podwórzu gołębica, 
Na polu śliczna pszenica, 
Zieleni się, kwitnąć będzie, 
Pan gospodarz chodzi wszędzie. 

W dalszych zwrotkach życzą szczęścia i upomi
nają się o podarek; w odmiankach śpiewają kamie
nica zamiast gołębica, a „wszędzie sobie chodzi, bo 
mu się tak godzi" do gaiku, nie do gospodarza, słu
sznie odnoszą. Wedle Glogera obnoszą dokoła pól 
i wioski zamiast choiny lub lalki małą dziewczynkę, 
królowę wiosny, przybraną suto w zieleń, kwiaty 
i wstążki, którą nazywają królewną; pieśń przy-
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tern śpiewana nic już nie mówi o nowem latku, ale 
staje się zwykła miłosną o puszczaniu wianków 
na wodę — Dunaj, o złotym pierścioneczku, z pod 
którego złota trawka rośnie, „a po tejci trawie 
śliczne chodzą pawie (nie panie, jak Gloger dru
kuje). Nadobna dziewczyna Pawiki zganiała *), 
Pióreczka zbierała, Wianki z nich wijała" i t. d.; 
słyszymy też i gorszą odmianę: „Przez ten pier
ścień woda bieży, Pod ta woda trawka leży (!), Po 
tej trawie chodzą pawie i t. d." 

Pieśni sobótkowe są wyłącznie miłosne, jak-
gdyby wtedy właśnie pary się kojarzyły, co przy
pomina wzmiankę kronikarza ruskiego, że to u tań
ców „umykali" (porywali) sobie chłopcy dziewczę
ta; mitologicznego nic w nich niema i zaczynają 
się od świętego: Oj Janie zielony, lub Hej biały 
Janie, Przyjeżdżaj do mnie, Jeśli się chcesz ożenić. 
To ci żonką narajemy (poczem wyliczają wszyst
kie dziewczęta wiejskie); nieco dawniejszy motyw 
odnajdziemy w pieśni : 

Hej biały Janie, 
Pytam się ciebie samego, 
Coś nam tu przywiózł nowego?... 
Nadohnvm dziewkom do kosy (krasv) i t. d. 

Zupełnie bezmyślnie przyplątał się do letniej pie
śni pasterskiej motyw legendowy: 

*) W wieku XVI i XVII używano ogólnie zwrotu: po-
ąnać pawy w znaczeniu zakończyć sprawę, mianowicie zaś 
życie, pognał pawy tyle co umarł u Reja i in. Nigdzie in
dziej, w czeskim, w germańskich i romańskich językach, nie 
spotykamy podobnego zwrotu — czy nie urósł on na pol
skiej ziemi z owego stałego zwrotu pieśniowego, nabrawszy 
prrytem osobliwszego znaczenia? 
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Świeć, świeć, słoneczko, 
Dam ci jajeczko. 
Jak kureczka zniesie 
Na dębowym lesie, 

Weźmij jajo do raju. 
Wszystkie dusze radują, 
Jedna nierada była, 
Ojcu, matce łajała, 
Zlituj się, mocny Boże, 
Nie dopuść jej na Madeja łoże. 

— ściślejszego dowodu bezmyślności i późnego po
czątku naszych pieśni obrzędowych niesposób zna
leźć; niema w nich nawet żadnych okruchów sta
rożytnych, tak samo jak w obyczajach samych. 

Niema więc śladu po pierwotnych wierzeniach 
i gdyby nie wiadomości postronne, z Rusi i z Po
morza, najmniejszego o „mitologji" polskiej nie 
możnaby powziąć wyobrażenia; jedynie te obce 
przykłady naprowadzają na jakieśkolwiek o niej 
wnioski i wszelkie inne próby, z „domowych" po
dań, nazw, obrzędów, instytucyj (np. zawołań szla
checkich) wycisnąć cośkolwiek starożytnego, po
gańskiego, ślady totemizmu, heteryzmu i t. p. od
padają jako beztreściowe, dowolne mrzonki. We 
wszystkich pieśniach dożynkowych jedyny zwrot 
starożytny to owe „plon niesiemy, plon"; w ludo
wych pieśniach sobótkowych odnajdujemy nawet 
wyraźny odgłos „Sobótek" Kochanowskiego, które 
przez szlachtę do ludu przesiąkły; pieśni i obchód 
maiku przypominają niby Kostromę i Jaryła ruskie
go, ale, ograniczone do żebrzącej dziatwy, głów
na na ^zachodniej połaci Polski znane, „nowem 
latkiem" przypominają jeszcze bardziej czesko-
niemieckie „wynoszenie śmierci" (niby bez „Ma-
rzaneczki" i jej topienia). 
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Innemi słowami: jak polski język ludowy za
tarł wiele znamiennych cech słowiańskich, tak, je
szcze bardziej tylko, zatraciły pieśni, wierzenia, 
obyczaje ludowe wszelkie dawne znamiona pogań
stwa i starożytności. Wynik więc badań naszych 
zupełnie jest ujemny, ale i takim wynikiem gar
dzić nie należy: lepsze to niż mrzonki, jakiemi np. 
Młoda Polska w utworach Orkana-Smreczyńskie-
go (Drzewiej) albo p. Maryli Wolskiej i in. nas 
raczy. 

Na drodze tych badań nauczyliśmy się jednak 
i innych rzeczy. Stwierdziliśmy olbrzymi wpływ 
świata starożytnego, który nietylko kulturę, ale 
i jej stronę odwrotną, przesądy nam stworzył. Tyl
ko że to, co u Rzymian pozory jakieś ładu i myśli 
zachowywało, pozbywało się ich w grabem śred
niowieczu; nieokiełzana niczem fantazja germań
ska lubowała się w coraz nowych, dzikich wymy
słach, a my je powtarzamy. Więc u Rzymian, ko
rzystając ze swej władzy, wylatywała czarownica 
jako ptak nocny przez okno, wybiegał czarodziej 
jako wilk do lasu; w średniowieczu już sama cza
rownica wylatywała w niezmienionej postaci, więc 
musiano jej podstawić miotłę, ożóg czy wilka! 
A jak rozrosły się potworne baśni o wampirach, 
krew ssących w czasie moru szczególniej (rozu
mie się, że najpierw u swoich — przyczyna 
równie jasna), albo o mamunach, porywających 
dzieci nieochrzczone i położnice! U nas bez po
średnictwa Niemców i Czechów, zresztą zwykłego, 
nawet nazwa łacińska striga-strzyga, chyba tyl
ko przez księży i żaków, wprost do ludu dotarła 
a z nią i pojęcie niesłowiańskie, niepierwotne. 

Draga rzecz znamienna to owe przybłędy obce. 
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skrzaty u ludu (i strzygi), rusałki w literaturze, co 
dobiły się prawa obywatelstwa kosztem rodzi
mych. A trzecia to nieustanne przelewanie, chwiej-
ność tych postaci pseudomitycznych, tej demono
logii: niesposób rozróżnić już, co powstało ze czci 
i bojaźni przed duchami przodków, a co ze czci 
i bojaźni duchów-czartów przyrody (z których 
wręcz i kpią); ledwie, że gołe nazwy okazały się 
nicią przewodnią w tym labiryncie. Szczegółow-
sze badania dorzucą, odmienia, poprawią ten i ów 
szczegół, ale rzeczy z grantu t. j . braku wiadomo
ści o mitologji i pogaństwie dawnem nie odmienia. 



D O D A T K 

I. Przytoczyłem wyżej z „Powieści świętokrzy
skiej" wzmiankę o trzech bałwanach, Łada, Boda, 
Leli. Otóż nie jest to jakaś osobliwsza wzmianka, 
jakieś nowe źródło: polega bezpośrednio chyba nie 
na Miechowczyku, lecz na owych Statutach pro
wincjonalnych, z których w całem duchowień
stwie polskiem utarły się mniemane nazwy bożków. 
Nie zmienia tego wniosku ani nieznana skądinąd 
Boda, która polega na jakimś błędzie kopistów. 
Skąd ks. Qacki wie, że tę powieść „na początku 
XV w. opat świętokrzyski, jak mniemać można, 
Jan Katarzynka, spisał po czesku", nie wiem; wiem 
tylko, że r. 1540(?) wydano po polsku to, co 
w r. 1536 po raz pierwszy po łacinie wyszło; Łoś. 
(„Przegląd zabytków staropolskich", str. 263) nic 
o tern nie wie. Trójca bałwanów powstała pod 
wpływem kościelnej Trójcy Św., nie odwrotnie! 

II. Nieco przykładów z pieśni ludowej dla re
frenów lado i lelum (lelom polelom w słowniku 
Knapjusza a za nim u Czecha Komeńskiego; robi 
lelum polelum t. j . ospale, stoi, jak lelum polelum 
na górze, do dziś po narzeczach). W Lubelskiem 
(niemal wyłącznie tu tylko, na granicy ruskiej) 
śpiewają: 
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Czy mgła, czy woda 
Pod wici podbiegła? 
O Łado, Łado, Łado, Łado. 

Xi mgła ni woda itd. Jasiowe bojary 
Pod wieś podjechali 
O Łado i t. d. 

(bojary jest wręcz ruskie). Albo: 

Hej Łado, Łado, hej Łado, Łado! 
Gontami dwór pobity 
Srvblem zlotem nalezvtv i t. d. 

Albo: 
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W Krakowie nam wianecck wito 
Lelom, Ładom! 

W Sandomierzu chusteńkę szyto 
Lelom, Ładom i t. d. 

W Krakowskiem znajdzie się i samo Lelom: 

Stoi w oknie przeźroczyste, oj Lelom, Lelom! 
Cese warkoce pozłociste i t. d. 

a jest i wielom lado: 

Oj śratajze nas, moja matulu. 
Wielom, Łado! 

Niech cię Bóg śrataje, co dolą rozdaje 
Wielom, Łado! 

(śratać — spotykać). Podobnie jak przed Łado 
znajdujemy Wielom lub Lelom, tak mogło np. 
i Dzidzi lub coś podobnego się pojawić, z czegoby 
się snadnie objaśniło Długoszowe Dzidzilela. Dłu
gosza jednak i Miechowitę powtarzali wszyscy 
późniejsi, np. Wujek w „Postyli": „Polacy czcili 
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djabelstwa Jesze, Lady, Zyzyle, Lelipoleli" (Wu
jek nie wie już, że Zyzyle a Leli to jedno i to sa
mo słowo!). Dziedziły lubelskie to późny wymysł 
starego Koźmiana i i. 

111. W „Słowie Igorowem", acz staroruskiem, 
Peruna ani razu nie znajdziemy, może dlatego, że 
nazwa zbyt się pokrywała ze zjawiskiem; bo prze
cież Dadźboga, Striboga, Welesa, Chorsa i Diwa 
wymienia wyraźnie, a może i Trojana, jeśli to bo
żek. Przytoczyliśmy nazwę miejscowości Swaro-
żyn(o) i możnaby zapytać, dlaczego nie Swaro-
gow(o)? Uderza, że tak samo istnieje i Perunino 
(nietylko Perunow) i Weleszin (nietylko Welesów), 
utworzone chyba nie od Wieleslawa (por. znane 
czeskie nazwisko Veleslavin). W zbiorach Aka-
demji jest posąg, wykopany w Zbruczu w r. 1849, 
uchodzący za posąg Swiętowita — Światowidem 
u nas z ruska przechrzczonego (wydawał przecież 
u nas Majewski rocznik archeologiczny pod tym 
tytułem). Świętowit arkoński miał cztery głowy 
i szyje, po dwie zprzodu i ztyłu, bez czapki: ów 
posąg zbrucki ma cztery głowy o jednej szyji i pod 
jedną czapką; wykonanie jego w wapniku bardzo 
jest prymitywne. Jakiekolwiek jest pochodzenie te
go bałwana, czy jest to autentyczne, czy późne, 
czy nowoczesne fałszerstwo, z Świętowitem, boż
kiem rugijskiego słowiaństwa (bałwany tych stron 
odznaczały się mnogością kształtów, głów i rąk), 
nic a nic nie ma do czynienia. Jest to bałwan 
zbrucki, lecz nie Świętowit; może obcy, nie sło
wiański. 

IV. Przytoczyliśmy najrozmaitsze bóstwa, któ
re z większem czy mniejszem prawdopodobień
stwem albo i nieprawdopodobieństwem przypisy-
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waliśmy pogańskiej Polsce. Nieufny czytelnik za
pyta, gdzie bóg wojny? Przecież dla samych nie
ustannych walk z zaciętymi wrogami-sąsiadami, 
Lucicami (a może i z Pomorzanami), należałoby 
mu się miejsce. Istotnie był u tych Luciców, a więc 
może i u Polan. Jarowita-Marsa czcili w Hawel-
bergu u Luciców i u Pomorzan i latem obchodzo
no jego uroczystość. Owa włócznia zardzewiała, ni
by Juljusza Cezara, była jego symbolem-fetyszem, 
czy palladjum, wróżącem zwycięstwo. Przypomi
na nam boga wojny u Scytów: szabla wielka, za
tknięta w podstawie, przedstawiała go podobnie, 
jak włócznia Jarowita. Nie należy jednak zapomi
nać, że i Świętowit i i. bywali zarazem bożkami 
zwycięskich pochodów wojennych, że im z nich 
dziesięciny ofiarowywano; ich chorągwie albo 
szczyty (tarcze; stąd może nazwa Szczytna, 
Szczecinem najdowolniej i najmylniej przezywane
go?) uważano również za takie fetysze-palladja, 
użyczające niezwyciężonej siły, noszono je więc 
w pochodzie i czczono. Nie znała może pogańska 
Polska żadnego Jarowita, ale z pewnością czciła 
stawice (chorągwie) albo święte włócznie i tarcze; 
stanicę nazwano tak od stanu-przybytku boskiego, 
namiotu (słowo to obce, tylko pozornie polskie). 

Lecz i tu nie obejdziemy się bez znacznego za
strzeżenia. Pogaństwo ruskie o tyle uboższe, pier-
wotniejsze. niepokaźniejsze od zachodnio-słowiań-
skiego, było, zdaje się, także bardziej pokojowe, ła
godniejsze; wybitnie wojowniczy charakter za-
chodnio-słowiańskich bóstw jest może tylko ich 
właściwością, zdobytą w czasie ciągłych walk 
z Germanami północy i zachodu. Jak ich bogactwo, 
wystawność, tak i wojowniczość byłaby więc cechą 
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późniejszą, nie prasłowiańską; i znowu musieliby
śmy pytać, po którejby stronie stanęła Polska? Czy 
nie po bardziej pokojowej, cichej, ruskiej? Tak 
utykamy na każdym kroku; jeżeli jednak wolno 
puszczać wodze fantazji, toć nadgoplańskie i nad
wiślańskie strony, które chrześcijaństwu żadnego 
nie czyniły wstrętu (jak i ruskie), bardzo wojowni
czych bogów chyba nie znały; kult ich był przede-
wszystkiem gospodarczy. Z wszelką pewnością 
twierdzimy, że ich bogowie nie posiadali, jak np. 
Świętowit arkoński, trzystu najeźdźców, co łupy 
swe jemu składali, że nie pobierano u nich, jak na 
Rugji. „świętopietrza" pogańskiego (na Rugji każ
da „głowa", nawet i biała, płaciła rocznie grosz 
Świętowitowi) ; że ich świątynie nie ukrywały bo
gactw, na które chrześcijanie obracali chciwie 
oczy. 
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