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WSTĘP

Praca ta powstała po analizie materiału językowego wyekscerpowanego z XIX- 
i XX-wiecznych drukowanych źródeł folklorystycznych, etnograficznych i języko
znawczych. Jej celem było -  prócz zgromadzenia możliwie najpełniejszego materiału 
dotąd rozproszonego -  opisanie genezy polskich gwarowych nazw istot demonicznych 
oraz wykorzystywanych środków eufemizowania. Nazwy analizowano semantycznie 
(pola semantyczne) i słowotwórczo. Etnolingwistyczne opracowanie polskiej demono
logii przygotowują autorzy lubelskiego Słownika stereotypów i symboli ludowych, wy
dawanego pod redakcją J. Bartmińskiego. Znajdzie się ono w VI tomie.

Przedmiotem mojej analizy były nazwy istot demonicznych cytowane z gwar -  
jak dawniej mówiono z języka ludowego -  przez folklorystów, etnografów i języko
znawców. Pominęłam określenia istot demonicznych występujące w komentarzach ba
daczy (w starszych opracowaniach -  bożki, duchy, w nowszych -  mitologiczne posta
cie, duchy, istoty nadprzyrodzone, demony, istoty demoniczne).

Nie zajmowałam się też gwarowymi nazwaniami wierzeń ludowych, takimi jak: 
powiarki ‘wierzenia’ (por. nasi przodkowie byli strasznie religijni, ale w powiarki wie
rzyli, SGŚ1 Ciesz, 232), w singularis powiarka ‘przesąd’ (Wysłouchowa 1896: 141; 
SGŚ1 Suszec, 68), przywiarki (Palarczyk 1920: 178), prsivtarki ‘zabobony’ (Zaręba, 
Słownik Starych Siołkowic, 99), zapisane w singularis przywiara ‘zabobon’ (Dr Nad
morski [Łęgowski] 1902: 158), gusła, gusva ‘gusła, czary, zabobony’ (por. jis  luje juz 
tak ńe verb v gusva, jak davńi, Sychta, Słów. kociew. II, 31), w singularis przesąd, 
pśesęnt ‘zabobon, wiara w magiczne siły’ (por. pśesęnt t^oi gusua, zab^o^buny, Brze
ziński, Słownictwo krajniackie IV, 55), uwagi ‘przesądy’ (por. na Vęćerz'i to iez iesce 
vęc’i tyg róznyg uvagóv [...], masua baba vecór ńe spśeda, Kucała, Porównawczy słow
nik trzech wsi, 281), zabobony, zab^obęny (ibidem), kasz. babóne ‘gusła, zabobony’ 
(Sychta SGKasz I, 13), babonśagi ‘zabobony’ (Hammert 1972: 374), w singularis 
babjavjf eftvo ‘zabobon’ (SG tzw. Słowińców kasz. I, 56).

Nazwy wyekscerpowałam ze słowników gwarowych (z kartoteki SGP PAN ko
rzystałam wybiórczo), a także ze słowniczków gwarowych (dołączanych do materiałów 
folklorystycznych czy kończących monografie gwaroznawcze), z tekstów gwarowych 
(wydanych przez K. Nitscha oraz innych dialektologów, a także drukowanych w „Języ
ku Polskim”, w „Poradniku Językowym” i w monografiach gwaroznawczych), z atla
sów gwarowych, z opracowań etnograficznych i materiałów folklorystycznych (zgro
madzonych przez O. Kolberga, a potem wydanych w 60 tomach jako Dzieła wszystkie 
oraz drukowanych w czasopismach „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” -
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od 1877, „Wisła” -  od 1887, „Lud” -  od 1895, „Materiały Antropologiczno-Archeolo
giczne i Etnograficzne” -  od 1896, „Zaranie Śląskie” -  od 1907, „Ziemia” -  od 1910, 
„Orli Lot” -  od 1920, „Pomerania” -  od 1965, „Etnografia Polska” -  od 1958, „Litera
tura Ludowa” -  od 1957, „Etnolingwistyka” -  od 1988, a także publikowanych w se
riach naukowych: Prace i Materiały Etnograficzne, Łódzkie Studia Etnograficzne oraz 
w Serii Etnograficznej Prac i Materiałów Muzeum Archeologicznego w Łodzi)1.

Zachowałam taką postać danej nazwy, jaka występuje w przywoływanym 
(w okrągłym nawiasie) źródle. Często jest to uproszczona, a nawet literacka pisownia 
wyrazów gwarowych (zwłaszcza w pracach etnograficznych). Konsekwentnie podawa
łam warianty fonetyczne i morfologiczne danej nazwy. Częściej były one wynikiem 
zabiegów eufemizacyjnych. Rzadziej były uwarunkowane przez system gwarowy. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że cytowanie form wyrazowych w sposób, w jaki zapisane 
zostały w źródłach, m.in. we wszystkich fonetycznych i morfologicznych postaciach 
obocznych, utrudnia lekturę -  czytelników tej pracy proszę więc o cierpliwość i wyro
zumiałość. Niejednolite opracowanie słownikowe poszczególnych gwar spowodowało, 
że z niektórych, lepiej opisanych obszarów pochodzi większa liczba przykładów (doty
czy to głównie kaszubszczyzny), co nie zawsze świadczy o braku tych wyrazów w in
nych gwarach. Zgromadzony materiał wielokrotnie sprawiał trudności interpretacyjne -  
spowodowane istnieniem wielu objaśnień etymologicznych danej nazwy (starałam się 
wówczas przypomnieć najważniejsze z nich). Nazwy, których etymologii nie udało mi 
się ustalić, pomieściłam w osobnej grupie (nazwy niejasne etymologicznie). Być może 
niektóre spośród tych określeń są wynikiem tak głębokich przekształceń o charakterze 
eufemistycznym, że dziś nie można już ich sobie uświadomić. Nie pominęłam etymolo
gii nienaukowych, ludowych, które obrazują gwarowe procesy nazwotwórcze.

Stan badań nad polską ludową terminologią mitologiczną został przedstawiony 
w zasadniczej części pracy, w trakcie prowadzonej analizy. Kilkakrotnie skorzystałam 
z dobrze opracowanej językowo i etnograficznie łużyckiej terminologii mitologicznej, 
która stała się tłem dla polskich gwarowych nazw. Tylko wyjątkowo przywoływałam 
określenia istot demonicznych pochodzące z innych języków słowiańskich. Gruntowne 
badania polskiej gwarowej terminologii mitologicznej na tle słowiańskim i germańskim 
oraz w historii języka polskiego wykraczałyby poza zakres tej pracy. Wybiórczo poda
wałam związki frazeologiczne zawierające poszczególne nazwy istot demonicznych2. 
Odstąpienie od tej zasady było konieczne podczas analizy nazw demona zła -  diabła 
występujących tylko w ekspresywnych ffazeologizmach, bardzo często przekleństwach. 
Opisałam procesy językowe, w wyniku których nazwami diabła stały się zaimek upo
wszechniający oraz liczebniki. Przy nazwach rodzimych omówiłam te nazwy zapoży
czone, które były semantycznie podobne do rodzimych, przedkładając kryterium se
mantyczne nad genetyczne. Pozostałe nazwy zapożyczone znalazły miejsce w osobnej 
grupie (nazwy zapożyczone). W trakcie analizy polskich gwarowych nazw przytacza
łam też wyrazy połabskie, łużyckie, wschodnio-słowiańskie (z dialektów graniczących

1 O badaniach nad słowiańską i polską demonologią ludową w XIX i XX wieku zob. L.J. Pełka, Pol
ska demonologia ludowa. Warszawa 1987, s. 28-36.

2 Zob. J. Treder, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo
1989.
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z językiem polskim, głównie z Polesia) paralelnie utworzone lub z podobnym rozwojem 
znaczeniowym, ale tylko wówczas, gdy dodatkowo objaśniały fakty polskie.

W wierzeniach ludowych, w świadomości ludowej, nie występuje żadna klasyfi
kacja istot demonicznych. Informatorzy folklorystów i etnografów opowiadali o kon
kretnych demonach, posługiwali się konkretnymi nazwami. To etnografowie -  zapisu
jąc wierzenia ludowe -  wprowadzili do nich naukową systematykę. Niestety bywa ona 
zawodna. Musi taką być, bo -  jak napisał kiedyś Z. Libera -  „wiadomo, iż nie tylko 
dla demonologii jest znamienne kalejdoskopowe przestawianie motywów, mechanizm 
kontaminacji (nazw, cech, funkcji)”3. Charakterystyczne jest, że K. Moszyński w Kultu
rze ludowej Słowian więcej miejsca poświęcił przedstawieniu wątków i motywów, 
z których zbudowane są poszczególne postacie demoniczne niż charakterystyce tychże 
postaci. Klasyfikacja demonów jego autorstwa wciąż zyskuje największe uznanie. Pod
legają jej „wszystkie prócz bóstw, mityczne istoty człekokształtne (wyjątkowo zoomor- 
ficzne, lecz w takim wypadku wyraźnie wywodzące się od duszy i ukazujące się między 
innymi w ludzkiej lub częściowo ludzkiej postaci)”4. Tak się przedstawia:

1. Zjawy, widziadła, strachy (dość nieokreślone, bliżej nie opisywane);
2. Istoty półdemoniczne (czyli takie, które pozostają w ścisłym związku z dany

mi ludźmi czy ich duszami): czarownice, zmory, płanetniki, upiory;
3. Demony:

-  domowe i pokrewne,
-  demony wywodzące się od duchów ludzi zmarłych przedwczesną i gwał

towną śmiercią oraz od duchów ludzi złych (m.in. nawki, rusałki, topielce),
-  demony o charakterze wybitnie mieszanym i pochodzeniu niepewnym (m.in. 

demony leśne, południca),
-  demony przeznaczenia (doli),
-  demony chorób i śmierci,
-  demon zła5.

Jak widać, pod pojęciem demony6 K. Moszyński rozumie także istoty półdemo
niczne. To stanowisko przyjęło się w badaniach etnograficznych.

Omawiając religię Słowian, H. Łowmiański stwierdza, że demonami nazywane 
są samodzielne istoty duchowe, zbliżone swym charakterem do pojęcia tej duszy ludz
kiej, która przetrwała śmierć cielesną człowieka, istoty antropomorficzne występujące 
grupowo, pozbawione imion własnych i cech indywidualnych. „Jedna grupa demonów 
[...] stanowiła kontynuację dusz ludzkich, inna grupa powstała [...] według modelu gru
py pierwszej rzutowanego na zjawiska przyrody”7. Zatem oprócz demonów wywodzą
cych się od dusz ludzkich w wierzeniach spotykamy również demoniczne personifika

3 Z. Libera, Demonologia (komentarz), [w:] Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etno
graficznych (Kultura ludowa Karpat Polskich), pod red. C. Robotyckiego, Kraków 1995, s. 66.

4KLS III, s. 598.
5 Ibidem, s. 643, 645,660.
6 Wyraz wywodzi się z mitologii greckiej, gdzie oznacza m.in. istoty nadnaturalne będące stadium 

pośrednim między bogami a ludźmi. W nomenklaturze chrześcijańskiej jest synonimem ducha ciemności, 
zbuntowanego anioła, szatana; zob. Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczówny, t. I, Warszawa 
1958, s. 490-491.

7 H. Łowmiański, Religia Słowian i je j upadek (wiek VI-XII), Warszawa 1986, s. 148.
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cje zjawisk atmosferycznych (wiatru, tęczy). W klasyfikacji słowiańskich wyobrażeń 
demonicznych autorstwa L.J. Pełki (jednej z najbardziej rozbudowanych) demoniczne 
personifikacje zjawisk atmosferycznych zostały wyraźnie wyodrębnione. Podzielił on 
słowiańskie wyobrażenia demoniczne na podstawie „kryteriów stref ich występowania 
przestrzennego oraz zasięgu funkcjonowania w sferze społeczno-produkcyjnego życia 
ludzi”. W ten sposób wyodrębnił cztery zasadnicze grupy wyobrażeń demonicznych 
i postaci półdemonicznych, które następnie uszczegółowił:

I Demoniczne personifikacje zjawisk atmosferycznych:
1. Demony wiatrów i wirów powietrznych;
2. Demony wirujące;
3. Demony chmur burzowych i gradowych.

II Demoniczne personifikacje zjawisk przyrody (podzielone według kryteriów 
przestrzennych):

1. Demony wodne;
2. Demony brzegowe;
3. Demony błotne;
4. Demony polne;
5. Demony leśne;
6. Demony górskie;
7. Demony podziemne.

III Demoniczne personifikacje zjawisk życia społecznego (podzielone według 
„głównych zajęć” demonów i ich stosunku do ludzi):

1. Opiekuńcza demonologia domowa;
2. Demonologia negatywna:

-  demony szkodzące położnicy i porywające niemowlęta,
-  demony duszące ludzi i wysysające z nich krew,
-  demony dręczące zwierzęta hodowlane,
-  diabły,
-  czarownice,
-  wilkołaki.

IV Zjawiska parademoniczne:
1. Strachy bezpostaciowe;
2. Zjawy i maiy występujące pod antropomorficznymi postaciami kobiet, ry

cerzy, mnichów (np. „Czarna Pani” z Leska, „Mała Pani” z Odrzykonia)8.
Autorami jeszcze innych klasyfikacji, których celem było uporządkowanie po

staci mitologicznych występujących w wierzeniach ludowych, byli między innymi 
etnografowie: L. Stomma, U. Lehr, U. Janicka-Krzywda9. Okazuje się jednak, że żadne 
kryterium i żadna klasyfikacja nie są uniwersalne, a tym bardziej doskonałe. I tak np.
U. Janicka-Krzywda w pracy przedstawiającej demonologię okolic Wieliczki tę samą

8 L.J. Pełka, Polska demonologia ludowa..., s. 18, 45, 81, 127, 215. Niepochlebną ocenę klasyfikacji 
autorstwa Pełki wyrazi! Z. Libera: „to, co miało być uporządkowane, zostało zagmatwane do rozmiarów 
absurdu i groteski” -  idem, Demonologia..., s. 65.

’ L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 159; U. Lehr, Wierze
nia w istoty nadzmyslowe [we wsiach śląskich Brennej i Istebnej], „Etnografia Polska” 1984, nr 1, s. 224-225; 
U. Janicka-Krzywda, Demonologia Wieliczki i okolicy, Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, 
t. IV, 1977, s. 134-135.
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grupę demonów dzieli według czterech różnych kryteriów, tworząc za każdym razem 
inną klasyfikację. Z. Libera postuluje wyszczególnianie postaci demonicznych -  w miej
sce „niespójnych i fałszywych” klasyfikacji10 11. Przyjmując takie stanowisko, wprowa
dziłam tutaj klasyfikację demonów w założeniu jak najprostszą, opartą głównie na kry
terium miejsca przebywania. Nie zdecydowałam się jednak na osobne traktowanie 
wszystkich postaci demonicznych, a co za tym idzie -  analizowanie ich nazw w osob
nych rozdziałach. Chciałam w ten sposób uniknąć nadmiernego dzielenia (analizowa
nego semantycznie) materiału nazewniczego. Klasyfikację demonów wykorzystałam do 
uporządkowania tego materiału. Kryterium miejsca nie mogło się sprawdzić w odnie
sieniu do rusałek oraz nawek, mawek, majek — demonów przebywających na łąkach, 
w lasach i nad brzegami wód. Demony odmieniające niemowlęta potraktowałam jako 
demony brzegowe, gdyż tak charakteryzowane są w Małopolsce, gdzie te wierzenia są 
najsilniejsze. By przybliżyć opisywaną i analizowaną rzeczywistość językową dość czę
sto przywoływałam (niezwykle interesujące zresztą) przekazy etnograficzne, charakte
ryzujące demoniczne istoty. To sprawiło, że rozprawa sytuuje się na pograniczu języko
znawstwa i etnografii.

Recenzentami tej pracy byli Pani Profesor Maria Wojtyła-Świerzowska oraz Pan 
Profesor Wiesław Borys. Serdecznie im dziękuję za wszystkie uwagi i sugestie, 
które pozwoliły udoskonalić rozprawę. Jestem też bardzo wdzięczna Panu Profesorowi 
Tadeuszowi Szymańskiemu za inspirację do podjęcia badań nad niniejszym tematem.

Po złożeniu mojej pracy do druku ukazała się książka A. Krawczyk-Tyrpy Tabu 
w dialektach polskich". Okazało się, że oba opracowania częściowo oparte są na 
tym samym materiale językowym. A. Krawczyk-Tyrpa wyekscerpowała swój materiał 
z trzech drukowanych słowników gwarowych: Karł SGP, SGP PAN, Sychta SGKasz, 
a także z kartoteki SGP PAN. Z ostatniego źródła -  jak pisze autorka -  materiał ekscer- 
powany był nie systematycznie, a wybiórczo. Omawiając tabu pierwotne cytuje ona 
m.in.: nazwy niektórych demonów (diabła, zmory, boginki), nazwy czarownicy oraz 
czarownika, nazwy śmierci, nazwy chorób.

10 Z. Libera, Demonologia..., s. 66.
11 A. Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz 2001.



I NAZWY DEMONÓW DOMOWYCH'

Na kult demonów domowych składają się cztery zespoły wierzeń: wywodzący 
się z prasłowiańszczyzny kult zmarłych przodków -  opiekunów rodziny, szczególnie 
silny u Słowian wschodnich, kult węży domowych -  patronów chaty i obejścia, wystę
pujący na Bałkanach, u Słowian południowych i na Białorusi, słowiańskie wierzenia 
o latającym demonie domowym przynoszącym pieniądze oraz wyobrażenia mityczne 
nowszego pochodzenia, przejęte z Zachodu, szczególnie z mitologii germańskiej, 
skrzaty, koboldy, inkluz1 2 3. Wątki te przemieszały się, stąd często konkretne postacie de
moniczne bywają ich kontaminacjami.

Nazwy nawiązujące do miejsca przebywania demonów domowych

Prasłowiański wyraz *domovikb we wschodniej Słowiańszczyźnie miał prócz 
podstawowych znaczeń ‘głowa rodziny, rodu zamieszkującego wspólnie dom, pater 
familias’, ‘członek rodziny, rodu zamieszkującego we wspólnym domu, mieszkaniec 
domu’ znaczenie dodatkowe ‘duch opiekuńczy domostwa, domowy demon; skrzat, 
chochlik’. Jego kontynuantami w tym znaczeniu są rosyjskie, ukraińskie i białoruskie 
wyrazy zapożyczone do polskich kresowych gwar wschodnich: domowil?, damawik 
(K. Moszyński 1928: 172; Pietkiewicz 1938: 202) -  ros. dial, óomósuk ‘dobry albo zły 
duch domowy przebywający w domu lub w obejściu’, ukr. doMoek ‘ts.’, błrs. doMaeix 
‘ts,’ (Sł psł IV, 92-93; ESSJ V, 70). Substantywizowane przymiotniki domowy, dama- 
wy, dumowoj (Sumcow 1891: 583; Jeleńska 1891: 503; Adamowski 1990: 49) to też 
wschodniosłowiańskie zapożyczenia -  ros. stare i dial. doMoeóu ‘dobry albo zły duszek

1 Zob. I. Malcher, Postać krasnoludka w polskiej demonologii ludowej, „Literatura Ludowa” 1999, 
nr 2, s. 29-34; R. Kukier, O demonach sporzących dobytek w tradycyjnej kulturze ludowej ziem Pomorza, 
Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t. IV, 1974, s. 163-189. O wyobrażeniach, o działalności, a także o trakto
waniu demonów domowych przez ludzi -  w wierzeniach ludowych zob. B. Baranowski, W kręgu upiorów 
i wilkołaków, Łódź 1981, s. 171-182; D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wro
claw 1992, s. 116-130. O ofiarach składanych demonom domowym -  na podstawie wykopalisk na Ostrówku 
w Opolu zob. H. Cehak-Hołubowiczowa, Odkrycia związane z kultem pogańskim na Śląsku we wczesnym 
średniowieczu, [w:] /  Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, t. V, pod red. W. Hensla, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków 1970, s. 393-394; zob. też W. Heckowa, Pod znakiem świętego słońca. Dawne 
wierzenia śląskie, Wrocław 1961, s. 60-61; 3.B. rłoiuepamteBa, Pyccuue paccxatbi o óomobom, [w :] Cjio- 
esmcKUU tpoJtbKjiop, OTBeTCTBeHHbie peaaKTopbi B.H. nyrunoB, B K. CoKonOBa, MocKBa 1972, s. 242-257.

2 KLS III, s. 667-668.
3 Zob. W. Piotrowski, Domowik, „Ziemia” IV (1920), s. 61.
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domowy, chochlik, skrzat’, ukr. doMoeuu ‘duch domowy’, błrs. daMaeu ‘ts.’ (Sł psł IV, 
95-96; ESSJ V, 71). Podobnie domownik -  ukr. dial, óomoghuk ‘duszek domowy’ 
(Sł psł IV, 96-97). Wymienione polskie gwarowe nazwy definiowane sąjako ‘opiekuń
czy duch przodka’, ‘diabeł domowy’. To drugie znaczenie jest wynikiem zepchnięcia 
prastarych, przedchrześcijańskich demonów domowych, utożsamianych z duchami 
zmarłych przodków, do rzędu istot diabelskich. Chrześcijaństwo uznało bowiem kult 
demonów domowych za przejaw pogaństwa.

W 1988 roku Jan Adamowski zanotował wypowiedź pani Anny Ryszkiewicz, 
urodzonej w 1922 roku, mieszkającej w Świerżach nad Bugiem:

Mój ojciec opowiadał, że tam był taki bogaty człowiek, ży jakiś taki z brodo [!]4 na 
strychu siedział [...]. Dumowoj si nazywał [...]. Mówili, że to giabeł [!]. [...] no to mówili, 
że to giablisko [!] przychodzi, zabiera siano, do bogatego zaniesie (Adamowski 1990: 49).

Z Małopolski pochodzą nazwy demonów domowych domowe duchy /  diabły 
(Brylak 1965: 307).

Osobną grupę tworzą nazwania demonów domowych związane z kultem ogniska 
domowego, ognia domowego5: piecuch (Biegeleisen 1929: 515; Fischer 1922: 300; Fi
scher, Etnografia 1934: 207), kasz. popielnik w archaicznym znaczeniu ‘bliżej nie okre
ślony duch przebywający w popiele pod ogniskiem’ (por. ce v place vater g  viz je , to 
puepelńik sueją córką źeńi, Sychta SGKasz IV, 139), a także kasz. popelati ‘zły duch, 
diabeł przebywający najchętniej w popiele’ (ibidem).

W różnych okolicach Polski po upieczeniu chleba wrzuca się do pieca drewien
ka, by „diabeł się w nim nie grzał”. Diabeł zajął miejsce opiekującego się rodziną ducha 
zmarłego przodka. Interpretacja wierzeniowa mieszkańców Załęcza Wielkiego, w po
wiecie wieluńskim, jest wcześniejsza i bliższa przedchrześcijańskiemu kultowi przod
ków -  wkładają oni mianowicie do pieca po upieczeniu chleba trzy lub pięć drewienek, 
„żeby duszyczki stópków sobie nie oparzyły”6.

Kaszubska nazwa krasnoludków undererczki (Fischer, Kaszubi, 68), undereczkji 
(Lorentz 1934: 103) -  w singularis imdarerćk, fem. imdarerćka- według etymologii 
ludowej wyjaśniana jest ‘unter dem Herd ihren Sitz habend’ [pod ogniskiem mający 
miejsce] (Hinze 1965: 503-504). Wiąże się ona jednak z średnio-dolno-niemieckim 
przymiotnikiem undererdisch [unterirdisch ‘podziemny’]. Jest hybrydą ze słowiańskim 
sufiksem -czek, kaszubskim -ćk. Synonimiczne określenie omerećk ‘krasną’ (Sychta 
SGKasz III, 320) wydaje się do niej nawiązywać, ale etymologicznie jest ono dla mnie 
niejasne.

4 Wykrzyknik = podkreślenie moje (R. Dźwigoł).
5Zob. S. Ciszewski, Ognisko. Studium etnologiczne, Kraków 1903.
6 W. Drozdowska, Magiczne normy postępowania w życiu codziennym Zalęcza Wielkiego, powiat 

Wieluń, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. V, 1963, s. 127. Wierzono, że w czeluściach pieca chlebowego du
sze zmarłych członków rodziny, rodu odbywały swą pokutę. Aby im ulżyć, na gorący trzon pieca rzucano 
kilka drewienek -  na nich wypoczywały i nabierały sił przed dalszymi cierpieniami; zob. J. Łuczkowski, Wie
rzenia związane z budynkiem mieszkalnym i jego wnętrzem, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XXII, 1980, 
s. 152.
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We wschodniej Słowiańszczyźnie szczególnym miejscem w przestrzeni domu7, 
bo zamieszkałym przez demony domowe, było nie tylko to koło ogniska, a potem pieca, 
ale także to, gdzie znajdował się święty kąt-pokucie, pokącie (Karł SGP IV, 228, 224; 
por. rus. nÓKymb ‘kąt’, Dal III, 642). Z nazwą tego miejsca związane jest kolejne na
zwanie demona domowego -  pokuć (Fischer 1922: 300).

Komornik definiowany jest w źródłach dwojako: ‘duch domowy’, ‘diabeł Cho
waniec’ (Karł SGP II, 413), to znaczy diabeł, którego można sobie przysposobić, wy
hodować [zob. niżej].

W gwarze ślemieńskiej istota nadprzyrodzona, mająca swe siedlisko w stodole 
dworskiej, będąca jednocześnie stróżem tego budynku, nazywana jest ińirem stodolnym 
(mir ‘mistrz’, ale w tym wyrażeniu -  znaczenie gwarowe: ‘pan, gospodarz’, Karł SGP 
III, 167). Aby zobaczyć tego demona, należy wieczorem obiec stodołę naokoło, przy 
każdym jej rogu się zatrzymać i zawołać: vychodi goły ze stodoły v cyrvony capecce! 
Wtedy mir stodolny ukaże się człowiekowi. Z ust będzie mu buchał ogień (Ramułt, 
Gwara ślemieńska, 37).

Warto dodać, że w okolicach Andrychowa w podobny sposób zdobywano inklu- 
za -  magiczny pieniądz [zob. niżej]:

Jeźli kto kce mieć inkluza, trzeja iś kole stodoły trzy razy i przyklinać, a na kazdóm wógle 
trzeja gadać trzy razy: -  Wychodź stód dobry mistrze! -  Jak juz idzie ku uostatkowi 
a inkluz siedzi przy dźwirzach i pyta się: -  Cego kces? -  a ón musi pedzieć, ze kce 
inkluza, bo jakby nie powiedział, toby go inkluz udusiuł. [...] Raz zaś jedón chłop tak 
wywoływał inkluza. W niedzielo jak  się w kościele uodbywało podniesinie, wzion młotka 
i posed ku stodole i obesed trzy razy dokoła stodoło, a co przysed na róg stodoły, to 
buchnól [‘uderzył’] młotkiem (Gonet 1900: 267-268).

Na Podolu demon określany mianem pasiecznik wyobrażany jest jako mały 
chłopczyk, „porządnie ubrany” z czerwoną czapeczką na głowie i z fajką na długim 
cybuchu. Trzymają go bogaci gospodarze, aby im pilnował gospodarstwa, a szczególnie 
pasieki. Nazwiska jego nie wolno powiedzieć [!], a najbardziej gniewa się, gdy kto go 
nazwie czartem. Chłopi nawet w opowiadaniach o pasieczniku nie ważą się jego nazwi
ska powiedzieć, aby diabła nie wywołać, tylko mówią o nim On [!] (por. nocną porą On 
dolewał gospodarzowi do miodu mocy, Siewiński 1906: 262)8.

Podziomki podziemki -  według Urbańczyka i Rosponda9 nazwy rodzime -  to 
w słowniku Karłowicza synonimy krasnoludków, mieszkających pod podłogą chaty, 
chlewa lub spichrza (por. krasnoludki są to małe ludziom sprzyjające istoty mieszkające 
pod ziemią, dlatego je  też „podziomkami ” niektórzy zowią, Karł SGP II, 470-471; IV, 
205). Krasnoludki zaś to polska nazwa niemieckich skrzatów [zob. niżej].

7 B. Kunicka, Organizacja przestrzeni domowej według tradycyjnych wyobrażeń ludowych, „Etno
grafia Polska” 1979, nr 1, s. 175-201.

8 Zob. R. Wróblewski, Wierzenia i obyczaje pszczelarzy polskich, Nowy Sącz 1997.
’ S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947, s. 45; S. Rospond, Ubożę -  duszyczki 

zmarłych przodków, „Język Polski” 1964, nr 5, s. 275.
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Nazwy wskazujące genezę demonów domowych -
INFORMUJĄCE O ICH POCHODZENIU OD DUSZ ZMARŁYCH PRZODKÓW10

Z ogólnosłowiańskim *dedi> ‘ojciec ojca, ojciec matki, dziad, avus’, występują
cym w językach słowiańskich jako nazwa demona domowego (psł. *ded~b ‘duch, de
mon’, SMR, 275-276; por. *dedi ‘różne uroczystości obrzędowe, związane zapewne 
z kultem przodków’, wsch. ‘obrzęd dla uczczenia zmarłych przodków’, Sł psł III, 120, 
107-124) i -  wtórnie -  złego ducha, diabła, są związane polskie gwarowe nazwy demo
nów domowych: dziad, także w wyrażeniu domowy dziad (Nowacka 1995: 18), kasz. 
je d  zapożyczone do kaszubszczyzny z sąsiednich dialektów północno-polskich, ‘zły 
duch, prawdopodobnie jeden z dawnych demonów domowych, który w wierzeniach 
ludowych spadł do rzędu złych duchów, względnie strdskm, którymi straszą dzieci’ 
(Sychta SGKasz I, 271; SEKasz II, 108-109). Warto też przywołać kasz. buśk ‘zły 
duch, diabeł’, a pierwotnie ‘ojciec ojca, ojciec matki, dziad’ (Sychta SGKasz I, 174- 
175), będące paralelą semantyczną kaszubskiego jed.

Źródłem kasz. dętko ‘nie określone bliżej straszydło, którym straszą dzieci’ (por. 
sejkaj spokojno, bo za oknem dętko stoji, Sychta SGKasz VII, 47), koc. dedko ‘widmo, 
mara, zjawa’ (Sychta, Słów. kociew. I, 91), dętko ‘strach na dzieci’ (Pobłocki, 150) jest 
XVI-XVII-wieczny rutenizm, wywodzący się z psł. *dedt>ko (deminutivum prasł. 
*ded~b) -  ukr. ditko ‘czart, diabeł, siła nieczysta’ (SEKasz II, 27-28). Pluralna forma 
dziadzi jest eufemizmem wyrazu diabli [zob. w rozdziale Nazwy demona zła -  diabła].

Formę liczby mnogiej mają kolejne nazwy demonów domowych: ojce, rody 
(Nowacka 1995: 18).

Notowane na Śląsku nazwanie demonów domowych duszyczki (Tomiccy 1975: 
131) przypomina znaczeniowo łużyckie Spilitus, pochodzące od łac. spiritus ‘duch’. Na 
Morawach w tym samym znaczeniu ‘duch domowy’ występuje spiritus i pochodne od 
niego śpirek (Czerny 1894: 468). Znaczenie łużyckiego spilitus ‘der Zwerggeist, 
Kobold, flOMOBoił, rHOMt, ropHbrii nyxb, KoSonwn.’ (Muka II, 664) zostało ukształto
wane pod wpływem niemieckich podań o skrzatach, które z demonów leśnych, górskich 
stały się demonami domowymi.

Nazwy informujące o działaniach demonów domowych

W STOSUNKU DO LUDZI -  GOSPODARZY, U KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ

Wywodzący się z prasłowiańszczyzny rdzeń bog- (por. psł. *bogy ‘dobro, szczę
ście, dostatek’ i psł. *bogt> ‘przysparzający dobra [uosobienie szczodrych sił natury]; 
bóstwo jako siła sprawcza’, oba wyrazy od indoeuropejskiego rdzenia bhag- ‘przydzie
lać’, por. *boźę, boźęte, poi. bożątko ‘mityczny dobrotliwy duszek’, już w XVI w. wy
jątkowe bożą ‘mały bóg, bożek’, w XVII bożąta ‘bożki pogańskie’, Sł psł I, 296-29711) 
obecny jest w następujących gwarowych nazwaniach demonów domowych: bożęta 
(inaczej: czarne ludki, małe ludzie, Gaj-Piotrowski 1993: 94), bożęta, bodzieta ‘baśnio

10 Zob. T. Szczerba, Dusza i świat zagrobowy w pojęciu dawnych Słowian, „Kronika Powszechna” 
Lwów 1913, nr 44, s. 732-733.

" Przedhistoryczni Słowianie pozostawali wierzeniowo na etapie animistycznej polidoksji. Nie znali 
transcendencji, idei Boga osobowego. Sytuacja uległa zmianie dopiero pod wpływem kontaktów (pra)sło- 
wiańsko-irańskich, kiedy personalistyczny zoroastryzm Irańczyków wpłynął na jakość wierzeń Słowian.
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we dobrotliwe duszki, krasnoludki’ (SGP PAN II, 409), w singularis bożatko, bożątko 
‘duszek domowy, skrzat’ (SGP PAN II, 408; Morcinek 1968: 130; Tomiccy 1975: 131), 
oraz kasz. boźi leje  ‘małe, najczęściej życzliwe demony domowe, podobne we wszyst
kim do ludzi’ (inaczej: krasńąta, Sychta SGKasz VII, 156; Odyniec 1985: 87; Kukier 
1968: 290).

W okolicach Stalowej Woli i Tarnobrzega wierzono, że bożęta gnieżdżą się 
gdzieś na zewnątrz domów i do izb wchodzą przez szpary, gdy w mieszkaniu nie ma 
nikogo. Aby zwabić je do kołysania dzieci pod nieobecność domowników -  gospodynie 
sypały im proso, mówiąc przy tym: bożęta, bożęta, niech każdy pamięta o dzieciach, 
o chacie, a tu proso macie (Gaj-Piotrowski 1993: 94). W Beskidzie Śląskim bożatkami 
nazywano dusze zmarłych małych, nie ochrzczonych dzieci (Strzelczyk 1998: 65).

Przymiotnik boży zawierają nazwy dwóch demonów łużyckich: boża ło sć (Schu- 
ster-Śewc II, 779), bóźałosć, bożałość (Muka I, 66), boża wosc, bożó wosc (Lorentz 
1934: 108) oraz boże sedleszko, boże selco, a także boże serleszko, boże sadleszko, 
boże stadlcszko (Czerny 1894: 668, 661), boże sedlesko / serleśkol sadleśko (Schuster- 
Śewc II, 1279)12.

Pierwsza nazwa wywodzona jest z *volstb ‘moc, władza’ (ibidem, 779). Formy 
boża włość; boża głosć (ibidem, I, 232), bóźagłos, bóżałos (Muka I, 66) są wynikiem 
ludowych etymologii: ‘boża posiadłość’, ‘boży głos, boża żałość, lament, płacz’, ‘boży 
włos, boże włosy’ (Czerny 1894: 662-664; Schuster-Śewc II, 779; I, 232). Istota demo
niczna tak nazywana wyobrażana jest jako niewiasta -  albo małe dziecko -  z długimi 
jasnymi włosami, w białych szatach. Jest niewidzialna, słychać tylko jej kwilenie -  za
powiedź bliskiego nieszczęścia.

F. Lorentz informuje, że

każdy dom kaszubski posiada ducha domowego, zwanego B o żo  wosc (?) [...]. Jeżeli 
grozi domowi nieszczęście, podnosi on głos ostrzegawczy [...]. B oża wosc, którą 
niektórzy ludzie m ogą widzieć, ma postać biało ubranej kobiety z długimi aż do pasa 
sięgającymi włosami. Mieszka ona niewidzialnie w ognisku, w kominie, w piecu, dlatego 
też nie należy nigdy zalewać ognia wodą. Jeżeli słyszy się głos bożej wosci, można 
zapytać jej o powód a wówczas wypowie ostrzeżenie. Obecnie lud kaszubski nie zna już 
B o że j w osci [...]”13.

Zapisał on nazwę tego rzekomo kaszubskiego demona domowego ze znakiem 
zapytania. Ponadto -  żadne inne źródło kaszubskie nie notuje tej nazwy.

Boże sedleszko mieszka w każdym domu blisko ognia, czy komina. Może przy
brać postać niebieskiego płomyka na węglu. Płacze przed mającym nastąpić nieszczę
ściem. Jego nazwa jest deminutivum od sydło, sedło ‘siedziba, mieszkanie’ (Schuster- 
Śewc III, 1279).

Struktura form z *u- wskazuje, że istoty tak nazwane nie przysparzały dóbr, mo
że były odpowiedzialne za biedę? Psł. *ubogb wskazywałoby zaś na jakieś wyjściowe

12 Według A. Czernego są to nazwy tej samej istoty demonicznej, występującej w dwóch odmianach 
-  gómołużyckiej (sedleszko) oraz dolnołużyckiej i pogranicznej (‘lość '), idem, Istoty mityczne Serbów Łużyc
kich, przekład z łużyckiego B. Grabowskiego, „Wisła” VIII (1894), s. 661.

13 F. Lorentz, Zarys etnografii kaszubskiej, [w:] F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. 
Kultura ludowa i język, Toruń 1934, s. 108.
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adi. *bogb ‘bogaty, obfity’ (nie zrekonstruowane z takim znaczeniem w Sł psł). Staro
polska, XV-wieczna, forma ubożę, według S. Rosponda, pierwotnie collectivum ‘duchy 
niedoli, biedniaków, chłopów’, po upodobnieniu do rzeczowników nijakich na -ę zo
stała zmieniona na ubożą. Nazwa ubożę -  zauważa Rospond -  była upowszechniana 
przez literaturę etnograficzną, ale zniknęła w tradycji ludowej, wyparta przez inne ro
dzime: podziomek, latawiec, pionek lub obce: skrzat, krasnoludek'*.

W Rzeszowskiem notowana jest forma ubożą, w znaczeniu ukształtowanym naj
prawdopodobniej pod wpływem chrześcijaństwa ‘demony niepokojące dzieci, które 
szły spać bez pacierza’ (Kotula 1974: 54).

Osobną grupę stanowią nazwy demonów domowych z rdzeniem plon-: pleń-: 
pleń- (por. gwar. plemić się ‘mnożyć się’, plenność ‘obfitość, urodzajność’, Karł SGP 
IV, 122, plenić ‘przynosić plon’, Bańkowski ES II, 605; por. też czesk. plivny ‘plenny, 
obfitujący w ziarno’, czesk. plevnik,plivnik ‘skrzat’, KLS III, 670; Machek 1971: 457): 
dolnołuż. plon (Schuster-Śewc III, 1105-1106), wielkopolskie, śląskie i kalisko- 
sieradzkie pionek, plonnik, przekształcone fonetycznie na pionek, płonnik (por. jest to 
takie coś. co trzyma ze ziem, pionek znosi do komory i składa na kupki pieniądze, pseni- 
ce\ są też kury male posiadające w sobie diabla, zowią się one „pionkami”, a posiadają 
własność taką, iż właściciel, który kurę taką posiada, głodu nigdy nie dozna, Karł SGP 
IV, 126; Wróblewski 1967: 439-440).

W Sieradzkiem plunek to nazwanie złego ducha, który trzyma z potępieńcami 
[ludźmi podejrzanymi o konszachty ze złym duchem, diabłem] i płata różne niecności 
porządnym ludziom -  porywa lub zamienia dzieci, dręczy chorych, straszy przechod
niów, przeraża gadzinę. Siedzi w chałupie potępieńca — w izbie pod piecem, albo 
w komorze między sundkami [naczyniami] (Dekowski 1987: 124, 294). W Wielkopol- 
sce i na obszarze Śląska z nią sąsiadującym pionek -  nazywany tam też plonnikiem, 
ptonnikiem  -  jest opiekunem zbóż rosnących, dojrzewających -  demonem zbożowym 
[zob. w rozdziale Nazwy demonów polnych i zbożowych]. Na Dolnym Śląsku zaś pionek 
to demon domowy, troszczący się przede wszystkim o zboże zgromadzone w stodole, 
pomnażający jego zasób, zwłaszcza u bogatych gospodarzy (Tomicki 1981: 47).

Sporysz, personifikacja obfitości plonów, pojmowany jest jako matka zboża 
(Kempiński 1993: 388)14 15, a także opiekuńczy demon domowy. Z okolic Zamościa 
i Hrubieszowa pochodzi informacja, że znajuszczy od chlyba ‘czarownicy od chleba’ 
mają pod swoją władzą sporysze -  małe zwierzątka, które na rozkaz sporzą im, czyli 
pomnażają zapasy w spiżami16 17. Nazwa sporysz, również w gwarowych postaciach fo
netycznych sporych (Tomicki 1981: 47), szporych, szrurych(Pełka 1987: 135), wystę
puje na Lubelszczyźnie oraz na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska (KLS III, 
740: mapa Demon sporzący dobytek). Do gwar lubelskich została zapożyczona 
z białoruskiego (błrs. sparyś; psł. spon,)'1. Znaczeniowo odpowiada jej polski gwarowy

14 S. Rospond, Ubożę..., s. 274-276.
15 Ziarna dotknięte grzybkiem zbożowym, sporyszem, według wierzeń ludowych wróżą urodzaj 

(KLS III, 533), najprawdopodobniej dlatego, że pęcznieją. Sporysz to także podwójny kłos; zob. J.S. Bystroń, 
Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, Kraków 1916, s. 215-220; W. Budziszewska, Wschodnioslowiańskie bóstwa 
i demony urodzaju, Prace Filologiczne, t. XXXV, Warszawa 1990, s. 35-38.

16 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie..., s. 218.
17 K. Moszyński, Blrs. sport sparyi, „Lud słowiański”, t. 1, 1929-1930, s. 54-66.
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czasownik sporzyć się 'darzyć się, mnożyć się’ (Karł SGP V, 204). Na Polesiu Rze- 
czyckim notowana jest nazwa sparyszka (Pietkiewicz 1938: 186), która odpowiada 
uwzględnionej w białoruskich materiałach etnograficznych M. Federowskiego Śpiesz- 
ce-Sparyszce. Śpieszka-Sparyszka to nazwa dobroczynnej istoty demonicznej wzywa
nej przed rozpoczęciem pracy w polu, w chacie, uosabiającej pośpiech, energię i ła
twość jej wykonywania (LB I, 135).

Na Łużycach znany jest z kolei demon domowy, określany mianem nieśpiech -  
przeszkadzający w pracy, zwłaszcza w tkaniu, odpędzany przed jej rozpoczęciem 
(Czerny 1894: 482). W słowniku Muki ńespóch definiowany jest ‘der Geist der Saum- 
seligkeit, die personificierte Saumseligkeit, KonoryH’ [duch, personifikacja powolności] 
(Muka I, 1052).

Podobnie jak łużycki nieśpiech, tak i poleskie istoty demoniczne nazywane 
Zfydni(Jeleńska 1891: 503; Kempiński 1993: 468), Zły-Dni(YL. Moszyński 1928: 177) 
nie są dobrotliwymi demonami domowymi. Wyobrażane sąjako małe, garbate stworze
nia w ogromnych butach i czapkach. Gdy pojawią się w chacie, nic się nie wiedzie. Lo
kują się pod piecem i stamtąd robią wyprawy po całym gospodarstwie i wszelki spor 
odejmują. Są personifikacją nieszczęścia, niepowodzenia. Przypominają północnopol- 
skie krasnoludki, kraśnięta, które powodują choroby, a nocą zajeżdżają konie w stajni.

Najprawdopodobniej od czasownika manić ‘zwodzić, łudzić, oszukiwać’ (Karł 
SGP III, 111; Bruckner SE, 322; kasz. mańic ‘ts.’, kasz. omańic -  także ‘oczarować’, 
Sychta SGKasz III, 46-47) pochodzą, zapisane na Śląsku Opolskim i na Kaszubach, 
nazwy niezidentyfikowanego bliżej ducha, który wrzucał ludziom do domu przez komin 
pieniądze: monek maaek (Simonides 1989: 257; Lorentz 1934: 105) [zob. w rozdziale 
Nazwy demona zła -  diabła], W podopolskich wsiach D. Simonides zanotowała przy
słowie odnoszące się do ludzi, którym szczęście sprzyja, bogacących się -  Monek im 
pieniądze nosi, nawet woły im się cielą oraz informacje: jest taki pieniądz, który ściąga 
ludziom do kabzy właściciela Monka\ Mońka dostać można od tego rogatego [!] (Simo
nides 1989: 257). Okazuje się więc, że nazwa demona domowego zdegradowanego do 
roli diabła, jest jednocześnie nazwą magicznej monety, która -  wydana -  wraca do kie
szeni swego pierwszego właściciela, przynosząc ze sobą inne pieniądze, wśród których 
się znalazła18.

Oto inne gwarowe nazwy owej magicznej monety. Najczęściej notowanymi 
są -  wywodzące się z łaciny (łac. inclusus ‘zamknięty’; inkluz daw. ‘według wierzeń 
niektórych ludów tajemnicza siła zamknięta w jakimś przedmiocie, przynosząca 
szczęście jego właścicielowi, SWO PWN, 307) -  inkluz, inklus, przekształcone w gwa
rach na ankluz angluz (Karł SGP II, 207), miklus (por. miklus vźon; zgineuo iagby 
rńiklus vżon, Klich 1919: 73), vinkluz (Janów 1930: 166), a także inklusz (Wiśniewski 
1891: 350). Pochodny od rzeczownika przymiotnik występuje w wyrażeniu ankluzowy 
pieniądz.

Inkluz, ankluz są ponadto na Górnym Śląsku i w Małopolsce nazwaniami demo
na domowego, inaczej: diabła wychowańca, krótko: wychowańca, wychowanka (Karł 
SGP VI, 188; Tomicki 1981: 46; Kotula 1974: 38; Flizak 1952: 64-65), por. iipklus 
skrzat, domowy (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXII, 231). Cytowane wyrazy

"  Aby nie stracić pieniędzy otrzymanych od posiadacza inkluza, trzeba na nie trzy razy chuchnąć.
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pierwotnie były nazwami diabła, później stały się nazwami magicznej, a więc diabel
skiej monety.

Podhalańską nazwę dobiedz etymologicznie tłumaczy przekonanie górali, 
że pieniądze same dobiegają właściciela tej monety (Kamiński vel Kamieński 1992: 
151). Podobne wierzenie było zapewne źródłem dla łuż. przem ienek- nazwania ‘dia
belskiego, podrzuconego przez diabła pieniądza’ (Czerny 1896: 755) i chyba dla poi. 
dial, z Malborskiego pięćdziesiątgrosznik, piyójeŚundgrośńik ‘zły duch siedzący w za
klętej monecie 50-groszowej i przynoszący w nieuczciwy sposób bogactwo’ (Gómo- 
wicz Dialekt malborski 112, 26), a także z Pomorza Zachodniego: zakryty talar.; Heck- 
taler[ niem. hecken ‘rozmnażać się’, niem. Taler ‘talar’], zaczarowany talar, talar szczę
ścia, wymienny talar, talar powracający {Łysiak 1998: 109-111, 12), z Kujaw talar dia
belski (Szulczewski 1996: 70), por. także z Polesia Rzeczyckiego: licbi czećwiertak 
‘diabelskie 25 kopiejek’ oraz pieriecbódnyje brószy (Pietkiewicz 1938: 214) [zob. kasz. 
smekać ‘ukryta złota moneta strzeżona i konserwowana przez diabła’ -  w rozdziale Na
zwy demonów leśnych]. Kujawiacy byli przekonani, że prócz „monety diabelskiej -  
szczęśliwej”, która pieniądze pomnażała, istniała „moneta nieszczęśliwa”, która wy
prowadzała z kabzy wszystkie pieniądze19.

Kujawski ankluz to nazwa diabła siedzącego na ogół w skrzypcach. Wcześniej 
zawarł on pakt z muzykantem -  właścicielem skrzypiec. Muzykant miał ankluza, 
więc pociągał jedynie smyczkiem po strunach, grał zaś za niego sam diabeł (Łysiak 
1987: 36). Ankluz nazywany był też diabłem grającym. To dzięki niemu w powszech
nej pamięci zapisali się kujawscy ludowi muzykanci: „Z piekła Bartek”, Berendt, mu
zyk z Gocanowa, czy Bosiu (Szulczewski 1996: 142-147).

Nazwy informujące o postrzeganym przez ludzi

ZACHOWANIU SIĘ DEMONÓW DOMOWYCH

Demony domowe pomnażające dobytek wyobrażane sąjako latające ogniste słu
py, smugi, kule z długimi iskrzącymi się ogonami, ogniste ptaki, węże, smoki. Od cza
sownika nazywającego czynność latania pochodzą nazwy: pomorska latawiec (Stelma
chowska 1933: 232; Łęga 1961: 238), kaszubskie -  męska latawic i żeńskie latavica 
(Sychta SGKasz II, 336), lataleca (Kukier 1968: 292), występująca na Warmii, Mazu
rach i Mazowszu lataniec (Gómowicz, Dialekt malborski III, 207; Szyfer 1976: 427; 
Tomicki 1981: 46), kociewska latalec (Sychta, Słów. kociew. II, 104).

Na południu Polski, szczególnie w Małopolsce, latawiec jest nazwą zupełnie 
innej istoty demonicznej -  pokutującej duszy nie ochrzczonego dziecka, bardzo często 
w postaci ptaka20 (KLS III, 676; zob. też: 736: mapa Demony i demoniczne dusze za
bijane przez piorun; 740: mapa Demon sporzący dobytek). Ze wsi Zawada w Nowosą- 
deckiem pochodzi jednak taka -  dość zaskakująca w świetle powyższego stwierdzenia -  
informacja, zanotowana przez K. Matyasa: ten chop miał przestąp i latawca, co powiela 
jino uźrał to pod siebie ściągał plenoś (Karł SGP IV, 122). Mamy tu do czynienia 
z pomorsko-kaszubskim latawcem. Być może doszło do pomieszania dwóch różnych

19 J.W. Szulczewski, „Pieśń bez końca". Zbiór tekstów folklorystyczno-etnograficznych, pod red. 
W. Łysiaka, Poznań 19%, s. 153-155.

20 Zob. H. Żółtowska, Ptaki -  nosiciele dusz, „Ziemia” 1932, nr 1, s. 3-7.
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demonów, podobnie upostaciowanych (ptak ognisty; dusza w postaci ptaka, za którą 
ugania się piorun), noszących jednakowe nazwy.

Synonimem latawca ‘sypiącego skrami demona sporzącego’ jest niedopad 
(Karł SGP III, 12, 297). Źródłem tej nazwy, będącej neosemantyzmem, jest wyraz nie
dopad w znaczeniu ‘człowiek ruchliwy a niezręczny, potykający się, lecz nie padający’ 
(Karł SGP III, 297). Ogon demona niosącego gospodarzowi zboże czy pieniądze uginał 
się pod tym ciężarem. Czasami na tym ogonie widywano zawieszoną latarnię.

Gwizdek to nazwanie śląskiego demona przynoszącego bogactwo (Simonides 
1989: 257). Wydaje się, że nazwa ta jest związana z notowanym z kolei w Małopolsce 
przysłowiem gwiżdże jak inklus. Wierzono, że inklus, demon mający moc przywracania 
wydanych pieniędzy, daje o sobie znać gwizdaniem, gdy znajduje się u takiego czło
wieka, co nie umie się z nim obchodzić (Flizak 1952: 64) [zob. w rozdziale Nazwy de
mona zła -  diabła].

W okolicach Rozwadowa, Stalowej Woli i Tarnobrzega demon domowy, który 
siedział wciśnięty w szpary wierzchnicy tradycyjnego pieca lub na przypiecku nazywa
ny był mruckiem. Straszył on domowników, zwłaszcza tych, którzy tam spali, wydając 
głośne pomruki mrrrl mrrr! Wykorzystywano go jako postrach na niegrzeczne dzieci, 
mówiąc: bo was mrucek porwie. Demon ten nie przybierał postaci kota. Opowiadano, 
że na czterech nogach spoczywała wielka głowa z szerokimi ustami i dużymi uszami 
(Gaj-Piotrowski 1993: 114).

Dwie ostatnie nazwy powstały pod wpływem wrażeń słuchowych ludzi obser
wujących zachowanie się demonów, pozostałe -  pod wpływem wrażeń wzrokowych.

O belżywe przezwiska jako nazwy demonów domowych

Gdy nocą przelatuje ognisty, sypiący iskrami demon, niosąc na ogonie bogactwo 
swemu gospodarzowi -  np. zboże -  można próbować mu je odebrać. Trzeba wówczas 
pokazać tę część ciała, którą zawsze gwoli przyzwoitości staramy się zakrywać21. Na 
Łużycach znany jest także inny sposób niż pokazanie tej dyskretnej części ciała. Należy 
głośno krzyknąć siej i rzucić w demona stalowym przedmiotem22. Zawsze jednak ist
nieje niebezpieczeństwo, że śmiałek zostanie obsypany wszami i robactwem (chyba 
że schroni się pod dachem), a zdobyte w ten sposób bogactwo zamieni się w pakuły23.

Opisane wyżej zachowanie się człowieka w stosunku do demona pozwalałoby 
wyjaśnić onomazjologiczną podstawę etymologii jego odczasownikowych nazw -  
synonimów kłobuka: kaszubskich -  męskich srajk srajek, żeńskiej sraka (Sychta 
SGKasz IV, 140-141), kociewskiej sraka (Sychta, Słów. kociew. III, 78), używanej na 
Warmii, Mazurach oraz sąsiednich terenach Lubawszczyzny, Malborskiego i ziemi 
chełmińsko-dobrzyńskiej -  sryl, a także sporadycznie występującej -  saraniec (Szyfer 
1975: 111, 109: mapa Nazwy kłobuka).

E. Masłowska pisze, że eufemistyczne nazwy diabła typu przezwiskowego koc. 
srel, srela, sraka i -  poświadczone z różnych części Polski -  usraniec, srała są seman

21 M. Toeppen, Wierzenia mazurskie (przekład E. Piltzówny), „Wisła” VI (1892), s. 168-169. Pier
wotnie zachowanie to miało charakter apotropeiczny.

22 J. Śliziński, Zachodniosłowiańskie opowiadania o inkluzie, „Literatura Ludowa” 1966, nr 1, s. 16.
23 M. Toeppen, Wierzenia mazurskie..., s. 164, 168-169.
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tycznymi odpowiednikami kasz. purtk (Sychta SGKasz IV, 228). Ta nazwa złego 
ducha, diabła według etymologii ludowej pochodzi od czasownika purtac ‘oddawać 
wiatry’, rńec purtą ‘mieć rozwolnienie’24 [zob. w rozdziale Nazwy demona zła -  dia
bła]. Zgodnie z tą nienaukową interpretacją wymienione nazwy należałoby zaliczyć 
do grupy wywodzonych od czasowników nazywających czynności demona. Na Śląsku 
i w Małopolsce znane jest powiedzenie dioboł na mało kupka niy nasro-yno na wielko 
‘pieniądze przychodzą najłatwiej ludziom bogatym’ (informacja mojej mamy). Wiąże 
się ono z ludowym przekonaniem, że ludziom bogatym pomaga diabeł, daje bogactwo 
w zamian za duszę.

Z naukowego punktu widzenia jednak wymienione nazwy demonów są neose- 
mantyzmami. Są to bowiem z pochodzenia obelżywe przezwiska ludzi, pierwotnie no- 
mina agentis: srajk, srajek, sryl. Sraka zaś to nomen actionis użyte osobowo, tu jako 
nazwa istoty demonicznej.

Kociewskie srela ma znaczenie ‘zły duch w postaci błędnego ognika’ (Sychta, 
Słów. kociew. III, 78) [zob. w rozdziale Nazwy demonów polnych i zbożowych].

Nazwy wskazujące na upostaciowanie i wygląd demonów domowych

Zapożyczone z niem. feuervogel(niem. Vogel, Vogel ‘ptak’, niem. Feuer ‘ogień’) 
jest na Warmii i Mazurach nazwą lecącego ognistego demona domowego (inaczej: 
latawiec, kłobuk, Szyfer 1975: 111; Drabecka, Krzyżaniak, Lisakowski 1978: 538).

Bywa, że powstałe pod wpływem chrześcijaństwa wierzenia w dusze nie 
ochrzczonych dzieci, pokutujące pod postacią ptaków, wołające „chrztu! chrztu!”, mie
szają się z wyobrażeniami sypiących skrami sporzących demonów domowych: Dzieciuk 
przyszed na śwat nieżywy i zakopali go pod dźwiyrze, pod próg. A te rodzice go nazy- 
wajó lotańcym. Włóczy rozmajitość: i psieniundze, i zboże, wszystko znosi. To takie 
światło jest, takie światło leci. [...] w Kramerowie nazywali latancem, a w Gilowach 
jachurem. W innych wioskach kłobukiem (ibidem).

Jachór, jachorek ma też na Warmii i Mazurach znaczenie ‘duch pojawiający się 
nad bagnami w postaci światełka’ (SGOWM II, 56).

Stara, może już prasłowiańska pożyczka orientalna, zapewne jakieś *kalbuk, jest 
źródłem wyrazu kłobuk, nazwy nakrycia głowy, wysokiej szpiczastej czapki, kapelusza 
(Sławski SE II, 257-258). Na Warmii, Mazurach i -  rzadziej -  sąsiednim Mazowszu 
kłobuk i forma bez metatezy kołbuk są synonimami latańca, nazwy demona znoszącego 
gospodarzowi zboże lub pieniądze.

Oto jedna z relacji: Kłobuk, gdy coś niesie leci jak płonąca drapaka lub tylko je 
go ogon wygląda jakby płonął. Sypie on iskrami tym więcej, im cięższy niesie łup na 
ogonie (Szyfer 1975: 107, 105-111 -  tu także mapy: Nazwy kłobuka, Zasięg nazw kło
buka w północno-wschodniej Polsce, Zasięg współczesnej znajomości wierzeń w kło
buka w północno-wschodniej Polsce). Podobnie jak latańcowi można mu niesione bo
gactwo odebrać, ryzykując jednak obsypanie wszami. Trzeba mu pokazać tylną część 
ciała i krzyknąć: Kłobuku, kłobuku, wydaj swego pana! Śmiałkom, którzy tego sposobu 
próbowali, mściwy „kłobuk skarb w plewy lub sieczkę podmienił” (ibidem).

24 E. Masłowska, Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabla, Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej, t. XXIV, 1987, s. 82.
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Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur notuje formy podstawowe kłobuk, 
kołbuk i ich gwarowe przekształcenia kołbóg, kobuk kołobuk kłobus (por. kyobuk to 
tako furo, ańi drapaka je, to za ńem take prómńe; a to nie buła wcale kokosz, tło kłobuk 
abo lataniec, chtóry znosi ludziom żiwność, SGOWM III, 223, 254). Kaszubska, śląska 
i małopolska forma kłobucb jest wynikiem hiperpoprawności albo adidedacji do rze
czowników z przyrostkiem -uch (Sławski SE II, 257).

Kłobuk kołbuk na Warmii i Mazurach oznaczają też złego ducha, diabła (por. 
iić m i do kuobuka ‘niech cię diabli wezmą’, W. Steffen 1984: 62; Bień-Bielska 1959: 
10-11) -  kyobuk to buy djabuu pot postaćo uogńa, a w domu to śe zamneńiu f  kokoś 
(SGP PAN V, 507). Ich synonimem w tym znaczeniu jest zły (Szyfer 1975: 105). 
W powiecie przasnyskim kłobuk jest nazwą diabła domowego (Grzegorzewicz 
1894: 111). Okazuje się, że sporzące demony domowe zostały zdegradowane do roli 
złych duchów, diabłów (por. Betker z  Leśni iż a to podobno miou spuuke z  diabuym ii 
tyn diabou dostorcou mu pińinjy, Szymczak, Słownik gwary Domaniewka I, 104), spo
wodowanej przez chrześcijaństwo, a umacnianej ludowym przekonaniem, że wzboga
cając jednego gospodarza, demon okrada innego.

Kaszubi bytowscy nazywają domowego, zbożowego demona „sporzącego” zbo
żowym duszkiem, latalecą. W powiecie kartuskim zanotowano synonimiczne określenie 
śrybnó (Kukier 1968: 292). Wyraz jest gwarowym przekształceniem rzeczownika sre
bro. Wśród ludu istniało powszechne przekonanie, że demon przynosi wybranemu go
spodarzowi pieniądze, najczęściej srebrne monety. Decydujące znaczenie ma podobno 
barwa ognistej smugi, pod postacią której demon się pojawia. Kolor niebieski oznacza, 
że demon niesie gospodarzowi zboże, a czerwony -  pieniądze [zob. niżej: pjenjeźny 
żmij, żitny żmij],

Z Poznańskiego pochodzi nazwa demonów domowych w postaci małych ptasz
ków, wokół których sypią się iskry -  iskrzycki(Biegeleisen, U kolebki, 517)25.

Pipa -  neosemantyzm od pipa ‘fajka; beczka wysoka a wąska; dudka, cewka, 
rurka’ (Bańkowski ES II, 587) -  jest nazwą ognistego sporzącego demona domowego 
w dialekcie baborowskim: V noce vidać bai na ńebe ohńisti vuz. Tyn may ogun iak 
metła. To jest pipa. Staźi ludźe vołali pipa, aby im co śćepla na duł. Bo moc ludzi już 
dostało od ńipeńize (Steuer 1937: 64).

Kaszubskie ińotełóik rńetełńik to nazwa złego ducha, utożsamianego z diabłem, 
latającego w powietrzu w postaci miotły, pozostającego na usługach ludzi. Zły duch 
wrzuca przez komin worki końskiego nawozu, które potem zamieniają się w pienią
dze26. Przebiegłe Kaszubki znają sposób, aby demon upuścił skarb na ziemię. Wystar
czy przed lecącym diabłem unieść spódnicę do góry i zawołać: Ja ce, djable, pokażą 
fee moję, a te me pokaż tvoją, a w jednej chwili można się wzbogacić (Sychta SGKasz 
III, 176). Warto dodać, że i skrzat śląski pod postacią fruwającej miotły przynosi ma
giczne, zawsze wracające do właściciela pieniądze.

25 W Małopolsce znana jest „powiastka gminna” o diable Iskrzyckim, który przyjął posadę ekonoma 
u pewnego pana z okolic Tamowa; zob. S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, opr. S. Sierotwiński, 
Wrocław-Kraków 1958, s. 30.

26 Motyw ten -  zapewne moralizatorski -  dość często występuje w ludowych opowieściach o kon
taktach ludzi z demonami, np. małopolski topielec płaci wiejskiej dziewczynie za służbę w swoim podwod
nym pałacu śmieciami, które później zamieniają się w złoto.
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Z gwary kaszubskiej pochodzi Sątopef'zły duch w postaci nietoperza wrzucają
cy pieniądze do studni lub przez komin do chaty ludziom, którzy zapisali mu swą du
szę’. To znaczenie występuje obok podstawowego, zool. ‘gacek wielkouch, Plecotus 
auricus’ (Sychta SGKasz V, 229)27, jest więc wynikiem neosemantyzacji. Forma 
śątoper jest gwarowym przekształceniem wyrazu nietoperz.

Nazwy demonów domowych gospodarek, gospodarczyk; gospodarzyk gospoda- 
rzyczek (Karł SGP III, 108) -  deminutiva rzeczownika gospodarz -  wiążą się z wierze
niem, że duch domowy przybiera postać gospodarza domu. Są wynikiem przeniesienia 
na postać ducha domowego obiektu jego oddziaływania, to jest gospodarza, demon jest 
bowiem, jak wiemy, opiekunem gospodarza, jego rodziny i domostwa28. Trzeba też pa
miętać, że demony domowe wywodzące się z dusz zmarłych przodków -  dawnych 
gospodarzy -  przybierają czasem ich postacie. Nazwy wskazujące genezę demonów 
domowych, informujące o ich pochodzeniu od dusz zmarłych przodków, omówione 
wcześniej, umieszczone w osobnej grupie, mogłyby znaleźć się i tutaj.

Dolnołużyckiemu plonowi odpowiada gómołużycki żmij. Przydawki przymiotne 
uzupełniające nazwę żm ij świadczą o specjalizacji demonów w mnożeniu bogactwa 
gospodarzy, u których przebywają: pjenjeźny żm ij źitny żm ij mlokowy żm ij a nawet 
twarohowy żm ij (Śliziński 1966: 15; Czerny 1894: 646-647). Frazeologizm żmija meć 
znaczy ‘mieć nadzwyczajne szczęście, wzbogacać się w niewyjaśniony sposób’ (Ze
man, 613; Pfuhl, 1022). Żm ij przybiera w czasie swoich wypraw postać lecącej po nie
bie ognistej kuli z długim świecącym ogonem (pjenjeźny żmij miewa ogon czerwony, 
źitny zaś -  niebieski) albo postać skrzydlatego smoka.

Smok ćmok, ćmuk to wielkopolskie nazwy demonów domowych przedstawia
nych jako węże (Matusiak 1908: 299) [por. psł. *sT,mT,h, od s-mykati se ‘plaziti se’, Ma- 
chek 1971: 717; cerk. smole ‘wąż’, Bruckner SE, 503, smok nazwany od smykania, cerk. 
smykali sę ‘łazić’, Bruckner SE, 686 i 504]29. Powszechnie wierzono, że w rogu każdej 
chyży [chaty] mieszkał wąż, którego należało otaczać czcią. Nie wolno go było zabić, 
bo to sprowadziłoby śmierć na rodzinę. Nazywano go gadem (Kantor, Krasińska 1981:
119), gadem domowym (Simonides 1989: 261) [por. psł. *gad~b -  podstawowe znacze
nie ‘coś budzącego wstręt, obrzydzenie’, znaczenie ‘wąż, żmija’ pod wpływem tabu, 
przesądnego unikania właściwej nazwy zwierzęcia ęźb, zmbja, zmbjb, Sł psł VII, 19-20], 
a nawet domowym przyjacielem (DWOK 17: Lubelskie II, 147-148). Ssanie krowy 
przez węża domowego było dobrym znakiem dla gospodarstwa, domu i rodziny30. Za
bicie węża powodowało, że krowa traciła mleko, chorowała a potem padała.

Z okolic Brzeżan pochodzi nazwa demona domowego domowyj wuż (K. Mo
szyński 1914: 164). W Małopolsce węża zaskrońca ssącego krowy, które w zamian da
wały dużo mleka, pieszczotliwie nazywano £rzzsri?(Świętek 1893: 719).

27 O związku nietoperza z diabłem w wierzeniach ludowych zob. E. Majewski, Nietoperz w pojęciach 
i praktykach ludu naszego, „Wisła” XIII (1899), s. 1-13; tu na s. 2: ,jzętoperz -  kaszubska ludowa nazwa 
nietoperza” [zob. w rozdziale Nazwy demona zla -  diabła],

28 A. W. Góra, Zwierzęta jako opiekunowie domowi, [w:] Dom w języku i kulturze, pod red. G. Sawic
kiej, Szczecin 1997, s. 214.

28 Na germańskie pochodzenie wyrazu (*snoki, > smoki,) wskazywał E. Słuszkiewicz, Smok, „Język 
Polski” 1958, nr 3, s. 211-214.

30 W materiałach etnograficznych można znaleźć i przeciwstawne opinie.
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Kilkakrotnie już wspominałam o zdegradowaniu opiekuńczych demonów do
mowych do roli złych duchów. Dowodem tego jest znaczenie kaszubskich: galena ‘zły 
duch pojawiający się w postaci żmii, wysysający krowom mleko’ (Sychta SGKasz I, 
294-295), gadzón, gadzók‘\s,.' (Labuda 1960: 37; SEKasz II, 149).

W okolicach Rozwadowa, Stalowej Woli i Tarnobrzega znany był demon okre
ślany mianem kocmełuch. Demon ten siedział ukryty w stajni pod progiem, a w nocy 
niewidzialny doił krowy, robiąc w ten sposób szkodę gospodyniom. Jego nazwa to wy
nik przekształcenia fonetycznego i neosemantyzacji wyrazu kocmołuch -  nazwania ko
biety zewnętrznie zaniedbanej (Gaj-Piotrowski 1993: 91).

Nazwy zapożyczonych z mitologii germańskiej skrzatów, krasnoludków infor
mują o wzroście tych człekokształtnych istot demonicznych lub o barwie ich stroju.

Jedną grupę znaczeniową stanowią następujące nazwania: słowińskie maulzi -  
dosł. ‘malcy’ (Fischer, Kaszubi, 68), kaszubskie malećce, w singularis: malećk ‘krasną' 
(por. malećce meskaj ę pod ko minką, Sychta SGKasz III, 42), śląskie m ałoludy- choć te 
ostatnie, nazywane też skrzotami, skrzekami, podziomkami, krasnoludkami, na ziemi 
pszczyńskiej mocno polubiły lasy i tam się chętniej trzymały niż w domach (Łysko 
1992: 137). Tutaj należą też kaszubskie: drobni ‘kraśnię’, drobni ‘kraśnięta’, dremny 
‘karzełek’, fem. dremna, dremni ‘karliczka, kobieta krasnoludka’, dremnć ‘karlątko, 
krasnoludek’ (Karł SGP I, 371), drobne 'krasńąta' (por. hex ce vsesce drobne veznę!, 
Sychta SGKasz I, 242), drebne ‘krasnoludki’ -  co jest zapisem fonetycznym formy 
drebni ‘krasnoludek’ (SEKasz II, 62), a także formy powstałe na skutek asymilacji 
bn>mn -  dromne ‘karzeł, skrzat, krasnoludek’, dromna ‘krasnoludek płci żeńskiej’ 
(Lorentz PW I, 160; SEKasz II, 72), dromne (Fischer, Kaszubi, 68), dromne (Lorentz 
1934: 103), w singularis dzemny ‘karzeł’ -  zniekształcony, błędny zapis zamiast drem
ny, dremni (SEKasz II, 91-92), dremni ‘karzeł’, dremne ‘karlątko, krasnoludek’, 
dremnó ‘karliczka, kobieta krasnoludka’ (SEKasz II, 64).

Kaszubski urzeczownikowiony przymiotnik drebni, po asymilacji bn>mn -  drem
ni, autorzy SEKasz wywodzą od psł. *drobbnt ‘mały, niewielki, słabej budowy ciała’. 
Jednocześnie kwestionują oni ustalenia Sł psł, gdzie wyrazy kaszubskie wywodzono od 
psł. adiectivum *drebbm ‘mały, niewielki, przede wszystkim o krasnoludkach’ (Sł psł IV, 
252). Kaszubski kontynuant psł. *drebbm musiałby jednak brzmieć *drebni, a taka forma 
nie jest poświadczona w żadnym ze źródeł (SEKasz II, 62, 64, 72).

Nie można pominąć innych nazw wskazujących na mały wzrost demonów do
mowych: gómołużyckiej paiczykiM, łużyckich lutki, luźki (Czerny 1895: 40). Co cie
kawe, autora pracy o mitologii Serbów Łużyckich nie przekonuje etymologia lutki ‘mali 
ludzie’. Jego zdaniem wyraz ten -  dawniej wymawiany Ijutki albo lutki -  pochodzi 
od łątki ‘lalki, zabawki dziecięce’ (ibidem).

Wyraz karzeł według F. Sławskiego został zapożyczony ze średnio-wysoko- 
niemieckiego kari ‘człowiek, mąż, ukochany’, w znaczeniu ‘człowieczek’, zapewne 
z połączeń kleiner kari, dosłownie ‘mały człowieczek’ (Sławski SE II, 91)31 32. Ta ety
mologia nie przekonuje jednak A. Bańkowskiego, który podając postać pierwotną kar-

31 Według A. Czernego -  późniejszej; zob. idem, Istoty mityczne..., s. 59; lutki i palczyki były także 
demonami górskimi strzegącymi skarbów (ibidem, s. 53, 65-66).

32 Zob. A. Karszniewicz-Mazur, Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we współczesnej 
polszczyźnie, Wrocław 1988, s. 70.
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że/jako *kń-bh (derywat od nie zachowanego *krg-nę-ti ‘chylić się, zginać’) przywo
łuje staropolski rdzeń karg- (psł. *krg- o znaczeniu związanym z jakąś krzywością, 
karłowatością) oraz wyrazy mające potwierdzać tę etymologię, między innymi poi. dial. 
kargol ‘pień powykręcany’, ‘człowiek połamany’, to jest niski, wygięty w pionie ku 
ziemi na skutek przewlekłej choroby kręgosłupa (por. też ros. dial, korgd ‘krzywe 
drzewo, wygięte w łuk drewno’). Eufonizacyjną zmianę fonemiczną -r- zamiast -rź- 
(później -r- zamiast -r-) mógł wspierać wpływ częstego w XV-XVI w. imienia Karzeł, 
wcześniej Karl ‘Karol’. Jeśli jeden z błaznów -  karłów dworu jagiellońskiego nosił 
przypadkiem imię Karzeł, to właśnie to mogło zdecydować o szybkim rozpowszechnie
niu się słowa staropolskiego w jego nowej wersji fonemicznej i nowym, rozszerzonym 
znaczeniu (= niem. cwerg) (Bańkowski ES I, 639)33. Po zaakceptowaniu propozycji 
etymologicznej A. Bańkowskiego (co wydaje się jednak niezwykle trudne!) można 
by włączyć karzeł, w gwarach także ira/zo/(SGOWM III, 152), oraz od niego pochodne 
zdrobnienia i feminina: karzełek (Morcinek 1968: 129; SGOWM III, 152), w pluralis 
karełki (Nitsch 1960: 248), kaźoyldi (SGOWM III, 152), karlik, w pluralis karliki (por. 
karliki wyłażą spod ziemi, spod krypów ‘żłobów’ w stajni i mają cerwóne capecki na 
głowie, SGOWM III, 145), femininum karlica (Pawłowska 1982: 37), do grupy wyra
zów nazywających wzrost tych postaci demonicznych.

Znaczenie związane z krzywością, karłowatością zawierają również inne nazwy 
krasnoludków -  wielkopolska krześlak (Kań SGP II, 494; DWOK 63, 360) i kaszubska 
krąslak (Sychta SGKasz II, 269). Kasz. krąslak znaczy też m.in. ‘drzewo krzywe, kar
łowate’, ‘stara chata chyląca się ku ziemi’, ‘człowiek garbaty, pochylony’ (ibidem).

Zestawienie krasny ludek- w gwarach także kraśny ludek, kralśny ludek (Brze
ziński, Słownictwo krajniackie II, 126), kraśny ludek, kraśni ludek krośńi ludek, krośny 
ludek, krośńiludek, kraśneludek (AJKasz VII, mapa 323: Krasnoludek, komentarz: 
s. 124-128), w pluralis krasne ludki (Karł SGP II, 470), kraśne lutki, krasne lutky 
(AJKasz VII, mapa 323: Krasnoludek, komentarz: s. 124-128) -  w XIX wieku prze
kształcone w złożenie krasnoludek (Sławski SE III, 64)34 zdaniem A. Brucknera pocho
dzi od rzeczownika krasa w znaczeniu ‘barwa (czerwona)’, ‘piękność’: krasnoludek 
(krasnalek) ‘karzełek (od czerwonej czapeczki nazwany)’ (Bruckner SE, 264).

F. Sławski XVI-wieczne kraśni ludzie tłumaczy ‘dobrzy, piękni ludzie’, przypomi
nając, że przymiotnik krasny od XIV w. znaczył ‘czerwony; piękny’, a od XV tak
że ‘dobry’ (Sławski SE, 64). Etymologia Sławskiego akcentuje cechę nie tyle fizyczną, 
jaką niewątpliwie jest wygląd, ale psychiczną, przypisywaną tym istotom demonicznym.

Nazwy proste utworzone od przymiotnika krasny, za pomocą sufiksów -ę, -ak, 
-ik3S, -al, mają w gwarach polskich następujące formy: na Pomorzu kraśnięta, w sin- 
gularis kraśnię (Tomicki 1981: 46), na Kaszubach krasóąta, w singularis krasną, dem. 
krasóętko (Sychta SGKasz II, 236-238), krosńą, kresóą, krysńą, krósńa, kresóo (AJKasz 
VII, mapa 323: Krasnoludek, komentarz: s. 125), krasńak(Sychta SGKasz II, 238), bor. 
kraśńapk, koc. kraśnik (Sychta, Słów. kociew. II, 89), kraśńak, krśsńśk, dem. krśsńśćk, 
kraśóak, krauśńauk, krósóók krósńók, krósnók, krósóakk(AJKasz VII, mapa 323: Kra

33 A. Bańkowski, O rodzimości polskiego karzeł, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace 
Językoznawcze nr 17-18, 1993, s. 37-39.

34 Zob. 1. Malcher, Posiać krasnoludka...
35 Formacje na -ak, -ik zastępują w gwarach wyrazy na -ę (np. kurczak > kurczę).
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snoludek, komentarz: s. 126), kasz. kraśnik, przestarz. fem. krasńica (Sychta SGKasz II, 
238), krosńk, krosrnk, krosńik, krosnyk, krosóik, kraśnik(AJKasz VII, mapa 323: Kra
snoludek, komentarz: s. 126), na Kujawach i Mazowszu kraśniaki; krasnalki (Fischer,
Kaszubi, 68).

Stosunkowo późno powstałe złożenie krasnoludek występuje w polszczyźnie li
terackiej od XIX w., spopularyzowała je Maria Konopnicka (Bańkowski ES I, 811). 
Z polszczyzny literackiej zostało zapożyczone do gwar: krasnoludek (por. krasnolutki 
mńyiskaió zavdi f  piekarniku, su barzo maluske, su dobre, maió duuge brodi i su 
cervuno obute, Gómowicz, Dialekt malborski III, 186; Pluta 1973: 71), krasnoludek  
(Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 126), krasnoludek, kraśnoludek, krasnolutk, 
krasnolutk, kraśńoludek, kraśnaludek, krasnoludek, krośnoludek (AJKasz VII, mapa 
323: Krasnoludek, komentarz: s. 127, 128), krasnoludek, kraznoludek, (SGOWM III, 
322), w pluralis krasnolutk’i  (M ac i ej e ws k i, Słownik chełmińsko-dobrzyński, 251).

Augmentativum jest wtórne w stosunku do złożenia krasnoludek krasnolud, kra- 
snolut, kraśnolud kraśnolut, kraśńelut, krośnolut, krasnalut (AJKasz VII, mapa 323: 
Krasnoludek, komentarz: s. 128), krasnolud (SGOWM III, 322), krośnolut, w pluralis 
krośnoludy (Maciejewski, Słownik chełmińsko-dobrzyński, 251). Krasnolud jest wyni
kiem derywacji wstecznej.

Kaszubskie krasńą to nazwa „drobnego” ducha domowego, podobnego we 
wszystkim do człowieka, mieszkającego pod pniami drzew, pod krzakami bzu w ogro
dzie, a najchętniej v mesex jurax, pod delami, czyli podłogą, pod ko minką i za pecką36 
w domu. Niekiedy krasńąta sejp głąbok v ze m i i zema sąjim  odemkńe, kej one xcp 
velezc, abo vlezc nazed. Bardzo często przebywają w oborach i stajniach, gdzie doglą
dają xovą, zwłaszcza konie, którym plecp greve i ogone v małe varkoce. O koniu pięk
nym, tłustym powiadają chłopi kaszubscy: to je  tłesti koń, tego xoba krasńąta dozerajp. 
Krasńą ma cervone obuce -  stąd porównanie cervoni jak krasńą -  i długą brodą, dłeg- 
śp, jak ono samo je. Krasńąta porywają dzieci bawiące się bez dozoru. Jeszcze częściej 
kradnę jece z kolib ki, co jeś ńe sę orexcone ‘ochrzczone’ i zamiast nich podrzucają 
swoje (Sychta SGKasz II, 236-238).

Kaszubskie kurpekkrasńą’ (por. kurple mńeśkajppod zemńę, Sychta SGKasz II, 
306) moim zdaniem, można wiązać z kasz. kurp, także kurpa, kurpa ‘stary but’, ‘stary 
kapelusz’, ‘przezwisko człowieka głośno stąpającego’, lekceważąco, z gniewem, nie
kiedy żartobliwie ‘chłopiec niedorosły, smarkacz’ (o ostatnim wyrazie: SEKasz III, 
127-128). Autorzy SEKasz nie wymieniają jednak kurpel ‘krasńą’ wśród derywatów 
objaśnianego rzeczownika.

Nazwy zapożyczone

Skrzatio stara pożyczka ze staro-wysoko-niemieckiego (stwn. ser at, scrato\ nowo- 
wysoko-niemiecki Schratt ‘Waldteufeł, Kobold, Poltergeist’, Kluge 1967: 678)37, która 
zastąpiła określenia o proweniencji prasłowiańskiej ubożę, dziad, domowy, germańskie

36 Sychta SGKasz II, 194: Pod ko minką meśkąję krasńąta przypominające dawne bóstwa domowe, 
pod których opieką było ognisko. Krasńąta noszą odzienie w kolorze czerwonym podobnym do ognia.

37 A. Karszniewicz-Mazur, Zapożyczenia leksykalne..., s. 39. L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy 
w oczach slawisty-filologa. Acta Universitatis Nicolai Copemici, Filologia Polska XXXVI, Nauki Humani- 
styczno-Społeczne, z. 230, 1991, s. 159.
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demony leśne i górskie zajęły bowiem u Słowian zachodnich miejsce demonów domo
wych. Kluge podaje praindoeuropejski rdzeń *sker- ‘schrumpfen’, ten sam, który we
dług niektórych etymologów dał psł. formację *ćrtb, a którego pierwotne znaczenie 
Sławski określił jako ‘okaleczyć, obciąć, skrócić’ (Kluge 1967: 679; Sł psł II, 256). 
Słownik staropolski notuje hasła skrzatek krzat ‘krasnoludek, karzełek’ oraz XV- 
wieczną formę fleksyjną skrzathkoyye i synonimiczną peryfłazę mały ludzye (Sł stp VIII, 
259-260; III, 411).

W polskich gwarach, przede wszystkim na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomo
rzu, występują różne postacie morfologiczne i fonetyczne podstawowej formy: skrzat, 
skrzot (Łysko 1992: 137), skśUet (Sobierajski 1985: 28), skrzak (Pełka 1987: 131), 
skrzek (Łysko 1992: 137), skrzatek (Przywara 1967: 23), skśautek (Steuer 1934: 128), 
s&rzoteAr(SGŚl, 66), jArzonfeAr(Simonides 1989: 257), skrzacik (Pełka 1987: 131).

W źródłach znajdujemy informacje o tym, że skrzat jest złym duchem, diabłem, 
przekleństwo potwierdzające to przekonanie: bodaj cię skrzaci wzięli oraz ludową ety
mologię wyrazu skrzat: skrzat jest demoniczną istotą, przeraźliwie skrzeczącą (Karł 
SGP V, 159; DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 25). Na Pomorzu, w Wielkopolsce i na 
Śląsku skrzat jest nazwą kłobuka, demona, który pojawia się w obejściu jako zmokłe, 
zabiedzone kurczę. Skrzat przygarnięty do domu, karmiony jajecznicą lub kaszą na 
mleku, znosi -  jak już wiemy -  gospodarzom bogactwo. Wedle mniemania ludu nazwa 
demona wywodzi się od wyrazu skrzeczeć, bo demon piszczy i skrzeczy tak przeraźli
wie jak największe stado kurczaków (por. ej, trzeba by jechać do Poznania i kupić sobie 
takiego skrzata, żeby pieniądz był w mieszku, DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 25). 
W Grucznie koło Chełmna i Świecia twierdzono, że skrzok to je  gwiazda z ogonem co 
piniądze nosi, [...] latoł, to widzielim jak mu się z ogona piniądze sypały [...]. N. bół 
farmazynem, to mu skrzok nosiółpiniądze (Łęga 1922: 142; Nitsch 1960: 246).

Z niemieckiego pochodzi nazwanie krasnoludka notowane na Śląsku cwerg 
(SGŚ1, 23; SGP PAN IV, 560; por. niem. Zwerg, Kluge 1967: 895). Cwergiel (SGP 
PAN IV, 560) to najprawdopodobniej hybryda z sufiksem -el.

Warmińsko-mazurska nazwa krasnoludka kautek też jest zapożyczeniem nie
mieckim -  niem. gwar. kautke (SGOWM III, 159).

Kobold jest niemiecką nazwą ducha domowego (Kluge 1967: 386; Lurker 1999: 
145). W mitologii germańskiej koboldy były też demonami górskimi i leśnymi, strzegą
cymi skarbów. Do formy niemieckiej sprowadzają się polskie gwarowe nazwy demona 
domowego: warmińsko-mazurskie synonimy kłobuka -  kobold, cbobołd cbobut kobut 
(SGOWM III, 234), mazowiecka cbobołd (Tomicki 1981: 46), śląskie cbobołt kobold 
(KLS III, 740: mapa Demon sporzący dobytek), notowane w Gorcach chobot ‘dawny 
demon domowy’ (Kobylińska 2001: 15), por. też pochodzące z Lużyc Dolnych kobolh 
kobod kobud koblik i z Łużyc Górnych kobołtk, skrócone koltlł*, kobołćik, kubołćik, 
kubosćik, powstała w wyniku ludowej, fałszywej etymologii -  kubłowćik (‘duch do
mowy przysparzający swemu gospodarzowi kubła, czyli własności’), kubuśćik (Czerny 38

38 W. Budziszewska pisząc o wyrazach, które nazywają ‘chorobę’ i ‘demona choroby’ wymienia 
m.in. stpol. kołtun i ghiż. koltk ‘kobold, krasnoludek’, odsyłając przy tym do słownika Sławskiego (Sławski 
SE II, 375); zob. eadem, O niektórych nazwach chorób i związanych z nimi demonów w językach słowiań
skich, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 160.
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1894: 468-469). W Złotowie mówi się: ten ma piniądze, bo mu chobólt nosi (Mańkow
ski 1923-1925: 87).

Jacburjest na Warmii i Mazurach nazwą lecącego ognistego demona domowego 
(inaczej: latawiec, kłobuk, Szyfer 1975: 111; Drabecka, Krzyżaniak, Lisakowski 1978: 
538). Wyraz pochodzi od niem gwai.jacher -  taką etymologię podaje SGOWM II, 56 nie 
wyjaśniając znaczenia przytoczonej gwarowej formy niemieckiej.

Słowińcy kaszubscy ognistego smoka przynoszącego skarby swemu panu nazy
wają aglfem, aolfem  (por. jdu  móum ćute, eś dulf ja  djóubel, SG tzw. Słowińców 
kasz. I, 53). To kolejna pożyczka germańska -  z niem. dial. pom. A lf’diabeł, który pod 
postacią ognistego smoka (meteoru, kuli ognistej) przynosi swemu panu skarby’, niem. 
dial. pr. A lf1 ts.’ (SEKasz III, 364; Hinze 1965: 357-358).

Z Pomorza Zachodniego pochodzi następująca opowieść:

Pewien stary wyrobnik z Palczewic opowiadał, że dawniej służył jako parobek u pewnego 
gospodarza w Zakrzewie. Wieczorami często widział Alfa, który leciał na niebie 
w Zakrzewie jako ognista kula z długim ogonem. Następnie A lf wlatywał do komina 
z różnymi dobrami, musiał bowiem służyć chłopu. Dlatego na podwórzu często 
„płonęło”. Wkrótce w chacie znajdowano mięso, zboże, pieniądze, przędzę. Gdy 
zawołano do niego: „Stary Alfie, rzuć coś!”, wówczas rzucał czymś z tych dobrych 
rzeczy w dół. Trzeba było jednak uważać, by być wówczas pod dachem. Mogło się 
również zdarzyć, że obdarowany nie mógł się uwolnić od przykrego zapachu -  lub wszy 
(Łysiak 1998: 130).

W dialekcie malborskim synonimami latańca są nazwy, których źródłem, we
dług H. Gómowicza, był stpr. cawx. Wyraz ten Gómowicz (Dialekt malborski II, 55-56) 
zestawia z lit. kaukadukas (por. stpr. cawx ‘nepT’, zestawiany przez Toporowa z lit. 
kauukas ‘aomoboh’, ‘Koóojitą’, ‘rHOM’ ho h ‘nepT’, Toporow III, 293-298; lit. kauukas 
także Fraenkel I, 230; LK Żod V, 420). Wyrazy malborskie są wynikiem gwarowych 
przekształceń przez analogię do rzeczowników duch i czart: czajczaducb, SaiSadux, 

czajciaduch, czajciaduk, czarciadruch, Sarfadrwc, czarczadmch, czarciaduch, SarSadwc, 

czarczaduch, czarciadułk, ÓarÓaduuk, czarczadułk (SGP PAN IV, 636-637; Gómowicz, 
Dialekt malborski II, 55-56; Karł SGP I, 268-269).

Litewskie ait(i)varas, aicvaras, eit(i)varas (Fraenkel I, 4), albo jego gwarowe 
przekształcenia, są w gwarach północno-wschodniej Polski nazwami ducha domowego 
przynoszącego podczas spadania gwiazd pieniądze, zabrane wcześniej innemu gospoda
rzowi: ajtwaras (SGP PAN I, 63), ajcwar (ibidem, 60), atw or (ibidem, 182), oćwiara 
(Karł SGP III, 388 i I, 23). W Słowniku Karłowicza ich synonimem jest niedopad (Karł 
SGP III, 297) [zob. wyżej].

Nie negując całkowicie źródła litewskiego, K. Moszyński pisze o nieprzypadko
wej bliskości wyrazów atwor, ajtvaras, aitivaras i wariantów starej niemieckiej, nie
gdyś bardzo rozpowszechnionej w północnych Niemczech (łącznie z Prusami), nazwy 
bociana: otfer, odevare, oideber, otivaro itp. Na tej podstawie wysuwa przypuszczenie, 
że nazwa bociana została przeniesiona na ognistego, sypiącego skrami skrzata, ptaki te 
bowiem na niektórych obszarach północno-środkowo-wschodniej Europy pełniły też 
rolę skrzatów lub były jedną z ich postaci (KLS III, 670-671).

Z powiatu poniewieskiego pochodzi następująca informacja: ’ajtvaras to taki 
djabal [\],xto jemu duśapśeda, to on pśas cała źyc ’a nos ’i pińenjy, milka, syry, masła,
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Jak kumu zafiys tJam ńasporna [niesporny ‘prędko wychodzący’] mlacyva, to znaćy: 
‘aitvaras od niego odbera, a drugemu darł (Nitsch 1960: 368; SGP PAN I, 63).

W Przemyskiem znany był demon w postaci węża, żyjący w domu gospodarza 
i przez niego karmiony, przysparzający majątku, nazywany cbowaócem, cbowankiem 
(SGP PAN IV, 50, 48-49; Karł SGP I, 200). Nazwę zapożyczono z ukraińskiego -  ukr. 
xoeaneifb (Hrinczenko, IV, 406). Utożsamienie demona z diabłem -  także w języku 
ukraińskim -  i pojawienie się synonimów wychowaniec, wychowanek, już cytowanych, 
świadczy o wpływie przejmowanych z Zachodu wierzeń o diable, którego człowiek 
mógł pozyskać, przysposobić sobie, wychować39. O tę działalność posądzano przede 
wszystkim czarownice40 oraz farmazonów, czyli masonów41, o których głośno było 
szczególnie na Pomorzu.

Śląski jaroszek jest demonem polnym, który pod różnymi postaciami mami lu
dzi, by wciągnąć ich w błoto. Przyniesiony do domu przeobraża się w spokojnego de
mona domowego, opiekuje się dziećmi, łapie myszy i karaluchy. Jaroszek na Śląsku 
jest także nazwą diabła (Simonides 1984: 89)42. Oprócz wymienionego notowane jest 
też nazwanie raraszek (Matusiak 1908: 299). Oba zostały przejęte z języka czeskiego -  
czesk. rarach, raroch, raraśek, radaśek, jaraśek. Czeskie wyrazy są wywodzone z irań
skiego vdragna- ‘sokół’ jako wcielenia boga VrOragna- (Machek 1971: 508; Kempiński 
1993: 360, 441, 447)43 [zob. w rozdziale Nazwy demona zła -  diabła].

Rozważania o demonach domowych zakończę fragmentem podania ludowego z Po
morza Zachodniego, przytoczonego „nieludowym” językiem przez Wojciecha Łysiaka:

Biedny człowiek doskonale wie, skąd bogatemu bierze się bogactwo. To diabeł 
pieniężny [!] przynosi mu piękne, lśniące monety. Bogaty zaś człowiek wie, że także 
biedak ma diabła, ale jest to diabeł jedzący [!]. Diabeł jedzący nie pozwala biednemu 
człowiekowi wysoko zajść. Najpierw sam się naje do syta, a to co pozostało daje 
biednemu. Pracy to on nie zna i nie chce niczego robić, gdyż jest zbyt leniwy. Natomiast 
diabeł pieniężny niczego nie je, a nocą pracuje, to znaczy -  kradnie. Gdy diabeł pieniężny 
wychodzi z domu, wówczas nie widzi go żaden człowiek, ale wracającego do domu 
widziało go wielu. Jakże wówczas lśniły pieniądze, a płonąca kita miała około trzydzieści 
stóp (Łysiak 1998: 100).

39 W okolicach Pruchnika znano magiczny sposób na wyhodowanie Chowańca: pierwsze lub ostatnie 
jajo czarnej kury -  „kogucie jajo” -  przez dziewięć dni nosić za pazuchą pod lewą pachą; w tym okresie 
wstrzymać się od jakichkolwiek praktyk religijnych, spoglądania na krzyż i wieże kościelne, jak najmniej 
używać przypraw i unikać soli; po dziewięciu dniach z jaja wykłuje się Chowaniec, zob. K. Wolski, Demon 
Chowaniec, „Ziemia” 1958, nr 7, s. 5-6.

40 W protokołach procesów czarownic z XVII i XVIII wieku pojawiają się informacje o diabłach- 
chowańcach, zob. B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków..., s. 172.

41 A. Siewiński, Wierzenia o chowańcu, farmazonach, planelnikach, miesięcznikach i błędach, „Lud” 
II (1896), s. 252-256; zob. T. Karwicka, Masoni w ludowej literaturze i wierzeniach na Pomorzu, „Litery” 
1971, nr 9, s. 17-18; J. Samp, Tajemnica cyrografu, [w:] Droga na sabat, Gdańsk 1981, s. 61-88; hasło for
malin -  B. Sychta SGKasz I, 279 i Sychta, Słów. kociew. I, 129.

42 Ponadto utopca oraz demona leśnego i górskiego, strzegącego skarbów; zob. D. Simonides, Wie
rzenia i zachowania przesądne, [w:] Folklor Górnego Śląska, pod red. D. Simonides, Katowice 1989, s. 252; 
G. Morcinek, Przedziwne śląskie powiarki, Warszawa 1961, s. 94; A. Łysko, Duchy i duszki bojszowskie. 
Opowieści ludowe z Górnego Śląska, Bojszowy 1992, s. 131.

43 J. Reczek, Najstarsze slowiańsko-irańskie stosunki językowe, [w:] idem, Polszczyzna i inne języki 
w perspektywie porównawczej, wybór oraz przygotowanie K. Pisarkowa, Wrocław 1991, s. 34-35, 55.



II NAZWY DEMONA ŚMIERCI'

Jak zauważa A. Kowalska-Lewicka, w świadomości ludowej współistnieją dwa 
obrazy śmierci -  śmierć w postaci kościotrupa oraz śmierć w postaci prostej wiejskiej 
kobiety odzianej w białe szaty. Pierwsza często występuje w towarzystwie diabła 
i anioła, jest nieubłagana, przerażająca, odbiera życie przez ucięcie głowy kosą. Druga 
zjawia się samotnie i ma wszelkie ludzkie cechy, jest litościwa, można ją  przekupić, 
odwdzięcza się za przysługi, obdarowując człowieka długowiecznością, swoich ofiar 
nie ścina kosą, lecz je dusi. Pierwsze wyobrażenie jest nowsze. Dominuje w plastyce 
ludowej. Drugie wydaje się wcześniejsze, zwłaszcza że biało odzianą postać niewieścią 
wiąże się z dawną barwą szat żałobnych, powszechną u Słowian* 2.

Nazwa podstawowa3 i jej derywaty

Do tej grupy należą następujące nazwania: podhalańskie śmierzć, dem. śmiertec- 
ka (Dembowski 1896: 416-417), żywieckie śińif, a także -  „pod wpływem języka 
książkowego” -  śióirć(Ramułt 1930: 75), dem. śmierteczka (Lehr 1982: 126), orawskie 
śińef{Karaś 1965: 64), śihyf{Karaś, Zaręba 1964: 85), zapisane w Kucowie smrt, sm<jt 
(Dejna 1990: 213), śląskie: dem. śmiertka, śmiertula, śmiertulka, augm. śmiercicha 
(Simonides 1984: 63-64; H. Gerlich 1984: 98; Zaręba 1960: 122; SGŚ1, 76), Smiercica 
(Łysko 1992: 59), krajniackie śtffierć\ dem. śińkjPrtka (Brzeziński, Słownictwo krajniac- 
kie IV, 429), z okolic Stalowej Woli i Tarnobrzega śmierteóka (Gaj-Piotrowski 1993: 
193, 196), kociewskie śmóerć (Sychta, Słów. kociew., IV, 88-89), kaszubskie stńerc, 
sińerc, srhirc, smóerc, sióerc, sióórc, dem. sióercka, augm. stńercesće (Sychta SGKasz 
V, 108-112), malborskie Śmóyrć (Gómowicz, Dialekt malborski 112, 191), zanotowane 
w Chełmskiem (DWOK 34: Chełmskie II, 88) oraz na Pokuciu -  sm erf (Piotrowicz 
1907: 230), pomorskie i słowińskie smirc (DWOK 39: Pomorze, 509; Dr Nadmorski 
[J. Łęgowski] 1902: 158), dolnołużyckie srńerś (Muka II, 462), smjerś, smjertnica 
(Heydzianka-Pilatowa 1971: 64), śrherć, śmertnica (DWOK 59, I: Łużyce, 126) oraz

' Zob. K. Matyas, Śmierć w wyobraźni i ustach gminu. Przyczynek do studium etnograficznego, „Wi
sła VIII (1894), s. 98—114; M. Nałęcz-Dobrowolski, Uosobienie śmierci w wierze ludu polskiego, „Ziemia” 
VIII (1923), s. 66-74; H. Biegeleisen, Śmierć w obrządach i wierzeniach ludu polskiego, Warszawa 1930; 
A. Kowalska-Lewicka, Ludowe wyobrażenia śmierci, „Polska Sztuka Ludowa” 1986, nr 1/2, s. 23-30.

2 Ibidem, s. 26, 28; o dawnej barwie szat żałobnych u Słowian: KLS III, 701.
3 Gwarowe formy wyrazu śmierć zob. MAGP V, mapa 233: Śmierć, komentarz: s. 68.
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notowane na Węgrzech wśród potomków osadników polskich śmierstka (Kantor, Kra
sińska 1981: 85, 144).

Derywaty nazwy podstawowej zostały zbudowane przy użyciu sufiksów demi- 
nutywnych: -ka, -eńka, złożonego -eczka, (gwar. -ecka), -ula, złożonego -ulka i sufik
sów augmentatywnych: -icha, -ica, -nica, -iszczę4 (kasz. -eśće). Zdrobnienia i hipokory- 
styka pełnią funkcję eufemizmów, wykorzystywane są do tego, by oswoić śmierć. 
Zgrubienia wskazują natomiast na wyobrażenie śmierci jako wysokiej smukłej kobiety 
[zob. niżej].

Gwarowe zwroty, kaszubskie: srńerc go ju  opwcnąła -  ‘o chorym bliskim śmier
ci’; die są ze smercę ‘walczyć ze śmiercią’; dac srńerce v pesk ‘wyzdrowieć’; vezdrec 
jak srńerc ‘być bladym’ (Sychta SGKasz V, 108), mazowiecki śmierć go potrąciła 
‘o kimś, kto zachorował nagle lub na przykład przewrócił się na równej drodze’ (Dwo
rakowski 1935: 163), czy notowane w Małopolsce: śmir m eptesla  / preskocyła ‘gdy 
nagły dreszcz przejmie, nie spowodowany przestrachem’ (Ramułt 1930: 75; Kosiński 
1877: 52), smerj ńe^uzyto.deże, ńe pyto (Magiera 1912: 356) świadczą o animizacji, 
a nawet personifikacji śmierci, o pojmowaniu jej jako istoty, osoby4 5. Jej zjawienie się 
poprzedza odejście człowieka z tego świata.

Nazwy informujące o wyglądzie demona śmierci

Wyobrażenie demonologiczne śmierci ugruntowałała zachodnioeuropejska kul
tura chrześcijańska. Sztuki plastyczne, przede wszystkim malarstwo, już w średniowie
czu przedstawiały uosobioną śmierć jako wysoką, smukłą kobietę z bladą twarzą i tru
pią głową, ubraną w białe szaty, z kosą w ręku, bądź jako kościotrupa przepasanego 
białą płachtą, z kosą w piszczelach dłoni6 7, bądź jako trupa, którego ciało się rozkłada.

Dwa pierwsze wyobrażenia śmierci można odnaleźć w polskiej kulturze ludo
wej. Świadczą o tym następujące eufemistyczne nazwy demona śmierci: kością -  z po
wiatu wielickiego (Mleczko 1902: 49), ogólnopolskie: augm. kostucha, dem. kostusia 
(por. kostuśa zaglodo v Uocy, Dejna, Slow. lud. z Kiel, i Łódź. XXIII, 233-234; Sychta, 
Słów. kociew. II, 82; Simonides 1988: 124; Sławski SE II, 534), augm. kostyra zanoto
wane w Galicji (Wierzchowski 1890: 185), kościotrup (Simonides 1989: 279), także 
chuda (Świętek 1893: 453; SGP PAN IV, 128-129), chudś (por. chuda w łeb zatnie 
i już cie ni ma, Dembowski 1896: 348), chudo (Fitak 1997: 51), xudś (por. xuda z kosę 
pńńje, Sychta SGKasz II, 58), sucha, ta duga z  kosom  (H. Gerlich 1989: 98), bioło 
(Fitak 1997: 51), te bioło (Teksty gwar. z polskiego Śląska, 27), dała, ta dała, na dała 
(por. ożenić są z Halę ‘umrzeć’, ta dała ju  klepe na me kosą, Sychta SGKasz IV, 99),

4 Ogólnosłowiański przyrostek -iśće został zastąpiony przez -isko. Utrzymał się m.in. w gwarach 
północnokaszubskich oraz słowińskich; zob. K. Dejna, Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, 
s. 198-200, 239-240.

5 Zob. M. Nałęcz-Dobrowolski, Uosobienie śmierci..., s. 66-74.
‘ M. Lurker, Przesianie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, Kraków 

1994, s. 329: „Przedstawienia śmierci w postaci kościotrupa dadzą się stwierdzić już w późnym antyku”.
7 Bańkowski ES I, 802: kościotrup XVIII-2, śmieszny medyków przekład niem. med. toten-gerippe, 

rozpowszechniony przez poetów romantycznych (że brzmi ładnie).
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biołopant (Śmiełowski 1997: 66), ta z  tę kosę8 9 (Sychta SGKasz VII, 129) (por. chudy 
jak śmiertka, blady jak śmiertka, MGS1, 260).

Przytoczone nazwy są derywatami składniowymi (urzeczownikowionymi przy
miotnikami), derywatami z sufiksami słowotwórczymi deminutywnym -usia i augmen- 
tatywnymi: -ucha, -yra, z sufiksem -a, są także peryfrazami, zbudowanymi z substan- 
tywizowanych przymiotników poprzedzonych zaimkami wskazującymi oraz -  jednak 
nie zawsze -  z przydawek narzędnikowych. Nazwanie pochodzące ze Śląska jest złoże
niem zapożyczonym do gwary z języka literackiego.

Jako nazwa śmierci zostało też zapisane zestawienie babusia śmierć, BaWuśa 
Sińerc(por. Babhiśa Srńerc, ta ją ja  g^orśco ieś uodźmin, SGP PAN I, 238-239).

Relacje z południowej Małopolski informują, że atrybutem demona śmierci są 
kosa i młotek (por. przysłowie Kosą ścina, a młotkiem zabija), ze wschodniego Mazow
sza -  sierp lub długi nóż, ze wschodniej Lubelszczyzny -  oścień10. Na Podlasiu, pod 
wpływem wierzeń białoruskich, śmierć jest przedstawiena jako wysoka, chuda baba, 
z białą twarzą i olbrzymimi zębami. Nie ma ona ciała, tylko kości pokryte skórą, które, 
gdy idzie, bardzo głośno grzechoczą. Ubrana jest w ciemną płachtę lub podartą sukien
kę, nogi ma poowijane w szmaty. Niekiedy zamiast kosy nosi w ręku rydel -  symbol 
prac cmentarnych lub worek, do którego zabiera duszę ludzką11.

Zdarza się, że śmierć jest utożsamiana z zarazą, bowiem nie tylko skutki działa
nia, ale i wyobrażenia tych demonów (postać wysokiej, smukłej kobiety, biała chusta12) 
bywają podobne. Na Pokuciu smert’ to baba. Maje pysok szerokyj, oczy wełyki jak  
u towaryny ‘bydlęcia’, nis szerokyj i hołowu wełyku. Nih ne maje, łysze tołub, bo jde 
w powitiu ‘powietrzu’. I ruk ne maje, bo je j i kosa, to oczy. Utnę oczyma jak kosou. Taku 
maje jid '. Na szyji maje fustynku ‘chusteczkę’, szczoby wtyraty pysok, bo maje wełykyj. 
Żadnoho miście ne maje i perepoczyne tilko debud’ jak ptach (Piotrowicz 1907: 230). 
Śmierć pojawia się wtedy, gdy na świecie „ma być wielki mór”, także jako „panna biało 
ubrana” lub „kobieta czarna, z uciętymi włosami, cała w łachmanach, z kosturem 
w ręku”13.

8 Biały kolor może nawiązywać do dawnej barwy szat żałobnych, por. KLS III, 701; zob. B. Bara
nowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 269: „Zagadnieniem dość niejasnym może być to, czy 
demon śmierci z polskich wierzeń ludowych zawdzięczał swą białą szatę pochodzącym z zachodu Europy 
wzorom malarstwa kościelnego, czy też był to relikt dawnych słowiańskich zwyczajów, w których biały kolor 
symbolizował żałobę”.

9 Jeden z etnografów przytacza rozmowę z chłopką:

-  Czy śmierć ma kosę?
-  Przecież ją  nawet na obrazach z kosą malują. Jak przyjdzie po kogo, to mu kosą łeb utnie.
-  Przecież żaden umarły nie ma głowy uciętej.
-  Choć on tam ni ma, ale mu zawsze spada (K. Matyas, Śmierć w wyobraźni i ustach gminu..., s. 113.

10 L.J. Pełka, Polska demonologia ludowa. Warszawa 1987, s. 177.
11 B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków..., s. 269; J. Swiętek, Lud nadrabski (od Gdowa po 

Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893, s. 452-453: śmierć przecina kosą i sierpem życie ludzkie -  
„ucinń ciekowi głowę”; inne przybory, które śmierć posiada mają znaczenie symboliczne: piła -  cięcie desek 
na trumnę, łopata -  grób, grabie -  roztoczenie ciała ludzkiego przez robaki, miotła -  rozsypanie się człowieka 
w proch.

12 Czasem czerwona, skrwawiona chusta.
13 DWOK 51: Sanockie i Krośnieńskie, s. 29.
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Na Podhalu i Orawie znane są trzy śmierzcł*, które tańczą gdzieś w dali za wsią, 
a po tańcu rozlatują się ludzi brać (Kantor 1912: 386): tp  baby v bałym uubrańu, 
a sytke tpm ałyk^osy  [...] vżyny sytke tri tancyć pykńe, uoyrumńe (Karaś 1965: 23-24).

Na Śląsku istnieją trzy wyobrażenia demona śmierci: pierwsza idzie do bogatych 
-  ma dziurawe ręce, żeby nie mogli jej przekupić, druga idzie do młodych matek -  jest 
głucha, bo płacz małych dzieci mógłby wzbudzić u niej litość, trzecia jest kulawa14 15 -  ta 
idzie do wszystkich pozostałych ludzi16.

Zupełnie wyjątkowym, jednostkowym w polskich materiałach etnograficznych, 
jest taki oto obraz:

Ta śmierć to była tako morsko panna niby. Było to ze zielaza, ty żebra to miało tak a ty
rynce. No a było to na takich piórach. Jak stanół na tyn wystympek, tak to spadło, a ta
morsko panna go chytła, a zadusiła go. A jeszcze że się ta morsko panna śmioła
(Kadłubiec, Olbrachcice, 54).

Imiona jako nazwy demona śmierci

W Małopolsce śmierć jest nazywana Jagusią (Matyas 1894: 98), Jadwisią 
(Jadwisia ci się zalica ‘kto wie, czy nie umrzesz’, Karł SGP II, 217), Zośką (Świętek 
1893: 725), Zosią, w Wielkopolsce Kasią na Mazowszu i Podlasiu Basią (Pełka 1987: 
177-178), Baśką (por. jak nogi zimne, to juz „Baśka” przychodzi, kosę wywija, SGP 
PAN I, 427).

Wymienione imiona są eufemizmami rzeczownika śmierć. Taki sposób eufemi- 
zowania, będący odmianą metonimii, to antonomazja. Wszystkie imiona17 -  określenia 
śmierci używane są w formie spieszczonej. Potęguje to efekt eufemizacji, łagodzi zna
czenie, czasem czyni nazwy żartobliwymi (por. np. Karł SGP II, 217: kwalifikator 
żartobl.). Wydaje się też, że nieprzypadkowo niemal wszystkie spieszczenia kończą 
się na -sia.

Nazwy informujące o miejscu -  o cmentarzu -
Z KTÓRYM ŚMIERĆ JEST KOJARZONA

Spotyka się takie nazwy zazwyczaj jako substantywizowane przymiotniki w ka- 
szubszczyźnie: zeliński, zelona, zelónka oraz muravsk'i, muravska, definiowane ‘uoso
bienie śmierci, względnie cmentarza’. Bardzo często występują już tylko w utartych 
zwrotach: jaxac do ... / jic  do ... / oźeńic są ze ... (Sychta SGKasz VI, 212; III, 142). Na
zwaniem śmierci jest także zestawienie Pani Piasecka (Treder 1989: 93)18. Niemłoda

14 O znaczeniu liczby trzy w mitologii ludowej: KLS III, 713-715; zob. J. Świętek, Liczby trzy i dzie
więć w mitach, wyobrażeniach, mistycznych praktykach i w zwyczajach ludowych, „Lud” XI (1905), s. 370-388.

15 O motywie kulawości w odniesieniu do istot demonicznych: KLS III, 618—620; w tym wypadku 
cecha ta została najprawdopodobniej przeniesiona z postaci diabła.

16 D. Simonides, Od kolebki do grobu. Śląskie wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne w XIX wieku, 
Opole 1988, s. 124.

11 W źródłach dużą literą zapisywane są czasami inne (nie będące imionami) gwarowe nazwania śmier
ci. Taki zapis odzwierciedla pojmowanie śmierci w kulturze ludowej -  jej personifikację i demoniczność.

18 Zob. podobne nazwania śmierci we współczesnym języku potocznym: A. Engelking, Istota i ewo
lucja eufemizmów (na przykładzie zastępczych określeń śmierci), „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4.
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wdowa na żartobliwe pytania o zamążpójście odpowiada: oj, pójdę ja, pójdę za Piasec
kiego, za Murawskiego -  to znaczy, że ją  już grób czeka, piasek jej oczy zasypie i mu
rawa na niej porośnie (DWOK 34: Chełmskie II, 164).

Te nazwy demona śmierci są eufemizmami zbudowanymi na zasadzie metoni- 
mii, a precyzyjniej -  antonomazji. Wiążą się z ludowym przekonaniem, że śmierć 
mieszka na cmentarzu -  że na każdym cmentarzu jest jedna śmierć19.

Eufemistycznym nazwaniem demona śmierci w jednej ze śląskich opowieści lu
dowych jest wyrażenie ta ze Zopłocio (por. za Niymca była to Kirchenstrasse, za Polski 
ulica Świętego Jana, dlo nos było to zawdy Zopłoci, Łysko 1992: 70). Podstawę nomi
nacji stanowi tu nazwa ulicy, na której trzej pijacy spotkali śmierć i wkrótce potem 
wszyscy umarli: loni się niy naddali, no i się potym jakoś wszyscy potracili, przyszła po 
nich ta ze Zopłocio (ibidem).

Nazwy przeniesione

W Żywieckiem synonimem wyrazu śrńerć jest ćotka (AJPP, mapa nr 20: 
‘śmierć’). Ten ostatni wyraz w gwarach częściej jest używany jako eufemizm groźnych 
lub dokuczliwych chorób, zwłaszcza epidemii20. O utożsamianiu zarazy ze śmiercią 
w wierzeniach ludowych już mówiłam, nie dziwi więc przeniesienie nazwy demona 
choroby na demoniczne wyobrażenie śmierci.

Nazwa demona śmierci zaraza (por. zoraza xoji s kosom i kosi luji, Dejna, Słów. 
lud. z Kieł. i Łódź. XXXI, 176) jest także wynikiem przeniesienia nazwy epidemii, moru 
na demoniczne wyobrażenie śmierci21.

Inne nazwy demona śmierci

Śmierć jest też nazywana Prusiczką (Matyas 1894: 98). Ma to związek z nega
tywną konotacją tej nazwy narodowości w języku polskim22 *. Warto dodać, że według

s. 124; por. ożenić się z Łopacińską, franc, epouser la Camarde [dost, ‘poślubić Płaskonosą’], habiter au jar- 
din des Claques [dost, ‘mieszkać w ogrodzie klekocących, tj. na cmentarzu’] -  A. Krzyżanowska, Eufemiczne 
wyrażanie śmierci w języku polskim i francuskim, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. I, Warszawa 
1996, s. 97.

19 K. Matyas, Śmierć w wyobraźni i ustach gminu..., s. 111; Z. Wierzchowski, Materiały elnograficz- 
ne z powiatu tarnobrzeskiego i niskiego w Galicji, ZWAK XIV (1890), s. 185.

20 KLS III, 181: „Serbochorwaci, Bułgarzy i Ruś często tytułują groźne lub dokuczliwe choroby 
«matkami», «ciotkami» albo «kumami», czy też, z rzadka, «siostrami»”.

21 Śmierć w bioty płachcie i z kosą za pazuchą, jak miot być pomorek na ludzi, stawała przed kuzdą 
chałpą, powiota cerwonąchustką [!] i godała:

„Hosa, hosa, zimno rosa,
bedo ludzie mrzyć,
bedo pili dziegno i biedrzyniec [gwar. nazwy ziół],
nie bedzie im nic”. (J. Sulisz, Zapiski etnograficzne z Ropczyc, „Lud” XII (1906), s. 76).

KLS 111, 203: „Niemcy, szczególniej południowi i wschodni, wraz z sąsiadującymi z nimi zachod
nimi i południowo-zachodnimi Słowianami znają podania, jak to w czasie zarazy zalecone zostają ludziom 
w sposób nadprzyrodzony różne zioła w charakterze środków zabezpieczających od choroby, często biedrze- 
niec (Pimpinella)”.

22 Przypomnę, że polski diabeł nosi niemiecki strój, a pewne owady nazywane są prusakami-, zob.
K. Pisarkowa, Konotacja semantyczna nazw narodowości, „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 1, s. 14-16.
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wierzeń ludowych choroby pochodzą zarówno od ludzi obcej narodowości, jak i od 
demonów23.

Morana -  nazwa śmierci zanotowana na Pokuciu (DWOK 31: Pokucie III, 106) 
zbudowana jest na starym rdzeniu mor- ‘śmierć’ (por. psł. *mon> ‘uśmiercanie’, 
‘sprawca śmierci’). Bywa ona interpretowana jako relikt przedchrześcijańskich wierzeń. 
W słowniku mitologicznym A.M. Kempińskiego (1993: 274) zanotowano: „Marzanna, 
Marena, Morana, Morena w mitologii słowiańskiej pierwotnie zapewne bogini (kobie
cy demon?) śmierci i zimy. Na przełomie zimy i wiosny Marzannę symbolicznie 
uśmiercano, topiąc (paląc, rozszarpując) wyobrażającą ją  kukłę, co pozwala boginię 
łączyć z sezonowym rytuałem związanym z umieraniem i odradzanie się natury”. Zda
niem S. Urbańczyka, obrzęd wynoszenia ze wsi do rzeki bałwana, zwanego marzanną, 
symbolu zimy i śmierci, może być spadkiem po pogańskiej przeszłości. Długoszowi 
nazwa tego obrzędu dała podnietę do stworzenia osobnego, chyba nigdy nie istniejące
go bóstwa słowiańskiego, Marzanny1*. Obrzęd wynoszenia śmierci-zimy ze wsi 
i wnoszenia nowego lata w świetle źródeł średniowiecznych wygląda na zwyczaj nowy, 
nie ma więc powodu uważać Marzanny za bóstwo pogańskie* 25. Hipoteza o zachowaniu 
się dawnej, przedchrześcijańskiej wizji śmierci w tytułowej postaci wiosennego obrzędu 
ludowego -  topienia Marzanny -  jest więc wątpliwa. H. Łowmiański zauważa, że Dłu
gosz tworząc swój panteon bóstw, oparty na wzorcach klasycznych, nazwę kukły ob
rzędowej, zaczerpniętą z folkloru, przypisał bogini Marzyanie (Marzanie), identyfiko
wanej z rzymską boginią urodzaju Cererą26. L. Moszyński sądzi, że Marzanna jest jedną 
z dwóch rzekomych bogiń, którym Długosz nadał nazwy roślin, ale związek rośliny 
marzanny (Rubia tinctorum) z symbolem przemijającej zimy -  z kukłą marzanną, a tej 
z rzekomą staropolską boginią Marzanną, nie jest dotychczas wyjaśniony. Można jed
nak założyć -  jego zdaniem -  że kukłę marzannę robiono z suchych łodyg marzanny, 
zwłaszcza że z tej rośliny, wyrastającej do półtora metra wysokości, gospodarczo wyko
rzystywany był tylko korzeń27.

Nazwę śmierci morana można wytłumaczyć tym, że -  jak pisze B. Baranowski -  
„W wierzeniach niektórych okolic demon «moru» [zaraźliwej, często śmiertelnej cho
roby] tak zwana «morowica» został połączony w jedną postać z demonem śmierci”28.

Marzana (Marzanna) -  istota mitologiczna związana ze wschodniosłowiańską 
obrzędowością wiosenną, jak również z folklorem polskim, przybiera różne nazwy 
w poszczególnych krajach wschodniosłowiańskich i różnorodnych obrzędach. Nazywa

M. Peisert, Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie potocznej, „Język a kultura”, t. V, 1992 
s. 209-223.

13 W. Budziszewska, Z problematyki obcości w języku magii, „Język a kultura”, t. IV, 1991, s. 89.
U S. Urbańczyk, Wierzenia plemion prapolskich, [w:] idem. Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wro- 

cław-Warszawa-Kraków 1991, s. 119.
25 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, [w:] idem, Dawni Słowianie. , s. 94: w obrzędach wy

noszenia -  u schyłku zimy -  do rzeki bałwana zwanego marzanną przeważają składniki obce. „Ze źródeł 
historycznych wynikałoby, że w dzisiejszym układzie pojawiły się one najpierw w Czechach w XIV w., 
a potem przeniknęły do zachodnich ziem Polski (tak BrOckner)”.

26 H. Łowmiański, Religia Słowian i je j upadek, Warszawa 1986, s. 214-216.
27 L. Moszyński, Prasłowiański panteon w słowniku etymologicznym i Lexiconie Franciszka Miklosi- 

cha, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXXI, 1993, s. 166.
28 B. Baranowski, W kręgu upiorów i w ilkołaków .s. 263.
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na jest Marzaną, Kostromą, Kupałą i odnoszona jest do różnych okresów kalendarza 
agrarnego -  albo do obrzędowości wiosennej (końca zimy i początku wiosny), albo do 
początku lata. Trzy różne nazwy oznaczają zatem „słomianą kukłę, figurę o zbieżnej 
symbolice i mniej więcej podobnej znaczeniowości”29.

Nazwy demona śmierci w polskich gwarach są niezwykle różnorodne. Wiele z nich 
ma charakter eufemistyczny. Powstały, by -  przynajmniej językowo -  oswoić śmierć.

W ukraińskich wierzeniach ludowych, lokalizowanych na Pokuciu, demonowi 
śmierci towarzyszą anheł czujnyj i anheł htuchyj. Ten ostatni przychodzi po duszę 
człowieka. Anheł hłuchyj je  z nechreszczenoji detyny30 31 [...], je  suchyj, złosnyj, ucha maje 
wełyki i odeń zub i je  zaszkirenyj (Piotrowicz 1907: 231).

Wierzono, że pewne czynności magiczne mogą zaszkodzić danemu człowieko
wi, spowodować niepowodzenia, niepomyślność w jego życiu i gospodarstwie, chorobę, 
czasem długotrwałą, a nawet kończącą się śmiercią.

Dla Pomorza charakterystyczne jest przekonanie, że można sprowadzić śmierć 
na człowieka, czytając lub śpiewając psalmy, pieśni kościelne, kantyczki11 (zob. kasz. 
kantećka, kantćwka, Sychta SGKasz II, 131; kasz. umodlec, Sychta SGKasz III, 97; 
kasz. przest. umódlca, Sychta SGKasz VI, 21; kasz. uspevac, Sychta SGKasz V, 138; 
kasz. uspevca, uspevac, kasz. uspeva, Sychta SGKasz VI, 35; kasz. wuspjevacna smirc, 
Ramułt, 239; kasz. uvroźec ‘uspevac’ Sychta SGKasz VI, 110). „Zaśpiewać”, „pośpie
wać’ człowieka można czytając codziennie przez całe lato od końca jeden psalm (np. 
94.32), skoro lato przejdzie człowiek ten umiera33. J. Karłowicz podaje -  za M. Toeppe- 
nem -  że przez cały rok codziennie z rana i wieczora, o godzinie szóstej, w tym samym 
miejscu, w jednostajnej postawie, należy odmawiać lub śpiewać trzy razy na wspak je
den psalm, podobno 94., dodając za każdym razem Ojcze nasz. Jeśli odmawiający nie 
przestrzega czasu, zmienia miejsce i postawę, robi pomyłki, to przekleństwo spadnie na 
niego samego. Śmierć musi zaś nastąpić ostatniego dnia po roku odmawiania modlitwy. 
Niektórzy tak do serca biorą ten zabobon -  dodaje Karłowicz -  że z samego strachu 
chorują i umierają34. Osoba pragnąca zamodlec względnie uspevac kogo, zamyka się 
zwykle w chacie, ńe goli są, ńe meje, ńe je, ńe pije, lecz zwrócona twarzą w kierunku 
domu znienawidzonego wroga dniem i nocą modli się lub speva psalme. Jeśli osoba, 
która jest przedmiotem uspevana, nie podejmie środków unieszkodliwiających, tj. jeśli 
nie rozpocznie odspevańa, albo nie będzie szukała pojednania z uśpiewającym, może 
się liczyć z ciężką chorobą kończącą się śmiercią. Spevańe psalmov na kogo jest 
jakby echem dawnych sądów Bożych, w których odwoływano się do Boga (Sychta 
SGKasz IV, 208).

29 A. Woźniak, Marzana -  Kostroma -  Kupała w obrzędowości polskiej i wschodnioslowiańskiej, 
Roczniki Humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. XLV-XLVI, z. 7, 1997-1998, s. 195.

30 Hłuchyj anheł to dziecię, którego matka pozbawiła życia, gdy po 9 latach wejdzie do nieba; zob. 
J. Schneider, Ludpeczeniżyński. Szkic etnograficzny, „Lud” XIII (1907), s. 208.

31 H. Kapełuś, Pośpiewanie, „Literatura Ludowa” 1993, nr 1, s. 49-54.
32 W katolickich Bibliach według innej numeracji 93. Źródła z terenu Niemiec wskazują jeszcze 

psalm 109. -  tj. 108. Obydwa teksty zawierają złorzeczenia i wezwanie do Boga, aby winowajcę ukarał; zob. 
H. Kapełuś, Pośpiewanie..., s. 53.

33 A. Czerny, Istoty mityczne Serbów Łużyckich, „Wisła” XII (1898), s. 205.
34 J. Karłowicz, Czary i czarownice w Polsce, „Wisła” I (1887), s. 19; M. Toeppen, Aberglauben aus 

Masuren mit einem Anhang. enthaltend Masurische Sagen, Gdańsk 1867; H. Kapełuś, Pośpiewanie..., s. 50.
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Wiara w uspevane przetrwała w zwrotach: spevac /  ćetac psalme ‘życzyć komu 
źle’, uvaźaj, co on na cetie psalmów ńe zaćńe ćetac /spevac ‘jako przestroga przed 
człowiekiem mściwym’ (Sychta SGKasz IV, 208).

Wierzenie to zostało zapożyczone z Niemiec -  tam znane jest pod nazwami totbe- 
ten, totsingen [niem. tóten ‘zabijać’, niem. beten ‘modlić się’, niem. singen ‘śpiewać’].

Znany i praktykowany był też post na złodzieja -  poszczenie z przekleństwem 
na krzywdziciela, wzywanie pomsty bożej na niego (DWOK 34: Chełmskie II, 
215-216). Na Węgrzech, w Irlandii i w Anglii podobne praktyki nazywane były czar
nym postem3*.

Zawitka (DWOK 48: Tamowskie-Rzeszowskie, 282; DWOK 34: Chełmskie IV, 
149; DWOK 57: Ruś Czerwona 112, 1262; DWOK 52: Białoruś-Polesie, 444), por. dial, 
ukr. z Polesia: zświtka (Pietkiewicz 1938: 220; K. Moszyński 1928: 144-145), iśeuyKa 
(por. koó Kopoea hm Kyub y.Mop, KonocbR Mootcymb 3po6bimbi na Kpocm, Mootcymb 
iaKpymumbi da ey3Jia safibRsamhi, Moxymb u yycRKbi cmoponbi 3cumambi, IToneccKHH 
OTHOJiHHrBHCTHHecKHH c6opHHK, 100), zawiązka, zakrutka (Bystroń 1916: 258-259) to 
garść kłosów żytnich skręcona w odwrotną stronę od tej, w jaką się to zwykle czyni, 
a potem zawiązana kilkoma źdźbłami tego żyta i pozostawiona na polu gospodarza, 
któremu chce się zaszkodzić. Zawiązywana na zboże -  przy udziale zaklęć: ukr. dial, 
z Polesia wykruczu, zawerczu, koloskamy w zemlu, szob naszły wsi muki na citu zemju', 
krutił ja  opaki, szczob ne buto ni chleba ni muki (Bystroń 1916: 258, 259) -  na śmierć, 
na chorobę. Z Żukowa na polsko-ruskim pograniczu pochodzi informacja: oni tak cza
rowali jedni drugim. Oni ludziom zawiązki zawiązywały w zbożu, w lnie, w pszenicy. 
Tak, żeby woły wyzdychały, a temu, żeby dzieci poumierały. 1 tak się stało (Adamow- 
ski 1992:41).

Bardzo podobny do zawitki jest poleski załóm, który powstaje poprzez załama
nie kilkunastu źdźbeł zboża (na wysokości 2/3) -  na polu, w stronę domostwa (Pietkie
wicz 1938: 220; K. Moszyński 1928: 144-145).

Inne praktyki magiczne, których celem było sprowadzenie śmierci na wroga 
czy krzywdziciela to palenie podczas nabożeństwa dwóch splecionych świeczek 
z jednoczesnym szeptaniem złorzeczeń, robienie zaciosu, tj. zaciosywanie na czyjeś 
życie podczas zakładania węgłów domu. Powszechnie znana była też, zresztą nie tylko 
na Kaszubach, taka magiczna instrukcja: źle mas ńeprejacela i xceś, źebe jego cała 
rojezna vemarla, to vez vodą jakę mele umarłego i velij pod jego próg, a źle xceś, źebe 
ten jistni le sóm umar, to spriść tą vodęjego tvar (Sychta SGKasz III, 129).

35 Ibidem, s. 52.



III NAZWY DEMONOW CHOROB EPIDEMICZNYCH1

Nazwy ogólne demonów chorób, ich derywaty

ORAZ NAZWANIA POCHODNE

Choroby w polskich wierzeniach ludowych pojmowane są jako osoby2 -  por. 
kasz. xoroba to zła pani, xoroba to lexa gosc (Sychta SGKasz II, 48). Zresztą we 
wszystkich językach słowiańskich -  jak zauważa W. Budziszewska -  w formułach za
mawiania chorób zachowały się świadectwa językowe świadczące o tym, że choroby 
były uważane za złe duchy. Nic więc dziwnego -  dodaje -  że granica między nazwą 
choroby i demona, który może ją  powodować, jest nieraz płynna3.

Duch, demon choroby nazywany chorobnikiem pod wpływem chrześcijaństwa 
nabrał cech diabelskich. Świadczą o tym ekspresywne zwroty: bodaj cię chorobnik po

1 Zob. np. KLS III, 175-232; M. Zieleniewski, O przesądach lekarskich ludu naszego, Kraków 1845; 
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929; 1. Kopemicki, O wyobrażeniach lekarskich 
i przyrodniczych oraz o wierzeniach naszego ludu o świecie roślinnym i zwierzęcym, Lwów 1876; M. Ketlicz, 
Lecznictwo ludowe, „Lud” VIII (1902), s. 57-58; J. Talko-Hryncewicz, Zarys lecznictwa ludowego na Rusi 
południowej, Kraków 1893; M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego, Warszawa 1891; 
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi. Slan zdrowotny polskiej wsi pańszczyźnianej w XVII-XVIII wieku. 
Warszawa 1954; S. Spittal, Lecznictwo ludowe w Zaloźcach i okolicy. Materiały dotyczące sposobów lecze
nia, zielarstwa, wierzeń, zabobonów i znachorstwa, Rocznik Podolski I, Tarnopol 1938, s. 62-225; F. Gawe- 
lek, Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie w powiecie brzeskim, MAAE, t. XI (1910), 
s. 48-106; D. Tyłkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich. Tradycja i współczesność, Wro- 
ctaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989; J. Burszta, Lecznictwo ludowe, [w\] Kultura ludowa Wielko
polski, pod red. J. Burszty, t. III, Poznań 1967, s. 393-436; M. Brylak, Medycyna ludowa, [w;] Monografia 
powiatu myślenickiego, pod red. R. Reinfussa, t. II, Kraków 1970, s. 309-329; B. Szychowska-Boebel, Lecz
nictwo ludowe ma Kujawach (materiały i rozważania), Toruń 1972; E. Putyńska, Lecznictwo ludowe w oko
licznych wsiach Bełchatowa, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. VIII (1966), s. 97-114; S. Dłużewska, Ludowa 
wiedza medyczna ludności kaszubskiej okolic Bytowa, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XXV (1983), s. 35- 
57; J. Treder, Ze Słownika Sychty. Medycyna i weterynaria ludowa, „Pomerania” 1979, nr 2, s. 27-32. S. Rak, 
Nieco o magii w lecznictwie ludowym, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszow- 
sko-grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, Rzeszów 1968, s. 231-242; R. Uryniak, Demonologia, magia 
i lecznictwo, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych w Mieleckiem, Rzeszów 1970, s. 293-308.

2 Wierzenia w demony chorób były rozpowszechnione szczególnie w Niemczech. Funkcje tych de
monów przejęły później inne szkodzące duchy, najczęściej diabeł; zob. J. Heydzianka-Pilatowa, Z wierzeń 
Drzewian Polabskich, Slavia Occidentalis, t. 28/29, 1971, s. 64.

3 W. Budziszewska, O niektórych nazwach chorób i związanych z nimi demonów w językach sło
wiańskich, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, 
Wroctaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 153.
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rwał! idź do chorobnika! (Waga 1860: 750; potem: Karł SGP I, 199; DWOK 42: Ma
zowsze VII, 628, 647). Ten sam rozwój znaczenia występuje np. na terenie łużyckim 
i połabskim. Zdaniem J. Heydzianki-Pilatowej, chorobnikowiodpowiadają gómołużyc- 
kie khoriak ‘Sichtling’ = chorzec, khorobnik‘ts.’, ‘Krankenwarter’ (stróż, strażnik cho
roby). Połabski demon noszący miano x'órsc (Polański, 201), pod postacią cherlaka, 
brzydkiego i brudnego, „nieczystego” w terminologii kościelnej, roznosił choroby. Był 
też nazwą diabła -  pochodną od przymiotnika yóre (‘chory, słaby’ —> ‘nieczysty, brud- 
ny —> ogólnie pejoratywne ‘wstrętny, zły’). Wyrażenie fora vedrii w dawnych czasach 
odnosiło się do zasnutego mgłą i deszczem „chorego” słońca lub słotnej, niezdrowej 
pogody, która -  według starych i do dziś istniejących pojęć -  niosła ze sobą choroby, 
zarazy i mór (por. kasz. zgniłe wiodro ‘mgliste powietrze’)4. K. Moszyński zauważa, że 
choroby zaraźliwe czy mór były wyobrażane jako pajęczyna albo substancja w rodzaju 
dymu, snującego się szeroką płachtą po ziemi i zarażającego wszystko, na co padnie5. 
Na Podhalu zaś -  jako barwne koło, czerwone, białe, zielone, błękitne, żółte i czarne, 
które przechodząc przez świat ciągle rosło i powodowało śmierć ludzi, którzy znaleźli 
się na jego drodze6.

Zaraźliwe choroby były nazywane: m utr (Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 
260) [por. psł. *mon>, derywat wsteczny od *moriti, pierwotne nomen actionis skon
kretyzowane jako realizacja argumentu sprawcy], morove povetfe (Sychta SGKasz II, 
49), mVofdbfve pW t/jetśe (Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 256), a także dery
watami rzeczownikowymi utworzonymi od przymiotnika -  nazywającymi „morowe 
niewiasty”, „morowe dziewice”, „morowe panny”, np. kasz. morena (Labuda 1960: 76; 
SEKasz II, 307), moróica (Sychta SGKasz III, 106).

Istota demoniczna w postaci starej baby, roznosząca o północy zarazę po 
wioskach kaszubskich, przez które przechodzi — owa moróica — nazywana jest też tam 
stregą (Sychta SGKasz V, 186), zapewne w wyniku przeniesienia nazwy istoty półde- 
monicznej wywołującej chorobę (czarownicy, strzygi) na demona samej choroby.

Nazwy informujące o działaniach demona choroby

Należą tu kaszubskie nazwania zarazy, epidemii, objawiającej się podobnie jak 
grypa, utworzone od czasowników: poeśedło, poszydło, poszedło (por. poszedło chodzi 
tera po ledzach, Pobłocki 1887:71), poeśedło (por. poeśedło xoejipoe lejax, jak pśćoła 
poe kvjotkax, Ramułt, 157), pośedło (pośedło xo ji po lejax, Sychta SGKasz IV, 147), 
potłuką (por. to taka potłuką xoji po lejax, ibidem, 149). W dialektach kaszubskich 
słowa te są synonimami, więcej do tej grupy synonimicznej należą też morove povetfe, 
moróica, a nawet nazwy konkretnych chorób -  xolera, róża (Sychta SGKasz II, 49), tu 
pojawiające się w znaczeniach uogólnionych.

Kasz. pośedło ‘ostra epidemiczna choroba zakaźna [...]; grypa’ kontynuuje psł. 
nomen agentis *po-śbd-lo (por. psł. * rdzeń śbd-, co z psł. verbum *choditi). Psł. *po-

1 J. Hey dzianka-P i lato wa, Z wierzeń Drzewian Polabskich..., s. 63-64
s KLS III, 196.
6 B. Bazińska, Wierzenia i praktyki magiczne pasterzy w Tatrach Polskich, [w:] Pasterstwo Tatr Pol

skich i Podhala, pod red. W. Antoniewicza, t. VII: Życie i folklor pasterzy Tatr Polskich i Podhala, Wrocław- 
Warszawa-Kraków 1967, s. 104. Cholera była przedstawiana na Podhalu jako wielka biała kula; zob. J. Śli- 
ziński. Podania z południowej Nowotarszczyzny, Zakopane 1987, s. 11.
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śbd-tb jest natomiast źródłem poi. dial, posześć ‘usposobienie nagminne do choroby, np. 
w całej wsi chorują na katar’. Przytoczone nazwy chorób wskazują na częstą w ludo
wych wierzeniach słowiańskich antropomorfizację groźnych chorób epidemicznych, 
wiązanych z czynnością (nad)chodzenia, (roz)chodzenia się zarazy (SEKasz IV, 104)7.

Nazwy demona cholery8

Zolem, kołem  w podstawowym znaczeniu to nazwa choroby, a jednocześnie 
istoty demonicznej uosabiającej ją  -  na Kaszubach w postaci niewiasty nakrytej dużą 
chustą, chodzącej od wsi do wsi, albo w postaci samej tylko płachty, albo jasnej płowej 
chmury spadającej na wioskę, aby veploc [‘wyplenić’] vsetkix leji (Sychta SGKasz II, 
46-47), w Wielkopolsce i na Kujawach w postaci czarnej płachty z czerwonymi pręga
mi, o której mówiono: „kogokolwiek ta chmura w przechodzie cieniem swym dotknie, 
ten pewno umrze”9 10, na Kociewiu w postaci wysokiej, powiewnej kobiety z długimi ra
mionami, która o zachodzie słońca wychodzi z boru do najbliższego jeziora lub stawu, 
gdzie nad brzegiem pada krzyżem i powoli się rozpływa (por. xo ji ja k  xolera ‘o czło
wieku dużo wędrującym’, Sychta, Słów. kociew. II, 44-45).

Oprócz formy cholera źródła notują oboczną formę fonetyczną: ko len t0 (Sychta 
SGKasz II, 47; Śliziński 1987: 11; Matyas 1915: 6). Jest ona wynikiem przejścia nagło- 
sowego x- w k- przy osłabionej artykulacji x-.

Eufemistycznymi nazwami cholery są:
-  ujemnie nacechowany wyraz słabość(Ketlicz 1902: 57) -  hiperonim o znacze

niu ‘choroba’, a także bieda (por. luje na bida xoroval’i. Bo o xoleze to ńi możno byuo 
fcale mu vić, ze to strasno tako xoroba. Na xolera, a myśmy mu vil'i, ze na bida, Bartmiń- 
ski, Mazur 1978: 24),

-  na zasadzie metonimii — wyraz nazywający objawy choroby: śpiączka -  wy
mienienie nazwy cholery mogłoby sprowadzić chorobę (por. nie wywołuj cholery ‘mó
wią jeszcze dziś starsi ludzie, gdy ktoś przeklina’, Szychowska-Boebel 1972: 39),

-  hiperonimy: zaraza, mor, przymorek (Udziela 1896: 1), povjetrze (Lorentz 
1934: 107), peryfrazy, odnoszące się także do innych chorób epidemicznych: złe  / mo
rowe powietrze (Kobylińska 2001: 130), złe  poyjetrze, czómó smjerc (Lorentz 1934: 
107), powietrze morowe, powietrze zaraźliwe, choroba straszliwa (Udziela 1896: 1).

W gwarowych przekleństwach wyraz cholera też raczej się nie pojawiał".

7 H. Popowska-Taborska, Od frazeologizmu do słowa jest tytko jeden krok (kasz. pośedło sch. 
piiSast zarażaj, [w:] W zwierciadle języka i kultury, pod red. J. Adamowskiego i S. Niebrzegowskiej, Lublin 
1999, s. 353: „Pojęcie choroby (szczególnie zakaźnej, zagrażającej w poważnym stopniu życiu ludzi lub też 
życiu ich dobytku) wiązało się z czynnością (nad)chodzenia, (roz)chodzenia się zarazy, co w konsekwencji 
sprzyjało personifikacji owego zbliżającego się zagrożenia”.

8 Zob. K. Matyas, Cholera v horach, Praga 1915; S. Udziela, Cholera w pojęciu ludu ziemi sądeckiej, 
MAAE.t. I, 1896, s. l^ ł.

9 J. Burszta, Lecznictwo ludowe..., s. 402.
10 Historycznie kolera to forma staropolska, zachowana w dialektach -  postać cholera pojawia się 

obocznie w XVII wieku (Sławski SE II, 352).
" H. Gómowicz, Dialekt malborski t. II, z. 1, s. 41; Sychta, Słów. kociew. II, 45. W polszczyźnie 

ogólnej cholera od 2. połowy XIX w. pojawia się często w przekleństwach, później też jako epitet obelżywy. 
Żadna z nazw chorób ciężkich nie zyskała takiej popularności, co zdaniem A. Bańkowskiego, objaśnia się nie 
częstością epidemii, ale wybitną eufonią słowa (Bańkowski ES I, 142).
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Gwarowe nazwy demona cholery: hera (por. her a padła na zboże / bydło; ty 
hero!, Siarkowski 1885: 67-69; Jastrzębowski 1892: 163), cbira (Krzyżaniak, Pawlak, 
Lisakowski 1974: 188), *era(Sychta SGKasz II, 27) są kontynuantami psi. * chyra ‘cho
rowanie; choroba’ (por. psi. *xyrati ‘niedomagać, chorować’ ESSJ VIII, 158).

Nazwy przeniesione

Kaszubi cholerę określają mianem dżumy {LorenXz 1934: 107).
Nazwą przeniesioną jest także siubielia (Matyas 1915: 7). Częściej oznacza ona 

demona porywającego i odmieniającego niemowlęta, boginkę, wyobrażaną podobnie 
jak demony chorób -  w postaci wysokiej, biało ubranej kobiety12 [zob. w rozdziale Na
zwy demonów wodnych i brzegowych], L. i J. Pośpiechowie sądzą, że „nazwa słynnych 
starożytnych wróżek i kapłanek Apollona dostała się do folkloru za pośrednictwem śre
dniowiecznej literatury powieściowej -  książek ludowych na temat Sybilli i jej pro
roctw”13 (por. sybilla, sybilia ‘księga prorocza’, Maciejewski 1969: 251).

12 Tak KLS 111,685, 739.
13 M. Przywara, Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego na Górnym Śląsku, opr. 

L. i J. Pośpiechowie, Opole 1967, s. 52; zob. M. Zowczak, Sybilla kontra Salomon. Z symboliki mądrości 
w tradycji ludowej, „Literatura Ludowa” 1994, nr 4-6, s. 75-107.



IV NAZWY UROKU -  PRZYCZYNY CHOROBY 
ORAZ CHOROBY'

Urok powoduje choroby -  u ludzi najczęściej ostry ból głowy, ból brzucha, wy
mioty, biegunkę, czasem paraliż ciała, niesprawność ruchową, smutek, przygnębienie -  
ale także inne nieszczęścia, choroby zwierząt gospodarskich, zwłaszcza młodych, ży
ciowe niepowodzenia: urok ‘według dawnych wierzeń ludowych siła magiczna, mogąca 
komuś lub czemuś zaszkodzić, źle wpływać na czyjeś losy’ (Sychta, Słów. kociew. III, 
112). W wierzeniach ludowych traktowany jest jako siła magiczna, czary, „moc 
w oczach u pewnych osób, która drugie osoby może przyprawić o chorobę” (Karł 
SGP VI, 38). Moc urzekania mają między innymi czarownice. Mogą one rzucać śmier
telne uroki. Urok rozumiany jest też jako choroba, „choroba powstająca z uroku” (ibi
dem). Pojęcie to sytuuje się więc na pograniczu demonologii i medycyny ludowej, która 
z demonologiąjest mocno związana.

Niekiedy wyróżnia się dwa rodzaje uroku: urok zadany przy pomocy spojrzenia 
-  przez złe oczy -  oraz urok zadany przy pomocy zaklęć słownych. Są one nazywane 
odpowiednio: przyrok, urzek (Dekowski 1987: 167), perek, urok (Sychta SGKasz IV, 
60), zaziory, uro£(Barthel de Weydenthal 1923: 15). Bywa, że drugi rodzaj uroku uwa
ża się za mocniejszy, trudniejszy do odczynienia. Poświadcza to znaczenie kasz. prze- 
starz. urek ‘rodzaj uroku wywołany szczególnie podziwianiem lub chwaleniem, ucho
dzący za gorszy od zwyczajnego uroku, ponieważ może go odczynić tylko człowiek 
obcy’ (Sychta SGKasz VI, 32).

Częściej jednak nazwy występujące w poszczególnych gwarach nie różnicują 
uroku na wywołany spojrzeniem oraz wywołany słowem.

Nazwy odwołujące się do czynności mówienia

Do tej grupy należą formacje oparte na prefigowanych czasownikach sprowa
dzanych do podstawowego *rekti ‘mówić’. Są to twory młode, nieprasłowiańskie lub 
późnoprasłowiańskie: uroi: (por. urok śe naprą f i  kęńon stańe, ale i covek^ovi tys ca- 
sęm, Jak ta- kto p^bpaćśi, Kucała 1957: 282; Gómowicz, Dialekt malborski 112, 229; 1

1 M. Barthel de Weydenthal, Uroczne oczy, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 1923, 
Wydział II Historyczno-Filozoficzny, t. I, z. 3, s. 1-52; S. Poniatowski, Uroczne oczy, Warszawa 1927; U. Lehr, 
Urok w aspekcie działań magiczno-religijnych, „Lud” 1981, s. 91-105; AJ KLWkp X, cz. 2, s. 187-196.
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Sychta SGKasz VI, 28-30), urók; (Moszyński 1928: 146), uruk(yor. Ke xt^o pUoźry nań 
britk<b, ta guo pyotym z'axyci, zacne guo b l-bl'ej brux. Ze śe mu stało z uocy. K ’e wy 
iyće, a ja teras pUożre na was, a zaraz veźńe was p-b bruxu rezać, a b Hol ’i brux, to je 
uruk, Zaręba 1968: 258), wymienione wyżej: urzeki kasz. przestarz. ufek, wurok(Lo
rentz 1934: 93), yurok (Szymczak, Słownik gwary Domaniewka VII, 1044), yurok, 
Uurok, uuźecyóe (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź., XXIX, 225), urećeńe (Sychta 
SGKasz VI, 32), uroćeńe (Sychta SGKasz VI, 11), a także formy: pśyrok (inaczej: 
yurok, Hirok, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź., XXIX, 225; XXVII, 212), przyrok 
(por. przyrok to nic ino carownica ciepła; owcarz urok odcynił, Simonides 1984: 103; 
Drozdowska 1961: 95), /wyroi: (Sobierajski 1995: 203) oraz wymieniony wyżej perek. 
W Słowniku Karłowicza notowane jest dem. uroczek (por. uroczek i wdzięnki były przy
czyną tej męki, Karl SGP VI, 37). Wymienione nazwy uroku obrazują wiarę w sprawczą 
moc słowa.

Nazwy odwołujące się do czynności patrzenia, spoglądania

Należą tu kasz. ujeźeńe (inaczej: uroćeńe, Sychta SGKasz VI, 11), kasz. 
ujevovane (ibidem), notowany na Polesiu podawok (inaczej: urok, Moszyński 1928: 
146). Są to formacje oparte na prefigowanych czasownikach sprowadzalnych do pod
stawowego *diviti w pierwotnym znaczeniu ‘patrzeć z podziwem’ (Sł psi III, 218-218). 
Czasownikową podstawę mają także inne nazwy uroku: wymienione wyżej zaziory, 
zestawienia: złe vejrańe ‘szkodliwa siła magiczna, jaką posiadają pewni ludzie 
w spojrzeniu, urok’ (Sychta, Słów. kociew. III, 116; por. zrobić komuś złe ‘uroczyć’, 
Sychta SGKasz IV, 332), z ły  spejrzok(Dworakowski 1935: 51). Nazwy te oparte są na 
derywowanych od żrzeć czasownikach: zaźrzeć, niedok. zazierać; spojrzeć, niedok. spo
zierać', wejrzeć.

Kasz. masc. jevo tk  ‘urok rzucony za pomocą oczu, spojrzenia’ (Sychta SGKasz 
VII, 59), kasz. fern, jevotka ‘ts.’ (ibidem I, 268) autorzy SEKasz traktująjako kontynu
acje psł. *divb, diva ‘zły duch, demon; potwór, monstrum’ o przypisywanym znaczeniu 
pierwotnym ‘deus’. Psł. *divt, diva po pojawieniu się wyrazu bogb ‘deus’ zmienił zna
czenie na pejoratywne ‘zły duch, demon, potwór, monstrum’ (SEKasz II, 106). Inna -  
moim zdaniem trafna -  interpretacja pojawia się w Sł psł. Tu kasz. jevotka  ‘urok rzu
cony oczyma’ wiązana jest z psł. *divota ‘zdumienie, zachwyt’, ‘rzecz zdumiewająca, 
zachwycająca’ (Sł psł III, 223) [por. psł. *divt, diva ‘oglądanie z podziwem’, ‘podziw, 
zachwyt, zdumienie’, ‘to, co powoduje podziw, zachwyt, zdumienie’, Sł psł III, 226; 
psł. *diviti ‘patrzeć z podziwem’ > ‘dziwić się’, Sł psł III, 218-219].

Przypomnę, że etymologia słowiańskiego urokb jednoznacznie wskazuje, że na
leży traktować tę chorobę jako wywołaną słowem. Urok można było też wywołać 
wzrokiem, zwłaszcza gdy patrzeniu towarzyszyły podziw albo zazdrość. Podziw bywał 
werbalizowany, a chwalenie przynosiło zgubne skutki chwalonemu. W gwarach ze zna
czenia ‘patrzeć z podziwem’ rozwinęło się znaczenie ‘zauroczyć’.

Wśród Kociewiaków słyszy się często jeszcze dziś: Zamikajta jvere! Jije baba, 
co ma xćive oći. Ne vpuśćta ti babi do xleva! Xvali, ze śuińe dobre rosnó, a jak vińje, to 
zaćnó zdixać. Ńe jivuj śa, bo eśće uroćiś -  przestrzega lud (Sychta, Słów. kociew. II, 
41). Informator z Małopolski mówił: f t  oś, panie, był zozdrosny, ze on mo za dużo, że mu
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się wiedzie, to on s ty zozdrości żucił urog ocami, zadziwowoł się: ale tys to ładne (Za
ręba 1952/53: 152).

Moc urzekania mieli zwykli ludzie, zwłaszcza ci, którzy w dzieciństwie ponow
nie zostali przystawieni do piersi. Często nie zdawali sobie z tego sprawy i mimowolnie 
szkodzili innym. Uroki, nawet śmiertelne, mogła rzucać też czarownica. Zresztą uży
wała ona zaklęć słownych, by szkodzić ludziom. Pojawienie się w polskich wierzeniach 
ludowych importowanej z Zachodu postaci czarownicy zapewne umocniło ludowe 
przekonanie, że urok bywa też powodowany wzrokiem. Istota półdemoniczna nazywana 
czarownicą miała niezwykłe, nietypowe oczy: czerwone, zapuchnięte, ale też odbijające 
w źrenicach nie panienkę, tj. wizerunek osoby z nią rozmawiającej, ale kozła (por. kasz. 
mieć w oczach zamiast panienków kozła z rogami na głowie, Sychta SGKasz I, 154; kto 
się dobrze przypatrzy oczom czarownicy, ujrzy w nich zamiast pańankóv, czyli włas
nego odbicia, dwóch małych djabełkóv w postaci czarnych koziełkóv, Sychta, Słów. 
kociew. I, 80)2.

Nazwy odwołujące się do magii

Ucynek(por. cy cary, cy ucynek, Kosiński 1915: 63) -  nazwa czarów przeniesio
na na urok oraz zaziunieńcie (Zaręba 1952: 153) -  nazwa magicznego chuchania (por. 
ozionąć ‘otworzywszy usta chuchnięciem oczarować, uroczyć’, DWOK 40: Mazury 
Pruskie, 81, 611) przeniesiona na urok, obrazują związek między czarami, magią i me
dycyną ludową -  przekonanie ludowe, iż przyczyną choroby bywają działania magicz
ne, najczęściej czarownicy.

Według niektórych współczesnych przekazów etnograficznych urok jest utożsa
miany z czarownicą: urok to je st tako czarownica to ta trza czerwono wstążka krowie 
zawiesić i już jej nie ma (Simonides 1989: 272).

Przytoczone nazwy uroku są derywatami od czasowników o znaczeniu ‘rzucić 
urok, uroczyć’. W źródłach poświadczone zostały następujące czasowniki: kasz. ufec, 
ufeknęc (Sychta SGKasz IV, 377), łurzec (SGŚ1 Suszec, 48), rzeknońć, urzeknyć 
(SGŚ1, 79), urzec, urzeknóć(SGŚ1 Ciesz, 309), uroćit, uurocyć (jDe]na 1990: 255), kasz. 
roćec, uroćec, zaroćec (Sychta SGKasz IV, 333), uopsyroćyć(Bąk 1960: 110), przyto
czyć, psyroćyć, psyrocyć, prśyk^ocyi, przynoczyć, psynocyć, psynaćyć, psynocyć, 
przynorczyć, pśynorćyć, pśynorćyć, pśynorćyć, psynorcyć, przyoczyć, psynocyć, oprzy- 
roczyć, t/opśyroćyć, Uepsyroćyć (Gruchmanowa 1970: 66 -  mapka nr 58: Rzucić urok, 
urzec), kasz. ujevic, zajevic (Sychta SGKasz I, 267), kasz. jevovac, u jevovac, 
zajevovac (ibidem I, 268), zaziorać(Udziela 1886: 22; Kobylińska 2001: 210), zazdfec 
v kopo (Sychta VI, 205), zazdrec v fee, v fee zazdfec (Sychta SGKasz VI, 205; IV, 
379), podziwić, pojiviyć, oczarować, Hoćaiovać, uóćatwać, uóćarVovać, t>ećarUovać 
(Gruchmanowa 1970: 66, mapka nr 58: Rzucić urok, urzec), ucynić (Kosiński 1915: 
63), zaźunoóć (Zaręba 1952/53: 217, 153), ozionąć ‘otworzywszy usta chuchnięciem 
oczarować, uroczyć, urzec’ (DWOK 40: Mazury Pruskie, 81,611). * i

2 Zob. gwarowe nazwy źrenicy w MAGP I, mapa 42: Wyrazy z grupami spółgłoskowymi śrz, źrz
i ich synonimy, d/ źrenica, a także J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, 
[w.} Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990, s. 112-113, 115-116; K. Bross, Przy
czynki do Słownika gwar polskich, Poznań 1922,s. 1-5.
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Część z tych czasowników motywuje rzeczownikowe nazwy uroku z formantem 
paradygmatycznym -0  lub sufiksalnymi -enie (gwar. -yńe), -anie [zob. wyżej].

Oczy rzucające urok noszą w polskich gwarach następujące nazwania: niedobre 
ocy.; brzydkie ocy (Sal on i 1908: 121; ostatnia nazwa także SGP PAN III, 13, por. 
brzydko pojrzeć ‘wywoływać wzrokiem dolegliwości, rzucić urok’, SGP PAN III, 14), 
niedobre oczy, brzydkie oczy, złe oczy (Barthel de Weydenthal 1923: 2), koc. złe oći 
(por. zle vejrane, Sychta, Słów. kociew. III, 10; kasz. zrobić komuś zle ‘uroczyć’, 
Sychta SGKasz IV, 332), urocze oczy, uwczne oczy, urokliwe oczy, przyroczne oczy; 
przyrokliwe oczy (Barthel de Weydenthal 1923: 2), kasz. urodne ode, urodone oce, 
carovne ode, zacarovane ode (por. taki cło vek, co md zacarovane ode, on le są prezdri 
na xovą i on ją  urodi, Sychta SGKasz III, 309-311), kasz. lexe ode(por. ta baba muśała 
na te gęsptka lexo vezdrec i je  urodec, Sychta SGKasz II, 347), kasz. paskudne ode (por. 
paskudnik ‘czarownik’, paskudnica ‘czarownica’, opaskujec ‘zaczarować, urzec’, 
Sychta SGKasz IV, 38-39), koc. xdive odi(Sychta, Słów. kociew. II, 41 i III, 10), kasz. 
kfeve oce (Sychta SGKasz II, 273), kasz. ślepą (por. rńec ślepa jak carovnica ‘o śpią
cych lub podbitych, czerwonych oczach’, ślepe ‘człowiek mogący oczami rzucać urok’, 
uslepec ‘rzucić urok, uroczyć’, Sychta SGKasz V, 74, 75).

Aby przypadkiem nie urzec, a także, aby zniweczyć rzucony urok, posługiwano 
się formułami słownymi. Były one środkami apotropeicznymi. Często towarzyszyło im 
trzykrotne splunięcie. Oto owe magiczne formuły: na psa uurok (Szymczak, Słownik 
gwary Domaniewka VII, 1044), na psa Eureki (Witek 1904: 29), na psa uroki, na kota 
suchoty (Witkoś 1977: 67), na psa urok, a na kota weźrok, na psa urok, na kota wody 
(Kosiński 1904: 17), tabuizowane -  na urodę (Kwaśniewicz 1980: 176), bez uroku 
(Gonet 1896: 222; Kobylińska 2001: 185), tabuizowane -  bez roku (Bystroń 1887: 86), 
bezprzyroku (Simonides 1989: 288), przez uroku (Dembowski 1891: 311) -  gwarowy 
wariant fonetyczny z nagłosową bezdźwięczną [p], przez roku, niemocnie (Kosiński 
1904: 18), niwroku (Parylak 1877: 72; Schnaider 1907: 116), nie urdkam kkżuczy, 
albo krótko nie urdkam (Pietkiewicz 1938: 120-121), psie ocyska (Dembowski 1891: 
311), czy morzydło, czy uroki (Witkoś 1977: 67), kuśńi to w fee  (por. zazdrzec 
w fee ‘zadać urok’, Sychta SGKasz IV, 3793 4 5), soli w ocy (Kantor 1907: 143), sól tobie 
w oczy? (Simonides 1989: 270), sól peczyna, z  liebemi oczyma5 (DWOK 34: Chełm
skie II, 146), por. też poleskie sol y  wóczy, hałunia, albo hałdza p zuby (Pietkiewicz 
1938: 120-121), na Mazowszu: nie u/zecz(DWOK 42: Mazowsze, 336), por. ukr. dial.

3 Tam też profilaktyczne zamawianie uroku: V reci oce ńe uroćę, kura sra, oće ma, velku polkńi ‘wil
ku połknij scil. urok, czary’.

4 Ta formula wiąże się być może z apotropeicznym wsypywaniem soli do mleka, aby czarownica nie 
mogła go zepsuć ani odebrać.

5 Zdaje się, że związana jest z nią formula wykorzystywana przy zamawianiu uroków, powtarzana 
trzy razy nad urzeczoną osobą:

Sol tobi w hoczy [oczy], 
peczyna w zuby, 
kamen na hrudie [płuca] 
a lypowyje neczówky [niecułki, niecki]
na twojepeczonky [wątroba i płuca].' (DWOK 34: Chełmskie II, 145).
Peczina ‘glina z pieca chlebowego’ (W. Szuchiewicz, Huculszczyzna, t. II, Lwów 1902, s. 3).
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abychnie wrrfr(Szuchiewicz 1902: 4), w Krakowskiem: pluń na marę (DWOK 7: Krakow
skie III, 93), na Mazowszu: a co za brzydal, co za paskudny! (Dworakowski 1935: 52).

Gospodarze bali się najbardziej urzeczenia nowo nabytych zwierząt. I tak Ko- 
ciewiacy na pytanie np.: Jaki źrebak je  duży?, odpowiadali: Tak jak ogon kuri (Sychta, 
Slow. kociew. III, 112). Taka rymowana odpowiedź miała chronić przed urokiem.

Nazwa niejasna etymologicznie

Symerdok, simerdok ‘urok powodujący ból głowy’ to nazwanie pochodzące 
z formuły wykorzystywanej przy zamawianiu uroku:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Trzeba iść do Filipa, Jakuba się poradzić,
Jako simerdoka z głowy wyprowadzić.

Simerdoku, zły chroboku,
Nie siadaj tu w tym chłopoku.
Nie ma tu zimowiska ani latowiska.

Idź do tego usypiska.
Jo nie lekarz -  Pan Bóg lekarz.
Jak nie umres, to postękas.
Kijaniom trzop, toporem cap,
A świderkiem multu, pultu, multu, pultu! (Bazińska, Wierzenia, 130)6.

W zamawianiach, które służyły do leczenia chorób pojawiały się zupełnie inne 
niż w języku „nie magicznym” nazwania tychże chorób. Niezrozumiałe, niekomunika
tywne były zresztą i całe teksty owych zamawiań. Zapewne z tego też powodu przyto
czona nazwa jest niejasna etymologicznie.

6 Zamawiający urok, tj. leczący tę chorobę przy pomocy magii, stoi nad pacjentem i kręci mu w pal
cach pukiel włosów. Przy słowach „kijaniom trzop” jedną ręką chwyta pukiel włosów, drugą -  ustawioną 
bokiem -  silnie uderza w te włosy, jakby je chciał obciąć. Przy słowach „multu, pultu” świdruje palcem 
w głowie. Dodajmy, te magiczne czynności przypominają tzw. obcinanie kołtuna. Obie choroby -  urok i koł
tun -  mogą się objawiać bólem głowy. F. Kotula zgromadził bogaty zbiór wariantów polskich ludowych tek
stów zamawiań; zob. idem, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa 1976; idem, 
Przeciw urokom. Warszawa 1986.



V NAZW Y OSÓB ZAJM U JĄCYCH SIĘ LECZENIEM

S. Udziela zauważa, że znachorzy

leczą choroby w ewnętrzne i zewnętrzne, są  tacy, co um ieją składać i naprawiać połamane 
ręce i nogi, są  znowu specjaliści do chorób oczu, róży i innych. Wszyscy oni sw oją 
wiedzę otaczają tajemnicą, a swoje praktyki lekarskie niezrozumiałymi czynnościami, aby 
osłonić je  cudownością. Ludzie twierdzą, że gdyby znachor zdradził sekret swego 
leczenia, to wtedy traci moc uzdrawiania, dlatego też tylko przed śm iercią zdaje sw oją 
tajem nicę lekarską, sw oją wiedzę synowi, córce lub komuś z najbliższych1.

Nazwa podstawowa i jej derywat

Znachor jest to stary słowiański derywat od znati (por. ogólnoruskie znachorb), 
zleksykalizowany, o zatartej budowie słowotwórczej. Do polszczyzny zapożyczony 
z ruskiego (Bruckner SE, 655). W polskich gwarach notowane są: zaaxor(Pluta 1973: 
198; Dejna 1990: 309), znaxor, znaxur(por. voźi śe xorygo do znaxora ii uun tyn uurog 
uotcyńo, Szymczak, Słownik gwary Domaniewka VIII, 1199). Wyrazy te są definiowa
ne -  znachor ‘człowiek, który nie mając uprawnień leczy ziołami; człowiek, który za
mawia choroby’ (por. co Potcyńi znaxor, by u znaxor, zaźegnau, Dejna, Słownictwo lud. 
z Kieł. i Łódź. XXXI, 229), znachór ‘człowiek, który bez kwalifikacji lekarskich leczy 
ziołami; lekarz i czarownik’ (por. dobry znaxur lepśejsy ńizeli peći dobryv doxtoruf 
znaxur je uumńejsy uod guśloźa, ibidem). Ostatnie z przytoczonych znaczeń: ‘czarow
nik’ dowodzi, że w gwarach zachowało się dawne rozumienie tej nazwy. W wierzeniach 
ludowych postać znachora bywała utożsamiana z czarownikiem.

Od męskiej znachor pochodzi żeńska nazwa: znaxorka, znaxurka ‘kobieta zna
chor; żona znachora’2 (Szymczak, Słownik gwary Domaniewka VIII, 1199), znachorka 
‘lekarka ludowa i czarownica’ (por. znctxorka na kozdy śe zno xorotie, Dejna, Słownic
two lud. z Kieł. i Łódź. XXXI, 230).

On coś zna -  mówiono pokątnie o znachorze (Dworakowski 1957: 56), więcej on 
rozumie niż chleb zjadać (por. niem. er versteht mehr ais das Brodessen [‘on wszystko 
rozumie bardzo dobrze -  zupełnie jak zjadacz chleba’], DWOK 40: Mazury Pruskie, 
53), taki potrafi więcej, jak chleb jeść  (Bytnar-Suboczowa 1963: 68; Sychta SGKasz I,

1 S. Udziela, Krakowiacy, Kraków 1924, s. 101-102.
2 W procesach o czary jako oskarżone często stawały przed sądem żony owczarzy; zob. B. Baranow

ski, Kultura ludowa XVII i XVIII wieku na ziemiach Polski Środkowej Łódź 1971, s. 214.
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154; Sychta, Słów. kociew. I, 56), a o znachorce: ko tie ta, co uuna śe dobźe zna (Bart- 
miński. Mazur 1978: 42), ona coś śi zna na tym; coś uona ruzumiala na konto tego 
(tu: o kobiecie podejrzewanej o to, że odbiera mleko krowom -  jak czarownica, Kość 
1979: 205). Wszystkie te zwroty mają charakter eufemistyczny.

Synonimem znachora bywają w gwarach urzeczownikowione imiesłowy, cza
sem -  połączenia imiesłowu z rzeczownikiem: znający (por. to cłek znający, czyli po
siadający znajomość jakichś sposobów lub tajemnic, Gloger 1893: 901), znająca baba 
(SGP PAN I, 211), z ruskiego -  znajuszczy(por. znaty treba, DWOK 34: Chełmskie II, 
142), znana ‘kobieta znająca, czyli znachorka’ (Kotula 1973: 52), znany człowiek (SGP 
PAN V, 137), znający ludzie {Sp\\Xa\ 1938: 69).

Nazwy kontynuujące psł. * vedeti

K. Moszyński przypomina, że „pospólstwo słowiańskie urobiło od vedeti ‘wie
dzieć’, spokrewnionego z nim vestb ‘wieść’, vest it i ‘wieścić’ oraz od znati ‘umieć, znać’ 
szereg nazw dla ludzi «wiedzących», «wieszczących» i «znających» w rozumieniu zna
chorów, wróżów i czarowników”3. Można tu wymienić wiedźma, wieszczy -  dziś 
‘upiór’ i wieszczyca -  dziś ‘upiorzyca’ lub ‘kobiecy demon’4. Wyrazy kaszubskie 
wieszczy, wieszcz zachowały znaczenie ‘człowiek wszystkowiedzący’ (AJKasz XV, 
s. 63). W gwarach nazwami znachora są: vadux, nomen agentis z sufiksem -uch, syno- 
nimiczne do uofćoś, vruś (Bąk 1960: 78), substantywizowany imiesłów wiedzący (Ba- 
zińska, Wierzenia, 94), wiszczun ‘znachor, przemieniający się w wilka’ (DWOK 32: 
Pokucie IV, 85). Ostatnie znaczenie potwierdza kontaminację wierzeń w znachorów- 
czarowników i w wilkołaki [zob. w rozdziale Nazwy demonów leśnych].

Na Podolu znachorzy nazywani są wiedzącymi / umiejącymi ludźmi (por. umieją 
regułę ‘znają na każdą chorobę sposób i radę’, Spittal 1938: 69). Gwarowym nazwa
niem znachorki jest wyrażenie uczona baba(SGP PAN I, 210-211).

Istniała pewna specjalizacja wśród znachorów. Byli specjaliści od padaczki 
(prypadok) i innych chorób, od uroków, a nawet od odwracania burzy, rozpędzania lub 
ściągania chmur deszczowych, od wyprowadzania szczurów i myszy z domów, od wy
krywania kradzieży, od zapobiegania czarom mlecznym (znajuszczy do mołoka) 
(DWOK 34: Chełmskie II, 142). Szczurniki, scurniki wyprowadzali szczury z gospodar
stwa, nazywano ich też wędrownymi, owczarzami, guślarzami (Czyżewicz 1903: 184).

Nazwy oparte na psł. * m ędn>

Prastarym słowiańskim nazwaniem człowieka „wiedzącego” czy „znającego”, 
znachora jest *mędrb (ESSJ XX, 130-133)5. Nazwami znachorów i znachorek w pol
skich gwarach są substantywizowane przymiotniki oraz zestawienia: mądry, mądra 
(Wróblewski 1967: 451; Kolberg 1877; 20; DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 99), 
mundry, móndry (Sobierajski 1990: 281), a także mądre baby; mądre dziady (DWOK 
15: W.Ks. Poznańskie VII, 55), kasz. mądra baba (Sychta SGKasz III, 121), gómołu- 
życkie mudry m uź (Czerny 1898: 485), mudra żona (ibidem; Muka I, 954), dolnołu-

3KLS 111,95.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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życkie mudry cłowjek(KLS III, 95), mudry ćłojek {Czerny 1898: 485), mudry cłowek
(inaczej: duchtar, Muka I, 954), mudra baba (por. ta /  ten umie coś więcej, niż jeść 
chleb, Czerny 1898: 485; Muka I, 954). Ludzie nazywani „mądrymi” znają tajemnicze 
zaklęcia i zażegny wania, za pomocą których leczą chorych, a także niweczą czary zada
ne przez czarownice i czarowników.

Nazwy, których źródłem jest psł. * bog-b
Na Pokuciu notowane są synonimy nazwy znachora wróż. ukr. bob i deminu- 

tivum 6oioAr(DWOK 31: Pokucie III, 161). Z Małopolski pochodzi pluralna forma bogi 
‘czarownicy’ (KLS III, 707).

K. Moszyński pisze, że wyraz *bogb na długo przed przyjęciem chrześcijaństwa 
Słowianie stosowali do bogów własnych, a znacznie później tym tytułem niektórzy wie
śniacy obdarzali nie tylko Stwórcę, lecz również obrazy święte, słońce, księżyc i ogień, 
a także żywych ludzi -  czarowników6. Praslowianie z pewnością nie znali Boga, bogów 
w sensie osobowym, pozostawali na etapie polidoksji. Pojęcie Stwórca pojawiło się 
wraz z chrześcijaństwem. W znaczeniach ‘znachor, czarownik’ można widzieć związek 
z psł. *bogb ‘udzielający bogactwa, szczęścia’ (Sławski SE I, 40; Sł psi I, 296-297) 
ze względu na przypisywaną czarownikom moc sprawczą. W tym miejscu warto 
przytoczyć inne słowiańskie nazwy czarowników, znachorów, wróżek: moraw. bożek 
‘czarownik’, błrs. iemlanyje albo lazavyje babi ‘czarownicy’, ukr. bożyca ‘znachorka’ 
(KLS III, 707), moraw. bohyńa ‘wróżka’, sła. bohyńa ‘czarownica, wróżka’, słe. 
boginja ‘wróżka’ (Sł psł I, 297). Psł. *bogb ‘udzielający bogactwa, szczęścia’ zachowało 
się też w nazwach rośliny Evigeron acer: bogatka (inaczej: śćaśće, dola, KLS II, 317), 
ros. dial, bożanka ‘przymiotno, Evigeron acer’ -  roślina, która odgrywała dużą rolę 
w czarach i znachorstwie’, słc. bożove korenie, bożcovnik, bozovnik, boźec ‘roślina 
przeciw padaczce’, ‘Asperula’, czesk. bozcove korenie ‘ts.’ (Budziszewska 1988: 188)7 *.

Nazwy odwołujące się do czynności wykonywanych w czasie leczenia

Przyczyną wielu chorób, według mniemania ludowego, były czary. Walczono 
z nimi tą samą bronią. Rzeczownik gusła ‘czary, zabobony’ motywuje nazwy osób zaj
mujących się magicznym leczeniem: guślarz, guślaś, guślarka, guślorka (por. guśloś 
zamovo xoroby, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXII, 216; Szymczak, Słownik 
gwary Domaniewka II, 283-284), guślarz, guślaiz, guślnica, guśnica (Karł SGP II, 148), 
kasz. guslar, fem. guślarka, kasz. guslin, fem. guslinka, kasz. guselńiŹ, fem. guselńica 
(Sychta SGKasz I, 385-387). W kaszubszczyźnie notowany jest denominatywny cza
sownik guslec ‘leczyć za pomocą guseł, czarować’ (por. colemało babe guslę, xoc zdari 
są że i xłop ’i to rob 'ę; por. guslarec ‘zajmować się guślarstwem’, guslarstvo ‘praktyki

6 Ibidem, 707.
7 Korzystam z materiału językowego, który zgromadziła W. Budziszewska, by wyjaśnić, jak doszło 

do powstania południowosłowiańskiej nazwy botanicznej bożur, eadem, Ptdslow Bożur piwonia' a magia 
lecznicza, Prace Filologiczne XXXIV, 1988, s. 188.

* Zob. H. Popowska-Taborska, W. Borys, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996,
s. 92.
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czarodziejskie’, Sychta SGKasz I, 385-387; por. też dolnołuż. guslowaś ‘czarować, za
mawiać chorobę’ oraz [!] ‘grać na skrzypcach’).

Wyrazy te związane są z psł. *gęsti ‘grać na instrumencie muzycznym’. F. Sław
ski zakłada pierwotne znaczenie ‘oczarowanie muzyką’ —> ‘wróżenie, czarowanie’ 
(Sławski SE I, 379), co wskazywałoby na specyficzną funkcję muzyki przy dawnych 
obrzędach magicznych9. S. Urbańczyk podaje taką etymologię: guślarz -  zapewne 
‘grający na gęślach’ przy zamawianiu chorób itp.10 Słownik prasłowiański traktuje gusła 
‘granie na gęślach’, ‘wprawianie muzyką w stan ekstazy, obrzędy magiczne’ jako no
men actionis od guditi -  formy obocznej do gęditi. Wykształcenie się w polszczyźnie 
odrębnego znaczenia (por. gęśli ‘instrument strunowy’) może być skutkiem zróżnico
wania w tym języku kontynuantów ę : u (Sł psł VIII, 310).

W derywatach odczasownikowych będących nazwami znachorów, guślarzy 
można wyodrębić sufiksy męskie: -arz (gwar. -aś, -oś), -in, -nik oraz żeńskie: -ka i pa- 
radygmatyczny -a.

Grota -  słynny na całe środkowe Kaszuby guślarz, żyjący w XIX wieku -  po
dobnie jak mniej znani guślarze, nie tylko kaszubscy zresztą, nazywany był czarowni- 
kiem  (patrz: ćarovńik, Sychta SGKasz I, 368-369).

Dubletem semantycznym kasz. gusła, gusva jest kłakute ‘gusła, zabobony’. Od 
niego pochodzą: masc. klakutńik i fem. klakutńica (Sychta SGKasz II, 156). Zdaniem 
autorów Słownika etymologicznego kaszubszczyzny klakutńik ‘guślarz’, klakutńica 
‘guślarka’, a także kłakute ‘gusła, zabobony’, kalkute ‘ts.’ (Labuda, 52), są wyrazami 
o genezie dźwiękonaśladowczej, pozostającymi w związku z ogólnopolskim klekotać, 
wywodzonym z psł. *klekotati. Możliwy jest też tu wpływ niem. kleckern, związanego 
z interi. klack! kłeck! (SEKasz III, 37).

G. Labuda dla klakutńik, klakutńica znajdował odpowiednik w czasowniku 
klektać, klekotać i znaczeniowo bliskie wyrazy litewskie klalkas, klaikti ‘oszaleć, stra
cić rozum’, klaikouti ‘mówić nie do rzeczy, fantazjować’11 [zob. w rozdziale Nazwy 
czarownicy].

W róż- późny derywat wsteczny od wróżyć -  pojawia się w gwarach jako nazwa 
wróżbity (por. vruż muv 'i, że to som zuojeie, że tag mu vypodo s ty vrużby, Szymczak, 
Słownik gwary Domaniewka VII, 1064), ale także, co w tym wypadku ważniejsze, 
wróżbity i znachora (SGŚ1 Ciesz, 321; inaczej: vadux, uofćoś, Bąk 1960: 78, 126) 
oraz -  tutaj gwarowa małopolska forma zmazurzona vws -  znachora, owczarza 
(W.T. [W. Tetmajer] 1903: 469). Trzeba wyjaśnić, że przed podjęciem odpowiednich 
działań leczących znachor w sobie tylko wiadomy sposób musiał stwierdzić, co jest 
przyczyną choroby, a nawet -  kto ją  spowodował. To swego rodzaju wróżenie gwaran
tować miało skuteczność późniejszej terapii.

9 H. Popowska-Taborska, Ślady kultury dawnych Słowian utrwalone w poszczególnych wyrazach 
słowiańskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXV, 1989, s. 169-170.

10 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, [w:] idem, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław- 
Warszawa-Kraków 1991, s. 90.

" G. Labuda, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich, 
[w:] Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej pt. Świat bajek, baśni i legend kaszubskich, t. I, Wejherowo 
1979, s. 36-37.
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O tym, że magiczne zabiegi lecznicze wykonywane były za pomocą ruchów rąk 
informują następujące derywaty odczasownikowe, wydaje się, że już zleksykalizowane 
(por. zazegnyvac xorobe ‘leczyć z choroby przez zaklęcia i modlitwy’, Bąk 1960: 128): 
zegnśika ‘zażegnywaczka’ (Kapuściński 1899: 64), zegnorka (SGOWM II, 167-168), 
kasz. przest. zażegnajca ‘znachor trudniący się zażegnywaniem ran, róży, bólu zębów 
itp.’, kasz. zażegnajk, kasz. fem. zaźegnajka ‘znachorka zamawiająca rany i choroby’, 
kasz. zażegnać, kasz. fem. zaźegnaćka, kasz. zażegnała, kasz. fem. zażegnałka (Sychta 
SGKasz VI, 195). Powszechnie wiadomo, że w medycynie ludowej były wykorzysty
wane niektóre elementy chrześcijańskich praktyk religijnych. „Zażegnywania odbywają 
się pokładaniem chorego w znak krzyża12, wyciąganiem jego stawów, szeptami i mo
dłami i wyrabianiem przez działanie rąk niepolicznych krzyżów czyli gzygzaków nad 
cierpiącym”13.

W czasie tych zabiegów magia gestu łączyła się z magią słowa, ogromną rolę 
odgrywały w nich formuły słowne (por. zamowć xorobe ‘leczyć z choroby przez zaklę
cia i modlitwy’, Bąk 1960: 128; żarna vać ‘zamawiać, szczególnie chorobę’, Klich 
1919: 98) tajemnicze, wymawiane zaledwie szeptem. Dowodem są takie nazwania zna
chorów: zamovoc (por. guśloś zamovo xoroby, nolepik śe zamo vańe Pudaie pśet 
sariiutkim zaxodem sUtńca, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXXI, 166-167), 
kasz. zamavać, kasz. fem. zamavacka, kasz. zamovca, kasz. fem. zamovcina, kasz. za- 
movnik, kasz. fem. zamomica, kasz. zamavajk, kasz. zamavajka (Sychta SGKasz VI, 
180-181), a także zapożyczone z białoruskiego szep’tun (por. poszep’taty ‘o znachorze: 
zamawiać’, Czyżewski, Warchoł 1998: 442, 437), por. ukr. prymiwnyk (Szuchniewicz 
1908: 295) -  w pluralis premiwnyci ‘kobiety lub mężczyźni, którzy zaklinają czary, 
zażegnują choroby, wróżą, zamawiają itp.’ (Schnaider 1900: 262), prymiwnykie \ pry- 
/n/wc/(Schnaider 1907: 116).

Na Podhalu znachora wyspecjalizowanego w leczeniu uroków nazywano zacyta- 
cem. Odczynianie przez niego uroków -  zacytowaniem, odpytowaniem (Bazińska, Wie
rzenia, 129, 128).

Fto się zapatrzy na kogoś niedobrze, to się mu stanie z uc. Stare babki kozały, żeby to 
przepluć ca cłónki i po cole trzy razy cuhnunć i krzyz robić. W Kacwinie był baca, co 
umioł takie uroki zacytać. Wodę trza było wziuńść z domu do gomecka a un wąglicki 
jarzunce rucoł na wodę. Siedem cy dziewięć14. 1 modlił się «Ojce nas wopak. No i jak

12 To działanie wiąże się z tzw. mierzeniem choroby. „Było ono znane już w średniowiecznych 
książkach spowiedniczych. Gdy ktoś zachorował, stracił apetyt i słabł coraz bardziej, mówiono, że «stracił 
miarę». Aby go uleczyć, należało prząść wspak nitkę z pakuł bez użycia śliny, kładziono chorego z rozłożo
nymi na bok rękami i mierzono tą nicią. «Człowiek w zdrowym stanie ma być tak długi, jak jest szeroki 
z rozciągniętymi rękami.» [...] Jeżeli miara się nie zgadzała, należało mierzenie powtarzać celem ((znalezienia 
miary», a chory miał wypijać z wodą proch ze spalonej nitki”. -  J. Burszta, Lecznictwo ludowe..., s. 419.

i3DWOK 17: Lubelskie, s. 158.
14 B. Bazińska, Instytucja czarownictwa na Podhalu, „Etnografia Polska” 1967, s. 128: „Licba sie

dem to mocno licba. Temu je mocno, ze Pan Bóg ustanowił siódmy dzień święty, temu, co je siedem grzefów 
i trza siedem razy za grzef pokutować. Mocno je tyz temu, że ksiondz, co mo przyjąć święcenia, siedem razy 
przyklęka na prawyj nodze i kapkę oleju, co go nim oświęcom, zebrał a schowoł. Kie bez siedem godzin ón 
będzie modlący, kie siedem ray do tyłu zagada modlitwę, którom to ón już wie, wte ón już nie wyjdzie ksien- 
dzem, bo comoksienznikiem, temu majom walur licby siedem i dziewięć”. Por. poi. nazwę botaniczną dzie
więćsił, znaną też innym językom słowiańskim, którą określa się różne rośliny lecznicze i czarodziejskie oraz 
niem. Neukraftwurzel ‘lepiężnik’, dosł. ‘korzeń dziewięciu sił’, ziele używane w Niemczech przez czarownice 
-  W. Budziszewska, Mit a nazwa rośliny, „Poradnik Językowy” 1972, nr 10, s. 575-576.
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wąglicki spadły na dno, to ze urok przejdzie. A jak nie spadnom, to będzie długo hory, cy
cłowiek cy stworzenie (Śliziński 1987: 74-75).

Zaklęcia i inne wiadomości znajduje znachor-czarownik w ksionzkach carno- 
księznych, m.in. w 16. Księdze Mojzesa (Bazińska, Wierzenia, 113), albo w 7. Księdze 
Mojżesza (Treder 1989: 71).

Księgi czarnoksięskie miał np. Kikla -  dobry czarnoksiężnik z Bukowiny 
Tatrzańskiej, nazywany guslorzem (cary odrabiał), prorokiem, czarnoksiężnikiem (Bu-
dziszewska 1993: 38, 39).

O innym znachorze można się dowiedzieć z następującej relacji: Ktosik brzydko 
pożri, no i zrobi się urok. Ipote to leco. To ptbd kościołem lecoł hlop. Trza było modlić 
się i książkę mioł, co cytoł i to przęsło. Hej (Śliziński 1987: 75).

Nazwę podhalańskiego znachora -  zacytac -  można też objaśnić przywołując 
stare, a dziś gwarowe znaczenie czasownika czytać -  ‘liczyć’ (Karł SGP I, 296; por. psi. 
*ćisti ‘liczyć, rachować’, ‘rozpoznawać znaki; odgadywać, wróżyć’, Sł psł II, 206). 
Bardzo często bowiem, rzucając dziewięć, albo siedem, gorących węgielków na wodę, 
znachor liczył je wspak. Ta praktyka magiczna miała powodować ubywanie, zanikanie 
choroby.

Rodzime nomina agentis nazywające osoby zajmujące się leczeniem powstały 
przy udziale sufiksów męskich: -acz (gwar. -oc, -ać), -ca, -nik, -ek (w kasz. -k) oraz 
żeńskich: -ka, - ‘ina i paradygmatycznego -a.

Źródła notują następujące nazwy wspomnianych formuł słownych: rzekan 
(Przywara 1967: 31), zamowa (‘leczenie choroby lub zniszczenie jakiegoś nieszczęścia 
za pomocą słowa’, DWOK 48: Tamowskie-Rzeszowskie, 297)15, przymowa (‘zaże- 
gnywanie i zaklęcie używane w leczeniu chorób’, DWOK 31: Pokucie III, 161) oraz 
zapożyczone z ukraińskiego, zapisane w pluralis, primywky (‘przemówienia stosowane 
na choroby’, Szuchniewicz 1908: 295) i zasziptuwania (‘środek zalecany przez baczę, 
wróża -  łemkowskiego znachora -  na odpędzenie uroków’, Brylak, Wierzenia, 305), 
a także posądek (Bazińska, Wierzenia, 126).

Ich tajemniczość, a nawet tajność powodowała, że były kojarzone z czynnościa
mi magicznymi, z czarami (por. zamuiać ‘zaczarować’, ‘odczarować’, Szymczak, Słow
nik gwary Domaniewka, VIII, 1150). Z czarownikami -  z dobrymi czarownikami, dziś 
powiedzielibyśmy: z białą magią -  utożsamiano również wiejskich znachorów, którzy 
się tymi formułami posługiwali.

To, że walcząc z chorobami odczyniano czary, potwierdzają nazwy znachorów -  
derywaty od czasowników z przedrostkiem od- : odczyniacz, uotcyóoc ‘osoba znająca 
sposoby leczenia z uroku’, odczyniaczka ‘osoba znająca formuły zażegnujące chorobę’ 
(por. uoccyóocka zruco do śklotjk ’i goroce veg’euk’i i septo pod nosem az mrok zeń,je; 
por. odczyniać ‘odczarowywać’, dopyro iag zacynam pśyrog uotcyńać\ por. odczynić 
‘zrzucić z kogoś czary’, Uotcyńe ći ^urok, to će ńe beje guova bolaua\ ieden guśloś to 
tag not cyno u: vźon copke, vynicovou, splunouto tśećego razu v levom stronę, vycognou 
kośule i vycerou ros copkom, ros kośulom i spluvoy, por. odczynienie, uotcyńińe, 
hbtcyńińe ‘praktyka mająca na celu walkę z czarami lub urokiem’, Dejna, Słownictwo

15 Zamawianie leczy, ale też „sprowadza” (wywołuje) choroby -  DWOK 48: Tarnowskie -  Rzeszow
skie, 297.
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lud. z Kiel, i Łódź. XXV, 205), kasz. przestarz. odroćk ‘znachor umiejący odczynić 
urok’, fem. odroćka (Sychta SGKasz VII, 204; por. odroćec, Sychta SGKasz IV, 333), 
kasz. przestarz. odćafanc, fem. odćamica, kasz. przestarz. odćafelc{por. kasz. przestarz. 
odćarene ‘odczynianie czarów, zdejmowanie uroku’, kasz. przestarz. odćarba ‘ts.’, 
Sychta SGKasz VII, 202; por. kasz. ćaranc, Sychta SGKasz I, 159), kasz. odpsecel 
‘znachor odczyniający chorobę, zdejmujący urok’ (Sychta SGKasz III, 289; por. odp- 
sec, Sychta SGKasz IV, 209; kasz. przestarz. zepsecel ‘mężczyzna rzucający urok’, 
Sychta SGKasz VI, 223).

Na Podhalu znachorzy nazywani są odrabiacami, ale także porabiacami\ zna- 
chorki -  porabiackami (Bazińska, Instytucja czarownictwa, 119). W materiałach etno
graficznych znajdujemy też podhalańskie formy gwarowe zapisane jako niezmazurzone 
-  masc. porabjaće, fem. porabjaćky (Olejnik 1967: 134). Formacje słowotwórcze z na- 
głosowym po- bywają także nazwami czarownic. Wymienione nazwy pochodzą od cza
sowników kojarzonych z czynnościami magicznymi, z czarami -  porobić i antynomicz- 
nego odrobić (por. kie trza komu porobić na despekt, abo kogo spomóc, trza mieć złego 
ducha ku sobie, Bazińska, Instytucja czarownictwa, 117). Prefiks po- pełni tu funkcję 
antyfrastyczną (por. psł. *po-tvoriti —* *po-tvorb, stąd potwór). Porobić ‘rzucić czary’, 
ale i ‘zniweczyć czary’. Pierwsze znaczenie odnosiło się do czarownicy, czarownika, 
którzy mogli złe, np. chorobę, spowodować [zob. w rozdziale Nazwy czarownicy], dru
gie -  do znachorki, znachora, którzy złe odwracali czyli od-rabiali.

Podhalańskie naprawiacz, fem. naprawiaczka (Hemiczek-Morozowa 1976: 34; 
por. kasz. naprav’ic, ndk. naprav’ac ‘zdjąć urok’, Sychta SGKasz IV, 163) są bardzo 
bliskie znaczeniowo nazwom pochodzącym od czasowników z przedrostkiem od-. 
Kasz. przestarz. onaćk ‘znachor stosujący magię odczyniającą’, onaćńik ‘ts.’, fem. 
onaćka, onaćńica (por. ńebośćeka Zeluśka z Xlapova nazevale onaćńiką, bo on rozmai 
onaćec, Sychta SGKasz III, 322) to derywaty od kasz. przestarz. onaćec ‘odczyniać, 
odwracać chorobę’ (por. kasz. przestarz. odonaćec ‘odczynić’, Sychta SGKasz III, 178- 
179). Eufemistyczny czasownik oparty został na zaimku.

Od czasowników semantycznie związanych z leczeniem utworzono następujące 
nazwy znachorów: kasz. przestarz. uzdrov’af, fem. uzdrov’arka, masc. uzdrovka 
(Sychta SGKasz VI, 42), słowińskie guojiciel, guojicielka (Fischer, Kaszubi, 1934 : 74), 
kasz. przestarz. gojca, kasz. przestarz. (Sychta SGKasz I, 337; por. dolnołuż. gójc 
‘chirurg, lekarz’, gómołuż. hojc ‘ts.’, SEK II, 188-189), kasz. przestarz. fem. pomagar- 
ka (Sychta SGKasz VII, 236).

Do wcześniej wymienionych męskich sufiksów tworzących nomina agentis należy 
dodać: -aniec (w kasz. -anc), -elec (w kasz. -elc), -el, -acz (gwar. -ac), -arz (gwar. -ar).

KONTYNUANTY PSŁ. *baba

Prasł. *baba miało kilka podstawowych znaczeń: ‘matka ojca lub matki; stara 
kobieta, staruszka; kobieta w ogóle; kobieta pomagająca przy porodzie, położna; zama- 
wiaczka, znachorka, czarownica’ (Sł psł I, 169-171 )16 *. Baba to powszechna w gwarach

16 Co do etymologii: wyraz języka dziecinnego (Si psi I, 171); Bruckner SE, 9: baba -  niemowlęce
zdwojenie, jak mama, lala, pierwotnie bez znaczenia ścisłego, prasłowo; Stawski SE I, 24 -  ta sama etymolo
gia wyrazu baba-, ESSJ 1, 107-108.
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nazwa kobiety. Kobiety, zwłaszcza stare, zajmowały się znachorstwem, stąd gwarowe 
baba oznacza: ‘lekarkę wiejską, zwykle i akuszerkę samouczkę’ (Kremer 1870: 6), 
‘znachorkę’ (por. tam md by j  jakaś i baba, ze z młbcu una śpyva, Kucała 1957: 190), 
‘zielarkę, znachorkę’ (por. trza do baby na porady, SGP PAN I, 203-204; SGŚ1 -  
z. próbny, 79). Kaszubi mówią na wse każdo baba je  doktór (Sychta SGKasz II, 153) 
i je  doktór ńe pomoże, pomoże baba ze zelim  (Sychta SGKasz VI, 209).

Z Książnic Wielkich w powiecie pińczowskim pochodzi informacja o leczeniu 
dziecięcej choroby zwanej przestrachem:

Dovńi to 1’icyFi ńe tak jak  teros. [...] vezval’i bapke [...] śecko smaruvaua [...] śmetanom, ii 
tak gńetua bżux [...] potem općognyua peluxom [...] iesce pśeloua nad ńem, to byuo 
pśelevańe take, vybiua jojko do śklorjki, bouk«o, śecko lezauo f  kol’ipce, a uuna vuozyua 
do tego bouka ćy veggelki. Ii zrobiua kśyzyk ii xojiua kouo koPipki ii tak nat tym jeckem  
roHiua take kśyzyki, tern i tam coś septaua, coś muviua, iakeś tam carovane [!]. Ii puźńi 
postaviua te śkloąke do drugego dńa ii na tern śe coś uodbiuo, na tern bouku. [...] jako 
figurka byua, to śecko śe pśelekuo śe tego ii uot tego xore. Odmuviua, pokropiua ij, 
ii muvi, ze śecko be^e już zdrove (Kupiszewski 1968: 364).

Wyrazy nazywające profesję jako nazwy znachora

Powszechna na całym Podkarpaciu nazwa głównego owczarza, kierownika go
spodarstwa pasterskiego na szałasie baca, baóa, baca ma także znaczenie ‘czarownik, 
zamawiacz’ (por. baca muśi cary znać do tbfcego mlyka; baca Buląda to carovnik, 
Hemiczek-Morozowa 1975: 34-35, 1976: 87-88)17.

Bulanda był czarownikiem znanym nie tylko w Gorcach, ale i na Skalnym Podhalu. Był 
bacą znającym się na czarach, przepowiadaniu przyszłości i leczeniu chorób. Bulandy 
nikt nie mógł okraść, bo ten widząc na odległość, zmieniał złodzieja w kamień. Nikt nie 
mógł Bulańdy okłamać, bo czytał on w cudzych myślach. Bulańda, gdy chciał, mógł 
rozmawiać z różnymi duchami, one też przychodziły mu z pomocą we wszystkich jego 
poczynaniach18.

Oto co jeden z informatorów mówił o czarach pasterskich:

Cary to pany tako godajom. Na hali to pasterskie prawo, to ważno rzec, bo to som 
starodawne prziwileje. Mój ociec tako robieł i mnie wyucył, i ociec mego oćca, i baca ucy 
bojtara. I fto kany pamięce. Zawdy tako beło i zawdy tako robieli, i dobre beło, i ociec 
godali, ze jako tak nie robili, to źle beło. Dziśka tako nie robiom (Bazińska, Wierzenia 
1967: 79).

Twierdzono ponadto, że baca zdole przygnać mleko z jednej hale na drugą, abo 
pobabrać mleko, to znaczy innemu bacy „popsuć” mleko19.

,7Zob. J. Rieger, Wyrazy „łemkowskie" i ich zasięgi, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 
t. XX, 1981, s. 219; poi. dial, i literacka mazurząca forma baca oraz karpacko-śląskie baca ‘owczarz, starszy 
pasterz, gospodarz szałasu’ to wędrowny wyraz pasterski, dawna pożyczka z języków płd. słów., rozpo
wszechniona przez pasterzy wołoskich w znaczeniu ‘starszy pasterz, gospodarz szałasu’ (Sł psł I, 196-197).

'* B. Bazińska, Instytucja czarownictwa na Podhalu..., s. 121.
19 S. Eljasz-Radzikowski, Polscy górale tatrzańscy czyli Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX. 

Rękopis współczesny przetłumaczył, wydał i objaśnieniami opatrzył S. Eljasz-Radzikowski, „Lud” III (1897),
s. 256.
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Baca to cłek, co wselnijakie cary zno i on je  dochtórem dla statku i ludzi, i wselnijakom 
biede zratuje. Cary to wielga siła od Boga dana cłowiekowi. I cłek jom  na złe przybrał, 
i z diabłem się złoncył. Ale jak  cłowiek fee dobrem insemu przycynić, to kontrakt śpisuje 
z janiołem , coby go spomóg, i wte diabeł nie ma nijakiego przystępu (Bazińska, 
Wierzenia 1967: 78).

Łemkowie zwali osobę trudniącą się znachorstwem, posądzaną o to, że jest cza
rownikiem, baczą, wyraz ten jednak na gorlickiej Łemkowszczyźnie nie wiązał się 
z pojęciem pasterza. Jego synonimem był w7idż(Brylak, Wierzenia 1965: 305).

Na północ od Podkarpacia notowane jest owczarz, gwar. 'ofcaś (inaczej: vrós, 
W.T. [W. Tetmajer] 1903: 452), uofcoś, Uofcoś, Mofcaś-  nazwa pasterza owiec, ale też 
człowieka umiejącego rzucać i odczyniać czary (por. taki uofcoś to uun uumjou źućić 
cary ii je zarutyńko uotcyńit, jak ktoź żuciu uurog na moje kuńe, to muśouym po uoU- 
feoża xojić, Szymczak, Słownik gwary Domaniewka, 712; jak jeden owcorz zadoł, to 
drugi odcyniol, Jastrzębska 1986: 57) oraz znachora (por. nojvecy lekożami beli 
-ójcoże\ pana vylecy tylk^o Hófcoś; Wfcaś, Dejna, Słów. lud. z Kieł. i Łódź. XXV, 263).

W gwarze kaszubskiej nazwą owczarza -  znachora jest śeper (por. Kej ja  jeś  
bela doma, a krova dosta sexpżabą [‘nazwa wielu chorób bydlęcych’], tak me vo/ale do 
ńe śepra ‘owczarza’, Sychta SGKasz VI, 262).

Trzeba dodać, że dawniej znachorstwem zajmowali się prócz owczarzy tak
że ludzie innych profesji -  młynarze, kowale, kaci, wędrujący od wsi do wsi olejkarze20, 
pszczelarze21, młynarze22.

Osobną grupę stanowią nazwy osób praktykujących oficjalną medycynę poja
wiające się w gwarach jako określenia wiejskich znachorów i znachorek: lekar (Saloni 
1914: 70), Ukorz (Kotula 1973: 47), likorka (Kotula 1983: 79), kasz. Ićcznica (por. cze
go doktor ni może, to mu lecznica pomoże, Sychta II, 343), docbtor(Siek 1939: 52), łuż. 
duchtśr (Muka I, 954), kasz. ślepi doktor (Sychta SGKasz V, 73), kasz. tajemna 
doktorka (por. tajemna doktorka ćasem lepe pomoże jak pravjeva doktorka, Sychta 
SGKasz V, 314).

Trzeba jednak pamiętać i o tym, że lek i lekarz to stare wyrazy gockiego pocho
dzenia -  pierwotnie znaczące zamawianie, a więc należące do sfery czarów (Sławski 
SE IV, 124)23. M. Wojtyła-Świerzowska, kwestionując germańską pożyczkę rzeczow
nika w znaczeniu ‘lekarstwo, środek leczniczy, medicina’, rekonstruuje pierwotne zna
czenie prasłowiańskiej podstawy *lek- jako ‘zamawiać (chorobę, niemoc), odczyniać

20 B. Baranowski, Kultura ludowa XII i XIU wieku na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971, s. 2 14: 
„Owczarz musiał posiadać pewną wiedzę fachową, większą niż pasterz bydła i świń. Nieraz ta wiedza facho
wa przechodziła z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna i posiadała niekiedy charakter wiedzy tajemnej”; 
zob. też s. 213-216.

21 S. Dworakowski, Wiedza i zabobony w dawnym pszczelarstwie ludowym na Podlasiu Nadnarwiań- 
skim, „Pszczelarstwo” 1957, nr 2, s. 56.

22 Zajmują się wyprowadzaniem szczurów z obejścia. Nazywani są czarownikami, bo po świśnięciu 
wszystkie szczury wychodzą „za dziesiątą granicę”. Kolberg kojarzy ich z niemiecką postacią Der Ratten- 
fanger von Hameln -  DWOK 17: Lubelskie, 132; patrz: baśń pod tytułem Der Rattenfanger von Hamein braci 
Jacoba i Wilhelma Grimmów.

23 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian..., s. 90; zob. Z. Bela, O staropolskim znaczeniu słowa 
leczyć, „Język Polski” 1994, nr 4-5, s. 254-258.
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uroki’ ( > ‘przywracać moc, zwalczać niemoc’)22 * 24. Nie wiadomo, w jakiej konkretnej 
postaci ta gocka pożyczka dostała się do późnej prasłowiańszczyzny. Etymologia rdze
nia lek- jest niejasna, przegląd różnych propozycji podaje ESSJ XIV, 193-194.

Nazwy znachorów informujące o ich specjalizacji w leczeniu

Formacje oparte są na:
-  nazwach chorób -  kasz. przestarz. róźanóik ‘znachor trudniący się leczeniem, 

zwłaszcza zamawianiem róży’ (Sychta SGKasz IV, 362), koc. róźećka ‘ts.’ (Sychta, 
Słów. kociew. III, 61); śląskie postrzałchwytał, postrzałek wyto!2* ‘człowiek umiejący 
chwytać albo zażegnać postrzał’ (Palarczyk 1920: 179-180); gojscarz ‘czarownik, wróż 
odczyniający choroby’ (Ziemia biecka, 412), gośćczarka ‘znachorka zamawiająca go
ściec’ (Udziela 1900: 722)26;

-  nazwach czynności wykonywanych przez znachora -  kasz. przestarz. zestavńik 
‘znachor zestawiający złamaną kość’ (Sychta SGKasz VII, 373), kasz. puśćajk puśćad- 
ńik, puśćałk ‘ znachor leczący za pomocą puszczania krwi’ (por. Maxola to je  dóbr i pu
śćajk, kej ten puści krev, clovek je  zara zdróv, Sychta SGKasz IV, 232), krevpuśćiłka 
‘ts.’ (Sychta SGKasz II, 254), krwawnik, krwiarz ‘znachor leczący przez puszczanie 
krwi’ (Fischer, Kaszubi, 1934: 78); tu można by też zaliczyć notowane w Gorcach ze
stawienie babka smarowaczka, bapka smarowacka ‘znachorka wiejska, akuszerka’ (Ko
bylińska 2001: 2);

-  nazwach środków leczniczych, którymi znachor się posługuje -  kasz. masc. 
pijovka ‘znachor leczący za pomocą upustu krwi’ -  neosemantyzm od fern, pijovka 
‘pijawka, Hirudo medicinalis’ (Sychta SGKasz IV, 269-270); zieliniorz ‘terapeuta lu
dowy leczący wyłącznie ziołami’ (Tyłkowa 1989: 35), zieliniorka, zielinkorka ‘zna
chorka wiejska; zielarka’ (Golec 1995: 66), zielarka (pa Podhalu kojarzona z czarowni
cą, Bazińska, Instytucja czarownictwa, 119), gómołuż. żelowa żona, dolnołuż. żelowa 
baba (Fischer, Etnografia, 106), żelow y muż, żelowa baba, Muka II, 1076), cytowane 
już kasz. baba ze zelim  (Sychta SGKasz VI, 209), w pluralis: bacovia-bylikiri' bacowie 
-zielarze’ i fem. bylinkśrky ‘kobiety -  zielarki’ (Olejnik 1967: 134).

Warto w tym miejscu przywołać kaszubskie zwroty: z ćaróma / ze żelami urąd- 
ovac ‘zajmować się magią / znachorstwem’ (Sychta SGKasz IV, 391), gospodarec / 
urqdovac żelami /  zeloma ‘zajmować się zbieraniem i warzeniem ziół’ (por. ćarovńice

22 M. Wojtyła-Świerzowska, Prasłowiańskie abstractum Slowotwórstwo. Semantyka. I. Formacje 
tematyczne. Warszawa 1992, s. 113-114.

25 D. Simonides, Wierzenia i zachowania przesądne, [w:] Folklor Górnego Śląska, pod red. D. Simo
nides, Katowice 1989, s. 270: „Gdy więc jakaś choroba nawiedzi bydetko, gdy krowa nie chce żreć, gdy się 
trzęsie od febry, wtedy nie szuka właściciel pomocy u lekarza bydła czyli u weterynarza, ale u takiego mądra
li, który postrzały chwyta [!], bo krowę postrzał trafił”. Poważnie zastanawiam się nad tym, czy ten zrost nie 
jest nazwą pseudogwarową, utworzoną przez autora tekstu -  księdza, który mógł mieć do czarów i „przywia- 
rek” stosunek ironiczny. Istnieje jednak nazwa gwarowa ciągnijchmura ‘istota sprowadzająca deszcz i grad, 
rządząca chmurami; ptanetnik’ (SGP PAN IV, 280), reprezentująca ten sam typ zrostów (czasownik i dopeł
nienie w bierniku).

26 Stara magia znachorska nakazywała traktować choroby przewlekłe jak najmilszych gości, by za
chwycone gościnnym przyjęciem, zjadłszy co się da, tym chętniej odeszły do innych, licząc na równie go
ścinne, ale i obfitsze przyjęcie. Etymologia ludowa widzi w nazwie choroby gościec przekształcenie fone
tyczne wyrazu g(w)oździec, bo choroba powoduje bóle, jakby komuś gwoździe wbijała w kości.
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gospodafę / urądeję żelami oraz już cytowane je  doktór ńe pomoże, pomoże baba ze 
zelim, Sychta SGKasz VI, 209).

Nazwy niejasne etymologicznie

G. Labuda cytując zagadkowe, jak pisze, kusrót, fem. kusrótka (Sychta SGKasz 
II, 310) przywołuje wyrazy: kuta ‘stara baba’ i ku tin ‘czarownik’. Dodaje, że ich zwią
zek z czynnościami guślarskimi wydaje się prawdopodobny27.

H. Popowska-Taborska w kasz. kusrót widziała dawną nazwę diabła (por. tu ańi 
kusrat ńe pomoże), wtórnie utworzoną od przezwiska srat w tym samym znaczeniu. 
Srat nawiązuje do innych przezwiskowych nazw diabła, takich jak: purtek, gnojarz, 
gnojnik, srel, srela, sraka, a pochodne kusrat -  do kudjabeł, ku jad, eufemistycznych 
nazwań diabła wywodzących się od szeroko rozpowszechnionych w staropolszczyźnie 
przekleństw typu ku diabłu, k biesu ‘precz, byle dalej stąd’. Zmiana znaczeniowa kusrat 
‘diabeł’ —> kusrat ‘znachor’ -  kontynuuje Popowska -  nie jest niczym wyjątkowym, 
por.purtin ‘zły duch, diabeł’ oraz ‘czarownik’28 (SEKasz III, 128-129).

Powróciła ona do wyjaśniania etymologii wyrazu kusrat i przywołała nową kon
cepcję na temat ku- autorstwa J. Knoblocha. Jego zdaniem, ku- występuje w pierwotnej 
funkcji prefiksalnej w formacjach rzeczownikowych. Pokazał on rzadki na gruncie sło
wiańskim pejoratywny prefiks ku- w staroruskim i cerkiewnosłowiańskim wyrazie ku- 
derma ‘kat, oprawca’, wywodząc go od ros. dermo ‘kał, nawóz, gnój’, dostrzegając 
przy tym nawiązania do ubocznych czynności kata, do którego obowiązków należało 
m.in. ściąganie skóry z padliny i oczyszczanie miasta z fekalii. Popowska-Taborska 
przyjmuje więc jako prawdopodobne, że na Kaszubach utrzymał się bałtosłowiański 
prefiks ku- w swej pierwotnej funkcji pejoratywnej i że była ona żywa jeszcze wów
czas, gdy wyrazy kudjabeł, kujad powstawały29.

Pierwsza koncepcja współautorki Słownika etymologicznego kaszubszczyzny 
opierała się na założeniu o późnym powstaniu wymienionych formacji i ograniczeniu 
zasięgu owej innowacji wyłącznie do obszaru Kaszub, druga -  przenosi te formacje 
w znacznie bardziej odległą przeszłość, uznając je za relikty procesów zachodzących 
na znacznie bardziej rozległym obszarze30.

Kaszubskie przestarzałe kapun ‘znachor’ i fem. kapunka (Sychta SGKasz VII, 
113) być może należałoby powiązać z czasownikiem kap-uńic ‘zum Kapaun machen, 
kastrieren [kastrować]’ (Hinze 1965: 258 -  tylko o czasowniku). Przy takiej interpreta
cji znaczenie ‘znachor’ rozwinęłoby się z pierwotnego ‘taki, który kastrował zwierzęta’.

27 G. Labuda, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszub
skich..., s. 36-37.

28 H. Popowska-Taborska, Kaszubski kudjabeł i jego rodzina, [w:] Slawistyczne studia językoznaw
cze, pod red. M. Basaja, W. Borysia, H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1987, 
s. 274-276.

29 H. Popowska-Taborska, Inaczej niż dotąd o kaszubskim kudiable, [w:] Studia lingwistyczne ofia
rowane Profesorowi K. Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, pod red. W. Banysia, L. Bednarczuka, S. Ka
rolaka, Katowice 1999, s. 295-298.

30 Ibidem, s. 296.



VI NAZW Y ZM ORY1

Zmora zaliczana jest przez etnografów do istot półdemonicznych (por. zm^ora to 
ze z luji, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł i Łódź. XXXI, 228; mora je ćovek, Do

brzyński 1967: 135). W zmorę przeistacza się w czasie snu osoba żyjąca, często nie 
zdająca sobie sprawy z tej przemiany, osoba zamieszkująca daną miejscowość, bywa, 
że znana z imienia i nazwiska, zazwyczaj kobieta lub dziewczyna, sąsiadka, czasem 
opuszczona kochanka -  rzadziej kochanek -  znęcająca się nad sprawcą swego miłosne
go nieszczęścia (por. na Kaszubach chłopiec i dziewczyna wzajemnie sobie wygrażają: 
doz je  le, ńex le ja  są v morą obrócą, tej ja  ce udeśą, kej rńe ńe xceś, tej ńex ce xto jinśi 
też ńe dostońe [Sychta SGKasz III, 104]).

Mniej popularne są wierzenia, że zmorą zostaje po śmierci zazwyczaj pokutująca 
za grzechy dusza człowieka (por. kasz. more to maję bec deśe na pokuce, Sychta 
SGKasz III, 104)2. Według B. Baranowskiego wyobrażenia ludowe zmory powstały 
w wyniku połączenia starosłowiańskich wierzeń w nękające ludzi dusze zmarłych ko
biet z zachodnioeuropejskimi wierzeniami w czarownicę, która pod postacią kota, my
szy lub łasicy wysysa krew, a nawet dusi śpiących3.

Zmora często uosabia ciężki sen: zmora to „duszenie nocne, połączone z nie
możnością przebudzenia się; chwilowe odrętwienie podczas snu, połączone ze świado
mością tego i przestrachem; lud mniema, że istota złośliwa, marą zwana, siada na piersi 
człowieka i bezwładnym go czyni” (Karł SGP III, 113), mory ale to padająv iś to 
krejy roki (Pluta 1964: 119). Kaszubi są przekonani, że zmory duszą na wyraźne pole

1 Zob. F. Czyżewski, Zmora', „Etnolingwistyka”, t. I, 1988, s. 133-146; J. Cherek, Zmora w ludo
wych wierzeniach Pomorza Wschodniego, [w:] Informator Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
Pomorskiej, Wejherowo 1976, s. 57-73; A. Szyfer, Zwyczaje, obrządy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, 
wyd. II poszerz., Olsztyn 1975 -  tu na s. 124 mapa: Nazwy zmory (zmora, mara), na s. 125 mapa: Zasięg 
nazw mara, zmora w północno-wschodniej Polsce; J. Bohdanowicz, Demonologia ludowa. Relikty wierzeń 
w strzygonie i zmory, „Literatura Ludowa” 1994, nr 2, s. 51-62 -  tu na s. 52 mapa: Zasięgi niektórych rzadziej 
używanych nazw na zmorę; K.LS 111, 648: rysunek zmory -  sodelka, tj. siodełka -  wykonany ręką człowieka 
przez nią dręczonego; W. Budziszewska, Polskie nazwy zmór i niektóre wierzenia z nimi związane, Studia 
z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXVII, 1991, s. 17-23 -  tu na s. 22 mapa: Polskie ludowe nazwy zmory; 
AJ i KLWkp X, cz. 2, s. 176-181.

2 Zob. J. Bohdanowicz, Demonologia ludowa..., s. 54-55.
3 B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 66-67. Dusze zmarłych przyjmowały 

postać ciem, motyli nocnych, a te owady w polskich gwarach noszą takie same nazwy jak zmory -  i takie 
same nazwy jak czarownice [zob. niżej].
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cenie rozgniewanego bożka snu Greńi, nazywanego też Grena, Grenk, Greś, Greśk 
(por. Grena go tłeće / tiers / deśi / namava ‘ktoś podrzemuje’; Grena je  je  z paską 
i void: pask, pask4; Greś go mori / tłuće; Grejśk gue deśi, Sychta SGKasz III, 104; 
I, 378; VII, 183; V, 129; V, 73-74). W słowniku A. Labudy Guesk, Grzenk (Grzenia) 
pojawiają się wśród nazw dioblinów ‘diablików’, „żyjących dzisiaj jeszcze w ustach 
ludu” (Labuda 1960: 24). Powszechne jest ludowe przekonanie, że zmorą będzie dziec
ko, jeśli podczas jego chrztu padły słowa mary, zamiast; wiary lub zmoraś, zamiast: 
zdrowaś. Obrazuje ono wiarę w sprawczą moc słowa5.

Zmora przychodzi nocą, by dręczyć śpiących. Przygniata ich swoim ciężarem, 
kładąc się na piersiach, czyni bezwładnymi, dusi, a czasami nawet wysysa krew. Ilu
strują to zwroty i wyrażenia: ogpol. zmora kogo dręczy / dusi i gniecie / trapi ‘ktoś ma 
ciężki sen z halucynacjami, z uczuciem duszenia, gniecenia na piersiach’ (Treder 1989: 
87); liziejak zmora (DWOK 46: Kaliskie i Sieradzkie, 476; Pełka 1987: 154); męczy 
mnie jak zmora ‘jest natrętny’; włóczy się za mną jak zmora ‘naprzykrza się’; blady jak  
zmora ‘chory’ (Czyżewski 1988: 137); ciesz, blady, jakby go wszystki mory po nocach 
cyckały6 (Treder 1989: 87); kasz. jąći, jakbe go mora deśeła (Sychta SGKasz II, 89); 
bladi / xudi (przez kojarzenie z mora ‘ćma’) / pokalećoni (ze śladem po nadgryzieniu7) / 
uślaponi (morzony człowiek się poci, ale też -  mory duszą wodę) / markotni (Polesz- 
czuk o spotkaniu z tą zjawą powiada, że wówczas na duszy ciężkim kamieniem leży 
smutek) / nevesponi / spęci jak mora (człowiek morzony nie śpi dobrze, ale i źle śpi 
człowiek-zmora)8; lezc / sejec jak mora; przekl. ńex go mora mori / deśi (Sychta 
SGKasz III, 105)9 10. Zmora męczy nie tylko ludzi, ale również konie. O koniu, ociekają
cym rano obfitym potem w stajni, mówi gospodarz, że go mora duśeła (Sychta, Słów. 
kociew. II, 132), albo mara zrobjiua ten koutun końom (SGOWM III, 258)'°. Bicie zmo
ry zaś to sposób leczenia rozmaitych chorób wewnętrznych tych zwierząt, jest to „ude
rzanie kijem po ścianach żebrowych konia” (DWOK 42: Mazowsze VII, 347).

Polskie nazwy zmór zostały opracowane przez W. Budziszewską11. Jako uzupeł
nienie pojawią się nazwy: dusiołka, dusiołek, dusiciel, ugardleca, stodolanka, koga, 
wodna zmora, sotona, myrcha, biża, bieżą, biże, bożek, koszmar, z ły  duch, czort-diabeł 
nocny diabeł, upiór, strzyga, wiedźma

4 Jest to związane z przekonaniem ludowym, że na kole od karę [od taczki -  lub na taczce] abo od 
prąjeńa [od kołowrotka -  lub na kołowrotku] jez ji mora leji deśec (Sychta SGKasz II, 191); por. mer! mer! 
interj., 1. ‘naśladowanie głosu zmory’. Mora mreći [mruczy; czasownik znaczy także ‘niewyraźnie, cicho 
mówić’, ‘śpiewać’] kej ona deśi: mer! mer! 2. ‘naśladowanie turkotu kołowrotka do przędzenia’ (Sychta 
SGKasz III, 71).

5 Zob. J.S Bystroń, Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, [w:] idem, Tematy, które mi odradzano. 
Pisma etnograficzne rozproszone, wybrał i oprać. L. Stomma, Warszawa 1980, s. 204-218.

6 O ssaniu piersi ofiar: KLS 111, 192, 629, o wysysaniu krwi: ibidem, 628-629.
7 Zmora przybiera często postać jabłka lub gruszki. Skoro tylko nękany przez nią poczuje zapach 

owocu, powinien odszukać go i go nagrezc. W ten sposób naznaća są morą. Nazajutrz będzie ją  można po
znać po ukąszonej wardze lub innej ranie (Sychta SGKasz III, 105).

8 Wszystkie objaśnienia w nawiasach okrągłych są autorstwa J. Tredera; idem, Frazeologia kaszub
ska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989, s. 87-88.

9 O związku przysłów nocny Marek', tłucze się jak Marek po piekle ze zmorą, morą zob. W. Budzi- 
szewska, Związek między słowem, wyrażeniem i wierzeniem ludowym (kania, nocny Marek), „Literatura Lu
dowa” 1992, nr 1, s. 58; J. Treder, Frazeologia..., s. 88-89.

10 Karł SGP VI, 120: wieszczyca ‘kołtun’; tu nazwa kołtuna jest identyczna z nazwą istoty mitycznej, 
która go powoduje -  zob. Sławski SE II, 376.

11 W. Budziszewską, Polskie nazwy zmór...
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Nazwy zmory informujące o czynnościach, które wykonuje

Zdaniem W. Budziszewskiej, mora, mara to jedne z najstarszych nazw zmory, 
pochodzą od ide. *mer- ‘cisnąć, tłoczyć’ [WB, 17]. Według Trubaczowa: „Tpyzmoe 
cjiobo” , gdyż i interpretacja psł. *mara i związek z *mora nasuwają wątpliwości (ESSJ 
XVII, 206; XIX, 213-214). W polskich gwarach występują następujące formy: mara, 
mora, mora ‘zmora’ (por. zmórachowac ‘o zmorze nocnej: zmęczyć, znużyć’, Karl SGP 
III, 113), mara ‘upiór; zmora; duch; widziadło’ (Szymczak, Słownik gwary Doma- 
niewka IV, 537), kasz. mora ‘dusza wychodząca z ciała pogrążonego we śnie człowieka 
[...] dławiąca ludzi, ujeżdżająca zwierzęta aż do całkowitego ich wyczerpania, szcze
gólnie konie i młode bydło, wysysająca soki z drzew, dusząca ciernie i wodę, zmora’ 
(por. przekl. ńex go mora mori / deśi; mora robi masło ‘pada deszcz i równocześnie 
świeci słońce’12 13 14, Sychta SGKasz III, 102-106), kasz. mera ‘uosobienie ciężkiego snu’ 
(por. mńą jis  mera desela, Sychta SGKasz III, 71), koc. mora ‘uosobienie twardego 
snu’ (Sychta, Słów. kociew. II, 131-132), mifora ‘zmora’ (Tomaszewski 1935: 112; To
maszewski 1930: 152), mora, m ^ r a  (Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 256), 
mfyra, muyra{Północno-polskie teksty gwarowe, 17), /noera (Ramułt, 106).

Notowane są też zgrubienia:
-  z sufiksem -yszcze, gwar. -yszcze, -eśće, -eśće: mórzyszcze (Karł SGP III,

113), kasz. moresće (por. co noc to moreśće me mori, Sychta SGKasz III, 106), moerś- 
sće (por. to moereśće xoejeło do mńe koeźde noce, Ramułt, 107),

-  z sufiksem -ysko, gwar. -esko: kasz. moresko (Sychta SGKasz III, 106).
W Wielkopolsce oraz w Gorcach obok żeńskiej nazwy mora notowana jest mę

ska z sufiksem -us morus (Karł SGP III, 113; Kobylińska 2001: 83), m^orus (Toma
szewski 1934: 50). Według Budziszewskiej nazwa męska jest późniejsza (WB, 18).

„Słowo zmora jest wyłącznie polską formacją, pochodną od zmorzyć (por. mo
ra)'3. Ma tendencję do rozszerzania się na teren całej Polski” (WB, 18): zmora, zmoera 
(Karł SGP VI, 398; por. żeby go zmory wzięły, DWOK 48: Tarnowskie-Rzeszowskie, 
276), zmora (Szymczak, Słownik gwary Domaniewka VIII, 1194; Gómowicz, Dialekt 
malborski 112, 320), zmora, zm^ora, zmtłóra (por. zmora dusi cuoveka\ straśńe gńeće ve 
śńe; tag go zmora uususyua, ze umar, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXXI, 
228), koc. reliktowe zaora (Sychta SGKasz III, 102; Sychta, Slow. kociew. -  nie noto
wane). Nazwa sumora pochodzi z Opolszczyzny (inaczej: mora, Pawłowska 1982: 41). 
Najprawdopodobniej jest to gwarowe przekształcenie wyrazu zmora. Męski odpowied
nik nazwy zmora -  zmór (Baranowski 1981: 67) znany jest w Wieluńskiem.

Na południu Polski występują nazwania zmory pochodne od czasownika gnieść 
(WB, 18) z sufiksami -ek i -uch: gniotęlł*, fem. gniotka, gnieciucb (Karł SGP II, 94; 
por. gńotka, co prśije gńeść, vevali ći ryz or do gąby, Zaręba 1960: 40), gniontka (Byt- 
nar-Suboczowa 1963: 70), na Spiszu gnieciuf (inaczej: siodło, por. przysiondzie toto [!] 
deka we śnie, dusi cie, ale śe obudzić nimozes, Kowalska-Lewicka 1957: 13), gnietek

12 Ten zwrot jest dowodem utożsamienia mory z czarownicą; zob. Bruckner SE, 655: mora ‘o cza
rownicy’.

13 DWOK 15: W. Ks. Poznańskie VII, 42: ,Mora. w Kaliskiem zmora, zapewne od zmorzenia, bo 
snem zmorzonych ludzi ciężarem swoim przygniata”.

14 Zob. B. Gustawicz, Gniotek, „Lud” XV (1909), s. 358-360; autor wykorzystał opowieść J. Miku- 
szewskiej z Żywca.
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(Czyżewski 1988: 133), gnotek (Baranowski 1981: 65), gmocek (inaczej: gnieciuch, 
Saloni 1908: 131; Poniatowski 1931-32: 268), u Rusinów w Sanockiem -  zapożyczone 
-  gniećko (WB, 19). S. Poniatowski przypuszcza, że nazwa gmocek może być wyni
kiem przekręcenia nazwy gniotek(Poniatowski 1931-32: 268)15.

W Tatrach i południowej Małopolsce notowane są nazwy zmory informujące 
o tym, że ta istota półdemoniczna siedzi na piersiach swojej ofiary. Są nimi: siodło 
(Biegeleisen 1929: 272), deminutivum siodełko {Śliziński 1987: 63; Fitak 1997: 49; 
KLS III, 648), siodełko (Małecki 1931: 162), augmentativum siodlisko (Bohdanowicz 
1994: 52), siśdłisko(Karł SGP V, 117), siedlisko(Śliziński 1987: 63; KLS III, 648).

Podhalańskie s i o d e ł k o też nazwaniem złego ducha, o którym opowiadają, że 
je  na Wołosynie\ ono dusi het, bo ono je  ze skolnego duka; męcy ludzi; wychodzi na 
świat podczas wichury i burzy (Bazińska, Wierzenia, 93-94).

Morfem rdzenny -mac-, wyróżniany w czasowniku macać, zawierają nazwy 
zmory używane w Rzeszowskiem: mac ‘zmora’, macek (Pawłowska 1976-77: 202), 
macka (WB, 21) oraz pochodząca z Kaliskiego omacnica ‘straszydło nocne, nocnica’ 
(u Lindego: omacmica, Karł SGP III, 440).

Nazwy gmac (Pawłowska 1976-77: 202) oraz -  przywoływana już -  gmocek 
powstały w wyniku kontaminacji wyrazów gnieść i macać.

Czasownik dusić jest podstawą nazw męskich dusiołek (Bruckner 1985: 301), 
dusiciel- z Rzeszowskiego (Pełka 1987: 157) i żeńskiej -  z okolic Krakowa -  dusiołka 
(Bohdanowicz 1994: 52). Kaszubska żeńska nazwa ugardleca (Sychta SGKasz VI, 11)16 
motywowana jest przez czasownik ugardlec ‘udusić* (por. mora xcala me jis  v noce 
ugardlec, Sychta SGKasz I, 304).

Nazwy informujące o miejscu przebywania zmory

Nazwaniem zmory w okolicach Myślenic jest derywat od rzeczownika stodoła 
z sufiksem -anka: stodolanka (inaczej: dusiołek, Brylak, Wierzenia, 298).

Małopolska zmora zwana kogą przedstawiana jest w postaci ładnej dziewczyny 
przybywającej nocą wysysać krew z ust swej ofiary (Poniatowski 1931-32: 268). Wy
daje się, że nazwa ta jest neosemantyzmem od dial, koga ‘prymitywne łóżko przeważ
nie w stajni, umieszczane nad sufitem albo na podłodze’ (Sławski SE II, 327 -  tu tylko 
etymologia dial, koga ‘prymitywne łóżko przeważnie w stajni, umieszczane nad sufitem 
albo na podłodze’). W innym miejscu zapisano informacje, że zmora dusi człowieka, 
wchodząc na niego od nóg i posuwając się w stronę klatki piersiowej, że chodzi w ko
żuchu i jeździ na kółku oraz że ten, kto by jej to kółko zabrał, dostałby od niej worek 
pieniędzy (Kosiński 1904: 14).

Na Pomorzu znana jest wodna zmora, która wieczorem przychodzi do wsi od 
wód Zalewu Kamieńskiego. W ukryciu czyha na podwórzu na swoją ofiarę. To wierze
nie ludowe wiąże się z niepisanym zakazem wieczornego wychodzenia w obejścia go

15 O etymologii nazw zmory w językach bałtyckich -  o ich związku z ‘przyciskaniem’ i ‘gnieceniem’ 
zob. W. Budziszewska, Polskie nazwy zmów..., s. 21-22.

16 Zdaniem H. Popowskiej-Taborskiej przejrzystość etymologiczna nazw ugardleca oraz mora, 
a także odwoływanie się w ich opisie do duszy ludzkiej pozwalają uznać obie formacje za późne, powstałe 
w dobie oddziaływania wpływów chrześcijańskich; eadem, Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone 
w kaszubskiej leksyce, „Światowit” 1995, s. 151-152.
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spodarskie (Kukier 1972: 514). Kaszubi są przekonani, że mora ‘zmora’ nie omija mora, 
jeździ po nim ńecktp lub na słomę. Mori ‘dusi’ wodą, której jej tam nigdy nie zabraknie. 
Skrada się niepostrzeżenie do łodzi, gdzie usypia rybaków (Sychta SGKasz III, 112).

Z estawienie słowotwórcze

W Sanockiem jako nazwa zmory używane jest wyrażenie boży wór (WB, 21), 
nawiązujące do wyobrażenia zmory jako ogromnego ciężaru na piersiach (por. mora 
vlaza vjizbą jurkę od kluća i kła je  są na cloveka jak meśk pasku, Sychta SGKasz III, 
103). Etnograf W. Kosiński objaśnia, że boży wór to strach w postaci męskiej, czarno 
ubrany, w czerwonej czapce, który wodzi ludzi po bagnach i dusi śpiących po domach. 
Jeżeli się go zbije, to się w maź rozleje. Bożym worem straszą niegrzeczne dzieci (Ko
siński 1904: 5).

Neosemantyzmy

Nazwa zmory na Śląsku Cieszyńskim myrcha (Simonides 1989: 262) to neolo
gizm semantyczny od pejoratywnego marcha, mercha ‘babsko’ (Bruckner SE, 322). 
Nazwa ta wskazuje na upostaciowanie tej istoty półdemonicznej. Można tę nazwę zmo
ry potraktować jako nazwę przezwiskową.

Nazwanie zmory w okolicy Biłgoraja: bizia, tiiźa (inaczej: nocnica, nocula, 
Mazur 1978: 146; SGP PAN II, 229) pochodzi prawdopodobnie od słowa dziecięcego 
biziu, zachęcającego do snu, używanego w kołysance (WB, 21), na przykład: „Biziu, 
biziu do wieczora, aż mamula przyńdzie z pola” (SGP PAN II, 229). W przyśpiewie 
przy kołysaniu lub usypianiu dziecka oprócz biźu pojawiały się wyrazy biźu, biźana, 
biźana (Sychta, Słów. kociew. I, 26). Kaszubi i Kociewiacy twierdzą, że zmora naj
pierw usypia swą ofiarę śpiewem, a dopiero potem ją  dusi, speva mu nad uxą. jaź ona 
go ub'ize ‘ukołysze’ (Sychta SGKasz III, 103; por. ta mora ieśće rostomaity śńiki 
[sny] tag zadavaua, a xucaua tag dugo aźe uiśpuua -  xucaua: xuu, xuu, Pluta 1964: 
105-106). Wydaje się, że istnieje związek między notowanymi w Rzeszowskiem na
zwami zmory biża, bieżą (Bohdanowicz 1994: 52) oraz biże (Pełka 1987: 157) a omó
wionym wyżej: bizia.

Do grupy neosemantyzmów należy też koszmar-  nazwa zmory z Białostockiego 
(ibidem). Rzeczownik ten w języku literackim występuje w wyrażeniach nocne / senne 
koszmary, które mogły być źródłem tej nazwy. Warto dodać, że w zapożyczaniu wyrazu 
z francuskiego pośredniczył język rosyjski, franc, cauchemar ‘zmora; męczący sen’, 
ros. kośmar (Bańkowski ES I, 802).

Nazwy przeniesione

Z demona zła, diabła na zmorę zostały przeniesione złożone nazwy: w Lubel
skiem zły  duch, w Białostockiem czort-diabeł, nocny diabeł (Pełka 1987: 157).

Z demona, do którego pod względem wysysania krwi z ofiar zmora jest podob
na, zostały przeniesione: notowana w Lubelskiem nazwa upiór (ibidem) oraz -  w Kra- 
kowskiem -  strzyga (DWOK 7: Krakowskie III, 68).
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Z czarownicy -  albo z czarownika -  na zmorę zostały przeniesione następujące 
nazwy17: wiedźma (Karł SGP VI, 109), wieszczyca, męskim odpowiednikiem tej dru
giej nazwy jest wieszczoch (WB, 19), vescyca, veśćax (Tomaszewski 1934: 50), wiesz
czycat, wieszczy (Wróblewski 1967: 452), dłuż. chodota (por. chodota duśy ‘zmora 
dusi’, WB, 19), cbódota, kbodota, kbodojta, chódojca, cbódojta (por. chodota me duśy, 
Muka I, 487-488). Przypomnę, że bywa też odwrotnie -  nazwy zmory przechodzą na 
czarownicę [zob. w rozdziale Nazwy czarownicy], a ćmy są upostaciowaniem obu istot 
półdemonicznych18.

Oto nazwy tych nocnych owadów: zmora ‘ćma’ (Dejna 1990: 309), mora (Karł 
SGP III, 113; SGŚ1, 48; SGŚ1 Ciesz, 181), kasz. mora (Sychta SGKasz III, 105; AJKasz III, 
mapa 103: ‘Ćma’), mMora (AJiKLWkp II, mapa 190: Cma i synonimy), zmora, mora, mara 
(AGMaz VII, mapa 331: Ćma ‘Lepidoptera’), mora, muora, mura, uomacńica (AJS1 IV, 
mapa 597: Ćma -  motyl nocny), omacnica ‘owad skrzydlaty’ (Karł SGP III, 440)19 20.

Z demonów odmieniających niemowlęta, które ssały też piersi położnic, a gdy 
nie było pokarmu, wysysały krew, na zmorę przeniesiono nazwę bogina [zob. w roz
dziale Nazwy demonów wodnych i brzegowych]. W Rzeszowskiem wierzono, że boginy 
w nocy jeździły na koniach, dlatego rano konie były spienione i miały skołtunione 
grzywy (WB, 20).

Ten sam rdzeń bog- zawiera, notowana również w Rzeszowskiem, nazwa zmory 
bożek {Pełka 1987: 157). Być może jej genezę należy widzieć w uniwerbizacji zesta
wienia słowotwórczego boży wór[zob. wyżej].

Z demonów domowych na zmorę przeniesiono nazwę ubożę (WB, 2 1 ) .  W. Bu- 
dziszewska przypuszcza, że pochodzące także z Rzeszowskiego nazwanie zmory obłoże 
jest przekształceniem tej nazwy, dokonanym drogą etymologii ludowej (ibidem), 
przy wykorzystaniu znaczenia czasownika obłożyć.

Z demonów niepokojących nocą dzieci przeniesiono na zmorę nazwy: nocnica 
(Karł SGP III, 332), nocznica (inaczej: nocnica, mora, SGŚ1, 50, 152), noc lica (Droz
dowska 1962: 124) oraz nocula (Pełka 1987: 157). Wiązało się to -  jak zauważa
J. Bohdanowicz -  z zatarciem się w tradycji ludowej wielu wierzeń z zakresu demono
logii i pomieszaniem wiadomości o zmorach i nocnicach21. W pracy W. Budziszewskiej 
została przywołana stp. nocnica ‘ciężki sen z przywidzeniami i uczuciem duszności’ 
(WB, 20).

17 W materiałach etnograficznych zapisano informację, że zmora powstaje z czarownicy, która nie 
została przyjęta nawet do piekła, bo popełniła bardzo dużo zbrodni. Jako zmora czarownica taka błąka się 
po świecie, podczas snu krew wysysa lub dusi (DWOK 48: Tamowskie-Rzeszowskie, 276).

18 Zmorę, a także czarownicę i czarownika zdradzają gęste, zrośnięte nad czołem brwi. K. Moszyński 
sądzi, że w umyśle ludu obraz dwu gęstych, zrośniętych ze sobą brwi skojarzył się z obrazem dwuskrzydłej 
(z pozoru) ćmy, dlatego ten owad uważany jest za wcieloną duszę zmory lub wiedźmy. W jednym z podań 
niemieckich zapisano, że ludzie posiadający gęste, zrośnięte brwi mogą wysyłać z siebie ducha, który wyla
tuje z ich brwi w postaci ćmy, napada na pogrążonego we śnie wroga i uśmierca go -  KLS III, 607.

19 Zob. W. Budziszewska, Z nazw motyla w językach słowiańskich na tle porównawczym, Rocznik 
Slawistyczny, t. XLII1, 1983-85, s. 14, 15. Ćmy nazywane są też duszami, bo ich postać przyjmują dusze 
pokutujące.

20 Kaszubi twierdzą, że krasńąta, kraśńaki nocą splatają koniom grzywy w małe warkoczyki. Kocie- 
wiacy posądzają o to mory, zob. Sychta SGKasz III, 102; Sychta, Słów. kociew. II, 132.

21 J. Bohdanowicz, Demonologia..., s. 52.
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Nocnice były demonami dość nieokreślonymi. Wiemy, że nie dawały spać 
dziecku, zwłaszcza, gdy matka przez zapomnienie zostawiła suszące się na dworze 
pieluszki na zorzach, czyli w promieniach zachodzącego słońca22. Huculskie nicznyci\o 
dusze zmarłych dziewcząt, co przychodzą nocami sen odbierać ludziom (Poniatowski 
1931-32: 268). Demony nie dające spać dziecku, czy powodujące jego bezsenność, na
zywane były również: murysiami (Kotula 1989: 81), marudami (por. w lalce siedzi ma
ruda, czyli zle, duszące dzieci, a przybierające postać lalki, Karł SGP III, 120; Czernik 
1985: 95), płaczkami(Gaj-Piotrowski 1993: 115), płacznicami(Siek 1939: 28), umo
rzy skami i siostrzycami (Gaj-Piotrowski 1993: 134). Ostatnia nazwa pojawiała się też 
w zamówię, która miała im przeciwdziałać: Siostrzyce, siostrzyce, wszystkieśta siostrzy- 
ce; jedna szyje, druga pierze, a trzecia dzieciom spanie bierze (ibidem). Na Rzeszowsz- 
czyźnie demony niepokojące dzieci, które szły spać bez pacierza określano mianem 
ubożą (Kotula 1974: 54). Być może nazwę tę wyjaśni znaczenie notowanego 
w Beskidzie Śląskim wyrazu bożatki ‘dusze zmarłych małych, nie ochrzczonych dzieci’ 
(Strzelczyk 1998: 65).

Nazwy zapożyczone

We wsiach śląskich zmora była nazywana sotoną (Lehr 1984: 231; Simonides 
1984: 104; por. ty moro! ty sotóno! ‘gdy ktoś jest zagniewany na kobietę lub dziewczy
nę’, Kadłubiec 1970: 65), sotóną (SGŚ1 Ciesz, 268; Kadłubiec 1968: 54)23. Niektórzy 
informatorzy odróżniali sotónę od mory. Twierdzili, że mora to zły duch, który zamie
nia się w kota, białą lub czarną myszkę, owada, a nawet źdźbło, a sotóna -  schronienie 
cielesne mory, dziewczyna, która o wyznaczonej porze nocnej popada w stan odrętwie
nia (mora wychodzi z niej i napada na swą ofiarę, dusząc ją  lub ssąc z niej krew). Inni 
byli przekonani, że mora ssie soki drzew, a sotóna -  krew24.

Sotona to także nazwanie demona wodzenia, nazywanego planetą, błudem, który 
może wyciągnąć z łóżka śpiącego człowieka i wodzić go po polach i lasach. Sotoną 
zwane są również światła widywane we wodzie lub krzakach i na polach (Schnaider 
1912: 174).

Sotona to bohemizm (Machek 1971: 538), notowany jako nazwa zmory przede 
wszystkim na Śląsku.

Słowackie źródło -  słc. hrboś ‘garbus’ -  mają następujące nazwania zmory: bur- 
bósz, burbóż (DWOK 51: Sanockie-Krośnieńskie III, 31), hurbusz (Flizak 1952: 46) 
oraz -  zapisane w pluralis -  burboszcze, burborze (Gustawicz 1901: 44), burboszcze, 
huborze (por. hurbusz przyległ ‘zmora dusi’, WB, 20). W. Budziszewska przypomina, 
że w niemieckich wierzeniach ludowych zmora występuje niekiedy w postaci brzydkie
go, garbatego człowieczka z dużą głową, a demony często są ułomne. Dodaje, że 
w przejęciu nazwy słowackiej uczestniczyć musiał język ruski -  ze względów geogra
ficznych (WB, 21).

22 Formuły odczyniania nocnic przytacza W. Drozdowska, Istoty demoniczne w Zatęczu Wielkim, 
pow. Wieluń, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. IV, 1962, s. 124-125; zob. też: S. Czernik, Trzy zorze dziewi
cze, [w:] idem, Trzy zorze dziewicze. Wśródzamawiań i zakląć, Łódź 1985, s. 58-62.

23 Zob. P. Zawada, Sotony, „Zaranie Śląskie” 1932, nr 2, s. 118-121.
24 K.D. Kadłubiec, Z śląskich opowieści wierzeniowych, „Kwartalnik Opolski” 1968, nr 3-4, s. 54.
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Rusycyzmem jest kikimora ‘zmora’ (Baranowski 198: 66)25 -  rus. mxuMopa to 
złożenie wywodzące się z psł. *kykymora (inaczej: luuiuuMopa, C j ia B H H C K a a  MHtjto- 

jionifl, 222-223; ESSJ XIII, 261-262). Spolszczona forma kicimora notowana jest 
w okolicach Radomia (por. bodaj cię Kicimora bez całką noc dusiła, Karl SGP II, 353; 
DWOK 21: Radomskie II, 262). W powstaniu ostatniej nazwy mogła mieć udział ety
mologia ludowa, za przyczyną której powiązano rusycyzm kikimora z onomatopeiczną 
nazwą kota kici. Jak wiadomo, kot był jednym z upostaciowań zmory (por. kasz. kej 
mora deśi, lej ona mreći [mruczy], Sychta, SGKasz III, 124).

Nazwa niejasna etymologicznie

Określenie wiek ‘zmora’ notowane jest u Lasowiaków i w Rzeszowskiem (Karł 
SGP II, 94; W. Gaj-Piotrowski 1993: 197). Budziszewska traktuje je jako archaizm se
mantyczny, wiąże je z psł. *vekb ‘siła’, ‘wiek życia’, ‘epoka’. Przywołuje też polskie 
pot. i dial, wyrażenie siła nieczysta ‘demon’ (WB, 18). Psł. *vekb znaczy głównie ‘dłu
gie trwanie, długie życie, bardzo długi, nieokreślony czas, wieczność’, dlatego inter
pretacja Budziszewskiej nie jest przekonująca. Moim zdaniem, nazwę zmory wiek nale
ży potraktować jako niejasną etymologicznie.

Nazwy zmory są zróżnicowane zwłaszcza w gwarach południowej Polski. Bu
dziszewska widzi przyczynę tego faktu w sąsiedztwie gwar słowackich i ukraińskich 
(WB, 21).

25 B. Baranowski wiąże występowanie tej nazwy w Osowcu nad Biebrzą, pod Mławą i w Praszce 
w Wieluńskiem z istnieniem na tych terenach garnizonów rosyjskich w końcu XIX i na początku XX wieku; 
idem, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 66.



VII NAZW Y UPIORA'

W połowie XIX wieku R. Berwiński -  literat i autor studiów nad polską demo
nologią ludową -  wysunął tezę, że postać upiora wykrystalizowała się dopiero w XVII 
stuleciu z przeniesionych na teren Słowiańszczyzny z innych etnicznie obszarów wie
rzeń średniowiecznych w empuzy, lamie, larwy i strzygi. Przeczą temu ustalenia arche
ologów1 2 i etymologów. Podczas wykopalisk archeologicznych znajdowano datowane 
wcześniej (tj. przed wiekiem XVII) czaszki ludzkie przebite żelaznym gwoździem oraz 
szkielety ludzkie z wyraźnie zachowanym drewnianym kołkiem, którym przebita była 
głowa lub pierś.

Czaszki ludzkie z okrągłymi otworami interpretowano czasem jako należące 
do ofiar walk lub osób, którym przeprowadzono trepanację czaszki. Sądzi się jednak, 
że przynajmniej część z tych czaszek była przebita po śmierci drewnianym kołkiem, 
który w ciągu wieków uległ procesowi gnicia3. Celem wspomnianych zabiegów było 
oczywiście unieszkodliwienie wstającego z grobu upiora. Upiór jest istotą półdemo- 
niczną-jest żywym trupem konkretnego człowieka.

Nazwa podstawowa

Upiór jest nazwą podstawową. W polskich gwarach jest ona notowana w nastę
pujących postaciach: upiór ‘demon ukazujący się po śmierci’ (por. upurto ie dusa po
kutnika, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXIX, 222), utMier(DWOK 15: W. Ks. 
Poznańskie VII, 204), kasz. upór ‘zmarły opuszczający mogiłę i błądzący po ziemi 
w zamiarze przyprawienia innych o śmierć, upiór’, upór xoji po svece, ma trupę głovą, 
a v ń e  pali są vid; niekiedy miewa na każdym ramieniu po jednej zapalonej świecy, stąd

1 S. Gonet, Strzygonie, „Lud” III (1897), s. 154-155; S. Wasylewski, W sprawie wampiryzmu, „Lud” 
XIII (1907), s. 291—298; J. Bohdanowicz, Demonologia ludowa. Relikty wierzeń w strzygonie i zmory, „Lite
ratura Ludowa” 1994, nr 2, s. 43-62, tu na s. 47 mapa: Zasięg najpopularniejszych nazw na osobników po
wracających rzekomo po śmierci na ziemię; B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981; idem, 
Z badań nad dawną demonologią ludową. Relikty wierzeń w upiory-strzygonie na terytorium województwa 
łódzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I: Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 40, 1965, 
s. 75-86; M. Kozioł, Strzygoń, „Etnolingwistyka”, Lublin 1989, t. II, s. 85-94.

1 B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków..., s. 50; R.W. Berwiński [bez imion i nazwiska 
autora na karcie tytułowej], Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, Poznań 1862, t. II, 
s. 34, 38.

3 KLS III, 657-658. B. Baranowski, Z badań nad dawną demonologią ludową..., s. 77.
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łatwo go poznać, dlatego ukrywa się w zbożu lub grochu i znienacka napada na prze
chodniów; najbardziej odpowiadają mu Matki ‘zapasy’; tak długo upór z ćłoveką są 
Matkuje, jaż on go na srńerc za Matkuj e\ najbardziej groźny jest upór wtedy, gdy uderza 
w dzwony, bo xto te zvone ćeje, musi umrec (inaczej: o pi, veśći, Sychta SGKasz VI, 24- 
26), kasz. upón (Sychta SGKasz VI, 26), kasz. archaiczne opól, uepól ‘upiór’ (Sychta 
SGKasz III, 333), wypiór ‘upiór’ (Karł SGP VI, 218; Dąbrowska 1904: 102), wypier 
(Kotula 1989: 182), upiór, łupior, łupirz, topi, wupi(Karł SGP VI, 32), kasz. opi4, uopi, 
uupi\ yepi, yepi, hapi, ropi, óełap, połap ‘zmarły opuszczający mogiłę i błądzący po 
ziemi w zamiarze przyprawienia innych o śmierć, upiór’, zarówno opi, jak veśći nie 
znajdują ubetku ‘spokoju’ w grobie, budzą się i zjadają swoje smertelne obuce ‘ubra
nie’; z chwilą, gdy już zdążyli zjeść większą jego część, wstają nocą z grobu; niekiedy 
pożerają swe własne ciało i w postaci kościotrupa opuszczają trumnę; opije gorsi od 
veśćego\ podczas gdy drugi zaMera tylko krewnych wysysając z nich krew podczas snu, 
to pierwszy cigńe /  cęgńe także obcych, nieraz całe wioski; chodzi on nocą od xeći do 
xeći, klepe na okno i pyta: Hej, spita va? jeśli usłyszy odpowiedź: Spńne, wówczas od
powiada im: Spita na veki, po czym wszyscy w chacie umierają, stąd poszło przysłowie
0 kimś, co długo śpi: spi, jakbe go opi zamóvił\ nierzadko opi wspina się nocą na 
dzwonnicę i uderza w dzwony; jak daleko słychać ich głos, tak dalek dokoła urńeraję 
/eje; bardzo często szkody wyrządzane przez opego przypisuje lud veśćemu, utożsa
miając jednego z drugim (Sychta SGKasz III, 330-332), łupior (inaczej: upiór, por. 
czerwony jak upiór, DWOK 17: Lubelskie II, 94), łupir, opi (Bohdanowicz 1994: 46, 
47), /e/w‘upiór’ (Błaszkowski 1979: 363), ucopyi, łapi‘ts,.’ (Nitsch 1960: 363), łapi(Lo
rentz PW I, 479), łupi (Sychta SGKasz III, 30), uópi ‘wieszczy, upiór’ (Nitsch 1954: 
99), upi (Sychta SGKasz VI, 26), wupi ‘upiór, strzygoń’ (por. wupi aboe vjeśći to je  
jedno, Ramułt, 237), wupji, njełop ‘upiór’ (Fischer, Kaszubi, 208), yopyróik ‘człowiek 
mający według wierzeń ludowych dwa serca i pióra pod pachą’ (Mazur 1978: 157).

Wielość odmianek fonetycznych kaszubskiej nazwy upiora opi spowodowana 
jest lękiem przed przywołaniem tej wrogiej człowiekowi istoty demonicznej, a określe
nie ńełip ma zabezpieczyć mówiącego przed złapaniem go przez upiora5. Zdaniem
J. Łęgowskiego łopi w powiecie kartuskim oraz połap i niełap na Kociewiu są wyni
kiem skojarzenia -  na zasadach etymologii ludowej -  nazwy upiora z czasownikiem 
łapać, nazywającym między innymi „czynność upiorów ludzi do grobów łapających”6. 
Tak samo interpretują południowokaszubskie określenie óełap oraz formy, w których 
po u- następuje samogłoska mogąca kontynuować a długie autorzy Słownika etymolo
gicznego kaszubszczyzny. Typowo kaszubskie nazwy upiora z wygłosowym -i są 
ich zdaniem wynikiem wtórnych skojarzeń z odgłosami przezeń wydawanymi -  tak 
w wypadku formy łupi (por. kasz. arch, łup, łup, łup! interi. ‘naśladowanie kroków
1 głosu upiora zwanego łupi, opi, weśći', por. veśći śed i gadał sóm do se: łup, łup, łup,

4 H. Popowska-Taborska sądzi, że poi. upiór i kasz. opi -  wyrazy budzące poważne trudności inter
pretacyjne -  mają wspólną genezę mimo znacznych różnic brzmieniowych i że postać kaszubska jest wyni
kiem wtórnego odpodobnienia podyktowanego być może zabiegami magicznymi; eadem, Ślady dawnych 
wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce, „Swiatowit” 1995, s. 151.

5 Ibidem.
6 Dr Nadmorski [J. Łęgowski], Kaszuby i Kociewie. Język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki 

i pieśni ludowe w północnej części Prus Zachodnich, Poznań 1892, s. 66.
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Sychta SGKasz III, 30) -  oraz typowych odpodobnień podyktowanych oddziaływaniem 
praw tabu (SEKasz III, 199-200).

W polskich gwarach -  jednak stosunkowo rzadko -  notowane są też formy żeń
skie: upiorzyca, yupoźyca ‘upiór w postaci kobiecej’ (por. yupoźyca ie cervuno, bo piie 
krev luckom, mo velge zęby, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXIX, 222), upie- 
rzyca (DWOK 15: W. Ks. Poznańskie VII, opica, uopica ‘forma żeńska od opi' (Sychta 
SGKasz III, 332).

Upiór nie posiada jednoznacznej etymologii. Niepewna jest też pierwotna 
postać prasłowiańska tego wyrazu. Próbowano go wywodzić z turkotatarskiego ubyr 
‘czarownica’7 8, wiązać ze starą nazwą małpy pochodzenia germańskiego (czesk. opice 
‘małpa’, starorus. opica ‘ts.’), czy traktować jako zapożyczenie wprost z germańskiego 
(dolnoniem. ap if lub widzieć w nim (chodzi o chorw. upir) wyraz-tabu za vukodlak 
‘wilkołak’9.

A. Bruckner wskazywał pień pyr-, per- ‘latać’ i przypominał, że pierwotny upiór 
miał postać ptaka nocnego o długim, ostrym dziobie, którym wysysał krew ofiary. Jego 
zdaniem *ąpir jest złożeniem przeczącym albo pomniejszającym (Bruckner SE, 594), 
zatem znaczy ‘nie latający’ albo ‘prawie latający’.

K. Moszyński rekonstruował postać *ppir, wywodził ją  od czasownika *piriti, 
zachowanego na południu Słowiańszczyzny (sch. piriti ‘dąć, dmuchać’), podając pier
wotne znaczenie ‘wydęty przez wypitą krew, napełniony krwią’ oraz przypominając 
ludowe przeświadczenie, że ciało upiora składa się tylko ze skóry i krwi, że jest -  tak 
jak balon powietrzem -  wypełnione krwią(KLS III, 616)10 11.

L. Moszyński podawał pierwotną postać słowiańską *p-pir-jb lub *ę-pyr-jb 
w znaczeniu etymologicznym ‘byt -  dusza zmarłego -  zamknięty w demonicznej istocie 
pokrytej pierzem’, ‘stworzenie silnie opierzone’, kwestionując ustalenia Skoka, który 
widząc w przedrostku *ę- negację definiował *Q-pir-jb jako ‘stworzenie nieopierzone’ 
(Skok III, 564). Zdaniem L. Moszyńskiego upiór jest romańską sową-strzygą przy
odzianą w słowiańską szatę językową. Słowianie poznali sowy-strzygi na Półwyspie 
Bałkańskim i z tymi wierzeniami związali (obok zapożyczonego romanizmu) nazwę 
jednego z dwóch latających nocnych straszydeł -  tego opierzonego. I tak *ę-pir-jb 
wszedł do świata demonów, a *ne-do-pir-jb utrzymał się wśród straszydeł ziemskich".

W. Budziszewska, nawiązując po części do poglądów Skoka (-pir od *per- 
iecieć’, pierwotnie nazwa-tabu zamiast *vblkodlakb ‘wilkołak’, Skok III, 564), cząstkę

7 Tak Miklosich, 375; zob. L. Moszyński, Słowiańskie nazwy demonów w materiałach „Lexiconu" 
i interpretacji etymologicznej Franciszka Miklosicha, Obdobja, t. XIII, Ljubljana 1992, s. 48; L. Moszyński, 
Prasłowiańskie duchy w oczach slawisty-filologa, Acta Universitatis Nicolai Copemici, Filologia Polska 
XXXVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 230, 1991, s. 160; L. Malinowski, O niektórych wyrazach lu
dowych polskich. Zapiski porównawcze, Kraków 1892, s. 81.

8 AJKasz I, mapa 27: opi ‘upiór’, komentarz: s. 95.
9 Skok III, 564; I, 417; zob. L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 160.
10 Nie wykluczają tej hipotezy S. Urbańczyk i W. Borys; zob. S. Urbańczyk, Religia pogańskich Sło

wian, [w:] idem, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 50-51; W. Borys, 
Preftksacja imienna w językach słowiańskich, Wroctaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 158.

11 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy.., s. 161, 160; L. Moszyński, Słowiańskie nazwy demonów..., 
s. 48, 50; o pokrewieństwie upiora z pierzem pisze S. Urbańczyk (Religia pogańskich Słowian..., s. 51), nie 
wykluczając tej hipotezy; o nietoperzu -  zob. w rozdziale Nazwy demona zła -  diabła.
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*-pyr wyprowadzała z psł. *pyrb, któremu odpowiada staropolskie perz ‘kurz (gorący), 
popielisko’ oraz czeskie starsze pyr ‘gorący popiół’. Przypominając zachowane 
na Bałkanach wierzenie, że upiór powstaje z takiego nieboszczyka, którego ciało całymi 
latami nie ulega rozkładowi -  co wzbudza ogromny lęk, objaśniała *ę-pyrb jako 
‘ten, kto nie rozpadł się w proch i pył’, traktując tę nazwę jako eufemizm wyrazu 
*vblkodlakb ‘wilkołak’12.

W. Boryś uznał psł. *ępirb za nomen agentis z sufiksem -jo- od czasownika 
vb-pirati, vb-pbrati ‘wbijać, wciskać’. Według niego ępirb pierwotnie znaczył ‘ten, co 
się wbija (w ciało, by wypić krew)’13.

Do Polski upiór przybył z Rusi (psł. * ępirb > rus. upirb —> poi. upiór). Czas po
życzki jest bliżej nieznany14. Na Rusi jednak upiory były dawniej czczone, składano im 
ofiary. Najprawdopodobniej motyw picia krwi i „okropny charakter” upiory przejęły 
od strzyg15 *.

Zdaniem autorów Słownika etymologicznego kaszubszczyzny polska postać upiór 
jest najpewniej wtórna, przeciwstawiająca się rdzennym -ó- postaciom z -i-, przeważa
jącym w językach słowiańskich. W niewątpliwie wtórnych i przeobrażonych w wyniku 
oddziaływań nakazów tabu kaszubskich postaciach z wygłosowym -i [zob. wyżej] ety
molodzy ci skłonni są widzieć archaiczny rdzeń -  pir-, któremu (po odpadnięciu -r) 
nadano postać przymiotnikową (SEKasz III, 199).

Dodajmy, że upiór dotarł do Polski także drogą okrężną-jako wampir. Etymo
lodzy zbudowali następujący łańcuch pożyczek i przemian głosowych: psł. *ępirb > 
stbułg. *vępirb —> śrgrec. ftapjwpoę —» serb.-chorw. vamplr —> niem. Vampir (od XVIII 
w.) —* poi. wampir'b. Gwarowe wampierz notowane jest w okolicach Lublina (Urbań
czyk 1947: 50), wąpierz na Powiślu Lubelsko-Podlaskim (Kukier 1967: 202), wąpiiz 
‘upiór, wieszczy’ w Wielkopolsce (Wróblewski, 1967: 447).

Nazwy wskazujące na pochodzenie upiora

W Sieradzkiem upiór, czerwony trup wstający z grobu, by wysysać krew, nosi 
miano martwieć. Opowiada o nim ludowa piosenka:

Księżyc świeci
Martwieć leci,
Sukieneczka szach, szach,
Panieneczko, czy nie strach.

(Piątkowska 1898: 422).

Na Warmii i Mazurach upiór nazywany bywa umarlak (Bień-Bielska 1959: 11), 
w Lubelskiem, Rzeszowskiem i Białostockiem -  umrzyk, nieboszczyk (Pełka 1987: 167).

Do tej grupy należy też chyba zaliczyć nazwę potępieniec (Bień-Bielska 1959:
11), skoro demonami stawali się ludzie, którzy zmarli w nienaturalny sposób -  np. po
pełniwszy samobójstwo -  czym skazywali się na wieczne potępienie.

12 W. Budziszewska, Z nazw motyla w językach słowiańskich na tle porównawczym, Rocznik Slawi
styczny, t. XL1II, cz. 1, 1983-1985, s. 13-14.

12 W. Boryś, Prefiksacja imienna w językach słowiańskich..., 159.
14 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 161; idem, Słowiańskie nazwy demonów ., s. 48.
15 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian..., s. 51.
14 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 161.
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Duch, dusza (Bień-Bielska 1959: 11), a także peryfrazy dusza zmańego, dusza 
pokutująca nocny duch pokutujący (Pełka 1987: 167) to nazwania upiora związane 
z traktowaniem tegoż jako pokutującej za grzechy duszy ludzkiej17.

Nazwy, których źródłem jest łac. str/ga 'wiedźma, czarownica'

W polskich gwarach znajdujemy takie nazwy upiorów -  żeńskiego i męskiego: 
strzyga stsyga (por. stśygi som takuśirjke jag uupożyca, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. 
i Łódź. XVIII, 247), stśiha stsiha (por. stśihy majum tuplovane zuby, jak źyjum, to ich 
ńe poznać, jak sum umźyte, to hryzum sumśeda, Steuer 1937: 125), szcziga szczyga 
‘rodzaj upiora’ (SGŚ1, 69), Sćsyga (por. śćśyga to ta ki bystry -  bryzg i ućek [?], SGP 
PAN III, 293), strzyga strzygoó ‘człowiek z dwoma duchami’, ‘duch człowieka nie- 
bierzmowanego’ (Karl SGP V, 253), strzyga strzygoó1 upiór’ (Simonides 1984: 12, 23; 
Gerlich 1992: 13-14), strzyga szczyga ‘kobieta -  upiór o dwu duszach’, strzygoó, 
szczygój"duch zmarłego, który nie był bierzmowany’ (Kobylińska 2001: 164), strzyga 
strzygoó ‘taki, co po śmierzci broi’ (Dembowski 1896: 422), stryga strygęó ‘upiór, 
duch’ (Janczy 1904: 83), stryga ‘upiór w ogóle’, ‘upiór żeński’, strygpj ‘upiór męski’ 
(Ramułt 1930: 73), strzigóó ‘upiór’ (Fitak 1997: 51), strzygoó ‘zły duch strzygący 
ubranie na człowieku’ [!] (por. taki strzygoń przebywoł na kierchowie w Górkach, SGŚ1 
Ciesz, 275), śćygęj ‘upiór’ (Nitsch 1903: 378), sćygoj ‘duch zmarłego chodzący po 
ziemi’ (Zaręba 1952/53: 216; Nitsch 1960: 123), strzyg (Kozioł 1989: 85), strzyga 
strzygonia ‘strach nocny’, strzyż ‘dziecko urodzone z zębami, które po śmierci zabiera 
inne dzieci’; trzeba je odkopać po pogrzebie, włożyć mu w usta ziemi albo odwrócić 
(Knopp 1895: 509), strziż ‘wieszczy’ (Fischer, Kaszubi, 67).

W Małopolsce oprócz męskiego strzygoó notowane jest też, dery wo wane 
od niego za pomocą sufiksu -ica, żeńskie strzygonica ale występuje ono znacznie rza
dziej (Świętek 1893: 499).

Według etymologii ludowej strzyga jest to upiór, który psuje i strzyże odzież 
(DWOK 7: Krakowskie III, 68) [zob. wyżej].

Praźródło wyrazu strzyga jest greckie -  otpig, tnpiy<j, cnpiyyóę, następnie łac. 
strix, strigis ‘sowa, puchacz’, a dalej łac. striga ‘wiedźma, czarownica’. Na zachodzie 
i południowym zachodzie Słowiańszczyzny nazwa utworzona od wyrazu nazywającego 
niegdyś czarownicę [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy] przeszła na upiora. Męskie 
strzygoń powstało zapewne pod wpływem rum. strigoiu18.

Nazwy, których źródłem jest ogólnosłowiańskie veśćijb

Yeśćijb -  jedno z rozpowszechnionych w Słowiańszczyźnie nazwań człowieka 
wiedzącego, wieszcza, jasnowidza, czarownika19 [zob. w rozdz. Nazwy osób zajmują
cych się leczeniem oraz Nazwy czarownicy] stało się nazwą upiora. Na Kaszubach i na

17 Zob. L.J. Petka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 172.
18 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian..., s. 50; L. Malinowski wymienia strziga ‘carownica, 

co ssała skórę’, ‘upiór, tj. umarły, który wstawał z grobu i w kościele gryzł świece’ wśród wyrazów pocho
dzenia rumuńskiego lub przez pośrednictwo Rumunów przeniesionych do gwar polskich; za Miklosichem 
cytuje rum. masc. strigoj i fem. stńgoje, zob. L. Malinowski, O niektórych wyrazach ludowych polskich..., s. 24.

19 H. Popowska-Taborska, Ślady dawnych wierzeń słowiańskich..., s. 151.
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Kociewiu notowane są następujące nazwy upiora: kasz. veśći ‘upiór, bardzo podobny 
do innego upiora zwanego opi, niekiedy prawie identyczny’, podczas gdy opi rodzi się 
z dwoma zębami, veśći rodzi się w czepku -  jak mówią Kaszubi v cap ku, ćapećce, 
ćapuśku, pajićeńe, mucce, plexu, vinasku, vestie (por. przysł. cervoni jak veśći, Sychta 
SGKasz VI, 143-144)20, koc. veśći ‘człowiek zmarły wstający z grobu’, prawie niczym 
się nie różni od veśćego na Kaszubach; jest to człowiek, który za życia zna przyszłość 
i widzi duchy [!], z chwilą śmierci przybiera rumieńce na twarzy, a po pogrzebie nie 
zaznaje spokoju w grobie; często budzi się, pożera własne ubranie na sobie [zob. wyżej 
-  ludowa etymologia: strzyga strzyże odzież], po czym wychodzi nocą z trumny, udaje 
się do domu rodzinnego; swoich krewnych zagryza we śnie, albo wysysa z nich krew 
tak, że muszą umierać’ (Sychta, Słów. kociew. III, 126), kasz. treść (Sychta SGKasz III, 
332), kasz. veśćk (Sychta SGKasz VI, 144), kasz. wieszczy; wieszcz wieszki ‘upiór, 
człowiek zmarły, ale po śmierci wstawający nocą z grobu i wysysający we śnie krew
nym swoim krew, aby ich o życie [? — chyba o śmierć] przyprawić’ (Berka 
[L. Biskupski], 668), vieŚ6i  (cuoviek), fiieśa, yieść, vźeść(AJKasz I, mapa 42: wiesz
czy, wieszcz ‘upiór, duch’, ‘człowiek wszystkowiedzący’, ‘lunatyk’), vześa oraz zesta
wienie viesa cuoviek ‘upiór’ (Nitsch 1960: 257).

Jak widać, nazwaniami upiora są: substantywizowany przymiotnik, rzeczowniki 
z sufiksami -0, -ek (kasz. -k) oraz przymiotnik w połączeniu z rzeczownikiem.

Męskim odpowiadają formy żeńskie -  wywodzące się z ogólnosłowiańskich 
vescica, vescaja1' ‘kobieta wiedząca, wieszczka, czarownica’: wieszczyca, wiescyca 
‘demon, upiorzyca’ (Kobylińska 2001: 190), wieszczica ‘upiór’ (Berka [L. Biskupski], 
668), yjeśććca, yjeśćó ‘upiór żeński’ (Ramułt, 254), veska‘w odniesieniu do żeńskiego 
upiora’ (Sychta SGKasz VI, 143). U Słowińców upiór dwojakiego rodzaju nazwany jest 
yjeszczi\ yjeszcza (Fischer, Kaszubi, 67).

Etymologia ludowa tłumaczy nazwę wieszczy dwojako:
-  po wyjściu z grobu wieszczy włazi na wieżę kościelną i wrzeszczy -  jak daleko 

słychać jego krzyki, tak daleko ludzie umierać muszą,
-  człowiek urodzony z zębami (to jest zapowiedź tego, że po śmierci będzie 

wieszczym) wie za życia o wszystkim, dlatego zwie się wieszczy (DWOK 15: 
W.Ks. Poznańskie VII, 33).

Druga interpretacja jest zgodna z podawanym przez naukowców znaczeniem 
etymologicznym wyrazu wieszczy.

N azw y  przeniesione

Ze zmory na upiora zostały przeniesione nazwy mara, zmora (Pełka 1987: 167). 
Por. dial. czes. moroys ‘upiór’, notowane w okolicach Kudowy (Siatkowski 1962: II 
64), które jest wynikiem przeniesienia nazwy męskiej istoty demonicznej odpowiadają
cej żeńskiej zmorze na upiora. Zresztą spotyka się ludowe przekonanie, że dusza zmory 
po śmierci dalej szkodzi ludziom, tym razem jako upiór, strzyga.

20 Por. kaszubskie powiedzenie: „po polsku jest upiór, po kaszubsku wieszczi, a po niemiecku wam
pir" (A. Fischer, Kaszubi na tle etnografii Polski, [w:] F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. 
Kultura ludowa i jązyk, Toruń 1934, s. 67).

L. Bednarczuk, Nad I tomem Słownika etymologicznego kaszubszczyzny, [w:] Symbolae slavisticae, 
Prace dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej- Taborskiej, Warszawa 1996, s. 41.
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N azwy zapożyczone

Na Warmii i Mazurach notowana jest nazwa upiora przejęta z niemieckiego, wy
stępująca w dwóch postaciach fonetycznych: szpuk oraz zmazurzone spuk (Bień- 
Bielska 1959: 11) -  niem. Spuk ‘upiór, widmo, zjawa, strach’ (Kluge 1967: 734).

Szpuk objaśniany jest również następująco: w Słowniku warmińskim Steffena 
‘zjawa, strach, upiór’ (por. stare luje gyaut poieduvali uo spukax i iyx tsaskax v noci 

fstaryx domax i staryx murax, Steffen 1984: 157), w Słowniku Karłowicza -  który cy
tuje rękopiśmienny Słowniczek gwary augustowskiej A. Osipowicza -  ‘duch domowy, 
potępieniec pokutujący pod strychami domów mieszkalnych; podczas dnia kryje się 
pomiędzy rupieciami, a daje znać o sobie nocną porą szpukowaniem, to jest plądrowa
niem pomiędzy gratami; nikt nigdy szpuka nie widział i nie wie, jak on wygląda’ (Karł 
SGP V, 317), w Kolbergowskich materiałach etnograficznych z Mazowsza ‘duch nie
boszczyka wracający na miejsce swego ziemskiego pobytu’ (DWOK 42: Mazowsze 
VII, 385). Widać, że i tu mamy do czynienia z połączeniem wierzeń w upiory z wierze
niami w dusze pokutujące za grzechy w miejscach swej ziemskiej bytności.

Od rzeczownika szpuk utworzono w polszczyźnie czasownik szpukować ‘stra
szyć’ (Karł SGP V, 317; por. szpuknąć ‘ts.’; szpuknal ‘ukazywał się jako widmo’, ibi
dem, ‘straszyć; łomotać; chrobotać’ [por. v noci uo dvunasti cuś uu ńyx zavdi śpukuie na 
guźe, Steffen 1984: 157], ‘hałasować po nocach w obronie ukrytych i zaklętych bo
gactw lub za pokutę grzechów’, DWOK 42: Mazowsze VII, 385).

Inne nazw y  upiora

Należą tu nazwania o znaczeniu ogólnym: straszydło (Kozioł 1989: 85), strach 
(Gawełek 1910: 58; Bień-Bielska 1959: 11), deminutivum z sufiksem -ek straszek 
augmentativum z sufiksem -ysko straszysko, także postać (ibidem), złe; złośliwy duch 
(Kozioł 1989: 85), zły  duch (Pełka 1987: 167), które są eufemizmami szczegółowego 
znaczenia zawartego w wyrazie upiór.

N azw a  niejasna etymologicznie

Nazwą niejasną etymologicznie jest nazwa upiora uster (Saloni 1908: 342).



VIII NAZWY CZAROWNICY* 1

Czarownica jest istotą półdemoniczną, która szkodzi ludziom, przede wszystkim 
odbiera mleko cudzym krowom i robi z niego masło (por. carovńica masuo kreci, Dej- 
na, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXI, 198; carovńica kuóći masuo, Kucała 1957: 282; 
ćarovńica <masło> łćerńa ‘słońce świeci i równocześnie pada deszcz’, Sychta SGKasz 
II, 320, potem: SGP PAN V, 13; Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci. 
Żeby jej się nie schwyciło, w krowi ogon obróciło, Czerny 1898: 475; słońce świeci, 
a deszcz leci, czarownica masło kleci, DWOK 46: Kaliskie i Sieradzkie, 463; deśćik 
pade, słińce sjeci, ćarovńica masło kleci -  wołają dzieci biegając podczas deszczu na 
dworze, Sychta I, 158, potem: SGP PAN V, 13; deszczpadze, słońce świyci, czarownica 
masło kłóci; suuńce śfyći, descyk pado, carovńica śy potkrado, ibidem). Może zadać 
chorobę, ale i złego ducha, diabła, spowodować gradobicie, burzę (por. przysł. kiedy 
człowiek łąkę kosi, lada baba deszcz uprosi, DWOK 42: Mazowsze VII, 380, ale i -  
ćarovńica są smeje ‘gdy po deszczu zaświeci słońce’, Sychta SGKasz I, 158, potem: 
SGP PAN V, 14), może spowodować wichurę (por. carownica z diabłem tońcuje ‘po
wstaje wir powietrzny’, ibidem; ćota; ciota leci ‘wiatr wirujący’, AJiKLWkp II, mapa 
230: Wiatr wirujący, komentarz: s. 122-123; ćota na rńetle tańci; ćota lata, pśevróć śe, 
bo će porve ‘wir powietrzny’, Kupiszewski 1969: 59), czarami wzbudzić miłość, ale też 
ostudzić zapamiętałego w miłości kochanka -  lub kochankę2.

B. Baranowski pisze, że

w Polsce postać czarownicy ukształtowała się z różnych wzorów. Nie bez znaczenia był 
tu miejscowy typ, wywodzący się jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, posądzanej 
o czary wróżki -  znachorki. W mniemaniu opinii ludowej była ona w pewnych

1 J. Karłowicz, Czary i czarownice, „Wisła” I (1887), s. 14-20, 56-62, 93-99, 136—143, 172-178, 
213-222; A. Fischer, Czarownice w Dolinie Nowotarskiej, Lwów 1927. Odb. z: „Lud” XXV (1926), s. 78-94; 
B. Baranowski, Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965; idem, O hultajach. wiedźmach 
i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII wieku, Łódź 1963; L. Przybyszewski, Czary i czarownice, 
Poznań 1932; E. Potkowski, Czary i czarownice, Warszawa 1970; J. Broda, O czarownicach, utopcach
i nocnicach, Bielsko-Biała 1980; F. Gawełek, Czarownik z Rząchowy w powiecie brzeskim, MAAE X (1908), 
s. 44-49 [wydrukowano tu przepisaną wcześniej książeczkę czarownika Józefa Smoruga, w której są spisane 
sposoby, jak można drugim szkodzić lub pomagać]; AJiKLWkp X, cz. 2, s. 181-187. Nie korzystam z akt 
sądowych procesów o czary.

1 Zob. frazeologizmy, w których zostały utrwalone inne cechy czarownicy: J. Treder, Frazeologia 
kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wejherowo 1989, s. 69-72.
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kontaktach z „nieczystymi siłami”, niekoniecznie jednak z diabłem. Powoli upowszech
niał się na ziemiach polskich inny typ, importowany z zachodu poprzez „fachową” 
literaturę [zob. niżej -  w przypisach] i sfery kościelne, a mianowicie czarownicy -  
wspólniczki diabła. W opinii szerokich rzesz ludności różnice między tymi dość różnymi 
postaciami wróżki -  znachorki i czarownicy poczęły się zacierać3.

Nie będę powtarzać tutaj tych gwarowych nazw czarownicy, które jako posia
dające dwa znaczenia ‘znachorka’, ‘czarownica’ pojawiły się w rozdz. Nazwy osób zaj
mujących się leczeniem.

N azwy motywowane przez wyrazy oznaczające  czynności magiczne

Psł. *ćarovbnica obok *ćarovbnikb to nomina agentis od *ćarovati, *ćarovbnb 
(Sł psł II, 114). Kontynuacją form rzeczownikowych są: carovnica, ca/mmfr (SGOWM 
I, 375; carovac, Pluta 1973: 27; Olesch, I, 24), ćarówóica, ćęrvQÓica, ćyrwuóica (SGP 
PAN V, 12), carovnica, ćarwóica, ćaruuńica (MAJGorz I, mapka 54: Czarownica, ko
mentarz: s. 199), kasz. przest. carovnic (fem.), kasz. carovnica, kasz. ćaremica, kasz. 
ćarovńik, kasz. ćarevńik (Sychta SGKasz I, 154-159; potem: SGP PAN V, 12, 15), 
Sarovnica, Sarovnik (por. stare luje muvjyli, co carovnica go ocarzyua i je xori, Gór- 
nowicz, Dialekt malborski III, 56), darovnica, carovnik, caroevnik(SG tzw. Słowińców 
kasz. I, 179), ćarPofvóica (inaczej: heksa, ciota, Brzeziński, Słownictwo krajniackie I, 
91), czorownik, ciarownik (SGP PAN V, 15), carovnica, carovnik (por. carovac-, mu- 
śaua jakoś carovnica te krove uurocyć, Szymczak, Słownik gwary Domaniewka I, 75), 
caryevnica (Tomaszewski 1935: 1 12).

Nazwy czarownicy ćervgńica, ćyrwuóica (SGP PAN V, 12), zapisane w miej
scowościach leżących na dzisiejszej Ukrainie, są wynikiem kontaminacji nazwy pod
stawowej z przymiotnikiem czerwony. Kolor ten ma niebagatelne znaczenie w magii4. 
Kaszubska czarownica nosi cervone rąka vice, cervone nogavice i ćervonę spódnicą, 
często czerwoną chustkę, bo lubuje się w kolorze czerwonym (Sychta SGKasz I, 154).

Kasz. sarovnica to eufemizm wyrazu carovnica, powstały w wyniku zmiany na- 
głosowej spółgłoski5 (Sychta SGKasz V, 222).

Od nazwy podstawowej pochodzą derywaty augmentatywne: carownicysko 
(Karł SGP I, 273; potem: SGP PAN V, 15), kasz. i kociew. caroxa, kasz. ćarwta(Sychta 
SGKasz I, 159; Sychta, Słów. kociew. I, 81; potem: SGP PAN V, 11, 19) oraz deminu- 
tywne: czarowniczka (w przysł. dobra czarowniczka, kie da do szafliczka, Karł SGP I, 
273; potem: SGP PAN V, 14, por. tacy ludzie, kierzi f  czarownice nie wierzili, mówili 
dycki: ..dobro czarowniczka. jag do krowie do szafliczka’’, ibidem), koc. carovnicka 
(już tylko w wierszyku, którym dzieci posługują się podczas odliczania przed rozpoczę
ciem gry, Sychta, Słów. kociew. I, 81; potem: SGP PAN V, 14), carovnicka (SG tzw. 
Słowińców kasz. I, 179)

Kasz. masc. ćaróik ‘czarownik, guślarz’, fem. ćaróica ‘czarownica, guślarka’ 
(Sychta SGKasz I, 160; potem: SGP PAN V, 20) są motywowane przez kasz. verbum 
ćarec ‘czynić czary, rzucać uroki, wykonywać praktyki magiczne’ (Sychta SGKasz I,
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4 Zob. KLS 111,605.
5 Zob. A. Dąbrowska, Eufemizmy współczesnego języka polskiego, Wrocław 1994, s. 271-272.



159). Ten czasownik jest też wyrazem podstawowym dla nazw kaszubskich i słowiń
skich: ćafińc ‘czarownik, guślarz’ (por. ćariństvo ‘czary, gusła’, xto be jis v take 
cafinstva verii, jak va\ ćariństvo to jeś je  gorśe jak s vinstvo, bo ćło vek ńe je  ńigde pevni 
svego), ćafanc ‘czarownik’, ćarólc ‘ts.’, fem. ćafelńica, damn, fem. ćarónka, ćafecel 
‘czarownik, guślarz’, fem. ćarecelka (por. carecelstvo ‘czary’, próde beto vice ćarece- 
Istva jak jis\ przysł. carecelstvo to djable prejacelstvo, Sychta SGKasz I, 159-160; po
tem: SGP PAN V, 19, 20), ćafacelka ‘czarodziejka, czarownica’, ćaracilka ‘ts.’, ćafacćl 
‘czarodziej’ (SG tzw. Słowińców kasz. I, 180). Kasz. ćafbón, fem. ćafbónka są dery
watami od ćarba ‘czary, gusła’ (Sychta SGKasz I, 159; potem: SGP PAN V, 20, 19). Na 
Warmii i Mazurach notowane są nazwania czarajt, ćarait ‘czarownik, czarodziej’ 
(Steffen 1984: 20; potem: SGP PAN IV, 636), czarajd ‘czarodziej’, czarajt, ćarojd, 
iam jt'is.', czaraj, caraj‘czarodziej’, ‘ktoś zaczarowany’, czarajka ‘czarownica’, czarak 
‘czarodziej’ (SGOWM I, 371-372; potem: SGP PAN IV, 636).

Próbując wyjaśnić niezwykły sufiks -ajt, Bień-Bielska pisze, że końcowe -t (któ
rego pisownia jak widać nie jest ustalona) może być wynikiem wpływu takich wyrazów 
niemieckich, jak Vogt, Landrat6. Niewykluczone jednak, że zakończenie -ajt to niem. 
-eit lub -heit, a wyraz jest hybrydą polsko-niemiecką.

Złożeniami słowotwórczymi są: czarodziejnik, czarodejnik, carodeińik, czarody- 
nik, ćamdyńik, czarodelnik, camdelńik (por. był f  polśce Śitar jakiśik carodeińik, SGP 
PAN V, 11), czarodzierz, camfyś, cam jyj (por. dovńi śfatym xojili take ćarojyźe, co 
scury umeli s xoupy vyprovajic, SGP PAN V, 11). Ich pierwowzorem jest psł. 
*ćarodejb -  złożenie z *ćan, i *dejati (Sł psł II, 113).

Nazwaniem czarownicy jest czamwa, camwa (Karl SGP I, 273; potem: SGP 
PAN V, 11, 16), a także wyrażenia: czamwnica czaro wnet, carownico camwś! oraz cza
rowniku czamwny! (Karł SGP I, 273).

Psł. wyraz *ćarovati ‘czynić czary, wykonywać praktyki magiczne, rzucać uro
ki’ zestawiany jest z ie. k^er- ‘czynić, robić’ (Sł psł II, 113-115). Rozwój znaczenia 
‘czynić, robić’ > ‘rzucać uroki, czarować’ jest nierzadki. Świadczy o tym psł. czasow
nik ćin it i (Sł psł II, 199-200) i związane z nim gwarowe nazwy -  przytaczane przez
H. Popowską-Taborską -  poi. dial, czynić ‘rzucać uroki, czarować’, odczyniać uroki, 
gómołużyckie ćinki ‘sztuczki czarodziejskie’, naćinić {komu) ‘zaczarować (kogoś)’, 
ćinkar ‘czarodziej ’7, a także inne: czynić czary, ćynić ćary, czynić zaklęcia, cynić zaklin- 
cia, czynienie, cynienie ‘czarowanie, urzekanie’ (SGP PAN V, 250-251), czynatań ‘cza
rownice, czarownicy’ (Szuchiewicz 1902: 5), czynatorki‘czarownice’ (DWOK 55: Ruś 
Karpacka II, 420), uczynić (Sławski SE I, 131; Sł psł II, 199-200), uczynek ‘urok’ 
(DWOK 42: Mazowsze VII, 336), uczynek ‘zamówienie, rzucenie uroku’, uczynek -  
w napoju i jadle (DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 615, 98). Tu trzeba też wymienić 
podhalańskie określenia robota ‘czary’ (DWOK 45: Góry i Pogórze II, 516), porobić 
‘zaczarować’, porobisko ‘czary’, odrobić ‘odczarować’ (por. kto fee porobić komu na 
despekt albo na dobrom rzec -  to musi mieć złego duka dla siebie, co on mu to porobi
sko porobi', posła prosić do carownika, coby jej to porobisko odrobił, Bazińska, Wie-

6 H. Bień-Bielska, Słownictwo Warmii i Mazur. Wierzenia i obrządy, Wrocław 1959, s. 12.
7 H. Popowska-Taborska, Kaszubskie kutia 'czarownik'. Przyczynek do paralelizmów procesów na- 

zwotwórczych, Studia Polonistyczne XIV/XV, 1986/87, s. 212.
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rżenia, 78, 152, 90, 120, 176), porabjaći ‘czarownicy’, porabjaćky ‘czarownice’ (ina
czej: strigóni, babrośr, strigy, Olejnik 1967: 134). W gwarze orawskiej porobić znaczy 
‘poczarować’ (Fitak 1997: 44). W tym polu semantycznym mieszczą się także kasz. 
kutin ‘czarownik’ i kutina ‘czarownica’ (Sychta SGKasz II, 310) łączone z psł. verbum 
*kutiti ‘czynić, robić’8.

Kasz. kótinka ‘czarownica’ (Sychta SGKasz II, 221) to przekształcona w wyniku 
skojarzenia z kasz. kót ‘kopyto’ pierwotna postać *kutinka ‘czarownica’. Forma kótinka 
powstała w wyniku przeniesienia na czarownicę cech zewnętrznych przypisywanych 
diabłu -  por. kótać ‘diabeł’, kopetńik ‘ts.’ [zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła] 
(SEKasz III, 83).

Ogólny schemat tworzenia słowiańskich nazw wróżbiarzy, czarodziejów i zna
chorów, jak również nazw uprawianych przez nich czynności, nawiązuje głównie do 
dwóch rozbudowanych na różne sposoby pól znaczeniowych: ‘czynić’ i ‘mówić’9. I tak: 
pole znaczeniowe ‘mówić’ reprezentują następujące nazwania: prorok ‘czarownik’ (ina
czej: guślarz, Brylak, Wierzenia, 302); kasz. klakutńik ‘guślarz’, klakutńica ‘guślarka’, 
a także klakute ‘gusła, zabobony’, kalkute ‘ts.’ -  wyrazy o genezie dźwiękonaśladow- 
czej, pozostające w związku z ogólnopolskim klekotać, co z psł. *klekotati, chociaż 
możliwy jest też wpływ niem. kleckern, wywodzonego z interi. klack! kleck! (Sychta 
SGKasz II, 156; Labuda, 52; SEKasz III, 37); kasz. babóne ‘gusła, zabobony’, wywo
dzące się z psł. *bobom> (zwykle w pluralis) ‘gusła, czary, przesądy’, będącego dery
watem wstecznym od dźwiękonaśladowczego *boboniti: *baboniti ‘mruczeć, mamrotać; 
huczeć; wróżyć’; do tego samego rdzenia należą poi. dial, babry ‘zabobony, czary’ 
(Sychta SGKasz I, 13; SEKasz I, 81), babrać ‘czarować mleko’ oraz oczywiście zabobo
ny ‘gusła, czary, przesądy’10 11, a także zapisane w pluralis: babrosie i babrule (por. babry 
‘zabobony, czary’, Wiktor 1939: 73, 74; por. babrać ‘czarować mleko’, Karł SGP I, 31).

Tutaj można wymienić też zestawienia z rzeczownikiem pacierz nazywające 
czary, zaklęcia: kasz. ćarnipacur ‘czary, gusła’ (Sychta IV, 5), parśyyy poćiś ‘diabelski 
pacierz, modlitwa do złego ducha, z którym czarodziej lub czarownica ma spółkę, 
o uleczenie choroby’ (Bąk 1960: 111), robaczywy pacierz ‘zaklęcia czarownicy’ 
(DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 102; Szulczewski 1996: 67,163), diabelski pa
cierz1' (SGP PAN V, 503).

Z kolei pole znaczeniowe ‘wiedzieć, znać’ zostało przywołane podczas omawia
nia nazw osób zajmujących się leczeniem, leczeniem -  jak się okazało -  opartym na 
działaniach magicznych. Tutaj uzupełnię ten materiał językowy nazwą czarownicy wie
dźma, niezwykle popularną-jak podaje Bruckner -  w XVII wieku. Jego zdaniem wy
raz jest zapożyczeniem z rus. wied’ma, choć jednocześnie nie wyklucza on hipotezy, że 
jest rodzimy (Bruckner SE, 615). Jego źródłem jest psł. *vedbma, znana głównie na

8 H. Popowska-Taborska, W. Borys, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim, Warszawa 1996, s. 262; 
o wcześniejszych hipotezach etymologicznych zob. H. Popowska-Taborska, Kaszubskie kutin ‘czarownik’..., 
s. 211.

9 H. Popowska-Taborska, Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Wrocław-Warszawa-Kraków 
1991,s. 117-118.

10 Ibidem, s. 118; tam też inne słowiańskie nazwy.
11 Kasz. djablipace? ma znaczenie ‘nałóg przeklinania’ (Sychta SGKasz IV, 5; potem: SGP PAN V,

523).
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gruncie ruskim, z pochodzenia prawdopodobnie abstractum deverbale ‘wiedza tajemna, 
czary’12. *Vedbma to nomen actionis użyte w sensie osobowym. Polskie wiedźma ‘cza
rownica’ jest zapożyczeniem z języka ukraińskiego. Przemawia za tym historia wyrazu: 
brak go przed XVI w., w XVI w. pojawia się tylko u Kochanowskiego, który w celach 
stylistycznych nieraz sięgał po rutenizmy, wśród pisarzy XVII-wiecznych stosujących 
formy wiedźma, wiedma są ludzie związani z kresami. Hipotezę o ukraińskim rodowo
dzie wiedźmy wspiera też fakt, że stamtąd zapożyczyliśmy inne nazwy tego typu, np. 
upiór i znachor. Wyraz motywowany jest przez vb. psł. * vedeti'3.

W polskich gwarach notowane są formy: wiedźma ‘czarownica’, ‘czarownica 
wszystko wiedząca lub widząca’, wiedma ‘czarownica wszystko wiedząca lub widzą
ca’, widźma ‘czarownica’, widma, miedźwa (Karl SGP VI, 109), wiedźma ‘kobieta 
mająca związek ze złymi duchami, czarownica, zła wróżka’ (por. vejma może vlećić 
kurńinym i vylecic kuminem; v nocy śe pśemińo v latopeża [nietoperza]14, Dejna, Słow
nictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXX, 126), wiedźma ‘czarownica’ (DWOK 42: Mazowsze 
VII, 652), vejma ‘ts.’ (Szymczak, Słownik gwary Domaniewka VII, 1112), vidma, vy- 
dma (Siarkowski 1878: 255), wiedma (Kremer 1870: 68). Forma miedźwa (Karl SGP 
VI, 109) jest wynikiem eufemistycznej metatezy spółgłosek -  nagłosowej i wygłosowej.

Lokalizacja -  nazwy podstawowej i jej wariantów fonetycznych -  przede 
wszystkim na wschodnich terenach polskiego obszaru dialektalnego świadczyć by mo
gła o tym, że mamy do czynienia ze starym zapożyczeniem ruskim.

Z Sanockiego pochodzi zestawienie słowotwórcze wiedźma głodowica ‘istota 
mityczna bardzo żarłoczna’ (Karł SGP VI, 109).

Na Polesiu notowana jest nazwa męska wiódźmar ‘ czarownik ’ (inaczej: znśchor,
K. Moszyński 1928: 168).

Ze Śląska pochodzi nazwanie czarownicy mędrzyca (Simonides 1989: 265).
Zajmując się nazwą kapłana pogańskich Prusów wajdelota, L. Bednarczuk od

dzielił znaczenie ‘wiedzieć’ od ‘znać’.
Pierwsze utożsamił
-  z wiarą,
-  z czynnościami o charakterze umysłowym (odgadywanie, odczuwanie, wyobraź

nia, medytacja, objawienie),
-  ze światem duchowym (religia z magią i demonologią profetyka, kosmogonia, 

mitologia etniczna itp.),
-  jako wykonawcę, posiadacza, depozytora zapisał w tym schemacie bo- 

ga/bogów i inne siły nadprzyrodzone oraz ich pośredników: mędrca, kapłana, wiesz- 
cza(ego), wieszczycę, wiedźmę,

-zastosował tu model pragmatyczny: dowiedzieć —*• wiedzieć —» (przepo
wiedzieć.

12 L. Bednarczuk, Stosunki językowe na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1999,
s. 166.

13 T. Minikowska, Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI w , Warszawa-Poznań-Toruń 
1980, s. 121-122.

14 O demoniczności nietoperza -  w polskich wierzeniach ludowych: E. Majewski, Nietoperz w poję
ciach i praktykach ludu naszego, „Wisła” XIII (1899), s. 1-13; zob. też J. Smyl, Nazwy nietoperza w gwarach 
polskich, „Poradnik Językowy” 1958, nr 4, s. 175-182.
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Znaczenie drugie -  ‘znać’ -  utożsamił
-  z magią leczniczą,
-  z czynnościami o charakterze zmysłowym (rozpoznanie przez kontakt fizycz

ny: dotyk, smak, słuch, ogląd),
-  ze środowiskiem człowieka,
-jako wykonawcę, posiadacza, depozytora zapisał w tym schemacie znaw- 

cę/wykonawcę: rzemieślnika, rolnika, pasterza, myśliwego, rybaka, bartnika itp., zna
chora (zna choroby),

-  zastosował tu model pragmatyczny: znać (w wyniku doświadczenia, obserwa
cji, kontaktu) —* (roz)poznać15.

Polski gwarowy materiał leksykalny przedstawiony w rozdz. Nazwy osób zaj
mujących się leczeniem świadczy o tym, że pola semantyczne ‘czarownik’ i ‘znachor’ 
przenikają się, zachodzą na siebie.

Tutaj należą też omówione w rozdz. Nazwy osób zajmujących się leczeniem na
zwania „dobrych” czarownic, czarowników, znachorek, znachorów pochodzące od gu- 
ślić ‘czarować’ lub -  gdy verbum nie zostało zachowane -  od gusła ‘czary, zaklęcia, 
obrzędy z nimi związane’ (Sławski SE I, 379-380). Nie będę ich tu powtarzać. Podam 
jedynie dolnołużycką nazwę guslowaf, nie wymienioną wcześniej, która oznacza cza
rownika -  istotę półdemoniczną ocenianą negatywnie (DWOK 59 / 1, 123). Utworzono 
ją  od dolnołużyckiego guslowaś ‘czarować, zamawiać chorobę, odbywać gusła’. 
W Kieleckiem zapisano nazwę czarownicy guślica (Siarkowski 1879: 34).

Warto przytoczyć w tym miejscu łużyckie nazwy kuzłaf ‘czarownik’ (Muka I, 
756), kuzłafnića ‘czarownica’ (DWOK 59 / I, 123) oparte na verbum kuzłowaś ‘zau- 
bem’ [czarować] (Muka I, 756). H. Popowska-Taborska zauważa, że wyrazy te, a także 
kuzło, kózło ‘czary, gusła’, zwykło się łączyć z psł. *kuti, *kovati. Pierwotne znaczenie 
‘wytwór pracy kowala’ przekształciło się we wtórne ‘czary, gusła’ bądź poprzez ogniwo 
pośrednie ‘wytwór pracy kowalskiej’ —* ‘rzecz godna podziwu’ —♦ ‘czary’, bądź na 
skutek szczególnej roli, jaką w kręgu kultury indoeuropejskiej przypisywano zawodowi 
kowala (por. znane paralele w mitologii greckiej)16.

Od rzeczownika zapożyczonego z języka niemieckiego, nazywającego nadzwy
czajną, zadziwiającą umiejętność -  kunszt, kuszt [zapisane z -ó-] (por. kunszt dziewiąt- 
kowy ‘umiejętność odczyniania dolegliwości zwanych zmorą przez dziewięciokrotne 
zaklęcie’, SGOWM III, 383) albo czary -  kunszcik (DWOK 40: Mazury Pruskie, 608; 
por. przysł. kto się nie zna na kunszciku [czarach], niech nie siada na grunciku [na wsi, 
na dziedzictwie], DWOK 40: Mazury Pruskie, 82; SGOWM III, 383), zapisane w plu
ralis kpśtyki (inaczej: yimeryjki, Tomaszewski 1935: 112) -  pochodzi kaszubskie na
zwanie czarownicy: kuńśtovóica (por. to napevno ta baba odebrała naśim krovom mle
ko, bo jinśe kuńśtovńice ve vse ńi ma, Sychta SGKasz II, 298), kójstjjevńica (inaczej: 
caruevnica, ć^ota, Tomaszewski 1935: 112). Rzeczownik kunszt, będący wyrazem pod
stawowym dla przytoczonych nazw został zapożyczony z niemieckiego. Wraz z nim 
przejęto różne znaczenia wyrazu niemieckiego, także te odnoszące się do magii: niem.

15 L. Bednarczuk, Stosunki językowe..., s. 169.
16 H. Popowska-Taborska, Siady kultury dawnych Słowian utrwalone w poszczególnych wyrazach 

słowiańskich, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. XXV, 1989, s. 170.
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Kunst ‘sztuka, zręczność, biegłość, kunszt’, niem. die schwarze kunst ‘czarna magia’ 
(WSł niem.-poi. I, 944), niem. Kunst der Neunen, poi. sztuka dziewięciorakich potęg 
(DWOK 40: Mazury Pruskie, 74).

Wśród nazw czarownicy motywowanych przez czasowniki przeważnie nace
chowane ujemnie, a tu oznaczające czynności magiczne, pojawiają się: paskudnica, pa- 
skudziarka ‘licha, kiepska czarownica’, w przeciwieństwie do czarownicy dubeltowej 
‘prawdziwej, jak się patrzy [dosł. ‘podwójnej’17]’ (Karł SGP IV, 47, 49), paskudziara 
(Drozdowska 1957: 118), kasz. paskudńik, fem. paskudnica (por. to leno ten paskudnik 
móg ocarovac te końe, a ńe xto jinśi; jakaś paskudnica odebrała naśim krovom mleko', 
opaskujec ‘zaczarować, urzec’, Sychta SGKasz IV, 38, 39), także paskudziarz ale 
w znaczeniu ‘guślarz odczyniający uroki’ (Drozdowska 1957: 283), kasz. arch, trapćik 
‘człowiek umiejący rzucać czary, urok’ (por. trapie ‘w wierzeniach ludowych o złym 
duchu, który opętał człowieka, o upiorze przyprawiającym innych o śmierć, o zmorze 
duszącej ludzi w czasie snu: trapić, niepokoić, gnębić’, Sychta SGKasz V, 379) oraz 
kasz. zadavajk, fem. zadavajka (por. zadać, zadavac oraz zadane, zadavane ‘zaczaro
wać, zadać komu chorobę za pomocą czarów, wzbudzić miłość sposobem czarodziej
skim’, Sychta SGKasz VI, 168).

Nomina agentis nazywające czarownika oraz czarownicę powstały przy udziale 
sufiksów słowotwórczych męskich: -nik, -ec (w kasz. -c), -elec (w kasz. -ele), -an 
(gwar. -ón), -el (gwar. -el), -czyk (gwar. -ćik), -ek (w kasz. -k) oraz żeńskich: -ica, -ka, -a.

Od czasownika, ale nie związanego semantycznie z czynnościami magicznymi, 
pochodzą dwa nazwania czarownicy: złożone zjadarka baba i proste, będące wynikiem 
uniwerbizacji, zjadarka (DWOK 8: Krakowskie IV, 20, 23). Czarownica tak nazywana, 
zjadająca ludzi, zwłaszcza dzieci, jest postacią z baśni.

Ognista czarownica, uogńistio ćśrovńica jest nazwaniem demona w postaci ko
biety podkładającego ogień, wzniecającego pożary (SGP PAN V, 14).

Nazwy informujące o związku czarownicy (czarownika) z diabłem

Prócz urzeczownikowionych imiesłowów nawiedzona (inaczej: doktorka, Karł 
SGP I, 342) i zapisanego w masc. skumany (por. skumany ze zuym, Dejna, Słownictwo 
lud. z Kieł. i Łódź. XXVIII, 180) należą tu: kasz. divelka łączone z dolnoniemieckim 
divel  ‘diabeł’ (Sychta SGKasz VII, 48; SEKasz II, 40) oraz kasz. zestawienia djabla 
cotka, będące nazwą pierwszej z czarownic, której inne podczas sejmiku -  sxajki -  
składają sprawozdanie ze swej miesięcznej względnie rocznej działalności, mianowicie 
kogo ućarełe, zakląle, obsamątałe, komu zadałe, ćejim krovom masło i mleko odebrałe, 
ćeje gąse uroćele itp. i od której odbierają rozkazy, co mają czynić na przyszłość 
(Sychta SGKasz I, 155) i apostołka weznanió djóbelskiego ‘czarownica’ (Ramułt, 2).

Warto też wymienić kaszubskie frazeologizmy: carecelstvo to djable prejacel- 
stvo (Sychta SGKasz I, 160), mieć sprawę z kadukami z piekła ‘być czarownicą’ (Treder 
1989: 71).

17 O semantyce tego przymiotnika zob. np. Bańkowski ES I, 308.
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Kontynuanty psł. *baba

I INNE WYRAZY Z POLA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNEGO 'KOBIETA'

Wyraz baba i jego derywaty miewają w gwarach kilka znaczeń, wśród nich ‘ko
bieta w ogóle’, ‘stara kobieta, staruszka’, ‘zamawiaczka, znachorka’ (Sł psł I, 169-171). 
Znaczenie ‘czarownica’ rozwinęło się ze znaczenia ‘zamawiaczka, znachorka’. W pol
skich gwarach notowane są następujące nazwy czarownicy: baba ‘czarownica’ (SGP 
PAN I, 203-204), kasz. i koc. babuxa ‘baba, jędza, czarownica’ (Sychta SGKasz I, 11; 
Sychta, Słów. kociew. I, 9; SGP PAN I, 236), kasz. batiica (por. to babie a rozmeje 
ćarec, Sychta SGKasz I, 11; SGP PAN I, 218), także baba o urocznych oczach (Łysko 
1992: 115).

Inne nazwy czarownicy z tej grupy pochodzą od gwarowych nazwań starych ko
biet (por. kasz. mejiż starema babami kręci są djabeł, Sychta SGKasz I, 9). I tak: kasz. 
beć‘kobieta stara, bezzębna, posądzona o uprawianie czarów, jędza, czarownica’ łączo
ne jest z beka ‘baba złośliwa’ oraz z nie poświadczonym kasz. verbum *bećec ‘ryczeć’ 
(polskie dial, byczeć ‘ts.’) (Sychta I, 31; SEKasz I, 108), kasz. starexa znaczy ‘starucha, 
wiedźma’ (Sychta SGKasz V, 156), kasz. przestarz. nota ‘wiedźma, czarownica’ to -  
według Sychty, a najprawdopodobniej i etymologii ludowej -  augmentativum od kasz. 
przestarz. -  pejoratywnego -  notka ‘stara panna, w ogóle kobieta starzejąca się’ (Sychta 
SGKasz III, 220).

W istocie nota ‘wiedźma, czarownica’ to derywat od czasownika nocec ‘czarować, 
rzucać uroki’, pierwotnie ‘ta, która czaruje, rzuca urok, czarownica, wiedźma’, wtórnie 
pejoratywne określenie ‘starzejącej się kobiety, starej panny’ (co do rozwoju znaczenia 
por. poi. wiedźma: ‘czarownica’ > ‘pogardliwie o kobiecie starej, brzydkiej, kłótliwej’). 
Notka zaś to zapewne pierwotne hypocoristicum z sufiksem -ka od nota we wtórnym zna
czeniu (SEKasz III, 324-325). Nazwa czarownicy nota pojawia się też w rymowanym 
zestawieniu z cota ‘czarownica, wiedźma’ (por. doźje le, cota veleze z łasa i ce vezńe, 
Sychta SGKasz 1,40) nota-cota ‘czarownica’ (Sychta SGKasz III, 220).

Kaszubski czasownik nocec ‘czarować, rzucać uroki’ pochodzi od rzeczownika 
noc. Zmianę podstawowego znaczenia ‘ściemniać się’ na ‘czarować’ można łatwo wy
tłumaczyć szeroko rozpowszechnionymi skojarzeniami czarów z ciemnością i czarnym 
kolorem (SEKasz III, 323)18.

Ciotka cietka (SGP PAN IV, 407), ciota cioto (Maciejewski 1969: 250), augm. 
ciota data ć»uta dóta  (SGP PAN IV, 405), dota  (Tomaszewski 1930: 113; Toma
szewski 1935: 112), ćo^ta (Brzeziński, Słownictwo krajniackie I, 81), kasz. cota (por. 
neśćestnó cota mje to zada ‘przeklęta czarownica rzuciła na mnie ten urok’, Ramułt, 18, 
125; Sychta SGKasz I, 40), także ciotuxa ćotuxa cietucha (SGP PAN IV, 409), cotu- 
cha coCucha (Karł SGP I, 238) to niejednokrotnie nie tylko pogardliwe, przezwiskowe 
nazwy kobiety, czy kobiety niezamężnej, starej panny, ale także nazwania czarownicy, 
szczególnie w Wielkopolsce i na Kujawach. Najczęstszym jest ekspresywne ciota -  
pierwotnie augm. od ciotka. Zresztą pozostałe nazwy w większości też mają nacecho

18 Zob. H. Popowska-Taborska, Zanikające kaszubskie verba nocec 'czarować’, kunocec guzdrać’, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 17-18, 1993, s. 191-192; eadem, 
Leksyka kaszubska..., s. 261.
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wanie ujemne. Te wyrazy są też często eufemizmami zaraźliwych chorób, najczęściej 
febry (KLS III, 181).

Nazwaniem czarownicy jest też wyrażenie baba ciota( SGP PAN I, 209). We wsi 
Basiówki, położonej na południe od Lwowa czarownicy, przeważnie owczarze, nazy
wani byli wujkami, a czarownice -  ciotkami i kumoszkami (Zieliński 1890: 784).

Nie można wykluczyć, że znaczenie ‘czarownica’ rozwinęło się z podstawowego 
znaczenia wyrazu ciotka: ‘siostra lub kuzynka matki lub ojca, także żona brata ojca 
lub matki, też inna krewna’. Być może jakiś udział w pojawieniu się znaczenia ‘cza
rownica’ miały rozpowszechnione w Polsce w XVI-XVII w. zachodnie wyobrażenia 
o czarownicy -  wspólniczce diabła. Wyobrażenia te kształtowała i umacniała tłumaczo
na na język polski literatura kościelna19, wpływając tym samym na wierzenia ludowe. 
Ciota, bo jest ciotką złego, czyli diabła (DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 107). 
Przyjmując tę interpretację etymologiczną, należałoby zaliczyć wspomniane nazwy do 
grupy informujących o związku czarownicy z diabłem.

Warto w tym miejscu przypomnieć -  omówione poprzednio -  kasz. wyrażenie 
diabla ciotka, djabla cotka ‘kobieta zajmująca się czarami, magią; czarownica’ (Sychta 
SGKasz I, 214; potem: SGP PAN IV, 408) oraz też rymowane, ale odwrócone w sto
sunku do nota-cota, zestawienie: ciota psota, cota psota ‘ts.’ (Sychta SGKasz IV, 210; 
potem: SGP PAN IV, 406; por. czarownice psociły ludziom, Stelmachowska 1933: 176; 
czarownica największe psoty robi na nowiu, Drozdowska, Istoty demoniczne, 128; 
odebrać krowie mleko na psotę, DWOK 3: Kujawy I, 99; por. też figiel ‘urok, czary’, 
Kosiński 1904: 33).

Ludowe przekonanie, że we czwartek wieczór lub w każdy nowy czwartek [tzn. 
gdy księżyc znajduje się w 1. kwadrze] czarownice udają się na Łysą Górę, pozwala 
objaśnić etymologię ekspresywnego wyrażenia, połajanki o ty czwartkowa cioto! ‘o ty 
czarownico!’ (DWOK 46: Kaliskie i Sieradzkie, 485)20.

W Wielkopolsce notowana jest męska nazwa osoby zajmującej się czarami, ma
gią-zatem  czarownika: ciot ciśt{SGP PAN IV, 405), c/df (DWOK 15: W.Ks. Poznań
skie VII, 113), a także pociot(SGP PAN IV, 405), pociót(DWOK 15: W.Ks. Poznań
skie VII, 107). Wydaje się, że jest wtórna w stosunku do żeńskiej.

Męski odpowiednik czarownicy -  pisze T. Wróblewski -  odgrywał w wierze
niach dużo skromniejszą rolę, od czasu do czasu mógł kogoś zauroczyć, a w czarowni
czych zlotach uczestniczyć miał tylko jako grajek, albo inna podrzędna figura21.

Nazwy, których źródłem jest psł. * ęgcr. ędza
Psł. *ęga (po III palatalizacji *ędza) to wyraz o podstawowym znaczeniu ‘nie

moc, choroba’, spersonifikowanym: ‘zła istota mogąca powodować niemoc, chorobę,

19 M.in. Malleus maleficarum 1487 (Młot na czarownice 1614), Postępek prawa czartowskiego prze
ciw narodowi ludzkiemu 1570, Stanisława z Gór Poklateckiego Pogrom, czarnoksięskie błędy, latawców 
zdrady i alchemickie fałsze 1595, Sejm piekielny 1622, Czarownica powołana abo krótka nauka i przestroga 
z strony czarownic 1639; zob. L.J. Pełka, Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 14-17; Miot na 
czarownice. Trzechsetna rocznica przyswojenia językowi naszemu tego dzieła, „Wista” XX (1916), s. 29-32.

20 Zob. S. Niebrzegowska, Nów w polskiej kulturze ludowej i gwarach, „Etnolingwistyka”, t. V, 1992,
s. 79.

21 T. Wróblewski, Demony i wyobrażenia demonologiczne, [w:] KLWkp 111, s. 451.
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wiedźma, czarownica’. W sekundamym znaczeniu zachowała się forma pierwotna, zaś 
nowa po III palatalizacji, jak zwykle zresztą, ma znaczenie podstawowe oraz że ten sam 
typ personifikacji i mitologizacji obecny jest np. w łac .furia (Sł psł VI, 94-96). Sławski 
psł. *jęga > *jędz’a opatruje pierwotnym znaczeniem ‘przykra, zła’ (Sławski SE I, 577- 
578). Bruckner sądzi, że jędza była nazwą demona choroby, bólu (Bruckner SE, 208)22.

W gwarach nazwami czarownic są nazwy proste oraz złożenia lub zestawienia 
z rzeczownikiem baba: jędza, idza, jędzona (Karł SGP II, 267), kasz. jąja, jąza, jija  
(Sychta SGKasz II, 90), kasz. przestarz. jejm a  (Sychta SGKasz II, 93), kaz. jąyebaba 
(Sychta SGKasz II, 90), babojędza, baboianja (SGOWM I, 139; SGP PAN I, 231), ba- 
bujędza, babuienja (SGOWM I, 139; SGP PAN I, 236), babulędza (SGOWM I, 139), 
babajędza (SGOWM I, 137), koc. janjona baba (Sy chla, Słów. kociew. II, 53).

Baba jaga ‘czarownica; wiedźma z bajek’ (Zagórski 1991: 112; SGP PAN I, 
209) -  XIX-wieczne zapożyczenie rosyjskie (ros. azd, 6d6a-nzd, u Dala też xzd-6di6a). 
Z języka literackiego, z języka baśni, przedostało się do gwar (Sł psł VI, 95). W ba
śniach występują też wcześniej wymienione nazwy (p o r./ti xatce mńeśkaua babojanja, 
SGOWM I, 139).

Zwrot Baba Jaga i je  i će veżńe (SGP PAN I, 209) dowodzi, że tę postać półde- 
moniczną wykorzystywano, by straszyć dzieci, co było jedną z metod wychowawczych. 
Krąjniacka baba to ‘wiedźma, którą się straszy dzieci’ (por. ćix<b£ bęnć, bUo? baba 
pśyje i ćy veżńe, Brzeziński, Słownictwo krajniackie I, 13). Taki los -  to znaczy degra
dacja do roli strachów dziecięcych -  spotkał i inne demony.

Lasowiacy z okolic Tarnobrzega opisują jędzę jako „kobietę bezzębną 
o ściśniętych mocno wargach, czarnych oczach, długim wścibskim nosie, która była 
wciąż niezadowolona z czegokolowiek, strasznie dokuczliwa i wiecznie sprzyczna 
[skłonna do sprzeczki] jak prawdziwa stara jędza”. Miała „siedzieć babie pod spódnicą, 
albo też koło drogi”23.

W Poznańskiem znana była baśń o trzech jędzach: Łucy, Kucyi Kacawacy(Kań 
SGP II, 285), jej treści jednak nie pamiętano. W Cieszyńskiem zaś opowiadano, 
że hajtman zbójnicki Ondraszek kramarzył z czarownicą Lucą i oczywiście z diabłami 
(Morcinek 1968: 121). W dzień św. Łucji -  13 grudnia -  odbywały się zloty, sabaty 
czarownic.

Nazwa motywowana przez nazwanie chorobowej przypadłości

Mowa o kaszubskich przestarzałych kałtunka, kałtuńica ‘kobieta obdarzona 
przez diabła mocą rzucania uroków i czarów, szczególnie za pomocą kołtuna’ (Sychta 
SGKasz VII, 111). Trzeba też pamiętać, że czarownica mogła kołtun -  tak jak każdą 
inną chorobę -  zadać, na przykład w wódce, czy jadle.

22 Zob. W. Budziszewska, O niektórych nazwach chorób i związanych z nimi demonów w językach 
słowiańskich, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Lódź 1989, s. 153-154.

23 W. Gaj-Piotrowski, Duchy i demony w wierzeniach ludowych z okolic Stalowej Woli -  Rozwadowa 
i Tarnobrzega, Wrocław 1993, s. 91; zob. też odręczny szkic informatorki etnografa na s. 90.
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Pejoratywne określenia w funkcji nazw czarownicy

Są to: śląskie dziadówka (Łysko 1992: 115) -  neosemantyzm od dziadówka ‘że- 
braczka’, kasz. masc. i fem. pura ‘osoba uprawiająca czary, czarownica, czarownik’ 
(por. le są streźeta te pure, bo jeś vama mixalka vśepńe, Sychta SGKasz IV, 224) -  neo- 
semantyzm od pura ‘łgarz, bajarz, opowiadacz niestworzonych rzeczy, gaduła, pleciu- 
ga’, ‘człowiek z zaburzeniami mowy, jąkała’ (ibidem) oraz kasz. sobaka ‘czarownica’24 
(por. to musi bec sobaka ta baba, bo ona potrafi ćarec, Sychta SGKasz V, 117). Ostat
nia nazwa bierze początek od ukraińskiego, białoruskiego i rosyjskiego sobaka. Wyraz 
ten zyskał silne zabarwienie emocjonalne już w XVI, XVII wieku. Sprzyjało ono jego 
późniejszemu rozpowszechnieniu w dialektach polskich25.

Do tej grupy należy także substantywizowany, ujemnie nacechowany, przymiot
nik ciemna ‘czarownica’ (SGP PAN IV, 324-325).

Zestawienia o charakterze eufemistycznym

Zestawienie o charakterze eufemistycznym zły  człowiek, zgy ćuoyiek (Macie
jewski 1969: 250) jest nazwą czarownika, por. łuż. zła żona ‘czarownica’ (Fischer, 
Etnografia, 102). Użycie peryffazy, hiperonimu złagodziło znaczenie.

Zła żona ma postać niewysokiej, starej kobiety o wielkim garbie. Chodzi schylo
na, wspierając się na kiju. Twarz ma bardzo pomarszczoną, pokrytą brodawkami, głowę 
wielką, oczy kaprawe. Przychodzi do wsi w dzień lub w nocy, a gdzie stąpi lub swoje 
złe oczy obróci, tam przynosi nieszczęście26 27.

Nazwą czarownicy jest też, notowane w pluralis, ekspresywne wyrażenie psie 
pysk i(Karł SGP IV, 443).

S trzyg a  -  NAZWA CZAROWNICY O ZNACZENIU OGRANICZONYM REGIONALNIE

Na peryferiach polskiego obszaru gwarowego -  Podhalu i Orawie, strzyga (Śli- 
ziński 1987: 85), strziga (Fitak 1997: 51) występuje w starym znaczeniu ‘czarownica’. 
Strzygoń27 (por. strzygoń ^odrobił te rzecy, Śliziński 1987: 85), strzigóó (Fitak 1997: 
51) zaś jest nazwą czarownika lub czarownika i upiora.

Źródłem wyrazu strzyga jest łac. strix, strigis ‘sowa, puchacz, puszczyk’ (pra- 
źródło jest greckie), a dalej łac. striga ‘wiedźma, czarownica’28. Tę nazwę czarownicy 
objaśnia -  jak przypomina K. Moszyński -  przesąd starożytnych Rzymian, iż wiedźmy, 
czarownice lub bliżej nieokreślone demony napadały na śpiących w postaci ptaków 
nocnych, by ssać z nich krew. Dodaje, że tu i ówdzie u Słowian wschodnich, u Bułga

24 Istnieje ludowe przekonanie, że czarownica może oczarować każde zwierzę domowe z wyjątkiem 
suki; zob. A. Czerny, Istoty mityczne Serbów Łużyckich, „Wista” XII (1898), s. 202.

25 H. Popowska-Taborska, W. Borys, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim..., s. 124.
26 A. Fischer, Etnografia słowiańska, t. II: Łużyczanie, Lwów-Warszawa 1932, s. 102.
27 S. Urbańczyk pisze o wpływie rum. strigoiu na formę męską strzygoń, idem, Religia pogańskich 

Słowian, [w:] idem, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1991, s. 50.
28 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy w oczach slawisty-filologa, Acta Universitatis Nicolai Co- 

pemici, Filologia Polska XXXVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 230, 1991, s. 159-160.
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rów, Serbów i Chorwatów lud posądza o podobny sposób pastwienia się nad śpiącymi 
wiedźmy w postaci ptaków czy owadów, głównie ciem29.

W polskich gwarach motyle nocne -  ćmy noszą niejednokrotnie takie same na
zwy jak czarownica, bowiem zostały one przeniesione z tej istoty półdemonicznej na 
owady. K. Moszyński podaje poi. czarownica, ciota, wieszczyca, łuż. khodota (KLS III, 
552). Wymieńmy nazwy ciem zapisane w innych źródłach: carovnica, carovnica, ćota, 
ć^ota, ć^ota (AJiKLWkp II, mapa 190: Ćma i synonimy, komentarz: s. 79), ćota, ć^ota 
(Gruchmanowa 1970, mapka 98: Ćma, komentarz: s. 107), carovnica, ćPota, psota, xu- 
dota (AJŚ1 IV, mapa 597: Ćma -  motyl nocny), ciota (AJKasz III, mapa 103: ‘ćma’), 
wiśćyća i podobne (AJŁemk IV, mapa 156: Ćma -  motyl nocny)30 31.

Wyraz strzygł' pierwotnie był nazwą wiedźmy, czarownicy. Do Polski przywę
drował z rumuńskiego, wraz z osadnictwem wołoskim (por. rum. striga)32. Na zacho
dzie i południowym zachodzie Słowiańszczyzny nazwa utworzona od wyrazu nazywa
jącego niegdyś czarownicę przeszła na upiora, stąd strzygoń ‘upiór’, strzyga ‘upiorzyca’ 
(podobnie było z prastarą nazwą czarownicy wieszczyca: ‘czarownica’ —> ‘upiorzyca’, 
wieszczy: ‘czarownik, wróż’ —* ‘upiór’).

N azw a  w skazująca  n a  postać czarownicy

W gwarze kociewskiej jednym z synonimów jarzony baby]cs,\ ropwca (Sychta, 
Słów. kociew. II, 53). Wiąże się to z ludowym przekonaniem -  nie tylko kociewskim, 
ale ogólnopolskim33 -  że czarownica, aby skuteczniej szkodzić ludziom, może przybie
rać postać żaby (por. koc. bufon zool. ‘ropucha szara, Bufo vulgaris’, carovnica lub'i śa 
pretmńańać v bufona, Sychta, Słów. kociew. I, 51).

Bywa, że żaba nosi w gwarach te same nazwania co czarownica: carovnica 
(SGOWM I, 375; AGKiel VI, mapa 694: Ropucha), carovnica, ćota, ć^uta, pota, 
stuśńica (AJiKLWkp II, mapa 215: Żaba ropucha -  Bufo, komentarz: s. 106).

N azwy przeniesione

Można tu wyróżnić dwie grupy:
-  nazwy innych demonów żeńskich przeniesione na czarownicę: zmora (Zagór

ski 1991: 1 12)34, opeźyca (MAJGorz I, mapka 54: Czarownica, komentarz: s. 201), za

29 KLS III, 628.
30 Zob. inne słowiańskie nazwy ciem, świetlików i innych owadów tożsame z nazwaniami czarowni

cy: KLS III, 551-552; W polskich gwarach ćmy noszą też nazwy innych demonów żeńskich: zmory (zob. też 
KLS III, 552) -  mora, muora, mura (AJŚI IV, mapa 597: Ćma -  motyl nocny), m^ora (AJiKLWkp II, mapa 
190: Ćma i synonimy, komentarz: s. 79), mara, zmora (AGMaz VII, mapa 331: Ćma ‘Lepidoptera’, komen
tarz: s. 79), mora (AJKasz III, mapa 103: ‘ćma’), upiorzycy -  uparyća, uporyća, pyryća, pyryca, pyryóa, 
odnypera (?) (AJŁemk IV, mapa 156: Ćma -  motyl nocny) oraz nocnicy -  nocnica (AJKasz III, mapa 103: 
‘ćma’); W. Budziszewska, Z nazw motyla w językach słowiańskich na tle porównawczym, Rocznik Slawi
styczny, t. XLIII, cz. 1, 1983-1985, s. 16.

31 Zob. J. Setkowicz, Przyczynki do pasterskiego słownika Beskidu Żywieckiego, „Język Polski” 
1973, nr 1, s. 38^18.

32 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 159.
33 Jest ono powszechne także u Słowian wschodnich; zob. KLS II1, 551.
34 Bruckner SE, 655: zmora, mora o ‘czarownicy’, głównie o ‘duszeniu, gnieceniu we śnie’ (zmora

dusi).
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skakującym jest, że autorzy Atlasu skłonni są wiązać tę nazwę z tarzaniem się w smole 
i pierzu (ibidem), przypącznica, pśippPćńica ‘dawna nazwa czarownicy’ (por. na polu 
bum tapśipi/Pćńica, Pluta 1973: 132), pałuba- także nazwa boginki, demona porywa
jącego położnice i odmieniającego niemowlęta, tutaj w znaczeniu ‘kobieta stara, brzyd
ka, gderliwa, złośliwa, słowem coś diabelskiego w sobie mająca’ (Kroner 1870: 45), 
payuba -  carovnica, z dabuóm ^na  jest (SGP PAN V, 508);

-  nazwy diabła przeniesione na czarownicę -  przy udziale, koniecznej w tym 
wypadku, derywacji słowotwórczej lub przynajmniej zmiany rodzaju gramatycznego: 
kasz. tiesóica ‘kobieta zła jak diabeł, złośnica, jędza, wiedźma, czarownica’ (por. ties 
ties nice vedno słuźi, Sychta SGKasz I, 108), kasz. puitinka ‘czarownica’, purtin ‘cza
rownik’ (por. purtk, purtka, purtin i inne kaszubskie nazwy diabła z rdzeniem purt-, 
Sychta SGKasz IV, 228), koc. rokita ‘czarownica’ (Sychta, Słów. kociew. III, 59; por. 
rokijaś ‘diabeł’, ibidem), kasz. rokitńica ‘jędza, diablica’ (Sychta SGKasz VII, 269; por. 
rokitnik ‘diabeł’, Sychta SGKasz IV, 339). Do diabła Rokity, pod krzak rokitowy przy
chodziła kobieta, która chciała zostać czarownicą. Kontaktowała się z nim za pomocą 
formuł: Rokita, przyszła do ciebie kobita, daje ci dusze i ciało, bo sięji mlyka zachcia
ło.^-, Roakita, Roakita, wyjdź, bo przyszła kobita! (DWOK 46: Kaliskie i Sieradzkie, 
485) i podobnych.

Diabełek w Suwalskiem notowany jest jako nazwa czarownika -  diabełki nazy- 
vali, carovnicy v jupli vydlubanei rńeśkali (SGP PAN V, 521).

N azwy zapożyczone

Z niemieckiego zapożyczono nazwę czarownicy beksa, yeksa (por. heksować, 
yekso^ać ‘czarować’, Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 8; MSGŚ1, 84; SGŚ1, 33), 
por. niem. die Hexe (Grimm X, 1299).

Wiemy już, że czarownice zadawały choroby. Określenie jednej z chorób hek- 
senszus, yeksenśus ‘ischias’ [rwa kulszowa, zapalenie nerwu kulszowego] (por. niem. 
Hexenschuss, Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 8; MSGŚ1, 84; inaczej: ustrzał, 
Burszta 1967: 405), zapożyczone z niemieckiego (Grimm X, 1303), dosłownie tłuma
czone jest: ‘postrzał czarownicy’35 36.

Notowana w gwarach północnej Polski nazwa czarownicy stóśnica, stuśnica, 
stóśnica (por. stos ‘psotny, pocieszny diabeł’, stos ‘figlarz, psotnik, może diabeł’, stus, 
stusnica ‘zły duch, szkodnica’, stósnica ‘figlarka, psotnica, diabliczka’ Karł SGP V, 
239-240), stuśnica (Łęga 1922: 206), stuśnica (MAJGorz I, 201: prawdopodobnie: 
stóśnica, w związku z wyrazem stos, por. SJP VI 438 [= Sł warsz VI, 437-438]) pocho
dzi najprawdopodobniej od niem. Stuss ‘Narrheit [wesoły głupiec, wariat, błazen], Po
sse [żart, figiel], Spass [żart, figiel, kawał, dowcip]’37 (Kluge 762). Jest zatem eufemi

35 R. Uryniak, Demonologia, magia i lecznictwo, [w:] Prace i materiały z badań etnograficznych 
w Mieleckiem, Rzeszów 1970, s. 295.

36 O demonach strzelających do ludzi i w ten sposób powodujących choroby zob. W. Budziszewska, 
O niektórych nazwach chorób i związanych z nimi demonów w językach słowiańskich, [w:] Paralele 
w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, Wrocław-Warszawa-Kra- 
ków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 156-160.

37 A. Berka [L. Biskupski], Słownik kaszubski porównawczy, Prace Filologiczne, t. III, 1881-1891,
s. 633.
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zmem, a znaczeniowo wiąże się z cytowanymi wcześniej kaszubskimi nazwaniami cza
rownicy ciota psota, cota psota (Sychta SGKasz IV, 210; potem: SGP PAN IV, 406), 
czasownikiem psocić ‘czarować’ (por. czarownice psociły ludziom, Stelmachowska 
1933: 176), wyrażeniem na psotą (por. odebrać mleko krowom na psotą, DWOK 3: 
Kujawy I, 99), rzeczownikami psoty ‘czary’ (czarownica największe psoty robi na no
wiu, Drozdowska, Istoty demoniczne, 128) oraz figiel ‘urok, czary’ (Kosiński 1904: 33).

Procesy czarownic, kończące się prawie zawsze spaleniem wspólniczek diabła 
na stosie (por. piekielne stośnice, Baranowski 1981: 31)38 zapoczątkowały i ugrunto
wały fałszywą etymologię -  od stos ‘drzewo narąbane w sążeń’ (zob. MAJGorz I, 201). 
Dodajmy, że wyraz stuśnice pojawia się też w gwarach w znaczeniu niedemonicznym 
‘psotnice’ (Ziętkówna 1956: 140).

Notowana na Podhalu, Orawie i Łemkowszczyźnie nazwa czarownicy bosorka 
(SGP PAN II, 403; Fitak 1997: 11; Brylak 1965: 302) jest pożyczką ze słowackiego -  
słowac. bosorka, bosurka (Slovm'k slovenskych nareći I, 147) (por. czesk. i słowac. bo
sorka, z mad. boszorkany puv. duch zemrelych, straśidlo, pak ćarodejnice, jeżibaba 
apod., Machek, 61). Ostatecznym źródłem jest język węgierski (węg. boszorka, 
boszorkany, Orszagh I, 23 8)39.

Wydaje się, że nazwanie czarownicy bisurkania, busurkania (DWOK 51: Sanoc
kie i Krośnieńskie III, 13, 42) brzmieniowo przypomina nazwę bosorka.

Podhalańska nazwa czarownicy matóba, matocha (Karł SGP III, 129), matóga 
[? -  nie podano znaczenia] (por. drzewi sią tłukły pó świecie selijakie duhy: półednice, 
świecinóski, matógi, topielce..., Małecki 1931: 162) pochodzi ze słowackiego -  
słc. matoha ‘straszydło’ (Bartoś, 194), zaś słc. matoha z węgierskiego (węg. matoha 
‘Gespenst’ [widmo, upiór, mara, duch]).40

Ubybyna nazwanie czarownicy z Gorzowskiego jest pożyczką ukraińską, infor- 
matorką była bowiem osoba urodzona w dawnym województwie lwowskim (MAJGorz 
I, mapka 54: Czarownica, komentarz: s. 201).

Nazwy niejasne etymologicznie

Niejasnym etymologicznie jest nazwa czarownicy, jędzy czutora (Golec 1995: 
16; Morcinek 1968: 134).

Inne nazwy

Niezręcny; nieręka to nazwanie przypisane człowiekowi, co sią od niego i statek 
popśni, kie zażre do sopy -  a i urok sią łapi. Cłek zazdrośliwy a łakomy, nie z rąki da

38 Pochodzi ono z Przestróg duchownych sędziom, inwestygatorom i instygatorom czarownic po
trzebnych Serafina Gamalskiego (1742) -  bernardyna, spowiednika czarownic skazanych na śmierć.

35 L. Malinowski, O niektórych wyrazach ludowych polskich. Zapiski porównawcze, Kraków 1892, 
s. 21: podh. bosorka z węg. boszorka, boszorkany ‘czarownica’, por. bósz ‘szalony, wściekły’; J. Reychman 
podkreśla pośrednictwo języka słowackiego -  słc. bosorka ‘czarownica, jędza’, kwestionuje przywoływanie 
węg. bósz ‘szalony’ -  w rzeczywistości: węg. boszorkany ‘czarownica, jędza’ < tur. basyrqan, basuryan ‘coś, 
co ciśnie’, ‘zmora’, ‘czarownica’, idem, W sprawie zapożyczeń węgierskich wpolszczyżnie [uwagi do rozpra
wy A. Zaręby, Węgierskie zapożyczenia w polszczyżnie, „Język Polski” 1951, nr 3, s. 113-125.], „Język Pol
ski” 1951, nr 5, s. 205,208.

40 L. Malinowski, O niektórych wyrazach..., s. 23.
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‘nie szczerze’ [!] i nie darzy się. Dobry ciek je  każdy zręczny (niezręcny, nieręka -  ina
czej : przeziera, Dembowski 1896: 403, 382). Istnieje ludowe przekonanie, że należy się 
wystrzegać ludzi o niezręcznych!urokliwych oczach (Drozdowska 1961: 95). Niewręcz- 
na to nazwa takiej kobiety, po przejściu której człowieka spotyka nieszczęście. Wręczne 
kobiety nie przynoszą ze sobą nieszczęścia (DWOK 48: Tarnowskie-Rzeszowskie, 
279). Należy jednak pamiętać, że wymienione nazwania dotyczą każdego człowieka, 
niekoniecznie czarownicy -  każdy człowiek może być wręczny lub niewręczny (okolice 
Jasła, informacja prof. T. Szymańskiego).



IX NAZW Y DEMONA ZŁA -  DIABŁA'

Polskimi gwarowymi nazwami diabła zajmowała się E. Masłowska, analizując 
ich przeobrażenia semantyczne2. Kaszubskie nazwy diabła -  wyjątki z nie drukowanego

1 A. Fischer, Diabeł w wierzeniach ludu polskiego, [w:] Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksan
dra Brucknera, Kraków 1928, s. 198-209; S. Szperling, Kilka słów o diable u ludu polskiego, „Ziemia” III 
(1912), s. 213-216, 230-231; M. Wawrzyniecki, O szatanie, złym duchu, diable, „Ziemia” IV (1913), s. 210- 
211; J. Jakóbiec, Diabeł w pojęciu ludowem. Kilka zapisków z Słotwiny, powiat żywiecki, „Lud” V (1899), 
s. 365-367; A. Czubryński, Z katalogu „imion diabłów", „Euhemer” 1958, nr 6 (7), s. 36-43; J. Prokopiuk, 
Słownik diabłów polskich, „Kolekcjoner Polski” 1979, nr 8, s. 4-3, nr 9, s. 4, nr 10, s. 4, 12; 1980, nr 1, s. 3; 
L. Szepielewicz, Zły duch w wiekach średnich, „Atheneum” 1889, s. 155-161; A.A. Kosiński, Diabeł we
dług wyobrażenia naszego ludu, [w:] idem, Miasta, wsi i zamki polskie. Powieści i obrazki, t. III, Wilno 1851,
s. 249-346; M. Rybowski, Diabeł w wierzeniach ludu polskiego (z okolic Biecza), „Lud” XII (1906), s. 212- 
232; J. Tuwim, Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie, Warszawa 1960; W. Bunikiewicz, Żywoty 
polskich diabłów. Warszawa 1930; J. Bogdanowski, Poczet znamienitych diabłów polskich, „Ziemia” 1958, 
nr 6, s. 2, 4, 5; M. Rożek, Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci, Warszawa-Kraków 
1993; K. Bracha, Rodzime i obce diabły w dziejach kultury polskiej. Na marginesie pracy M Rożka „Diabeł 
w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci", „Lud” 1996, s. 247-257; E. Sukertowa-Biedrawina, 
Diabeł na Mazurach w bajkach i podaniach, Działdowo 1936; Opowieści o diabłach podlaskich. O Kurejce, 
Przykicie, Rosochatym i innych postaciach diabelskich na Podlasiu zrodzonych, wybór i oprać. W. Grąbczew- 
ski i L. Pełka, Siedlce 1996; W. Grąbczewski, Trzyma jak czort sołtysa za ludzkie pieniądze (o diabłach 
z Pojezierza Lęczycko-Włodawskiego), Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczycko-Wlodawskiego we 
Włodawie, t. IV, 1996, s. 51-60; J. Kolbuszewski, Polskie diabły górskie, [w:] Góry. Literatura -  kultura,
t. III, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1998, s. 21-35; J.P. Dekowski, Rzeźby demonologiczne Ignace
go Kamińskiego [mieszkającego w Łęczyckiem], Łódzkie Studia Etnograficzne, t. II, 1960, s. 167-170; idem, 
Ludowe wierzenia łęczyckie w rzeźbach Wacława Czerwińskiego, „Literatura Ludowa” 1962, nr 1-2, s. 26- 
29; W. Grąbczewski, Diabeł polski w rzeźbie i legendzie, Warszawa 1990; W. Łysiak, Diabelskie sprawki. 
Podania, legendy i bajki z Pomorza Zachodniego, Międzychód 1998; A.M. di Nola, Diabeł. O formach, histo
rii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od 
czasów starożytnych aż po teraźniejszość, przeł. I. Kania, Kraków 1997; M. Rudwin, Diabeł w legendzie 
i literaturze, przeł. J. Illg, Kraków 1999; D. Adamiec, Obraz diabła w tekstach i frazeologii okresu baroku, 
[w:] Słowa w różnych kontekstach, pod red. S. Dubisza, Warszawa 1998, s. 11-20; AJiKLWkp X, cz. 2, 
s. 156-168; zob. też ludowe rymowane formuły zakazów i nakazów -  zabobony -  na przykład; „Jak się upijes 
jak zwieze, diobuł ci duse zabieze”; „Nie obgaduj drugiego nigdy za plecamy, bo ci się diobul śnił będzie 
bez pserwy nocamy” -  B. Połęcki, „Zabobony " z Będziemyśla [w Rzeszowskiem], „Literatura Ludowa” 
1976, nr 1, s. 39-41 [W okolicach Rzeszowa, gdzie przebiega izofona mazurzenia (na granicy dwóch obsza
rów: mazurzącego i niemazurzącego), występuje zmazurzone i  pochodzące z r],

1 E. Masłowska, Przeobrażenia semantyczne polskich gwarowych nazw diabła, Studia z Filologii 
Polskiej i Słowiańskiej, t. XXIV, 1987, s. 77-90; autorka korzystała z kartoteki SGP PAN w Krakowie.
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wtedy jeszcze własnego słownika kaszubskiego -  przedstawił ksiądz B. Sychta3 4 5. Ste
reotyp diabła w gwarze gorczańskiej opisała J. Kobylińska4. Zgromadzony w tych pra
cach materiał nazewniczny zostanie tutaj uzupełniony.

Nazwy demona zła o prasłowiańskim rodowodzie -  b ies, cza rt

Najstarszymi nazwami demona zła są bies (psł. *besh) i czart(psł. *ćńt>). Słow
nik starożytności słowiańskich traktuje te prastare wyrazy jako przedchrześcijańskie, 
pogańskie nazwania bliżej nieznanej siły nieczystej (SSS I, 337).

Słownik prasłowiański podaje prapostać wyrazu bies -  psł. *besb\ *bed-sb < 
*bhoid-so- oraz dokładne odpowiedniki -  litewskie wyrazy balsas ‘straszydło, zjawisko 
budzące strach’, baisiis ‘straszny, okropny’, łot. baiss ‘ts.’, lit. baidy/i ‘przestraszać, 
przerażać’ (Sł psł I, 244). L. Moszyński zauważa, że psł. *besb < *bhoidh-so- ma ten 
sam rdzeń co *beda < *bhoidha rozwinięty przez prastary sufiks *-so-, stąd pierwotne 
znaczenie ‘to, co sprowadza biedę’ —> ‘zły duch’5.

Autorzy Słownika prasłowiańskiego przypominają, że K. Moszyński rekonstru
ował formę *beso- i łączył ją  ze staroindyjskim bhasah ‘światło’, przywołując 
dla uzasadnienia tej etymologii słowo światła, występujące w polskich dialektach 
w znaczeniu ‘groźne demoniczne istoty’ [„Język Polski” 1952, nr 5, s. 193-194; 1953, 
nr 5, s. 366] [światło ‘ognik’ (błędny), Karł SGP V, 362],

W polszczyźnie wyraz bies pojawił się w XV wieku jako rutenizm (Sławski SE 
I, 33; Sł psł I, 244). Postać bez przegłosu bies zamiast spodziewanej *bias ma być tego 
potwierdzeniem6. Według H. Ułaszyna w średniowiecznej polszczyźnie mało używany 
wyraz bies znaczył ‘wściekłość’ (o tym znaczeniu zob. Sł psł I, 244-245: jednak w zach. 
słów. tylko w czes. i słowac., bez polskiego), a w XV wieku z ruskiego zapożyczono 
znaczenie indywidualne, osobowe tego wyrazu -  ‘diabeł’7. D. Rytter przypuszcza, że 
nazwa złego ducha bies wcześnie wyszła w staropolszczyźnie z użycia, wyparta przez 
inną -  czart, następnie zaś pojawiła się ponownie -  jako pożyczka z języków ruskich, 
z obcą już jednak cechą formalną (brak przegłosu [*e] > [a])8. Szerokie rozpowszechnie
nie w gwarach polskich wyrazu bies wiąże się niewątpliwie -  zdaniem H. Popowskiej- 
Taborskiej i W. Borysia -  z silnym zabarwieniem emocjonalnym tego zapożyczenia9.

Oto gwarowe formy: bies, bis (por. ciota ‘czarownica’ chciała j i  dać bisów wy
pić w gorzałce', tybiesu koszlawy! by ich biści wzini, Karł SGP I, 84), bjes ‘bies, czart, 
diabeł’ (Ramułt, 8), kasz. bes ‘zły duch’ (tam go ties ve\ bies ce tam ńós; przekl. u biesa! 
do biesa jalćego! daj go biesovi! to je  na biesa! Sychta SGKasz I, 108; potem: SGP PAN

3 B. Sychta, Kaszubskie nazwy diabla (Wyjątki ze słownika kaszubskiego), „Język Polski” 1957, nr 1, 
s. 28-44.

4 J. Kobylińska, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków 1997, s. 115-133.
5 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy w oczach slawisty-jilologa, Acta Universitatis Nicolai Coper- 

nici, Filologia Polska XXXVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 230, 1991, s. 150.
6 Co do bies w miejsce oczekiwanego *bias -  nie wyklucza się, że bies jest rezultatem rodzimego 

wyrównania tematycznego; zob. H. Popowska-Taborska, W. Borys, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim. 
Warszawa 1996, s. 125.

1 H. Utaszyn, Do historii poi. bies 'daemon', [w:] idem, Miscellanea językowe. Materiały i Prace 
Komisji Językowej AU w Krakowie, t. V, 1912, s. 301-306.

8 G. Rytter, Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w polszczyźnie XVII wieku. Łódź 1992, s. 97.
9 H. Popowska-Taborska, W. Borys, Leksyka kaszubska na tle słowiańskim..., s. 125.
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II, 203), koc. bes ‘ts.’ (por. do tSesa jakego! ties ća tam zaprovajel, bo ńe xto jirtśi; 
Sychta Słów. kociew. I, 60; potem: SGP PAN II, 203), bies ‘diabeł’ (SGOWM I, 182), 
bies, biys ‘ts.’ (por. hex će biyz vezmhe! Gómowicz, Dialekt malborski III, 16; potem: 
SGP PAN II, 203), lóis ‘zły duch, który wstępuje w człowieka i czyni go wiaduchem lub 
wiedźmą' (por. ńma mo bisy, Bąk 1960: 93), bies, bids' zły duch, diabeł’ (por. diabły 
nastały później, przedtem były biesy, bis byśi; dostać biesa ‘być opętanym przez złego 
ducha’, diabou leci [...], gdy piasek z wiatrem się wzbija, można dostać bisa; mieć biesa 
‘ts.’, SGP PAŃ II, 203).

Pol. czart kontynuuje psł. *ć/h> -  imiesłów przeszły bierny od ćerti ‘ciąć’. 
W wierzeniach nie tylko Słowian, ale i innych ludów, obecne są okaleczone istoty mi
tyczne. Nie wyklucza się z drugiej strony związku psł. *ćftb z psł. *ćarb, pl. ćari ‘czyn
ności magiczne, środki magiczne wywołujące działanie sił nadprzyrodzonych, gusła’, 
wskazując litewski czasownik kere'ti ‘czarować złym spojrzeniem, rzucać urok’ (Sł psł 
11,256; Sławski SE I, 113).

L. Moszyński twierdzi, że w okresie prasłowiańskim *ćrtb nie był jeszcze 
ani złośliwym demonem, ani tym bardziej szatanem. Według niego *ćftb abstractum na 
-to- od nie zachowanego w słowiańszczyźnie verbum, zestawianego z lit. kere ’li ‘cza
rować złym spojrzeniem, rzucać urok’10. Odrzuca więc przypuszczenie, zawarte 
w Słowniku prasłowiańskim (II, 256), że znaczeniem pierwotnym psł. *c/h> było ‘mi
tyczna postać demoniczna, zły duch, diabeł’11.

W polskich gwarach notowane są następujące formy: czart, ciort, czert, ciert 
(por. czarta dać ‘zadać czary’; ki tam cierci? idź do cierta! cob ich ciorci zabrali! gdo 
od Boga odstąpi, temu czert rady nie skąpi; gdzie cie nie proszą, tam niech cie czerci 
nie noszą, Karł SGP I, 273-274), ćórt ‘czart, diabeł’ (por. j ije  do ćarta! Ramułt, 22), 
kasz. ćart, a także jego odm. eufem.: ćort, ćurt ‘diabeł człekokształtny, drobnego wzro
stu, nagi, klatati [gęsto owłosiony], z rogami na głowie i kopytem końskim u nogi’ (por. 
u ćarta jakego! przysł. każdi ćart na svój part ‘każdy według swego widzi mi się’; ńe 
vzevaj ćarta, bo sóm preleze; vezdri jakbe ćarta połk; na kogo djabeł, na tego vsesce 
ćarce / cartover, to belo no tej, kej ćart jeś rogóv ńi mdl ‘dawno’; ćart v svę, a pop 
v sv<p, Sychta SGKasz I, 160-161), cert (por. ńech će cert zbere, iak to ńe je prauda 
Steuer 1934: 79; por. idź do czerta, SGŚlCiesz, 74), czart, ćórt ‘diabeł’ (Brzeziński, 
Słownictwo krajniackie I, 91), ćert (Zaręba 1968: 275), czort, ciort (Kobylińska 2001: 
24), czart, cart, ćort (por. ćort ve iak; do ćorta; ćorći z ńim, Dejna, Słownictwo lud. 
z Kieł. i Łódź. XXI, 198), ćort (por. ńey go ta ćorći veznom! iij do ćorta! ćord z ńim! to 
uot ćorta xuopok! Szymczak, Słownik gwary Domaniewka I, 95), czort, Sort (por. 
przekl.: iijdo  aorta; bierz do aorta; u Sorta iasnygo [!]; ti córce, Gómowicz, Dialekt 
malborski 111, 59), czart, czort, ciart, ciort, siart (por. bezecny, opśadui córtem ‘opęta
ny’; u czorta; czort wie; jaki czort wniósł ‘wykrzyknienie wzmacniające treść wypowie
dzenia’; jegzes to śe -it ćorta nazywam, ńe pańentam; ćort źe; ja k i ćort jo  tutaj vńus; 
czorta warte, SGOWM I, 375), czart, ciart, siart, ciert, czert (SGP PAN V, 16-18), 
czort, ciort, ćort, cort (SGP PAN 153-155), ćert, Sert, cart, cart, ćart (AJŚ1 VI, mapa 
1067: Diabeł, komentarz: s. 18).

10 L. Moszyński, Słowiańskie nazwy demonów w materiałach „Lexiconu" i interpretacji etymolo
gicznej Franciszka Miklosicha, Obdobja, t. 13, Ljubljana 1992, s. 44.

11 Zob. L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy w oczach slawisty-filologa..., s. 152.
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Różne postacie fonetyczne nazwy czart, występujące w polskich gwarach, są 
wynikiem sąsiedztwa gwar innych języków (np. cert z pogranicza czeskiego jako bo- 
hemizm, Sł psł II, 256), właściwości fonetycznych poszczególnych gwar, tworzących 
polski obszar dialektalny, oraz fonetycznych zabiegów eufemizacyjnych (np. odm. eu- 
fem. kasz. ćart. ćort, ćurt, Sychta, SGKasz I, 160-161; siart obok czart, czort, ciart, 
ciort, SGOWM I, 375).

Eufemizmami są też zdrobnienia, utworzone za pomocą sufiksów słowotwór
czych męskich -elec (kasz. -elć), -ek i żeńskiego -ina (gwar. -ena): kasz. ćarcelc (ina
czej: ćart, ćort, ćurt, Sychta SGKasz I, 153), ća/tfeAr‘zdrobn. od ćórt, czarcik, diabełek’, 
ćarćena ‘zdrobn. od ćórt, diablina’ (por. nąznó [nędzna] ćarćena, Ramułt, 20; potem 
Karl SGP I, 27012 i SGP PAN IV, 637). Wymieniony rzeczownik żeński jest lekcewa
żącym, eufemistycznym określeniem czarta (SGP PAN IV, 637).

Wydaje się, że eufemizmem jest również nazwa diabła z okolic Opola czardy- 
ban, czardybon (SGP PAN IV, 637). Wyraz ten, chyba złożenie, jest dla mnie niejasny 
co do budowy morfologicznej. Podobnie zbudowana jest śląska nazwa diabła kozybun 
[zob. niżej],

W Lubelskiem diabeł, który latem w południe chodzi wśród łanów żyta z taba
kierką i spotykanym ludziom daje zażyć tabaki, nazywany jest corter (Pełka 1987: 104). 
Można przypuszczać, że nazwa ta jest derywatem od gwar. cort ‘diabeł’.

Nazwa czart pojawia się w ekspresywnych połączeniach z rzeczownikiem diabeł 
i przymiotnikiem przeklęty, cert djabół, przeklenty ćert, cart przeklęty, zgiń carće pśek- 
lenti (SGP PAN V, 17). Formy mianownika liczby mnogiej mają w polskich gwarach 
końcówki fleksyjne: niemęskoosobową -y, męskoosobową - 7, męskoosobową (rzadszą) 
-owie: czarty, czorty, ciorci, córci, cierci, czerci (Karł SGP I, 273-274); siarty, czarci, 
ćaico, ćarce, siarcr, cartove (SGP PAN V, 16-17). Przy udziale sufiksów -stwo, -izna 
powstały collectiva: cartostvo ‘czarty’ (por. aźebe go cartostvo vząło! do cartostvo 
jakego! Sychta SGKasz I, 161), ćaicezna ‘czarci’ (SG tzw. Słowińców kasz. I, 177), 
czarcizna, ćarcazna ‘czarty, diabły’ (SGP PAN IV, 637).

Czarcica (notowane w Ziemi Dobrzyńskiej) oraz zestawienia czarcia mać (z Łę
czyckiego), czarcia matka (notowane w Ziemi Dobrzyńskiej) to nazwy matki czartów, 
przebywającej w piekle, ukazującej się człowiekowi jako goniące go czarne widmo 
(Karł I, 270; potem SGP PAN IV, 637).

Najstarsze nazwy demona zła: czart i Ares mają charakter eufemistyczny, skoro -  
według przywołanych etymologii -  opisują wygląd tego demona lub jego wrogi stosu
nek do człowieka.

N azwy d e m o n a  zła w prow adzone  przez chrześcijaństwo

-  szatan , d ia b eł

Słowa szatan, diabeł nazywają złego ducha stojącego między człowiekiem a Bo
giem, nieznanego Prasłowianom. Są to zapożyczenia grecko-łacińskie, które do polsz
czyzny trafiły za pośrednictwem czeskim, etymologicznie -  pejoratywne określenia. 
Łacińskie słowo diabolus (gr. diafiokoę) znaczy ‘oszczerca, potwarca’ (Sławski SE I,

12 Tu: „Czarcina: «Czarc ina zdrobn. od ‘czart’ = djablina: ‘nadzna czarc ina’» Ram. 20 [Ramułt]”.
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146), a łacińskie satanas (gr. oazavag) -  ‘przeciwnik, wróg’13. Ostatecznym źródłem 
obu wyrazów jest greka.

Szatan to wyraz z języka biblijnego. Sytuacje, w których jest używany, przeważ
nie związane są ze sferą sacrum -  np. lektura Biblii, homilie wygłaszane w kościele. To 
decyduje o tym, że w gwarach notowany jest stosunkowo rzadko: szatan, śatan ‘czart, 
diabeł’ (por. śatany kusy iuji d^o- zuyg^o^, śatany- tUo?zuy duxy, Brzeziński, Słow
nictwo krajniackie IV, 374), śatan ‘zły duch, diabeł’ (por. do katana jalćego! Sychta 
SGKasz V, 227), śatun (Olesch 1958: 323), Satan (Jurkowski 1961: 75), saton (Simoni
des 1984: 43), szatan, satin, saton, satun ‘diabeł’ (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. 
XXIX, 89), szatun, siatan (Gaj-Piotrowski 1993: 41), szatan, Śatan oraz zatan- postać 
z fonetyką niemiecką (por. iić ti śatańe! Gómowicz, Dialekt malborski 112, 167).

Nazwę demona zła diabeł -  ze względu na powszechny zasięg i obecność 
w definicjach innych nazw demona zła -  traktuję jako podstawową. W polskich gwa
rach występuje ona w wielu postaciach fonetycznych i morfologicznych, mających nie
jednokrotnie funkcję eufemizującą. Oto gwarowe brzmienia nazwy podstawowej: dja- 
beł, djaboł, djabeł, djabół, djśboł, djabół, dziaboł, dziibeł, dziouboł, dzjuoboł, deboł, 
debeł, jabel, djacheł, djicheł, dyjacbeł(Karł SGP I, 323), diabeł, diabeł, diabeu, diaboł, 
diabou, diabół, diabuu (por. xyba go diabou ^opyntou.; diabou go ta u; diabou nadou, 
Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXI, 225-226), djabeł, djabey, djabół, (Tjabyy 
(Bartmiński, Mazur 1978: 12, 53, 19, 68), diaboy, diabou, diobeu(Mońkówna 1972: 144), 
djśbou( Dobrzy cki 1898:403), diabuu (Klich 1919: 60), diabu, diabu (Steffen 1984: 24), 
diabu (Steffen 1984: 43), diabou, diabo, diobo (Sobierajski 1985: 66), djóubeu (Pluta 
1964: 104), dioubou (por. do dioubua! i j  do dioubua! ńex go dioubil veznuy! Olesch 
1958: 35), d’iobeu, d'bbuk d'kiubuu (Zaręba 1960: 30), djebeł (Kopemicki 1890: 9), 
diabuł (por. ids ta diabli, Zaręba 1968: 276, 280), dioboł, deboł (SGŚ1 Ciesz, 80, 79), 
debeł (por. czy debli nadali, idź do debla, Rzeszowski 1891: 354), </eM/(Ramułt 1930: 
9), dfóubel(SG tzw. Słowińców kasz. I, 188), djebaw (Kosiński 1891: 21), diabeł, 
diabeu, diabók dió^bó^ ‘potępiony anioł’ (por. nóVvkyjkśy diabeu tWj? tiicyper\ diabeu 
kusi ć l-b^vkka; d^of  diabua! ‘przekl.’, Brzeziński, Słownictwo krajniackie I, 110), dia
beł, diabuy (Gómowicz, Dialekt malborski III, 67-68), diacbeł, djaxuy (Gómowicz, 
Dialekt malborski III, 68), diabeł, diabół, diaboł, diabu, dłabuł, diacbeł, diacb (dwie 
ostatnie formy tylko w wyrażeniach: do l u diachła; u diacha, SGOWM II, 35), djóbeł, 
djóxeł (Ramułt, 25), kasz. djabeł, djabeł, djobeł (Sychta SGKasz I, 210-212), djaxeł, 
djaxet, djoxei, djoxel (Sychta SGKasz I, 216; SEKasz II, 41 )14, gjabeł (Sychta SGKasz 
I, 318), jabeł, jabeł (Sychta SGKasz I, 271; SEKasz II, 108), koc. djabeł, djubeł 
(Sychta, Słów. kociew. I, 96-98), djaxet {Sychta, Słów. kociew. I, 98), diobeł, dióbeł, 
diacbeł (Labuda, 24), giaboł (Antoniuk 1958: 221), d’iabeu, d’abet, d’iobeu, d’iaboy, 
d’iobou, d’iobuu, d’ioybou, d’ioybuy, d’iouboy, diaubeł, jabuł, jobou, jobuy, jabeł, 
debou, debuy, daboy, -a-, -/(AJS1 VI, mapa 1067: Diabeł, komentarz: s. 18), diabeł, 
diabeł, djabeł, djibeł, diaboł, diabeł, diśboł, diśbo, diabół, d’abeł, diabeu, diabół, diabu,

13 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 169.
14 SEK II, 41: „Karłowicz podaje przykłady z -x- wyłącznie z obszaru kaszubskiego. O szerszym za

sięgu eufemicznej postaci diachet świadczą jednak zapisy: dyachet L [Słownik Lindego], djachel -  eufemicz- 
nie zam. diabeł SW [Słownik warszawski], djacheł zam. diabeł'. «Jest to wykręt ludzi, którzy wymawiając 
djacheł, djasek itp. sądzą że nie grzeszą bo wyrazu diabeł nie mówią». SWil [Słownik wileński]”.
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diśbu, diebeł, diebol; diebół, djubeł, dyjaból; dyjabuł, dziabeł, dziabeł, dziabol; dziśboł, 
jabid, jobuu, jabu, jabeł, dabol\ dajboł, debel, deboł, diabeł, debół, dejboł, dłabuł\ gia
beł, giśbeł.\ giabol; jabel{SGP PAN V, 503-521), diacheł; diścheł, diachół\ dioxu, dy- 
jaxel, d’iiaxeu (SGP PAN V, 526), diach (SGP PAN V, 526), diacher, diacher (SGP 
PAN V, 527-528)15.

Wśród przytoczonych form fonetycznych są takie, które powstały w wyniku za
stosowania fonetycznych środków eufemizowania, tj. celowych zabiegów zniekształ
cających brzmienie wyrazu:

-  zmiany sposobu wymawiania nagłosowej spółgłoski -  debel, deboł, debół, de- 
bou, debilu, dabou, dabol,

-  substytucji spółgłoski nagłosowej -  dziabeł, dziabol, dziabeł. dziaboł. dzio- 
uboł, dzjuoboł (tutaj widzimy i inny środek eufemizowania -  metatezę), jabeł, jo  bo u, 
jobuu, jabiiu, jabeł, jabeł', g[abeł, giabeł, giabeł, giabol, substytucji joty wymawianej 
w nagłosie -  dłabul, substytucji spółgłoski śródgłosowej -  diacheł, djacheł, djaxeł, 
diachel. djaxel, djoxel, djdxel, dyjacheł, d’iiaxeu, diaxuu, diacher. diacher, djoxel 
(w trzech ostatnich formach widzimy także substytucję głoski wygłosowej); substytucji 
głoski wygłosowej -  dj ’bubel, djebaw\ J. Łęgowski (pod pseudonimem Dr Nadmorski) 
pisał, że „Kaszuba zamiast djable woli powiedzieć djachle" (Karł SGP I, 323), a ksiądz 
B. Sychta -  że „w Puzdrowie za najcięższe zaklące uważają posługiwanie się formą 
djabeł, za lżejsze -  djobeł, za najlżejsze -  djabeł. W tym samym porządku wymieniają 
tam oboczność djaxel, djoxel, djaxel’ (Sychta SGKasz I, 210);

-  uproszczenia grupy głoskowej w nagłosie-jabeł;
-  ucięcia -  diabo, diobo, diabo, diabu, diabu, didbu, jabu, dioxu (nie można 

wykluczyć jednak, że brzmienia te były spowodowane niestarannością artykulacyjną), 
diach (wobec gwarowych postaci wyrazów diabeł, diacheł);

-  aluzji fonetycznej -  kasz. „zaklęcia eufemistyczne” do sto grablov! za
miast djablóy, ale grabie! zamiast djable (por. grabie ‘grabie’, Sychta SGKasz I, 350; 
por. też wymienione wyżej formy z nagłosowym g-); niech ich porwą drabi! by go drabi 
wzieni! drabi wam do tego ‘diabli wam do tego = co wam do tego!’ „drabi eufemi
stycznie zamiast djabll' (Karł SGP I, 364).

Warto dodać, że tabuizowane diabeł we frazeologizmach zastępowane jest też przez 
inne wyrazy: wendruj do wszystkich skrabów ‘diabłów’ (DWOK 45: Góry i Pogórze II, 
547), do stu par Mazurów (Czerny 1896: 747), do stu patyków  (By stroń 1980: 213).

Forma fleksyjna mianownika liczby mnogiej wyrazu diabeł jest w gwarach bu
dowana za pomocą końcówek fleksyjnych: -i {diabli), -y (diabły), -owie (diablove) 
(SGP PAN V, 506-507). Z obserwacji zgromadzonego materiału, nie popartej jednak 
badaniami statystycznymi, wynika, że formy męskoosobowe są znacznie częstsze niż 
forma diabły. Nic dziwnego -  w wierzeniach ludowych diabeł jest przecież istotą de
moniczną wyraźnie antropomorfizowaną16.

15 By material językowy był przejrzysty, ze SGP PAN wypisano tu wszystkie formy wyrazów diabeł, 
diachel, również te, które byty cytowane wcześniej z innych źródeł.

16 J. Kobylińska, analizując współczesną mowę potoczną, pisze o zmianie w traktowaniu diabla -  nie: 
„ktoś”, ale „coś”, nie: osoba realnie istniejąca, ale „coś”, do czego ma się stosunek lekceważący; zob. eadem, 
Świat językowy..., s. 132.
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Nazwa z okolic Rabki: arcydiabeł (Kopemicki 1890: 9) informuje o istnieniu 
hierarchii wśród diabłów, o tym, że drobniejsze diabły podlegały rozkazom tego głów
nego, którego siedziba najczęściej znajdowała się w piekle. Podobnie -  kasz. arcipurtk 
[zob. niżej].

Zgrubienia oraz zdrobnienia, którym niejednokrotnie towarzyszy nacechowanie 
emocjonalne, s ą - ja k  wiadomo -  morfologicznymi środkami eufemizowania. Taką też 
funkcję pełnią augmentativa z sufiksami nijakimi -isko, -iszczę (gwar. -eśće, -eśće, 
-aśće) i męskim -ich: djabllsko (Bartmiński, Mazur 1978: 53), diablisko, diablisko, 
djablisko, giablisko (SGP PAN V, 524), djdblćsće (Ramułt, 25), djablesće, djablesće, 
djoblesće(Sychta SGKasz I, 213; potem SGP PAN V, 524-525), diabliszcze, dkobhsce 
(ibidem), djaxlesce, djaxlesce (Sychta SGKasz I, 217; potem SGP PAN V, 528), djablix 
(Sychta SGKasz I, 213), diablich, djoblix(SGP PAN V, 523).

Deminutiva były tworzone od form podstawowych diabeł, diacheł, diablę, a tak
że od ich zdrobnień. Wiąże się to z faktem, że eufemizmy tracą z czasem swoją wartość 
łagodzącą i zastępowane są innymi. Wiele zdrobnień definiowanych jest niedeminutw- 
nie ‘zły duch, diabeł’. Są i takie, które nazywają istoty niedorosłe, młode -  ‘mały, mło
dy diabeł’. O nich powiem więcej przy analizie nazw informujących o istnieniu diabel
skiej rodziny i powiązań między krewnymi. Istoty niedorosłe nazywane są 
też rzeczownikami nijakimi na -ę, występującymi również jako eufemizmy diabła, 
diachła: diablę, ‘eufemistycznie diabeł' (SGOWM II, 36), diablę, diable (Dejna, 
Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXI, 226), djóblą (por. preśło do mńe no mele djóblą: 
djóble jeckoe, Ramułt, 25), djablą ‘młody diabeł’ (por. przysł. z djdbleca urosce djabeł, 
Sychta SGKasz I, 213), diablę ‘mały, młody diabeł; diabełek’ (SGP PAN V, 522-523), 
djaxlą (przysł. casern djaxłą bivd mędreśi od starego djaxła, Sychta SGKasz I, 216).

Oto sufiksy zdrabniające i formacje słowotwórcze, w których funkcjonują:
-  -ek diabełek (SGOWM II, 34-35), diabełek, diabołek, debołek (też Wołacz sin- 

gularis: giabełku, por. Lucyper f  pekle i dhbeuki maue vele ńegUo, SGP PAN V, 521), 
djóblek (Ramułt, 25), djabełk (Sychta SGKasz I, 212), djaxetk ‘młody diabeł’ (Sychta 
SGKasz I, 216; potem SGP PAN V, 527), diabełeczek, djobołedek (SGP PAN V, 521), 
diabliczek, diobliczek pieszczotliwie ‘diabeł’ (SGP PAN V, 524),

-  -ik diablik, deblik, d'eblikpieszczotliwe, zdrobnienie od diabeł ‘zły duch, zło
śliwy duszek; diabełek’ (ibidem),

-  -ątko diablątko, diablotko (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXI, 226), 
djóblętkoe (Ramułt, 25), djablętko (Sychta SGKasz I, 213; potem SGP PAN V, 522), 
diablątko, dicoblętk^o (ibidem), djaxlętko (Sychta SGKasz I, 216; potem SGP PAN V, 
528), diabląteczko, djóblętećkoe(SGP PAN V, 522),

-  -ątuszko diablątuszko, diaublętuśkUo (ibidem),
-  -iszek: -yszek djabliśk, djablisk ‘młody diabeł, diabełek’ (por. przysł. xuec mali 

jakpaliśk, a złi jak djabliśk, Sychta SGKasz I, 214; potem SGP PAN V, 525),
-  -ak diablak, djoblok ‘mały, młody diabeł; diabełek’ (SGP PAN V, 522),
-  -uk diabluk, giabluk(SGP PAN V, 525),
-  -uczek diabluczek, d'ablucek (ibidem).
Eufemizmami są również substantywizowane przymiotniki: diabli wy (SGP PAN 

V, 525), dzierżawcze djablin, djablin (Sychta SGKasz I, 214; potem SGP PAN V, 524), 
dioblin ‘diablik’ (Labuda, 24), djaxlin, djaxlin (Sychta SGKasz I, 217; potem SGP PAN
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V, 528), diachlin (Labuda, 24), a także ich derywaty z sufiksem -ec (kasz. -c): djablińc, 
djablińc (Sychta SGKasz I, 214; potem SGP PAN V, 524), djaxlińc, djaxlińc, djoxMc 
(Sychta SGKasz I, 217; potem SGP PAN V, 528).

A. Labuda wymienia nazwy, imiona dioblinów funkcjonujących do dzisiaj wśród 
ludu: Smątk, Pyiiitk; Parón, Muuczk Buetk Chuecbuełk, Guesk Grzenk (Grzenia) 
(Labuda, 24).

Sufiks -ec występuje też w pochodnej od rzeczownika diabeł nazwie diabelec, 
diabelec zły duch’ (Gómowicz, Dialekt malborski III, 67). Deminutywność tej nadwi
ślańskiej i kociewsko-borowiackiej nazwy nie jest uświadamiana (SGP PAN V, 502). 
W dialekcie kaszubskim djobelc ma znaczenie ‘diabeł, zły duch przybierający postać 
człowieka, któremu w zamian za zapisanie duszy dozoruje mienie w czasie jego nie
obecności (Sychta SGKasz I, 212-213). Od eufemistycznej formy diacheł pochodzi 
diachelec, diachślc ‘zły duch; diabeł, szatan, czart’ (SGP PAN V, 526). Forma diabelec 
bywa skracana do diabec: kiż to diabcy! kis to djapcy! diabcy nadali (Kobylińska 2001: 
27). Derywatami nazwy podstawowej diabeł są diablas, debias (SGP PAN V, 522) -  
z sufiksem -as, djablón, djablón (Sychta SGKasz I, 213; potem SGP PAN V, 525) -  
z sufiksem -on.

Na Kaszubach notowana jest przestarzała nazwa złego ducha, diabła kudjabeł. 
B. Sychta pisze, że używanie kudiabła w klątwie uchodzi za wielki grzech (por. to je  na 
kudjabła! to śło do kudjabła! Sychta SGKasz II, 288; SEKasz III, 109-110). O etymolo
gii trzech kaszubskich nazw kudjabeł ‘diabeł’, kujad ‘ts.’, kusrat ‘znachor’ pisałam 
w rozdz. Nazwy osób zajmujących się leczeniem, analizując tę ostatnią.

Paralelnymi w stosunku do męskiej są żeńskie nazwy z suf. -ica, -ka: djablica, 
djablica, dziablica (Karł SGP I, 324), deblica (Ramułt 1930: 9), diablica, djablica, 
diablica, dyablica, dioublica, dicoblaca, deblica, dziablica, giablica ‘żeńska forma od 
diabeł w znaczeniu zły duch; żona diabła’ (SGP PAN V, 523); diabełka, djcobałka ‘żeń
ska forma od diabeł w znaczeniu zły duch; diablica’. Poświadczone są też zdrobnienia: 
diabliczka, djóblóćka ‘zdr. od diablica w znaczeniu żeńska forma od diabeł, żona dia
bła; mała diablica’ (SGP PAN V, 524), diabełeczka, dicobałaćka ‘zdrobnienie od diabeł
ka’ (SGP PAN V, 521).

Znaczenia żona diabła’, ‘mały, młody diabeł’, ‘mała diablica’ pozwalają sądzić, 
że w wierzeniach ludowych diabeł występuje wraz ze swoją rodziną -  z żoną, synem, 
córką. Do tej diabelskiej familii należy również kasz. djabli starka ‘babka diabła, 
szczególnie Lecepra, wzbudzająca wśród rzeszy diabelskiej większy strach aniżeli sam 
wnuk’ (por. gje djoxle majęm straxjic, tam djeble starkajije, Sychta SGKasz I, 214)17. 
Przypomnę, że djabla cotka jest w kaszubskim nazwą czarownicy (Sychta SGKasz I, 
214) [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy].

Rzeczownik diabeł wchodzi w skład nazwań osobnych diabłów18.

17 Koncepcja babki diabła należy do wierzeń germańskich, jest zaś obca tradycji judeochrześcijań- 
skiej. Babka diabła jest zdegradowaną formą germańskiej bogini urodzaju i zajęć gospodarskich; zob. 
M. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze..., s. 148-150; tu też o tłumaczeniu przez tradycję ludową powie
dzenia gdzie diabeł nie może, tam babę pośle oraz o -  mniej znanym -  dziadku diabła.

18 Osobnymi diabłami są też te, których nazwy omówiłam w rozdz. Nazwy demonów domowych; tu
taj nie będę ich powtarzać.
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Djabeł od mode, przebywający w piekle, zajmuje się tworzeniem mody. Jeśli nic 
nowego do ubierania się nie wymyśli, to ti jine djeble gue tak d/ugue lerńęm [biją], jaz  
uon jakęm novpm muedą vede (Sychta SGKasz I, 212).

Óałi djabeł ‘nieszkodliwy, dobrotliwy diabeł’ jest zdaniem B. Sychty dalekim 
echem życzliwego bóstwa słowiańskiego, czczonego ongiś na Pomorzu aż po Łabę, 
zwanego białym bogiem, który miał stanowić przeciwieństwo czarnego boga. Bali dja
beł verą ńe robi nikomu nic złego, on jeś ma pomagać, ale vedno je  djabłem (Sychta 
SGKasz VII, 48; potem SGP PAN V, 511). Ten leksykograf skłonny był widzieć prze
żytek wierzeń pogańskich i w innej nazwie diabła -  belón [BS, 29] (por. do belóna! bej 
do belóna! ala belóńe! Sychta SGKasz I, 102). Autorzy Słownika etymologiczngo ka- 
szubszczyzny nie wykluczają, że „kryje się tu stary wyraz z zakresu ludowej demonolo
gii, może uniwerbizacja połączenia wyrazowego typu bali djabeł". Belón byłby więc 
derywatem od bali -  z wtórnym nawiązaniem do czasownika belec są (SEKasz I, 184- 
185). Przypominają jednocześnie interpretację etymologiczną nazwy demona zła belón 
autorstwa G. Labudy. Sądził on, że popularny na południowo-zachodnich Kaszubach 
bielón jest personifikacją ducha siedzącego w wierzbie. Zmurszałe drewno rozpadają
cego się pnia wydaje w poświacie księżyca charakterystyczny poblask, który w przeko
naniu ludzi pochodził od złego ducha. Bielónem straszono też dzieci19. Byłby to zatem 
derywat od belec są ‘jaśnieć, bielić się’ z sufiksem -ón, o pierwotnym znaczeniu ‘ten 
(to), co jaśnieje, bieli się’, czyli ‘jaśniejący, bielejący (w ciemności) duch (siedzący 
w spróchniałej wierzbie)’ (SEKasz 1, 184-185). Nazwą demona zła jest też zestawienie 
czarny bóg, Czom yBóg, oto mi' Wóg (SGP PAN II, 415), ćami bóug (SG tzw. Słowiń- 
ców kasz. I, 107). Jego antonimem jest biały bóg, Bioty Bóg, b o li b^óg ‘dobre, przy
jazne człowiekowi bóstwo, dobry duch’ (SGP PAN II, 415), bjauli bóug ‘przeciwień
stwo diabła’ (SG tzw. Słowińców kasz. I, 107). Oba antonimiczne określenia musiały 
powstać pod wpływem chrześcijaństwa, bo dualizm dobra i zła w sensie wiary w dwa 
najwyższej rangi bóstwa (czy pierwiastki) walczące o władzę nad światem był obcy 
religii słowiańskiej20. Pierwsze nazwanie jest dziełem Helmolda, który w swojej Chro
nica Slavorum zapisał „Diabol sive Zcerneboch", drugie -  Białobóg -  jest późnym wy
mysłem kronikarzy21. H. Łowmiański uważa, że Czarnobóg jest słowiańską kalką ter
minu diabeł, przejętego przez Słowian22. W prasłowiańskość wyrażenia *ćfm> bogi, 
dial. zach. ‘czarne bóstwo, bóstwo ciemności’ (w opozycji do *beh bogh ‘białe, jasne 
bóstwo’, Sł psł I, 238-239)23 zdają się też wątpić autorzy Słownika prasłowiańskiego 
(Sł psł II, 243). Zob. jednak Skok I, 179 -  widzący w opozycji belbogy, crn(o)bogb, 
daidbbogb paralelizm irańsko-słowiański: „već u praslavenskoj mitologiji postojao iran-

19 G. Labuda, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich, 
[w:] Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „ Świat bajek, baśni i legend kaszubskich ", cz. I, Wejherowo 
1979, s. 25.

20 S. Urbańczyk, Wierzenia dawnych Słowian, [w:] idem, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław- 
Warszawa-Kraków 1991, s. 154.

21 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, [w:] idem, Dawni Słowianie..., s. 25-26.
2‘ H. Łowmiański, Religia Słowian ijej upadek (w. VI-X1I), Warszawa 1986, s. 189; zob. też: s. 187-190.
23 Zob. N. Mikhailov, Appunti su *BeIboge *Ćemobog, Ricerche Slavistiche, t. XLI, 1994, s. 41-51; 

J. Duma, *Jutrbjb Bogb i *Bch>jb Bogb jako bóstwa światłości u pogańskich Słowian, [w:] Onomastyka 
i dialektologia, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej i J. Dumy, Warszawa 1997, s. 73-78.
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ski dualizam: dobar i zao bog”. Według E. Masłowskiej czarny bóg jest „przykładem 
przejęcia przez religię pogańską chrześcijańskiego pojęcia diabła -  podniesionego do 
rangi bóstwa pogańskiego -  a następnie wtórnie przejętego przez chrześcijaństwo i ze
pchniętego do rzędu diabłów na równi z pozostałymi bożkami pogańskimi” [EM, 83],

Starymi pożyczkami z czeskiego, podobnie jak diabeł, są nazwy dias, diasek -  
stczesk. dias, des ‘diabeł’, dziś d’as, deminutivum dasek (Machek, 109). W języku cze
skim są to eufemistyczne skrócenia wyrazu diabeł, może z adideacją do besh (Sławski 
SE I, 146). W polskich gwarach południowo-zachodnich24 pełnią funkcję eufemizmów 
wyrazu diabeł (Karłowicz w artykule słownikowym diabeł umieszcza wyrazy djas, dja- 
sek, Karł SGP I, 323-324): djos ‘diabeł’ (por. idź do kroć djosów, Ziemba 1889: 305), 
dias, diasek, diosek' licho, zły duch’ (SGŚ1 Ciesz, 79). Według autorów Słownika gwar 
polskich pluralna forma dias pojawia się tylko wyjątkowo i jest wątpliwa (SGP PAN V,
532) -  diasek, djasek, d’iasek, d’josek  ‘zły duch, diabeł, szatan, czart’ (SGP PAN V,
533) , diosek ‘łagodniejsza forma wyrazu dioboł' (SGŚ1 Suszec, 18), djausek ‘diabeł’ 
(Steuer 1934: 80) oraz -  eufemistyczne wobec przytoczonych -  dziasek ‘diabeł’ (por. 
do dziaska! Fitak 1997: 17).

W mianowniku liczby mnogiej mamy formy męskoosobowe: dias i, djasi, djaśi, 
djośi, diascy, dioscy, dyascy, z eufemistyczną substytucją spółgłoski nagłosowej: dzia- 
scy i niemęskoosobową djaski (SGP PAN V, 532-534).

Z obserwacji wynika, że w połączeniach frazeologicznych wymagających rze
czownika w 1. poj. częściej występuje wyraz diasek: diasek tam wie, djasek tam wiy 
‘nikt nie wie; nie wiadomo’; diaska tam, djaska -  tam! ‘nieważne, mniejsza o to’; 
do diaska (kandego); do djaska; do djoska kandego-, do djauska kandygo przekl. ‘wyraz 
zniecierpliwienia, złości, zdumienia’; idź do diaska, ić do diaska przekl. ‘wyraża złość: 
uciekaj, wynoś się, daj mi spokój, idź precz’; niech (kogoś) diasek weźmie, niech cie 
djasek weżnie! ‘przekleństwo, złorzeczenie’; diaska kandy /  kany diouska-kandy! 
djaska kany! ‘przekleństwo’; ki, kiżby(ta, to) diasek (diascy)-, kiego diaska (diasków)-, 
ki djasek, ki', kigo djaska! ekspr. łagodne, lekkie przekleństwo wyrażające zdumienie, 
zniecierpliwienie ‘co? co się dzieje? o co chodzi?' (SGP PAN V, 534-535). Wyraz dias 
pojawia się tylko w wyrażeniu po diasie, po djasie ‘zły, trudny; bardzo ciężki’ (SGP 
PAN V, 533). We frazeologizmach wymagających rzeczownika w pluralis występują 
oba wyrazy -  diasek, dias.

Nazwy władcy diabłów, księcia piekieł

Chodzi oczywiście o Lucypera, stojącego w hierarchii diabelskiej najwyżej, 
ale i diabła najbardziej odległego od świata ludzi. Przebywa on bowiem w piekle, 
gdzie został strącony przez Michała Archanioła po buncie przeciwko Bogu i nie ma 
bezpośredniego udziału w życiu ludzi. Gdy Chrystus zstąpił po śmierci w podziemia, 
kazał uwiązać Lucypera łańcuchem do kamiennego słupa. Wierzenie to wywodzi się 
z apokryficznej Ewangelii Nikodema. Jest znane w południowej Polsce. Istnieje tam 
ponadto ludowe przekonanie, że łańcuch Lucypera jest rozkuwany przez cały rok, al
bo przegryzany przez Lucypera, albo piłowany przez niego zębami samobójców, * i

24 E. Masłowska wyraz diasek w znaczeniu ‘diabeł’ lokalizuje na Podhalu, Śląsku Cieszyńskim
i w okolicach Opola -  eadem, Przeobrażenia semantyczne..., s. 79.
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aby w Wielki Piątek -  gdy zostanie ostatnie ogniwo -  zrosnąć się ponownie. Zerwanie 
łańcucha oznaczałoby koniec świata. Jest to niemożliwe dzięki temu, że ludzie dzielą 
się plackiem wielkanocnym, malują pisanki25 oraz śpiewają w kościele „Alleluja”. Le
genda ta, która jest pogłosem apokryfów średniowiecznych, trafiła do widowisk pasyj
nych, a potem do wierzeń ludowych. Tradycja ludowa mówi, że Lucyper uwolni się 
z więzów przy końcu świata. Wtedy też narodzi się jego syn -  Antychryst26.

Lucyfer, Lucyper to stare, XV-wieczne, zapożyczenie łacińskie -  łac. luci-fer 
‘przynoszący światło’, u niektórych Ojców Kościoła imię buntowniczego anioła, strą
conego do piekła, w którym sprawuje władzę (Sławski SE IV, 362). To łacińskie słowo 
w użyciu rzeczownikowym było synonimem Jutrzenki, Gwiazdy Porannej, nazwą pla
nety Wenus. W chrześcijaństwie stało się imieniem diabła. Prorok Izajasz tak opisuje 
upadek króla w „Satyrze na śmierć tyrana” -  według niektórych interpretacji króla Ba
bilonu Nabuchodonozora, bogactwem przewyższającego wszystkich innych władców 
Orientu, pokonanego przez Medów: „Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Ju
trzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody?” (Iz 14, 12)27 -  Jaśniejący 
w Wulgacie: Lucifer. Ewangelia według św. Łukasza 10, 18 mówi, że upadły anioł, 
szatan spada z nieba jak piorun [„Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawi
ca...”]. Ojcowie Kościoła odnieśli określenie Lucifer do księcia ciemności, szatana, 
błędnie interpretując słowa cytowane z Izajasza (zob. Bańkowski ES II, 70-71 )28.

W polskich gwarach znajdujemy nazwy: lucyper ‘diabeł wysokiej rangi’ (Golec 
1995: 33), Lucyper1 Lucyfer’ (Tomaszewski 1930: 146), lucyper ‘diabeł; szatan; czart’ 
(Szymczak, Słownik gwary Domaniewka III, 495), Lucyper, Luciper ‘diabeł’ (por. Lu- 
ciper to ie dja biur, najczęściej w połajance ti lucipse, Gómowicz, Dialekt malborski III, 
217), luciper ‘diabeł’ (por. tak długo banjeś brojić, jaź prińje po ćetie luciper z kulavó 
pśantó [!], Sychta, Słów. kociew. II, 110), lucyper, Tucker‘diabeł’, ‘najstarszy anioł 
upadły’ (por. l'olJto1-', kusi, d*bfyazuje jak taJći lucyper, svkjnty Mbcóustręnćyu lucypera, 
Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 189), leceper, lecepir ‘książę piekła, przywódca 
diabłów’ (por. to je  leceper z pękła, z lincuxa spuśćoni; te lecepre! Sychta SGKasz II, 
342), lucyper ‘siła nieczysta’ (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXIV, 181), lucy
fer ‘diabeł’ (por. lucyfer f  pekle żuńji, ibidem). Zwraca uwagę pisownia podanych form 
gwarowych. Duża litera w pisowni świadczy o tym, że mamy do czynienia z nazwą 
własną, z imieniem diabła. Jako jedna z niewielu nazw diabła nie występuje ona 
w przekleństwach [EM, 81]. Jak widać częstsza jest forma Lucyper, rzadsza -  Lucyfer, 
czasem wyrazom tym przypisane jest znaczenie uogólnione ‘diabeł’.

Uogólnione znaczenie pojawia się też często po nazwach, pochodzących 
od rzeczownika łańcuch, wskazujących atrybut Lucypera: łańcusznik ‘diabeł’ (Piątkow-

25 R. Tomicki, Religijność ludowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. II, pod red. 
M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łodź 1981, s. 46.

26 Zob. Słownik folkloru polskiego..., s. 207-208.
27 Cytaty z Biblii za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginal

nych, oprać, zespól biblistów polskich z inicjatywy opatów tynieckich, Poznań-Warszawa 1971 [tyranem jest 
król asyryjski Sargon II lub Sennacheryb, albo król babiloński Nabuchodonozor],

28 Zob. M. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze..., s. 14; M. Lurker, Leksykon bóstw i demonów, 
Warszawa 1999, s. 159; Bogowie, demony, herosi. Leksykon, pod red. Z. Paska, Kraków 1997, s. 245; J. Bir- 
kenmajer, Metamorfozy Lucyfera, „Język Polski” 1936, s. 24-26.
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ska, Z życia ludu wiejskiego w ziemi kaliskiej, 759), koc. laócuśńik eufem. ‘zły duch, 
diabeł’ (por. tak banjeś brojił, jaż lańcuśńik prińje za tobó, Sychta, Słów. kociew. II, 
102), kasz. lińcuśóikeufem. ‘zły duch, diabeł’ (Sychta SGKasz II, 368), nen na tim liń- 
cuxu, nen zlińcwcim  ‘zły duch, zwłaszcza przywódca diabłów, według wierzeń ludo
wych siedzący na tronie, uwiązany na łańcuchu, z widłami w ręku’ (Sychta SGKasz III, 
206), ten z  lincuxa spusćoni (Sychta SGKasz V, 342), jancox ‘zły duch spuszczony 
z łańcucha’ (por. jancox są urval i łazi po svece, Sychta SGKasz II, 80). Znaczenie 
ostatniej nazwy sugeruje związek z kasz. lińcux, leńcwc ‘łańcuch’, poi. łańcuch, daw. 
i dial, też łańcuch, leńcuch ‘ts.’. Może wyraz jest przekształceniem postaci lańcux, czy 
łańcux, z zamianą zakończenia -ux na częsty w ekspresywnych nazwach osób i zwierząt 
sufiks -ox. Powód zmiany /-, czy 1-, na j-  jest niejasny (SEKasz II, 330). Kaszubi Lucy- 
pera, władcę diabłów nazywają też ten stań. Książę pan uwiązany na łańcuchu -  wyja
śnia Sychta -  siedzi na tronie z widłami i ze zwisającą u boku trąbką, w którą dmie 
na wszystkie strony świata, ilekroć chce zwołać swych podwładnych (BS, 40).

Diabeł najstarszy rangą, władca piekła, Lucyfer nazywany jest też w polskich 
gwarach antychrystem, ancygrystem, iancyxrystem (por. djabuł rozgniewany poleciał 
do ancygrysta i skarzuł się, że chłop nie chce mu pieniędzy oddać', jancyxryst -  
naistarsy d'iabeu, SGP PAN I, 139).

Inne nazwy demona zła o rodowodzie biblijnym

Są to następujące nazwy: Belzebub, belcebub ‘określenie diabła’ (SGOWM I, 
163), Elzebub(Gaj-Piotrowski 1993: 41) oraz antychryst, antychrysta, ancykryst ancy
krys, jancykrys, ancycbryst(Karł SGP I, 17), antychryst, ancychryst ancochryst (por. 
jak będzie kónec swata, md bodaj przyść antychryst', djabeu, ancwist to cale najstarsi, 
SGOWM I, 128), ancychryst, ancyxryst ‘wróg Chrystusa’ (Brzeziński, Słownictwo 
krajniackie I, 6), antykryst ‘antychryst’ (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XX, 
203), ancykryst ‘antychryst, diabeł’ (ibidem, 202), ancykrys ‘antychryst’ (por. zły jag 
ancykrys s piekła, Zaręba 1952/53: 216), ancykryst ancygryst ‘antychryst’ (Powieści 
ludu rzeszowskiego, 259), kasz. ancekrest ‘antychryst, bezbożnik, zły duch’ (por. to je  
pravjevi ancekrest, Sychta SGKasz I, 5), ancykrys, jancyktys ‘antychryst’ (Ramułt 
1930: 1), 'ancyxryst (Tomaszewski 1930: 103), ancykryst ancykrys, jancykryst jancy- 
krys ‘diabeł, antychryst’ (Mazur 1978: 144), antychryst ancykryst antykryst jancy
kryst jancykryst łancykryst ‘diabeł’ (SGŚ1 -  z. próbny, 50-51), Jancykryst ‘antychryst’ 
(SGŚ1 Suszec, 41), jancykrys, chancykrys ‘antychryst’ (Witek 1904: 14), jęcykryst(Łę- 
ga 1933: 118), ancykrys, antykrys, ancyxryst cekres ‘antychryst; diabeł; szatan’ 
(Szymczak, Słownik gwary Domaniewka I, 16), antyxrys, antyxryst antykrys, ancoxnst 
ancakrast antaxrast Jancyxryst jancyxrys, jancykryst jancykryst jańcakrast jancykrys, 
Iancilayzd, lancokryst(SGP PAN I, 138-140), antychrysta ‘diabeł, zły duch’ (ibidem, 
140), także jancyłcryst olbrzymiachny ‘zwierzchnik diabłów, największy z nich, Lucy- 
per’ („Orli Lot” 1938, nr 1, 14). Wiele spośród przytoczonych nazw ma charakter 
eufemistyczny. Powstały one najprawdopodobniej w wyniku przekształceń fonetycz
nych i morfologicznych formy podstawowej. Zmienność głosowa jest normalna przy 
wyrazach zapożyczonych.
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Sporadycznie notowana jest forma żeńska od antychrysyt -  antycbiystnica, 
iancykryśńica (SGP PAN I, 140).

Przekształcenia eufemistyczne spotykane są tu i ówdzie, np. w okolicach Jasła 
nazwaniem diabła jest ancyios (informacja prof. T. Szymańskiego), a na Orawie -  
ancijaś oraz prejotowane w nagłosie jancijaś {Y\\.ak 1997: 8) -  zapożyczenie ze słowac
kiego. Słowackie ancictś, a także mor. ancictś, ancejdś są eufemizmami wyrazu antikrist 
‘diabeł’ (Machek, 37, por. ukr. cihiiumu).

Jak widać, antychryst występuje w gwarach w znaczeniu szczegółowym ‘wróg 
Chrystusa, który przed końcem świata ma wystąpić przeciwko chrześcijaństwu’ 
oraz ‘diabeł, zły duch’. Pierwsze znaczenie jest dziełem komentatorów Pisma Świętego, 
którzy w ten sposób wyjaśnili potwory alegoryczne, nazwane bestiami, pojawiające się 
w proroctwie Daniela (Dan VII, 3-7) i w Objawieniu św. Jana (Ap XIII, 1-2), drugie -  
jest wynikiem rozwoju pierwszego znaczenia29. W gwarach notowane są też nazwy: 
bestia, bestyio ‘bestia apokaliptyczna’ (SGP PAN II, 67) oraz bestyja, bestiia ‘diabeł, 
szatan’ (Steffen 1984: 6), koc. bestija ‘zły duch, diabeł’ (Sychta, Słów. kociew. I, 22), 
eufemistyczne beśkurcyjo ‘diabeł’ (Fitak 1997: 10), a także kasz. bestja, besteja ‘zły 
duch, szczególnie w postaci węża’ (por. će bestja ńe je, će co! u bestje jałćego! bez gar
dło besteje provaji droga do pśekla, Sychta SGKasz I, 35-36; potem: SGP PAN II, 67). 
Słowo to ma jeszcze znaczenie ‘stwór fantastyczny w wierzeniach ludowych’: bestyja 
[...] to jest źwyrz wielgi, skaradny, taki strasny okropnie, który siedzi pod drzewem, [...] 
pod korzeniami. Jak kto klnie i mówi «bestyja», to mu się zaraz pokaże bestyja (SGP 
PAN II, 67).

Nazwy demona zea wskazujące na jego upostaciowanie i wygląd30
(por. przysł. poznał, że to diabeł: po kozich nogach, po wielkich rogach, 

po kurtkach niemieckich i po słowach zdradzieckich, DWOK 60: Przysłowia, 106)

W wierzeniach wielu ludów -  nie tylko słowiańskich -  występują okaleczone 
istoty mityczne. Kalectwo diabła ma być spowodowane strąceniem go do piekła po 
buncie przeciwko Bogu. W materiałach etnograficznych znaleźć można informacje, że 
diabeł ma jedną nogę krótszą, albo że na jednej nodze ma kopyto, albo że ma ucięty 
ogon31. Diabły bez ogona były podobno najgroźniejsze32.

Kusość jako cecha charakterystyczna wyglądu diabła dotyczy nie tylko nogi 
czy ogona, ale również wzrostu i stroju. Wyraz kusy jest starym zapożyczeniem 
z ukraińskiego lub białoruskiego -  ukr. kiicyj ‘kusy, krótki; małego wzrostu; z krótkim 
ogonem, bez ogona’, jako rzeczownik ‘diabeł’, błrs. kiicyj ‘ts.’ (Sławski SE II, 128-129;

29 A. Krawczyk, Bestia, czyli o pewnym tabu i eufemizmach w gwarach, „Język Polski” 1958, nr 4, 
s. 272-282.

30 Zob. K. Piątkowska, Cechy zewnętrzne postaci diabla w wierzeniach i epice ludowej -  próba okre
ślenia kanonu, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, 
nr 23, 1982, s. 5-39; J. Kolczyński, Wizerunek diabla w kulturze ludowej, „Człowiek i Światopogląd” 1988, 
nr 12, s. 77-83.

31 Por. błrs. nazwy diabła: kurtaty, karnachwościk\ zob. R. Dżwigoł, Nazwy demonów w „Ludzie 
białoruskim " Michała Federowskiego, [w:] W kręgu twórczości Michała Federowskiego, pod red. M.T. Lizi- 
sowej i A. Aleksandrowicza, Kraków 1998, s. 99.

32 KLS 111, 619-620.
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III, 299-301; ukr. xyifuu: Hrinczenko II, 334). I starsze czart i nowsze kusy opierają się 
na wyobrażeniu diabła jako istoty kalekiej. Na tym samym wyobrażeniu opierają się też 
inne nazwy diabła [zob. niżej],

W polskich gwarach znaczenie ‘diabeł’ przypisane jest substantywizowanemu 
przymiotnikowi kusy  (por. tysąc kęsych czartów, malutki, kusiutki człeczek ‘diabeł’, 
Karłowicz SGP II, 537-538; Bartmiński, Mazur 1978: 76), kasz. kusi ‘eufemistyczna 
nazwa diabła, nawiązująca do jego cechy zoomorficznej, mianowicie do kusego, krót
kiego ogona’ (Sychta SGKasz II, 309), Jti/ęp (Kremer 1870: 40) i jego derywatom: ku- 
sal, kusieJec (Karłowicz SGP II, 537), kasz. kusak (Sychta SGKasz II, 310). Nazwami 
demona zła, diabła są również peryfrazy: kusy panek (DeV.owsk\ 1987: 326), rymowane 
kusy panek przez katanek (Gustawicz 1909: 359), kusy Bartek (EM, 87), kusi purtk 
(Sychta SGKasz IV, 229) i wyrażenia nen kusi (Sychta SGKasz III, 206), ten kusi 
(Sychta SGKasz V, 342). Diabeł jest często odziany w kusy, przykrótki fraczek, kuse, 
bo z nogawkami wiązanymi na łydkach, spodnie. Nazwą złego ducha wskazującą na to, 
że nosi krótkie spodnie jest compositum krótkobuksi (por. buksę ‘spodnie’, Sychta 
SGKasz II, 261). Notowane są też nazwania: cbopek (Simonides 1989: 254), panicz 
(Siewiński 1896: 253), panek -  w Łowickiem diabeł ukazujący się w postaci bardzo 
wysokiego, ubranego na czarno mężczyzny w kapeluszu (Woźniak 1982: 43).

Nazwę diabła -  zielony panek (Strachy w Dobrej, 162) wyjaśnia piosenka, 
którą śpiewa diabeł (jest ona przytaczana w ludowych opowieściach o spotkaniach ludzi 
z diabłem):

Jedno portka cerwono, 
druga portka zielono 
kapelusik na głowie, 
oba my se swagrowie.

(Udziela 1899: 17).

W wierzeniach Zagórzan występują pankowie -  duchy strzegące ukrytych 
w ziemi skarbów, mające postać młodych chłopców w barwnych kostiumach i czerwo
nych czapeczkach. Na podleśnych łąkach i mokradłach pankowie tak śpiewają podczas 
swojego tańca:

Jedna portka cyrwono,
Druga portka zielono 
I copecka na głowie,
Tańcujmy se, pankowie!

(Flizak 1952:43).

O kalectwie diabła informują następujące nazwy demona zła: kuternoga (Simo
nides 1984: 43)33, substantywizowany przymiotnik kulavi ‘zastępcza, eufemistyczna 
nazwa diabła wskazująca na jego właściwość fizyczną’ (Sychta SGKasz II, 295), także 
w połączeniu z zaimkiem wskazującym ten kulavi (Sychta SGKasz V, 342) oraz wyra
żenia nenkulevc (Sychta SGKasz III, 206), czort kulhiwy  /  chramy (Pietkiewicz 1938: 
187) oraz kulavipón  (inaczej: darnipón, pón vpółkosulku), będące nazwą właściciela 
majątku ziemskiego, który zwykle z pochodzenia był Niemcem, a za życia zapisał swą

33 Por. niem. Hinkebein ‘diabeł’, dost, ‘kuternoga, utykający na nogę’ (KLS II1, 620).
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duszę diabłu, po śmierci zaś sam zamienił się w złego ducha, zatrzymując swą dawną 
postać -  z tą różnicą, że odtąd zaczął kuleć. Nazwę ćarni pón lub pón v półkośulku za
wdzięcza okoliczności, że ukazuje się w czarnym ubraniu i białej na sztywno upraso
wanej koszuli, z cygarem w ognistych ustach (oto jedna z przyczyn, dla których starzy 
Kaszubi nie palą tytoniu, lecz zażywają tabakę). Co pewien czas kulavi pcm wraca na 
swój majątek i straśi (Sychta SGKasz II, 295; I, 151).

W wierzeniach kaszubskich występuje też inna postać demoniczna -  kulavizajc 
‘zły duch w postaci kulawego zająca, ukazujący się wisielcom przed zamierzonym sa
mobójstwem’ (Sychta SGKasz II, 295). Powszechne jest przekonanie, że to diabeł po
pycha ludzi do samobójstwa, by tym łatwiej zdobyć ich dusze -  diabeł się cieszy, bo się 
ktoś powiesił. Kulavim zajcem straszą dzieci, gdy te nie chcą odmawiać pacierza. Kulavi 
zajc zjawia się me je  dvuma vidami, czyli pod wieczór (Sychta SGKasz II, 295). Jego 
synonimiczną nazwą jest kfevkac- neosemantyzm od żartobliwego określenia zająca, 
będącego aluzją do jego krzywych nóg (por. kfevkac ‘człowiek z krzywymi nogami’, 
Sychta SGKasz II, 275).

Kopyto i rogi, skrywane pod bujną, czarną lub rudą czupryną, są najbardziej cha
rakterystycznymi atrybutami ludowego diabła. Ta szpetna postać została nadana demo
nowi zła przez ikonografię chrześcijańską. Wywodzi się ona jednak od legendarnych 
bogów antyku, między innymi Pana -  greckiego boga lasów i pastwisk34. Nazwami dia
bla są -  na zasadzie pars pro toto -  derywaty od rzeczowników nazywających kopyto, 
na Kaszubach także kurzą (a nawet końską) nogę: kopetńik (Sychta SGKasz II, 205), 
kótić  (por. kót ‘kopyto u niektóiych ssaków’, Sychta SGKasz II, 221), wyrażenia ten 
z  kopytem  (Kumotry diobła, 77), nen z  końskę /  kufę nogę (Sychta SGKasz III, 206), 
ten z  kurzą szpśrę [‘nogą’] (EM, 87), końska śpera (por. przysł. bez pacera ńe xoje ve 
vere, bo ce vezńe końska śpera, Sychta SGKasz II, 199)35, a także czort z  łapami ‘ diabeł 
z wysadzonymi pazurami, który w każdej chwili gotów zabrać duszę’ (Pietkiewicz 
1938: 187) oraz Kurejko (Opowieści o diabłach podlaskich, 16,45).

O tym, że diabeł ma rogi, informują następujące eufemistyczne nazwy demona 
zła: urzeczownikowiony przymiotnik rogaty {Z. S. [Z. Szembekówna] 1912: 112), ro- 
gati, także w połączeniu z zaimkiem wskazującym -  ten rogati (por. do sto rogatex, 
Sychta SGKasz IV, 336), nen rogati (Sychta SGKasz III, 206), także wyrażenie nen 
zrogóm a(Sychta SGKasz III, 206), rzeczownik męski rogala (Sychta SGKasz IV, 336), 
R ogaliński ( D  W O K 15: W.Ks. Poznańskie VII, 89) -  nazwa będąca aluzją do szlachec
kiego nazwiska, wyrażenie czarny z  rogami (SGP PAN V, 6), czort rahkty (Pietkiewicz 
1938: 187) oraz korfanty (EM, 88) -  nazwa zapożyczona w XVI wieku z czeskiego,

34 A.M. di Nola, Diabeł..., s. 90; M. Rudwin pisze, że „diabeł odziedziczył bycze rogi i nogi po Dio
nizosie, końskie nogi po Lokim, a nogi koźle po Panie. Wężową koafiurę zapożyczył u Erynii, a nietoperze 
skrzydła u Lemura, [...] smoczy ogon dzieli z Chimerą”; idem, Diabeł w legendzie i literaturze..., s. 56; 
M. Wawrzyniecki twierdzi, ze diabeł przejął rudy zarost, obyczaj budowania mostów, a nawet zapach nie
przyjemny, powstały w wyniku zlania się woni siarki rzucanych gromów z odorem kozła, od Thora, końskie 
kopyto u nogi oraz kruki za towarzyszy od Wotana, kulawość od Wotana i Hefajstosa, czarną barwę od Satur
na i Lokiego -  zob. M. Wawrzyniecki, O szatanie..., s. 210.

35 Ksiądz B. Sychta przytacza ludową anegdotę: V Stareńe bet jeden z kónskę śperę [człowiek 
ze zniekształconą stopą]. Jak uon rdz bel na muuzice, to muuzikance ze straxuu zaćąle grac Xto se v yepeka, 
bue uońi ue ńe znale, le bele te uudbe. że to bel djobel (Sychta SGKasz II, 199).
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związana z czesk. kornifel, kornyfel ‘diabeł rogaty’, co z łac. cornifer ‘rogaty’ (Sławski 
SE II, 490; Rospond SNŚ1II, 365)36.

Wiadomo, że djabełje kudłati (Sychta SGKasz II, 287), kosmaty -  jego eufemi
styczną nazwą jest więc kudłać (ibidem) oraz wyrażenie czort kaszłaty ‘ kosmaty’ (Piet
kiewicz 1938: 187). Por. też np. ukr. dial, z Pokucia zagadkę ludową: Czorne woło- 
chowate, na hroszi bohate. Did'ko (DWOK 32: Pokucie IV, 295).

Nazwą diabła jest też omówienie nen z  ogóną (Sychta SGKasz III, 206) oraz 
rzeczownik Przykita (Opowieści o diabłach podlaskich, 16). Powszechne jest powie
dzenie diabeł przykrył ogonem oznaczające, że czegoś nie można znaleźć -  purtk nie 
zakrił ogóną, że tego nalezc ńi mogą (Sychta SGKasz IV, 229), to napevno nen ćarni 
ogóną prekrił (Sychta SGKasz 1,151 )37.

Eufemistyczną nazwą diabła, złego ducha jest przymiotnik czerwony, cerwąny 
(SGP PAN V, 112). Kolor czerwony ma ogromne znaczenie w demonologii. 
W Małopolsce diabeł nosi czerwoną czapkę -  djeboł w cśrwony copce, chtóry często 
zwodzi ludzi (Udziela 1899: 69). W czasach saskich powstało wyobrażenie diabła 
Niemca -  „paniczyka w czerwonym kapeluszu, kusym fraczku i skrzypiących bu
tach’ 38, czy jak w innym opisie -  „Niemczyka z harcapem w trój graniastym kapelusiku, 
z orlikowym nosem, koziemi lub kurzemi nogami, a niemal zawsze w czerwonych 
spodniach i czarnym kusym fraku”39. Odnajdujemy je w polskim folklorze40. Przedsta
wia je przysłowie zakochał się jak diabeł w niemieckim stroju. Dużą rolę może też tu 
odgrywać skojarzenie koloru czerwonego z ogniem piekielnym. Dość prawdopodobne 
jest też przeniesienie na postać diabła cechy demonów domowych lub upiora (por. 
czerwony jak kraśnię, cervoni jak krasną ‘skrzat’; czerwony jak wieszczy, cervoni jak 
veśći, Sychta SGKasz II, 194; I, 169; potem: SGP PAN V, 112). Mało prawdopodobne 

jest skojarzenie z barwą włosów, gdyż wyobrażenie diabła z rudą czupryną jest stosun
kowo rzadkie w polskiej kulturze ludowej41.

36 W połabskim zty, zły duch, diabeł, szatan nazywany był eufemistycznie fapdoc, ya/doc < xudbcb, 
czyli ‘chudzielec’ (Polański, 200).

37 Por. djeboł przysiod ‘gdy się czegoś szuka, co miało się przed chwilą w ręku’. Istnieje ludowe 
przekonanie, że diabeł przysiadł, chcąc zmusić człowieka, aby ten zaklął -  czyli zgrzeszył. Dziewczęta wiej
skie przemawiają półgłosem, gdy czegoś szukają: juześ przysiod, myślis, ze będę kląć -  oto niedocekanie 
twoje (S. Udziela, Świat nadzmyslowy ludu krakowskiego mieszkającego o po prawym brzegu Wisły Wisła” 
XIII (1899), s. 194).

38 A. Maciejek, Postać diabla w tradycyjnych wierzeniach ludu białoruskiego, „Euhemer" 1973 nr 4
s. 43.

39 A. Fischer, Zarys etnograficzny województwa lubelskiego, [w:] Monografia statystyczno-gospodar- 
cza województwa lubelskiego, 1.1, pod red. 1. Czumy, Lublin 1932, s. 354.

M. Rożek pisze, że już z końcem XVII stulecia polski czart uosabiał Niemca. Przypomina też ga
wędę, opartą podobno na zdarzeniu prawdziwym, o tym, jak to parobek spod Tucholi zdzielił kłonicą nie
mieckiego urzędnika, myśląc, że ma przed sobą diabła Borutę [zob. T. Kozerski, Ostatni figiel Boruty, „Ty
godnik Ilustrowany 1862, nr 136, s. 178-179], Na początku XIX wieku prawdziwy popłoch wśród górali 
babiogórskich spowodował profesor historii naturalnej w Akademii Krakowskiej Schultes/Szultes, ubrany 
z niemiecka, prowadzący tam swoje badania terenowe [zob. L. Delaveaux, Górale beskidowi zachodniego 
pasma Karpat Rys etnograficzny zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca, Kraków 1851] -  zob. 
M. Rożek, Diabeł w kulturze polskiej..., s. 152, 200-201.

41 M- Rudwin pisze, że „broda Diabła, podobnie jak jego włosy, jest zwykle jaskrawoczerwona. Za
równo Szatan, jak i Judasz przedstawiani byli w średniowieczu z czerwonymi brodami” -  idem, Diabeł 
w legendzie i literaturze..., s. 59.
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Najczęściej przypisywanym diabłu kolorem jest czerń42. Czarne oblicze było ce
chą średniowiecznych wyobrażeń diabła. Czarny kolor ma -  także pod wpływem ludo
wych wyobrażeń piekła -  sugerować miejsce jego pobytu {piekło — do XV wieku ro
dzaju męskiego: pkiel, por. cs. pbkbh ‘smoła’, Bruckner SE, 407; w kanonie scs. tylko 
w Kodeksie Supraskim [pbcbli]). Istnieje ludowe przekonanie, że jedynym śladem dia
bła, który stał się niewidzialny, jest rozlana smoła43, a czasem również -  zapach siarki. 
Ponadto diabeł często pojawia się w czarnym stroju. Istnieje także osobny diabeł ba
gienny -  kudłaty, ubłocony. Nazwami diabła w polskich gwarach jest urzeczowniko- 
wiony przymiotnik: czarny, camy (Karł SGP I, 273), czarny, czemy, czarny (SGOWM 
I, 374), czo/77y(Simonides 1989: 254), com y(Fischer 1928: 190; Simonides 1989: 254; 
eadem 1984: 43), zwykle w połączeniu z zaimkami wskazującymi: ten czarny, tan 
ćó^my (Brzeziński, Słownictwo krajniackie I, 90), ćami, ten ćami, iten ćami (Sychta 
SGKasz I, 151), a także wyrażenie czarny z  rogami (SGP PAN V, 6). Nazwaniem dia
bła, a właściwie jego nazwiskiem, jest Cze/zwee(Bunikiewicz 1930: 117).

Derywatami od rzeczownika smoła, z suf. -ka, -arz (gwar. -ar), -on (dial, -óri), 
-in, są następujące nazwania złego ducha, diabła: smółka (Karł SGP V, 180), smolar 
(por. to je  na smolara! do smolaka jakego! Sychta SGKasz V, 100), smolón (por. to je  
na smolona! aźebe to smolóńi vząle! Sychta SGKasz V, 101), smolin (por. na smolina te 
tam laz! te smolińe! Sychta SGKasz V, 100; por. też wykrzykniki nawiązujące do ognia 
piekielnego i mocy nadprzyrodzonych ala ogńove! ala ogńom! Smolińskim ogńom jeś  
ńe raz! SEKasz I, 75)44. W opowieści ludowej ze Śląska diabeł, który przybrał postać 
myśliwego, nosi nazwisko Smolarski (Kumotry diobła, 71). Już tylko w przekleństwie 
używany jest kaszubski wyraz smaróik, oznaczający prawdopodobnie złego ducha -  to 
je  na smarńika! do smarńika jakeuo! (Sychta SGKasz VII, 292). Na Polesiu znany jest 
czort smalany ‘smolamiany’ pomagający ludziom pracującym przy wyrobie smoły. 
Niekiedy płata im drobne figle. Podlegają mu całe zastępy diabelskich robotników, pro
stych diabłów „o powierzchowności zwyczajnej”, zwanych smaławikami (por. czu
pryna skautuniłasia, by nacze u smalanóho czorta; zamurzany jak smalany czort, Piet
kiewicz 1938: 187, 207). W katalogu imion diabelskich zebranych przez W. Bunikiewi- 
cza znajdujemy diabla Osmółkę (idem 1930: 117).

O upostaciowaniu diabła informuje jego nazwa czarna Świnia ‘diabeł w postaci 
czarnej świni, na której jeżdżą czarownice’ (SGP PAN V, 7).

Śląska nazwa diabła kozybun (Simonides 1984: 43) zdaje się nawiązywać do 
rzeczownika koza, co wiązałoby się z koźlimi atrybutami diabła i jego przedstawieniami

42 M. Rudwin zauważa, że „z ciemnym opisem Diabla miała wiele wspólnego nienawiść rasowa. 
W tradycji biblijnej nie ma uzasadnienia dla czarnego diabła. Szatan jednakże pojawiał się jako Etiopczyk 
albo Maur już w czasach Ojców Kościoła. [...] W Szkocji do dzisiaj powszechna jest wiara, że Diabeł jest 
czarnym mężczyzną. Termin chochlik drukarski tłumaczy się zazwyczaj faktem, że Aldus Manutius, wielki 
drukarz wenecki, zatrudniał w swej pracowni drukarskiej pod koniec XV wieku czarnego niewolnika, który, 
jak powszechnie sądzono, był chochlikiem z piekła” -  idem, Diabeł w legendzie i literaturze..., s. 57; o tym, 
że wynalezienie druku przypisywano Diabolusowi -  s. 276.

43 Ta przemiana charakteryzuje także inne pokonane przez człowieka istoty demoniczne, np. zmory 
duszące ludzi w czasie snu. Wierzenie to wyrosło na gruncie wyobrażeń ludowych o piekle, w którym grzesz
nicy smażą się w kotłach wypełnionych wrzącą smołą; zob. Słownik folkloru polskiego, pod red. J. Krzyża
nowskiego, Warszawa 1965, s. 380.

44 Por. też smólńica ‘drewniana beczułka od smoły stanowiąca niewidzialne dla ludzi nakrycie głowy 
czarownicy’ (Sychta SGKasz V, 101).
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plastycznymi w obrzędach kolędniczych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że we
dług ludowych podań ajtiologicznych koza jest dziełem diabelskim -  nieudanym, po
wstałym w wyniku naśladowania Boskiego aktu stworzenia owcy -  oraz że diabeł może 
postać kozy przyjmować. Spod Raciborza pochodzi informacja, że kozybun miał kopyta 
jak koza oraz jeden róg (Simonides 1989: 254). Pod względem budowy morfologicznej 
nazwa tego diabła jest dla mnie niejasna. Przypomina cytowaną już -  z okolic Opola -  
nazwę czardybon.

Na Kaszubach znany jest diabeł zwany saren, ma bowiem postać samy, a raczej 
sdrena ‘samca samy’. Pokazuje się kłusownikom lub myśliwym polującym w niedzielę 
podczas odbywającego się w kościele przedpołudniowego nabożeństwa (BS, 39).

Lelek jest w gwarach nazwą ptaka nocnego -  ‘ptak wielkości jaskółki latający
0 zmroku’ (Sławski SE III, 139-140), ‘gatunek sowy’, ‘mała sowa’ (Karł SGP III, 23) -  
lub nietoperza (Smyl 1958:181 )45. Te istoty ze świata zwierząt -  w pojęciu ludu ptaki, 
bo do ptaków lud zalicza nietoperza -  mają charakter demoniczny, są upostaciowieniem 
upiora oraz diabła. Hukanie sowy zapowiada śmierć. Nietoperz wieczorem wkręca się 
we włosy i rozlewa w smołę, albo urywa człowiekowi głowę, ażeby jego duszę zabrać 
do piekła. Nazywany jest złym duchem (Majewski 1898: 7; DWOK 17: Lubelskie II, 
134). Słowo lelek wywodzone jest od psł. *leleti, *lelejati ‘chwiać się, kołysać’
1 wiązane z chwiejnym lotem ptaka (Sławski SE III, 139-140). Podobnie Bruckner -  
lelek, lelak nazwę ptaka ‘Caprimulgus’ wywodził od lelejać ‘chwiać’ (Bruckner SE, 
294). J. Smyl twierdził, że nazwa nietoperza lelek pochodzi od węg. lelek ‘duch, dusza’ 
(Smyl 1958: 181). Lelek jest również nazwą diabła (por. poszedł po leleka ‘poszedł 
po złote góry, a wrócił z próżnemi rękami’; po leleka tamś chodził, gonić lelecha ‘pusty 
wiatr gonić, chodzić na próżno’; lelecha gonić ‘biegać bez celu’, Karł SGP III, 23; por. 
po leleka ‘po jakie licho, po co, na co, w jakim celu’, Sychta SGKasz II, 349; SEKasz 
III, 153-154; Sychta, Słów. kociew. II, 105). Na Kaszubach ta nazwa diabla występuje 
tylko w cytowanym zwrocie, a na Kociewiu najczęściej w nim. Ikonografia chrześcijań
ska przedstawiała diabła jako piekielnego potwora ze skrzydłami. To zapewne ugrun
towało ludowe przekonanie, że nietoperz jest istotą demoniczną. Autorzy Słownika ety
mologicznego kaszubszczyzny piszą, że wtórne znaczenie wyrazu lelek ‘zły duch’ mogło 
się rozwinąć z nazw ptaków nocnych, z którymi łączy się często element grozy i stra
chu. Nie można też ich zdaniem -  ze względu na semantykę przytoczonych frazeologi- 
zmów odpowiadającą poi. szukać wiatru w polu -  wykluczyć związków z psł. *lelejati 
‘kołysać się’, nawiązujących do personifikacji wiatru -  por. kasz. arch, svist ‘zły duch 
w postaci ludzkiej ze skrzydłami nietoperza, będący sprawcą silnych wiatrów panują
cych często na Kaszubach’ (Sychta SGKasz V, 204; SEKasz III, 153-154; zob. też Bań
kowski ES II, 18-19).

Kasz. ćim i bęk, dem. ćami bęćk znaczy ‘nie określony bliżej czarny owad, któ
remu Kaszubi przypisują siłę demoniczną’ (por. ćarni bęk nęka śćesce [przynosi szczę
ście]; mężczyźni nosili niegdyś ćarnego bęćka przy sobie, kobiety zaś rzucały go

45 Zob. E. Majewski, Sowa w mowie i pojęciach ludu naszego, „Wisła” XIII (1899), s. 609—620; 
idem, Rodzina kruków (Corvinae) w mowie, pojęciach i praktykach ludu polskiego, „Wista” XIV (1900), 
s. 28^tl, 152-179; J. Smyl, Nazwy nietoperza w gwarach polskich, „Poradnik Językowy” 1958, nr 4, s. 175— 
182; E. Majewski, Nietoperz w pojęciach i praktykach ludu naszego, „Wisła” XIII (1899), s. 1-13; zob. też 
K. Nitsch, Z geografii wyrazów polskich, „Rocznik Slawistyczny”, t. VIII, 1918, s. 73-83.
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do maselnicy, źebe są masło skerńało), ‘zły duch w postaci bliżej nieokreślonego ćar- 
nego bąka v xletiek (por. ćarni bęk vlaz nóm v jadra [w sieci] ‘mawiają rybacy na Helu 
wracając z pustymi sieciami z połowu’ Sychta SGKasz I, 150-151).

Kaszubskie przestarzałe StańPińderzły duch pojawiający się w postaci starego 
człowieka, niosący na plecach pińdel [tłumok, tobół] z pokusami i grzechami, którymi 
obsypuje ludzi’ (Sychta SGKasz IV, 275) może być związane z wyobrażeniem diabła 
garbatego46 *.

Kaszubskie mer%el ‘demon zepchnięty w wierzeniach ludowych do rzędu straś- 
kóv, którymi straszą dzieci. Merfel przebywa raz w kominie (Brodnica), raz w postaci 
wysokiego mężczyzny w zbożu (Żukowo), ma marfevne ząbe, którymi pożera ludzi’ 
(por. ńe xo j v źeto, bo tam merfel seji; móm zavolac merxla z komina? Sychta SGKasz 
III, 73) dla Masłowskiej jest nazwą etymologicznie niejasną [EM, 86]. H. Popowska- 
Taborska łączyła je z imieniem Melchior, przywołując nazwisko kaszubskie wywodzą
ce się z tej nazwy osobowej -  Mer f e t 1. Podobnie L. Bednarczuk, który kasz. nazwy 
istot demonicznych marchel, mdrchel, murchla wiązał z imieniem św. Melchiora48. 
Hinze wywodził wyraz murchel z niem. Morchel ‘smardz’ (Hinze, 347). G. Labuda 
próbował objaśnić nazwę zagadkowego demona merchel, względnie murchel, wystę
pującego w postaci starego człowieka, którym straszą dzieci, a także nazwę demona 
merk, przedstawianego jako małe straszydło rzekomo pożerające dzieci [zob. niżej], 
przy pomocy niem. morsch ‘zbutwiały, spróchniały, zmurszały’. Demon miałby zatem 
postać zmurszałego starca. Labuda podkreślał, że nazwy te wymagają dalszej analizy49.

Zdaniem autorów Słownika etymologicznego kaszubszczyzny meryel związany 
jest etymologicznie z czasownikiem marlec ‘marszczyć, fałdować, gnieść’. Jego bezpo
średnią podstawą jest imiesłów *m/vhlb ‘pomarszczony, zmarszczony’, substantywizo- 
wany za pomocą sufiksu -jb. Wyraz merfel oznaczał zapewne istotę pomarszczoną, po
krytą zmarszczkami i przy tym uderzająco chudą stąd znaczenie ‘demon, którym stra
szy się dzieci’, jeśli wyobrażano go sobie np. jako wysokiego -  a więc zapewne chude
go i przy tym może pomarszczonego -  mężczyznę (SEKasz III, 242)50.

Kasz. merk to ‘straszydło małe i grube, podobne do kopy siana, mające mar- 
chwiane zęby, ukrywające się najczęściej w lesie, w górach lub na stiychu, siejące po
strach zwłaszcza wśród dzieci, które pożera’ (Sychta III, 73), ‘złośliwy duch’ (por. 
przekl. do merka! Labuda, 37). Pierwotne znaczenie to zapewne ‘ten, kto mruczy czy 
warczy, okazując złość, strasząc kogoś’ (SEKasz III, 243).

46 O diable przedstawianym z garbem: M. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze..., s. 59; przytacza 
tu relację V. Hugo le  Rhin (1842) -  ludzkie dusze uciekając z worka, w którym Diabeł niósł je na plecach do 
piekła, zostawiały za sobą „swe podłe grzechy i okropne zbrodnie, szkaradny stos, który za sprawą siły przy
ciągania naturalnej dla Diabła zaskorupił się pomiędzy jego ramionami jak monstrualna narośl i pozostał tam 
przytwierdzony na zawsze”; zob. też jedną z barwnych ilustracji znajdujących się między stronami 176 
a 177: Diabeł niosący zwoje z zapisanymi grzechami, fragment fresku na zewnętrznej ścianie cerkwi w Voro- 
net, połowa XVI wieku.

Zob. H. Popowska-Taborska, Kaszubskie apellativa utworzone od nazw własnych, [w:] Leksyka 
słowiańska na warsztacie językoznawcy, pod red. eadem, Warszawa 1997, s. 203.

L. Bednarczuk, Nad I tomem Słownika etymologicznego kaszubszczyzny, [w:] Symbołae slavisticae. 
Prace dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej, Warszawa 1996, s. 42.

49 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 39.
50 Etymologia przedstawiona w SEKasz jest autorstwa W. Borysia. Współautorka tego Słownika, 

H. Popowska-Taborska obstaje przy swoim wcześniejszym objaśnieniu.

104



Kontynuanty psl *perum> i inne wyrazy 
Z POLA LEKSYKALNO-SEMANTYCZNEGO 'piorun'51

Należą tu: piorun, pierun ‘licho’, ‘przekleństwo’ (EM, 81), porun ‘wyraz używa
ny jako przekleństwo’ (por. do poruna! a ńex to poruni veznó! Sychta, Slow. kociew. 
III, 52), parón ‘zły duch, o którym lud nic bliżej powiedzieć nie umie’, może ów par on 
to po prostu nasz ogólnopolski porun, czy nawet władca gromów Perunl (por. 
uparóna! żebe ce jasńiste parónevząle! Sychta SGKasz IV, 33-34)52, augm. paróniśće 
‘ts.’ (por. u paróniśća! Sychta SGKasz IV, 34), dem. pomek  ‘zly duch, diabeł’ (por. 
ażebe to pomek vzęt! do / na porneka, Sychta SGKasz IV, 284), peron ‘niby jakiś de
mon’ (Ramułt 1930: 64), parom ‘diabeł’ (por. do paroma! Fitak 1997: 41). Miał rację 
ksiądz B. Sychta podejrzewając, że źródłem zapisanej przez niego nazwy diabła -  oraz 
pozostałych nazw -  jest wyraz oznaczający starosłowiańskiego boga miotającego pio
runy, gromy (*Perunb), zepchniętego z czasem do rzędu groźnych demonów, a także 
oznaczający zjawisko atmosferyczne (*perum ‘piorun’)53 54.

Kasz. poren, porun ‘grom’ jako nazwa diabła występuje wyłącznie w postaciach 
odpodobnionych, co tłumaczyć należy prawem tabu: parón, pomek. Sufiks -ek < -ik 
umniejsza potęgę nieczystej mocy, bądź nadaje nazwie pieszczotliwy charakter mający 
na celu przebłaganie złego ducha (SEKasz IV, 167-168, 23-24). Funkcję eufemizacyjną 
pełni też sufiks augmentatywny -iśće.

Kasz. tron ‘zły duch’ -  najczęściej w przekleństwach (por. tron ‘truteń’, ‘darmo
zjad, leń, próżniak’; por. u tróna jasnego; u tróna jakego! ńex to jasńiste tróne veznę! 
ala tronove! daj go tronove! Sychta SGKasz V, 389) jest nazwą niejasną etymologicz
nie. Wykorzystując znaczenie ‘truteń’ G. Labuda przywołuje słów. trafb i jego lit. od
powiednik tranas oraz lit. czasowniki treinti, trómdyti, trimti ‘grozić, trząść się, stra
szyć’. Przypomina też, że w kaszubszczyźnie przymiotnik jasnisti ma z reguły zabar
wienie magiczne i używany jest w formułach klątw -  kasz. tron w połączeniach z przy
miotnikiem jaśni, jasnisti -  ‘obracanie czegoś w niwecz, w kawałki, w drzazgi’ (por. 
v tron jasni\ v tron jasnisti; v jasńiste tróne; v same tróne podarte, Sychta SGKasz V, 
389). Łączy się go w tym znaczeniu z piorunem, gromem (Sychta SGKasz II, 84).
G. Labuda zastanawia się więc, czy pod wyrazem tron nie ukrywa się jakieś tabuistycz- 
ne określenie pioruna. Kasz. tron ma też znaczenie ‘demon niszczycielski, propagator 
lenistwa i nieróbstwa’, a tarón -  ‘złośliwy duch nieszczęść i katastrof -  u Sychty tarón 
‘zły duch, diabeł już tylko w przekleństwach: ażebe ce tarón vzęł! do taróna! ala 
tamnove! (Sychta SGKasz V, 328). Podsumowując rozważania o tych zagadkowych 
nazwach demonów, G. Labuda podaje dwie najbardziej prawdopodobne interpretacje:

-  tarón = tron,
-  tero/? jest tylko leksykalną odmianąparone?*.
Kasz. parón ‘zly duch, o którym lud nic bliżej powiedzieć nie umie’ jest wyni

kiem tabuizacji nazwy poren, porun. Odpodobnieniem tej samej nazwy, ale idącym da

sl Zob. H. Łowmiański, Religia Słowian..., s. 99-105; G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 14- 
19; S. Urbańczyk, Etymologie: Penm, [w:] idem, Dawni Słowianie..., s. 183-184.

52 L. Bednarczuk podaje takie warianty fonetyczne nazwy ‘złego ducha, diabła’: poren, peren, parón, 
tarot, ? sore/ in. idem, NadI tomem Słownika..., s. 41.

53 Ibidem.
54 G. Labuda, Mitologia i demonologia.,., s. 47—49.
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lej, jest tarón ‘zły duch, diabeł’ (SEKasz IV, 23-24). Kasz. ćron jest wyrazem zagadko
wym, może trzeba by brać pod uwagę i psł. *trpn> : *tręch> ‘truteń’, a nawet dniem, od
powiednik niem. Drohne ‘truteń’.

W ekspresywnych frazeologizmach nazwę złego ducha, diabła zastępują także: 
klin ‘przekleństwo’ (por. klin ‘belemnit, strzałka piorunowa’55, do klina jakego! źebe cą 
vsetke kline vząłe! ńex cą vsetke kline veznp! Sychta SGKasz II, 168; SEKasz III, 47; 
por. djabli pale ‘grot, strzała piorunowa, belemnit’, Sychta SGKasz I, 215), urzeczow- 
nikowiony przymiotnik sarćesti ‘zły duch’ (por. ńex ce za tvoje klope ‘plotki’ vsesce 
sarćesti veznp! por. też źebe v ce sarćesti por en tras! źebe ce sarćesti djable / smoce 
vząle! Sychta SGKasz V, 17) -  nazwa nawiązująca do siarki, której zapach towarzyszył 
pojawieniu się diabła -  oraz stare (piętnastowieczne) zapożyczenie z niemieckiego 
(niem. Donner ‘piorun’, Bruckner SE 104; SEKasz II, 53) -  donder, dunder ‘piorun 
(w przekleństwach)’ (por. niech go dunder świśnie! bodajby cię dunder świsnął! Karł 
SGP I, 393), dunder -  tylko w wyrażeniu: a ńex će dunder śfiśńe ‘a niech cię licho 
weźmie’ (Szymczak, Słownik gwary Domaniewka I, 157), dónder -  zwykle tylko 
w zwrocie ńex ća / ńex go dónder ś viśńe! (Sychta, Słów. kociew. I, 102), dunder, dun- 
dyr-  w miejsce czart do klątw używany (DWOK 59 / 1: Łużyce, 123)56.

Znaczenie kasz. małóa ‘widmo w najrozmaitszych postaciach, na przykład dia
bła, psa z ogniem w pysku, duszy pokutującej itp.’ rozwinęło się ze znaczenia podsta
wowego: ‘błyskawica bez grzmotu’ (Sychta SGKasz III, 44). Taki rozwój znaczeniowy 
jest związany z przekonaniem ludu kaszubskiego, że mółńą powoduje jasny vid ‘blask’ 
bijący z piekła, ilekroć otwiera się i zatrzaskuje jego brama, prawdopodobnie właśnie 
wtedy takie widma wydostają się z piekła (SEKasz III, 230).

Jak się okazało, przekleństwa mogą być używane jako nazwy demona zła -  dia
bła. Kasz. przest. sermater, sormater ‘zły duch, diabeł’ (por. do sermatra jakego\ a ńex 
ce sermatre veznp! por. też. zrołóic cos na sermatra ‘byle jak coś zrobić’, Sychta 
SGKasz V, 39) jest motywowane przekleństwem (na) sermater, jak o tym świadczy 
choćby ostatni cytat z kaszubskiego. To ciężkie przekleństwo rozpowszechnione jest 
w gwarach małopolskich i nie wykluczone, że po II wojnie światowej małopolscy osad
nicy przenieśli je na Kaszuby (informacja prof. W. Borysia).

Nazwy demona zła informujące o miejscu jego przebywania

Wedle ludowego mniemania piekło jest siedzibą diabłów i potępieńców. Na
zwami złego ducha, diabła są derywaty rzeczownika piekło z sufiksami: -arz (gwar. 
-orz): pieklorz (Simonides 1984: 58), -nik: pekelńik (por. to je  na pekelńika! u pekelńi-

55 O powszechnym ludowym przekonaniu, że belemnity powstają od pioruna zob. M. Mazurkiewicz, 
Kamień piorunowy w polszczyźnie i kulturze ludowej, [w:] Język a kultura, t. I, Wroclaw 1988, s. 251-262; 
Słownik stereotypów i symboli ludowych, pod red. J. Bartmińskiego, t. I, cz. 2, Lublin 1999, s. 373-378; zob. 
też: W. Kupiszewski, Gwarowe nazwy belemnitów, Prace Filologiczne, t. XX, 1970, s. 311-316; M. Czaplic
ka, Piorun w wierzeniach różnych ludów, „Ziemia” III (1923), s. 754-756, 770-772; F. Czyżewski, Burza 
w wierzeniach ludowych [ze wschodniej Lubelszczyzny], „Etnolingwistyka”, t. VI, 1994, s. 169-173.

56 O zadomowieniu tego wyrazu w polszczyźnie świadczy uwaga Kolberga „nie pochodzi jednak 
z niemieckiego” oraz pochodne czasowniki gwarowe dądrotać (kasz. dędrotac, Sychta SGKasz VII, 52; 
SEKasz II, 53), dądrować (Karł SGP I, 315), dunderować (M. Szymczak, Słownik gwary Domaniewka 
w powiecie łęczyckim, 1.1, Wroclaw 1962, s. 157) ‘gderać, zrzędzić, łajać’.
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ka jakego! Sychta SGKasz IV, 248) oraz derywat od wyrażenia przyimkowego z piekła 
(por. przysł. diabeł z piekła rodem) z sufiksem złożonym -iniec (w kasz. -ińc): speklińc 
(por. te speklińcu, co jeden speklińc jes! Sychta SGKasz V, 136). A. Fischer zauważa, 
że „lud polski zupełnie wyraźnie oddziela dwa typy diabłów i mówi, że są diabły pie
kielne i ziemskie pokuśniki, czające się po drogach i lasach”57.

Nazwy diabła: Rokita ‘diabeł siedzący w rokitowym krzaku’, rokita (inaczej: 
Safian) ‘duch-psotnik, siedzący w bagnach’, Rekita ‘diabeł błotny, pilnujący pieniędzy’, 
rokiciarz, rokiciśrz ‘diabeł siedzący w krzaku rokity’, pan rokicki ‘diabeł, co siedzi 
w rokicinie’ (Karł SGP V, 33), rokita ‘diabeł’ (Simonides 1984: 43), rokita, rokita ‘dia
beł siedzący w krzaku wiklinowym’ (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXVII, 
250), kasz. rokitńik, także rokitnik z  RoJacena, rokitnik z  Rokitk ‘zły duch, diabeł wy
wołujący silny wiatr’; wyobraźnia ludowa obdarzyła go skrzydłami sątopera ‘nietope
rza’ przytwierdzonymi do ciała ludzkiego; ulubioną jego siedzibą jest rokicina, sporzą
dza z niej dla siebie piszczałki do grania (Sychta SGKasz IV, 339), koc. rokijaś ‘zły 
duch, diabeł’ (por. to je  na rokijaśa spieklonego! aźebi to rokijaś vźón! Sychta, Słów. 
kociew. III, 59) pochodzą od nazwy gatunków wierzby -  rokita ‘Salix rosmarinifolia’, 
‘Salix silesiaea' (Karł SGP V, 33), ‘krzew z rodziny wierzbowatych, Salix respens’ 
(Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXVII, 250). O związku diabła z wierzbą58 in
formują przysłowia -  powszechnie znane: zakochał się jak diabeł w starej wierzbie 
oraz zanotowane przez S. Flizaka w Małopolsce: śmieje się jak diabeł w rokicinie (Fli- 
zak 1952: 57). Zgodnie z powszechnym przekonaniem ludowym diabeł pod postacią 
sowy kryje się w dziuplach spróchniałych drzew, zwłaszcza wierzb.

Niewykluczone, że nazwa diabła dopiero wtórnie została powiązana z fitoni- 
mem. Nazwa demona miała pierwotnie postać *rokota i jako deverbativum od onoma- 
topeicznego *rokotati oznaczała ‘tego, kto huczy, hałasuje, wywołuje hałas, szum, za
męt’ (por. svist ‘zły duch w postaci ludzkiej ze skrzydłami u ramion, będący sprawcą 
silnych wiatrów’ [zob. niżej]). Jest zatem możliwe, że etymologia ludowa powiązała 
wcześniejszą postać nazwy demona z bliskim fonetycznie kontynuantem psł. *orkyta 
(co spowodowało przekształcenie postaci głosowej wyrazu: *rokota > rokita), a demo
nologia ludowa umieściła demona w wierzbie czy w krzakach wierzbowych (SEKasz 
IV, 201-202).

Rokicki, Wierzbicki, Łoziński (por. łoza ‘Salix cinerea, także o podobnych krza
czastych gatunkach wierzb’, Bańkowski ES II, 106), Brzozowski {Opowieści o diabłach 
podlaskich, 16), Trzciński(Bunikiewicz 1930: 164), chyba także Trzcinka (DWOK 15: 
W.Ks. Poznańskie VII, 89), Rokita Łoziński, Rokita Paprocki{Bunikiewicz 1930: 164) 
to nazwy diabła utworzone na wzór nazwisk szlacheckich, nazwy stosunkowo późne, 
które powstały najprawdopodobniej dzięki fantazji literatów. W rozdziale Nazwy cza
rownicy została wspomniana nazwa diabła Jasiu Rokitka Na Polesiu zanotowano na
zwania: czort łazaty, czort lesawfi{Pietkiewicz 1938: 187).

Borowy, borowiec, boruta są nazwami ‘złego ducha, diabła leśnego, wyprowa
dzającego ludzi na manowce’, także ‘straszydła leśnego’ oraz ‘ducha opiekuńczego bo

57 A. Fischer, Diabeł..., s. 208.
58 Zob. M. Marczewska, Wierzba -  drzewo diabelskie (z rozważań nad ludowym językowym obrazem 

drzewa). Kieleckie Studia Filologiczne, t. XIII, 1999, s. 65-79.
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rów i puszcz’ (Karł SGP I, 106-107; SGP PAN II, 384-385, 394). Od XIX wieku Boru
ta59 stał się szlacheckim diabłem, odzianym w karmazynowy kontusz, pilnującym skar
bów w gruzach, w lochach łęczyckiego zamku. Wielce przyczyniły się do takiego obra
zu Boruty Klechdy. Starożytne podania i powieści ludu polskiego zebrane -  i ubarwione 
literacką fantazją -  przez K.W. Wójcickiego, wydane w dwóch tomach w Warszawie 
w 1876 roku (było to trzecie, uzupełnione wydanie, pierwsze pochodzi z 1837 roku). 
Nastąpiła historyzacja mitu60.

Słownik starożytności słowiańskich w nazwach borowy, leśny, borowiec, boruta, 
rokita widzi ślady przedchrześcijańskich wyobrażeń demonów leśnych (SSS I, 336). 
Zdaniem Masłowskiej bez względu na to, czy boruta jest przedchrześcijańską nazwą 
demona leśnego czy też pochodzi z okresu późniejszego, semantycznie i strukturalnie 
tłumaczy ją  wyraz *bon> ias sosnowy’ [EM, 87] lub ‘igliwie’. [Inne etymologie są 
mniej prawdopodobne: na przykład od gwar. bor, bur ‘torfowisko’ według M. Rawicz- 
Witanowskiego61. A. Czubryński przypomina to objaśnienie -  przymiotnik bury ma 
znaczenie ‘rudy, czerwony’, rude bagna zwano burymi, a torf burem, podh. bór oznacza 
‘torfowisko, mokre pastwiska’, nigdy zaś nie oznacza iglastego lasu, jak na Mazowszu. 
Podaje też inne pomysły etymologiczne -  chybiony: od słowiańskiego tematu bor ‘bój’ 
oraz trafny: od bór ‘las’62].

Miejsce przebywania motywuje nazwy diabła błotnego: błotnik ‘zły duch poja
wiający się w postaci czarnego mężczyzny z latarnią w ręku, kroczący przed czło
wiekiem kilka kroków naprzód i oświetlający mu drogę wśród ciemności1 (Sychta 
SGKasz I, 44), bołotianyk(DWOK 34: Chełmskie II, 248), obyże ‘diabeł’ (EM, 87; por. 
obbież ‘błoto, kałuże, trzciny, zarośla, manowce’ -  Linde III, 372), kalió (Nowak 1970: 
241) (por. kaleń ‘błoto, kałuża’; kalie, kalać, Karł SGP II, 293), por. też poleskie czort 
z  bałóta (Pietkiewicz 1938: 187).

Kaszubskie zestawienie morskipurtka jest nazwą ‘człekokształtnego diabła mor
skiego mieszkającego na północnym biegunie w zamku na dnie morza’ (inaczej: śalińc, 
Sychta SGKasz IV, 230).

Substantywizowany przymiotnik kulovi objaśniany jest w Słowniku Sychty na
stępująco ‘ten, który w kuli mieszka, władca podziemia, czyli zły duch’ (por. ten 
kuulovi pue ceSe prińje', ala kuulovemuu! Sychta SGKasz II, 292). Być może jednak 
podstawą nominacji był diabeł wenecki, półdiable weneckie -  zabawka w postaci bańki, 
kuli szklanej wypełnionej wodą, w której znajdowała się figura diabła lub kilka figurek 
małych diabełków. M. Rożek pisze, że były to po prostu tzw. diabły kartezjańskie 
(diavoli cartesiani), kupowane od włoskich kramarzy i sprzedawane jeszcze w ubie
głym stuleciu po odpustach. Zabawki te wyrabiano w Murano -  dzielnicy Wenecji 
(diavoletti di Murano). W XIX stuleciu przywożono zaś do Polski figury tzw. Diabłów

59 W. Piotrowski, Dole i niedole diabla Boruty, Łódź 1971; T. Kozerski, Ostatni figiel Boruty...; 
W. Dąbrowski, O diable Borucie, jędzach i geometrze, „Kontrasty” 1972, nr 8, s. 23.

60 T. Kmiecińska-Kaczmarek przypuszcza, że Łęczyca była przedchrześcijańskim ośrodkiem kulto
wym; sądzi, że przedchrześcijański duch leśny, borowy został przez Kościół nazwany diabłem -  eadem, De
monologia lęczycko-sieradzka jako odbicie sytuacji społecznej, „Euhemer” 1977, nr 3, s. 87-89.

61 M. Rawicz-Witanowski, Monografia Łęczycy, Petersburg, Kraków 1898, s. 187.
62 A. Czubryński, Z katalogu „ imion diabłów ”..., s. 42.
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Weneckich, którzy w przedpokojach pałaców i dworów trzymali w ręce tacę na bilety 
wizytowe.

Diabeł Wenecki to również okrutny dziedzic Wenecji (Wanacji) koło Żnina 
i Gąsawy -  Mikołaj z Chomiąży, sędzia kaliski, który -  jak mówi podanie ludowe -  
zawarł pakt z diabłem, skazując się na wieczne potępienie. Pokutuje on na swoich daw
nych włościach63 64. Prócz niego znane są i inne diabły kontuszowe, na przykład: Łukasz 
Słupecki; Stanisław Stadnicki, Stanisław WarszyckiM, Władysław Siciński65, Borejsza, 
Kosiński, Diabeł Wideradzkil Wideracki zwany Zarębą, Diabeł Myszyniecki, Jeździec 
Kobylnicki66. Te diabły kontuszowe są wynikiem mityzacji postaci historycznych -  
okrutnych szlachciców, których diabłami nazywano niejednokrotnie już za życia. Na
zwania owych diabłów pochodzą od nazwisk lub nazw miejscowych. Te postacie de
monologiczne to kontaminacja wyobrażeń o niesprawiedliwych panach pokutujących 
po śmierci z wyobrażeniami o zjawach zamkowych i wątkami diabelskimi.

Diabeł Rawita i diabełek Rawitka wzięli swoją nazwę od miejscowości Rawa Ma
zowiecka. Mieszkając w jarze pod Rawą razem psocili w okolicy (Krawczyk 1970: 143).

Nazwy demona zła informujące

O JEGO CZYNNOŚCIACH I DZIAŁANIACH W STOSUNKU DO LUDZI

Na Kaszubach zapisano przysłowie djdbel ńi śpi v komorę, le kusi kogo może 
(Sychta SGKasz II, 309). Derywatami odczasownikowymi są: kusiciel -  jest to bodaj 
didbu, xoji uón tam i kusi luje (SGOWM III, 391; DWOK 8: Krakowskie IV,144; Fi
scher 1932: 354), pokusiciel (Karł SGP IV, 229), pokuśnik (Karl SGP IV, 230), 
p^okuśóik(Kosiński 1915: 70), pokuśniak, pokuśniśk(Karł SGP IV, 229), pokuśniak, 
pokuśniok (por. przekl. psia pokusa, psio pokusa, Kobylińska 2001: 123), pokuśniarz 
(Fischer 1928: 199), pokusiciel (DWOK 14: W.Ks. Poznańskie VI, 250), pokusa (Fi
scher 1932: 354). W Małopolsce lud tłumaczy pochodzenie i nazwę pokuśniśków  tym, 
że niektórzy spośród strąconych z nieba złych aniołów padli na ziemię i tu -  jako diabli 
-  pozostali na pokusą ludzi67. Na Kaszubach pokusa jest nazwą ‘złego ducha w ogóle’, 
ale także -  to znaczenie jednak jest archaiczne -  ‘złego ducha protektora nierządu, który 
przybiera postać dziewczyny kuszącej lub uwodzącej młodzieńca’ (Sychta SGKasz IV,
120). Kaszubskie przestarzałe óeprestaj ma znaczenie ‘zły duch nie przestający kusić’ 
(por,ju ńeprestaj, će co; u ńeprestaja jakego! Sychta SGKasz III, 244).

M. Rożek, Diabeł..., s. 149—150; zob. też; Diabeł wenecki. Drobnostka historyczna, „Dziennik Li
teracki 1852, nr 41, s. 321-322 [tu: „Diabeł Wenecki nie jest włoskim, lecz naszym własnym diabłem, nie 
był nigdy maszkarą zapustną albo figurką szklaną, lecz herbowym szlachcicem polskim”]; J. Podgóreczny, 
Diabeł Wenecki, „Mówią wieki” 1961, s. 12-14.

64 Zob. B. Baranowski, Ludowa tradycja o złym panu Warszyckim, Łódzkie Studia Etnograficzne, 
t. VI, 1964, s. 105-116.

65 Zob. J. Witort, Legenda o Sicińskim - pośle upickim, „Wisła” XI (1897), s. 433-447.
“ Zob. A.A. Kosiński, Miasta, wsi i zamki polskie. Powieści i obrazki, t. III, Wilno 1851, s. 249-346; 

J. Bogdanowicz, Poczet znamienitych diabłów polskich, „Ziemia” 1958, nr 6, s. 2, 4-5 [tu „Mapa rozsiedlenia 
znamienitszych diabłów staropolskich”; zob. też mapę „Tam, gdzie diabły mieszkają” kończącą książkę 
W. Grąbczewskiego, Diabeł polski w rzeźbie i legendzie...]-, M. Rożek, Diabeł..., s. 145-158.

J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893, s. 453.
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W Małopolsce diabeł powodujący opętanie człowieka, poprzez usadowienie się 
w jego ciele, mieszkający w bzie, nazywany jest opętańcem (Kotula 1974: 44; Z.S. 
[Z. Szembekówna] 1912: 112). Ludowa etymologia łączy dwa podobnie brzmiące sło
wa bies i bez, tłumacząc, dlaczego ten krzew jest siedzibą diabła. F. Kotula pisze, że 
wyraz bez wymawiało się szeptem, z lękiem w oczach, bowiem wtajemniczeni przeko
nywali, że bezzm czy  to samo co bies (Kotula 1974: 35)68.

W gwarach kaszubskich wyrażenie stan utrap jest nazwą złego ducha człeko
kształtnego, którego wierzenia ludowe czynią odpowiedzialnym za opętanie człowieka 
(por. stdri utrap leji trapi', to je  na starego utrapa! Sychta SGKasz VI, 39). Z opęta
niem przez diabła utożsamiano dawniej choroby psychiczne -  dokumentuje to znacze
nie kasz. przestarz. utrap ‘człowiek psychicznie chory’ (Sychta SGKasz VI, 39; por. 
utraponi ‘opętany przez złego ducha’, Sychta SGKasz VI, 39; por. trapie ‘w wierze
niach ludowych o złym duchu, który opętał człowieka, o upiorze przyprawiającym in
nych o śmierć, o zmorze duszącej ludzi podczas snu: trapić, niepokoić, gnębić’, Sychta 
SGKasz V, 379) [zob. trdpćik ‘człowiek umiejący rzucać czary, urok’ -  w rozdz. Nazwy 
czarownicy].

Kaszubskie smętek, smętk ‘diabeł’, ‘najstarszy z diabłów’ i pozakaszubskie tyl
ko w przekl. niech go smętek weźmie (por. smętek ‘smutek’, Karł SGP V, 178), malbor- 
skie smętek, smyntek ‘diabeł’ (Gómowicz, Dialekt malborski 112, 145), koc. smantek 
‘prawdopodobnie dawne bóstwo pomorskie zepchnięte w dzisiejszych wierzeniach lu
dowych do roli diabła’ (Sychta, Słów. kociew. III, 73) oraz kasz. smątk smątek 
smątox, przest. osamątk ‘nie określona bliżej postać, będąca zapewne przeżytkiem wie
rzeń pogańskich, a zepchnięta dziś do roli diabła’ (por. przekl. to je  na smątka! u smątka 
jakego! cóż u smątka! j i j  / bej do smątka! ńex ce xoc smątk vezńe! Sychta SGKasz V, 
95-96) wywodzone bywają od smętek ‘smutek’ i wówczas traktowane są jako nazwy 
złego demona, który zsyła na człowieka smutek. Notowane w Galicji zachodniej po
wiedzenia cycie smentek nadał cy co\ idź do smentka mają potwierdzać, że „wiara 
w smantki musi się odnosić do dawnych czasów pogańskich” (Ptaśnik 1899: 358). Sychta 
podaje zasłyszaną przez siebie informację, że smątk to najmłodszy spośród diabłów, 
mieszkający na górze położonej nad jeziorem pod Smętowem [!] w powiecie kartuskim. 
Jako protektor kurestva ‘nierządu’ przybiera najczęściej postać dziewczyny kuszącej 
lub uwodzącej młodzieńca i idzie kusec leji. Jeśli zostaje odepchnięty, wraca czym prę
dzej na swą górę, z której rzuca się w pobliskie jezioro, aby nazajutrz wypłynąć z wody 
i znów zastawiać sidła na ludzi. O dziewczynie zakochanej po uszy powiadają, że 
ją  xoba smątk osamątał, a ńe xto jinśi. O człowieku, któremu ńe jije  rąkę ‘któremu 
źle się powodzi’ mawiają, że mu smątk są psoci. Smątk kaszubski ani kociewski smątek 
nie mają nic wspólnego ze Smętkiem wymyślonym przez Żeromskiego69 (Sychta 
SGKasz V, 95).

68 Zob. E. Kolbuszowski, Rośliny w wierzeniach ludu. Bez, „Lud” I (1895), s. 119-123; E. Majewski, 
Bez i hehd, ich folklor oraz historia nazwisk, „Wisła” XIV (1900), s. 527—597.

69 O karierze kaszubskiego Smętka w literaturze: J. Drzeżdżon, Piętno Smętka, Gdańsk 1973; 
J. Samp, Wokół prawdy o zełganym demonie. W setną rocznicę powstania poematu Hieronima Derdowskiego 
..Opanu Czorlińscim co do Pucka po sece jachol", „Pomerania” 1979, nr 10, s. 1-4; nr 11, s. 36—40; prze
druk w: idem, Droga na sabat, Gdańsk 1981, s. 151-206; J. Samp, O literackich kreacjach Smętka, „Literatu
ra Ludowa” 1983, nr 2, s. 3-13.
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Nazwę ‘złego trapiducha’ smętek Bruckner wyprowadza z rdzenia męt-, mącić 
w znaczeniu związanym z umysłowością (Bruckner SE, 503, 328-329). Pierwotnym 
znaczeniem wyrazu smętek było ‘ten, kto powoduje zmieszanie, zamieszanie, zamęt’ 
(według szczątkowej ludowej wiedzy o tym demonie zwodził on ludzi, skłaniając ich do 
nierządu, powodując opętanie). Lokalna kasz. postać smqtox powstała przez przekształ
cenie smątk pod wpływem pejoratywnych nazw wykonawców czynności z suf. -ox. 
Postać osamątk ‘smątk’ wbrew ludowemu przekonaniu nie jest archaizmem, lecz wtór
ną formą utworzoną od osamątac (także osamotac, obsamątac, obsamotać) ‘oczarować, 
rzucić czary na kogo, urzec czarami’ (por. osamątoni ‘opętany’, Sychta SGKasz III, 
338). Nie wydają się uzasadnione przypuszczenia o szczególnej archaiczności tego 
kasz. demona, bowiem jego nazwa jest raczej względnie późną innowacją (SEKasz IV, 
324-325).

W Małopolsce i na Orawie -  szczególnie w przekleństwach -  występuje nazwa 
diabła fras (Tryszczyła, Muszym w powiecie nowosądeckim, 253; Pigoń 1983: 143; 
Fitak 1997: 20; por. do frasa! ‘do diabła’ z ok. Jasła; fras i nadali, fras by to wziął, fraz 
by to wzión, Kobylińska 2001: 39). Może jest to eufemistyczne przekształcenie (ucięcie) 
wyrazu frasunek? Bruckner pisze, że w XVI w. obok form frasunek, fresunek wyjątko
wo pojawiała się także forma fras ‘smutek’ (Bruckner SE, 127). Słownik polszczyzny 
XVI wieku nie notuje ostatniej formy rzeczownikowej, ale przytacza wyraz frasem uży
wany w funkcji przysłówka ‘w troskach, kłopotach’ (Sł polszcz XVI w. VII, 123). Fras 
w znaczeniu ‘diabeł’ pojawia się też w gwarach słowackich, zwłaszcza w przekleń
stwach: Ab i to fraz lapiu aj s takou robotou! Nach t 'e fras trime! Bodaj ce fraz ułapił! 
Fraz ho ułapi! (Ripka I, 459). Nazwa diabła /ras jest neosemantyzmem, łączy się se
mantycznie ze smętek i pokrewnymi, stanowiąc dla nich paralelę semantyczną. Geogra
fia wyrazu fras może wskazywać na pożyczkę niemiecką (z niemieckiego źródła po
chodzi też frasunek).

Chapun, chabun, babuń to notowana w Białostockiem nazwa diabła porywające
go według legendy Żydów w tzw. sądną noc (por. chapnąć ‘chwycić, złapać coś szyb
ko, gwałtownie’, SGP PAN III, 455).

Kaszubskie merk ‘straszydło małe i grube, podobne do kopice sana, mające 
marxevne ząbe, ukrywające się najchętniej w lesie, w górach lub na strychu, siejące po
strach, zwłaszcza wśród dzieci, które pożera’, Sychta SGKasz III, 73), merk ‘złośliwy 
duch’ (por. do merka! ‘przekl.’, Labuda, 37) jest derywatem od merkac, pierwotnym 
znaczeniem było więc zapewne ‘ten, kto mruczy czy warczy (okazując złość, strasząc 
kogoś)’ (SEKasz III, 243). Przypomnijmy, że G. Labuda łączył merk z innymi nazwami 
kaszubskich demonów -  z merchel, murchel [zob. wyżej].

Mamon, mimun na Warmii jest nazwą ‘złego ducha, szatana’ (por. iść do ma
mona ‘przepaść, mamie zginąć’, SGOWM III, 46; mamun v ńam śeji, Steffen 1984: 
80), mamon na Kaszubach -  ‘złego ducha strzegącego zakopanych skarbów’ (Sychta 
SGKasz III, 46), momun na Warmii i Mazurach (Bień-Bielska 1959: 15). W Krakow- 
skiem mamona to diabeł przybierający kształty zwierzęce, psa, czarnego wołu, ptaka 
(DWOK 7: Krakowskie III, 40), czyli mamiący ludzi. W Rzeszowskiem pomana ‘coś 
złego, licho; zły i tajemniczy zwierz, potwór’ (Powieści ludu rzeszowskiego, 261). 
Bruckner wywodził wyrazy mamon, mamona, mamuna od ewangelicznego, greckiego 
mammóna ‘bogactwo’, dodając, że przy przeniesieniu tego słowa na istoty demoniczne
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pośredniczyło rodzime mamić, manić (Bruckner SE, 321). S. Poniatowski przypomniał 
średniowieczną nazwę jednego z diabłów -  Mammona, którego imię skojarzyło się 
u ludu z mamieniem (idem, 1931-32: 271). Mamuna jest też nazwą innych istot demo
nicznych -  boginki oraz ducha człowieka potępionego pokutującego na ziemi.

Na Kaszubach mańak mańijak ma znaczenie ‘oddźwiemy piekielny, będący 
sprawcą błyskawicy bez grzmotu, którą powoduje jasny blask bijący z piekła, ilekroć 
mańak otwiera i zatrzaskuje główną bramę’. Mańak mani także rybaków na morzu, 
myli im drogę, źebe ńi mogle odróżnić małńe od vide ‘światła latami morskiej’ 
(por. omanie ‘oszukać, zwieść, otumanić, okłamać; oczarować’, Sychta SGKasz III, 47; 
SEKasz III, 213-214).

W Małopolsce diabeł, który gwiżdże nazywany jest gwizdek (Karł SGP II, 151- 
152; DWOK 7: Krakowskie III, 43) [zob. w rozdz. Nazwy demonów domowych]. We
dług powszechnego przekonania ludowego gwizdaniem można przywołać diabła. Na 
Warmii i Mazurach nazwą diabła, związaną zapewne z tym, że posądzany jest 
o podmienianie dzieci, jest odmianek(Szyfer 1975: 99, zob. mapę: Nazwy diabła, 100), 
otmianek(Kań SGP III, 401). W Sanockiem i Krośnieńskiem diabeł, który wracających 
nocą z karczmy na manowce prowadzi, nosi miano biądzoó, błudoó (DWOK 51: 
Sanockie i Krośnieńskie III, 31). Widać wyraźnie, że diabeł przejął funkcję demona 
wodzenia, nazywanego błądem. Obłud to nazwa diabła w Chełmskiem (DWOK 34: 
Chełmskie II, 248) związana zapewne z ludowym pojmowaniem chorób psychicznych: 
jako spowodowanych przez diabła -  leczonych egzorcyzmami [zob. niżej], ale jedno
cześnie nie można wykluczyć, że podstawą motywacji jest tu wodzenie po manowcach 
(por. błąd ‘mylne mniemanie, fałsz, pomyłka’, dial, ‘szaleństwo, utrata panowania nad 
rozumem, obłęd’, dial, ‘błądzenie, błąkanie się’ Sł psł I, 271).

Zły duch pilnujący zakopanych skarbów na Kaszubach nosi miano skarbovc 
(inaczej: mamon, skamzox, kńivka, Sychta SGKasz V, 48). Co jakiś czas przesusza 
w ogniu pieniądze podległe jego pieczy, oczyszczając je z rdzy i pleśni. Wielce pomoc
ne są mu djable ślepa -  niezliczone oczy diabła w postaci błędnych ogników, za pomo
cą których prowadzi on ludzi na błota ‘bagna’, by w ten sposób odwrócić uwagę ludzi 
od skarbów i ich utopić (Sychta SGKasz I, 215)70. Smekać to ukryta złota moneta 
strzeżona i konserwowana przez diabła (Sychta SGKasz V, 97).

Diabeł strzegący skarbów zaklętych w skałach Morskiego Oka nosi miano nie- 
dusznik (DWOK 45: Góry i Pogórze II, 506). Być może nazwa ta jest przekształceniem 
wyrazu dusznik ‘nieprzyjaciel’ (Bruckner SE, 104).

Kaszubskie przestarzałe svist jest nazwą złego ducha w postaci ludzkiej 
ze skrzydłami nietoperza u ramion, będącego sprawcą silnych wiatrów. Demon ten naj
chętniej przebywa w krzakach rokiciny, z której kręci fujarki. Ilekroć ktoś się powiesi, 
svist wychodzi z rokiciny i udaje się do komina, aby zagrać sobe na ucexą, że zdobył 
nowa duszę. Gdy zastanie komin ciepły, to tam przebywa długo i gra, bo ciepło działa 
na niego kojąco. Biada zaś, gdy komin zimny. Rozgoroni ‘rozgniewany’ na niegościn
nego człowieka wylatuje z komina i nadymając policzki wywołuje śał ‘wicher’ na dwo
rze (Sychta SGKasz V, 204).

70 Zob. S. Niebrzegowska, Czart złoto na bagnach suszy. Konceptualizacja bagna w polskiej tradycji 
ludowej, [w:] Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata, pod red. T. Smolińskiej, Opole 1999, s. 293- 
303; Słownik stereotypów i symboli ludowych..., s. 427-464.

112



W wierzeniach kaszubskich śalińc, śalińc, śalunc, śelińc to ‘diabeł morski 
mieszkający na północnym biegunie na dnie morza’. Ilekroć wychodzi na powierzchnię 
wody, aby się wykąpać, wywołuje straszny sal ‘burzę’, ‘wicher’, zmieniając całe morze 
w jedną wielką pianę. To morski purtka / śalińc są kępę powiadają wówczas z trwogą. 
Će śeł puevstaje, co daxe zrive, vrotoma traske i leji zvrece, star i leje m o vę, że to pes 
ueśeleł (Sychta SGKasz V, 215-216)71 72. W tym zwrocie pojawia się rzeczownik pies 
będący eufemizmem fonetycznym nazwy diabła bies72. Na Kaszubach używane sąeks- 
presywne wypowiedzenia: ala pes! ‘wykrzyknik wyrażający zdziwienie’ (Sychta 
SGKasz I, 3), ala psovel na psa! ‘po jakiego licha’, także to je  na psa! pes tam ve\ 
urnom psu l psom / psa; daj guy psu (Sychta SGKasz IV, 261). Wyrażenia ala pes! ala 
psovel to eufemiczne przekształcenia wykrzykników odwołujących się do biesa 
(SEKasz I, 75). Mamy tu do czynienia z substytucją nagłosowej spółgłoski. Istnieje też 
ludowe przekonanie, że diabeł często przyjmuje postać psa, szczególnie czarnego. Ta
kiego diabła można odróżnić od zwykłego psa po tym, że mu jije  z peska ogin (Sychta 
SGKasz IV, 262)73 74.

O belżywe przezwiska jako nazwy diabła

Na Kaszubach nazwą złego ducha, diabła jest też purtk, także -  szczególnie pod
czas przeklinania: purtk zjaveni, purtk spekJoni ‘potępiony’, purtk z  rogami /  różkami, 
purtkztepę  ‘z krótkim ogonem’, purtk z  ogóną, puitk kosmati, kusi purtk (por. eufem. 
przekl. to je  na pana purtka! Sychta SGKasz IV, 228-229). Pochodnymi od tej nazwy są 
następujące nazwania diabła: męskie purtka (Sychta SGKasz IV, 229-230), purtak, dem. 
purtaćk(Sychta SGKasz IV, 227), purtoś, dem. purtośk (Sychta SGKasz IV, 230), mę
skie purtala (Sychta SGKasz IV, 227), purtalk (ibidem), purtin (Sychta SGKasz IV, 
228), purtis (ibidem), przest. żeńskie purtinga (Sychta SGKasz IV, 228), przest. arci- 
purtk (Sychta SGKasz IV, 229; potem: SGP PAN I, 156). Hinze wyprowadza wyraz 
purtk od niemieckich znaczeń ‘wyróżniać się, nadymać się’ (Hinze, 389). Tę etymolo
gię kwestionuje G. Labuda, wskazując gwarowy czasownik purtać, prutać14. Sychta 
podaje dwie ludowe etymologie: odważniejsi i bardziej złośliwi łączą te nazwy z purtac 
‘oddawać wiatry’, ińecpurtą ‘mieć rozwolnienie’, inni zaś, bardziej lękliwi, w obawie 
przed narażeniem się purtkovi wyprowadzają jego nazwę od wyrazów purtk, purtin, 
purtel, purtela, purta w znaczeniu ‘człowiek małego wzrostu’. Druga etymologia wią
załaby się z wyobrażeniem diabła jako małego, zwinnego demona, podobnego do kra- 
sńąt ‘krasnoludków’. Sychta przypuszcza jednak, że purtk i pochodne wyrazy, tak na 
określenie diabła, jak i człowieka małego wzrostu, wywodzą się z tego samego pnia -  
od słowa purt oznaczającego głośne oddawanie wiatrów (Sychta SGKasz IV, 228).

71 Zob. J. Samp, Z woli morza. Bałtyckie mitopeje, Gdańsk 1988, s. 70-73 [rec. J. Nowakowski, Bał
tyckie mitopeje, „Regiony” 1990, nr I, s. 119-122].

72 DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 79: „Rzadka u ludu jest nazwa «bies ». Obecnie na oznaczenie 
Złego lud używa wyrazu «diabeł», dlatego używane dziś wyrażenie «zły jak pies» mogło dawniej brzmieć 
«zly jak bies»”.

73 Zob. K. Moszyński, Pies w wierzeniach i obrzędach, Lud Słowiański, t. I, Kraków 1929, s. 257- 
266; t. II, Kraków 1931, s. 70-72.

74 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 32.
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Istotnie tak jest. Wyraz purtk w znaczeniu ‘diabeł’ uznać należy za specyfikę kaszub- 
szczyzny (SEKasz IV, 142).

Semantycznymi odpowiednikami kaszubskiej nazwy diabła purtk i jej pochod
nych przy pierwszej etymologii (według Masłowskiej bardziej prawdopodobnej 
ze względu na istnienie niezależnych pozakaszubskich nazwań dziecka - purtek, purtak, 
zasraniec oraz człowieka niskiego wzrostu -  wypierdek [EM, 82]) są takie oto nazwy 
demona zła: srała, przekształcone gwarowo na strala, także stral (Karł SGP V, 213), 
sroła (Łysko 1992: 71), usraniec (EM, 82), koc. sról, srul ‘nagły wir w powietrzu wy
wołany tańcem diabła’ (Sychta, Słów. kociew. III, 78), srela ‘zły duch w postaci błęd
nego ognika’ (ibidem), sraka ‘zły duch w postaci ognistego słupa lub ogona’ (ibidem) 
[omówione w rozdz. Nazwy demonów domowych], także kasz. vesrak (Sychta SGKasz 
VI, 82), kasz. kakuś ‘zły duch w postaci błędnego ognika, latający po bagnach’ -  z suf. 
-uś tworzącym często nazwy osób ze znaczeniem pogardliwym (por. kakac ‘wydzielać 
kał -  o dzieciach’, Sychta SGKasz II, 120; SEKasz III, 15), niesłusznie -  zdaniem auto
rów Słownika etymologicznego kaszubszczyzny -  łączony przez G. Labudę z kasz. na
zwą diabła kuka15, jak również -  analizowane już -  gnojar, gnojńik. Można by w tym 
miejscu przypomnieć [omówioną w rozdz. Nazwy demonów chorób epidemicznych] 
starą kaszubską nazwę diabła, utworzoną sufiksem -tb od pierwiastka werbalnego 
sra-, kusrśt, notowaną we wtórnym znaczeniu ‘znachor’. Na Kaszubach stań leje 
povadale, że kej purtisa satlaxovim kiją ‘szakłakiem’ uderi, to on są smolę zesra 
(Sychta SGKasz IV, 228).

Nazwy demona zła informujące o stosunku ludzi do niego

Należą tu: substantywizowany imiesłów przeklęty ‘diabeł’ (por. kto Wojtkowej 
kobiecie zadał przeklętego, co juże ją  trzy dni dławi, Karł SGP IV, 377; Bień-Bielska 
1959: 15), derywaty od imiesłowów, wchodzących w skład presupozycji ‘niech będzie 
przeklęty / potępiony’: przeklętnik‘potępieniec, diabeł’ (por. idźprecprzeklętniku, Karł 
SGP IV, 376-377), kasz. preklątńik ‘zły duch, diabeł’ (por. to je  na preklątńika! aźebe 
ce preklątńik! Sychta SGKasz IV, 185), potąpńik ‘zły duch’ (por. to je  na potąpńika! 
aźebe ce vsesce potąpńice vząle, Sychta SGKasz IV, 148). Por. ukr. zwroty, wyrażenia, 
rzadziej pojedyncze rzeczowniki, będące eufemistycznymi nazwaniami demona zła -  
diabła (paralele semantyczne w stosunku do polskich eufemizmów): toj szczezby 
(Schnaider 1907: 115, 203, 211), toj szczezby, win szczezby (Piotrowicz 1907: 119, 
121), Win-szczezby! Tot, szczezby  ‘ten bodaj przepadł!’ Szczezun (por. łychosłowyty, 
hrich welykij, DWOK 31: Pokucie III, 81), bodajzczez(por. mówiąc diabeł, didko albo 
bis, dodają bodaj zczez, DWOK 47: Podole, 246), vin /  toi skameńiuby, krótko: skame- 
ó igby-  dosłownie ‘aby skamieniał’ (Janów 1930: 161, 199), vin, toi, skameńiuby {ła
nów 1930: 213), pek mu! bida! ‘zamiast diabeł’ (DWOK 51: Sanockie i Krośnieńskie 
III, 26), vin pek mu (Janów 1930: 161), apek ci mara (Siewiński 1896: 255), winpekby 
mu, zołotyj cbrestby bo ubyw(Schnaider 1912: 175), curjomu! pekjomu! -  przekleń
stwa ukraińskie zawierające „imiona dwóch złych duchów piekielnych” (Nowosielski 
1857: I 81), pek, pekzapek, petzapek, pekzapekńy ‘wyraz silnego przekleństwa, oburze
nia’, pękło uosyna, pękło byty(u)osyna, pek ty  uosyna (por. w innych gwarach posyna, 75

75 Ibidem, s. 31.

114



osynaveć; ossynaveć‘szatan’, Janów 1930: 188), cur tobie, pek tobie, otsena! ihyjna 
tebe, oczkurana tebe! ‘wykrzykniki ruskie dla odparcia napastliwego, gdy się czepia do 
kogo -  jako na wiedźmę, którą się na oczkur (sznur lub pasek rzemienny przewleczony 
przez górną część spodni) chwyta’ (Kremer 1870: 12), gitko uosyna(Janów 1930: 199), 
pek-tj-osina ł osental osentej, cur; curacha ‘odejdź’ (DWOK 55: Ruś Karpacka II, 431), 
a cur ty! a pek ty! a otsyna ty! a uczkurtyna szyju! (DWOK 31: Pokucie III, 91).

Pek to eufem istyczna nazw a piekła. Ten eufemizm jest wynikiem  ucięcia po 
pierwszej sylabie. J. Janów pisał, że w wyrazie pek tkwi resztka formy pękło16. W rosyj
skim Słowniku Dala: ne(e)wio 1. ‘caMbiił arapt, otohl’, ‘ant, npeHcnojmaa, Kpoiue- 
umaa om b, >Kypejib’, 2. cerk. ‘BapeHaa cMOJia, neio., Bapt’; neKł, 1. cerk. ‘wapt, 3hoh, 
3acyxa, najibi’, 2. ‘rycras, XBoimaa CMona, ocraTOK o i t  neperoHKH CKnmmapa, óejiaa, 
BapeHaa CMOJia’, ‘Bapr>, reóoTapHaa CMOJia’ (Dal III, 65, 66).

Cur był łączony przez L. Malinowskiego z rus. curanńe ‘otrećenije s kl'atvoju’76 77. 
Ukr. tfyp Bbipa>KaeTb acejiame H36aBHTCH o n  nero, He HMeib e t ueMb nena (Hrinczenko 
II, 2052)78. Zelenin przypomina, że R. Gauthiot łączył rus. i\yp Mena z czuwaskim cza
sownikiem t ’sar ‘nepwaTb, ocraHaBJiHBaTb’, a Bemeker traktował ifyp jako eufemizm 
wyrazu czart. Sam widzi w ifyp greckie kóaioę ‘Bóg’ (pod. grec. KópMoę, KupHJin, 
dało słowiańskie ^ypwia), ale jednocześnie nie wyklucza hipotezy Bemekera79. Wyraz 
cur zachowany w dialektach wschodniosłowiańskich, będący kontynuacją psł. *ćun>, 
pierwotnie był terminem magicznym: ‘krąg magiczny, zakreślone koło, którego żadna 
siła nieczysta nie może przekroczyć’ (Sł psł II, 294). Z ukraińskiego pochodzi poi. dial. 
cur, notowane tylko w ekspresywnym zwrocie: niech cię cur weźmie ‘niech cię licho 
porwie’ (Karł SGP I, 262).

Uosyna -  wyraz niezrozumiały, używany tylko w przekleństwach -  według Ja
nowa jest zapewne przekręceniem słowa satana ‘szatan’, a zwrot pek ty uosyna -  pękło 
by ty satana ‘piekło ci szatanie’80. Ukraińskie nazwy czarta ocuua, ocwiaeeu, Zelenin 
wywodzi zaś od miejsca jego przebywania81 -  osina, osika, Populus tremula82.

Neosemantyzmy OD POJĘĆ KOJARZONYCH Z SIŁĄ NIECZYSTĄ

Powszechne w polskich gwarach jest eufemistyczne nazwanie diabła: grzech, 
grzćch, grzych, grzyf{Y^w\ SGP II, 139-140), grzech (por. a do grzecha, a do grexa 
‘rodzaj przekleństwa’; jidż do grzecha / do diabła / do paralucha / do kaduka / do kło
buka ‘wynoś się, odejdź precz’, SGOWM II, 335; III, 46), kasz. gfex  ‘zły duch’ (por. do 
grexa! je  ce tam grex ńos! po jakego grexa te tam śed! Sychta SGKasz I, 376), gfyx

76 J. Janów, Gwara małoruska Moszkowiec i Siwki naddniestrzańskiej z uwzględnieniem wsi okolicz
nych, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Wydział Filologiczny, t. III, Lwów 1930, s. 188; zob. 
fl-K. 3ejteHHH, Taóy cjioe y  napodoe eocmonnou Eeponu u ceeepHou A3uu, CóopnHK Myiea AmponojiorHH 
h ETHorpatjtHH, t. IX, JleHHHrpaa 1930, s. 93.

77 L. Malinowski, O niektórych wyrazach ludowych..., s. 76.
78 Zob. W. Havers, Neuere Literatur zum Sprachtabu, Wien 1946, s. 111.
79 U.K. 3eneHHH, Taóy cjioe..., s. 93.
80 J. Janów, Gwara małoruska Moszkowiec..., s. 213, 188.
81 fl.K. 3ejteHHH, Taóy cjioe..., s. 95.

Por. kaszubską nazwę osiki diabelk, zob. M. Marczewska, Osika w ludowym językowym obrazie 
świata, „Etnolingwistyka”, t. VII, Lublin 1995, s. 99.
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‘diabeł’ (Janczy 1904: 71), g fy k ‘\\c\\o, złe, jakiś zły duch’ (por. k i gryk! Ramułt 1930: 
16-17). Czasami spotykamy je już tylko we frazeologizmach: jijd o  gryxa; do gryxa; co 
uu gfyxa (Szymczak, Słownik gwary Domaniewka II, 292), gźyśi cy co ‘co u diabła’ 
(okolice Jasła, informacja prof. T. Szymańskiego). Wyraz grzech w znaczeniu „demo
nicznym” został zleksykalizowany, dlatego że w liczbie mnogiej, a czasami i w poje
dynczej, odmienia się według paradygmatu męskoosobowego: genetivus sing, -a (zob. 
wyżej), nominativus plur. -7 (por. grzesi wiedzą; grzesi nadali, Karl SGP II, 139-140; 
ki gryśi! gryśi nadali! gryśi vedzę! ńek gryśi veznę! ńek gryśi porvę! Ramułt 1930: 
16-17; cy greśi nadali, cy co? Witek 1904: 19; por. też grzesia, grzesia robota ‘diabla 
robota’, Karl SGP II, 139-140). Dodam, że wołacz liczby pojedynczej brzmi grzesiu! 
Forma jest zatem aluzją fonetyczną do formy spieszczonej imienia Grzegorz (Karl 
SGP II, 140: Grzegorz -  ‘grzech’). Z Podhala pochodzi informacja, że człowiek chcący 
pozyskać diabła na swoje usługi w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze wolał: 
Grzesiu, pódź, Grzesiu, pódź! (Bazińska, Wierzenia, 105). „Lud na Podhalu nie lubi 
klątwy, stąd grzeczna nazwa grzech, zamiast diabeł’ (Dembowski 1896: 359). W gwa
rach kaszubskich jako eufemizmy diabla pojawiają się derywaty od grzech: pregrexa 
(por. pregrexa ce tu preńós /  preńosła; u pregrexe! napregrexq! pregrexa ńe spi, 
Sychta SGKasz IV, 183), zgrexa (por. gjeź cetie tu zgrexa preńós /  preńosła? nex ce 
zgrexa vezńe, Sychta SGKasz VI, 230). Tu należy też zapewne kaszubskie nazwanie 
diabla: zgrzydlak(Keiń SGP VI, 377).

Pejoratywne określenia ludzi jako nazwy diabła

W tej grupie pomieściłam następujące przezwiskowe nazwy demona zla: 
brzydak ‘o diable’ (por. ty czorny brzidoku, SGP PAN III, 10-11), brzydal ‘diabeł’ -  
najczęściej w przekleństwach (por. u brzydala jakiego ‘do diabła?’ zjeść brzydala ‘być 
opętanym przez diabła’, SGP PAN III, 11), bredal ‘zły duch’ (por. bredal ‘człowiek 
brzydki, szpetny’; por. u bredala jakego! Sychta SGKasz I, 76; potem: SGP PAN III, 
1 1 ) ,  gnojar, gnojnik"zły duch’ (por. gnojdr, gnojńik ‘obelżywe wyzwisko stosowane do 
człowieka brudnego’, Sychta SGKasz I, 330, 331)83, także ten obvaloni ‘powalany (tj. 
w gnoju)’ (Sychta SGKasz V, 342), nieprzyjaciel (Ulanowska 1887: 104), ńeprejacel 
‘zły duch, diabeł’ (por. ńeprejacel go tu preńós, bo ńe xto jinśi; to je  na ńeprejacela! 
u ńeprejacela jakego! Sychta SGKasz III, 244), złodij (Piotrowicz 1907: 119), plugacz, 
plugśc ‘diabeł’ (Karł SGP IV, 127), kasz. plegać ‘zły duch, czart’ (por. plegać ‘czło
wiek plugawy, budzący wstręt, rozpustnik’; por. to je  na plegaća! ażebe to plegać, 
Sychta SGKasz IV, 71), ponadto plugastwo ‘diabeł’ (Lehr 1984: 243), plugawy 
(Grochowska 1903: 384), kasz. óezbedńik ‘zły duch’ (por. ńezbedńik ‘niegodziwiec, 
nikczemnik’; por. to je  na ńezbedńika, Sychta SGKasz III, 253), kasz. ńebelńik ‘zły 
duch, diabeł’ (por. ńebelńik ‘niegodziwiec, nicpoń, łajdak, szelma’; por. to je  na 
ńebelńika! u ńebelńika jakego! ńebelńik go tu preńós, bo ńe xto jinśi; złi jak ńebelńik,

83 Gnojaf [‘zły duch’] je  poćaponi [pobrudzony] od gnoju, bo on narńile na gnoju leźi (Sychta 
SGKasz I, 330). Nazwy te mogą mieć związek z obrazem piekła pełnego błota i gnoju, w którym dusze potę
pione trzymane są w kadziach napełnionych fekaliami. Takie wyobrażenie piekła, obecne w wierzeniach 
ludowych XIX i pocz. XX wieku, jest -  jak zauważa B. Baranowski -  odbiciem dawniejszych poglądów lite
ratury dewocyjnej, idem, W kręgu upiorów..., s. 200.
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Sychta SGKasz III, 227), kasz. heretóik ‘zły duch’ (por. heretńik ‘niegodziwiec’; por. 
ceź u heretńika ńe je! te prepadli heretńiku! ńebośćek NN tex heretńikóv leli mai, że on 
ńi móg skonać, Sychta SGKasz II, 12; SEKasz II, 256-25784 85), kasz. óekara ‘zły duch, 
diabeł’ (por. ńekara ‘człowiek samowolny, niekarny, krnąbrny, nieposłuszny’; por. ńe- 
kara ce tam ńós! u ńekara jakego! Sychta SGKasz III, 236; SEKasz III, 333-334), na 
Śląsku g izd  nąjdudf5 (Simonides 1984: 77), kasz. sond sorena ‘zły duch, diabeł’ (por. 
śląskie soróń ‘człowiek źle wychowany, gbur; odludek; człowiek porywczy, narwany’, 
MSGŚ1, 229; por. to je  soriń od strexa\ te soreńe te! do I u sorena jakego, pujeś te me 
tu stędka, desu! przekl. u sorinsldx ogńóv! Sychta SGKasz V, 18-19)86 (podstawowe 
znaczenie przypuszczalnie ‘ktoś brudny, zanieczyszczony odchodami’ > ‘ktoś prostac
ki, nieokrzesany’, SEKasz IV, 344-345), pacwa, pścwa, paczwa ‘licho’, pścwa  ‘wyraz 
obelgi’ (por. tam do pacwy! cy cie pacwa nadała? -  A co to takiego jest paczwa? zapy
tałem. -  Grzech, była odpowiedź. -  Jak to grzech? -  No... pokusa, niedobry duch, Karł 
SGP IV, 7) -  dawniej ‘dziwoląg’, dziś tylko narzeczowe ‘licho’ (Bruckner SE, 390)87.

Kaszubi nazywają diabła strzegącego zakopanych w ziemi skarbów: skamźox 
(por. skamzox ‘skąpiec, chciwiec’, Sychta SGKasz V, 47), kdivka (por. kńivka ‘ską
piec’, Sychta II, 181; SEKasz II, 184) (inaczej: skamzox, skarbovc, mamon, Sychta 
SGKasz V, 48).

Przezwiskowe nazwy diabła były wykorzystywane apotropeicznie -  jako broń 
w walce z tym demonem, miały go odstraszać. Złorzeczenie diabłu, obrażanie go po
wodowało, że tracił on swą moc.

Warto w tym miejscu przytoczyć nie poświadczoną w źródłach drukowanych, 
pojawiającą się tylko w przekleństwach nazwę diabła borkol (inf. ustna: ok. Żywca). 
Wyraz jest derywatem z ekspresywnym suf. -ol od gwar. czasownika charkać ‘odplu- 
wać flegmę’ (Karł SGP I, 174).

Neosemantyzmy OD WYRAZÓW NACECHOWANYCH UJEMNIE

Znaczeniem rzeczownika licho było ‘liczba nieparzysta’. Taką liczbę uważano 
za niepomyślną, wróżącą nieszczęście, dlatego od XVII wieku licho oznacza także ‘coś 
złego, nieszczęście, biedę’ i ‘złego ducha, diabła’ (Sławski SE IV, 228-229). W gwa
rach to nazwanie diabła pojawia się w przekleństwach: licho ‘złe, diabeł’ (por. bodajby 
wasza koza trzysta lichów zjadła, Karł SGP III, 34; por. jakieś licho tłucze się 
na strychu, Kremer 1870: 36), licho ‘coś złego, nieszczęście, diabeł’ (Kobylińska 2001: 
73), lixo  ‘siła nieczysta, diabeł, coś złego’ (Dejna, Słownictwo lud. z Kiel, i Łódź. 
XXIV, 171), lixo  ‘zły duch; diabeł; czart; licho’ (por. gje go ram lixopońesuo? a ńey go 
lixo veźńe\ co iez uu Hxa\ j i j  do lixa! do ćiśkigo lixa ii troxe; po k'e lixo; po iakigo Hxa; 
lixo w; poi go lixo! Szymczak, Słownik gwary Domaniewka III, 500), łycho ‘diabeł’

84 O semantycznych przeobrażeniach wyrazu heretyk zob. E. Masłowska, Derywacja semantyczna 
rzeczowników ekspresywnych, Wrocław 1988, s. 109, 126.

85 Istnieje ludowe przekonanie, że diabeł -  albo diablica -  podmienia ludzkie dziecko, zostawiając 
diabelskiego bękarta, pokracznego, niedorozwiniętego.

88 Zob. F. Hinze, Pomoranische sorih yosorija). ukrainische ocopyza und Dazugehóriges, [w:] Sym- 
bolae slavisticae..., s. 145-148.

87 Zdaniem A. Bańkowskiego pacwa jest nazwą niewiarygodną, bez żadnej dokumentacji (Bańkow
ski ES II, 482).
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(DWOK 34: Chełmskie II, 248), por. też poleskie lichij(Moszyński 1928: 175). Licho, 
f ix W  notowane jest też w znaczeniu ‘coś złego, tajemnicza zła siła’ (por. przekl. 
dWlbca! Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 176). W Krakowskiem używane jest, po
chodne od licho ‘diabeł’, nazwanie diabłapanLichocki (DWOK 8: Krakowskie IV, 148).

Nazwą diabła jest też urzeczownikowiony przymiotnik męski zły(Ka,x\ SGP VI, 
393), zły, z łi  (por. ńe vspoemindj złegoe; złi to je  purtka, Ramułt, 271), zły, zuy  (por. 
carovnik ma spuuke ze zuym, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXXI, 225), zuy  
(por. zuy go tak ćitjgim kusi ii kusi; zuy me po polu provojoy cauy vecur, Szymczak, 
Słownik gwary Domaniewka VIII, 1192), z łi  (Sychta SGKasz VI, 234), a także nijaki: 
złe  (Karł SGP VI, 390-391), zue (por. ńey vaz zue! do zuygol Gómowicz, Dialekt mal- 
borski 112, 318). Nazwania te mogą być -  choć nie zawsze -  wynikiem uniwerbizacji 
wyrażenia zły  duch (Karł SGP VI, 393), z ły  duch, zuy dux (Zaręba 1960: 146; 
Szymczak, Słownik gwary Domaniewka I, 155), zyy  dux (Dej na, Słownictwo lud. z Kieł. 
i Łódź. XXI, 225), zu idu x (Olesch 1958: 416; Gómowicz, Dialekt malborski III, 318, 
82), zutdux(SGOWM  II, 126-127), zh dux/dex  (Sychta SGKasz VI, 233; I, 195), sli 
tux/dux  (Jurkowski 1961: 75), zuyi dux (Pluta 1973: 197), także jakiż zy y  duch, tyn 
zuy (Śląskie teksty gwar., 111). Na Warmii i Mazurach nazwami diabła są też omówie
nia nieczysty duch, niedobry duch, a po uniwerbizacji tego ostatniego: óedobrźyćel 
(por. óedobrźyćel, to ón ze skrśiduańi ńedobn dux, djabeu, SGOWM II, 126-127). Na 
Polesiu -  nieswój duch (Moszyński 1928: 175), nieczystaja siła oraz zapożyczone 
z rosyjskiego niełóbkaja siła (Pietkiewicz 1938: 187-188). Nazwą diabła jest też substan- 
tywizowany przymiotnik nieczysty (por. z nieczystym mieć do czynienia, Wojewódzki 
1960: 40; DWOK 47: Podole, 244), nieczysty (Pietkiewicz 1938: 187), na Polesiu: nie- 
lóhki (Pietkiewicz 1938: 188), w Małopolsce, w powiecie brzozowskim: ńydobre 
(Nitsch 1960: 147). W całej Polsce zestawienie zły duch bywa nazwąi innych demonów.

Do tej grupy nazw demona zła należą także: niecystość ‘diabeł’ (por. z niecysto- 
ścią miol spółkę, „Orli Lot” 1938, nr 1, 15), złosc  ‘zły duch’ -  najczęściej już tylko 
w przekl. do złosca jaćeuo! (Sychta SGKasz VI, 236), bieda ‘diabeł’ (Parylak 1877: 
64), bida ‘najstarszy czart’, także pluralna forma bidy ‘pomniejsze czarty’ (Szuchiewicz 
1908: 10), nedoła(DWOK 34: Chełmskie II, 248), marcha (Morcinek 1957: 21) -  neo- 
semantyzm od marcha, także mercha, myrcha ‘szkapa, lichy koń’, albo ‘padlina, ścier
wo’, albo ‘babsko’ (Karł SGP III, 113; Bruckner SE, 322) [zob. w rozdz. Nazwy zmory], 
kat-  w wykrzykach i zaklęciach: bodaj cię kaci wzieni! katać się zda; zjadeś kata! kil- 
kaś katów zjadła! zjes ty kata! kaci po tern! porwaneś katu; porwana ta katu! katać 
‘wykrzyknik zadziwienia, albo niechęci = ech, gdzie tam’; katać ni; kalani ‘diabłażby 
nie = a jakże nie’ (Karł SGP II, 322-323), kat ‘zły duch’ (por. okrzyki wyrażające zdu
mienie, złość, gniew, zniecierpliwienie: ala kace! ala kace jeś ńe rdz! do kata! do kata 
jakego! daj go kace! ku kace! u kata! ńex ce kace veznę! urnę kace! ‘wykrzyknik wyra
żający zgodę’, Sychta SGKasz II, 149; SEKasz III, 26-27), kat ‘o diable, czarcie’ (por. 
kaci kogo ponieśli, kacić ich tam ponieśli ‘ktoś się wybrał gdzie nie należało’; kaci co 
wezmą, kaci weznó ta; do kata ‘gdzieś bardzo daleko’; zjeść kata, SGOWM III, 
157-158). Znaczenie ‘licho, diabeł, diasek’ w odniesieniu do wyrazu kat pojawiło się 
już w staropolszczyźnie (Sławski SE II, 98; Bańkowski I, 642). Autorzy Słownika ety
mologicznego kaszubszczyzny zauważają, że przekształcenie semantyczne zachodnio- 
słowiańskiego kat o znaczeniu podstawowym ‘wykonawca wyroków śmierci’, przeno
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śnie ‘okrutnik’, w nazwę diabła, złego ducha mogło się dokonać pod wpływem nie
mieckim -  por. niem. geh zum Henker! ‘idź do licha!’ hoi’s der Henker! ‘niech to diabli 
wezmą!’ was zum Henker? ‘co u licha’ [niem. Henker ‘kat’] (SEKasz III, 26-27). Urze- 
czownikowiony przymiotnik kwardy (Fischer 1928: 199), kwordy (Poniatowski 1931: 
274) jest nazwą diabła w Krakowskiem.

Na Podolu Kremer zanotował powiedzenie zjesz diuga, diuga zamiast diabla. 
Jego zdaniem ta nazwa diabła może mieć związek z diug, zapisanym ze znakiem zapy
tania, ‘stusak, uderzenie, szturchnięcie pod bok lub w kark’ (Kremer 1870: 14). Karło
wicz prócz Kremera przytacza Łopacińskiego [1899: 729] -  dziug ‘lura’: „Trza skosz
tować, bo jeszcze dadzą jakiego dziugu”, opatrując ten cytat swoją uwagą: „Może tu 
dziug znaczy raczej licho” (Karł SGP I, 443).

W Małopolsce notowane jest przekleństwo ćmośi će nadali ‘licho cię przyniosło’ 
(por. nadali će ćmośi / gryśi / kaci, Magiera 1912: 340, 349). Ta pluralna nazwa diabła 
zawiera rdzeń ciem-, obecny w przymiotniku ciemny. Podstawą nominacji jest tu nega
tywna konotacja tego przymiotnika i wyrazów pokrewnych.

Paskuda w znaczeniu ‘diabeł’ notowane jest w Wielkopolsce (Z.S. [Z. Szembe- 
kówna] 1912: 112). Określenie to jest motywowane przez nacechowany ujemnie czasownik 
paskudzić, nazywający również czynności magiczne [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy],

POZOSTAtE NEOSEMANTYZMY

Śląskim eufemizmem diabla w zwrocie gje će ta buaźńi vźeńi? jest rzeczownik 
błazen (SGP PAN II, 283-284). Kaszubski vekrekus- ‘nazwa diabła, podkreślająca je
go nieprzyjazny stosunek do człowieka, zwłaszcza szyderstwo’ -  wiąże się zapewne 
z vekrekus ‘figlarz, żartowniś’, ‘kpiarz’ (por. to je  na vekrekusa! Sychta SGKasz VI, 
71), a ńeplekus ‘zły duch, diabeł’ -  z ńeplekus ‘kpiarz’ (por. do ńeplekusa! aźebe to 
ńeplekus vzęl, Sychta SGKasz III, 241) [o kasz. ekspresywnym, pejoratywnym rze
czowniku ńepleka SEKasz III, 337-338], W Małopolsce diabeł określany jest mianem 
psikus (por. psikus ‘diabelski figiel, diabelska sprawa’, Świętek 1893: 713; potem: Karł 
SGP IV, 443) [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy].

Ironiczną nazwą diabła jest baranek (SGP PAN I, 376). Ironia jest jednym z se
mantycznych środków eufemizowania, a ta nazwa to użycie antyfrastyczne.

Nazwy diabla od nazw chorób

Nazwami diabła są Walenty, wałek (\1M, 88), walanty (Karł SGP VI, 65). Pier
wotnie wyrazy te były imionami. W kaszubszczyźnie pojawia się zestawienie vałątiński 
djabeł, uniwerbizowane do urzeczownikowionego przymiotnika valątiński ‘bliżej nie
określony zły duch, prawdopodobnie diabeł zadawany przez czarownicę ludziom w po
żywieniu, jakby wnioskować można z następujących przekleństw’: do kopę set valątińsłćix 
djablw, co be jes jix zjad! co be jes valątińskeuo zjad, ale takeuo jak skopa! ‘obyś diabła 
zjadł wielkiego jak skopa [baran]’. Św. Walenty uchodzi na Kaszubach, podobnie jak 
w całej Polsce, za patrona chorych na padaczkę (Sychta SGKasz VI, 50-51). Według tra
dycji Walenty, duszpasterz rzymski żyjący w trzecim wieku naszej ery, uzdrowił w spo
sób cudowny chłopca chorego na padaczkę88. Przypuszcza się, że etymologia ludowa

88 Leksykon świętych, pod red. Z. Bauera, t. III, Kraków 1998, s. 383.
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skojarzyła niemiecki czasownik fallen ‘padać’ z imieniem tego świętego, czyniąc go 
w ten sposób patronem chorych na padaczkę. Padaczka, epilepsja zyskała zaś miano 
choroby św. Walentego. Lud utożsamiał ją  często z opętaniem przez diabła. Na diabła 
przeniesiono więc -  po koniecznych językowych modyfikacjach -  nazwę choroby, a to 
spowodowało pomieszanie w wierzeniach ludowych osoby uzdrowiciela, patrona cho
roby z osobą jej sprawcy. Podobną genezę mają inne nazwy diabła.

Kaduk stare zapożyczenie z łaciny -  łac. caducus ‘padający, skłonny do padania, 
cierpiący na padaczkę’ -  w staropolszczyźnie miało znaczenie ‘padaczka, choroba św. 
Walentego’, co zachowało się w gwarach. Z tego znaczenia w XVIII wieku rozwinęło 
się nowe ‘diabeł, kat’ (Sławski SE II, 17-18). W związku z tym notowane są następują
ce dialektalne nazwy diabła: kaduk (por. idź do kaduka! do kaduka! kaduka ta! kaduk ci 
po tem! kiż kaduk! kiż kaducy! Karł SGP II, 288-289; por. do kaduka, idź w kaduki Ko
bylińska 2001: 54; por. przekl. d^o^ kaduka, Brzeziński, Słownictwo krajniackie II, 44; 
por. ńex to kaducy veznom! kadug z ńim! co to śe uu kaduka znacy; kaducy ta vejom, 
Szymczak, Słownik gwary Domaniewka III, 358; por. do kaduka! ‘wykrzyknienie 
wzmacniające treść wypowiedzenia’; z kaduka ‘za sprawą diabła?’; jaki kaduk! jęki 
ii kaduk! ‘co u licha? co za licho?’; bodaj cię kaduk', niech cię kaduk trzaśnie, niech cze 
kaduk trzasznie ‘wykrzyknienie wyrażające złość, zniecierpliwienie’; jaki kaduk cię 
przyniósł? jęki kaduk ća pśińus? ‘przyszedłeś, choć cię nie chciano’; jić do kaduka! 
SGOWM III, 117-118; por. u kaduka jalcego', do kaduka, Sychta SGKasz VII, 110-111; 
SEKasz III, 12-14) oraz -  na Kaszubach -  deminutivum kadućk ‘kaduczek, diabełek’ 
(Ramułt, 66; potem: Karł SGP II, 289).

W. Steffen nazwę diabła -  kaduk wywodzi od łac. caducus w znaczeniu ‘prowa
dzący do upadku, do zguby’ (Steffen 1984: 53). H. Gómowicz zaś traktuje kaduk jako 
przekleństwo używane w połączeniach typu: u ze jak kaduk, j i j  do kaduka, leje jak ka
duk, zaznaczając, że dla jego informatorów nie jest to synonim diabla (Gómowicz, 
Dialekt malborski III, 148). Widać wyraźnie, jak język dokumentuje zamieranie wie
rzeń demonologicznych.

H. Popowska-Taborska przypomina inną interpretację etymologiczną (związaną 
z tym, że w Słowniku Sychty występuje całkowita zbieżność brzmieniowa nazw ‘ja
łowca’ i ‘diabła’ -  uznana zresztą za wtórną), według której kaduk ‘diabeł’ jest związa
ny nie z wyrazem pochodzenia łacińskiego, lecz z kadykiem -  nazwą jałowca. Jej zda
niem jednak „mocno zadomowiona w polszczyźnie nazwa diabła kaduk (o proweniencji 
łacińskiej) wtórnie narzuciła swą brzmieniową postać reliktowej, przejętej z dialektów 
niemieckich nazwie jałowca (o proweniencji bałtyckiej) kadyk”s9 (SEKasz III, 12).

Nazwami demona zła są również: paraluś (por. a ńex to paraluś veźmńe! 
do paraluśa! Sychta, Słów. kociew. III, 18), paraluś -  w przekleństwie do paralusa 
‘do diabła’ (Siarkowski 1878: 251), paraluś, paralwc, męski rzeczownik parała oraz 
dem. od parała -  paralk (por. u paraluśa ja  He go! će paralux, će co\ u paralel do parale 
jalćego! parała, će ńe co! źebe to parała vzęł! ńex to vsesce parało ve veznę\ u paralka! 
źebe to paralce vząle! Sychta SGKasz IV, 29). Czasami wyrazy te definiowane są „nie- 
demonicznie”: paraluż, paraluf ‘przekleństwo’ (por. ńex ce paraluś, co ti zrobjuu!?, *

m H. Popowska-Taborska, Sprawki kaducze, [w:] Onomastyka i dialektologia, pod red. H. Popow- 
skiej-Taborskiej i J. Dumy, Warszawa 1997, s. 208.
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Gómowicz, Dialekt malborski 112, 11) ,  paralucb, palaruch, a nawet paradyn, paralusz 
‘rodzaj przekleństwa’ (por. Hć do palaruxa ‘idź do diabła'; jękipalarux mi tu pśeśkaja? 
‘co za diabeł mi tu przeszkadza?’, Steffen 1984: 106).

Nazwy diabła ślach (DWOK 40: Mazury Pruskie, 615), szlak, używane 
w przekleństwie bież do szlaka ‘idź do diabła’ (DWOK 3: Kujawy I, 52) mogą być 
związane ze znaczeniem obecnym we współczesnym potocznym ekspresywnym zwro
cie niech to szlag trafi. W kaszubszczyźnie notowane są wykrzykniki wyrażające zdzi
wienie, zniecierpliwienie, gniew: slaxa! ślaxa jes ńe raz! do slaxa! ij do Slaxa! ala Slax- 
ove! ala Slaxove jeś ńe rdz! (por. ślax ‘uderzenie, cios; apopleksja, udar’, Sychta 
SGKasz V, 262). Szlag jest zapożyczeniem niemieckim, a wyraz niem. Schlag -  kalką 
gr. apopleksja.

Obtudio nazwa diabła w Chełmskiem (DWOK 34: Chełmskie II, 248), związana 
zapewne z ludowym pojmowaniem chorób psychicznych jako spowodowanych przez 
diabła -  leczonych egzorcyzmami (por. ukr. oójtyd ‘czart’, Zelenin 1930: 104). Podsta
wą nominacji innego nazwania diabła -  bzik (Fischer 1927: 81) może być wyraz nazy
wający chorobę psychiczną, manię, wariactwo (Bruckner SE, 54), albo wyraz nazywa
jący bez (Bruckner SE, 22, 178) [zob. wyżej: opętaniec ‘diabeł’].

Źródłem kaszubskiej nazwy diabła pikas, pikas, pókas (por. zadać komuś pikasa\ 
to je  na pikasa\ pikas ce tu preńos) jest zapewne wyraz pikas ‘kołtun, plica polonica’ 
(Sychta SGKasz IV, 271). Wiąże się to z ludowym przekonaniem, że można za pomocą 
kołtuna zadać komuś chorobę, ale i diabła. G. Labuda przypuszcza, że ta kaszubska na
zwa diabła ma jakieś bliżej nieznane nawiązania bałtyckie, zestawiają z lit. piktas ‘zły’, 
peikti ‘ganić’ (Fraenkel I, 589, 563)90. Zdaniem L. Bednarczuka zestawienie tych wyra
zów jest przekonujące mimo różnicy fonetycznej91. Według SEKasz pierwotnym zna
czeniem pikas było ‘diabeł’. Znaczenia ‘kołtun’ i w dalszej kolejności ‘warkocz’ są 
wtórne, związane z licznymi powiązaniami nazw kołtuna z nazwami osób mitycznych92 
(SEKasz IV, 157).

Z kolei pane ‘diabeł’ (inaczej: pexncol, por. d l-b parxa! Tomaszewski 1935: 111; 
por. jak parx ‘jak diabeł’, Sobierajski 1985: 64) pochodzi od parch ‘krosta; choroba 
skórna’ (Karł SGP IV, 37), wyrazu nacechowanego pejoratywnie, czego dowodem jest 
ekspresywny przymiotnik parszywy w znaczeniu przenośnym oraz derywowane od nie
go obelżywe przezwisko Żydów -  parchy (Bruckner SE, 396). Warto dodać, że w gwa
rze czeskiej okolic Kucowa nazwą diabła jest substantywizowany przymiotnik praśiyy 
(Dejna 1990: 90).

Morzysko to nazwa chorób przewodu pokarmowego (‘ból brzucha; biegunka’, 
Karł SGP III, 185). Morzyska, morzucb są nazwaniami diabła (EM, 89).

Sławski pisze o używaniu rzeczownika choroba ‘niemoc’ w przekleństwach 
w znaczeniu ‘kaduk, kat, diabeł’ (Sławski SE II, 17). W rozdziale Nazwy chorób 
epidemicznych przedstawiłam wyraz cborobnik, we frazeologii nabierający znaczenia 
‘diabeł’.

,0 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 32.
91 L. Bednarczuk, Nad 1 tomem Słownika..., s. 41.
92 O tym bardziej szczegółowo: Sławski SE II, 375-376.
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Imiona (i wyrazy od nich pochodne) jako źródło nazw demona zła93

Nazwy należące do tej grupy powstały w wyniku antonomazji, która, będąc od
mianą metonimii, jest jednym z semantycznych środków eufemizacyjnych. E. Masłow
ska wyróżnia trzy grupy eufemistycznych nazw diabła utworzonych od imion: te, któ
rych podstawą były imiona popularne, te, których podstawą były imiona świętych oraz 
te, których podstawą były imiona osób źle zapisanych w pamięci ludzkiej [EM, 87].

Chrześcijaństwo sprawiło, że nadawano imiona świętych demonom oraz duchom 
opiekuńczym, zastępując ich poprzednie nazwy -  przedchrześcijańskie, ludowe, pogań
skie. Duchy i demony -  pisze G. Labuda -  zostały w ten sposób przyobleczone w po
stać świętych chrześcijańskich. Częściowo uczynił to sam kler katolicki, częściowo jed
nak prosty lud, który nadając złym duchom chrześcijański pokrowiec chciał tym samym 
pozbawić się negatywnych skutków ich nieuchronnego działania94. W wyniku tego pro
cesu -  zauważa L. Bednarczuk -  do demonologii kaszubskiej weszli św. Jerzy —► jurk, 
jerk, św. Jakub —* kuba, (ja)kubaśk, św. Melchior —> marchel, marchel, murchla, 
św. Michał —> michałk, mitałkl metk, św. Walenty —> valątiński (djabeł). Proces ten jest 
świadectwem zachowania wierzeń pogańskich w postaci synkretycznej z elementami 
chrześcijańskimi. Początek tego procesu sięga epoki późnoprasłowiańskiej, kiedy to 
św. Błażej (scs. wyjątkowe, jeden raz w Kodeksie Supraskim, Vlasy) został przekształ
cony na Rusi w Volosa -  opiekuna bydła, a św. Wit w połabskiego Svante-vita, co wy
kazał L. Moszyński95.

Nazwy demona zła pochodzące od imienia Jakub są następujące: kuba ‘diabeł’ 
(EM, 88; Łęga 1961: 236), kasz. kuba ‘zły duch zadawany przez czarownice ludziom 
w pożywieniu’ (Sychta SGKasz II, 284; SEKasz III, 105), kasz. kubask ‘ts.’ (Sychta 
SGKasz II, 285), kasz. przest. kubuś ‘ts.’ (Sychta SGKasz VII, 140), koc. kubuś, 
kubaś ‘zły duch, którego czarownice zadawały ludziom w darowanych im jabłkach 
lub gruszkach’ (por. dziś straszą już tylko dzieci: kubaś ća veźńe, Sychta, Słów. 
kociew. II, 96).

Imię Michał jest źródłem następujących nazw diabła: rhixed ‘zły duch na usłu
gach czarownicy’, także pón mixed (por. ćarovńica zadaje mixala v xlełx, v braje 
[w jabłkach] abo tobace\ żeby nie narazić się mixalovi, mówią w wypowiedziach o nim 
pón mixed, Sychta SGKasz III, 165), pan michał, michśłk ‘zły duch, czart’ (por. cza
rownice zadawają ludziom michałka w pokarmach, napojach, Pobłocki 1887: 137, 48; 
potem: Karł SGP III, 146), kasz. przest. rhixedk eufem. ‘zły duch’ (por. vsepmpc 
mixalka ‘zadać komuś diabła’, Sychta SGKasz III, 165), kasz. przest. mexedk'Xs.' (por. 
rńec mexalka ‘mieć diabła’; z mexałkim gadać ‘rozmawiać z diabłem’; mexalk ma ko
goś na svoje uzje ‘ktoś całkowicie uległ diabłu’; mexalka zadać, Sychta SGKasz III, 
165), kasz. przest. mexelk ‘ts.’ (por. mexelk śepce mu do uxa, Sychta SGKasz III, 165), 
ćami rhixed, ćami rhixedk ‘zły duch w postaci robaka czy włosa, którego czarownica 
zadaje ludziom w chlebie, w strawie, napojach, owocach, a nawet w tabace do zażywa

93 Zob. H. Popowska-Taborska, Kaszubskie apellativa utworzone od nazw własnych..., s. 202-205.
94 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 38.
95 L. Bednarczuk, Nad 1 tomem Słownika..., s. 42; autor przywołał książkę L. Moszyńskiego, Die vor- 

christliche Religion der Slaven im Lichte der slavischen Sprachwissenschaft, Koln-Weimar-Wien 1992.
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nia’ (Sychta SGKasz I, 150-151). Wśród przytoczonych nazwań są zdrobnienia z sufik- 
sem -ek (w kasz. -k) i wyrażenie grzecznościowe, świadczące o tym, że diabła trakto
wano „z uszanowaniem”. Ksiądz B. Sychta wspomina, że podczas zbierania materiałów 
do Słownika tłumaczono mu, iż nazwa diabła michałk pochodzi nie od imienia Michał, 
ale od znanego na Kaszubach gatunku jabłek zwanych michę lub nawet wprost michałe, 
michałki [BS, 31]. Warto w tym miejscu wymienić inną kaszubską, przestarzałą, nazwę 
złego ducha -  jabłoński. Sychta pisze, że trudno stwierdzić, czy nazwę tę należy odno
sić do złego ducha zadawanego przez czarownice w jabłkach. Dodaje, że jego informa
torzy widzieli w niej aluzję do biblijnego jabłka, za pomocą którego diabeł skusił 
pierwszych rodziców. Jabłońskim strasę już dziś tylko chłopców skradających się do 
cudzych ogrodów na jabłka (Sychta SGKasz II, 66). Do grupy nazw diabła związanych 
ze św. Michałem L. Bednarczuk wpisał mitałk oraz -  ale ze znakiem zapytania -  
m etk1'. Kasz. przestarz. metk znaczy ‘zły duch’ (por. toy je  na metka! ten metk ce tam 
śepce do uxa, ibidem), kasz. przestarz. metałk, mitałk ‘ts.’ (por. podpisać są metaikovi 
‘zapisać duszę diabłu’, Sychta SGKasz III, 79). G. Labuda, stwierdziwszy, że nie da się 
objaśnić michałka przy pomocy mitałka, gdyż jeden rządzi brzadem ‘jabłkami’, a drugi 
światem pomniejszych zwierząt (zając, królik), zastanawia się, czy nazwy złego ducha 
metk, mitałk nie pochodzą od imienia Mateusz96 97. Sychta podaje, że metk oznacza do
słownie zająca, a pochodnymi od tego wyrazu są metałk, mitałk [BS, 39]. G. Labuda, że 
metk, mitałk nazywają diabła w postaci zająca98.

Oto nazwy demona zła powstałe pod wpływem imienia Mikołaj: kasz. przest. 
mikołaj ‘zły duch’ (por. mikołaj md na se cervone obuce, Sychta SGKasz III, 168), 
kasz. przest. ińikołajk"zły duch, jakiego zadawała czarownica ludziom w jabłku’ (por. 
zadać mikołajka, Sychta SGKasz VII, 176), óikolaj według opowiadania wierzeniowe
go z Puzdrowa ‘kulawy diabeł wyprowadzający zbłąkanego człowieka z lasu pod wa
runkiem, że vezgodne, czyli zgadnie, jego imię, w przeciwnym razie będzie mu musiał 
zapisać swą duszę’. Być może -  pisze dalej Sychta -  chodzi tu o pierwotnego demona 
leśnego, którego zastąpił opiekun wilków św. Mikołaj, zamieniony z biegiem czasu na 
złego ducha. Motyw mieszania duchów leśnych ze św. Mikołajem jest często spotykany 
na polskim obszarze etnograficznym, podobnie jak u innych Słowian -  ze św. Jerzym99 
(Sychta SGKasz III, 25-260; SEKasz III, 343)100. Mikoła to nazwa diabła na Podlasiu 
(Opowieści o diabłach podlaskich, 16).

Z imieniem Jerzy -  w kaszubszczyźnie Jur (Sychta SGKasz II, 112) związane są 
kaszubskie: jurk  ‘diabeł, dawniej duszek domowy, który chętnie przebywał pod piecem’ 
(LH I, 324), Jerk ‘nazwisko jednego z diabłów’ (Ramułt II, 19), jurk, jerk  ‘zły duch 
w postaci robaka czy włosa, którego czarownica zadaje ludziom w chlebie lub na xlełx 
pod masłą, w strawie, napojach, np. piwie, owocach, a nawet w tabace do zażywania’.

96 L. Bednarczuk, Nad I tomem Słownika..., s. 42.
97 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 39.
98 Ibidem.
99 Zob. K. Zawistowicz, Św. Jerzy w wierzeniach i obrzędach ludowych, „Ziemia” 1932, nr 4-5, 126-131.
100 Zob. KLS 111, 684; SSS I, 337: „Ślady kultu [leśnych demonów] przesłoniła, nasunięta od śre

dniowiecza na przedchrześcijańskie wyobrażenia, sylwetka św. Jerzego, który przejął niektóre funkcje daw
nych leśnych demonów. W Polsce istniało wierzenie, że św. Mikołaj rządzi wilkami”.
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Jurka można komuś zadać, vcarec, źećec, vsajec jak żele lub nawet vrepngc ‘mocno 
wbić’. Niektórzy twierdzą, że tex jurkóv je  vące, np. xlevńijurk, lesevijurk, vodnijurk. 
Xlevnego jurka robią odpowiedzialnym, k'ede srińe zdexajtp abo kóń zlórńe solkę nogą. 
Vodni jurk vciga leji do vode, źe są topę. Lasevi jurk meśka v lese i leji straśi, jezji 

po lese, jakbe sto koni tie gał o. Jak on jeje, tej dreva są gibę, a kogo on prejeje, ten są 
staje głupi. (Sychta SGKasz II, 112-113). Kasz. jurk, jerk  ma też inne znaczenie ‘diabeł 
wywołujący nagły wir w powietrzu’ (por. jurk leci, ibidem). To samo znaczenie posiada 
koc. jurek  (por. jurek zaval nóm v ślepa, źe mi ńic ńe njeli, zaledve vrocilim dodóm; 
tak banjeś brój ił, źe jurek prince za tobćr, kranći śa jak jurek, earn i jak jurek, Sychta, 
Słów. kociew. II, 58). Etymologia ludowa tak tłumaczy nazwę diabła jurk. svąti Jur 
dobeł djabła i temu djabei nazeva są jurk (Sychta SGKasz II, 112). Nazwa złego ducha, 
diabła została przeniesiona na związaną z nią w wierzeniach ludowych roślinę -  jurk, 
jerk ‘żarnowiec miotlasty, Sarothamnus scoparius’ (ibidem). Roślina ta miała powstać 
z diablich ogonów -  bo će s vąti Mixol djobldv zdrucił do pękła, to zema są uedemkla, le 
za xutkue są zamkła, tak źe uegóne uestale nad zemę -  bądź wyrastać tam, gdzie stąpnął 
diabeł. Stąd nazwy krzewu djabli ogon, djable żele. Na miotłach żarnowca chętnie la
tają czarownice (SEKasz II, 358-359)101. Warto dodać, że łużycki diabeł nazywany jest: 
ćomy Jurij (por. przysł. gómołuż. tyś taki dawca, jak czarny Jury darzyciel, Czerny 
1896: 746-747).

Popularne imię Jan było podstawą następujących nazw diabła: Jasiek ‘duch 
psotnik lubiący zwodzić ludzi lub czynić im na despekt’, Jasio ‘diabeł, zły duch, złe’ 
(Karł SGP II, 237), Jaś ‘diabeł’ (Karł SGP II, 239), jasiu  ‘eufemiczna nazwa diabła, 
którego imienia się nie wspomina pod ćimnom noc’ (Bąk 1960: 101), Janek ‘diabeł’ 
(Malinowski 1954: 258). Jasiek z okolic Pińczowa to złośliwy duch, który przebywa 
w bagnach, a ludziom pokazuje się w zielonej kurtce, siwych spodniach i czerwonej 
rogatywce na głowie. Przybiera też postać wołu, cielęcia lub samy (Fischer 1928: 203).

A oto nazwy demona zła pochodzące od innych popularnych imion (Maciej, Fe
licjan, Joachim, Wojciech, Baltazar, Kacper)-, macek ‘diabeł’ (Karł SGP III, 89), koc. 
przest. feluś ‘zły duch’ (por. tak długo banjeś brojił, jaź feluś po ćetie prińje, Sychta, 
Słów. kociew. I, 130), cbimek ‘nazwa diabła, czart’ (SGP PAN III, 497), wojtek 
(EM, 88), koc. balcer ‘diabeł, zły duch na usługach czarownic’ (por. ta baba to je  teź 
jedna z tix, co z balceram narada, Sychta, Słów. kociew. I, 13) oraz Kasperek ‘diabeł 
w bajorze pod mostkiem’ (Z.S. [Z. Szembekówna] 1912: 112), kasz. kasper ‘bliżej nie 
określone widmo, którym straszą dzieci’ (por. doźje le, cede kasper veźne, Sychta 
SGKasz II, 143-144; SEKasz III, 24), a także Kacperek Barani Łeb {Opowieści o dia
błach podlaskich, 16).

Tutaj można by też wymienić omówione wcześniej formy eufemistycznej nazwy 
diabła grzech, będące aluzjami do imienia Grzegorz: Grzesiu, grzesi.

Kaszubskie nazwy złego ducha gutk, gudk [nie notowane w tym znaczeniu 
przez Sychtę w SGKasz] G. Labuda próbuje wywieść od imienia Gust ‘Augustyn’102.

Podlaski diabeł nosi imiona Wasyl, Bartłomiej (Opowieści o diabłach podla
skich, 16, 68).

101 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 38: „Co się tyczy Jurka -  Jerzego, to ze względu na cha
rakter jego interwencji w zjawiska przyrody najłatwiej byłoby przypisać go do słowiańskiego bożka Jarowita”.

102 Ibidem, s. 31.
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Popularne imiona, na przykład Marcin, Marcinek, Jan, Jasiek, Grześ, Bartek, 
Kasperek, pojawiają się jako imiona diabłów w protokołach procesów o czary -  w ze
znaniach czarownic103.

Kaszubskie kasper ‘bliżej nie określone widmo, którym straszą dzieci’ (Sychta 
SGKasz II, 143) to zdaniem autorów SEKasz zapożyczenie niemieckie -  por. dniem. 
kasper ‘diabeł’, niem, dial. pr. kasper ‘zły duch’, ‘straszydło, którym straszą dzieci’ 
(SEKasz III, 24). Lud skojarzył tę nazwę diabła z imieniem Kacper.

Imiona nadawane diabłu powodowały personifikację tego demona. Tak przed
stawiany diabeł był bliższy człowiekowi, bo był do niego podobny, z pewnością był 
także mniej niebezpieczny. Diabłu nadawano popularne imiona również po to, by go 
„obłaskawić”.

Nazwaniem diabła jest też Iwan (por. idź do Iwana! Karł SGP II, 211 -212), kasz. 
jivan ‘zły duch, którym posługują się w przekleństwach’ (por. to je  jivan jiverni \jiver 
‘kłopot, zmartwienie, złość, gniew’], Sychta SGKasz II, 107), koc. Jivón ‘zły duch, 
o którym jednak lud na Kociewiu nic bliższego powiedzieć nie umie’, wspomina go już 
tylko w przekleństwach, na przykład j i j  do jivana! źebi ća jivón vźón (por. przysł. jaki 
Jivón do o Badu, taki i po o Be je, Sychta, Słów. kociew. II, 57), por. ty lvańe! ‘ty dia
ble!’, d lJo Ivana! ‘do diabła’ (Tomaszewski 1930: 132), por. do jivana ‘diabła’, ći ńe co! 
(SGP PAN V, 235). Według Labudy kaszubsko-kociewska nazwa złego ducha pozo
staje w związku z lit. yva, yvas ‘puchacz, Bubo bubo’, ‘bąk wodny, Botaurus stellaris’, 
dlatego że „sowa i bąk wodny często występują jako postaci zastępcze złego ducha”104, 
[por. omówione wyżej kasz. ćami bęk, dem. ćami bęćk\. Autorzy Słownika etymolo
gicznego kaszub szczyzny zauważają jednak, ze wyraz iwan ma szerszy zasięg w dialek
tach polskich. Ich zdaniem podstawą nominacji jest raczej imię osobowe Iwan, po
świadczone w staropolszczyźnie od XIII wieku, uważane przez użytkowników języka 
za charakterystyczne imię ruskie i używane w funkcji przezwiska osób niepochlebnie 
ocenianych (por. poi. pot. podiwanić ‘zabrać coś ukradkiem, ukraść’, zaiwaniać ‘robić 
coś z zapałem, z rozmachem; iść szybko, raźno’). Pobłocki (1887: 132) i Sychta (Słów. 
kociew. II, 57) sugerowali, że pomorski Jivón to dalekie echo okrutnego cara rosyjskie
go Iwana IV, prowadzącego liczne wojny z Polską w XVI wieku. Nie jest to wykluczo
ne, ale trudne do udowodnienia, gdyż nie jest znana chronologia wyrazu w dialektach 
(SEKasz II, 352-353).

Do rzędu diabłów Kaszubi zepchnęli także inną postać historyczną -  króla pru
skiego Fryderyka II. W gwarach kaszubskich nosi on miano Stań / Stań / Stóń Free 
[kasz. Free, Free ‘Franciszek’] (por. żebe go Stari Free vztpl! to je  na Starego Freca! 
do sto Starex Frecov! Sychta SGKasz I, 287). Poza słownikiem Sychty -  pisze Masłow
ska -  nazwa fryc w znaczeniu ‘diabeł’ nie jest notowana [EM, 88],

W poczet diabłów lud zaliczył także Hitlera -  Hitler bel ancekrestą, co zevex leji 
v ogniste pece kład (Sychta SGKasz I, 5).

W kręgu kultury chrześcijańskiej z negatywnymi skojarzeniami pojawia się imię 
Judasz, ma ono wartość symbolu zdrady. W gwarach kaszubskich judaś używane jest

103 Zob. B. Baranowski, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach. Szkice z obyczajów XVII i XVIII
wieku, Łódź 1963, s. 201.

104 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 33.
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jako określenie obłudnego przyjaciela, zdrajcy oraz złego ducha (por. do judaśa jakego! 
Sychta SGKasz II, 111), w Pińczowskiem jako nazwa diabła -  Judasz (Poniatowski 
1931-32: 274). Huculskie juda. Juda, także Tryjuda, judnyk  są nazwami ‘czarta’, albo 
‘najstarszego czarta’ (Szuchiewicz 1904: 6, 12; 1908: 10). Sławski łączy ukr. juda 
‘judasz, zdrajca, podżegacz’, dial, ‘rodzaj złego ducha, nieczystej siły’ z psł *juda ‘zła 
rusałka, nieczysta siła’, wyrazem zaświadczonym w bułg., ukr. i brus. -  tu z wtórną 
adideacją do Judasza (Sławski SE I, 587-588). Omawiając ukr. loda ‘czart’ Zelenin 
pisze, że na dawne określenie nieczystej siły, którego znaczenie zachowało się w lit. 
juds ‘czarny’, nałożyło się imię biblijnego zdrajcy Judasza105. Z Małopolski pochodzi 
ekspresywne wypowiedzenie cy judasi nadali! ‘zaklęcie, wyraz podziwienia, niechęci’ 
(Kosiński 1915: 42). Nazwaniem diabła jest też samson (Karł SGP V, 103). Diabeł Ro
kita siedzący w bagnach nosi imię Safian (Karł SGP V, 96).

Ukraińskie irod jest nazwą ‘najstarszego czarta’ (inaczej: Aridnyk, Satana, Juda, 
Tryjuda, Bida, Szuchiewicz 1908: 10), albo ‘ducha kusiciela, poduszczającego człowie
ka do złego, do zbrodni, a najbardziej do samobójstwa’ (Nowosielski 1857 I: 81). Pier
wotnym znaczeniem ukr. irod jest ‘Herod’ (Vasmer I, 487; Rudnyc’kyj II, 553). Ukra
ińskie apidHUK to gwarowe przekształcenie biblijnego Herod (Rudnyc’kyj I, 31-32).

Zaimkowe nazwy diabła

Lud niechętnie wymawia imię diabła. Istnieje ludowe przekonanie, że nie należy 
wymawiać imienia diabła, bo to jest grzech106. Sychta cytuje kaszubskie przysłowie 
wierzeniowe kej są o djable gada, to on ńedalek są kręci (por. kej o vilku mova, vilk je  
tam), przypomina też, że demon zła mógłby się ukazać wprost w całej swej diabelskiej 
brzydocie i zapytać: ,Ja jem tu! Xcał te co odeme?" Nazywa się więc diabła zaimkami 
wskazującymi, często w połączeniu z rzeczownikiem, przymiotnikiem, czy drugim 
zaimkiem. Warto przypomnieć wymienione wcześniej nazwy: ten/nen ćami, ten/nen  
kusi, nen ogńisti, nen rogati, nen z  koóskę/ kurę nogę, nen z  rogóma, nen z  ogóną, ten 
klatati, ten obvaloni ‘powalany (tj. w gnoju)’, ten /  nen z  pękła, ten kulavi, nen kulevc, 
ten z  lińcwca spuśćoni, nen na tim fińcwcu, nen z  lincuxim, ten a nen (por. ńex ce ten 
a nen vezńe! aźebe to ti a ni vząle!) (Sychta SGKasz V, 342; III, 206; SEKasz III, 318- 
319) (por. niech go ty  nywezną ‘niech go diabli porwą’, Pobłocki 1887: 52; niech go ty 
ny weznóm ‘ts.’, Berka, 428). Śląskimi nazwami diabła są: tyn zły, tyn czomy, tyn 
łogoniaty, łon (Łysko 1992: 72). Nazwą diabła -  jak widać -  bywa też sam zaimek 
wskazujący, również ten(Ulanowska 1887: 104).

Nieokreślony zaimek rzeczowny cosik, cuśik w gwarach bywa nazwaniem dia
bła (por. wyraz cosik oznacza zwykle diabla lub jakieś straszydło, lud, bojąc się po 
imieniu złe nazwać, mówi zawsze cosik), częściej jednak ten zaimek nazywa ‘istoty nad
przyrodzone, tajemnicze, nieznane (duchy)’ (SGP PAN IV, 510-511). Nazwami diabła 
są też zaimki co/(Fischer 1928: 199), na Polesiu sztoś, nidszto (Pietkiewicz 1938: 188), 
ktoś (DWOK 34: Chełmskie II, 131), on (Fischer 1928: 199; Czyżewski 1990: 163),

l0SZt.K. 3ejieHHH, Ta6y ciioe..., s. 100-101.
Zob. U. Lehr, Wierzenia w istoty nadzmyslowe [we wsiach śląskich Brennej i Istebnej], „Etnogra

fia Polska” 1984, s. 243.
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wón (DWOK 34: Chełmskie II, 136), na Pokuciu win (DWGK 32: Pokucie IV, 1), 
a także poleski zaimek jenó (Pietkiewicz 1938: 188).

Nazwami diabla są też następujące wyrazy: wciomasty.; wciomaski wściomaski, 
wciumasck wściumasek, wciemiśsty; wciemastki, ciumość (por. za pomocą Wcioma- 
skiego dokazują nadzwyczajnych rzeczy, wściomaski przed tobą się stawi w postaci 
Niemczyka', do wciurnaskal niech ją  wcierniasty! cy cie wciómaści nadali? 'czy cię 
licho nadało?’ -  wciornastek znaczy ‘wszystek’, wciómśścirozumie się ‘diabli’; wciór- 
naści -  używane w przekleństwach; bodaj cie wciórnaście! bodaj cię wciórności! 
wciornoskich pocwara ‘diabelska poczwara’; wciomoscy, ściumascy, ciumascy, ciór- 
noscy ‘diabli’; żeby cię czwómości porwały, Karl SGP VI, 82), por. wciómaści, 
(fj ciómości ‘ przekl. niezbyt ciężkie’ (Kobylińska 2001: 188), ciumas i  (por. ciurnasi to 
nadali! DWOK 14: W.Ks. Poznańskie VI, 250), fćómoscy ‘przekleństwo’ (Janczy 
1904: 70), także wszedemuscy djśchli (Ramułt, 25) oraz w klątwie a bodaj cie w ciur- 
nudzi wzięno (Ziemba 1889: 312). Rzadziej spotykane jest nazwanie dwuwyrazowe 
wciómaski fees (DWOK 45: Góty i Pogórze II, 506).

A. Briickner pisze, że wyrazy wciomasty, wciurnasty były używane jeszcze 
w XVI wieku, ginęły w XVII, a dziś są narzeczowe: bodaj cię wciurnaści! tj. ‘wszyscy 
diabli wzięli’. Pochodzą od zaimka *wiesz, wszą, wsze (nie istnieje mianownik rodzaju 
męskiego w liczbie pojedynczej *wiesz i mianownik liczby mnogiej rodzaju męskooso- 
bowego *wszy), potem wszystek, wszytek (Bruckner SE, 636). Upowszechniający zaimek 
stał się nazwą diabła w wyniku elipsy rzeczownika diabeł z ekspresywnych zwrotów, 
przekleństw. Ta elipsa zaś była zapewne spowodowana tabu nałożonym w gwarach na 
nazwę demona zła. Taki semantyczny środek eufemizowania zwany jest aposjopezą.

Wśród przytoczonych form znajdujemy gwarowe przekształcenia fonetyczne 
oraz leksykalne: zakończenia -ski, -ek, czwórności jako aluzja do liczebnika, ciumość 
jako aluzja do obelżywego określenia ciura ‘pachołek’, ‘pies’ (Bruckner SE, 65), ciura 
‘głupiec’ (por. ciur ‘parobczak powolny, Karł SGP I, 242). Mają one charakter eufemi
styczny.

J. Kobylińska podaje inną etymologię tych dzisiaj całkowicie zleksykalizowa- 
nych, o nieprzejrzystej strukturze morfologicznej i semantycznej, nazw diabła. Jej zda
niem wciómaści, gwar. fćórnośći, fćómoscy -  eufemizm w stosunku do diabli -  jest 
wołaczem liczby mnogiej od zadiektywizowanego przymiotnika wciorniasty ‘diabeł 
mieszkający w cierniach’ (formant -asty) (Kobylińska 2001: 123). Ze względów fone
tycznych hipoteza ta jest jednak nieprawdopodobna. Przywoływane nazwy diabła nale
żałoby raczej wiązać z dial, ciorać ‘brudzić, paskudzić, walać, babrać, zanieczyszczać’ 
(Karł SGP I, 222-223).

Liczebnikowe nazw y  diabła

Liczebnikowe nazwy diabła pojawiają się w ekspresywnych zwrotach, przekleń
stwach w wyniku elipsy rzeczownika nazywającego demona zła. W obawie przed zja
wieniem się złego ducha lud nie wymienia jego nazw, lecz podaje tylko samą liczbę 
diabłów, mających kogoś porwać -  setme, setme ‘siedem’ i wielokrotność tej liczby 
oraz augm. setrńiśće-. daj go setme! daj go setrńiśće! setme tesęci v sexim! Sychta 
SGKasz V, 25-26); do setme set kop! (BS, 41), także krotny, kroćset: buódejće krotni 
vźeói'bodaj cię diabli wzięli’ (Biela 1882: 208), dokroicet! (Tomaszewski 1930: 141).
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J. Kobylińska w Słowniku gwary gorczańskiej notuje wyrażenie rozbudowane -  bez 
aposjopezy: do kroćset diabłów! do krójseddjabłof. (Kobylińska 2001: 66).

Zanotowane na Podhalu przez B. Dembowskiego (1896: 363) liczebnikowe 
nazwy diabłów, używane w przekleństwach, zostały potem przypomniane przez Bruck
nera. Oto one: siómecni- od liczebnika sieni ‘siedm’ [siedem], krotni, pśrecni, tysiącni, 
jazemi -  od węg. ezer ‘tysiąc’, milońscy -  od milion. Wśród nich pojawia się nazwa 
bermińscy107 -  według mnie etymologicznie niejasna, związana być może z kaszubską 
nazwą diabła hermus [zob. niżej].

Wymienione nazwania mają taką samą genezę jak wciórnascy [zob. wyżej], apo- 
sjopeza powoduje bowiem, że znaczenia ‘diabeł’ nabierają liczebniki -  tak jak wcze
śniej zaimek upowszechniający.

Nazwy przeniesione

Kaszubskie jad  znaczy ‘zły duch, prawdopodobnie jeden z dawnych demonów, 
który w wierzeniach ludowych spadł do rzędu złych duchów, względnie straskov, któ
rymi straszą dzieci’ (Sychta SGKasz I, 271; SEKasz II, 108-109). W innych gwarach -  
jak zauważa Masłowska -  dziada  znaczeniu ‘diabeł’, ‘demon’ notowany jest wyłącz
nie w formie pluralnej ja j i  w wyrażeniach: czy dziadzi nadali; ńek će ja ji  veznę / porvę 
[EM, 85] -  dźśd ‘demon jakiś’: cy dźadżi nadali; ńek će dźadżi veznę / porvę (Ramułt 
1930: 12). Charakterystyczna dla tego znaczenia jest końcówka fleksyjna męskoosobo- 
wa - ‘i. Przypomnę, że mamy tu do czynienia z przeżytkiem wierzeń, pełniej zachowa
nych u Słowian wschodnich, w demony domowe wywodzące się z dusz zmarłych 
przodków, dziadów. Demony te z czasem stały się złymi duchami, diabłami. Potwier
dzeniem tego jest też znaczenie kasz. busk ‘zły duch, diabeł’, pierwotnie ‘ojciec ojca 
lub matki’ (Sychta SGKasz I, 95). Na Kaszubach notowana jest też nazwa kujad  ‘zły 
duch, diabeł’ (por. baj do ku jada! Sychta SGKasz II, 288; SEKasz III, 118). O jej ety
mologii była mowa wrozdz. Nazwy demonów chorób..., gdzie analizowałam kusrat 
‘znachor’, a z nim kudjabel ‘diabeł’, ku jad  ‘ts.’

Wschodniosłowiańskimi zapożyczeniami, związanymi z ukr. didno ‘czart, dia
beł, siła nieczysta’, są: dydko ‘straszydło’, dętko ‘strach na dzieci’, dzidko ‘strach, stra
szydło’, idko ‘straszek jakiś czyli diabeł, którego piorun zabić nie może’ (por. dydki- 
/e/eA7'[diabły-nietoperze] przesypują, śpiewając, złoto i srebro108, Karł SGP I, 411), dęt
ko ‘nie określone bliżej straszydło, którym straszą dzieci’ (Sychta SGKasz VII, 47; 
SEKasz II, 27-28), dedko ‘widmo, mara, zjawa’ (por. tak długo banjeś łaźeł, jaz ća 
dedko veżmńe\ uvazaj, co vas dedko ńe zje, Sychta, Słów. kociew. I, 91 )109. W kasz. dęt
ko zachowały się ślady obcości tej zapożyczonej formy -  brak afrykatyzacji d oraz

1117 A. Bruckner, Przyczynki do słownictwa polskiego, Rozprawy Akademii Umiejętności w Krako
wie, Wydział Filologiczny, Seria II, t. XXXIII, ogólnego zbioru t. XXXVIII, 1904, s. 296 [przywoływane 
w: J.S. Bystroń, Przeżytki wiary w magiczną moc słowa, [w:] idem. Tematy, które mi odradzano. Pisma etno
graficzne rozproszone, wybrał i oprać. L. Stomma, Warszawa 1980, s. 213].

108 Ta nazwa diabłów pilnujących skarbów została najprawdopodobniej przeniesiona na duchy kopal
niane, górnicze -  dydko, dydek ‘duch górniczy’ (Karł SGP 1, 411).

109 Zob. G. Rytter, Wschodniosłowiańskie zapożyczenia..., s. 102-103.
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przegłosu *e > a. Jest to jeden z licznych rutenizmów, w jakie obfitowała polszczyzna 
XVI i XVII wieku (SEKasz II, 27-28).

Imiona diabłów z Przemyskiego -  Fedko i Chitko (DWOK 35: Przemyskie, 
322), Fedko, Citko, chyba także Seńko (Pawłowska 1976-77: 201), mogą być aluzjami 
fonetycznymi do ukr. ditko (por. ros. diedko, ros. dial, dedko). Seókojest nazwą ‘diabła 
dobrodusznego, wykorzystywanego i wyśmiewanego przez człowieka’, a także ‘cza- 
rownika’(Pawłowska 1976-77: 201, 202).

W Chełmińskiem diabeł nazywany jest babsk (Tęga 1961: 236). To nazwanie 
zostało przeniesione na diabła z bliżej nie określonej istoty demonicznej nazywanej bo
bakiem, strachem.

Nazwa diabła krąceśk ‘diabeł powodujący wir powietrza’ jest wynikiem przenie
sienia na demona zła nazwy wiru powietrznego110 (Sychta SGKasz II, 240-241).

Istnieje ludowe przekonanie, że to zjawisko atmosferyczne powoduje diabeł, ten 
krenconyj wiater, [...] to mówio, że to od diabła (Czaplak 1990: 180), kej djabeł robotę 
ńi ma, tej on paską kuri (Sychta SGKasz I, 210), v kranćku lejći zli dux\ v krańcbcu dja
beł śegi (Sychta, Słów. kociew. II, 88) [zob. wyżej: srała ‘diabeł wywołujący nagły wir 
w powietrzu’, stral ‘ts.’, kasz. jurk, jerk ‘ts.’, koc. jurek ‘ts.’]. Z diabłem jest ono utoż
samiane (por. voter dostał po rogax ‘wiatr ustał’; voter skid [strącił] sobie rogi ‘ts.’; 
voter ze słomę lecal jak pnrtka z dobrę desę ‘o silnym wietrze’, Sychta SGKasz VI,
121). Następujące zwroty i wyrażenia są w polskich gwarach nazwaniami wiru po
wietrznego: diabły leciały ‘o zawierusze co drzewa obala’ (Wawrzeniecki 1907: 237), 
diabeł leci, diabeł lata, szatan lata, diabou leći (mele) ', diaboy loto, diobou loto, z ły  
duch leer, zuyxulo, diabou xulo\ diabou Arytfć/ (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wiru
jący, komentarz: s. 120-123), djabołhula{AJPP I, mapa 341: ‘Wiatr kręcący się w kół
ko’), także yulaóe diobua (SGP PAN V, 513), purtkjege, purtkaprelecał, purtka zavał, 
purtka uegóną xlasto /  zamótó (Sychta SGKasz IV, 228-230), purtk ogóną kręci, purtok 
uygyunu thóle (Sychta SGKasz IV, 227), a także puitkov mixal [!]; purtkov ogon 
(Sychta SGKasz IV, 230), dióbeu iege, diobeu kręci, d’obeyk kruci, diabou uogónam 
zakrańćuy, Horny se uegoną zakręci, diaboy so mieli {AJKasz IV, mapa 200: ‘Wir kurzu 
na drodze’, komentarz: s. 212-216), diabeł kołomęci, diabeł girą majta (AJiKLWkp II, 
mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: s. 120-123), djobeł loto z  motłó, djóbeł na 
meteleku jege  (Sychta SGKasz I, 212). Diabeł ma gonić duszę człowieka -  krąceśk 
goni, bo jeś xce złapać jakę dobrę duśą (Sychta SGKasz II, 240-241), dobę u lótó, xce 
duśą xvacec; diebeu z  duśóm 7ec/(AJKasz IV, mapa 200: ‘Wir kurzu na drodze’, ko
mentarz: s. 212-216), szczególnie dusze dzieci nie ochrzczonych -  v krącku je  złi dux, 
co zevex łęgi unaśa v górą, szczególnie gece bez xrtu (Sychta SGKasz II, 242), ma się 
cieszyć z tego, że ktoś się powiesił -  djobeł są ceśi, bo są xtospovesol, a także djebeł są 
ceśi, bo xtos steri Here młodęm Halką (Sychta SGKasz I, 212), albo wyprawiać wesele 
-  djabeł vesele viprava uvazaj, żebiś śa v to ńe dostał (Sychta, Słów. kociew. II, 88), 
djobeł są żeni, djóbełmó vesele (Sychta SGKasz I, 212), z ły  duch się żeni (D W OK 4 8: 
Tamowskie-Rzeszowskie, 267), srała się żen i(Karł SGP V, 213), a także czartowe we-

110 Zob. W. Kupiszewski, Słownictwo meteorologiczne w gwarach i historii jeżyka polskiego, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków 1969, s. 55-60 oraz mapa 9: Wir powietrzny; materiał językowy zgromadzony 
przez autora tej pracy zostanie tu uzupełniony.
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s/7e (Kolbuszowski, Materiały, 159), gitcze we sile (DWOK 31: Pokucie III, 91), diabeł 
ma tańczyć -  djobeł tańcuje (Sychta SGKasz II, 242), diabóu tańcuje, djóbeu tańcuje 
(AJKasz IV, mapa 200: ‘Wir kurzu na drodze’, komentarz: s. 212-216), djoboł tajcuje, 
djobeu tajncuje, djabeu tajcuje (M W  I, mapa 341: ‘Wiatr kręcący się w kółko’), diabeł 
tańcuje, diabeł tańczy, djaboy tańcuje, djabou tańcuje, djobou tajncuje, djobou tyńcuie, 
złe tańczy, a także diabli taniec (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: 
s. 120-123), o już się diabeł kręci i skacze (DWOK 42: Mazowsze VII, 366) oraz to 
kusy tańczy (Niektóre wierzenia lud., 351), djobeł tańcuje ze svoję starkę ‘babką’ 
(Sychta SGKasz 1, 212), carownica z  diabłem tańcuje (SGP PAN V, 517), diabeł ma 
polować (Sychta SGKasz II, 240-241) -  koń leci przez chmury (Toeppen 1892: 183), 
djebeł jije  na jaxtą  ‘na polowanie’ (Sychta SGKasz I, 212) [zob. dzikie polowanie 
w rozdz. Nazwy demonów leśnych]. Na bezpośredni związek zjawiska trąby powietrznej 
z diabłem wskazują również jej określenia: diabelski młyn, diabelski młynek oraz 
djabuu na koźeja je(Kupiszewski 1969: 58, 60).

Dla nazwania wiru powietrznego posłużyły też nazwy demona zła: diabeł 
(AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: s. 120-123; SGP PAN V, 511), 
diaboł, diabuł, £/a6e/(Kupiszewski 1969: 56), diaboy, diabeyek(AJKasz IV, mapa 200: 
‘Wir kurzu na drodze’, komentarz: s. 212-216), szatan, złe, z ły  duch (AJiKLWkp II, 
mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: s. 120-123), zły, czart (Kupiszewski 1969: 56), 
czortowiec (DWOK 31: Pokucie III, 91), xim ek(AJKasz IV, mapa 200: ‘Wir kurzu na 
drodze’, komentarz: s. 212-216), yimek (Brzeziński, Słownictwo krajniackie I, 62), 
yimek oraz głupi jasiu, a także jasiu leci (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, 
komentarz: s. 120-123), guupi iaśu (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXII, 181), 
jasio, jasiek, głupi jasio, głupi jaś, czarny jasiu, popytany jasiu, srała jasiu, srała bartek 
kusy bartek (Kupiszewski 1969: 56), srała sralabartek, srała bartek, srała Bartek (Dej- 
na, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXVIII, 220), Kusy Jasio, Kusy Janek, Jasiek czarny 
jedzie na złym  (Woźniak 1982: 43), ja ś obraca wiatrak (DWOK 42: Mazowsze VII, 
362), bartek tańcuje (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: s. 120-123), 
kuba michałk, purtk, srela siyl, srśl (AJKasz IV, mapa 200: ‘Wir kurzu na drodze’, 
komentarz: s. 212-216), srel, srul (Sychta, Słów. kociew. III, 78), srała srajdek (Kupi
szewski 1969: 56), posraniec (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: 
s. 120-123), śalińc, śalinc, śalunc, śelińc (Sychta SGKasz V, 215-216), a także manis (Po
szukiwania, „Wisła” XIV, 467) -  nazwa związana z czasownikiem manić, mamić i od 
niego pochodnymi nazwaniami diabła, a także zajc, kozelkoraz purtkówuegón (BS, 35).

Niektórzy Słowianie (Łużyczanie i Polacy) odstraszali złego ducha lecącego 
w wirze powietrznym okrzykiem: świńskie gówno, świńskie gówno! Wśród Słowian 
szeroko był też rozpowszechniony zwyczaj noszenia przy sobie świńskiego kału celem 
zabezpieczenia się od uroków i czarów111 (por. djabuovju to tseba 'yno guvna psińysć, 
to un bipośet, Gómowicz, Dialekt malborski III, 67-68). To tłumaczy następujące na
zwy trąby powietrznej, wirów powietrznych, notowane w polskich gwarach -  nazwy 
mające charakter apotropeiczny: świńskie gówno, svinsSi góvno, śvijsće góvno, śfeńske 
góvno, świnie gówno, siińi guvno, svińi góvno, svińi geuvno, svińe guvna, świnianka 
svińónka svińóvka $vińónka, świńskie łajno, śvijske uajno, śći/ske łajno (AJKasz IV,

111 Zob. KLS III, 316, 471; W. Kupiszewski, Słownictwo..., s. 291.
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mapa 200: ‘Wir kurzu na drodze’, komentarz: s. 212-216), świńskie gówno, śvińcke 
gUuvno, śvińcke guvno, śvińske gUuvno, śvi/ske gWt vno, Svijske guvno, śvińske guvno, 
świnie gówno, pędzigówno (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: 
s. 120-123), śvińske guvno (Bąk 1960: 122), świnie gówno, śtpińe guwno, świńskie 
gówno, śfijske góvno (SGOWM II, 308), Śvińunka, Śfińiinka (Gómowicz, Dialekt mal- 
borski 112, 197), svińónka (Sychta SGKasz V, 203), świński wicher, śęiiski wixer, 
świński bobek, świński glut, świniący ogon, czarcie gówno, czarcie łajno (Kupiszewski 
1969: 57, 59), djabeł mota góvno (Sychta SGKasz I, 348), diabcou śvińske guvna d**o 
gury porcou (Tomaszewski 1930: 141), świńskie łajno leci (Mańkowski 1923-25: 10), 
diabeł się g zi ( Skrzyńska 1890: 102). Diabła wzniecającego nagle wir w powietrzu od
pędzano, odstraszano zaklęciem tfl, tfi, s vine góvno są gzi (Sychta SGKasz I, 348), tfi, 
tfi, tfi, silne guvno śe gźi (AJKasz IV, mapa 200: ‘Wir kurzu na drodze’, komentarz: 
s. 212-216), tfi, tfi, śuińe góvno śa gźi (Sychta, Stow, kociew. II, 88), psie gówno na 
twoje wesele (Pawłowska 1976-77: 200). Z biegiem czasu zaniechano tej praktyki, 
a okrzyk pozostał jako nazwa zjawiska atmosferycznego.

Wiatr wirujący w Wielkopolsce jest też określany mianem ciota, ćota oraz za 
pomocą zwrotów ciota lec i (AJiKLWkp II, mapa 230: Wiatr wirujący, komentarz: 
s. 120-123), ćota lata, ćota na m etle tańSi, w Małopolsce -  południca (Kupiszewski 
1960: 59), na Podkarpaciu poudńica oraz mamuna (AJPP I, mapa 341: ’Wiatr kręcący 
się w kółko’). Jak widać, diabła wywołującego nagły podmuch powietrza zastąpiły żeń
skie postacie demoniczne.

Inne nazwy demona zła

Widmo)es\. nazwą diabła na Lubelszczyźnie (Fischer 1932: 354), dywo w Chełm- 
skiem (DWOK 34: Chełmskie II, 248), klekotw  Galicji (Karł SGP II, 364). Nazwa diabła 
pecio (Karł SGP IV, 67) pochodzi najprawdopodobniej z przyśpiewki Heciu peciu, dylu, 
dylu, dylu (Karł SGP IV, 67). Quardokus]ssi jedną z najbardziej tajemniczych nazw dia
bła, notowane jest w okolicach Szczecinka (Łysiak 1998: 2). Najprawdopodobniej jest to 
nazwa używana w praktykach magicznych, z zamierzenia niezrozumiała, być może zapi
sana w jakiejś książce czarodziejskiej. Przypomina inną: hokus pokus.

Nazwy zapożyczone

Warmińsko-mazurska nazwa diabła tenfel (Szyfer 1975: 99) oraz pochodzące 
z archaicznej gwary niemieckiej Wilamowic dyr touwuł'd.\zbeY (Latosiński 1909: 286) 
to przekształcenia fonetyczne niem. Teufel ‘diabeł’. Niemiecką pożyczką jest również 
pochodzące z Pomorza Zachodniego: Diwel, Duwel, Deuwel ‘diabeł’ -  dolnoniem. 
d i^ l ‘diabeł’ (Łysiak 1998: 2). Notowane na Kaszubach stus ‘diabeł’ (Fischer, Kaszubi, 
72), stos ‘psotny pocieszny diabeł’, stós ‘figlarz, psotnik, może diabeł’ (Karł SGP V, 
239-240112) pochodzi prawdopodobnie od niem. Stuss ‘Narheit [wesoły głupiec, wariat, 
błazen], Posse, Spass [żart, figiel]’ [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy].

112 J. Karłowicz cytuje te nazwy z: J. Derdowskiego („Jasiek z kniei” oraz List Derdowskiego) 
i Słownika S. Ramułta [Ramułt, 204]; w Słowniku A. Berki [L. Biskupskiego]: „stos (Derdowski) ‘psotnik, 
pocieszny diabeł” , „stus, stusnica zły duch, szkodnica’ (Derdowski)”, Berka, 630, 633.
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Śląskie nazwania diabła jaroszek ’mały diabełek’ (Golec 1995: 27), jaroszek, 
raroszek (Simonides 1989: 254) zostały zapożyczone z czeskiego [zob. w rozdz. 
Demony domowe]. W Cieszyńskiem sądzi się, że jaroszki -  małe czarne kudłate dia
bełki -  na górze Ochodzitej w Koniakowie strzegą talarów zbójnika Ondraszka (Mor
cinek 1968: 125).

Na Śląsku i Zaolziu notowane są nazwy: czechmón ‘diabeł’ (por. a niech by go 
czechmón porwob, czechmón wiy, SGŚ1 Ciesz, 73), ‘licho, diabeł pośledniejszego ga
tunku’ (Golec 1995: 16), ćechmun ‘diabeł’ (Steuer 1934: 79), dexmun ‘diabeł’ (1939: 
191), czechman, czechmón, dexmun ‘diabeł, zły duch’ (por. do czechmana, do dechm- 
ana przekl. ‘do diabła’; do stu czechmanów, do stu czechmónów ‘ts.’; przekl. niech cię 
czechman weźmie; niech to czechman weźmie, SGP PAN V, 48), cexmon, Sexman, 

cexmon, deymiin (por. by će ćeymun vźun\ a ki cexmon to zro tkyl\ do cexmana kandy, 
AJŚ1 VI, mapa 1067: Diabeł, komentarz: s. 18) oraz dechman-  tylko w przekl. a dech- 
maninadali ‘diabli nadali’ (SGP PAN V, 423).

J. Bystroń zastanawiał się, czy źródłem nazwy czarta dechmńn nie jest słowo 
Ćechmann ‘Czech’ (Bystroń 1893: 282). Masłowska przypominając, że ćechman 
w znaczeniu ‘zły duch’ występuje w jeżyku czeskim, wiąże tę nazwę z niem. die Zeche 
‘kopalnia, chodnik’ [ale wątpliwości budzi różnica fonetyczna w czes. i niem.]. Compo- 
situm czechman oznaczało według niej ‘ducha kopalni’ (to jednak jest nieprawdopo
dobne!) Z pierwotnego znaczenia ‘duch strzegący skarbów podziemnych, skarbnik’ -  
obecnego w polskich gwarach (zob. SGP PAN V, 48) -  rozwinęły się pozostałe: ‘zły 
duch’ —> ‘diabeł’ [EM, 79-80]. Machek traktuje wyraz ćechman]ako eufemizm (jeden 
z wielu) nazwy diabła cert, pojawiający się w przekleństwach (Machek 1971: 99).

Antypko ‘diabeł’ (SGP PAN I, 140) to zapożyczenie z ukraińskiego -  ukr. 
aumunKO, także anmunifbo ‘nopn., KOTopoMy aaepiuo otShto iihtkh, OTuero ohi 
xpoMaen>’, AumunKO ( x o e a u e i f b )  euxjiboeyecn 3 Kypmoeo 3 h o c k q  (Hrinczenko I, 50). 
Rudnyc’kyj łączy ukr. aumunKO ‘devil [diabeł]’ z imionami Aumun, AumunKO, tutaj 
będącymi eufemizmami wyrazu aumuxpucm ‘devil’ (Rudnyc’kyj I, 27).

Kaszubska nazwa diabła szargan (Karł SGP V, 284), sargan (por. to je  
na śargana! do sargana jakego! Sychta SGKasz V, 218) według L. Malinowskiego 
wywodzi się od węg. sarkany ‘smok’" 3.

Źródłem łemkowskiej nazwy diabła jerdek\ts.l -  jak pisze Kolberg -  węg. ordóg 
‘czort’ (DWOK 51: Sanockie i Krośnieńskie III, 396) [o węg. ordóg: Lurker 1999: 
199]. W gwarze podhalańskiej występuje czasownik jerdykać ‘kląć’ (por. jerdyk tobie, 
Dembowski 1896: 363-364; potem: Karł SGP II, 254; może i dial, z okolic Jasła her- 
dykać ‘ts.’).

Śvemdt ‘bieda, licho’ (por. to mje svernot! hex goe svernot!) to zapożyczenie 
z niemieckiego -  niem. schwere Noth [niem. schwere ‘ciężki’, niem. Not ‘bieda, nędza, 
ubóstwo; potrzeba, konieczność’, niem. noth ‘trudny; ważki’] (Ramułt, 211).

Kaszubska nazwa złego ducha mox (por. por. do moxa! mox ce tam ńós, ńe xto 
jinśi, Sychta SGKasz III, 99; por. też mox złośl. ‘zalotnik, kawaler, amant’, Sychta 
SGKasz III, 99, ćmox ‘zalotnik’, Sychta SGKasz I, 175) powstała zapewne w wyniku 
ekspresywnego skrócenia i częściowego przekształcenia niem. Schmacht-lappen ‘czło- 113

113 L. Malinowski, O niektórych wyrazach ludowych polskich, Kraków 1892, s. 25.
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wiek sentymentalny’, ‘biedak’, ‘głodomór’. Znaczenie ‘zły duch’ może być nawiąza
niem do niemieckiego ‘głodomór’. Na postać wyrazu oddziałały kaszubskie rzeczow
niki z sufiksem -ox. Mox to wynik wyjątkowego uproszczenia grupy spółgłoskowej 
ćm- czy śm- (SEKasz 1, 245-246).

Mośk ‘zły duch’ (por. on ma mośka', zadać mośka ‘oczarować’: ćarovńica za
dała mu mośka, Sychta SGKasz III, 117) to deminutivum z sufiksem -k od mox ‘zły 
duch’ (SEKasz III, 261).

Z czeskiego zapożyczono wyraz zazrak, który w Cieszyńskiem notowany jest 
jako nazwanie złego ducha (SGŚ1 Ciesz, 341) -  czesk. zazrak ‘neco nadprirozeneho’ 
(Machek 1971: 712).

Kasz. wyraz kuka będący nazwą złego ducha zadawanego przez czarownicę 
w pożywieniu (Sychta II, 289) według autorów Słownika etymologicznego kaszubszczy- 
zny jest powiązany znaczeniowo z stpr. cawx ‘diabeł’, lit. kaukas ‘duch domowy’, 
‘gnom’, ‘diabeł’, łot. kauk ‘duch domowy’, ‘gnom’ -  łączonymi z ie. *keuk- ‘krzywić, 
zginać’. Ta etymologia obrazuje -  wspominany już -  częsty w językach indoeuropej- 
skich motyw demonów i bogów kulawych, bądź okaleczonych (SEKasz II, 113-114). 
G. Labuda widział w kasz. kuka dowód wpływu demonologii bałtyjskiej na pomorską 
i łączył go z pruskim kuke114. E. Masłowska -  za Sławskim (Sławski SE III, 325, 334) -  
wyraz kuka odnosiła do kuku -  nazwy dziecinnej, oznaczającej ‘cierpienie, ból, ranę’, 
sugerując związek z *kućiti ‘doskwierać, dokuczać’ oraz przypominając częste u Sło
wian wyobrażenia złych demonów jako ptaków nocnych [EM, 81].

Kasz. olfas -  wyraz niezupełnie zrozumiały, zachodzący w powiedzeniu: ńe vo- 
łdj olfasa z łasa, bo on prińje sóm, być może oznacza licho, złego ducha, albo ogólniej 
-  coś złego, niepowodzenie, nieszczęście, biedę -  pisze Sychta (por. olfas ‘niedołęga’, 
Sychta SGKasz III, 318). Zdaniem G. Labudy znaczenie ‘tuman, niedołęga, niezgraba’ 
jest wtórne, pierwotne znaczenie zachowało się w cytowanym powiedzeniu. G. Labuda 
rekonstruuje, ze względu na nagłosowe o-, dwie postaci: /v/ olf- [niem. Wolf ‘wilk’] 
oraz ol-foss. Sądzi, że najbardziej odpowiednim zamiennikiem byłaby druga postać: 
‘stary lis’ -  der ołle Foss. Zaś w drugim członie wyrazu olpuch -  który także wtórnie 
oznacza ‘tumana, niedołęgę’ (Sychta SGKasz III, 319) -  występuje, według G. Labudy, 
nawiązanie do niem. busch [krzaki, zarośla, gęstwina]"5.

Inną interpretację podają autorzy Słownika etymologicznego kaszubszczyzny -  ol
fas to derywat z sufiksem tworzącym rzeczowniki pejoratywne -as od dniem. O lf : Alf 
‘bałwan, tuman’, śrdniem. alf ‘(zły) duch, elf. Przypuszczają oni, że pierwotnie 
do kaszubszczyzny została zapożyczona postać *olf zapewne z dniem, wariantu Olf 
a od niej w gwarach utworzono derywat z sufiksem -as. Rozwój znaczeniowy ‘(zły) 
duch’ > ‘bałwan, tuman’ dokonał się na gruncie dolnoniemieckim, stąd kasz. ‘niedołę
ga’. Niezależnym bezpośrednim zapożyczeniem z dniem, jest wyraz alf ‘diabeł, który 
pod postacią ognistego smoka (meteoru, kuli ognistej) przynosi swemu panu skarby’ 
[zob. w rozdz. Nazwy demonów domowych]. Dawniejsze znaczenie ‘zły duch’ 
w kaszubszczyźnie poświadczone jest w nazwie sporzącego demona domowego alf 
oraz w przytoczonym powiedzeniu z wyrazem olfas (SEKasz III, 364).

114 G. Labuda, Mitologia i demonologia..., s. 30-31. 
,,s Ibidem, s. 58.
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Zdaniem autorów Słownika etymologicznego kaszubszczyzny olpuch to derywat 
z sufiksem -ux od wysokoniem. postaci Alp ‘zmora’ (wtórne znaczenie z dawniejszego 
‘zły duch’), Alb ‘duch powietrzny, sylw’ (< germ. *albi- lub *alba- ‘mityczne istoty 
pośrednie pomiędzy bogami i krasnoludkami’). Być może do kaszubszczyzny najpierw 
zapożyczono postać *olp (od której następnie utworzono derywat), przy czym mogło 
dojść do zmieszania różnych dialektycznie niemieckich postaci tego samego leksemu: 
wysokoniem. Alp : Alb i dolnoniem. O lf: Alf. Zdaje się na to wskazywać zarówno po
stać fonetyczna wyrazu kaszubskiego z o- i -p, jak też kaszubskie znaczenie ‘tuman, 
niedołęga’ -  bliskie dolnoniem. Olf, A lf‘bałwan, tuman’ (SEKasz III, 364-365).

Nazwy niejasne etymologicznie

Niejasną etymologicznie jest kaszubska nazwa diabła kóbeN zly duch’ (por. to je  
nakóbla, Sychta SGKasz II, 181). G. Labuda zestawia ze scs. kobb ‘los, dola’ [tylko 
dwa razy w Kodeksie Supraskim], serbskochorw. kób ‘przepowiednia’, bułg. kóba ‘zła 
wróżba, zły los’ (co nie jest prawdopodobne), ale jednocześnie trafnie przypuszcza, że 
źródłem tego kaszubskiego wyrazu -  ze względu na zakończenie -el -  może być niem. 
Kobold [zob. w rozdz. Nazwy demonów domowych]. Tę interpretację etymologiczną 
wyklucza jednak -  jego zdaniem -  istnienie kasz. kobelk ‘silny mężczyzna’ (Sychta 
SGKasz II, 181). Podobnie -  od niem. Kobold ‘skrzat, kobold’ -  wywodzą nazwę diabła 
kobei autorzy Słownika etymologicznego kaszubszczyzny. Kasz. kobelk ‘silny mężczy
zna’ pozostaje dla nich niejasne (SEKasz III, 80). G. Labuda wskazuje też niem. kab- 
beln ‘kłócić się, wodzić się za łby, gryźć’, niem. Kabel ios; nadział ziemi nabyty drogą 
losowania’, ale stwierdza, że nie ma między nimi a nazwą diabła kóbel bezpośrednich 
nawiązań. Na koniec swych rozważań przytacza obrzęd ludowy z Ziemi lęborskiej, za
uważony i opisany przez R. Gerlacha:

Biorą do ręki nóż, chwytają go za ostrze i każdy z nich rzuca go po trzy razy do góry. 
Potem każdy obraca się naokoło siebie. Gdy nóż wbija się ostrzem w ziemię, za każdym 
razem wycinają w tym miejscu kawałek darni, aż powstanie dziura, albo powiększają 
dziurę, która powstała już przy poprzednim rzucie. Ten kto trzyma nóż w ręku, musi przy 
tym, nie nabierając oddechu zawołać Kleewandern. Kleewandern! Gdy wszyscy 
uczestnicy wykonali swoje zadanie, umieszcza się kawałki darni napowrót w dawnym 
miejscu, obrzuca się je  ziemią i przydeptuje tak, by diabeł się nie wydostał.

R. Gerlach jest przekonany, że zabawa ta nie ma nic wspólnego z koniczyną 
(niem. Klee), raczej wywodzi się od wyrazu klewen ‘kleić’, to jest ‘zakrywać’, względ
nie od Klewe ‘szczelina’. Zawołanie Klee-wandern oznaczałoby wykonywanie czynno
ści robienia szczelin w ziemi. Jaką rolę odgrywa w tym diabeł, R. Gerlach nie zdołał 
ustalić. G. Labuda przypomina, że darń odgrywała ważną rolę w przysięgach słowiań
skich. Na potwierdzenie tego cytuje opisy z Mitologii słowiańskiej A. Brucknera:

Ow zaś darninę rozkruszywszy na głowę kładąc przysięgę czyni. Ow czyni przysięgę 
kośćmi ludzkiemi. Ow patrzy wyroczni (kobeni) ptactwa [cerkiewny przekład Kazań 
Grzegorza z Nazjanzuj.
Kiedy owi zbierają się tutaj, by składać bożkom ofiary lub gniew ich przebłagać, kapłani 
jedynie m ają prawo siedzieć, gdy inni stoją. Szepcząc sobie wzajemnie tajemnicze
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wyrazy kopią z drżeniem ziemię, ażeby na podstawie wyrzuconych losów zbadać sedno 
spraw wątpliwych. Po zakończeniu tych wróżb przykrywają losy darniną i wbiwszy 
w ziemię na krzyż dwa groty od włóczni, przeprowadzają przez nie z gestami pokory 
konia, którego uważają za coś największego i czczą jako świętość. [...] Układ pokojowy 
umacniają przez podanie prawicy i równocześnie wręczenie czuba włosów razem 
z wiązką trawy [Thietmar o Lucicach]"6 (Zob. też Sł psł V, 50-51).

Dość zagadkowe jest ‘przezwisko o niejasnym znaczeniu’ 'okąder, używane 
w zaklęciu to j e  na okądra! ‘u jakiego licha’ (por. ula okądriśće! Sychta SGKasz III, 
306). G. Labuda wywodzi je od czasownika kątrac są ‘przyjaźnić się zbyt poufale, żyć 
rozpustnie’. Jego zdaniem wyraz okądra oznaczałby personifikację istoty sprzyjającej 
rozpuście, podobnej do Smątka* 117.

Kaszubską nazwę bliżej nie określonego złego ducha hermus (por. to je  na her- 
muusa! Sychta SGKasz II, 12), niejasną etymologicznie, autorzy Słownika etymologicz
nego kaszubszczyzny próbują wiązać z hermus ‘skrzyp polny, Equisetum arvense’, bę
dącym chwastem szczególnie trudnym do wytrzebienia oraz z hermus ‘skrzyp błotny, 
Equisetum palustre’, mającym właściwości trujące. Hermus notowany jest też w zna
czeniu ‘duch jadu i trucizny’ (Labuda 1982: 43), ale nie wiadomo, czy znaczenie to nie 
jest sztucznie dotworzone (SEKasz II, 257). Być może istnieje jakiś związek między 
kaszubską nazwą diabła hermus a podhalańskim hermińscy ‘diabli’ -  używanym 
w przekleństwach [zob. wyżej],

Z Radomskiego pochodzi nazwa ‘drobniejszego diabła’ r/ems(DWOK 21: Ra
domskie II, 163). Być może jest to nazwa pseudołacińska utworzona od gwar. przy
miotnika demy ‘dumny; okazały; hardy’ (Karl SGP I, 319; o przymiotniku w kasz.: 
SEKasz II, 35). W Słowniczku kończącym Wieczory bodeńskie czyli powieści o stra
chach i upiorach Józefa Maxymiliana hrabiego Ossolińskiego zapisano derus w zna
czeniu ‘zdzierca, wyzyskiwacz’ (1970: 139).

Nazwanie diabła, złego ducha kudyś{K.arł SGP II, 513) może być podobne pod 
względem morfologii do omówionych wcześniej: kudjabeł, ku jad, kusrat.

Nazwa diabła tórz(DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 89) łączy się zapewne 
z tchórz, tórz ‘Putorius foetidus, zwierzę; nazwa przeniesiona na człowieka’ (BrUckner 
SE, 567). Podstawą nominacji byłaby więc tu cecha ‘smrodliwy’. Przypomnijmy, 
że wedle ludowego mniemania diabeł ma smrodliwy oddech i pozostawia po sobie 
zapach siarki.

Homst ‘diabeł’ (por. homstaś ty zjad przekl. ‘zjadłeś diabła’, Biela 1891: 377; 
potem: Karł SGP II, 189) jest być może związany z niem. dial. Hamster ‘chomik’, ale 
także ‘odludek, sknera’ (informacja prof. T. Szymańskiego).

Kasz. retak ‘zły duch’, wyraz żywy już tylko w przekleństwie: to je  na retaka! 
a ju  retak, će co! (Sychta SGKasz VII, 267) oraz kasz. przest. retóik ‘zły duch’, wyraz 
używany tylko w przekleństwie: to je  na retńika! ażebe cą vsesce retńice vząle, Sychta 
SGKasz IV, 326) -  szczątkowo zachowane nazwy demona -  uznawane są za wyrazy 
nieznanego pochodzenia. Niewątpliwie jednak związane są z niem. dial. pr. (na Warmii) 
Rette: Fru Rette ‘straszydło przebywające w życie, demon zbożowy’ (Fru = niem. Frau

" ‘ Ib id e m , s . 5 8 - 6 1 .

117 I b id e m , s . 5 4 - 5 5 .
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‘kobieta, żona, pani’). Semantyka kasz. reteśk ‘żartowniś, dowcipniś, kpiarz’ sugeruje, 
że wyrazy kasz. mogły oznaczać demona płatającego ludziom figle (SEKasz IV, 183).

Całkowicie niejasne etymologicznie są dla mnie następujące nazwy: jam szoł 
‘diabeł’ (Z. S. 1912: 161), Minek ‘zły duch na usługach czarownic’ (por. caroxa 
vsaji Minka, Sychta, Słów. kociew. I, 61; por. binka zadać ‘rzucić urok’, SGP PAN II, 
221), michecher ‘strach na dzieci, diabeł’ (SGŚ1 Ciesz, 177), pexncol (por. ńex će 
pexna^Ie / kadó-ki / fćernaste veznóm! Tomaszewski 1935: 111), furys ‘diabeł’ 
(Schnaider 1901: 260).



X NAZWY DEMONÓW POLNYCH I ZBOŻOW YCH'

N azwy d e m o n ó w  polnych i zbożow ych

INFORMUJĄCE O MIEJSCU PRZEBYWANIA

Archaicznym znaczeniem kaszubskiego pólóica]esX ‘demon polny w postaci na
giej dziewczyny z wieńcem kwiatów na głowie, posiadający siłę przysparzania urodzaj
ności’. Kaszubi wierzą, że na zimkuii cc mesie prebere, pólńica uebxueji, abuena 
He Urn kueńii uebjeźje puela. Na pola, które nawiedza, niesie urodzaj i broni je przed 
szkodliwymi duchami, pola zaś, które omija, wydają skąpe plony. To pevno pólńica 
uerńiną naśe puele-  skarżą się w drugim wypadku starzy gospodarze (Sychta SGKasz 
IV, 122).

W Opolskiem demon polny nazywany jest przypolnicą (Simonides 1989: 251). 
Wydaje się, że funkcją przedrostka przy- jest tutaj budowanie aluzji fonetycznej 
do synonimicznej nazwy tego demona polnego -  przypołudnica (Simonides 1989: 251) 
[zob. niżej].

Wyobrażenie innego kaszubskiego demona polnego jest związane z ludowymi 
wierzeniami o duszach pokutujących pod leżącymi na drodze kamieniami. Kaszubskie 
przestarzałe mogilnik jest nazwą bliżej nie określonego ducha przebywającego w gro
madach kamieni, skąd często wieczorami słychać jego płacz. Mogilnikmeskav mogilax 
kameni, ćasą je  ćec, jak on place. Jedni gadaję. że to deśe neoxrconex jęci plącę 
(Sychta SGKasz III, 99).

Miejsce przebywania jest też podstawą nominacji następujących nazw demonów 
zbożowych:

kasz. przestarz. rźańixa ‘demon zbożowy w postaci starej baby’ (por. kej va 
xceta, żebe vaju rżańbca vząła, tej le bajta v żęto, Sychta SGKasz IV, 372),

kasz. rżana / źetna mac ‘matka’ -  żeński demon zbożowy w postaci kobiety 
z kosą; wysokiej kobiety z zielonymi zębami; kobiety z plecónkę ‘plecionym ulem’ za-

1 J.S. Bystroń uważał, że nie istnieją „specjalne demony zbożowe, które byłyby wyłącznie do zboża 
przywiązane i które byłyby przedmiotem kultów żniwiarskich”. Jego stanowisko było -  jak sam podkreślał -  
zaprzeczeniem poglądów Mannhardta i J.G. Frazera, którzy uważali „wiarę w duchy zbożowe za rzecz pewną 
i na tej podstawie starali się tłumaczyć zwyczaje żniwiarskie (i agrarne w ogóle) północnej Europy, traktując 
je jako przeżytki kultu, poświęconego niegdyś duchom zboza’t; zob. idem, Zwyczaje żniwiarskie w Polsce, 
Kraków 1916, s. 29, 1; zob. też J.G. Frazer, Złota gałąź, przełożył H. Krzeczkowski, Warszawa 1996, s. 333— 
341. Sygnalizując odmienne stanowiska, przy pomocy kryterium miejsca przebywania wyróżniam grupę 
demonów zbożowych -  nie wnikając głębiej w genezę wierzeń z nimi związanych.
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miast głowy, z oczami jak gwiazdy, z uszami jak osioł; z maryevnimi ząbami i ćarnę 
xustkę na glove, powodujący, że niektóre ziarna żyta zamieniają się w zetnę nac ‘spo
rysz, Secale comutum’ -  według wierzeń ludowych ziarna dotknięte grzybkiem zbożo
wym, sporyszem, wróżą urodzaj (KLS III, 533), najprawdopodobniej dlatego, że pęcz
nieją- (por. przestrogi dawane dzieciom: ńe xojeta v żęto, bo vaju vezńe żetna mac\ le 
dobre paseta, bo żetna mac veleze z żęta, ona vaj w je  gardlela, Sychta SGKasz III, 32), 

kasz. żarna mac ‘demon zbożowy w postaci baby, pożerający dzieci i gęsi’ (por. 
żarna mac ‘sporysz, Secale comutum’ [!], Sychta SGKasz III, 32),

na Warmii i Mazurach żytnia matka, przebywająca w południe na polu, porywa
jąca ludzi znajdujących się tam mimo zakazu (inaczej: żytnia baba, babojędza, Szyfer 
1975: 132),

pszeniczna matka (Kukier 1968: 293),
w Opolskiem matka obiyla [‘zboża’], matka zboża -  wyobrażana pod postacią 

źdźbła zboża z podwójnym kłosem, z którego ziarno ma wyjątkową moc i dlatego jest 
dołączane do siewu innych zbóż (Bytnar-Suboczowa 1963: 69) -  gwar. śląskie obiyle 
według informacji mojej mamy to ‘zboże zebrane z pola, przechowywane w stodole’ 
(por. obile ‘żyto, zboże’, obili -  właść. o bile ‘zboże’, obiele, obile ‘ts.’, obieli ‘ts.’, Karł 
SGP III, 356) -  W. Budziszewska, pisząc o wschodniosłowiańskich bóstwach i demo
nach urodzaju, cytowała formy pochodne od obił-: ros. dial, obile ‘każde nie omłócone 
zboże, żyto, pszenica, jęczmień’ (Archangielskie), ‘wszelka jarzyna’ (Pskowskie), ros. 
obilie ‘obfitość’, scs. obilbje ‘ts.’2,

kasz. rżani ojc ‘bliżej nie określony demon zbożowy’ (Sychta SGKasz III, 305), 
koc. rżanniojćec(Sychta SGKasz III, 305; Sychta, Słów. kociew. -  nie notowane),

kasz. baba, częściej żetna / rżanal żarna baba ‘demon zbożowy w postaci starej 
baby’ (por. tak długo bąjeś xojił v żęto, jaż żetna baba veleze i ce vezne; v żece seji 
rżana baba, Sychta SGKasz I, 9; VI, 293; IV, 372; potem: SGP PAN I, 210; I, 9-10),

koc. żitna baba ‘ demoniczna postać kobieca mieszkająca w życie na polu’, żitnó 
babć staśó jeći (por. tak długo xojice po żiće, jaż żitna baba vileze i vas vezmńe, Sych
ta, Słów. kociew. III, 140; por. v żoce meśkcn baba v pecu p-od zemę uona mco żabę 
głovą, a uoćoiakbik, Lorentz PW I, 12),

na Warmii i Mazurach żytnia baba{Szyfer 1975: 132),
śląskie żytni baby, żytnice (inaczej: połednice, południce, rusałki polne, Łysko 

1992: 51),
kasz. żetni ja d  ‘ demon zbożowy w postaci starego dziada’ (por. v żece seji żetni 

jad, Sychta SGKasz VI, 293), koc. żitni ja d  ‘demon zbożowy’ (Sychta, Słów. kociew. 
III, 140), także stoy(Kukier 1972: 507),

koc. jad, zwykle rżaóil źitni ja d  ‘demon stojący na straży, by nikt bez potrzeby 
nie wchodził w zboże i nie deptał kłosów, szczególnie niebezpieczny dla dzieci, 
bo zamienia je w mak -  aż do żniw (por. jak xceś, żebi ća źitni jad  obróćeł v mak, to 
spróbuj i j i j  v żito, może uź ńe vileźeś z ńego, Sychta, Słów. kociew. I, 113) -  według 
ludowych wierzeń kaszubskich makovnica ‘mak, Papaver somniferum’ w zbożu to naj
częściej dzieci przemienione przez demony zbożowe za to, że zrywały lub deptały kłosy 
(Sychta SGKasz III, 39),

2 W. Budziszewska, Wschodnioslowiańskie bóstwa i demony urodzaju, Prace Filologiczne, t. XXXV, 
1990, s. 37.

138



kasz. strex ‘demon zbożowy w postaci dziada, który ma jak dva korce brex, v ten 
brex on jece kła je, kej v źeto jid ę ’ (Sychta SGKasz V, 176), także rżani/ źam il źetni 
strex ‘demon zbożowy w postaci strexa, czyli dziada’ (por. ńe xo j v źeto, bo tam rźańi 
strex seji, Sychta SGKasz IV, 372), może także kasz streśk ‘bliżej nie określony dzia
dek, którym straszą dzieci’ (por. streśk ‘staruszek, dziadek’; por. spij le, jecko, bo 
streśk prinje, Sychta SGKasz V, 177),

kasz. z ijk  v źece  ‘demon zbożowy w postaci zająca’ (Sychta SGKasz VI, 173), 
kasz. mack, mack; zwykle źetni mack ‘bliżej nie określony męski demon zbożo

wy’ (por. mack ‘zając’; to je  na macka! Sychta SGKasz III, 34), H. Popowska-Taborska 
łączy tę nazwę z kasz. Mack -  zdrobnieniem imienia Maciej3,

w Lubelskiem i Rzeszowskiem żytniczki (Pe\ka 1987: 101), 
kasz. óvsnikóń-  demon zbożowy przebywający w owsie w postaci konia, maści 

gliniastej, z grzywą i ogonem podobnym do kłosów dojrzałego owsa; leje redko vijęm 
udvsnegue kueńa, vijęm gue le same kueńe\ ce kóń uuzdri udvsnegue kueńa, to uon są 
roSi je  ci, vspine są na sledne śpere j i  vesolo rze; należy pilnować gęsi, abe ńe vxuejele 
v uovsji kriką ńe spłośele udvsnegue kueńa, bue udvs prestełbe rose, dvsni kóń streże 
udvsa, dlatego starzy ludzie przestrzegają dzieci: ńe xue jv  udvs, buece kuepńe yovsni 
iro/7 (Sychta SGKasz II, 198).

Kaszubskie przestarzałe groxova mac jest nazwą demona w postaci baby, strze
gącego grochu przed dziećmi (por. tak długo bęjeta lazła v grox, jaż groxova mac 
veleze i vaju prexvaci, Sychta SGKasz VII, 159), a groxovnica -  bliżej nie określonego 
demona przebywającego w groxu (Sychta SGKasz VII, 83).

Demony nazywane: Matka Zboża, Matka Żyta, Matka Grochu znane są również 
w Niemczech4 -  niem. Roggenmutter [zob. niżej], także Roggenalte [niem. Roggen 
‘żyto’, niem. Alte ‘starzec, dziad’], Weizenmutter [niem. Weizen ‘pszenica’], Erbsen- 
mutter [niem. Erbse ‘groch’] (Kukier 1968: 293), Roggenmutter, Erbsenmutter, Korn- 
mutter [zob. niżej], Kornfrau, także Kornmannchen [niem. Kom ‘zboże, żyto’, niem. 
Mdnnchen dem. ‘człowieczek, mężulek’], Kornmuhme [zob. niżej] (Bystroń 1916: 12). 
Nazwania notowane w polskich gwarach można więc traktować jako paralele.

Matką zboża, matką żyta nazywano też źdźbła zawierające jak największą ilość 
kłosów -  dwa, a nawet dwanaście [zob. wyżej: matka obiyla, matka zboża]. Przecho
wywano je w domu troskliwie przez cały rok, by użyć ich ziaren do siewu. Wierzono, 
że takie postępowanie zapewni obfity urodzaj5. U Słowian ostatni snop -  w zależności 
od gatunku zbieranego zboża -  zwany jest Matką Pszenicy, Żyta, Jęczmienia, Owsa. 
W Tamowskiem wieniec dożynkowy spleciony z ostatnich kłosów nazywany jest Mat
ką Pszenicy, Żyta lub Grochu. Wiosną kilka ziaren z tego wieńca miesza się z ziarnem 
siewnym. Ostatni snop zwie się też babą. W okolicach Krakowa, gdy mężczyzna wiąże 
ostatni snop, mawia się: dziadek siedzi w tym snopie, a gdy snop wiąże kobieta: baba 
w nim siedzi. Kobietę tę zawiązuje się w snopie tak, że tylko głowa jej wystaje. 
Na ostatnim wozie zabiera się ją  do domu, gdzie cała rodzina polewa ją  wodą. Kobieta

3 H. Popowska-Taborska, Kaszubskie appellativa utworzone od nazw własnych, [w:] Leksyka sło
wiańska na warsztacie językoznawcy, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, Warszawa 1997, s. 203.

* J.G. Frazer, Złota gałąź..., s. 333-334.
5 D. Niewiadomski, Semantyka ziarna w inicjalnych rytach siewnych, „Etnolingwistyka”, t. IV, 1991,

s. 89.
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ta przebywa w snopie przez cały czas trwania tańców, a przez cały rok nazywana 
jest babą6.

Na Śląsku demony przedstawiane jako jasno ubrane kobiety siedzące w zbożu 
nazywane były chabemicami (Simonides 1984: 87-88; por. jag my xćauy iż na poły, za 
jeći, to dycho uoicove padali ńe leć tąt>, bo će veiźńe xabemica, Pluta 1964: 106). To 
nazwanie pochodzi od niem. Haber, Hafer ‘Avena sativa, owies zwyczajny’ (Kluge 
1967: 280; WS niem.-pol. I, 742). Jest więc hybrydą z polskim sufiksem -nica. Wtórnie 
skojarzono je z nazwą rośliny o dużych szafirowych koszyczkach kwiatowych, rosnącej 
głównie w zasiewach zbóż i lnu -  chodzi o chaber (Centaurea), zwłaszcza chaber bła
watek, tak zwany modrak (Centaurea cyanus) [por. niem. Kornblume ‘bławatek, mo- 
drak’, dosł. ‘zbożowy, żytni kwiat’]. W polskich materiałach etnograficznych znajdują 
się informacje, że chabemica przybrana jest chabrami.

Nazwę żeńskich demonów wodzących -  młaki (Kotula 1974: 46) można wyja
śnić przywołując gwar. rzeczownik młaka* 1 oznaczający bagna, moczary. Kaszubskie 
popłavóikto nazwanie złego ducha pojawiającego się ze światłem w ręku nad trzęsawi
skami (Sychta SGKasz IV, 138). Wywodzi się ono od gwar. popław ‘rodzaj łąki mo
krej’ (o tym ostatnim wyrazie: Bańkowski ES II, 700).

Kaszubskie błotnik ma znaczenie ‘zły duch pojawiający się w postaci czarnego 
mężczyzny z latarnią w ręku, kroczący przed człowiekiem kilka kroków naprzód i oświe
tlający mu drogę wśród ciemności’ (Sychta SGKasz 1,44; potem: SGP PAN II, 296).

W okolicach Nowego Targu demon w postaci światła pokazującego się nad mo
kradłami i torfowiskami nazywany jest graniecnikiem. Bierze on nazwę od tego, że 
włóczy się po granicach wsi. Człowieka, który by mu zaufał, zaprowadziłby na trzęsa
wiska. Demon ten miał się ukazywać jako chłop w butach z cholewami, z odciętą gło
wą, któremu z szyi wydobywał się płomień, jako chłop ze świecącą twarzą, jako małe 
dzieciątko z latarką w ręce, jako pędzące światełko.

Niektórzy twierdzili, że graniecniki to pokutujące za niesprawiedliwe pomiary 
dusze inżynierów (Kowalska-Lewicka 1957: 13). Błędne światełka -  utożsamiane 
z pokutującymi duszami geometrów [zob. niżej] -  na Warmii i Mazurach nazywane są 
granicznikami-  tak samo jak geometrzy: dvunasta v nocy, śfatuo śuo ~od douu, to byli 
grańićniłd, co pomerli, ony pomeźajo granyce (SGOWM II, 314). W Moszkowcach 
notowane jest określenie pohranyśnyk ‘upiór błądzący nocą ze światłem po miedzach -  
mają to być dusze niesprawiedliwych rzeczoznawców gminnych, które tam muszą po
kutować’ (Janów 1930: 191). Na Śląsku błędny ognik nazywany bywa miedznikiem  
(Simonides 1989: 253).

6 J.G. Frazer, Złota gałąź..., s. 334-335. J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie..., s. 85, 88 [o „ludzkich 
inkamacjach zboża”: s. 84-89]; o zwyczaju żniwnym obwiązywania właściciela majątku słomianymi powró
słami lub obstawiania snopami i innych zwyczajach żniwnych zob. W. Drozdowska, Tradycyjne zwyczaje 
związane z gospodarką zbożową w systemie folwarcznym na terenie Kutnowskiego, Prace i Materiały Muzeum 
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t. XXI, 1980 (1983), s. 65-136.

1 Młaka gwar. karpackie ‘miejsce bagniste’, ze słowac. młaka ‘kałuża’, do literatury wprowadzili 
u schyłku XIX w. „tatrofile”, entuzjaści świeżo odkrytej góralszczyzny zakopiańskiej (Bańkowski ES II, 197— 
198).
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Nazwy informujące o  czynnościach demonów polnych i zbożowych

(W STOSUNKU DO LUDZI)

Płonnik; plonnik, pionek to nazwy wielkopolskiego demona opiekuńczego zbóż, 
który został zdegradowany do rzędu diabłów. Ma półludzką, półdiablą postać. Czarno 
ubrany, w wigilię św. Jana przed wschodem słońca przechodzi na ukos przez łan zboża 
i sierpem wycina wąziutką ścieżynę. Idąc zabiera z kłosów plon (Wróblewski 1967: 
439-440) [zob. w rozdz. Nazwy demonów domowych\.

W Krakowskiem nazwą żeńskiego demona zbożowego, o odrażającej powierz
chowności, porywającego i zjadającego dzieci, jest zjadarka (Fischer, Etnografia, 208). 
Przypomnę, że zjadarka oraz wyrażenie zjadarka baba są tam też nazwami czarownicy, 
która zjada ludzi (DWOK 8: Krakowskie IV, 20, 23).

W okolicach Rogoźna demon ukrywający się w życie nosi miano ■żegacz'(Simo
nides 1989: 250). Być może wyraz ten jest oparty na czasowniku żegać ‘podpalać’ 
(Bruckner SE, 663-664 -  tylko o czasowniku). Mielibyśmy więc do czynienia z demo
nicznym wyobrażeniem ukształtowanym pod wpływem palącego w letnie południe 
słońca. Dodam, że w Krakowskiem południca opisywana jest jako taka baba, co pali 
ogień na polu, albo kajniebądź, ale ino rzkomo. Rzkomo się widzi, że się pali, a to się 
nie pali (Bystroń 1916: 7). W Wielkopolsce demon przebywający w zbożu nazywany 
jest zagacz. Przestrzega się przed nim: nie chodź w żyto, bo cię zagacz schwyto. 
T. Wróblewski podaje, że według lokalnego podania imię Zagacz nosił rabuś, który 
przed około 120 laty grasował na trasie z Rogoźna do Poznania, w okolicy Skoków 
i Murowanej Gośliny. Miał się on czaić na przejezdnych w życie rosnącym wzdłuż dro
gi. Być może opowieść ta związana jest z lokalną, zatartąjuż wersjądemona zbożowego8.

Demony wodzące po bagnach -  bardzo często w postaci światła -  noszą nastę
pujące nazwania: błędnik (Karł SGP I, 91), a także błądy, wodziciele, latawice -  

w Małopolsce utożsamiane z diabłem (Kotula 1974: 46), mydd, mułki, w singularis 
myyek, muuek (Simonides 1984: 89; Pluta 1964: 133, 143), mamona (Koczwara 1912: 
221), a także mamuna (SGS1, 46; Simonides 1984: 89; Kumotry diobla, 168; por. ma- 
muny vojuuy, a nabarji, jak pijak set, Nitsch 1960: 123), omana ‘zły duch w postaci 
błędnego ognika’ (por. omana pokazuje są nad biotami, Sychta III, 319; SEKasz III, 
365), omańc ‘zły duch omamiający ludzi, ukazujący się szczególnie w postaci błędnego 
ognika’ (Sychta III, 319; SEKasz III, 365).

W Małopolsce demony wodzenia -  błądy obierały sobie za siedzibę kamienie, 
nazywane błędnymi kamieniami (Kotula 1974: 50) [zob. nazwy demonów wodzących 
po lesie w rozdz. Nazwy demonów leśnych].

W gwarach kaszubskich błądni ojjin jest nazwaniem dziewczyny zamienionej 
w płomyk za to, że wbrew woli rodziców wychodziła wieczorami na spotkanie 
z ukochanym chłopcem pod pozorem pójścia po wodę. Blądni ogin prowadzi zakocha
nych w ustronia, gdzie ich namawia do grzechu, po czym topi w błotach (Sychta 
SGKasz I, 43).

8 T. Wróblewski, Demony i wyobrażenia demonologiczne, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, pod 
red. J. Burszty, t. III, Poznań 1967, s. 440; J.S. Bystroń pisze o Zagacu jako o słynnym rozbójniku: „postaci 
historycznej, która traci z wolna swoje cechy i staje się tylko pewnym sposobem wyrażania się, mającym na 
celu odstraszenie dzieci” -  idem, Zwyczaje żniwiarskie..., s. 9.
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Nazwy informujące o zachowaniu się błędnych ogni,
SPOSTRZEGANYM PRZEZ LUDZI

Należą tu derywaty odczasownikowe z sufiksami -nik, -arz (gwar. -orz, w plura
lis: -arz(e), -orz(e), -ar(y)), -ek, z żeńskim -ka: świecznik (Karl SGP V, 365; DWOK 
15: W.Ks. Poznańskie VII, 49; FGZŁódz, 40), zapisane w pluralis świeczniki (Szyfer 
1975: 129, 128 -  mapa: Nazwy duchów pokutujących na bagnach), świśczniki{Gr&)nev\. 
1880: 192-193), śfićóiki (Szymczak 1961: 306-307), śvićńik ‘pokutujący po śmierci 
duch mierniczego, który niesprawiedliwie pomierzył pola, zamiast głowy ma płomień, 
biega po polach w nocy i mierzy te pola, które za życia źle pomierzył na ludzką krzyw
dę’, ‘błędny ognik na bagnach i łąkach, rozbłyskujący tam, gdzie są zakopane skarby, 
które w ogniu się oczyszczają’ (Bąk 1960: 81, 121), śtfyćńik (Sobierajski 1985: 181; 
Tomaszewski 1930: 192), świecznik, śvfyćńik, śyiycóik(Gruchmanowa 1970: 82, map
ka nr 77: Błędny ognik), świócnik (Gonet 1910: 88-89), śficńik  (Szymczak, Słownik 
gwary Domaniewka VII, 986), kasz. śvećóik ‘zły duch w postaci latami, prowadzący 
w ciemnościach ludzi na moczary, by ich utopić’ (Sychta SGKasz V, 198), koc. śvećńik 
‘zły duch przyświecający w nocy ludziom latarnią nisko nad ziemią i prowadzący ich 
do stawu, bagna lub w gęstwinę boru, z której niełatwo się wydostać’ (Sychta, Słów. 
kociew. III, 91), kasz. svetnik ‘zły duch w postaci płomyka, ukazujący się niekiedy 
nad bagnami i torfowiskami’ (Sychta SGKasz V, 198), w Chełmskiem świetnik(Szyfer 
1975: 129), w pluralis świecńrze (Polaczek 1914: 116), świecorze (Kumotry diobła, 
139), świcorze(Simonides 1984: 89), śvicary(Gmchmanowa 1969: 114-115), świycorz 
(SGŚ1, 76), świecara, śyiycara, śvicora, świeczara, Svicara, śvicora, śfićora (Gruchma- 
nowa 1970: 82, mapka nr 77: Błędny ognik), świeczek (DWOK 46: Kaliskie i Sieradz
kie, 462), .ftwcze/tjDekowski 1987: 140), świecznik (Simonides 1989: 253), svitk  ‘po
tępieniec bez głowy uganiający się jako błędny ognik po błotach, na które prowadzi 
napotkanych ludzi, szczególnie pijaków -  znikając wywołuje burzę w przyrodzie’ 
(Sychta SGKasz V, 205), [por. svitk i -  w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła], zapisane 
w pluralis świecki (Simonides 1984: 89), w singularis świecka (Simonides 1989: 253)9 
oraz -  przez A. Szyfer wywodzone od świecić -  poświętniki (Szyfer 1975: 129, 128 -  
mapa: Nazwy duchów pokutujących na bagnach).

Poświetnikio nazwanie duszy tego człowieka, który za życia trzy razy budynki 
podpalił. Po śmierci chodzi on z latarnią po świecie [!] i przyświeca ludziom idącym 
nocną porą (Fischer 1929: 218). Najprawdopodobniej skojarzono tę odczasownikową 
nazwę -  na zasadzie etymologii ludowej -  z przysłówkiem po świecie.

W gwarze gorczańskiej notowane są dwie nazwy synonimiczne: światełko, dzi
kie światełko'' rodzaj demona’ (Kobylińska 2001: 175). Wyrażenie latające światełka na 
Śląsku jest synonimem nocnic, klękanie -  demonów podobnie jak inne błędne ognie 
niebezpiecznych dla człowieka (Łysko 1992: 47). Kaszubskie latajęci vid  [‘latające 
światło’] jest nazwą błędnego ognika (Sychta SGKasz VI, 147-148).

W okolicach Andrychowa fosforyczne światełka ukazujące się na moczarach 
i bagniskach noszą miano biegunki, biegonki{Gonet 1900: 268).

9 Zob. J.P. Dekowski, Rzeźby demonologiczne Ignacego Kamińskiego, Łódzkie Studia Etnograficzne, 
t. II, 1960, s. 167-170 [świckiczyli ometry złośliwe i łagodne, 169].
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N azwy informujące o  pochodzeniu  błędnych ogni o d  d u sz  geometrów  
(którzy za  życia oszukiwali przy pom iarach)10

lag źle uumetra poińeży, to śe śficńiki tam pokazu iom (Szymczak, Słownik gwa
ry Domaniewka V, 721). Jakeśig uogmk'i śe zapalajo [...], uogeńaśki [...] na duckuoś 
‘długość’ chueb debry, guevy ńi-ma, ino na rameńach puo śflcce, a sadzi, ino śe miga, 
casem se stańe i znou vali [...]. Staży gadajo, ze to te ńiźijery, co za źyća uośukańe 
miźali, teraz muśo puo-śmerćipuopramć i z-uajńcuchamy latać, ła-teguo ńepśespećńe 
uląc śe ‘położyć się’ v-necy na-męndzy, abuo v-bruźdźe, abuo gdże na-grańicy (Witek 
1904: 9-10).

Prócz wymienionej ńiźijery, zapisanej także: nizijery (Uryniak 1970: 298), 
w polskich gwarach notowane są też następujące nazwy: mierniki (por. źle mierzył za 
żywota, to po śmierci tera lota, Wawrzeniecki 1907: 238; por. jak za ziwota nie domie
rzył, to po śmierci latał, Śliziński 1960: 49; por. jak za życia niedomierzyli, to p-o 
śmierci ten granice kcieli cofać, Śliziński 1987: 66; Wojewódzki 1960: 39; Simonides 
92; Szyfer 1975: 129), mierniki, mince, miercki(Uryniak 1970: 298), zapisane w 1. poj. 
miernik, mńyrńik ‘zły duch prowadzący pijaka ku topieli’11 (por. buutedi mńyrńik, co 
latau, iag viecorym se suo, tyn mńyrńik to piiiakaprovajuu do utopiyńa, un viglundau 
iag gouumbek i mńau take sfycke na plecax, a tedi take dva sksideuka, Gómowicz, 
Dialekt malborski III, 241), jeom etry(DWOK 17: Lubelskie, 73), zapisane w singularis 
geometra (Szyfer 1975: 129), omętra (Knopp 1895: 512), umentra(Siek 1939: 78) [por. 
uometra, uumetra, ieuometra, ieuumetra, geuometra ‘geometra’ (Szymczak, Słownik 
gwary Domaniewka V, 721)]. Pokutujące duchy geometrów widywano też w postaci 
antropomorficznej -  pochylone „nad aktami”, czy przesuwające kamienie graniczne.

Kaszubskie odonvca jest nazwą człowieka rozorującego miedze i przestawiają
cego kopce na granicach pól, a po śmierci nie znajdującego spokoju w grobie (Sychta 
SGKasz III, 334-335). Kociewskie mńerńik ma znaczenie ‘człowiek, który po śmierci 
przestawia kamienie graniczne za karę za to, że za życia zmieniał granicę’ (Sychta, 
Słów. kociew. II, 128). W gwarach kaszubskich merea z  vidą\o nazwanie niesumienne
go gospodarza procesującego się za życia o granicę, a po śmierci pokutującego na po
lach w postaci błędnego ognika (Sychta SGKasz III, 150).

N azwy informujące o  upostaciow aniu dem o nó w  polnych i zbożow ych

Na Śląsku znane są demony polne noszące nazwy biała pani, czarna pani. Biała 
pani to wielka, wysoka, biało ubrana postać stojąca niemo na polu, czarna pani -  piękna 
kobieta z koroną na głowie. Czarna i biała pani nie czynią żniwiarzom krzywdy. Poja
wiają się w samo południe i proszą o rozcięcie płonącej, fruwającej beczki, czasem 
o zakreślenie tajemniczego koła, w które muszą wejść żniwiarze. Opuszczenie koła 
przed pół godziną grozi nieszczęściem lub sprowadzeniem wielkiej burzy, czasem 
ogromnego zwierzęcia (Simonides 1989: 251, 252).

10 Zob. B. Baranowski, Pośmiertna kara „zazlą miarę" w wierzeniach ludowych, Łódzkie Studia Et
nograficzne, t. VII, 1965, s. 73-85.

11 Pierwotnym znaczeniem było zapewne: ‘pokutująca dusza niesprawiedliwego geometry’.
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A. Zaręba zapisał w Chrzelicach koło Prudnika opowieść ludową Uo łźbuyipańi. 
W południe chłopi siekli łąkę. Naraz ukazała się im tako u pani Łfoudu, takóu velkou. 
Białą kredą zakreśliła wokół nich koło i powiedziała, że zacznie mocno grzmieć i przyj
dzie wielkie straszne zwierzę. Pojawił się ogromny byk, który rycząc atakował chło
pów, ale nie mógł przekroczyć zakreślonej linii. Nagle zrobiło się cicho. Po otwarciu 
oczu chłopi zobaczyli dziurę (,Śląskie teksty gwar., 134-135).

A oto fragment innej śląskiej opowieści, zatytułowanej Biało Pani z Pławniowic: 
„Dycki kole polednia z tego łasa na pola wyłaziła tako Biało Pani. Bo tu żodyn nie mógł 
bez połednie robić. I jak wto ujrzoł ta Biało Pani, to ciepoł robota i uciekoł do dom. 
A ona przyszła na to miejsce, pooglądała i poszła nazod” (Kumotry diobła, 143).

Jako nazwa demona zbożowego notowane jest pejoratywne określenie nieślub
nego dziecka -  bękart (SGP PAN II, 105-106). J.G. Frazer wyjaśnia, że niekiedy duch 
zboża występuje w postaci dziecka, które zostało oderwane od matki cięciem sierpa. Na 
potwierdzenie tego przywołuje polski zwyczaj wołania do mężczyzny, który zżął ostat
nie kłosy: „Przecięliście pępowinę”. Na Pomorzu Gdańskim -  kontynuuje Frazer -  
w figurze zrobionej z ostatnich kłosów zboża, nazywanej bękartem, wiąże się chłopca. 
Kobiecie, która wiąże ostatni snop i reprezentuje Matkę Zboża, mówi się, że czeka ją  
teraz połóg. Kobieta ta krzyczy, jakby rodziła. Stara kobieta grająca w tym obrzędzie 
rolę babki postępuje jak położna. Rozlega się okrzyk, że dziecko przyszło na świat. 
Chłopak związany w snopie zaczyna wówczas popłakiwać jak nowo narodzone nie
mowlę. Babka owija dziecko w worek, który ma naśladować powijaki, a potem zanosi 
je wśród radości do stodoły, by nie przeziębiło się na dworze12.

Na wyspie Wolin istniało przekonanie, że na przedżniwiu w łanach zbóż prze
siaduje żytnia matka ze swym dzieckiem. Organizowano więc tzw. próbne żniwo, pod
czas którego należało prowadzić głośne rozmowy, ostrzyć kosę i dzwonić kamieniem 
do ostrzenia, aby siedząca w łanie żytnia baba mogła dowiedzieć się o zamiarze rozpo
czynania żniwa przez gospodarzy i na czas opuścić łan ze swym dzieckiem. Jeżeli ktoś 
bez ostrzeżenia przepłoszył żytnią babę z łanu, to ten demon zsyłał niepowodzenia na 
jego gospodarstwo13 (Kukier 1972: 521).

Osobną grupę tworzą nazwy zbożowych demonów zwierzęcych, tj. wyobraża
nych pod postaciami zwierząt: kasz. les ‘demon zbożowy w postaci lisa, którym straszą 
już tylko dzieci’ (por. ńe x o j  v zboże, bo tam je  les, Sychta SGKasz II, 356), kasz. vilk 
‘demon zbożowy’ (por. v żece vilk sejr, vilk ovce nęka ‘zboże faluje’; ala vilkove! 
‘okrzyk wyrażający zdziwienie lub zniecierpliwienie’, Sychta SGKasz VI, 155; IV, 
155) (por. ńekara ‘wilk’, ‘zły duch’ [zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła]), kasz. 
óvsni kóń [zob. wyżej], kasz. z ijk  v żece [zob. wyżej], kasz. buła ‘demon zbożowy 
w postaci byka popędzający rogami kosiarzy podczas koszenia zboża’ (por. buła ‘byk’, 
Sychta SGKasz I, 88; potem: SGP PAN III, 80-81). Ostatni wyraz jest pożyczką nie
miecką- niem. Bulle ‘byk’ (SEKasz I, 165).

J.S. Bystroń kwestionując „wiarę w duchy zbożowe, które w postaci zwierząt 
przebiegają pola” -  czym sprzeciwia się poglądom Frazera i Mannhardta [zob. przypis 1]

12 J .G . F r a zer , Złota gałąź..., s . 3 3 5 ;  z o b . J .S . B y s tr o ń , Zwyczaje żniwiarskie..., s . 8 6 - 8 7 ,  5 6 - 5 7 .

13 R . K u k ie r , Wolińskie relikty tradycyjnej kultury duchowej. Sprawozdanie z badań etnograficznych 
w 1972 roku, M a te r ia ły  Z a c h o d n io p o m o r s k ie ,  t. X V I I I , S z c z e c in  1 9 7 2 , s . 5 2 1 .
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-  cytuje nazwy niemieckich postaci [demonicznych], którymi straszy się dzieci: niem. 
Roggenwolf Getreidewolf [niem. Getreide ‘zboże’], Grasewolf [niem. Gras ‘trawa’], 
der Bulle14

W Łowickiem demon, który w południe zamienia dzieci pozostawione w polu 
bez opieki nosi miano wywielga (Wawrzeniecki 1907: 238). Wyraz ten jest gwarową 
formą nazwy ptaka -  wilga, Oriolus oriolus (Karł SGP VI, 245)15. Gwizd wilgi według 
wierzeń ludowych zapowiadał nadejście demona.

W polskich wierzeniach ludowych kania- a  w Poznańskiem także kaniora- jest 
nazwą pięknej dziewicy z ujmującym uśmiechem, która pod wieczór otoczona obło
kiem przybywa do wsi. Łakociami zwabia bawiące się samotnie dzieci. Wśród matczy
nych pieszczot otacza je gęstym obłokiem i unosi na dzikie lasy i stepy. Stamtąd już 
nigdy nie wracają, dlatego rodzice widząc mglistą chmurkę przestrzegają: dzieci! dzieci! 
kania leci! (Karł SGP II, 302; DWOK 42: Mazowsze VII, 343; DWOK 15: W.Ks. Po
znańskie VII, 29).

Z Podhala pochodzi informacja o demonie zwanym potwora, który pasł góralom 
owce i żalił się, że nie ma się w co przyodziać. Zniknął na zawsze, gdy podarowano mu 
ubranie (DWOK 45: Góry i Pogórze II, 513).

Nazwaniami demonów wodzących człowieka, sprowadzających go na manowce 
są: uedziń (Kukier 1968: 293), ogniki (Kumotry diobla, 140), ogniki; ognie, ogniorze, 
świetliki (Szyfer 1975: 129), świetlik, śwytlik (por. te śwytliki to so duse łumetrów, to- 
tych co to za życia mnirzali zimie i nie dobrze pomnirzali i za karę muso po śmnirci po
prawiać swojo robotę, Dobrzyński 1957: 144-145, 176), kasz. svitlik, svitalc ‘zły duch 
w postaci błędnego ognika’ (por. svitlik prova^i łupi na buota; por. svitalc ‘światełko’, 
Sychta SGKasz V, 205), światło (Karł SGP V, 362), śfatło  (Batmiński, Mazur 1978: 
57), syjetło, syjetiłko (Dejna 1990: 227), światełko (Knopp 1895: 512), także dzikie 
światełka (Flizak 1952: 62) oraz świetla (Łysko 1992: 47). Ostatni rzeczownik jest na
zwą dobrego duszka nocnego -  w opowieściach ludowych przedstawianego jako duża 
kula światła, często z zarysami ludzkiej twarzy. Świetla zjawiała się, gdy ktoś podczas 
ciemnej nocy szczerze i gorąco prosił o pomoc. Wskazywała wówczas drogę tym, któ
rzy zabłądzili, przyświecała furmanom przy naprawie zepsutych kół.

Kaszubskie przestarzałe gagulc ‘błędny ognik’ (Sychta SGKasz I, 298), związa
ne z kasz. gagula ‘światełko’, wywodzone jest od dziecięcego gaga, ga ‘ogień’ 
(SEKasz II, 150). W kaszubszczyźnie nazwą błędnego ognika jest też ląpka ‘błędny 
ognik’ (por. ląpka svecina łękax, Sychta SGKasz II, 339). Na Śląsku -  latarnik (Simo
nides 1989: 253).

Zdarza się, że zamiast nazwy istoty demonicznej (nazwy błędnych ogników) po
jawia się tylko opis owego demonicznego zjawiska: „To były różne strachy. Bo ji cho
dziły, i nawet straszyły, że ludzie uciekali. Bo takie światła chodziły. [...] chodziło takie 
trzy latarki. W środku była wielko, a dwie po bokach małe” (Adamowski 1990: 51).

Kilka kaszubskich archaicznych nazw błędnych ogników to złożenia z vid 
‘światło’: tfąseźid‘z\y duch pojawiający się w postaci mężczyzny, który kroczy przed 
człowiekiem, żeby mu latarnią poświecić w ciemnościach’ (Sychta SGKasz V, 401),

14 J.S. Bystroń, Zwyczaje żniwiarskie..., s. 3-4.
15 J. Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 15.
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drogovid  ‘błędny ognik’ (Sychta SGKasz I, 244; SEKasz II, 72), m aóevid  ‘ts.’ (por. 
manevid xo jipo łękax, Sychta SGKasz III, 47).

W gwarach kaszubskich nazwami błędnych ogników są również wyrażenia: vid  
vpajiSeóe, reb a k z vidą, ćarovó ikz vidą, purtka z  vidą. Na Helu opowiadają sobie ryba
cy o błędnym ogniku, że to je  velgej vid jak ćapk. To lejci jak voter, tanceje na groma- 
dax kału ‘trawy wyrzuconej z morza’, a tej gińe v lese. Xto ije zó tim, teuo to topi 
v more (Sychta SGKasz VI, 147-148). Błędny ognik pojawia się też w postaci reboka 
z latarńę, który jije  pred ćło veką kile krokm vprodk i sveci mu ob drogą. Niekiedy 
widać tylko czarną rękę trzymającą latarnię. Czasami mówią, że to djabel z latarńę xoji 
(Sychta SGKasz II, 336), purtka bega ze svirletką [‘światełkiem’] (Sychta SGKasz V, 
204), purtka xo ji z vidą i suka za zarloxami [‘pijakami’], by poprowadzić ich na błota 
i tam utopić (Sychta SGKasz VI, 314). Błędny ognik w kaszubszczyźnie nosi też miano 
je v i  latarnik (por. jevi latarnik v kulą ce vcigńe; na telovskix lękax jevi latarńice gos- 
podażę, Sychta SGKasz II, 336).

Nazwami błędnych ogni są też wyrażenia -  najprawdopodobniej kalkowane 
z niem. Feuermann (Grimm III, 1596) [zob. niżej]: Uogńiste xuopy (por. taki xuop 
pouluncy tajncuiepo polu, Śląskie teksty gwar., 146), ogniste cbopki(Simonides 1984: 
89), pogóistyxopki, w singularis -  uogóistyixopek(Pluta 1964: 91, 101, 105, 121; SGP 
PAN III, 578).

Chłopy ogniste to także nazwanie pokutujących dusz panów, którzy za życia 
krzywdzili chłopów, a po śmierci muszą się błąkać z ognistym łańcuchem na szyi, 
bez głowy, z ziejącym wiechciem płomieni. Podobne istoty demoniczne -  ze względu 
na postać, którą przyjmują-nazywane są czarne psy, czarne konie (Łysko 1992: 108).

Na Śląsku błędne ogniki występują też pod nazwami ognisty mężczyzna, ognisty 
człowiek (Simonides 1989: 253). Kasz. ćim i xłop to nazwa błędnego ognika w postaci 
czarnego mężczyzny z latarnią (Sychta SGKasz I, 150-151).

Na Kaszubach błędne ogniki nazywane są także: vilce ślepą, kufę sleóą (Sychta 
SGKasz VI, 156; 11,302).

Nazwy demonów polnych informujące o czasie ich pojawiania się

Śląskie przysłowie ludowe mówi, że w połednie to ani ptok niy gwizdo (Łysko 
1992: 53). Dawniej w całej Polsce obowiązywał niepisany zakaz pracy w południe -  
przerywano wtedy pracę w polu, często wracano do domu, by nakarmić zwierzęta go
spodarskie i zjeść obiad. Między łanami zboża, na miedzach, pojawiała się południca16:

Miyndzy żytami siedziała tam baba. Miała biołom jakla, chustka na głowie tak jakoś 
śmiysznie zawiązanom i przykrytom łociypeczkom zbożo, żeby se trocha ciynia zrobić. 
Z boku, jak  u pytoczki wisiała ji torba. Rozciyrała w gorści kłoska, wybiyrała ziorka 
i jadła. [...] Jakech dochodził do tyj miedzy, zrobił się wielki wiater. Zawioł koło mie, 
zatańcowoł... Zakurzyło, żech musioł rękami łoczy zakryć. I jednym razym ucichło. 
Wejrzołech spod tych rąk... Na drodze stoła i mierzyła we mia wzrokiym, jakby mie 
chciała nim przebić. Jo się tych jeji ślypi tak przeląk, żech skryncił z drogi na rżyska i bez 
te rżyska, na śrek [‘na ukos’], jak łoparzony poleciołech ku chałupie (Łysko 1992: 53).

16 Zob. W. Budziszewska, Łużycka południca na tle porównawczym. Zeszyty Łużyckie, t. II, War
szawa 1992, s. 74-77; AJiKLWkp X, cz. 2, s. 172-176.

146



Biało ubrana niewiasta -  południca -  straszyła dzieci w polu w południe, a star
szych w nocy17. W Sieradzkiem południca była przedstawiana jako wysoka, szczupła 
postać niewieścia okryta białą płachtą. Pojawiała się w południe i pracującemu w polu 
człowiekowi zadawała pytania. Gdy ten nie mógł wymówić ani słowa, rozgniewana biła 
go kosturem i rzucała na niego urok. Widywano ją  tam także, jak okryta cienką niebie
ską powłoką w porze kwitnienia lnu schodziła w południe z obłoku po migotliwych 
falach ogrzanego powietrza i usypiała lub straszyła plewiących len ludzi. Zawsze jednak 
ukazywała się pojedynczemu człowiekowi18.

W Małopolsce przypołudnicę wyobrażano sobie jako wyjątkowo brzydką nie
wiastę, biało ubraną, ze świńskimi kłami wystającymi z warg, z krowimi oczami, 
z pazurami u rąk i nóg jak racice bydlęce. Pojawiała się w towarzystwie siedmiu wiel
kich psów między 12 a 1 w południe, w zbożu lub w grochu, szczególnie na przednów
ku. Schwytane przez nią dzieci musiały ją  iskać. Modlitwa ratowała je przed rozdarciem 
na strzępy i pożarciem przez przypołudnicę i przez jej psy19. Z Wielkopolski pochodzą 
informacje, że południcę widywano jako młodą i piękną dziewczynę przepasaną złotym 
lub srebrnym pasem, za którym tkwił sztylet, albo jako brzydką starą kobietę zbierającą 
kłosy na ścierniskach20. Południca -  przypołudnica znana na Ziemi dobrzyńskiej poka
zuje się w lesie, czasami na polu jako wysoka kobieta przybrana w białą płachtę 
z ostrym sierpem w ręku, napada ludzi i odrzyna im głowy21.

O posiadaniu tego narzędzia informują nazwania południcy notowane w Łuży- 
cach Dolnych: serpownica seipowina, serpjelbaba, seipja baba, serpowa baba, serpa- 
syja, serpySyja serpjelśyja oraz. priSerpańc {Czerny 1895: 279-280), serpownica ser- 
powina, serpelbaba, serpja baba, serpowa baba, serpaSyja serpySyja, serfjelśyja, serpo
wa syja, serpel (Muka I, 404-405). Wśród wymienionych nazw znajdują się derywaty 
motywowane przez łuż. rzeczownik serpel ‘sierp’ oraz zrosty i zestawienia tego rze
czownika (lub utworzonego od niego przymiotnika) z rzeczownikami baba i śyja. Część 
z tych nazw wskazuje na wygląd istoty mitycznej, na narzędzie, którym się posługuje, 
pozostałe -  na czynność, którą wykonuje w stosunku do człowieka: ucina szyję.

W polskich gwarach pojawiają się następujące nazwy tego demona polnego22: 
południca, przypołudnica (por. ducha w postaci kobiety w białą płachtę przybranej na
zywaj ą południcą albo przypołudnicą', są u nas takie małe baby, co się nazywają połud
nice i siedzą po polach w dziurach; boginki, które mają się pokazywać w osamotnio
nych miejscach, zwą się południce, Karł SGP IV, 243), pouudńica ‘widmo kobiety po
jawiające się w południe wśród zbóż’ (Tomaszewski 1930: 169), popudńica ‘mityczna 
baba, co dusi dzieci w polu, o południu’ (Klich 1919: 80), południca poyudńica ‘upiór 
w postaci kobiety odziany w białą płachtę, ukazujący się na polach w upalne dni’ (por. 
pouudńica mo jednego roga [!] i strasy w pouudńe, Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. 
i Łódź. XXVI, 241), połednica południca (inaczej: żytnia baba, żytnica, rusałka polna,

17 B. Andrzejczak, Obrzędy i zwyczaje doroczne w Kaliskiem, „Literatura Ludowa” 1964, nr 1 -2, s. 44.
18 J.P. Dekowski, Strzygi i topieluchy Opowieści sieradzkie, Warszawa 1987, s. 136-137.
19 J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893, s. 472-473.
20 T. Wróblewski, Demony..., s. 440.
21 A. Petrow, Lud Ziemi dobrzyńskiej, ZWAK II (1878), s. 128.
22 K. Moszyński, AKL I, mapa 5: Zasięg tradycji o demonie zwanym południca lub podobnie; KLS 

111, 738 -  mapka 22: Zasięg tradycji o demonie zwanym południcą lub podobnie.
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Łysko 1992: 51) -  z Cieszyńskiego pochodzą informacje, że utrudzeni, spoceni żniwia
rze budzący się z południowej drzemki, którą urządzili sobie na polu w cieniu, konsta
tują z niesmakiem: zaś mnie ta przegrzeszono połednica deptała ipojscała! czy: farona 
jasnego, zaś mnie połednica deptała i pojscała! istnieje bowiem ludowe przekonanie, że 
południce depczą po brzuchach i szczodrze obsikują śpiących w południe żniwiarzy 
(Morcinek 1968: 127; idem 1957: 21) -  połednica ‘duch pokazujący się w południe jako 
wir powietrza’ (SGS1 Suszec, 66), w Małopolsce znane są istoty demoniczne noszące 
miano południce-wietrznice, które w letnie upalne południa latają ponad polami kręcąc 
powietrzne młynki jak wrzeciona i porywają wszystko, co znajduje się na ich drodze 
(Kotula 1974: 54), połudńice ‘mitologiczna postać chodząca po polach w południe’ 
(por. pouudńice p  u tuje, xod’i, Dejna 1990: 160), półnjica (Lorentz 1934: 106), w okoli
cach Strzelc Opolskich połednia wyobrażana jako kobieta o długich włosach, trzymają
ca grzebień w ręku -  ten, kto zostaje w południe na polu, zmuszony jest czesać jej wło
sy (Simonides 1989: 251, 252), w Poznańskiem południówka (por. taka mora polna du
sząca żniwiarzy śpiących w południe w polu, co ją  południówką nazywają, Karł SGP 
IV, 245; DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 38), przypołudnica ‘postać mitologiczna 
zjawiająca się w południe’ (Karł SGP IV, 428; Świętek 1893: 472-473), przypołudnica, 
pśypouudóica ‘duch chodzący latem po polu, pilnujący, żeby nie pracowano w połu
dnie (Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź. XXVII, 211), psypopudóica ‘duch straszą
cy w południe w polu, szczególnie w grochu, który depczą chłopcy szukając słodkich 
strąków’ (Bąk 1960: 115), prsypopudńica ‘południca’ (Tomaszewski 1935: 112), gór- 
nołuż. pfipołdnica, dolnołuż. prezpołdnica, dial, pfipołnica, pripołńca, ćipołdnica, ćez- 
połnica (Czerny 1895: 287), gómołuż. pńpołdnica (Trofimowić 1974: 232), oprzy- 
południca, woprzypołudnica, przypołudnica ‘jasnobłękitna zjawa, która schodziła z ob
łoku po schodach -  falach ogrzanego powietrza, zadając urok pracującym w polu ko
bietom, usypiając je lub strasząc’ (FZŁódz, 40), kasz. archaiczne oprepałńica ‘życzliwy 
żeński demon zbożowy w postaci biało ubranej dziewczyny z wieńcem dojrzałych kło
sów na głowie, ukazujący się na polach o prepałńe, czyli w samo południe, kiedy naj
większy upał na dworze’, yepfepełóica budzi z popołudniowej drzemki żniwiarzy wy
poczywających na miedzy, by jim vilk ńe vlez za skórą, bue jinaće uońi be są ńe pod- 
ńosle (Sychta SGKasz III, 328), także opizypołudnie (inaczej: przypołudnica, Piątkow
ska 1890: 205) oraz -  najprawdopodobniej niedawnego pochodzenia -  przedpołudnica 
(Witkoś 1977: 279).

Przyponza, będące chyba przekształceniem nazwy przypołudnica, to notowane 
w okolicach Tarnowskich Gór nazwanie żeńskiego demona chodzącego po polu 
i wrzucającego coś do fartucha. Ta postać mityczna ubrana jest w strój ludowy, na gło
wie ma czerwoną chustę trzykrotnie składaną, a napotkanych ludzi zadręcza pytaniami. 
Jeżeli nie dadzą dobrej odpowiedzi, mogą paść martwi albo zostać sparaliżowani. Przy- 
ponzy boi się także bydło (Simonides 1989: 251).

W Lubelskiem i Rzeszowskiem występuje męski demon polny określany mia
nem południk (Pełka 1987: 101). Nazwa przypołudnik notowana w Słowniku Karłowi
cza pochodzi z tekstu literackiego -  z opowiadania A. Dygasińskiego Beldonek (Karł 
SGP IV, 428).

Na Śląsku południca nazywana jest także klynkanicą (Simonides 1984: 32). 
Nazwa ta pochodzi od wyrazu klynkanie ‘Anioł Pański’ (SGŚ1, 38), klenkanie ‘czas,
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w którym na Anioł Pański dzwonią’ (Koczwara 1912: 219) [por. klękani: po klękani 
musijó bit decka doma, abi jich nechitla klekańica; klekśnica ‘bajećna bytost, ktera 
chodi po vecemim klękani a chyta deti prodlevajici mimo dum: klękani zvóńijó, pod' 
honem dom, uś chodi klekańica' (Gregor, 75)].

Klyrjkaóica, klytjkańica jest też nazwą błędnego ognia, demona wodzącego 
człowieka, prowadzącego go na manowce -  wieczorem po oddzwonieniu na Anioł Pań
ski: klyrjkańice smykaium ‘wodzą’ lu j i  v nocy (Śląskie teksty gwar., 91-92; Simonides 
1984: 89). Klękanice -  błąkające się niebieskawe płomyczki -  ukazywały się całymi 
gromadami, gdy milkł wieczorny dzwon na pociyrze. Były szczególnie złośliwe wobec 
tych, którzy nie klękali, gdy dzwoniono na Anioł Pański. Choć miały wygląd jarzących 
się płomyków, wyciekało z nich dużo wody. Potrafiły swe ofiary wodzić do samego 
rana, przewracając, depcząc i polewając wodą (Łysko 1992: 39). Bywa, że klykanica 
definiowana jest bardzo ogólnie -  ‘demon’ (SGŚ1, 38).

Demony polne zwane wieczornicami były odpowiednikami południc, ich dzia
łalność przypadała jednak na godziny wieczorne (Wróblewski 1967: 445; Baranowski 
1981: 107).

W wierzeniach Serbów Łużyckich występują podobne postacie mityczne -  
smierkawa, smerkawa, od smerkać ‘zmierzchać się’ (Czerny 1895: 299), smerkawa, 
dem. smerkawka (Muka II, 461) i bardzo tajemnicza -  wobec braku wiadomości o niej, 
nazywana brunczadło (Czerny 1895: 299).

Na Śląsku nazwaniami błędnych ogni są: nocnice (Malinowski 1877: 90; Łysko 
1992: 39), nocznice (por. nocznica go posmykala i dziepro rano przyszel do chałupy, 
SGŚ1 Ciesz, 194; Simonides 1984: 89), nocznice-klęknice (eadem 1989: 253). Na tyy 
barinax, na tyy barouax śfyćiuy śe sfateuka -  to byuy nocnice Nocnice przychodziły do 
człowieka, który gwizdał i wodziły go po moczarach. Gdy zmęczony padał na ziemię, 
przysypywały go kamieniami, pytając: Spisz? Spisz? (Śląskie teksty gwar., 34).

W gwarach małopolskich nocnice są nazwami demonów niepokojących dzieci 
w nocy [zob. w rozdz. Nazwy zmory],

Północnice to nazwa żeńskich demonów pokazujących się o północy w szatach 
białych jak śnieg (Kosiński 1904: 6).

W Lubelskiem i Rzeszowskiem znane są demony polne noszące miano majówki, 
a na Warmii i Mazurach -  żytnie maiki (Pełka 1987: 101, 105).

N a z w a  info rm ująca  o  zw iązku  błędnych ogni z  czaro w nicą

W gwarach kaszubskich zły duch w postaci błędnego ognika nosi miano babin 
(por. ja  jis  potkał babina na łękax, Sychta SGKasz VII, 4; potem: SGP PAN I, 219). 
Nazwa ta jest najprawdopodobniej motywowana przez rzeczownik baba w „demonicz
nym” znaczeniu ‘czarownica’.

Z estawienia słowotwórcze

Z Małopolski pochodzi informacja o postaci demonicznej -  zwanej dziko baba- 
która hodziua na grok. Przypomina ona dziwożonę, boginkę porywającą dzieci (Klich 
1910: 8; potem: Nitsch 1960: 115). Czasami towarzyszy jej dziki chłop (Flizak 1952: 
44). W ludowych wierzeniach niemieckich występują demony nazywane wilde Frauen,
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wilde Weiber ‘dzikie kobiety’, które porywają położnice i pożerają ich dzieci23 [zob. 
w rozdz. Nazwy demonów wodnych i brzegowych].

Inne nazwy

Na Śląsku demony polne i zbożowe określane są mianem rusałki polne (Łysko 
1992: 51), w Lubelskiem i Rzeszowskiem -  rusałki żytnie (Pełka 1987: 101). W Mało- 
polsce dziewice polne -  niby przypołudnice -  z modrymi oczyma i płowymi włosami, 
uwieńczone kłosami i bławatkami, przebywające w zbożu nazywane są miawkami 
(DWOK 51: Sanockie i Krośnieńskie III, 30; por. miawki z nieba czy z chmur zstępują 
na ziemię w porze, kiedy zboże kłos wysypuje i między niem przebywają, Karł SGP III, 
146) [zob. w rozdz. Nazwy demonów leśnych], I rusałki i miawki są istotami demonicz
nymi przebywającymi nie tylko w lesie, ale i na polach, w zbożu oraz nad wodą.

Nazwy przeniesione

Z czarownicy na żeńskiego demona zbożowego przeniesiono nazwę baba-jendza 
(DWOK 40: Mazury Pruskie, 79). Najprawdopodobniej zadecydowała o tym kreacja 
czarownicy w baśniach ludowych. Obraz czarownicy tam ukształtowany umożliwił wy
korzystanie tej postaci demonicznej jako postrachu dla dzieci depczących podczas za
baw kwitnące zboże. Na Warmii i Mazurach notowane jest złożenie babojędza (inaczej: 
żytnia baba, żytnia matka, Szyfer 1975: 132). W Poznańskiem znana jest opowieść, za
pożyczona z mitologii niemieckiej, o trzech czarownicach, które kąpały się w kwitną
cym życie (DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 37). W Wielkopolsce południca nazy
wana była ciotą (SSS I, 337).

Szatanka jest śląskim nazwaniem demona polnego, który przedstawiany jest 
jako kobieta porośnięta czarnym włosem (Simonides 1989: 251, 252). Szatanka to tako 
dioblica [...], siedzi w południe w zbożu, ale wtedy to niy jest tako cicho, ino napado 
na ludzi, a to zawsze jak na Anioł Pański dzwonią (Pełka 1987: 121). Szatanki pory
wają niemowlęta, pozostawione na miedzy przez matki zajęte pracą w polu (Simonides 
1984: 87-88).

W gwarach środkowej Polski południca jest nazywana diablicą przypołudniową 
oraz diabłem (Baranowski 1971: 199). W czasie żniw koło południa chodzi po wsiach -  
w postaci czarnej wdowy -  diabeł południowy. Może przetrącić nogi temu, kto nie 
upadnie przed nim na twarz (DWOK 34: Chełmskie II, 248).

Demony polne w Lubelskiem i Rzeszowskiem nazywane są boginkami, bohyn- 
kami( Pełka 1987: 101).

Wędrujące ogniki, błędne światła na Śląsku nazywane są bogimiami- w singula- 
ris: bogunia (Przywara 1967: 26-27). Nazwa ta niekoniecznie musi być wynikiem prze
niesienia nazwy boginka, tj. nazwy demonów odmieniających niemowlęta, zupełnie 
inaczej zresztą wyobrażanych [zob. w rozdz. Nazwy demonów wodnych i brzegowych]. 
Najprawdopodobniej nazwa bogunia wzięła się stąd, że lud nazywał błędne ogniki noc
nymi boginkami', świętosówki, inaczej: nocne boginki to błędne ogniki pokazujące się

23 W. Budziszewska, Z polskiego słownictwa gwarowego: dziwożoaa, „Język Polski” 1990, nr 5,
s. 207.

150



na cmentarzach i moczarach (Kosiński 1904: 11; SGP PAN II, 345). Być może nazwa 
błędnych ogników świętosówki nawiązuje do nazwań sowy -  sowa ogniczek, sowa 
ogniczka, także sowa płomienista, sowa plomykówka, plomykówka24 -  ptaka nocnego 
mającego w polskich wierzeniach ludowych, jak wiadomo, charakter demoniczny24 25.

B oży wór to nazwa zmory przeniesiona na stracha, który wodzi ludzi po bagnach 
[zob. w rozdz. Nazwy zmory].

Na błędne ogniki przenoszono nazwy diabła [zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  
diabła]-, pokusa ‘zły duch w postaci błędnego ognika zwodzącego ludzi do błot’ (Sychta 
SGKasz IV, 120), smólóik ‘zły duch w postaci błędnego ognika’ (por. smólńik sąju po 
biotax kręci, Sychta SGKasz V, 101), smolióc ‘ts.’ (por. smolińc sąpresuśa ‘pokazuje 
się’, Sychta SGKasz V, 101), srela ‘zły duch w postaci błędnego ognika’ (Sychta, Słów. 
kociew. III, 78), kakus ‘ts.’, lelek ‘błędny ognik’ (por. lelek xo ji po lękax, Sychta 
SGKasz II, 349; Simonides 1989: 253).

Warto w tym miejscu wymienić też następujące zwroty: djebełce są provajpm  
‘obłędnym ogniku’ (Sychta SGKasz I 212; potem: SGP PAN V, 522), djebeł uegóe 
putiśće ‘o świetlikach świętojańskich świecących fosforycznie o zmroku’, ‘o robacz
kach świętojańskich świecących wieczorem’ (Sychta SGKasz 1211; potem: SGP PAN 
V, 517), djebeł z  lataróęm xueji ‘o pojawieniu się błędnych ogników’ (Sychta SGKasz 
I 212; potem: SGP PAN V, 518), purtk ju  bez błota je^e ‘o błędnym ogniku’ (Sychta 
SGKasz IV, 229), purtka skóće, purtka leci z  kurlitką ‘światełkiem’, purtka Mego ze  
svirletką, a także wyrażenie purtka z  vidą ‘o błędnym ogniku’. W Mechelinkach pod 
Kępą Oksywską purtka niosący ńd  ‘ światło ' je  bez glove i jez,ji v brice przez łąki i ro
wy. Motyw braku głowy spotykamy także u siatka w Zaborach. W Gościcinie i okolicy 
purtka xoxi z trupo ghva  v xterne pali są vid. Xto go spotka, musi są na recec vznak 
(Sychta SGKasz IV, 229-230).

Latające ogniki prowadzące ludzi na manowce nazywane są też upiorami(Łęga 
1961: 240). Często notowane jest ogólne nazwanie: z/e (Ketlicz 1902: 58).

Nazwy zapożyczone

Z niemieckiego pochodzi nazwa straszydła w zbożu: rogenmuta, ro?genmuta -  

niem. Rogenmutter (por. muta, muta, niem. Mutter, ‘matka’) [niem. Roggen ‘żyto’] -  
którego bały się zwłaszcza dzieci: jag byuoe vklge źyt^o-, t~b? ję k i  rńkiuy strca 
uoSd ro^genmuty {Brzeziński, Słownictwo krajniackie IV, 163). Gdy zboże faluje, to 
w Poznańskiem mówią, że wilki po nim pędzą, albo że południce chodzą.

Demon zbożowy, zwany Rogemnubme, chwyta dzieci ognistymi palcami 
i przyciska je do żelaznych swych piersi, od czego umierają (Knopp 1895: 508; por. 
niem. muhme dziec. ‘mama’, Grimm XII, 2644-2647).

Nazwa żeńskiego demona zbożowego jeżdżącego wozem wśród łanów dojrze
wającego zboża -  komutka (Lorentz 1958: 363) -  wywodzona jest z niem. dial. pr. 
kornmutter ‘żeński demon zbożowy’ [niem. Kom ‘zboże, żyto’]. Jest to forma z uprosz
czoną grupą spółgłoskową -mm- i ze skróconym drugim członem złożenia, przyswojo
na za pomocą polskiego sufiksu -ka. W dialektach północnokaszubskich ten sam demon

24 J. Strutyński, Polskie nazwy ptaków..., s. 48, 145.
25 Zob. E. Majewski, Sowa w mowie i pojęciach ludu naszego, „Wista” XIII (1899), s. 609-620.
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występuje pod nazwmi rżana mac, źetna mac [zob. wyżej], które są kalkami nazwy 
niemieckiej (SEKasz III, 72).

Demonem polnym jest jaroszek [o nazwie zob. w rozdz. Nazwy demonów domo
wych], który na błotnistych polach mami rolników pod postacią bażanta, kuropatwy lub za
jąca. Człowiekowi chcącemu go złapać grozi utonięcie w błotach. Jaroszek przyniesiony do 
domu przeobraża się w spokojnego demona domowego (Simonides 1984: 89).

Niemieckie źródło mają nazwy błędnych ogni: jachorki (Szyfer 1975: 128), 
w singularis: jachór, jachorek ‘duch pojawiający się nad bagnami w postaci światełka’ 
(SGOWM II, 56) -  niem. gwar. jacher [etymologia za: SGOWM II, 56], fajermony 
(Simonides 1984: 92), w singularis fajermón (SGŚ1 Ciesz, 92), faiermun {Śląskie teksty 
gwar., 34), foierman (Pluta 1964: 128-129) -  niem. Feuermann (Grimm III, 1596), 
a także ehrliś(Kukier 1972: 515), erliś-  niem. Ehrlich (idem, 1968: 293).

Kaszubskie klabśterńik ‘błędny ognik’ (Sychta SGKasz III, 112), klabatńik ‘ts.’ 
(por. klabótńik gueńi z vidmame e skoće, Sychta SGKasz II, 155) związane są z niem. 
dial. pr. klabautermann ‘duch, który ukazuje się na statkach’26 *, dniem, klabatersmann 
‘Schiffskobold’ [niem. schiffen ‘żeglować’, niem. Kobold], które zostały przyswojone 
do kaszubszczyzny poprzez zastąpienie niem. -mann rodzimym sufiksem -nik (SEKasz 
III, 37) [zob. w rozdz. Nazwy demonów wodnych i brzegowych].

Nazwy niejasne etymologicznie

W Opolskiem demon porywający dzieci, który pojawia się w okresie, gdy zboże 
jest wysokie, nazywany jest kleklimantką, klekfimątką (Zaręba 1960: 53). Kleklimontka 
wyobrażana jest jako stara, brzydka kobieta ubrana w strój śląski (por. nie kładź się na 
polu, bo cię kleklimontki poskokają, Simonides 1989: 251-252). Kleklimanka jest rów
nież nazwą błędnego ognia wodzącego po manowcach:

Świyciyły se kleklimanki
Nad wodom, nad wodom.
Świyciyły se i wołały:
Pódź ku nóm, pódż ku nóm.
Świyciyły se kleklimanki
Na łonczce, na łónczce.
Świyciyły se i wołały:
Dej rance, dej rance!

(Śmiełowski 1967: 44, 107; Simonides 1984: 89).

Niejasna etymologicznie jest dla mnie również notowana na Śląsku Cieszyńskim 
nazwa nocnych światełek wodzących po mokradłach -  bandurki27 (SGŚ1 Ciesz, 41; 
SGP PAN I, 345). Niekiedy pojawia się ona w ogólnym znaczeniu ‘strachy, straszydła’ 
(SGŚ1, 16). Może nazwa ta jest wykolejeniem formy *wandurki -  por. dial, wandrować 
‘wędrować, iść’, wander ‘wędrówka, chodzenie’ (Karł SGP VI, 68).

Śląska nazwa błędnego ognika bołgoó (Simonides 1989: 253) jest najprawdopo
dobniej motywowana strukturalnie przez onomatopeiczny czasownik bełgotać (por.

26 Z o b . J. S a m p , Klabatemik, [w :]  id e m , Z  woli morza. Bałtyckie mitopeje, G d a ń s k  1 9 8 8 , s . 4 0 - 4 2 .

21 Z o b . M . P i lc h ó w n a , O bandurkach abo Bocznicach ka siępiniądze susza i inszych strachach, „ Z a 

ra n ie  Ś lą s k ie ”  IX  ( 1 9 3 3 ) ,  s . 1 9 0 - 1 9 1 .
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bełkotać, blugotać, bulgotać, bulkotać, Bruckner SE, 20 -  tylko o czasownikach). Se
mantyczna motywacja jest niejasna. Być może chodzi o odgłosy towarzyszące wydo
bywaniu się gazów błotnych na bagnach, które to gazy same się zapalały, powodując 
powstawanie błędnych ogników.

Demon polny znany w okolicach Raciborza, przedstawiany jako figura o wiel
kich oczach, a czasem krzykliwy ptak, nosi miano opolda (Simonides 1989: 251). Być 
może nazwa ta pochodzi od rzeczownika pole.

W Lubelskiem diabeł, który w lecie, gdy dojrzewa żyto, chodzi w południe 
wśród łanów zbóż z tabakierką i napotkanym ludziom daje zażyć tabaki, nazywany jest 
corter (Pełka 1987: 104). Najprawdopodobniej nazwa ta jest derywatem od cort z eks
presy wnym sufiksem -er [zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła].

Przestarzałym znaczeniem kaszubskiego roztrąbaćjest ‘bliżej nie określony de
mon zbożowy, którym straszą dzieci’ (por. tak długo bęjeś xojil v żęto, jaż ce roztrąbać 
zlapi, Sychta SGKasz IV, 357). Nazwa ta pojawia się też w zwrocie roztrąbaća gonie, 
będącym nazwaniem dawnej zabawy (inaczej: roztrąbaxa gońic\ roztrqbarxa gońic\ 
por. koc. łapać skreble, Sychta SGKasz IV, 357; VII, 275)28. Żartobliwa zabawa, od
powiadająca kasz. roztrąba(r)xa gońic, znana była Niemcom pruskim: niem. dial. pr. 
Rosemock joage. Wyraz niemiecki Rosemock wskazuje na związek z poi. rosomak 
‘zwierzę Gulo gulo z rodziny łasicowatych, występujące w północnej Eurazji i w Ame
ryce Północnej’. W Europie środkowej polarne zwierzę nie mogło być znane, znano 
natomiast jego drogocenne skóry. Wiedza o istnieniu tego zwierzęcia i całkowita jego 
nieznajomość stanowiły punkt wyjścia do stworzenia żartobliwej zabawy, w której oso
ba łatwowierna oczekiwała na schwytanie bajecznego zwierzęcia, rzekomo napędzane
go przez hałaśliwą nagonkę. Do kaszubszczyzny została zapewne zapożyczona postać 
*rosomax (niewykluczone, że bezpośrednim źródłem zapożyczenia było niem. dial. pr. 
Rosemock), którą etymologia ludowa powiązała z roztrąbic ‘rozpowiedzieć’, stąd roz- 
trqbax > roztrqbarx. Dalszym przekształceniem jest archaiczne roztrąbać (z zamianą 
zakończenia -ax przez produktywny sufiks -ać). Znaczenie mitologiczne jest raczej se- 
kundame (SEKasz IV, 208-210).

Inne nazw y

Majaki to ’błędne ogniki, iskierki’, a także ‘majaczenie, przywidzenia’ (Karł 
SGP III, 99). Ta eksplikacja obrazuje zdroworozsądkowe traktowanie zjawiska palą
cych się gazów błotnych, wykluczające ich utożsamianie z istotami demonicznymi.

28 Obszerniej o podobnych zabawach i ich nazwach -  zdaniem G. Labudy mających charakter kulto
wy: idem, Mitologia i demonologia w słownictwie, w bajkach, baśniach i legendach kaszubskich, [w:] Mate
riały ogólnopolskiej sesji naukowej „Świat bajek, baśni i legend kaszubskich", t. I, Wejherowo 1979, s. 39- 
46; po tych rozważaniach G. Labuda konstatuje, że wyraz roztrąbarchw dalszym ciągu jest niewyjaśniony.



XI NAZW Y DEMONÓW LEŚNYCH

N azw y  inform ujące o  m iejscu  przebyw ania  d e m o n ó w

W gwarach kaszubskich -  w okolicach Puzdrowa i Potęgowa -  boróvc jest na
zwą opiekuńczego ducha boru, żyjącego w samotności i wiecznym smutku. Tych nie
licznych, którzy go widzieli, wspomnienie o nim napełnia przeogromnym smutkiem, 
dlatego niechętnie o nim mówią (por. spotkał te są z borovcą v lese, źe jes taki smutni 
‘pytają ludzi przygnębionych’). Bordvc chodzi w spodniach z kory sosnowej i w suk
manie tkanej z igliwia i wrzosu. Łagodną jego twarz, pełną zadumy, ozdabiają gęste 
brwi, włosy i broda podobne do mchu. To boróvc płace -  mawiają drwale, gdy smutny 
szum i jęki rozchodzą się po lesie podczas ścinania sosen (Sychta SGKasz I, 58; potem: 
SGP PAN II, 384).

Kaszubskie boróvc to również nazwanie byłego ziemianina, najczęściej obcego 
pochodzenia, zapisanego za życia diabłu, a po śmierci straszącego ludzi w borach, które 
należały niegdyś do jego posiadłości. Synonimami wyrazu bordvc w tym znaczeniu są 
substantywizowany przymiotnik borovi oraz wyrażenie djabełpański (Sychta SGKasz 
I, 58; potem: SGP PAN II, 384, 387-388).

Urzeczownikowiony przymiotnik borowy, borovy, borovi, burovyi w innych 
polskich gwarach jest nazwą złego ducha wodzącego po lesie (SGP PAN II, 387-388).

Duch opiekuńczy borów i lasów w gwarach południowokaszubskich nosi miano 
Borova Cotka. Ta postać demonologiczna przedstawiana jest jako miła staruszka 
w czerwonej -  jak pień sosny -  szacie przepasanej, zielonym pasem z igliwia. Na czole 
nosi diadem z szyszek, a w lewej ręce dźwiga kosz wypełniony leśnymi owocami, 
w prawej zaś trzyma kij, którym się podpiera. Niekiedy w drodze przez las towarzyszą 
jej borove kozę. Borova Cotka xrońi bore pred vatrem i burę, płace, jak  ścinaję dreva. 
Karze ludzi niszczących las, łamiących młode drzewka, podbierających ptakom jajka 
z gniazd, zamieniając ich swą mocą czarodziejską w jałowiec, albo wysyłając nań 
chmurę kłujących komarów i os, czy gryzących żmij. W czasie polowania dzika zwie
rzyna szuka u niej ratunku przed śmiercionośną kulą. Borova Cotka opiekuje się także 
ludźmi, którzy przestąpili próg jej zielonego królestwa, broni ich przed czarownicami 
i błędnymi ognikami, zbłąkanych prowadzi do swego drewnianego dworku, gdzie ich 
karmi, śpiącym w lesie dzieciom napełnia dzbanki i koszyki malinami, borówkami, 
grzybami, rodzicom wręcza podarki dla dzieci -  stąd wszelkie zabawki i łakocie poza 
okresem gwiazdkowym przyjmuje dziecko od rodziców w przekonaniu, że podarowała
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je Borova Cotka (Sychta SGKasz I, 57-58). W wierzeniach ludowych na południowym 
Kociewiu Borova Ćotka jest nazwą staruszki wręczającej rodzicom przejeżdżającym 
przez las podarki dla dzieci. Tu maś od Borowi Ćotki -  mawiają zwykle rodzice (Sych
ta, Słów. kociew. I, 39).

Kaszubskie przestarzałe zaborovi to nazwa złego ducha w postaci leśniczego, 
strzegącego boru tym, którzy zapisali mu swą duszę (por. bpjeś tak długo krad drevo 
z łasa, jaż ce są zaborovi ukaże, Sychta SGKasz VI, 166).

W dialekcie kaszubskim przestarzałe leśna AaAajest nazwaniem starej, brzydkiej 
i złej baby z jednym zębem, mieszkającej w lesie, podobnej do czarownicy. Gałęziami 
głogu, które trzyma w rękach, kłuje przechodzących przez las ludzi i zwierzęta. Upro
wadza dzieci bawiące się bez dozoru w lesie. Dorosłym myli drogę, prowadząc ich 
na manowce. Wybiera ptakom jajka z gniazd, depcze leśne kwiaty i grzyby (por. bąjeta 
tak dlugue v las xuejeła,jaż vaju leśne baba złape, Sychta SGKasz II, 334).

Kaszubskie przestarzałe leśna krnleva zaś to nazwa królowej zamieszkującej 
niegdyś Puszczę Darżlubską pod Puckiem. Ńixt ńi móg vijec leśne kroleve ańi są do ńe 
zbleżec. Xto rdz uzdrał lesnp krolevp, ten ju  vice ńe vrocil z lasu dodóm. Każdego bo
wiem zabierała na swój zamek, gdzie jej aż do śmierci musiał służec za jevką e parobka 
(Sychta SGKasz II, 334).

Leśna panna oraz lesinka to przestarzałe kaszubskie nazwania nimfy leśnej. Le- 
sink'i pojawiają się najczęściej gromadami w powiewnych ruxnax ‘szatach’ z pająćene 
j i  ve vińcax na glove. Meje zexuedą a vsxuedą słińca uone vexedajpm z łasa na drogę 
teńcejpm j i  spe vajpm, ale jak xto jije  abue jeje, to uone zars uucekajpm v las, le jix  
speva je  ćec. Leje meślpm, że to ptexe spevajpm, abue dreva śemp, a to leśne panne 
spevajpm (Sychta SGKasz II, 334). Na Podhalu substantywizowany przymiotnik leśna 
jest nazwą rusałki leśnej -  bardzo pięknej dziewczyny, która wabi ku sobie młodych 
chłopców śpiewem i urodą, prowadzi ich na dzikie ostępy czy moczary, powoduje, że 
tracą świadomość i giną, topiąc się lub spadając w przepaść (Bazińska, Wierzenia, 110). 
Taką samą nazwę noszą rusałki leśne na Huculszczyźnie, powstające z dusz nie 
ochrzczonych niemowląt po siedmiu latach. Huculi wierzą, że przód ciała leśnej okryty 
jest jak u każdego człowieka, tył zaś otwarty, tak że widać wnętrzności. Leśna tumani 
ludzi, osobliwie zakochanych parobków (Szuchiewicz 1908: 280).

Dla porównania przytoczę białoruskie LesnyjD zied- nazwę demona poleskiego 
ukrywającego się w głębokich i niedostępnych moczarach, wabiącego ku sobie zbłąka
ne bydło. Jego działania niweczą znachorzy umiejący robić na drzewach zasieki -  znaki 
powodujące, że zbłąkane bydlę stoi jak wryte, dopóki nie zostanie odszukane (Jeleńska 
1891: 503). W Gorlickiem znany jest niegroźny demon leśny określany mianem leśny 
człowiek, mający postać brzydkiego, zarośniętego starucha, chodzącego nago (inaczej: 
dziki człowiek). Większą obawę budzi tam leśny diabeł, wodzący podróżnych po bez
drożach, prowadzący ich na bagna, straszący niesamowitym chichotem (Brylak 1965: 
293). Demon nazywany leśne licho, znany w okolicach Myślenic, jest bardzo podobny 
w swoim działaniu do południcy [o tej ostatniej postaci demonicznej zob. w rozdz. Na
zwy demonów polnych i zbożowych] (Brylak, Wierzenia, 306). Demon leśny nosi też 
miano leśnik (Koczwam 1912: 219).

Xojnovi xłop to nazwa ducha opiekuńczego mieszkającego w lesie sosnowym. 
Sychta podaje ludową opowieść o tej postaci demonicznej, wyraźnie przypominającej
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bajkowego Pinokia. Bel rdz jeden rębca, co v lese rob'd i ńi rńoł jęci. Tak uon vecęl 
soBe zxuejne xlopa, śed dodóm i vłoźd gue Halce v lóżkue. Tam ten xłop uez noc ueżił, 
a że to beue na Morcena, to uońi mu dale mano Moreen. Morcen vzęt sećera i śed 
z tatką v las drevue ręt>ic. Verno tatkuevi puemdgol i detći zaroHone uedddvol, a sóm 
uestoł v lese. Ued tegue ćasu uon są uepekuuje vśesćima rębcoma, co robę v lese 
(Sychta SGKasz II, 46). Synonimem nazwy tego demona jest XojnoviMircen / Marcón 
‘Marcin’ (Sychta SGKasz III, 49). O lseviMarcen i olsevc to nazwy chłopca wyciętego 
z drzewa, ożywionego i pomagającego drwalom jako duch opiekuńczy lasów olszyno
wych (Sychta SGKasz III, 318).

Nazwy informujące o czynnościach demonów leśnych

W STOSUNKU DO LUDZI

Jeden z demonów leśnych w Gorlickiem, przypominający leśnego diabła, nazy
wany jest zwodzicielem  (Brylak 1965: 293). Z Sieradzkiego pochodzi informacja 
o złym duchu mamiącym ludzi, który był określany mianem zwodiasz]DWOK 46: Ka
liskie i Sieradzkie, 479), zwodzijas (Dekowski 1987: 35). Przybierał on postać ptaka, 
pokazującego się na duktach lub na skraju lasu, przeraźliwie krzyczącego: tyj! tyj! tyj! 
zawzięcie bijącego skrzydłami, zwodzącego ludzi. Tym demonicznym ptakiem był le- 
lek-kozodój, Caprimulgus europaeus1 (Dekowski 35).

W Wieluńskiem po lesie wodzi -  wyprowadzając w takie błędy, że człowiek sie
dem razy przechodzi koło jednego miejsca, nie wiedząc, gdzie jest -  demon noszący 
miano prowadnik (Drozdowska, Istoty, 118).

W Małopolsce znany jest demon nazywany błądem, często utożsamiany 
z diabłem, który pod postacią eleganckiego paniczyka podróżującego powozem propo
nuje chłopu podwiezienie, która to uprzejmość dla tego ostatniego okazuje się praw
dziwą udręką (Kotula 1989: 188; Saloni 1908: 127; por. buat śe go xyćuu ‘zabłądził’, 
Klich 1919: 57) [zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  diabla oraz Nazwy demonów po
lnych i zbożowych],

Łaskotucha to odczasownikowa nazwa rusałki, a także zmory (Karł SGP III, 65) 
z sufiksem -ucha. Jest zapożyczeniem z ukraińskiego -  ukr. łoskotucha, loskotalka, ło- 
skotnyća, leskotka ‘rusałka’ (KLS III, 626-627), ukr. nocKomyxa, nocKomdpKa, dem. 
nocKomapoHKa (Hrinczenko I, 914). Paralelą semantyczną w stosunku do niej jest biało
ruskie nazwanie rusałki kozytka, motywowane przez czasownik kozy tac ‘łaskotać’ 
(ESBM IV, 94-95). Demony te wyobrażano sobie jako dziewczyny olśniewająco pięk
ne, wysokie, szczupłe, z rozpuszczonymi włosami, ubrane w powiewne, przezroczyste 
szaty, które nie wypuszczają ze swych objęć nieostrożnych śmiałków, póki nie załasko- 
czą ich na śmierć.

Nazwy informujące o zachowaniu się demonów leśnych

W gwarach kaszubskich notowane jest nazwanie jevd  jaxta, jeka ja j  ta ‘dzikie 
łowy’. W tych łowach uczestniczą dusze myśliwych, którzy za życia polowali w nie

1 Zob. J. Strutyński, Polskie nazwy ptaków krajowych, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972,
s. 42.
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dzielę do południa. 3evd jaxta to sę ti, co v ńejelą do palna jidę na jaxtq, a ńe do ko- 
scola. Po srńerce oni muśę ob noc strelac me.śe, żabę, krukaće, tak że kej xto na dregi 
jeń o porenk jijeprez las, tej on vigi, jak te żabę, meśe, krukaće rap  na kfax. Można 
słyszeć jevęjaxtą, jak z szumem wśród strzelaniny, nawoływań, gwizdania, odgłosu 
trąb i szczekania psów przelatuje nad lasem. Szczególnie klusovnice czuję ‘słyszą’ jekę  
jaxtą. Naoczni świadkowie twierdzą, że jeka jaxta ńe prepusci cloveka bez las (Sychta 
SGKasz I, 268). Podobną do powyższej postacią demoniczną jest wielkopolski leśny 
jeździec  -  widmo, które nocą niespodzianie pojawia się wraz z powiewem wiatru, 
z szumem przelatuje w gałęziach drzew, wygina je, strąca liście, igliwie i gałązki, 
podnosi kurzawę na leśnej drodze i po chwili szybko się oddala. Przypomina upiornego 
myśliwca, który nocą podąża na łowy i w dzikim galopie -  wraz ze świtą cieniów- 
towarzyszy i zgrają psów -  przelatuje przez las (Wróblewski 1967: 445). Te wątki 
demonologiczne, obecne w wierzeniach ludowych głównie Wielkopolski, Pomorza 
i Kaszub, mogły zostać przejęte z folkloru niemieckiego -  niem. wilde Jagd [‘dzikie 
polowanie’], niem. wilde Jager [‘dziki myśliwy, łowca’], wiązane z bogiem Wodanem, 
który „w burzy ze swoim orszakiem pędził nad ziemią”2. Najprawdopodobniej jednak 
te postacie demonologiczne są personifikacjami powietrza i wiatru3. Tak charak
terystyczne leśne zjawisko atmosferyczne musiało być bowiem antropomorfizowane 
przez wyobraźnię ludową od najdawniejszych czasów, zatem wyobrażenie leśnego 
jeźdźca reprezentuje zapewne jakiś archaiczny szczątek rodzimej przedchrześcijańskiej 
demonologii4.

W Łużycach Górnych znany jest demon leśny nazywany dźiwica. Przedstawiany 
jest on jako piękna młoda panna we wspaniałej szacie, z bronią w ręku, która w połu
dnie chodzi po lasach w towarzystwie najpiękniejszych chartów, strzelając do zwierząt, 
ludzi i w powietrze (Czerny 1895: 272; Pful, 187). Jego nazwa jest derywatem z sufik- 
sem -ica od przymiotnika dziwy, dziwi ‘dziki’ (por. dolnołuż. żiwy ‘ts.’, Muka I, 229; II,
1199; por. dolnołuż. źiwica ‘bogini leśnej dziczy, leśna bogini’, Źiwona ‘bogini leśnej 
dziczy i polowania, Diana’, Muka II, 1197, 1199). Ta postać mitologiczna najprawdo
podobniej została przejęta z mitologii greckiej -  grecka Artemida, rzymska Diana.

Nazwy wskazujące na upostaciowanie demonów leśnych

Lejió to nazwa demona leśnego, który przybiera postać jelenia tonącego 
w torfowisku, by zepchnąć w bagno i pomyczać człowieka nieobojętnego wobec tej 
sytuacji (Drozdowska, Istoty, 119).

Czerwona pani zaś to nazwanie demona leśnego pod postacią młodej, ładnej 
dziewczyny w czerwonej sukience, który pokazuje się mężczyznom w godzinach połu
dniowych i wodzi ich, choć nigdy blisko siebie dojść nie pozwala (ibidem).

Kaszubskie śarwca jest nazwą bliżej nie określonej baby żyjącej w lesie, przy
pominającej istotę demoniczną nazywaną leśna baba [zob. wyżej], będącej już tylko 
postrachem dla dzieci (por. co be le są nama saruxa ńe pokaza, Sychta SGKasz V, 221).

2 W. Łysiak, Temat dzikiegopolowania wfolklorze Wielkopolski, „Lud” 1983, s. 206.
3 Ibidem, s. 208.
4 T. Wróblewski, Demony i wyobrażenia demonologiczne, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, pod 

red. J. Burszty, t. III, Poznań 1967, s. 445.
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W kaszubskich wierzeniach ludowych pojawia się też demon z zębami marchwia- 
nymi mieszkający w lesie, noszący miano marxevka (por. marxevka z marjevnima ząbo
ma veleze z łasa i ce vezńe, Sychta SGKasz III, 50). Wyrażenie maiyeyni strex [‘mar- 
chewny dziad’] jest nazwą demona w postaci dziada z marchwii, straśka z mar/evnima 
ząboma. Maryevnim strexq strasząjuż tylko dzieci (Sychta SGKasz III, 50).

Zęby z marchwi są atrybutem i innych kaszubskich istot demonicznych. Wy
mieńmy ich nazwy: kasz. przestarz. fem. peska  ‘widmo, straszak’ (por. peska ma 
marxevne ząbe\ tam stoji peska z marxevnima ząboma, Sychta SGKasz IV, 60), kasz. 
m erjjel[pierwotnie ‘istota pomarszczona, pokryta zmarszczkami (i przy tym uderzająco 
chuda)’], kasz. merk [pierwotnie ‘ten, kto mruczy czy warczy (okazując złość, strasząc 
kogoś’)] [obie nazwy zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła], kasz. mumać ‘praw
dopodobnie jakiś pierwotny demon zepchnięty do rzędu strdśkóv', mumać se j/pod  łavę 
abo pod łaźką, v komorę w postaci dziada, mumać ma vrekove [‘brzydkie’] abo 
marxevne ząbe (por. doźjeta le, z łasa /  z zeta veleze mumać a vaju vezńe, Sychta 
SGKasz III, 138) [zapożyczenie zwrotne z niem., SEKasz III, 275-276]. Istotną rolę 
w kształtowaniu tych wyobrażeń demonologicznych odegrał zapewne kolor marchwi, 
barwa czerwona bowiem -  jak wiadomo -  przypisana jest wielu istotom demonicznym.

Dla porównania przytoczę nazwy łużyckich demonów leśnych przedstawianych 
w Łużycach Dolnych jako dzikie, kosmate istoty -  męskie i żeńskie -  żyjące w lasach, 
przychodzące do ludzi pojadło. Nazywane są tam: szierawy  (Czerny 1895: 271). Muka 
i Schuster-Śewc wywodzą masculinum śeraw  i femininum serawa od sery ‘szary’ 
(Muka II, 629; Schuster-Śewc III, 1428).

N azw y , których źródłem  jest psł. * \ Vkodlakbs

Wilkołak ‘demon mogący przybierać postać człowieka lub wilka’ (por. vilkouag 
mo uogun na kśyże i po ńim śe poznaje c^oveka vilkouaka, Dejna, Słownictwo lud. 
z Kieł. i Łódź. XXX, 141), także forma staropolska zachowana w gwarach wilkołek 
(Młynek 1898: 281; Karł SGP VI, 126; Kobylińska 2001: 191) -  wywodzone są od psł. 
*vI‘kodlakb (Sł psł III, 235-236, por. diaka ‘sierść, włosy’, poi. kłak, kłaki ‘ts.’). W wie
rzeniach wielu ludów odnaleźć można przekonanie, według którego poprzez narzucenie 
na siebie zwierzęcej skóry człowiek może stać się zwierzęciem, a poprzez jej zrzucenie 
-przywrócić sobie ludzką postać (KLS III, 547).

L. Moszyński zauważa, że choć „opowieści o przemienianiu się ludzi w wilki 
sięgają, jak się zdaje, czasów przedsłowiańskich i właściwe są różnym ludom indoeuro- 
pejskim”, to „materiał słowiański jest stosunkowo późny”5 6. Autor ten podsumowuje też 
dotychczasowe konstatacje etymologów: etymologia pierwszej części złożenia nie bu
dzi wątpliwości, część druga interpretowana jest jako psł. *dolka ‘sierść zwierzęcia, 
skóra z futrem’ (co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że formacja *vJ’kodolkb [!]

5 Zob. F. Rawita-Gawroński, Wilkołaki i wilkolactwo, „Ziemia” 1913, s. 534-535, 550-552, 566- 
569; J. Manugiewicz, Wilk i wilkolactwo, „Ziemia” 1930, s. 459—463; T. Margul, Motywy wiary w wilkołaka, 
„Lud” 1981, s. 55-88; L.P. Słupecki, Wilkolactwo, Warszawa 1987; O. Kotlicka, Obrząd przemiany w wilko
łaki jako element inicjacyjnego stadium obrządu weselnego, „Lud” 1994, s. 89-95.

6 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy w oczach slawisty-filologa. Acta Universitatis Nicolai Coper- 
nici, Filologia Polska XXXVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 230, 1991, s. 161, 162.
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powstała na Bałkanach), albo *-dlakb lub *-dblakb ‘ts.’ (co jest równoznaczne ze 
stwierdzeniem, że wilkołak był formacją prasłowiańską i ogólnosłowiańską), mniej 
prawdopodobne jest kojarzenie z wyrazem *kudblakb ‘zwierzę o kudłatej sierści’. Jego 
zdaniem stare ogólnoindoeuropejskie wierzenia o ludziach przekształcających się 
w wilki doczekały się własnego apelatywu dopiero u Słowian bałkańskich (gdzie 
zresztą łatwo kojarzono wilkołaka z wampirem czyli upiorem). Stąd dopiero wyraz za
wędrował na północ do Czech i do Słowian wschodnich, a od nich do Polski7.

L. Malinowski prócz etymologii wilkołak ‘człowiek mający wilczą skórę’ podaje 
inną: ‘głodny jak wilk’, według której w drugiej części złożenia występuje wyraz łak
nąć8. Druga etymologia nie ma charakteru naukowego, jest etymologią ludową.

Metamorfoza człowieka w wilka może być skutkiem klątwy lub czarów, rzuco
nych na ofiarę, może być też wywołana przez samego odmieńca dzięki przedsięwziętym 
przezeń praktykom magicznym9. W materiałach etnograficznych pochodzących ze 
wschodnich rejonów ziem polskich pojawiają się informacje, że czarownik lub czarow
nica zamienia orszak weselny w stado wilków (wesele puszczone wilkami). Podobne 
opowieści spotykane są na Rusi10.

Nazwy wywodzące się z psł. *navb
Prasłowiańskie *navb to uformowany według tematu na *-i praindoeuropejski 

rdzeń *nau- ‘śmierć; trup, zwłoki’. Na gruncie staroczeskim rozwój znaczeniowy prze
biegał następująco: *navb ‘zmarły’ —> ‘grób’ —* ‘drugi świat, świat pozagrobowy’ —» 
‘jego gorsza odmiana -  piekło’. Inaczej rozwijało się znaczenie psł. *navb w dialektach 
ukraińskich i słoweńskich: *navb ‘zmarły’ —* ‘dusza zmarłego’ —» ‘dusze dzieci nie 
ochrzczonych’, albo ‘nie ochrzczona dziewczynka, która po śmierci została przemie
niona w nimfę wodną’ (ukr. Maexa). Przesunięcie znaczenia w kierunku demonologii 
nastąpiło na gruncie poszczególnych języków słowiańskich, zresztą nie wszystkich11.

W polskich gwarach pasa wschodniego notowane są nazwy rusałek -  demonów 
leśnych, wodnych, a w dial. ukr. Bojków i Hucułów -  górskich: mawki, mauki, nawki 
(Karł SGP III, 146), miawki, mauki(DWOK 51: Sanockie i Krośnieńskie III, 30), mav- 
ky, niavky (Szuchiewicz 1908: 281), majki (K.&ń SGP III, 100) -  por. też: ukr. m o b k o  

‘ąHTH 3KeHCKaro nona yMepuiee HetcpemettHbiMt h npeBpaTHBeeca bb pycanny’ (Hrin- 
czenko II, 931).

7 Ibidem, s. 163-164.
8 L. Malinowski, Studia nad etymologią ludową, Warszawa 1891, s. 21 [odbitka z Prac Filologicz

nych].
’ Zob. KLS 111,544-547.
10 Zob. J. Adamowski, Wierzenia i zwyczaje polsko-ruskiego pogranicza, „Twórczość Ludowa” 

1992, nr 3—4, s. 40. KLS III, 545.
11 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 155-157; idem, Słowiańskie nazwy demonów w mate

riałach „Lexiconu" i interpretacji etymologicznej Franciszka Miklosicha, Obdobja, t. XIII, Ljubljana 1992, 
s. 45-46; Słusznie on kwestionuje włączanie do słownictwa prasłowiańskiej mitologii wyrazu *na\bje [tak: 
A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 1982, s. 261], gdyż w epoce prasłowiańskiej byt on zwią
zany ze śmiercią, a nie ze światem duchów i demonów; podobnie S. Urbańczyk oraz K. Moszyński, zob. 
S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian, [w:] idem, Dawni Słowianie. Wiara i kult, Wrocław 1991, s. 52; 
KLS 111,677.
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Słowo mawka próbowano wywodzić od czasownika maati ‘kiwać głową, pota
kiwać, przyświadczać’, od mniaukania, maukania kotów — z powodu podobieństwa 
odgłosów rusałek do tego miauczenia, od czasownika mawati, majati ‘trząść się, trze
potać się’ -  co z kolei miało być potwierdzane przez wyobrażenie rusałki jako lekkiej 
tanecznicy (DWOK 31: Pokucie III, 98).

Huculskie mavky, navky to diablice. Z przodu m ają wygląd kobiety, a z  tyłu widać 
wnętrzności, m ają małe nogi, jak  u dziecka i dużą głowę. Błąkają się przed Zielonymi 
Świątkami po polach i nad wodami, wołając: mav! mav! [!]. W przeddzień św. Jana 
schodzą się na rozyhry -  tany. Zwabiwszy człowieka śpiewem, uciekają z nim w lasy, 
gdzie uczepia się go czart (Szuchiewicz 1908: 281). [zob. w rozdz. Nazwy demonów  
polnych i zbożowych].

Nazwy, których źródłem JEST ŁAC. r os a l i a 1

Rusalbka to stary słowiański derywat od wcześnie zapożyczonej łacińskiej for
macji rosalia ‘Pascha rosata, rosarum’, będącej nazwą wiosennego pogańskiego święta 
ku czci zmarłych, podczas którego ozdabiano groby różami13 (Miklosich, 283). Było 
ono -  jak pisze W. Klinger -  kontynuacją starorzymskiego święta bogini Karmy, ob
chodzonego poprzez składanie jej ofiar z róż, rozpowszechnionego wraz z chrześcijań
stwem14. Nie wyjaśniono dotąd, jak doszło do przeniesienia nazwy rosalia na chrześci
jańskie święto Pięćdziesiątnicy. Ono z kolei z czasem stało się świętem wiosny, z któ
rym łączyły się ludowe obrzędy i zabawy, noszące miano rusahky. Opowieści o pan
nach wodnych, związane z tymi zabawami, dały początek istotom mitycznym -  rusał
kom, które przez Bałkany zawędrowały na Ruś, a poprzez Ruś na ziemie polskie15.

S. Urbańczyk pisze, że

nazwa święta umarłych wraz z pewnymi zwyczajami i motywami wierzeniowymi z Rusi 
drogą książkową weszła najpierw do polszczyzny literackiej. Będąc nazw ą święta 
umarłych, została przeniesiona na igrców w maskach, którzy brali udział w święcie, 
a następnie przeszła ona na demony. Nazwa jest obca, ale objęto n ią  zapewne demony 
znane od dawna, wiara bowiem w demony wywodzące się od dusz dziewczęcych jest tak 
powszechna, że jej nieobecność u Słowian wymagałaby osobnego wytłumaczenia. Nazwa 
rusałka wyparła jakąś starszą rodzim ą coś w rodzaju ruskiej brzegini (beregyni). 
W Polsce odpowiednikiem rusałek są  może boginki, wokół których oplatało się wiele 
wątków wierzeniowych związanych gdzie indziej z rusałkami”16.

Rusałki, w Sanockiem i Krośnieńskiem także rusele, to nazwy nie tylko demo
nów wodnych (DWOK 51: Sanockie i Krośnieńskie III, 408; por. tam bohato uże dusz

12 S. Budziszewski, Rusałki, „Światowid” 1838, t. 1, s. 16-26. AKL II, mapa 6: Zasięg tradycji o de
monie zwanym rusałka lub kozytka. KLS III, 737: mapka 21: Zasięg tradycji o demonie zwanym rusałką 
lub kozytką.

13 I.. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 157-158; idem, Słowiańskie nazwy demonów..., s. 47.
N W. Klinger, Wschodnioeuropejskie rusałki i pokrewne postaci w demonologii ludowej a tradycja 

grecko-rzymska, Lublin-Kraków 1949.
15 L. Moszyński, Prasłowiańskie duchy..., s. 158; zob. K. Zawistowicz, Święto zmarłych w okresie 

wielkanocnym, „Ziemia” 1931, s. 325.
16 S. Urbańczyk, Religia pogańskich Słowian..., s. 53; podobnie KLS III, 679.
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potoniiło, tam rusauka postojanno musieć siedzić, Moszyński 1928: 174), ale również -  
ze względu na to, że te postaci demonologiczne pojawiają się w lesie, a nawet na polach 
-  demonów leśnych i polnych (DWOK 52: Białoruś -  Polesie, 438-439; Jeleńska 1891: 
504) -  zapisane w singularis: rusałka, rusałka, rusawka (Czyżewski, Warchoł 1998: 
230, 439), rusMka (por. rozpuściła kosy nacze niejakaja rusałka, Pietkiewicz 1938: 
185), rusauka (Moszyński 1928: 172, 174) [zob. w rozdz. Nazwy demonów polnych 
i zbożowych], W wierzeniach ludowych Poleszuków występują też męskie istoty demo
niczne nazywane rusałkami: tojrusauka (Moszyński 1928: 172). Przypominają one to
pielców -  demony wodne.

WYKRZYKNIENIE W FUNKCJI NAZWY DEMONA

Kaszubskie hophop to nazwa straszka w postaci leśniczego z uciętą głową 
pod pachą, przebywającego najchętniej pod dębem (Sychta SGKasz II, 14).



XII NAZW Y DEMONÓW W ODNYCH* 1 

I BRZEGOW YCH2

Nazwy informujące o czynnościach demonów wodnych i brzegowych

W STOSUNKU DO LUDZI

Od czasownika topić pochodzą następujące polskie gwarowe nazwy demonów 
wodnych: topiec(Kari SGP V, 410), topich (ibidem; DWOK 40: Mazury Pruskie, 77), 
topieńtopnik  (DWOK 48: Tamowskie-Rzeszowskie, 329, 269), topnik; topik, topek 
(Szyfer 1975: 428), topich, topnik, topek, topielec (Szyfer 118, tu mapa: Zasięg nazw 
demona wodnego w północno-wschodniej Polsce), topielnik(Karł SGP V, 410; DWOK 
35: Przemyskie, 233), topielec(Karł SGP V, 410), topielec ‘demon wodny, upiór, duch 
pojawiający się nad rzekami i potokami, wciągający ludzi do wody’ (Kobylińska 2001:
178), topielec, topelec (por. topelec śe ji ve voje i  iak śe veńje, to fćogo, Dejna, Słow
nictwo lud. z Kiel, i Łódź. XXIX, 180; Simonides 1989: 242; Szyfer 1976: 429), tąpielec 
(Karł SGP V, 410), topieluch (Dekowski 1987: 131-132).

Nazwę topielec można też traktować jako tę, która informuje o genezie demo
nów wodnych, gdyż dość powszechne jest przekonanie, że powstają one z dusz ludzi 
utopionych, topielców.

Topczyk (Karł SGP V, 410; DWOK 17: Lubelskie II, 93), a także jego prze
kształcenie gwarowe stopczyk  (Karł SGP V, 410) to eufemistyczne zdrobnienia utwo
rzone od nazwy topiec za pomocą sufiksu -yk.

Żeńskie derywaty z sufiksami -yna, -ica (gwar. -ecu) nazywają żony topielców 
lub demony wodne wywodzące się z dusz utopionych kobiet, czasem rusałki wodne: 
topielczyna, topielcyna ‘żaba (żona topielca)’ (Karł SGP V, 410), topielica ‘rusałka 
wodna wabiąca młodzieńców wdziękami swej urody i głosem, w uścisku zadająca im

' Zob. U. Lehr, Ludowe wierzenia w demony wodne [we wsiach: Obidza -  w Beskidzie Sądeckim
i Istebna -  w Beskidzie Śląskim], Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, t. VIII, 1983, s. 49-55; 
N. Madlowna, Topielec h> Czeladzi w powiecie będzińskim w guberni piotrkowskiej, „Lud” X (1904), s. 438- 
443; J. Broda, O czarownicach, utopcach i nocnicach, Bielsko-Biała 1980; J.P. Dekowski, Strzygi i topie- 
luchy. Opowieści sieradzkie. Warszawa 1987.

2 Zob. M. Sumców, Boginki -  mamuny, „Wisła” V (1891), s. 572-587; W. Drozdowska, Mamuna -  
radomszczańska ..boginka". Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria 
Etnograficzna, t. VII, 1963, s. 203-211. KLS III, 739 -  mapka 23: Demony (porywające i) odmieniające 
niemowlęta.
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śmierć w głębiach rzek, jezior i wielkich stawów’ (DWOK 42: Mazowsze VII, 387), 
topielica ‘wodnica przybierająca postać pięknej kobiety, wabiąca chłopców w głębiny’ 
(Dekowski 1987: 296), topielica, topelica ‘istota demoniczna w postaci żeńskiej, prze
bywająca pod wodą’ (por. topelica vouo do śebe. a potym za vuosy i iu po cuoveku, 
Dejna, Słownictwo lud. z Kieł. i Łódź., XXIX, 180), kasz. topeleca ‘utopiona dziewczy
na, zamieniona w demona wciągającego nieostrożnych do wody’ (por. Icpe daj vkól, 
a ńe xojprez błota, bo ce topeleca może vcignęc do vode, Sychta SGKasz V, 369), to- 
/w/n/ca(DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 13; DWOK 45: Góry i Pogórze II, 511).

Z Mszany Górnej pochodzi taka relacja: Byua żyka i tam strosauo, b l-b byuy 
tUopelice. lak k tl-b set p-óżn L-b v n l-bcy, t l-b vyxl~bjiuy na śr^odeg uavy ‘kładki’, ćśósuy 
śe ‘trzęsły się’ i straśńe skucauy. Jagby kt l-b kćou pśyż ‘przejść’ na drugo strónó. t-o 
srucauy ‘zrzucały’ z uavy d-o v^ody(Kobylińska 1999: 285).

W Słowniku Karłowicza rejestrowana jest również nazwa topielczuk ‘syn topie
licy’, ale pochodzi ona z opowiadania M. Konopnickiej Na drodze (Karł SGP V, 410).

Czasownik dokonany z przedrostkiem u- motywuje takie oto gwarowe nazwania 
demonów wodnych: utopiec (Karł SGP VI, 50; MSGŚ1, 275; SGŚl-Suszec, 98; Simoni
des 1984: 35; SGŚ1 Ciesz, 311), utopec (por. tyn utopej rńoufćp^ać, Pluta 1964: 91, 
116; ibidem 1973: 176), utopiec, łutopiec ‘topielec’ (Kobylińska 2001: 186), utopec, 
uutopec, ^utopec {Śląskie teksty gwar., 131, 53, 33; por. zmoknióny jag uutopiec, Bąk 
1974: 174), utopek (Simonides 1984: 35; SGŚ1, 79), łutopek ‘wodny demon naszych 
stawów i rzek’ (SGŚ1 Suszec, 48), utopek, łutopek {Teksty gwar. z polskiego Śląska, 
30), utopnik(Simonides 1989: 242). Utworzono je za pomocą sufiksów: -ec, -ek, -nik.

Od gwarowych form czasowników -  niedokonanego toplać i dokonanego uto- 
plać ‘zmoczyć’ pochodzą następujące nazwy demonów wodnych: toplec{Karł SGP V, 
410; DWOK 35: Przemyskie, 233), utopiec {Karł SGP VI, 50; Olesch, S.A. I, 354; Si
monides 1984: 35; SGŚ1, 79; Pluta 1973: 176), utopiec, uutoplec{Bąk 1974: 183, 192- 
193), łutopiec (SGŚ1 Suszec, 48), utopiec, utoplołk (Śmiełowski 1967: 111, 38), uto
piec, utopel(MSGŚl, 275).

Deminutivami od utopiec są: utoplaszek z sufiksem -aszek, utopluszek z sufik- 
sem -uszek (Simonides 1989: 242). Utoplecowa, nazwa żeńska z sufiksem -owa, noto
wana jest w znaczeniu ‘żona topielca, ukazująca się w postaci żaby’ (Karł SGP VI, 50).

Na Podolu istotę mityczną powstałą z topielca, całkiem tylko temu oddaną, że
by topić ludzi, nazywano patopielnikiem {Kremer 1870: 46; potem: Karł SGP IV, 57), 
w okolicach Halicza -  potopalnykiem  (Saloni 1914: 53), a na Pokuciu -  potopłenykiem 
(DWOK 31: Pokucie III, 104). Fonetyka tych wyrazów wskazuje na to, że są pożycz
kami z dial. ukr. (por. np. n o m n en b H U K  ‘topielec’, Hrinczenko III, 380).

Nazwami męskich demonów zamieszkujących otchłanie wód są rzeczowniki za
pisane w pluralis: wirniki, wirusy (Baranowski 1981: 82, 89). Nazwy z sufiksami -nik 
i -us motywowane są przez rzeczownik wir, wierzono bowiem, że te demony powodu
jąc wiry, wciągają ludzi w głębiny i topią ich.

Demony brzegowe, odmieniające nie ochrzczone dzieci, nazywane są: odmień- 
kami, w singularis: odmieóka (Karł SGP III, 401), odmiankami, odmienicami, w sin- 
gularis: odmianka, odmienica (Moszyński, AKL III, mapa 7: Demony [porywające i] 
odmieniające niemowlęta), także odmieńcami, w pluralis: odmieniec (KLS III, 739 -  
mapka 23: Demony [porywające i] odmieniające niemowlęta).
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Podciepa to nazwanie śląskiego demona, który porywał samotnie pozostawione 
niemowlę i podrzucał własne (Gerlich 1992: 13) [zob. niżej -  nazwy dzieci podrzuco
nych przez demony].

Wymienione nazwy są rzeczownikami żeńskimi, rzadziej męskimi, zaś ostatnia 
jest niesprecyzowana co do rodzaju gramatycznego. Powszechnie o odmienianie nie
mowląt były posądzane żeńskie istoty demoniczne -  przede wszystkim te przebywające 
nad brzegami wód. Tym procederem trudnił się też diabeł, w wierzeniach ludowych 
wielokrotnie przejmujący funkcje innych demonów. Na Kaszubach odmienianiem nie
mowląt zajmowały się krasńąta [zob. w rozdz. Nazwy demonów domowych].

W Małopolsce, także wschodniej, boginki nazywane są mamonami mamonami 
(Karł SGP III, 109), mamónami (Zawiliński 1880: 229), mamąnami (Czyżewicz 1907: 
325-326), mam^onami, mamoniami\ a także maniami (WB, 118). Z Łęczyckiego po
chodzi informacja, że mamma to ‘zły duch ukazujący się tylko w południe i zabierający 
dzieci z pola’ (por. dovńi to byuy te mamimy, co jeći poryvauy, Szymczak, Słownik 
gwary Domaniewka IV, 535).

Kilkakrotnie próbowano wyjaśnić etymologię słowa mamuna [zob. w rozdz. Na
zwy demona zła -  diabła] -  słowa, którym nazywano nie tylko boginki, ale i demony 
wodzenia, sprowadzające na błędną drogę, demona zła -  diabła oraz widma, mary (Karł 
SGP III, 109) [zob. też w rozdz. Nazwy demonów polnych i zbożowych]. Te hipotezy 
etymologiczne łączy konkluzja, że słowo mamuna wtórnie skojarzyło się z mamieniem3. 
Zdaniem K. Moszyńskiego nazwa boginki mamma, mamona „nawiązuje w umyśle lu
du do słów mamić, omam oraz do zdrobniałej postaci wyrazu matka” (Moszyński, AKL 
III, mapa 7: Demony [porywające i] odmieniające niemowlęta).

M. Sumców w swojej pracy etnograficznej o boginkach, mamunach wywodził 
wyrazy mamona, mamma od niemieckiego Muhme ‘ciotka’, pisząc, że

wyraz ten według etymologii ludowej zbliżono z mamić i przez to otrzymał on pozór 
słowiański. Snadź wyraz Muhme przeszedł do Polaków w związku z obrazem mitycznym 
K.ornmuhme, tj. Roggenmutter, niewiasty demonicznej, która latem kryje się w życie 
i porywa maleńkie dzieci. Kornmuhme mogła wejść w krąg wierzeń ludowych zachodnio- 
-słowiańskich tym łatwiej, iż znalazła tutaj bliskie krewniaczki w Południcach i Prepol- 
nicach4 [zob. w rozdz. Nazwy demonów polnych i zbożowych].

Wykorzystując fakt, że na pograniczu ukraińskim boginkę, mamunę nazywano 
małpą (małpa ‘boginka porywająca dzieci’, ukr. mavpa ‘boginka, mamuna’) W. Budzi- 
szewska proponuje jeszcze inną etymologię mamony, mamuny: ze staroruskiego mamo
na ‘małpa’. W staroruskim (z XV w.) mamona ‘małpa’ jest wędrowną pożyczką 
z tureckiego -  tur. maymun [to z arabskiego maimun ‘ts.’, w arabskim wyraz jest eufe
mizmem, dosł. ‘szczęśliwy, przynoszący szczęście’, ponieważ tam małpa uchodziła 
za diabła -  wyraz arabski pochodził z perskiego, gdzie oznaczał ‘siłę nieczystą’ (Balgar- 
ski etim. rećnik III, 617)]. W średniowiecznej łacinie występowały mammones ‘Simiae, 
małpy’. Zdaniem Budziszewskiej zasięg nazwy mamuna ‘boginka’ -  w Małopolsce 
i na Ukrainie -  może przemawiać za zapożyczeniem ze staroruskiego, jednak nie jest

3 W . B u d z is z e w s k a ,  Z etymologii słowiańskich związanych z prastarymi wątkami folkloru: poi. dial, 
mamuna boginka porywająca dzieci'. S tu d ia  z  F i lo lo g i i  P o ls k ie j  i S ło w ia ń s k ie j ,  t. X X I I I , W a r s z a w a  1 9 8 5 ,  

s. 1 1 8 - 1 2 0 ;  z o b . t e ż  W . D r o z d o w s k a ,  Mamuna -  radomszczańska „boginka"..., s . 2 0 4 - 2 0 5 .

4 M . S u m c ó w , Boginki -  mamuny..., s . 5 8 2 .
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też wykluczona możliwość pożyczki ze średniowiecznej łaciny. Budziszewska dodaje, 
że w późniejszym okresie niewątpliwie skojarzono mamunę z czasownikiem mamić 
oraz że starszą, wcześniejszą nazwą tej istoty demonicznej jest boginka5

Boginki, które stoją w głowach kołyski i tak dziecko biją i szczypią, że musi pła
kać, nazywane są płaczkami (Skrzyńska 1890: 100; DWOK 21: Radomskie II, 146).

Etymologia ludowa tłumaczy pogardliwą nazwę małpa ‘boginka’ następująco: 
boginki lubią naśladować czynności ludzi -  jak małpy, jeżeli widzą, że się kto czesze, to 
się czeszą, gdy widzą, że kobiety piorą bieliznę, robią to samo (Flizak 1952: 34). Do
dajmy, że ukr. dial, notowane na Huculszczyźnie mawpa jest nazwaniem nimfy 
(Schnaider 1902: 185). Ukraińskie MÓena ‘małpa’ (Hrinczenko II, 931), a ukraińskie 
maupa ‘boginka’ (inaczej: bohyńa, cortova żinka, KLS III, 685).

Nazwę boginek koszki (Karł SGP II, 445) po części wyjaśnia ludowe przekona
nie, że demony te -  nazywane też boginami, mamunami -  są podobne do ludzi, ale 
mniejsze, brzydkie i nie mówią, tylko miauczą6. Nie wykluczone też, że demony, 
by dostać się do chaty i porwać dziecko, mogą przybierać postać kota. W folklorze kot, 
zwłaszcza czarny, jest wcieleniem złych mocy. Wymieniona nazwa jest wyrazem zapo
życzonym z rosyjskiego -  ros. k ó i u k o  ‘kot, kocica’ (Vasmer I, 651).

Nazwy informujące o zachowaniu się demonów wodnych 
(obserwowanym przez ludzi)

Od czasownika pływać przy użyciu sufiksu -nik utworzono, zapisaną w pluralis, 
nazwę demonów wodnych: pływ niki(Baranowski 1981: 82, 89), od płynąć zaś -  zapi
saną w singularis: płynnik(Pełka 1987: 85).

Nazwy informujące o miejscu przebywania

DEMONÓW WODNYCH I BRZEGOWYCH

Nazwami demonów wodnych są: wodnik; notowane na Ziemi dobrzyńskiej (por. 
w Drwęcy mieszkają wodniki, które co rok porywają przynajmniej jednego z kąpiących 
się, Karł SGP VI, 144), na Śląsku (SGŚ1, 79) oraz na Warmii i Mazurach (Szyfer 1975: 
118, tu mapa: Zasięg nazw demona wodnego w północno-wschodniej Polsce), zesta
wienie wodny duch, pochodzące z Siedleckiego (inaczej: topielec, Karł SGP VI, 144). 
W Giżyckiem występuje nazwa demonów wodnych będąca kalką z niemieckiego -  
wodne ludzie (Szyfer 1976: 429) [por. niżej: niem. Wassermann], Notowana na Podla
siu nazwa wodne baby odnosi się do rusałek przedstawianych jako stare obrzydliwe 
kobiety (przypomnę, że rusałki, które przybierały postać pięknych dziewic, ze szcze
gólnym upodobaniem męczących napotkanych młodzieńców, nosiły miano rusawki, 
kazytki [zob. w rozdz. Nazwy demonów leśnych]) (Baranowski 1974: 320). Na Mazow
szu wodnicami nazywane są rusałki wodne (inaczej: topielice, DWOK 42: Mazowsze 
VII, 387, 388). Wodnice w Sieradzkiem to nazwa demonów wodnych, które przybierają 
postać ubogich żebraczek, aby przemienić niemowlę bez chrztu, a w zamian do kolebki 
wrzucić małego upiora (Piątkowska 1898: 412-413).

5 W. Budziszewska, Z etymologii słowiańskich..., s. 119-120.
6 Ibidem, s. 118.
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Kaszubskie mofkulc jest nazwą topielca morskiego (Sychta SGKasz III, 116). 
Utworzono ją  od morko -  dziecięcego zdrobnienia rzeczownika more ‘morze’ -  za po
mocą sufiksu -ule. Autorzy SEKasz przypuszczają, że w gwarach istniał rzeczownik 
*morkula, najprawdopodobniej hiperonim z sufisem -ula derywowany od morko -  ety
mologicznie odrębny od morkula ‘bagno, torfowisko’ (SEKasz III, 260). Kaszubi wie
rzą, że krzyk, ryk morza powodują mofkulcove mieszkający w głębinach morskich. 
Podstępnie wciągają tam żywych, wołając do fal: huhu huhu, dajta go tu! (Sychta 
SGKasz III, 116).

Żeński kaszubski demon wodny nosi miano moreca (inaczej: morska panna, 
sirena, sijrena). Muereca leje v muerim, ale ćasą uona vińje na breg. Buedej ńerez 
vijele leje, jak uona są vegreve na słińcu, abo są ćese. Uona me cale złote vlose, a na 
śeji uona nosi z buurśtenu pecórki. Ji vine z kvatóv uona me na glove. Muerece 
muegęm pąkno spevac. Će uone spevajgm, tej muere śerń/ (Sychta SGKasz III, 115). 
Nazwą tych istot mitycznych jest również wyrażenie morska panna ‘nimfa morska ma
jąca od pasa w górę postać pięknej kobiety z sznurem korali bursztynowych na szyi, 
a od pasa w dół postać ryby, wabiąca czarującym śpiewem młodych żeglarzy i rybaków 
do wody’. Opowieść ludowa głosi, że kej jeden rebdk sxvacil morską panną, to ona go 
prosela, źebe ją  puścił. W zamian za to obdarzyła go głosem równie słodkim. Według 
wierzeń kaszubskich morske panny to dawne dziewczęta rozweselające biblijne wojska 
faraona i razem z nimi zatopione (por. speva jak morska panna ‘o człowieku pięknie 
śpiewającym’, Sychta SGKasz III, 113). Kociewskie morska panna znaczy ‘nimfa mor
ska z wieńcem powojów na głowie, wychodząca na brzeg i śpiewem pełnym pieszczoty 
i wdzięcznymi ruchami wprawiająca w zachwyt mężczyzn i wabiąca ich do wody’. 
Człowieka, który ją  pochwycił, obdarza pięknym głosem -  w zamian za uwolnienie 
(Sychta, Słów. kociew. II, 133). Wyrażenie morska panna, morskoy panna ‘syrena’ no
towane jest też na Opolszczyźnie (por. morskou panna vyleize z moźa, Pluta 1973: 89), 
bowiem postacie mitycznych syren rozpropagowała, spopularyzowała literatura piękna 
i literatura popularna dla ludu.

Znaczeniem kaszubskiego przestarzałego jezóróica jest ‘złośliwy duch utopionej 
dziewczyny, który kąpiących się wciąga do wody, rybakom przewraca czółna, a samych 
porywa na dno jeziora’ (Sychta SGKasz II, 101 )7.

Kaszubskie przestarzałe redimicajesl nazwą żeńskiego demona wodnego -  wod
nicy -  mającej niegdyś zamieszkiwać głębie wód Jezior Raduńskich (por. Reduń ‘forma 
kaszubska nazwy miejscowości Raduń’). Korzystając z pozwolenia swych matek uda
wały się nieraz młode reduńice na muziką ‘zabawę taneczną’ do pobliskich wsi. Urodą 
i wdziękiem jednały sobie serca kaszubskich chłopaków. Poza jeziorem mogły przeby
wać od zapadnięcia zmroku aż do północy. Nie tylko podczas zabawy, lecz także pod

7 Sychta przytacza taką opowieść:
V jezorax kuole Puetqgueva żela perve na svece jezórńica zle i uekrutne, xterna co rok muuśa rńec 

xueebe jedną uefarą. Rez, ce uestatni grujeń nadśed a jeś ńixt v starim rokuu ńe bel uutońęti, jezórńica są 
rozguerela, verpbala jurą v łoje pra ve tam je  leje prexuejele bez zammarte jezoro, źebe sodę drogą skrócec, 
a te prekrela letkue sńegą i ćekala. V tim nadśed mlodi parobk i vped do prerąble. Jezórńica zlapila gye, 
zarexueta z uueexe i zańosla na dno jęzora. Xrńelińsće jęzora muśęm rez do rokuu ue pevnim case kueg yes 
veignpe z leji Će ten ćas pńńje, a są ńixt ńe zjeve, z jęzora daje są ces: Ćas, gyejena je  tu, a ćlo veka ńi ma. 
Ńebueśćek stari Jelox puevedel, że to jezórńica tak ue/e(Sychta SGKasz II, 101).
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czas kąpieli w jeziorze niejeden młodzieniec zakochał się v reduńici i poszedł za nią 
w fale. I odwrotnie -  niejedna reduńica, której zabiło żywiej serce dla kąpiącego się 
chłopca, porzucała zimną wodę i wychodziła za niego za mąż, pod warunkiem, że jej 
nigdy nie będzie podglądał przez dziurkę od klucza. W przeciwnym razie musiałaby go 
opuścić na zawsze, bo mężowi nie wolno było zobaczyć płetw -  u jej bioder i między 
palcami nóg. Ponieważ reduńice bardzo często spóźniały się z potańcówek, albo po 
wyjściu za mąż wcale nie wracały do wody, zakazały im matki opuszczać jezioro i roz
mawiać z ludźmi. Potem już raz tylko złowili rybacy gdzieś pod Chmielnem reduńicą. 
Zaledwie przynieśli ją  do domu, zakasała ręce i zaczęła oporajac ‘sprzątać’. Była bar
dzo pilna i wesoła, pracując i śpiewając od rana do wieczora. Wnet potem ożenił się 
z nią pewien młody rybak. Ciekawski mąż podpatrzywszy swą Halką z jeziora, utracił 
ją. Zostały mu po niej tylko dzieci i błogie wspomnienia szczęśliwie spędzonych chwil 
[zob. niżej: opowieść o Meluzynie], Odtędka ńixt, jak stari je, reduńic ju  ńe vijal 
v Reduńi. Młode reduńice umarły w jeziorze z tęsknoty za ciepłą krwią ludzką8. Matki 
zaś nie mogąc przeboleć straty swych córek, zamieniły się w kałpe, czyli łabędzie, 
i odleciały za morze (Sychta SGKasz IV, 309-310).

W Opolskiem notowane jest imię własne utopca z Naroka -  .A7c>re£(Srniełowski 
1967: 38, 109). Najprawdopodobniej pierwotnie podstawą nominacji była nazwa miej
scowości (może także rzeki czy potoku), a później etymologia ludowa skojarzyła okre
ślenie utopca z czasownikami nurzać się, nurkować.

W kaszubszczyźnie przestarzałe podlodńik ma znaczenie ‘demon podwodny, 
którym już dziś straszą jedynie dzieci, by nie udawały się na cienki lód’. Le tiajta, jak 
xceta, podlodńik vcigńe vaju pod lód, tej bęjeta seja. Xto są zbliża do prerąble, tego 
podlodńik zara vciga na dół. Podlodńik mieszka w głębi wód w lodowym pałacu 
ogrzewanym lodem, a nie torfem, żywi się rybami i żabami, ale najchętniej zjada dzieci. 
O obecności podlodńika w wodzie świadczą wydobywające się na powierzchnię ziemi 
bąble widoczne w przerębli. Vej, podlodńik oddixa -  przestrzegają wówczas dzieci 
(Sychta SGKasz IV, 102).

Kaszubskie archaiczne nećkio nazwanie męskiego demona wodnego pędzącego 
życie na dnie rzek i jezior, powodującego w przystępie nekóv, czyli kaprysów, wir 
wodny, do którego wciąga ludzi. Ta eksplikacja obrazuje od czego -  według etymologii 
ludowej -  pochodzi jego nazwa (por. le ńe xuejta v uedą co vaji nećk ńe vcigńe, Sychta 
SGKasz III, 205). Bardziej prawdopodobne jest jednak, że nazwa tego demona wodne
go jest motywowana przez hydronim Nećk ‘małe jezioro w Kowalach w powiecie kar
tuskim’, notowany w Słowniku Sychty (Sychta SGKasz III, 205).

Nazwy demonów informujące o czasie ukazywania się demonów

Istoty niewieście w białych szatach pokazujące się o północy, piorące wów
czas smaty, czyli bieliznę, nazywane były północnicami (inaczej: boginki, dziw ozony, 
Kosiński 1904: 6-7). Warto przypomnieć, że ogniki wodzące po moczarach i bagnach

8 Warto przypomnieć, że w mitologii greckiej -  skąd syreny biorą swój początek i nazwę -  zapisano 
wierzenia, że te mityczne istoty (przedstawiane pierwotnie jako ptaki o dziewczęcych głowach, potem: pół 
kobiety, pół ryby) wysysały z topielców krew; zob. J. Samp, Romans z morską panną, [w:] idem, Z woli mo
rza. Bałtyckie mitopeje, Gdańsk 1987, s. 21-22 i n.
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nazywano nocnicami, nocnymi boginkami, a także świętosówkami (Kosiński 1904: 
11-12) [zob. w rozdz. Nazwy demonów polnych i zbożowych].

N azwy żeńskich dem o nó w  w o dnych ,
KTÓRYCH ŹRÓDŁEM JEST GREC. seirenes

Greckie postacie mityczne, wabiące swym przepięknym śpiewem żeglarzy, by 
ich zgubić, nosiły miano seirenes (Kempiński 1993: 397; Bogowie, demony: 358). Spo
pularyzowała je literatura. Za jej pośrednictwem trafiły do wierzeń ludowych. W gwa
rach kaszubskich występuje sirena, sijrena, inaczej: morska panna, moreca (Sychta 
SGKasz V, 46).

Warto w tym miejscu wspomnieć o Meluzynie9 -  syrenie, która poprzez literatu
rę trafiła do wierzeń ludowych, głównie śląskich. Meluzyna była bohaterką średnio
wiecznego romansu rycerskiego, ukazującego dzieje starofrancuskiego rodu Lusigna- 
nów. Przeklęta przez matkę księżniczka, co sobotę przybierała postać syreny z rybim 
ogonem. Gdy jej mąż Rajmund z Poitiers, złamawszy dane wcześniej słowo, zobaczył 
ją  w kąpieli, Meluzyna opuściła go i dzieci -  na zawsze. Powieść o Meluzynie -  znana 
w Polsce od XVI wieku -  w XIX wieku stała się jedną z najpopularniejszych książek 
dla ludu, doczekała się rozlicznych wydań. W drugiej połowie XIX wieku rozpo
wszechniły się w śląskim folklorze ludowe opowieści o Meluzynie10.

Podobno tylko doświadczeni ludzie mogą odróżnić, kiedy podczas jesiennych 
wichrów diabły wyją w kominie i wydmuchują dym na izbę, a kiedy płacze w nim Me
luzyna -  nieszczęśliwa istota w kształcie pół ryby, pół nadobnej dziewicy, błąkająca się 
w ciemnościach, szukając swych pogubionych dzieci (Morcinek 1957: 21). Gdy wiał 
wiatr, mówiono: och, Meluzyna płacze, Meluzyna płacze i  za dziećmi szuko (Gerlich 
1992: 14), Meluzyna prosi {Przywara 1967: 36). Wierzono, że Meluzyna to , jakaś pani, 
która za grzechy swe i sprzeniewierzenia wypędzona została na nędzę i słotę”. Dla jej 
uspokojenia trzeba było „szczyptę mąki oknem na wiatr wypuścić”. Meluzyna przestanie 
wówczas narzekać, bo traktuje to jako chleb dla swych dzieci (Przywara 1967: 36)11.

W Sułkowie koło Głubczyc zapisano opowieść ludową pt. Boika o Meluzinie -  
śumnou [ ‘pięknej]pani. Meluzina wraz z nagłym gwałtownym wichrem przychodzi do 
odpoczywających po sianokosach chłopów -  wówczas, gdy jeden z nich zaczyna opo
wiadać o niej. Prosi ich, by przetrzymali bez strachu następujące po sobie: wielki mróz, 
wielkie gorąco, ogromny wicher, w którym przebywały różne straszydła, bo dzięki te
mu ona zostanie wybawiona. Za spełnienie tej prośby daje chłopom moc piniyndzi 
(Steuer 1934: 62-63; Bąk 1974: 178-179). W śląskich wierzeniach ludowych Meluzyna 
była identyfikowana z pokutującym po śmierci duchem.

9 Zob. J. Karłowicz, Piękna Meluzyna i królewna Wanda, „Atheneum” 1876, t. II, s. 457-498; 
M. Lurker, Leksykon bóstw i demonów, przeł. J. Prokopiuk, R. Stiller, Warszawa 1999, s. 172; o etymologii 
imienia Meluzyna zob. J. Karłowicz, Piękna Meluzyna..., s. 462-463.

10 Zob. M. Przywara, Przywiarki czyli przesądy i zabobony ludu polskiego na Górnym Śląsku, oprać. 
L. i J. Pośpiechowie, Opole 1967, s. 54.

" We Francji wszelkie bolesne narzekania nazywają „krzykiem Meluzyny” -  franc, cri de melusine, 
w Czechach powiadają, że w wichrze siedzi Meluzyna i podczas silnego wiatru wrzucają do pieca mąkę i sól 
„dla Meluzyny, oblubienicy wichra”; zob. J. Karłowicz, Piękna Meluzyna..., s. 465.
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W dial, ukr., w wierzeniach Hucułów, występują żeńskie demony wodne okre
ślane mianem luzony. Mają postać pół dziewczyn, pół ryb. Ich nazwa to przekształcenie 
słowa Meluzyna. Co bardziej śmielsi ludzie podsłuchują podobno luzony, ucząc się 
w ten sposób pięknych bajek, pieśni i modlitw (Poniatowski 1931-32: 272).

N azwy żeńskich dem o nó w  brzegowych,
KTÓRYCH ŹRÓDŁEM JEST GREC. Sibylle

Spopularyzowana przez literaturę dla ludu nazwa greckiej mitycznej wieszczki: 
Sybilla (Kempiński 1993: 395; Bogowie, demony: 356-357) jest zapewne źródłem no
towanych głównie na Mazowszu nazwań boginek odmieniających dzieci: sibiele (Ula- 
nowska 1884: 292), w singularis: sibiela, siubiela(KLS III, 739, 685), siumieia, sibiola 
(K. Moszyński, AKL III, mapa 7: Demony [porywające i] odmieniające niemowlęta). 

„Klechda” z Brzęczkowic w powiecie piotrkowskim przedstawia „Sibiele” jako

pokraczne duchy kobiece, obrzydłe jędze. Wszystkie zte, zjadliwe, poczwarne, nagie, 
wstrętne, z trupio-sinem ciałem i wykrzywionemi twarzami. Na krzywych nogach 
dźwigały krzywe brzuchy i piersi, jak puste worki. Wysiadywały wieczorami na kopcu 
[na wysepce znajdującej się u brzegu stawu -  przyp. R.D.], huśtały się na gałęziach i wyły 
przeraźliwie, napełniając całą wioskę nieopisanym strachem. Największy niepokój 
ogarniał matki o swe dzieci. Gdy która nieopatrznie pozostawiła dziecko bez opieki, zaraz 
zjawiała się „Sibiela” i zabierała je, a na jego miejsce rzucała poczwarę, kalekę [...]. 
„Sibiele” odbierały krowom mleko, warzyły masło w kierzance (maślnicy), słowem 
gnębiły ludność we dnie i w nocy. [...]. Który tylko gospodarz opił się, mógł być pewien, 
że w nocy odwiedzi go „Sibiela” w postaci zmory12.

A. BrUckner pisze, że „Sybila -  nazwa (od Sybilli)13 przeszła z ambony do ludu, 
tak (i siwiliją) nazywają i ‘mamuny’ (również z ambony znane) [najprawdopodobniej 
chodzi o czarownice], i ‘dziwożony’” (BrUckner SE: 528).

N azwy informujące o  wyglądzie i upostaciow aniu dem o nó w  w odnych

Zestawienie o charakterze eufemistycznym czerwony chłopek, czerwiony 
chłopek ‘rodzaj stracha, demona’ (por. i siedzioł na poręczy [mostu] czerwiony chłopek, 
SGP PAN III, 578), jest nazwą topielca, utopka. Ten demon wodny bardzo często nosi 
czerwony strój -  czerwoną czapkę, czerwone spodnie, czerwoną kapotę: utopek, łutopek 
[...] niywielki chłop, galoty mioł krótkiy, kabot, a na głowie tako czopeczka czyrwóno, 
a nogi jak kóńskiy kopyta [...], przeca jez lón djóboł wodny [!], to tyż musi mieć kopyta 
jak inksze djobły (Teksty gwar. z polskiego Śląska: 30), utoplec [...] wyglóndou uón jag 
jaki chyrstek ‘wyrostek’, ale galoty ‘spodnie’ miou czyrwóne (Bąk 1974: 192), utopec 
to ćervunyi(Pluta 1964: 91). Na Zaolziu nazwą utopca jest bohemizm cerveny muźik 
(Kochanowska-Czamy 1999: 43).

12 S. Ślusarczyk, „Sibiele", „Orli Lot” 1927, nr 5, s. 95.
13 Zob. M. Zowczak, Sybilla kontra Salomon. Z symboliki mądrości w tradycji ludowej, „Literatura 

Ludowa” 1994, nr 4-6, s. 75-107.
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Na Śląsku notowane jest zawołanie: magierka pójć sam ino, wyłaź z wody! 
w którym jako nazwa demona -  na zasadzie pars pro toto -  występuje nazwa czapki14 
(Simonides 1989: 242). W Małopolsce eufemistycznym nazwaniem topielca jest pery- 
fraza chłopok w czerwonejczopeczce(Udziela 1898: 155).

Kaszubskie strex to nazwa demona wodnego pędzącego życie na dnie jeziora. 
Strex są zbujił / vespał -  mawiają rodzice, gdy na wiosnę pęka lód. W lecie zaś prze
strzegają dzieci przed lekkomyślną kąpielą, bo strex vciga na dół ńeostroźne i nepo- 
słeśne jece (por. strex ‘dziad’, Sychta SGKasz V, 176) [zob. strex ‘demon zbożowy 
w postaci dziada’ -  w rozdz. Nazwy demonów polnych i zbożowych],

Repin -  nazwa topielca mającego postać olbrzymiej ryby, notowana pod Sulejo
wem, jest najprawdopodobniej gwarowym przekształceniem rzeczownika rekin (Bara
nowski 1981: 89).

Notowana w Małopolsce Biała pani to nazwa istoty demonicznej, która straszyła 
koło źródeł potoku, a tego, kto nie był przy łasce bożej, pryskała wodą wypalając mu 
w ten sposób plamy (Udziela 1901: 13). Na Śląsku postać demoniczna zwana Białą 
Panną pojawiała się na brzegu Odry jako zapowiedź tego, że niedługo ktoś się tam utopi 
(Kumotry diobła, 144).

Kaszubskie kw pśł ‘widmo, strask w postaci starej łodzi’ jest derywatem od kurp 
‘łódź, statek’ (por. ńó xuyje tą ‘tam’, buy ce kuurpale zjeju, Sychta SGKasz II, 306).

Demony odmieniające niemowlęta, boginki, bogienki, mamuny, nazywane są 
pałubami, brzydkimipałubami, brzydźkimipałubami (Karł SGP IV, 21). Bruckner wy
jaśnia, że rzeczownik pałuba ‘przykrycie, okrycie’ „został przeniesiony pogardliwie 
na znaczenie baba”, a wyrażenie stara pałuba stało się nazwą wiedźmy, boginki (Bruck
ner SE, 392). Wymienione nazwy wiążą się z wyobrażeniem tych demonów -  oraz istot 
półdemonicznych, jakimi są czarownice -  jako wysokich kobiet ubranych w suknie 
przypominające łachmany.

Na Opolszczyźnie noworodkowi i jego matce zagrażały demony zwane dzieu- 
szycami (Pawłowska 1982: 37). W okolicach Lwowa boginka nazywana jest też paniuń- 
cią oraz krasną kobietą (Zieliński 1890: 786). Druga nazwa raczej nie może być zwią
zana z przekonaniem ludowym, że odmienianiem dzieci zajmują się demony domowe -  
skrzaty, krasnoludki, kraśniaki, gdyż takie wierzenia występują na północy Polski15.

W okolicach Tarnobrzega znany jest gnuśny demon sadowiący się w sąsiedztwie 
zbiorników wodnych, straszący przechodniów -  szczególnie ludzi leniwych i niechęt
nych do pracy. Ma przypominać ogromną żabę -  mówiono, że siedział w kuczki jak ża
ba -  alejest niewidzialny. Określany jest mianem ćmuch (Gaj-Piotrowski 1993: 80). 
Nazwa ta jest najprawdopodobniej derywatem z sufiksem -uch od przymiotnika ciemny.

Nazwy demonów brzegowych wywodzące się od słowiańskiego bogyńi

W Sł psł *bogyn’i to ‘bóstwo rodzaju żeńskiego, dea’, a gwarowe boginka, bo- 
gunka, bogienka to nazwy demonów odmieniających niemowlęta (Sł psł I, 297). L. Mo

14 Magierka ‘czapka (bez daszka) niefutrzana: filcowa, sukienna, płócienna’, w opozycji semantycz
nej do czapka ‘czapka futrzana’ (Bańkowski ES II, 122).

15 Zob. KLS 111,634, 739.
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szyński zauważa, że źródła historyczne nie zawierają informacji o istnieniu w prasło
wiańskim systemie wierzeń istot rodzaju żeńskiego (wyjątkiem jest wprowadzenie 
przez autora staroruskiej Powieści dorocznej do tzw. panteonu Włodzimierza Wielkiego 
Mokoszy). Autor ten stwierdza, że Prasłowianie nie znali bóstwa rodzaju żeńskiego 
(w każdym razie nie ma na to historycznych dowodów), a skoro nie było desygnatu, nie 
mogło też być znaku językowego, któremu dziś przypisujemy znaczenie ‘istota boska 
rodzaju żeńskiego; bogini’. W okresie początkowym piśmiennictwa słowiańskiego 
bogyńi była wyrazem literackim. Starocerkiewno-słowiańska bogyńi dotyczy wyłącznie 
greckiej Artemidy. Zdaniem L. Moszyńskiego psł. *bogyńi jest rzeczownikiem pier
wotnie abstrakcyjnym derywowanym od pradawnego przymiotnika *bogb. Leksykali- 
zacja przymiotnika wpłynęła na przesunięcie znaczenia abstrakcyjnego rzeczownika 
*bogyńi w kierunku ‘boskość, nadprzyrodzoność’. Misjonarze chrześcijańscy zaakcep
towali wyraz bogi w znaczeniu prawdziwego Boga, utworzyli od niego dla określenia 
pojęcia boskości derywat bożbstwo, ale nie włączyli do słownictwa chrześcijańskiego 
formacji bogyńi. Wiązali ją  w dalszym ciągu z wierzeniami pogańskimi (por. starocze- 
skie derywaty bohynnik ‘kdo bohyńuje, predpovida, Wahrsager [wróżbita]’, bohynovati 
‘predpovidati, wahrsagen [wróżyć]’, Machek 1971: 59). Przejście od abstractum ‘coś 
nadprzyrodzonego, boskiego’ do ‘kobieta-bóg’ dokonało się w języku literackim scs., 
gdy zaistniała potrzeba tłumaczenia zestawień typu Sea Apre/jię. Ponieważ przy tłuma
czeniu zestawień typu Seóę AnoXXcov używano wyrazu bogb, opozycja bogb Apoloni* -  
bogyńi Artemi dała początek nowej, feminatywnej funkcji sufiksu -yńi. *Bogyńi jest 
więc cyrylometodejskim neosemantyzmem, który uruchomił lawinę formacji femina- 
tywnych na -yńi nie tylko w scs., ale i w wielu innych językach słowiańskich16.

K. Moszyński przypuszcza, że „nazwę kobiecego demona Małopolan” bogina, 
boginka (*bogińa > ukr. bohyńa) należy tłumaczyć ‘czarownica’. Demon ten bywa 
w polskich gwarach nazywany wieszczycą [zob. niżej], a wieszczyca pierwotnie ozna
czała czarownicę17 [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy oraz Nazwy osób zajmujących się 
leczeniem],

W małopolskich gwarach notowane są następujące nazwania: boginka, boginka, 
bogienka ‘istota mityczna’ (Karł SGP I, 99), ‘zły duch w postaci kobiecej, robiący 
szkodę ludziom’ (SGP PAN II, 344-345), bogićnka (Kantor 1907: 148), bogerjka ‘bo
ginka, demon’ (Zaręba 1952/53: 217), boginka, Woginka (Śliziński 1987: 51, 49), b o 
ginka (Biela 1882: 203), bogieńka (Dembowski 1896: 344), buogeńka, buogeóka, bo- 
gke)nka(W.T. [W. Tetmajer] 1903: 433), bogunka, boguńka(Kax\ SGP I, 99) ‘zły duch 
w postaci kobiecej, robiący szkodę ludziom’ (SGP PAN II, 346), bogina ‘ts.’ (SGP 
PAN II, 343), boginią, bogińa ‘ts.’ (SGP PAN II, 343-344), bobynia, bogna(Pawłowska 
1976-77: 204).

Gonka jest zapewne skróceniem nazwy bogunka (Karł SGP I, 99; DWOK 7: 
Krakowskie III, 46; DWOK 8: Krakowskie IV, 307).

Warto dodać, że bogunka to także ‘dziewica strzegąca wód jeziora Gopła’ 
(DWOK 15: W.Ks. Poznańskie VII, 13), a bogunki -  ‘demony wodne przebywające

16 L. Moszyński, Rzekome prasłowiańskie feminativum *bogyói. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Gdańskiego, Prace Językoznawcze, nr 17-18, 1993, s. 161-170.

17 KLS 111, 707, tam też druga hipoteza, bardziej wątpliwa -  zakładająca, że boginki odpowiadają 
nieznanym w Polsce rodzanicom, po których odziedziczyły nazwę.
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w Bugu -  i Narwi’ (DWOK 42: Mazowsze VII, 388). Ostatnia eksplikacja powsta
ła w wyniku etymologii ludowej, która skojarzyła podobne brzmieniowo wyrazy 
bogunka, Bug.

Istoty demoniczne tak nazywane przypominały brzydkie kobiety, miały wielkie 
zwisające piersi, mieszkały nad brzegami rzek lub w leśnych mokradłach, od zmierzchu 
do świtu prały kijankami bieliznę, a przede wszystkim podmieniały matkom niemow
lęta: downo bogienki były koło mocaruf to prały smaty, chodziły do ludzi, jak fto  miol 
ładne dziecko, to mu odmieniały (Zaręba 1952/53: 149), Wogi/jki ma uy take dugę cycki, 
ze jak prauy, t l-b se zaćisk‘-bvauy te cycki na plecy, żeby śe iim ńe zm l-bcyuy, [...] byuo 
tys tak, ze b l-bgirjki kraduy jeći i s p*btóv zbyrauy uoxy i xadry ‘stare, podarte szmaty’ 
(Kobylińska 1999: 285), siadały drzewi w usypiskach, cyckami prały łachy w potokach 
i ludziom na despekt broiły, a głównie zajmowały się odmienianiem matkom niekrzco- 
nyk dzieci (SGP PAN II, 344), veznom jecko, a sfoje poduozę (SGP PAN II, 344) -  
por. przysł. czy cię boginki odmieniły? (Karł SGP I, 99; DWOK 21: Radomskie II, 146), 
cy cie boginy odmieniły? (Sulisz 1906: 66).

Podrzucone przez boginkę, mamunę -  w miejsce zabranego przez nią -  dziecko 
nazywane było: boginiakiem, bogieniakiem  (Karł SGP I, 99; potem: SGP PAN II, 344), 
boginiaszem, bogińasem (SGP PAN II, 344), bogińasem, bogeńasem  (W.T. [W. Tet
majer] 1903: 429, 433), boginięciem  (SGP PAN II, 344), boginczarzem, bogincorzem 
(SGP PAN II, 343), boginczarzem, bogijcorzem  (Kobylińska 2001: 7), dzieckiem bo- 
gincynym  (SGP PAN II, 343), boginką (SGP PAN II, 345), odmieniakiem (Karł SGP 1, 
99; III, 401), odmieńcem  (SGP PAN II, 345), uodińeńcem (Ramułt 1930: 81), 
Uodmeńcem (Zawiliński 1880: 230), Uodmińcem (Bartmiński, Mazur 1978: 43-44), od
mieńcem, uodmieńcem, odmiankiem, odmiankiem, otmiankiem, otmianą, otminą (Karł 
SGP III, 401), dziecko zamienione przez zmorę -  zamiennikiem  (Karł SGP VI, 298), 
przez krasnoludki -  podmieńcem  (Wróblewski 1967: 439), przez biesa -  podciepem, 
podciepkiem  (Karł SGP IV, 169), poćepem  (Steuer 1934: 63), podrzuconym  (DWOK 7: 
Krakowskie III, 48), podrzutkiem diabelskim(Dekowski 1987: 122)18.

Czasami boginki przypominały rusałki: bogienki przędą kądziel z pajęczyny, cze
szą się na polach i w lasach i piorą zwykle chusty na mokrych [...] łąkach [...]. Bagna 
uważa lud za główne bogienek siedlisko, tam to one co noc pląsają. [...] bardzo piękne 
mgliste dziewice, które kuszą młodych ludzi (SGP PAN II, 344).

Znane są też imiona, czy też raczej nazwiska boginek: Waca, Maca, Fuc, Puc, 
Gonka [zob. wyżej], Koszlawa, Jęczkowska (Karł SGP II, 32; DWOK 7: Krakowskie 
III, 45), Ciacia, Łacia i Łup-cup-cuppo drodze (Karł SGP I, 220; III, 59).

Nazwy boginek Koszlawa, Jęczkowska najprawdopodobniej są związane z popu
larną opowieścią ludową o trzech boginkach, które porywają kobietę -  położnicę. Jedna 
z nich jest kulawa. Ze złości, że towarzyszki ją  wyprzedziły i zostawiły w tyle, ratuje 
porwaną kobietę, podając jej sposób wyswobodzenia się z rąk pozostałych boginek: 
Polanka (lub Anka), trzymaj się (d)zwonka! [‘dziurawca, Hypericum perforatum’] (Karł 
SGP IV, 240), Połomka, Polomka, uchwyć się dzwonka! (Brylak, Wierzenia, 290), Kon-

18 O demonach odmieniających niemowlęta: KLS 111, 634, 739 -  mapka 23: Demony (porywające i) 
odmieniające niemowlęta; K. Moszyński, AKL III, mapa 7: Demony (porywające i) odmieniające nie
mowlęta.
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ka ‘Kunegunda, Konda\ uchyć się dzwonka! (DWOK 7: Krakowskie III, 46), Żonka, 
ułap się dzwonka! (Bazińska, Wierzenia, 108), Domka, Domka, fataj się dzwonka! 
(Bayger 1899: 110), Trzymaj się, dojka, dziewięcioro dzwonka! (Karl SGP I, 339), 
Ludzka żonko, hyć się zwonka! (Śliziński 1987: 53).

Imiona boginek dacia, Łacia są najprawdopodobniej związane z omówioną już 
nazwą tychże: koszki [zob. wyżej].

Boginka, boginka, bogienka ma także znaczenie ‘żona topielca’ oraz -  w wyniku 
utożsamienia topielca z diabłem -  ‘żona diabła’ (SGP PAN II, 344-345).

Mąż boginki, rozpoznawany po tym, że z lewej poły sukmany kapała mu woda, 
nazywany jest boginiarzem (Karł SGP I, 99; SGP PAN II, 344).

Boginki to także nazwanie małych dzieci, które towarzyszą Śmierci ukazującej się 
ludziom -  tylko tym, którzy nie są bierzmowani (Jeszcze o strachach w Dobrej, 167).

Nazwy demonów brzegowych
WYWODZĄCE SIĘ OD OGÓLNOSŁOWIAŃSKIEGO diva  źena19

Podhalańskie dziwożona (Pauli 1899: 127; Karł SGP I, 446) jest nazwą istot de
monicznych, w Małopolsce nazywanych boginkami, wyobrażanych w postaci brzydkich 
kobiet z długimi włosami i wielkimi obwisłymi piersiami, którymi prały bieliznę nad 
brzegami rzek -  por. idzie prać jak Dziwa Zona ‘o babie, która idzie prać do potoka lub 
źródła o zmierzchu’ (Kowalska-Lewicka 1957: 22). Mówiłam już, że demony te odmie
niały niemowlęta, a nawet porywały ich matki. Zdaniem K. Moszyńskiego dziwożona 
jest rzeczownikiem złożonym -  gwar. dziwy ‘dziki’ (słów. divbjb ‘ts.’) i żona (słów. 
źena ‘kobieta’) (KLS III, 682). Na Spiszu obok formy jivozony  funkcjonuje wyrażenie 
jiv e  zony, w południowej Nowotarszczyźnie -  dziwne zuny (Śliziński 1987: 55), 
w Gorcach -  deminutivum dziwozonki (Budziszewska 1990: 207). Omawiane istoty 
demoniczne występują również w wierzeniach ludowych Czechów i Słowaków -  czesk. 
divozenka, słc. diva źienka, czesk. diva źena (ibidem; Machek 1971: 88; Prirućni 
slovnik jazyka ćeskeho I, 432). To przemawia za interpretowaniem polskich gwarowych 
nazw jako zapożyczonych.

W. Budziszewska podaje, że te postacie mityczne znane są również w niektórych 
wsiach rodopskich w Bułgarii -  diva źena (por. bułg. diva-samodiva, Vakarelski 1974: 
505). Przypuszcza, że *diva źena była kiedyś terminem ogólnosłowiańskim i ogólno- 
słowiańskie były również związane z nią wierzenia. Budziszewska dodaje, że nie można 
rozstrzygnąć, czy ta nazwa żeńskich demonów słowiańskich nawiązuje do psł. *divb 
‘zachwycający, zdumiewający, niezwykły, związany z istotami, zjawiskami niezwy
kłymi, nadprzyrodzonymi’ (tak według autorów Słownika prasłowiańskiego -  Sł psł III, 
22 7)20, czy raczej do psł. *divb ‘pozostający w stanie natury, pierwotny, dziki’ (zob. Sł 
psł III, 228). Przypomina też, że w niemieckich wierzeniach ludowych występują po

Zob. W. Budziszewska, Z polskiego słownictwa gwarowego: dziwożona, ..Język Polski” 1990, 
nr 5, s. 206-208.

20 Zob. też F. Sławski, Z mitologii słowiańskiej, [w:] Opuscula Polono-Slavica, pod red. J. Safarewi- 
cza, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 371.
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dobne demony -  niem. wilde Frauen, wilde Weiber ‘dzikie kobiety’21 (por. niern. Wil- 
demann, Wildefrau, Grimm XXX, 63-66).

Z okolic Limanowej pochodzi nazwanie dzika baba, dziko baba ‘demon, istota 
nadziemska, często porywająca i odmieniająca niemowlęta; boginka’ (SGP PAN I, 210- 
211) [zob. w rozdz. Nazwy demonów polnych i zbożowych].

Imiona w funkcji eufemizmów nazw demonów wodnych

Jędra -  gwarowa forma imienia Andrzej -  to śląska nazwa utopca (Simonides 
1984: 75, 81). Warto dodać, że Jądra na Śląsku jest również nazwą demona górniczego, 
Skarbnika (por. zły duch, zwany w kopalniach dąbrowskich Skarbnikiem, zowie się 
w Strzyżowicach Jędrą, Karł SGP I, 13-14). Na Górnym Śląsku utopiec nazywany 
jest również: Franc, Iwan (Simonides 1989: 242). To ostatnie imię nosi demon wodny, 
topielec także w Małopolsce -  Iwan (Udziela 1898: 154), Iwon (Świętek 1893: 471). 
Jest ono też -  tam i na Kaszubach -  imieniem diabla [zob. w rozdz. Nazwy demona 
zła -  diabła].

Zaimkowe nazwy demonów wodnych i brzegowych

Nazwaniem topielca jest zaimek nieokreślony cosik (por. plusnęło cosik 
‘o topielcu’, Świętek 1893: 470), coi(Woźniak 1982: 44).

Żeński demon odmieniający niemowlęta, boginka, nazywany jest na Ukrainie, 
w okolicach Borszczowa, zaimkiem vona (K. Moszyński, AKL III, mapa 7: Demony 
[porywające i] odmieniające niemowlęta).

Nazwy przeniesione

Utopiec w polskich gwarach nazywany jest: diabłem (Pełka 1987: 85), dyśbołem 
(Świętek 1893: 470), diabłem wodnym (Baranowski 1981: 82), diabłem-topielcem 
(Karł SGP V, 410), pokuśniśkiem (Świętek 1893: 471), pankiem (Woźniak 1982: 44), 
paniczem (K. Moszyński 1928: 174), Rokitą, Rokitką (Simonides 1984: 75, 35), rokitą, 
Jaroszkiem, rarkiem (Simonides 1989: 242), nieczystym duchem (Pełka 1987: 85) -  
w wyniku przeniesienia na demona wodnego nazw diabła.

Jako nazwa demona wodnego topiącego ludzi notowany jest również urzeczow- 
nikowiony przymiotnik złe (Woźniak 1982: 44) -  wyraz mający bardzo szeroki zakres 
znaczeniowy [zob. w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła].

Nazwaniami żeńskich demonów niepokojących niemowlęta i ich matki są: zmo- 
/a(Gustawicz 1901: 255), zmora, wieszczyca(K. Moszyński, AKL III, mapa 7: Demo
ny [porywające i] odmieniające niemowlęta), wićscyca ‘boginka, mamuna, diablica’ 
(Świętek 1893: 720), strzyga ‘czarownica, boginka’ (Gonet 1896: 225), czarownica, 
diablica (SGP PAN V, 523), carovnica (Bartmiński, Mazur 1978: 42-43, 43-44), jędzi- 
baba (Śliziński 1987: 54), południca, połnica (por. połnice to przezwa boginek, Lehr 
1982: 124), wywielga (K. Moszyński, AKL III, mapa 7: Demony [porywające i] od

21 W. Budziszewska, Z polskiego słownictwa gwarowego..., s. 207-208.
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mieniające niemowlęta) [zob. w rozdz. Nazwy czarownicy oraz Nazwy demonów po
lnych i zbożowych].

Wymienione nazwy niekoniecznie i nie zawsze muszą być nazwami przeniesio
nymi, skoro również południce, czarownice i diablice bywały posądzane o odmienianie 
niemowląt. Prócz tych istot demonicznych także diabeł, zły duch oraz kraśnię, kraśno- 
lud -  o tym zresztąjuż wspominałam.

Nazwy zapożyczone

Niemieckie Wassermann (Grimm, 2454-2455) jest źródłem następujących nazw 
topielca, utopka notowanych w gwarach śląskich: vasyrman (por. vasyrmanem straszą 
dzieci, Bystroń 1887: 106), wasermón ‘utopiec’ (SGŚ1 Ciesz, 314), wasermón, hasrman, 
hastrman, hasyrmon, basrmon (Kochanowska-Czamy 1999: 43), vasyrmun (Steuer 
1934: 61-62), vasyrmun (Steuer 1937: 139), wasermun, wasermón (Simonides 1989: 
242), haserman (Śląskie teksty gwar., 83-84), hasterman (Simonides 1984: 75), haster- 
man, hastrman (Siatkowski 1962 II: 83).

W Raciborskiem znana jest magiczna formuła, którą wypowiadano 
przed wejściem do wody lub przed jej zaczerpnięciem, by obronić się przed demonem 
wodnym: Hasermonku Tatermaczku możemy se plinky mochać ‘suknie prać’ (Simoni
des 1989:245).

Kaszubskie mumóć, mumicz ‘duch mający siedzibę w studniach’ (Ramult, 109; 
potem: Karl SGP III, 197), mtimać"duch wodny, którym się straszy dzieci’ (Lorentz 
PW I, 545) to zapożyczenie z niemieckiego dialektalnego pruskiego (zachodniego), 
pomorskiego Mummatsch ‘straszydło, którym się straszy dzieci’, z zachowaniem -ać 
zamiast kaszubskiego -ać. Niemieckie dialektalne Mummatsch jest prawdopodobnie 
zapożyczeniem ze starokaszubskiego *mumać ‘ten, kto mruczy, mamrocze, straszy; 
straszydło’ (nomen agentis ze słowiańskim sufiksem -aćb od hipotetycznego kaszub
skiego *mumac ‘wydawać dźwięk mum' > ‘straszyć dzieci -  takim dźwiękiem: ‘mru
czeć, mamrotać’). Nazwa istoty demonicznej jest zatem zapożyczeniem zwrotnym 
(SEKasz III, 275-276; por. kasz. muma ‘bliżej nie określony demon, którym straszą 
dzieci’, Sychta SGKasz III, 138; SEKasz III, 274-275). Kaszubskie mumk"duch mający 
siedzibę w studniach’ (Ramułt II, 29) to nomen agentis z sufiksem -k od *mumac 
(SEKasz III, 276-277).

Demon opiekuńczy statków -  drewnianych żaglowców, łodzi rybackich i czółen, 
opiekun ludzi morza, znany kaszubskim i niemieckim żeglarzom, nosi miano klabater- 
nik [zob. klabaterńik; klabatńik ‘błędny ognik’, niem. dial. pr. klabautermann ‘duch, 
który ukazuje się na statkach’, dolnoniem. klabatersmann ‘Schiffskobold’ -  w rozdz. 
Nazwy demonów polnych i zbożowych]. Jest on przedstawiany jako karzełek ubrany 
po marynarsku, w czerwoną kamizelkę, białe portki i duży okrągły kapelusik. Jego na
zwę wywodzono od nieznośnego hałasu i trzasku, jaki wywoływał na „swoim” statku, 
albo od ogólnomarynarskiego słowa kalwater, które niegdyś oznaczać miało uszczel
nianie dziurawej burty. Nieodłącznym rekwizytem klabatemika był zbyt duży, jak na 
jego wzrost, drewniany młot, którym z całych sił tłukł w drewniany pokład, ostrzegając 
przed niebezpieczeństwem lub manifestując swój zły nastrój (ponoć nie lubił leniuchów 
i brudasów). Podczas sztormu, gdy spienione morze okazywało się silniejsze od ża
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glow ca, k laba tem ik  w b iega ł na koniec bukszpry tu  -  belk i zam ocow anej poziom o na 
dziob ie  sta tku  -  i z w ie lk ą  w rzaw ą  rzucał się w  o sza la łą  k ip iel, by  za chw ilę , p rzem ie 
n iony  w ognik , m óg ł w skazyw ać szyprow i n a jp ew n ie jszą  drogę  do lądu22.

F. K luge n iem ieck ą  nazw ę sk rzata  ok rę tow ego  K labau term ann  w yw odzi od 
ka lfa tern  ‘u szczeln iać  deski poszycia  okrętu  paku łam i i sm o łą ’. K lauba te rm ann  g łośno  
stukał m ło tk iem , w skazu jąc  w  ten sposób  cieśli ok rę tow em u uszkodzen ia  w  poszyc iu  
statku, żeby  ten m óg ł je  szybko  napraw ić  (K luge 1967: 372, 342).

22 J. Samp, Klabatemik, [w:] idem, Z woli morza..., s. 40-42.



ZAKOŃCZENIE

Istoty demoniczne

Nadrzędną postacią wśród istot demonicznych jest demon zła -  diabeł. Zajmuje 
on najwięcej miejsca w polskich wierzeniach ludowych.

Analiza językowa pokazała, że diabeł przejął funkcje:
-  demonów domowych (warmińsko-mazurskie kłobuk, kołbuk ‘sypiący skrami 

demon domowy dostarczający swemu panu bogactwa -  pieniędzy lub zboża’, ale także 
‘diabeł’, por. iić mi do kuobuka ‘niech cię diabli wezmą’),

-  leśnych i polnych demonów wodzenia (kasz. kakuś lzły  duch w postaci błęd
nego ognika’ ma tę samą motywację semantyczną co nazwy diabła srała, strala, stral, 
sroia, usraniec, sraka, vesrak, por. kasz. kukać ‘wydzielać kał -  o dzieciach’),

-  demonów wodnych (małopolskie Iwan ‘utopiec’, ale także ‘diabeł -  wodny’),
-  a także zmory (zestawienia słowotwórcze będące nazwami zmory: czort- 

diabeł, nocny diabeł, z ły  duch).
Cech diabelskich nabrał też cborobnik -  demon choroby. Obrazują to ekspre- 

sywne zwroty notowane na Mazowszu: idź do chorobnika! bodaj cię cborobnik porwał!
W wierzeniach ludowych wyraźnie oddzielone są od siebie dwa typy diabłów: 

diabły piekielne i ziemskie pokuśniki. Te ostatnie -  co oczywiste -  sytuują się bliżej 
człowieka. Piekło jest zaś siedzibą diabła najwyższego rangą, ale też najbardziej 
oddalonego od człowieka, władcy diabłów, Lucypera- oraz jego pomocników. Lucyper 
nazywany jest m.in. arcydiabłem, arcipurtkiem, jancycbrystem olbrzymiachnym. 
W „świecie diabelskim” panuje nie tylko hierarchia, ale i specjalizacja. Takim „osob
nym” diabłem jest choćby kasz. djabeł od mode. Diabeł, ale także utopiec, pojawia 
się w otoczeniu swojej familii. Do diabelskiej rodziny należą: czarcia mać, czarcia 
matka, mały, młody diabeł; żona diabła; a na Kaszubach djabli starka -  oraz djabla 
cotka ‘czarownica’.

Demony są istotami nadprzyrodzonymi przeważnie wrogo ustosunkowanymi 
do człowieka. Jedynie te, które przebywają w jego domu lub gospodarstwie -  demony 
domowe -  są przyjazne, mnożą bogactwo, zapewniają szczęście. Wiąże się to ze struk
turą przestrzeni -  wraz z przekroczeniem granicy domu potęguje się obcość, demonicz- 
ność, zło. .

W wierzeniach ludowych obserwujemy mityzację postaci historycznych, w po
czet diabłów zaliczeni zostali bowiem:
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-  okrutni szlachcice (których diabłami nazywano już za życia), na przykład Sta
nisław Stadnicki, Stanisław Warszycki, Łukasz Słupecki, Diabeł Wideradzki /  Wide- 
racki, zwany też Zarębą —* [tzw. diabły kontuszowe; ich nazwania pochodzą od na
zwisk lub ojkonimów, nazw miejscowości; te postacie demonologiczne są kontaminacją 
wyobrażeń o niesprawiedliwych panach uciskających chłopów, pokutujących za to 
po śmierci, z wyobrażeniami o zjawach zamkowych i z wątkami diabelskimi],

-  car Iwan IV: Iwan,jivan, Jivon (jijdo jivana! źebi ća jivón vźon!) —> [bardziej 
prawdopodobnym jest jednak, że podstawą nominacji tych kaszubskich, kociewskich 
i wielkopolskich nazw diabła było charakterystyczne imię ruskie Iwan, poświadczone 
w staropolszczyźnie od XIII wieku, ujemnie nacechowane (używane jako przezwisko 
osób), mające szeroki zasięg w dialektach polskich; jednocześnie nie można wykluczyć, 
że wymienione nazwy diabła są echem okrutnego cara rosyjskiego Iwana IV (w XVI 
wieku prowadzącego liczne wojny z Polską)],

-  król pruski Fryderyk II: w gwarach kaszubskich Stan /  Stan /  StóriFree ‘dia
beł’ [kasz. Free, Free ‘Franciszek’] (por. źebe go Stdri Free vzpł! to je  na Starego Fre- 
ca! do sto Starex Frecdv!) [poza słownikiem Sychty fryc w znaczeniu ‘diabeł’ nie jest 
notowane],

-  współcześnie Adolf Hitler: Hitler bel ancekrestą, co zevex leji v ogniste pece 
kład (Sychta SGKasz I, 5).

Nazwami diabła stały się imiona negatywnych postaci biblijnych:
-  króla Heroda —> [ukr. irod ‘najstarszy czart’ (inaczej: Aridnyk, Satana, Juda, 

Tryjuda, Bida), ‘duch kusiciel, poduszczający człowieka do złego, do zbrodni, a najbar
dziej do samobójstwa’ -  pierwotnie ‘Herod’; ukr. apiduuK ‘najstarszy czart’ to gwarowe 
przekształcenie biblijnego Herod],

-  Judasza —»[kasz. judas"zły duch’; także ‘obłudny przyjaciel, zdrajca’; (por. do 
judaśa jakegol), w Pińczowskiem Judasz ‘diabeł’; huculskie juda, Juda, także Tryjuda, 
judnyk'czart’, albo ‘najstarszy czart’; por. notowany w Małopolsce ekspresywny zwrot 
cy juddsi nadali! ‘zaklęcie, wyraz podziwienia, niechęci’ -  etymologia: na prasłowiań
skie określenie nieczystej siły (psł. *juda ‘zla rusałka, nieczysta siła’) nałożyło się imię 
biblijnego zdrajcy Judasza],

Można mówić również o historyzacji mitu. Podstawą legendy diabła szlachec
kiego z Łęczycy -  Boruty była postać demona leśnego: boruty, borowca, borowego. 
Legenda ta została zbudowana -  i (co ważniejsze) ugruntowana -  dzięki Klechdom. 
Starożytnym podaniom i powieściom ludu polskiego, zebranym i ubarwionym literacką 
fantazją przez Kazimierza Władysława Wójcickiego.

Zasięg wierzeń w niektóre postaci demoniczne jest geograficznie ograniczony. 
To oczywiste w odniesieniu do demonów morskich (klabatemik, klabatemik, klabatńik, 
moreca, morska panna, sirena, sijrena, morkulć) oraz wodnych.

Los wielu postaci demonicznych jest podobny -  wraz z upływem czasu stają się 
one jedynie postrachem dla dzieci, swoistym narzędziem wychowawczym. Jest to 
szczególnie widoczne na Kaszubach i na Kociewiu -  być może dlatego, że kultura lu
dowa tych regionów (a zwłaszcza demonologia) została znakomicie udokumentowana 
w słownikach Sychty.

Oto przykłady: tak długo banfes brojić, ja ż  prińje po ćetie luciper z  kulavó 
pśantó (Sychta, Słów. kociew. II, 110); tak ban fes brojił, ja ź  lańcuśńik prińje za tobó

178



(Sychta, Słów. kociew. II, 102); tak długo banjeś brojił, ja ż  feluś po ćetie prińje 
(Sychta, Słów. kociew. I, 130; koc. przest.feluś ‘zły duch’); dziś strasząjuż tylko dzie
ci: kubaś ća veźńe (Sychta, Słów. kociew. II, 96; koc. kubuś, kubas ‘zły duch, którego 
czarownice zadawały ludziom w darowanych im jabłkach lub gruszkach’); tak długo 
banjes łaźeł, ja ż  ća dedko veźmńe, uvaźaj, co vas dedko ńe zje  (Sychta, Słów. kociew. 
I, 91; dedko ‘widmo, mara, zjawa’; por. kasz. dętko ‘nie określone bliżej straszydło, 
którym straszą dzieci’); dożjeta łe, z  łasa /  z  żęta veleze mumać a vaju vezńe (Sychta 
SGKasz III, 138; kasz. mumać ‘prawdopodobnie jakiś pierwotny demon zepchnięty do 
rzędu strdskov' , mumać sejipod łavę abo pod łózką, v komorę w postaci dziada, mumać 
ma vrekove [‘brzydkie’] abo marjevne ząbe)\ ńe x o j v żęto, bo tam merjel sejr, 
mómzavołac menela z  komina? (Sychta SGKasz III, 73; kasz. merjel ‘demon ze
pchnięty w wierzeniach ludowych do rzędu straśkói’, którymi straszą dzieci. Mer je  l 
przebywa raz w kominie (Brodnica), raz w postaci wysokiego mężczyzny w zbożu (Żu
kowo), ma marjevne ząbe, którymi pożera ludzi’); nie chodź w żyto, bo cię zagacz 
schwyto ‘przestrzega się dzieci’ (Wróblewski 1967: 440).

G eneza na z w  istot demonicznych

Polskie gwarowe nazwy istot demonicznych są niezwykle różnorodne.
Znajdują się wśród nich:
1. Kontynuacje dawnych słowiańskich formacji wyrazowych;
2. Nazwy mające ostateczne źródło greckie czy łacińskie;
3. Nazwy powstałe na gruncie polskim: derywaty słowotwórcze, derywaty skła

dniowe, derywaty semantyczne oraz zestawienia słowotwórcze;
4. Zapożyczenia wyrazowe z innych języków;
5. Zapożyczenia wewnętrzne;
6. Nazwy przeniesione.

1. Kontynuacjami starych słowiańskich formacji wyrazowych są następujące ro
dzime nazwy mitologiczne, notowane w polskich gwarach: mądry; guślarz, czarownik; 
czarownica, kutio, kutina, jędza, bies, czart, boginka dziwożona wilkołak, wieszczy, 
wieszczyca upiór. Stare słowiańskie formacje wyrazowe kontynuują też urok oraz 
jevotk, jevotka. Prasłowiańskim neosemantyzmem jest nazwa znachorki baba. Według 
Budziszewskiej archaizmem semantycznym jest nazwa zmory wiek, nawiązująca do 
psł. *vekb w znaczeniu ‘siła’.

Starymi słowiańskimi (może prasłowiańskimi) derywatami słowotwórczymi są 
nomina agentis znachor, guślarz, derywatem składniowym -  nazwanie znachora mądry, 
derywatami semantycznymi -  nazwanie znachorki baba oraz nazwanie diabła nawiązu
jące do Peru na, występujące we frazeologizmach -  piorun.

2. Kultura antyczna wzbogaciła polską ludową mitologię postaciami strzyg 
oraz syren. W przejmowaniu ich do wierzeń ludowych -  wraz z nazwami -  pośredni
czyła literatura. Strzyga w średniowieczu jeszcze ‘czarownica’ z biegiem czasu stała się 
‘żeńskim upiorem-’. Żeńskie demony wodne zwane syrenami zaludniły wyobraźnię 
mieszkańców wybrzeża Bałtyku. Wiosenne obrzędy określane łacińskim mianem rosa- 
lia zrodziły -  i dały nazwę, już jednak słowiańską -  rusałkom, demonom leśnym, po
lnym i brzegowym (znanym na Kresach Wschodnich).
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Najprawdopodobniej przez analogię do Charona -  postaci znanej z mitologii 
greckiej, ponurego, obdartego starca przeprowadzającego dusze zmarłych przez Ache
ron do Hadesu i pobierającego za to zapłatę (jednego obola) -  w wierzeniach Zagórzan 
pojawiła się istota demoniczna nazywana Giercuską. Giercuska prowadziła ludzi 
w zaświaty, w krainę pośmiertnego bytowania. Dusza odbywająca długą wędrówkę 
po wyjściu z ciała, na pierwszy nocleg wstępowała do mieszkania Giercuski -  której 
należała się za to zapłata. Wtykano więc umarłemu w rękę parę grajcarów ‘groszy’, 
a do trumny kładziono drobne monety zawiązane w chusteczce (Flizak 1952: 65).

Greckie lub łacińskie źródło mają następujące polskie gwarowe nazwy istot 
demonicznych: sotona, szatan, diabeł, Lucyfer, także Lucyper, antychryst, mamon, 
mamuna (greckie określenie ‘bogactwa’ zostało przeniesione na istoty demoniczne za 
pośrednictwem rodzimego mamić), sibiela (także siubiela, siumiela, sibiola, siubielia).

Ostatnią nazwę traktuje się jako echo greckiej wieszczki Sybilli, której postać -  
a także nazwę -  rozpropagowała literatura popularna dla ludu, zawierająca proroctwa 
i przepowiednie.

Zagórzanie wierzyli, że pod Babią Górą ma swoją siedzibę postać demoniczna 
zwana Siwilia Siwulia. Szyje ona koszulę ancykrystowi, ale tylko raz w rok ściebnie we 
wilię Wszystkich Świętych. Gdy ją  uszyje, będzie koniec świata. Według innej wersji 
Siwilia, Siwulia szyje koszule wojsku zaklętemu pod Babią Górą (por. szyje jak Siwilia 
‘o powolnie szyjącej szwaczce’, Flizak 1952: 65).

3. Nazwy istot demonicznych -  będące derywatami słowotwórczymi lub skła
dniowymi powstałymi na gruncie polskim -  można podzielić na kilka grup semantycz
nych (stanowiących pola leksykalno-semantyczne):

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o m i e j s c u  p r z e b y w a n i a  
d e m o n ó w :  nazwy demonów domowych piecuch, popielnik, popielati, pokuć, ko
mornik, pasiecznik, podziomki, nazwa zmory stodolanka, nazwy demona zła -  diabła 
pieklorz, pekelńik speklióc, rokiciarz, rokitńik, borowy, borowiec, boruta, błotnik, Ra- 
wita, nazwy demonów polnych i zbożowych pólńica, przypolnica mogilnik (mogilnik 
meśka v mogiłax karńeńi), granicznik, miedznik, nazwy demonów leśnych boróvc, bo- 
rovi, borowy, zaborovi, lesinka (choć ostatnia nazwa może być wynikiem uniwerbizacji 
synonimicznego zestawienia słowotwórczego leśna panna), nazwy demonów wodnych 
wodnik, wodnica jezórńica reduńica podlodńik, moreca mofkulc,

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o c z y n n o ś c i a c h ,  d z i a 
ł a n i a c h  d e m o n ó w  w s t o s u n k u  do l u d z i :  nazwy zmory mora zmora 
gniotek, siodełko, macek omacnica dusiołek, ugardleca nazwy demona zła -  diabła 
kusiciel, pokuśnik, pokuśniarz, pokusiciel, ńepfestaj, opętaniec, odmianek, błądzoń, 
skarbovc, śalińc, pfegrexa zgrexa nazwy demonów polnych wodziciele, myłki, błędy, 
kwietniki, świeczniki, świecorze, kvicary, svitki, nazwy demonów leśnych zwodziciel, 
prowadnik, błąd nazwy demonów wodnych topielec, utopiec, wirnik, nazwy demonów 
brzegowych -  odmieniających niemowlęta odmieńka podciepa

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o z a c h o w a n i u  s i ę  d e 
m o n ó w ,  k t ó r e  j e s t  p o s t r z e g a n e  p r z e z  l u d z i :  nazwy demonów do
mowych latawiec, gwizdek, nazwy demonów chorób epidemicznych pośedło, potłuką 
nazwy demona wodnego pływnik, płynnik,
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-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o z a c h o w a n i u  s i ę  l u d z i  
w o b e c  d e m o n ó w  (związane z czynnościami o charakterze apotropeicznym) -  na 
pł aszczyźnie onomazjologicznej ,  w istocie:  obelżywe przezwiska j ako 
nazwy demonów:  nazwy demonów domowych srajek; siyl, sraka, nazwy demona zła 
-  diabła srała, usraniec, purtk, kakus, chapun,

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o s t o s u n k u  l udz i  do d e 
m o n ó w  (również te, które są motywowane przez presupozycje typu ‘niech będzie 
przeklęty’): nazwy demona zła — diabła zły, przeklęty, przeklętnik, potąpńik,

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o u p o s t a c i o w a n i u  i w y 
g l ą d z i e  d e m o n ó w :  nazwy demonów domowych motelńik, gospodarek, nazwy 
demona śmierci kostusia, chudo, bioto, nazwy demona zła -  diabła kusal, kusielec, ku- 
sak, kopetńik, kótać, rogaty, rogala, Rogaliński, kudłać, łańcusznik, czerwony.; czarny, 
brzydak, brzydal, nazwa demonów polnych ogniorze, nazwa demona wodnego kurpal,

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o c z a s i e  p o j a w i a n i a  s i ę  
d e m o n ó w :  nazwy demonów polnych i zbożowych południca, południówka, 
połednia, przypołudnica, oprzypołudnica, oprzypołudnie, klynkanica, wieczornice, noc
nice, północnice, majówki,

-  n a z w y  d e m o n ó w  i n f o r m u j ą c e  o g e n e z i e  t y c h ż e  i s t o t  
m i t o l o g i c z n y c h :  nazwy demonów domowych dziad duszyczki, nazwy upiora 
martwieć, umarlak, potępieniec.

Derywatami składniowymi (całkowicie zleksykalizowanymi) są wymienione 
wyżej substantywizowane przymiotniki.

Analiza pokazała, że w czasie tworzenia nazw istot demonicznych podstawą ni- 
minacji najczęściej były: miejsce przebywania demona, jego wygląd lub upostaciowa
nie oraz działania demona w stosunku do ludzi.

Neosemantyzmami są następujące nazwy istot demonicznych:
-  i n f o r m u j ą c e  o m i e j s c u  p r z e b y w a n i a  d e m o n ó w :  nazwy 

demona zła -  diabła rokita, kallń,
-  i n f o r m u j ą c e  o c z y n n o ś c i a c h ,  d z i a ł a n i a c h  d e m o n ó w  

w s t o s u n k u  do l u d z i :  nazwy demona zła -  diabła pokusa, smętek, grzech, 
złosc, bieda, nedola, kat,

-  i n f o r m u j ą c e  o z a c h o w a n i u  s i ę  d e m o n ó w ,  k t ó r e  j e s t  
p o s t r z e g a n e  p r z e z  l u d z i :  nazwa demona domowego niedopad,

-  i n f o r m u j ą c e  o s t o s u n k u  l u d z i  do d e m o n ó w : nazwy demona 
zła -  diabła nieprzyjaciel,

-  i n f o r m u j ą c e  o u p o s t a c i o w a n i u  i w y g l ą d z i e  d e m o n ó w :  
nazwy demonów domowych pipa, śątoper, gad galena, kłobuk, kocmełuch, nazwa de
mona śmierci kościotrup, nazwa czarownicy ropucha, nazwy demona zła -  diabła pa
nek, panicz, chopek, lelek, saren, końska Spera, nazwy demonów polnych i zbożowych 
les, vilk, buła, wywielga, kania, kaniora, uedziń, ognie, nazwy demonów leśnych śaru- 
xa, lejiń, nazwa demona wodnego repin, nazwy demonów brzegowych dzieuszyce, pa- 
niuńcia,

-  i n f o r m u j ą c e  o g e n e z i e  t y c h ż e  i s t o t  m i t o l o g i c z n y c h :  
nazwy demonów polnych ńiżijery, jeometry, mierniki, nazwy upiora nieboszczyk, duch, 
dusza.
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-  n e o s e m a n t y z m  od wy k r z y k n i e n i a :  nazwa demona leśnego hopbop,
-  n e o s e m a n t y z m y  od w y r a z ó w  d z i e c i ę c y c h  ( p o j a w i a j ą 

c y c h  s i ę  w k o ł y s a n c e )  biżu, biżana, biźu, biźana: nazwy zmory bizia, biża,
-  n e o s e m a n t y z m  od w y r a z ó w  p o j a w i a j ą c y c h  s i ę  w p r z y 

ś p i e wc e  heciu peciu, dylu, dylu, dylu: nazwa demona zła -  diabła pecio.
Wśród nazw istot demonicznych będących neologizmami słowotwórczymi 

(neosemantyzmami) najliczniejszą grupę stanowią te, które informują o upostaciowaniu 
demonów.

Do nazw istot demonicznych będących zestawieniami słowotwórczymi należą: 
nazwy demonów leśnych Borowa Cotka, leśna baba, leśna krdleva, leśna panna, Lesnyj 
D zied leśny człowiek, leśny diabeł, xojnovi xłop, czerwona pani, nazwy demonów 
wodnych wodny duch, morska panna, czerwony chłopek, nazwy demonów brzegowych 
krasna kobieta. Biała pani. Biała Panna.

Wymienione zestawienia słowotwórcze zbudowane są z przymiotnika derywo- 
wanego od nazwy miejsca lub nazywającego kolor i rzeczownika nazywającego osobę. 
Są nazwaniami antropomorfizowanych istot demonicznych.

Informują:
-  o miejscu przebywania istoty demonicznej,
-  o jej upostaciowaniu czy wyglądzie.
Przez nazwy geograficzne motywowane są następujące nazwy istot demonicz

nych: nazwa demona zła -  diabła Rawitka, nazwy demonów wodnych Norek, nećk, 
reduńica.

4. Wśród nazw istot demonicznych będących zapożyczeniami z innych języków 
można wyróżnić:

-  takie, które towarzyszyły przejmowaniu do polskiej mitologii ludowej obcych 
postaci i wątków mitologicznych: nazwy demonów domowych skrzat, cwerg, kautek, 
kobołd aulf, aolf, nazwa demonicznego zjawiska leśnego jeva  jaxta, jeka  jajta , nazwa 
demona wodnego -  i wtórnie polnego klabaterńik, klabatóik, nazwy czynności magicz
nych totbeten, totsingen, zamodlec, uspevac,

-  takie, które wynikały z istnienia w mitologiach ludowych innych narodów po
dobnych lub takich samych postaci i wątków mitologicznych: nazwa demona domowe
go domowik, domowy.; nazwy czarownicy beksa, bosorka, stuśnica, divelka, matóha, 
nazwy demona zła -  diabła Diweł, tenfel, nazwy demonów polnych ogniste chopki, 
ognisty mężczyzna, ognisty człowiek  (kalki słowotwórcze z niemieckiego), fajermón, 
foierman (niem. Feuermanri), jachór, erliś, nazwy demonów zbożowych rżana /  źetna 
mac, żarna mac, pszeniczna matka, matka obiyla /  zboża, źetna /  rżana /  żarna baba, 
żitna baba, źetni $ad rżań i/ żitni ja d  groxova mac (kalki słowotwórcze z niemieckie
go), nazwy demonów wodnych wodne ludzie (kalka słowotwórcza z niemieckiego), 
wasermun, hasterman (niem. Wasermann), nazwa upiora szpuk.

Cytatami z języków obcych są: beksa, Rogenmuhme, zapożyczeniami fonetycz
nymi erliś, szpuk, zapożyczeniami zasymilowanymi morfologicznie: divelka, stuśnica, 
rogenmuta, chabemica.
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Zapożyczenia są zjawiskiem naturalnym w gwarach językowego i kulturowego 
pogranicza. Tam notowane są najczęściej. Niejednokrotnie zapożyczenia pełnią funkcję 
eufemizmów.

5. Zapożyczeniami wewnętrznymi są nazwy istot demonicznych, które zostały 
przejęte do polskich gwar za pośrednictwem utworów literatury kościelnej, literatury 
popularnej adresowanej do ludu oraz literatury pięknej: strzygi, syreny, krasnoludki 
Meluzyna, Boruta- jako nazwa szlacheckiego diabła łęczyckiego.

6. Nazwy przeniesione -  czyli takie, które są wynikiem przeniesienia nazwy jed
nej istoty demonicznej na drugą -  zostały pomieszczone w osobnej grupie. Powstanie 
niektórych z nich spowodował fakt przenikania się motywów i wątków mitologicznych 
w obrębie różnych postaci demonicznych (w przypadku folkloru -  rzecz oczywista). 
Inne wiążą się z zacieraniem się, a nawet zanikaniem wierzeń demonologicznych z bie
giem czasu oraz zastępowaniem poszczególnych istot demonicznych przez „uniwersal
nego” diabła.

ŚRODKI EUFEMIZOWANIA NAZW ISTOT DEMONICZNYCH

Najczęściej eufemizowano nazwy demona zła -  diabła.
1. Środki fonetyczne [przekształcenia formy diabeł szczegółowo omówiono 

w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła]:
-  ucięcie: nazwy demona cholery hera, chira, nazwy demona zła -  diabła pek 

(wobec pękło), diach (wobec diachel),
-  substytucja sarovnica (wobec ćarovńica), kasz. djacheł (wobec diabeł), kasz. 

ćort ćurt (wobec ćart), warmińsko-mazurskie siart ciart, ciort (wobec czart, czort), 
kasz. frazeologizmy, w których pes  zastąpił tabuizowane bies: pes ueśeleł ‘to morski 
purtka / śalińc [‘diabeł morski mieszkający na północnym biegunie na dnie morza’] są 
kępę': pes tam ve\ ała pes! ‘wykrzyknik wyrażający zdziwienie’; ala psove! na psa! 
‘po jakiego licha’; to je  na psa! umómpsu / psóml psa: daj guypsu,

-  metateza miedźwa (wobec wiedźma),
-  aluzja fonetyczna: nazwy demona zła -  diabła drabi, grabie (wobec diabli), 

czwómości, ciumość(wobec wciurnaści).
2. Środki morfologiczne [przekształcenia formy diabeł szczegółowo omówiono 

w rozdz. Nazwy demona zła -  diabła]:
-  zdrobnienia [nie należą tu oczywiście zdrobnienia, które są nazwami istot de

monicznych niedorosłych, np. dzieci diabła],
-  zgrubienia: carownicysko (wobec czarownica) -  sufiks słowotwórczy powo

duje zmianę rodzaju gramatycznego,
-  collectiva: cartostvo, czarcizna,
-  zmiana rodzaju gramatycznego i/albo paradygmatu fleksyjnego: oprzypołudnie 

(wobec oprzypołudnica), złe  (wobec zły), ćarćena (wobec czart), carownicysko (wobec 
czarownica), moreśće, moresko (wobec mora), antychrysta (wobec antychryst),

-  zmiana budowy morfologicznej wyrazu (celowe zniekształcenie wyrazu): be- 
śkurcyjo ‘diabeł’ (wobec bestyjo), cekres(wobec ancekres, ancykrys, ancyxryst),

-  neologizmy (zob. wyżej) -  wydaje się, że nie każda nazwa powstająca jako 
neologizm -  słowotwórczy czy semantyczny -  w zamierzeniu była eufemizmem (cho-
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ciąż z drugiej strony sam proces nazywania jest już oswajaniem nieznanej, wrogiej rze
czywistości).

3. Środki składniowe: nazywanie demona zła -  diabła poprzez wymienianie jego 
cech (nazywanie pośrednie) —* substantywizacja przymiotników: zły, rogaty, czerwony, 
czarny, kwordy.

4. Środki leksykalne:
-  hiperonimy: nazwa demona cholery słabość, nazwa diabła, demona wodnego 

oraz upiora złe, nazwy upiora straszydło, strach,
-  zaimki w funkcji hiperonimów: nazwa demona wodnego coś, cosik,
-  inne wyrazy: nazwy demona zła -  diabła skrab. Mazur, patyk błazen (we fra- 

zeologizmach wendruj do wszystkich skrabów, do stu par Mazurów, do stu patyków, 
g je  će ta buaźńi vźeói).

Nie można wykluczyć, że eufemizmami nazw istot demonicznych bywały okre
ślenia synonimiczne. Problem polega jednak na tym, że przeważnie nie znamy kontek
stów, w jakich pojawiały się poszczególne nazwy.

W gwarach południowej Polski (Śląsk Cieszyński i Opolski, Podhale i Orawa) 
eufemizmami nazwy demona zła diabeł są wyrazy obce -  stare pożyczki z czeskiego 
dias, diasek.

5. Środki semantyczne:
-  metafora: nazwy demonów brzegowych małpy (naśladują ludzi), koszki (me. 

mówią, tylko miauczą) -  te metafory są wynikiem etymologii ludowych; nazwami są 
wyrazy zapożyczone (ukr. MÓena ‘małpa; boginią’, rus. kóuiko ‘kot, kocica’), co nie 
dziwi w gwarach pogranicza,

-  metonimia i jej odmiana synekdocha (pars pro toto): nazwa demona cholery 
śpiączka, nazwy demona zła -  diabła inkluz, końska śpera [‘noga’], nazwa demona 
wodnego magierka,

-  peryfraza eufemistyczna nazwy demona śmierci bioło pani, ta duga z  kosom, ta 
z  tę kosę, nazwy demonów chorob epidemicznych czómó smjerc, złepoyjetrze, powie
trze morowe, powietrze zaraźliwe, choroba straszliwa, nazwa upiora złośliw y duch, 
nazwa czarownika zuy cgoviek, nazwy demona zła -  diabła ten z  kopytem, nen z  koń- 
skę /  kufę nogę, ten z  kurzą szpćrę, ten rogati, nen rogati, nen z  rogóma, czarny z  ro
gami, nen na tim lińcwcu, nen z  liócwcim ‘zły duch, zwłaszcza przywódca diabłów, sie
dzący na tronie, uwiązany na łańcuchu, z widłami w ręku’, ten z  liócwca spuśconi, ten 
stan, nazwy demonów polnych róerca z  vidą, latąjęci vid  [‘latające światło’], dzikie 
światełka, nazwy demonów brzegowych [boginek odmieniających niemowlęta] brzyd
kie pałuby, brzydźkie pałuby, stare pałuby [pałuba ‘przykrycie, okrycie’, potem po- 
gardl. ‘baba’],

-  antonomazja: nazwy demona śmierci Jagusia, Jadwisia, Zosia, Basia, Kasia, 
muravska, mumvski, zeliński, pani Piasecka, ta ze Zopłocio, Prusaczka, nazwy demona 
zła -  diabła kuba, r6ixał, pón micha!; mikołaj, jurk, Janek macek feluś chimek 
wojtek, balcer, kasper, Wasyl, Bartłomiej, Iwan, judaś, Safian, samson, Rogaliń
ski, Rokicki, pan rokicki, rokitńik z  Rokicena, rokitńik z  Rokitk Smolarski, Wierz
bicki, Łoziński, Brzozowski, Trzciński, pan Lichocki1 (przykładem antonomazji jest

1 Odwrotny proces polega na tym, że w poczet diabłów zalicza się po śmierci konkretne osoby, znane 
z imienia i nazwiska -  niesprawiedliwych i okrutnych szlachciców [zob. w rozdz. Nazwy demona zia -  diabła].
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również nazywanie ciężkich chorób imionami świętych -  padaczka choroba świętego 
Walentego), nazwa demona leśnego Xojnovi Marcen IMarcón (wobec xojnovi xlop), 
nazwy demona wodnego Jędra, Franc, Iwan (ostatnia może być przeniesiona z demona 
zła -  diabła), nazwy boginek Waca, Maca, Fuc, Puc, Gonka, Koszlawa, Jęczkowska,

-  ironia: nazwa demona zła -  diabła baranek,
-  aposjopeza -  zamilknięcie powoduje, że nazwami demona zła -  diabła stają 

się: zaimek upowszechniający wciómśści (przez analogię powstają formy singularis 
wciornasty, wciornaski, wciurnasek), liczebniki nieokreślone pńrecni, krotni oraz li
czebniki określone setnie, sićmecni, tysiącni, miloóscy, a także wymieniony wśród nich 
przez B. Dembowskiego, a potem przywołany przez A. Brucknera, wyraz hermińscy- 
dla mnie niejasny etymologicznie, być może związany z kasz. hermus ‘diabeł’.

Wydaje się, że podczas eufemizowania nazw istot demonicznych pewną rolę od
grywają:

-  formuły grzecznościowe (pani Piasecka, pan rokicki, pan Lichocki, pón mi
chał, panpurtk‘diabeł’),

-  rym (kusy panek przez katanek ‘diabeł’, nota-cota, cota psota ciota psota ‘cza
rownica’),

-  humor (apostołka weznanió djóbelskiego ‘czarownica’).

Przekształcenia semantyczne nazw  istot demonicznych

Nazwy demona zła -  diabła używane były w klątwach (wyjątkowo pojawiały się 
w nich nazwy innych istot demonicznych: w Tamowskiem i Rzeszowskiem żeby cię 
zmory wzięły! na Kaszubach ńex go mora mori / des i). Część z tych magicznych formuł 
przetrwała do dziś, w języku literackim, w postaci ekspresywnych zwrotów, prze
kleństw.

Wiele nazw istot demonicznych stało się pejoratywnymi określeniami ludzi, wy
zwiskami2. E. Masłowska w swojej pracy zamieściła dwa przykłady: czarownica ‘ko
bieta brzydka, stara, zła’, boginka, bogunka ‘określenie kobiety lub dziewczyny złośli
wej lub leniwej; przezwisko kobiety’3.

Jeden z ostatnio wydanych słowników gwarowych -  Słownik gwary gorczańskiej 
(zagórzańskiej) -  notuje: zmora ‘człowiek źle wyglądający’(Kobylińska 2001: 217), 
morus ‘śmiałek, cwaniak, pyszałek’ (83), mamuna ‘kobieta niedbale ubrana w lachy’ 
(77), strzyga, szczyga ‘kobieta złośliwa, postępująca jak zły demon’ (164) strzygoń, 
szczygój ‘człowiek złośliwy jak demon’ (164), dicblica ‘kobiet; złośliwa, dokuczliwa’ 
(27), diablę, djabló ‘dziecko ruchliwe, wszędobylskie’ (27), lucyper ‘człowiek bardzo 
zty’ (74), ancyjas, ancyjos ‘o kimś przewrotnym; łobuz’ (2), ancykier ‘łotr’ (2), ancy- 
krysjancykrys ‘ts.’ (2).

2 Odwrotny proces polega na tym, że nazwami demonów stają się obelżywe przezwiska ludzi oraz 
przekleństwa.

3 E. Masłowska, Derywacja semantyczna rzeczowników ekspresywnych, Wrocław-Warszawa-Kra- 
ków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 64, 100-101.
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boża wosc 14
boża tka 14
bożatki 62
bożatko  14
bożątko  13, 14
boże sadłeszko  14
boże sedleszko  14
boże sełco  14
boże serleszko  14
boże stadłeszko  14
bożek  57,61
bożęta 13, 14
bożo wosc 14
bożok  47
b o ży  wór 60, 61, 151 
boża g łosć  14 
boża łosć  14 
boża włość 14 
bożałosć 14 
boże sadleśko  14 
boże sedlesko  14 
boże serłeśko  14 
bóż agios 14 
bóżałos 14 
bożałosć 14 
brunczadło 149 
B rzozow ski 107, 184 
brzydak  116, 181 
brzydal 116, 181 
brzydkie ocy  43 
brzydkie pa łuby  170, 184 
brzydko po jrzeć  43 
brzydźkie pa łuby  170, 184 
bredał 116 
buśk  13, 128 
buła 144, 181 
buódejće kro tn i vźeńi 127 
burovyi 154

busurkania 84 
b uogeńka  171 
b uogońka 171 
b uóginka  171 
b y  g o  drabi wzieni! 91 
bylinkarky  54 
b zik  121

bała 29 
bałi djabeł 94 
balon 94 
bas 87, 88 
basńica 83 
bida 38 
b'inek 136 
bis 88 
biża 60 
btołib^óg  94

carij 73 
caruevnica 72 
carodeińik 73 
carodelńik 73 
caro jyj 73 
caro jyś  73 
carovarie 52 
carovnica 82, 174 
carovńica 72 
carovnik 72 
carowa 73
carownica z  diabłem tańcuje 

130
carownico carowi! 73 
carownicysko  72, 183 
cart 88
cart p rzek lę ty  89 
cart 88 
cary 52, 53 
cam y  102 
cekres 97, 183 
cerwąny  101 
chabem ice 140, 182 
chabun 111 
chancykrys 97 
chapun 111, 181 
ch im ek  124, 184 
chira 39, 183 
Chitko  129
chłopok w  czerw onej czo- 

p eczce  170 
chłopy ogniste  146 
Chuechuełk 93 
chobołd  25 
chobot 25 
chobółt 26 
chobut 25

206



chodota 61 
chopek  99, 181 
choroba 121
choroba straszliwa 38, 184
chorobnik  36, 37, 121, 177
chow anek  27
Chowaniec 27
chódojca 61
chódojta 61
chódota 61
chuda 29
chuda 29
chudo  29, 181
d a c ia  172, 173
ciarownik  72
ciart 88, 89, 183
data  78
c i a t  79
ciemna  81
cierci 89
ciert 88
cietka 78
cietucha 78
ciorci 89
ciort 88, 89, 183
ciot 79
ciota 7 8 ,8 2 ,8 7 , 131, 150
ciota leci 131
ciota psota  79, 84, 185
ciotka  78, 79
ciotuxa  78
cióm oscy  127
c/o/ 79
Citko  129
cium ascy  127
c i urnasi 127
cium ość  127, 183
d e k  znający  46
córo/ 89
corny  102
co // 88, 153
co/Tec 89, 153
cos/* 126, 174, 184
coś  173, 184
co/a 78
cota psota  79, 84, 185
co teucha 78
co tu  cha 78
cur 115
curjom u! 114
cur tobie, p e k  tobie, o tse n a !

115
curacha 115 
cói/Xr 126 
cw e/g 25, 182 
cw ergiel 25

czajciaduch 26 
czajćiaduk  26 
czajczaduch  26 
czaraj 73 
czarajd  73 
czarajka 73 
czarajt 73 
czarak 73 
czarci 89
czarcia m ać  89, 177 
czarcia matka  89, 177 
czarciadruch 26 
czarciaduch 26 
czarciadulk 26 
czarcica 89 
czarcie gów no  131 
czarcie łajno 131 
czarcizna 89, 183 
czarczadruch 26 
czarczaduch 26 
czardyban 89 
czardybon 89, 103 
czarna pan i 143 
czarna Świnia 102 
czarne konie  146 
czarne ludk i 13 
czarne p s y  146 
czarnoksiężnik  50 
cza/n.K 102, 181, 184 
czarny bóg  94, 95 
czarny jasiu  130 
czarny Jury 124 
czarny z  rogami 100, 102, 

184
czarodejnik  73 
czarodelnik 73 
czarody n ik  73 
czarodziejnik  73 
czarodzierz 73 
cżarowa 73
czarownica 82, 174, 179 
czarownica czarowna 73 
czarownica dubeltowa 77 
czarowniczka  72 
czarownik  48, 53, 179 
czarowniku czarowny! 73 
cza/T 12, 26, 8 7 - 89, 99, 

130, 179
czart o  we wesile 129 
czarty  89 
czarny  102 
czechman  132 
czechm ón  132 
czerci 89 
Czerniec 102 
c ze m y  102

czert 88
czerw iony chłopek  169 
czerwona pan i 157, 182 
czerw ony  101, 181, 184 
czerw ony chłopek  169, 182 
czo m y  102 
C zo m y  B óg  94 
czorow nik  72 
czort 88, 89 
czort kaszlą ty  101 
czort k u l ha w y  / chramy 99 
czort lesaw y  107 
czort łazn ty  107 
czort rahaty  100 
czort sm alany  102 
czort z  baki ta 108 
czort z  łapam i 100 
czort-diabeł 57, 60, 177 
czortowiec 130 
czorty  89
czóm ó sm jerc 38, 184 
czutora 84 
czwartkowa ciota 79 
czw óm ości 127, 183 
czym orzydło , c z y  uroki 43 
czyn  atari 73 
czynatorki 73

cert 88
ćipoldnica 148 
ćyota 78, 82 
ć yóta 78, 82 
ćyuta 78, 82 
ćm ok  21
ćm ośi će nadali 119 
ćm uch  170 
ćm uk  21 
ćort 88
ćota 78, 82, 131
ćota lata 131
ćota na m etle  tańói 131
ćotka 32
ćotuxa  78

cara i t  73 
ćarćek 89 
ćarćena 89, 183 
ćarca 89 
ćarce 89 
ćarcalc 89 
ćarcezna 89 
carevriica 72 
carevriik 72 
ćaryo f vńica 72 
cam i 102 
ća m ib ó u g  94
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ćam i bęćk  103, 125 ćórf 88 diabeł się g z i  131
ćam i b ęk  103, 125 ćorf 88 diabeł tańcuje 130
ćam i m ixał 122 ćurt 88, 89, 183 diabeł tańczy  130
ćam i m ixatk  122 ćyrwuńica 72 D iabeł W enecki 109
ćam ipón  99, 100 a o m i b vog  94 D iabeł W ideradzkit Wide-
caroxa 72 racki 109, 178
ćarodyńik 73 cajcadux 26 diabeł wodny  174
ćaroevńik 72 carcadrux 26 diabeł wychowaniec 16
ćarojd 73 carcadux 26 diabełeczek 92
ćarojt 73 Sarcaduuk 26 diabełeczka 93
carovne oće 43 carovnica 72 diabełek 83, 92
ćaro vńic 72 carovnik 72 diabełk 115
ćarovńica 41, 72, 82 cart 88 diabełka 93
ćarovńićka 72 cexman  132 diabeł-topielec 174
ćarovńik 48, 52, 72 cert 88 diabetec 93
ćarovńik z  vidą 146 corny se uegoną zakręci 129 diabelski m łyn  130
ćarówńica 72 cort 88 diabelski m łynek  130
ćaróvńica 72 diabla ciotka 79
ćaróvńićka 72 da bot 91 diabtak 92
carovnik  72 dabou 90 diabląteczko 92
ća/7 88, 89 daj g o  satmiśće! 127 diablątko 92
cartostvo 89, 183 daj g o  satme! 127 diabtątuszko 92
cartove 89 dajbol 91 diablę 92, 185
camxa  72 dam awik 10 diabli 13, 91
ćamuńica 72 dam awy  10 diabli taniec 130
caruvnica 72 debet 90, 91 diabtica 93, 174, 185
caracal 73 debtica 93 diabli ca przypołudniowa
ćafacetka 73 debltk  92 150
ćarac i  tka 73 ofefo/ 90, 91 diablich 92
ćaranc 51, 73 debotek  92 diabliczek 92
ćarba 73 debou 90 diabticzka 93
ćarbón 73 cfeM/ 90,91 diablik 92
ćarbónka 73 debitu 90 diablisko 92
ćarecal 73 dech man  132 diabliszcze  92
caratc 73 dechmani 132 diabliw y 92
ćaratńica 73 dejbol 91 diabluczek 92
ćarińc 73 atn/.s' 135 diabtuk 92
ćarnica 72 detko  13, 128 diaboł 90, 130
ćarńik 72 D euw et 131 diabołek 92
ćarón 73 dadko  13, 128, 179 diabół 90
ćarónka 73 datko 13, 128 diabu 90
ćechman 132 diabły 91 diabuł 130
ćechman 132 diabły leciały 129 diach 90, 91
ćechmun 132 diabcy nadali 93 diachelec 93
cexmon  132 diabeł 53 ,89, 90, 95, 113- diacheł 90, 91
ćexm ón  132 115, 116, 119, 120, 130, diacher 91
ćexm un  132 150, 173, 178, 180 diachtin 93
ćeymun 132 diabeł girą majta 129 diachół 91
cert 88, 89 diabeł grający 17 diasek 95, 184
cert djaból 89 diabeł jed zący  27 diabeł 90
cerveny m uźik  169 diabeł kołom ęci 129 diabo 90
ćervóńica 72 diabeł tata 129 diaboł 90
ćezpołnica 148 diabeł leci 129 diabót 90
ćink ar 73 Diabeł M yszyn iecki 109 diabu 91
ćom y Jurij 124 diabeł p ien iężny  27 diacheł 91
ćort 88, 89, 183 diabeł południow y  150 diacher 91
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didko  114 
d id ’ko  101 
diebeł 91 
dieboł 91 
diebół 91 
diobliczek 92 
dioblin 57, 92 
dioboł 90, 95 
d i o bu ł 86 
d i osek  95 
dióbeł 90 
divelka  77, 182 
D iw el 131, 182 
djabeł 90
djabeł vcselc viprava 129
djaboł 90
djabeu 90, 118
djabeu tajcuje 130
djable 92
djabłeśće 92
djablica 93
djablin 92
djablińc 93
djabliśk 92
djabló 185
djabión 93
djablisko 92
djaboł 90
djaboł hula 129
djabół 90
djaboł 90
djacheł 90
djaxet 90, 183
djaxleśće 92
djaxlin 92
djaxlinc 93
djasek  95
djabeł 90
djaboł 90
djacheł 90
d jib lix  92
djablin 92
djabłińc 93
djabłętko  92
djaboł 20, 90, 146
djabeł mota góvno  131
djaboł o d  m ode  94, 177
djabeł pański 154
d jib s łk  92
djibłą 92
djablacotka  77, 79, 93, 177 
djabła starka 93, 177 
djibła słupa 112 
djabłeśće 92 
djabliśk 92 
djabión 93

djaxet 90 
djaxotk 92 
djaxłą 92 
djaxleśće 92 
djaxlin 92 
djaxłińc 93 
d jix łę tko  92 
djabłica 93 
djaboł 90 
djebaw  90 
djebeł 90
djeboł w  cerwony copce

101
djebełjige na jax tą  130 
djebeł uegńe puuśće  151 
djeboł są cośi, bo xtos sten  

Here m łodęm  tiałką 129 
djeboł z  latarńęm xu o ji  151 
djebołce są prova jpm  151 
djebłe starka 93 
djoboł 90
djobeł loto z  rńotłó 129 
djobeł są ceśi, bo są xtos  

poveso t 129 
djobeł są ie ń i  129 
djobeł tańcuje 130 
djobeł tańcuje z e  svo ję  star

k ę  130 
djobolc 93 
djobeu tajncuje 130 
djobłeśće 92 
djoblix 92 
djobłok 92 
djoboł tajcuje 130 
djobołecek 92 
djoxeł 90 
djoxol 90 
djoxlińc  93 
djos 95
djóbłętećkoe 92 
djóblętkoe 92 
djobeł 90 
djóbłą 92 
djobłeśće 92 
djóblećka 93 
djóblek 92 
djóxeł 90
djobeł m d  veselo 129
djobeł na m eteleku j ę j e  129
djóubeł 26
djubeł 90, 91
dj'oubol 90
diabelec 93
diabeł 90
diabełki 83
djabeu 90

diabeuek 130 
djabłe 92 
diablotko 92 
diabłica 93 
djablisko 92 
djabłove 91 
diabo 90
djabou 20, 90, 130 
djabou xulo  129 
djabou kryńći 129 
djabou leci (mele) 129 
djabou loto  129 
diabou so  m ie li 129 
djabou tańcuje 130 
djabou tańcuje 130 
djabół 90
diabóu uogónam zakrańćuu 

\29
djabuu 90
djabuu na k o źe ja  j e  130 
djabuu 90
djabeu u śvińske guvna d lJo 

gu ryp o n o u  131 
djaxuu 90 
djausek 95 
djabou 90 
djabu 90 
djachełc 93 
d jiube ł 90
djebeu z  duśóm leci' 129 
djobeu  90 
djobo  90 
djobou łoto  129 
djobou tajncuje 130 
djobou tyńcuje 130 
djoxu  91 
djoubłica 93 
djoubou 90 
djóvbó~v 90 
djobeu j e j e  129 
djobeu ta!ncuje 130 
djtobałaćka 93 
djcobałka 93 
djcublsśće 92 
djojbłsca 93 
djmblętkVo 92 
djcoubłętuśk^o 92] 
dktbeu kręc i 129 
dkibóu tańcuje 130 
dlaból 90 
dłabuł 90, 91 
do kroćset diabłów! 128 
dokrojcet! 127 
do krójsed  djabłof! 128 
do sotme se t kop! 127 
do sto grablov! 91
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do stu par M azurów  91, 184 
do stu p a tyków  91, 184 
dobiedz 17 
dochtor 53 
doktorka 77
dom ow e d u ch y /d ia b ły  11 
dom ow ik  10, 182 
dom ow nik  11 
dom ow y  10, 24, 182 
dom ow y dziad  13 
dom ow y przyjaciel 21 
dom  o w yj w uż  21 
donder 106 
dónder 106
drabi wam do tego 91, 183
drebne 22
drebni 22
dremna 22
dremna 22
dremne 22
dremne 22
dremni 22
dremnó 22
drem ny 22
drem ny 22
drobne 22
drogovid  146
drom n i  22
drom no 22
dromne 22
drómne 22
drobni 22
duch 68, 181
duchtar 47, 53
dum ow oj 10, 11
dunder 106
dundyr 106
dusiciel 57, 59
dusiołek 57, 59, 180
dusiołka 57, 59
dusza 61,68, 181
dusza pokutująca  68
dusza zmarłego  68
duszyczk i 13, 181
D iiw eł 131
dyabłica 93
dyaboł 173
dydko  128
dyjabół 91
dyjabuł 91
dyjacheł 90
dyjaxel 91
dyrto u w u ł 131
dyw o  131
dydki-łełeki 128
dzem ny 22

dziabeł 91 
dziabłica 93 
dziaboł 91
dziad  13, 24, 128, 181 
dziadówka  81 
dziadzi 13 
dziasek 95 
dziśbeł 90, 91 
dziabłica 93 
dziaboł 90,91 
dzidko  128
dziecko bogincyne 172 
dzieuszyce  170, 181 
dzika baba 173 
d zik i chłop  149 
d zik i człow iek  155 
dzikie polow anie 130, 157 
dzik ie światełka  145, 184 
dzik ie św iatełko  142 
dziko  baba 149, 173 
dziouboł 90 
dziw ne zu n y  173 
dziw ozonki 173 
dziw ożona  150, 173, 179 
dziw ożony  167 
dzjuoboł 90 
dżum a  39 
dźad  128 
dźiwica  157

dabeł 90, 91 
dabłućek 92 
deblik  92 
diiaxeu  91 
d ja b y u  90 
d ja b a ł  26 
djabeu 90 
diabou 90 
diasek  95 
diobeu  90 
dóbauk kn ie i 129 
djobou  90 
djobuu  90 
djoubou  90 
diosek  95 
dióubuu  90 
d jó u b eu  90 
d  kabeu 90 
d'k>buv 90 
d ’Joubuu 90 
djóubóu  90

je k a  ja jta  156, 182 
j eka jax ta  157 
je v a  jax ta  156, 182 
g ev i latarnik 146 
gevo tk  41, 179

gevotka  41, 179 
je vo v a c  42

ja b u  91 
ja b iił  90, 91 
ja d  138 
j a j i  128 
ja b e ł  90 
j i v e  z o n y  173 
jo b o u  90 
jo b u u  90

ja b e ł  90, 91 
j a d  128 
j e d  13

ja b e ł  90

ehrliś 152 
Elzebub  97 
erliś 152, 182 
fajerm ony  152 
fajermón 152, 182 
faiermun  152 
(fjc ióm ości 127 
fćem aste  136 
fćóm ośći 127 
fćóm oscy  127 
Fedko  129 
fe lu ś  124, 179, 184 
feuervogel 
fig iel 79, 84 
foierman  152, 182 
Franc 173, 185 
/ras 111 
Fuc 172, 185 
łurys  136

ga d  21, 181 
ga d  dom ow y  21 
gadzók 22 
gadzón 22 
gagena 22, 181 
gagułc  145 
geometra  143 
giabeł 91, 130 
giabłuk 92 
giaboł 90, 91 
giabeł 91 
Giercuska 180 
g itcze  wesiłe 130 
g iz d  117 
gjabeł 90 
giablica 93 
giabłisko 92 
g łu p ija s  i  o  130 
g łu p ija s  i  u  130
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g łu p ija ś  130 
G uesk  57, 93 
g u u p iia śu  130 
gm ac  59 
gm o cek  59 
gnieciuch  58, 59 
g n ie c iu f  58 
gniećko  59 
g n ie tek  58 
gniontka  58 
gn io tek  58, 59, 180 
gniotka  58 
gnojarz  55 
gno ja f 114, 116 
gno jn ik  55 
gno jń ik  114, 116 
g no tek  59 
g o j ca 51 
g o jk  51 
gojscarz  54 
Gonka  171, 172, 185 
gospodarczyk  21 
gospodarek  21, 181 
gospodarzyczek  21 
gospodarzyk  21 
gosp o d a red  ufądovac żela

m i  / z e  Ioma 54 
gośćczarka  54 
graniczniki 140 
graniecnik  140 
grańićniki 140, 180 
groxova m ac  139, 182 
groxovnica  139 
grzech  115, 181 
grzech  115
G rzenk (Grzenia) 57 ,93
grzesi 124
Grzesiu 124
grzych  115
g r z y f  115
Grejśk  57
Grena 57
Grena 57
G renk  57
Greś 57
Greśk 57
grox  115
g fy x  115
g ry k  116
g fy ś i  119
g u d k  124
guojiciel 51
guojicielka  51
guselńica  47
gusełń ik  47
gusiarstvo  47

guslarec A l 
guslar Al 
guslarka Al 
guslec Al 
g u s t in  47 
guslinka Al 
guslorz  50 
guslovas  76 
guslo  war 76 
guslo  waś 48 
gusła  5, 47, 48, 76 
gusva  5, 48 
guslarka Al 
guślarz 46-48, 179 
guśłaś Al 
guślarz Al 
guśłić  76 
guślica  76 
guśłnica Al 
guślorka Al 
guśloś Al, 49, 50 
guśnica  47 
g u tk  124
g w izd ek  18, 112, 180

g itko  uosyna 115

habun  111 
hałuza u n ib y  43 
haserman 175 
Hasermonek Tatermaczek 

175
hasrman 175 
hasterman 175, 182 
hastrman 175 
hastrman 175 
hasyrmon  175 
hapi 65
hłuchyj anheł 34 
H eck taler 17 
heksa  83, 182 
heksow ać  83 
hera 39, 183 
herotńik 117 
herm ińscy  128, 135, 185 
hermus 128, 135, 185 
hom st 135 
hophop  161, 182 
horkol 117 
huborze  62 
hurborze 62 
hurboszcze  62 
hurbósz 62 
hurbóż 62 
hurbusz 62

x ć iv e o ć i  41, 43 
xera 39

x im ek  130 
x h v ń iju r k  124 
xo jnovi x łop  155, 182, 185 
X o jn o v i Marcen / Marcón 

156, 185

xohra  37, 38 
xuda 29 
xudota  82

yeksa 83 
yeksoevać  83 
yułańe djobua 129

yaidoc 101 
yaudoc  101 
y im c k  130 
yim ery jk i 76 
yórac  37

idko  128 
idza 80
ih y j na te be, oczkura na 

tebe! 115 
inklus  16, 18 
ink lusz  16 
ink luz  12, 16, 184 
irod  126, 178 
iskrzycki 20 
Iwan  125, 173, 177, 178, 

184, 185 
Iw on  173

ja b e l 90, 91 
jab łoński 123 
jachorek  19, 152 
jachorki 152 
jachór  19, 152, 182 
jachur  26 
Jadwisia 31, 184 
Jagusia 31, 184 
ja k iż  z u y  duch  118 
(ja)kubaśk 122 
ja m szo ł  136 
jancijaś  98 
jancyxrys  97 
jancykrys  97, 185 
jancykryst 97 
jancykryst olbrzym iachny 

97, 177
jan^ona baba 80, 82 
Janek  124, 184 
ja ń co x  97 
jancykryst 97 
ja roszek  27, 132, 152, 174 
Jasiek 124 
ja s ie k  130
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Jasiek czarny je d z ie  na z łym  
130

Jasio 124 
Jasio  130 
ja siu  124 
Jasiu leci 130 
Jasiu R o k i tka 107 
Jaś 124
ja ś  obraca wiatrak 130
ja ze m  i  128
ją ja  80
ją^ebaba  80
ją za  80
je jm a  80
jeno  127
je o m e try  143, 181
je rd ek  132
je r k  122
Jerk  123
jezórńica  166, 180 
Jeździec K obyln ick i 109 
j e r k  123, 124, 129 
ję c y k ry s t  97 
Jęczkow ska  172, 185 
Jędra 173, 185 
jęd za  80, 179 
jędzibaba  174 
ję d zo  na 80 
y /ja  80 
jiva n  125, 178 
Jivón  125, 178 
Juda 126, 178 
Judasz 126, 178 
ju d a ś  125, 178, 184 
ju d n y k  126, 178 
ju rek  124, 129 
ju r k  122-124, 128, 184 
juda  126, 178

iancyxryst 97 
iancykrys 97 
jancykryst 97 
iancykryśńica  98 
jańcakrost 97 
jancykryst 97

iirjklus 16 
iancyxryst 97

Kacawaca 80 
ka c i 119
Kacperek Barani łeb  124 
kadoVk'i 136 
kadućk  120 
kaduk  115, 120 
kakuś  114, 151, 177, 181 
kalkute  48

kalin  108, 181 
kania 145, 181 
kan i ora 145, 181 
kapun  55 
kapunka  55 
karetki 23 
karlica 23 
karlik  23 
karze1 22, 23 
karzełek  23 
karzoł 23 
Kasia 31, 184 
kasper 124, 125, 184 
Kasperek  124 
ka t 118, 181 
kautek  25, 182 
ka zo u k’i  23 
kałtunka  80 
kiltuń ica  80 
karliki 23 
khodojta  61 
khodota  61, 82 
khoriak  37 
khorobnik  37 
kicimora  63 
Kicimora  63 
kikim ora  63 
k is  to djapcy! 93 
k iż to d ia b c y !  93 
klabatem ik  152, 175, 178 
klabaterńik 152, 175, 178, 

182
klabatńik  152, 175, 178, 

182
klabótńik  152 
k la k  u te 48 
klakutńica  48, 74 
klaku tń ik  48, 74 
klekśńica  149 
kleklim anka\ 52 
kleklim antka  152 
kleklim ontka  152 
kleklim ątka  152 
k leko t 131 
klękanice  142, 149 
klin  106 
klykanica  149 
klynkanica  148, 181 
klyrjkańica 149 
klyrjkańica 149 
kłobuk  18, 19,25,26, 115, 

177, 181 
k io  bus 20 
kuobuk  20 
kuurpale 170 
kńivka  112, 117

k o  b lik  25 
kobod  25
kob o ld  25, 134, 182 
k o  bo lt 25 
k  o bolćik  25 
kobo łtk  25 
kobud  25 
kobuk  20 
k o  bu t 25
kocm ełuch  22, 181 
koga  57, 59 
ko  lora 38 
ko lbog  20 
ko lb u k  19 ,20, 177 
ko łobuk  20 
ko łtk  25
kom ornik  12, 180
k o ń  lec i p rze z  chm ury  130
kope tń ik  100, 181
ko r  fa n ty  100
ko m u  tka 151
K osiński 109
kostucha 29
kostusia  29, 181
kostyra  29
k o s zk i  165, 173, 184
K oszlaw a  172, 185
koszm ar  57, 60
kością  29
kościotrup  29, 181
ko ze lk  130
kozybun  89, 102
kozytka  160
kózlo  76
kóbe l 134
kójstuevńica  76
końska spora 100, 181, 184
kótać  100, 181
kótinka  74
kęśtylći 76
kraiśny ludek  23
krasna kobieta  170, 182
krasnalut 24
krasne lu d k i 23
krasne lu tk y  23
k r a s n o lu d e k  24
krasnolud  24
krasnoludek  15, 23, 24
krasnolut 24
krasnolutk  24
krasnolutki 12, 22, 24, 183
krasnolutk  24
krasny ludek  23
kraśnaludek  24
kraśne lu tk i 23
kraśneludek  23
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kraśni ludek  23 
kraśniaki 24 
kra śnię  23 
kraśnięta 23 
kraśnolud  24 
kraśnoludek  24 
kraśnolut 24 
kraśny ludek  23 
kraśńak 23 
kraśńelut 24 
kraśnik 23, 24 
kraśnoludek 24 
kraśnoludek  24 
kraznoludek 24 
krasńak  23 
krasną 24
krasńąta 14 ,22-24 , 164 
krasńica 24 
kraśnik  24 
krasńętko  23 
kraśńauk  23 
krąceśk  129 
krą siak  23 
kresńo  23 
krasną 23 
krevpuśćalka  54 
krosnik  24 
krosńik  24 
krośny ludek  23 
krosnyk  24 
krośń i ludek  23 
krośńiludek  23 
krośnoludek  24 
krośnoludy  24 
krośno/ut 24 
krósńók  23 
krosna vk 23 
krósnók  23 
krosnik  24 
krosna 23 
krósńą 23 
krosń ik  24 
krósńók  23 
krótkobuksi 99 
kro tn i 128, 18 
krw aw nik  54 
krw iarz  54 
krysńą  23 
■faza/1 25 
krześlak  23 
k fev c  oće  43 
krevkac  100
ks io n zk i cam oksięzne  50 
Arta/ 126
kuba  122, 130, 184 
kubaśk  122

kubaś  122, 179 
kubtow ćik  25 
kubolćik  25 
ku  bóść ik  25 
kubuś  122 
kubuśćik  25 
ku b u ś  122, 179 
Kuca 80 
ku c y  99
kudjabel 55 ,93 , 128, 135 
kudłać  101, 181 
ku d yś  135
ku ja d  55 ,93 , 128, 135 
kuka  114, 133 
ku lav i 99 
ku lavipón  99, 100 
ku lavi za jc  100 
ku lo v i 108 
kum oszka  79 
kunocec  78 
kunszcik  76 
ku n szt dziew iątkow y  76 
kuńśtovńica  76 
K urejko  100 
kurpal 170, 181 
kurpel 24 
kuro slapą 146 
/rosa/ 99, 181 
/rosa/- 99, 181 
Arus/ 99
ku s ip u rtk  99, 113 
kusiciel 109, 180 
kusielec  99, 181 
kusrat 55, 93, 114, 128, 135 
ku sm t  55 
kusm tka  55 
Arasy 99 
k u sy  bartek  130 
k u s y  Bartek  99 
K u sy  Janek  130 
K u sy  Jasio 130 
k u s y  panek  99 
Atusk /waaAr /vzez katanek 

99, 185
kuśń i to w  fe e  43 
kuternoga 99 
ku  tin 55, 74, 179 
kutina  74, 179 
kuzlar 76 
kuzłarnića  76 
kuzlo  76 
kw ardy  119 
kw ordy  119, 184

lancokryst 97 
lancykryst 97

ląńcuśńik 97, 178 
la sevijurk  124 
latające światełka  142 
latajęci vid  142, 184 
latalec 17 
lataleca 17, 20 
lataniec 17, 19, 20, 26 
latarnik 145 
latawice 141
latawiec 15, 17 -19 ,26 , 180
lata vie 17
latavica 17
ląpka 145
7ę/>>? 157, 181
Ickar 53
le lek  103, 151, 181 
lesinka  155, 180 
leśna baba 155, 157, 182 
leśna kroleva  155, 182 
leśna panna  155, 182 
leśny  108
L esn y j D zied  155, 182 
leśna 155 
leśne licho  155 
leśnik  155
leśny  człow iek  155, 182
leśny  diabeł 155, 182
leśny  je źd z ie c  157
lecepar 96
1 deeper 93, 96
lexa oće 43
/a ro  vezdrec 43
/as 144, 181
lecznica  53
lichi czećwiertcik 17
//cfiiy 118
licho  117
Hxo 117
l i  korka  53
Ukorz 53
lińcuśńik  97
1 o taniec 19
Zuca 80
Luciper  96
luciper 96, 178
L ucyfer  96, 180
Lucyper  96, 177, 180
lucyper  96, 185
lupirz 65
lu tk i 22
lu zony  169
lu źk i 22

lancikryzd  97 
/« % f  118 
lixo  117
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Lucyper 90 
lucyper 90. 96

lada 172, 173 
lańcusznik 97, 181 
łaskotucha 156 
łapi 65 
lepi 65 
łon 126 
topi 65
Łoziński 107, 184 
łuca 80
Łukasz Słupecki 109, 178
łup-cup-cuppo drodze 172
łupior 65
łupir 65
łupi 65
łurzec 42
łutopek 163
łutopiec 163
łutoplec 163
łycho 117
ueprepełńica 148
uepi 65
uepół 65
uopi 65
uodmeniec 172 
uofcoś 53 
uofcoś 46, 48 
uogńisty xopk'i 146 
uogńistyi xopek 146 
uogńistco carovriica 77 
uomacriica 61 
uopśyroćyć 42 
uo/v 65 
uopica 66 
uopyrńik 65 
uosyna 114, 115 
uotcynić 53 
uotcyńoc 50 
uovsni koń 139 
uópi 65 
ucopyi 65 
uupi 65 
uupoźyca 66 
uurocyć 42 
uuroAr 41, 50, 53 
uutoplec 163 
uutopec 163 
uuźecyńe 41

'‘ećar-ovać 42 
Uepśyroćyć 42 
Uoćarovać 42 
uScadovac 42 
Uoćarovać 42

Uodmeniec 172 
Vodminiec 172 
Uofcaś 53 
uófcoś 53
Uogńiste xuopy 146 
Uopśyroćyć 42 
uurok 41 
Uutopec 163

mac 59 
A/aca 172, 185 
macek 59, 124, 180, 184 
mac/r 139 
macka 59 
magierka 170, 184 
majaki 153 
majki 159 
majówki 149, 181 
malecce 22 
małeck 22  
małe ludzie 13 
małołudy 22 
małpa 165, 184 
mamąny 164 
mamUony 164 
mamon 111, 180 
mamona 111, 141, 164 
mamonie 164 
mamony 164 
mamony 164 
mamon 111, 112, 117 
mamuna 112, 131, 141,

164, 165, 180, 185 
mamuny 164 
manek 16 
manie 164 
manis 130 
mańak 112 
mańevid 146 
mańijak 112 
mara 56, 58, 61,69, 82 
marcha 118 
marcheł 104, 122 
maryevka 158 
maryevni strex 158 
martwieć 67, 181 
maruda 62
matka obiyla 138, 139, 182
matka zboża  138, 139, 182
matocha 84
matóga 84
matóha 84, 182
mauki 159
m aułzi 22
m avky 159
m awki 159

mawpa 165 
mack 139 
małńa 106 
mamun 111 
marcheł 104, 122 
mądra 46 
mądra baba 46 
mądre baby 46 
mądre dziady 46 
mądry 46, 179 
Mełuzina 168 
Mełuzyna 168, 183 
Mcłuzyna płacze i za dzie

ćm i szuko 168 
Mełuzyna prosi 168 
mexałk 122 
mexe/k 122 
mera 58
mercheł 104, 111 
meryel 104, 158, 179 
merk 104, 111, 158 
metałk 123 
m etk 122, 123 
mędrzyca 75 
miawki 150 
m ichśłk 122 
michałk 122, 123, 130 
michecher 136 
miedznik 140, 180 
miedźwa 75, 183 
m i erek i 143 
miernik 143 
mierniki 143, 181 
Mikoła 123 
milońscy 128, 185 
mirce 143 
mitałk 122, 123 
m lokow yżm ij 21 
m łaki 140 
młyra 58 
muora 61 
M uuczk 93 
muyra 58 
m yoUra 58
mUoerUoUvepUoUyłetśe 37 
mUora 58, 61, 82 
mUorus 58 
mńerńik 143 
mńyrńik 143 
mox 132 
moera 58 
moereśće 58 
mogilńik 137, 180 
momun 111 
monek 16 
M onek 16
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m or 38
mora 5 6 -6 3 ,  8 2 , 180, 185 
morana 33 
more 56  
morena 37  
moresko 58 , 183 
moreśće 58 , 183 
morńica 37  
morous 69  
morovo povetro  37  
morska panna 166 
morska panna 1 6 6 ,1 6 8 ,  

178, 182
morskou panna 166 
m orski purtka 108 
morus 5 8 , 185 
morzuch 121 
morzyska 121 
moreca 166, 168, 178, 180 
mofku/c 166, 178, 180 
m orku/cove 166 
m ośk 133 
m óndry 46  
mora 58 
m órzyszcze  58 
mrucek 18 
mudra baba 4 7  
mudrażona 4 6  
mudry cłowek  47  
m udry cłow jek  47  
mudry ćiojek  47  
m udry miń  4 6  
m ułki 141
mumać 158, 175, 178 
m  umącz 175 
mumk 175 
mumóć 175 
mura 6 1 ,8 2  
muravska 3 1 , 184 
M urawski 3 2 , 184 
muravski 31 
murchei 104, 111 
murchia 104, 122 
murysie 62  
m undiy 4 6  
muuek 141 
nnfżr 37  
m yłki 141, 180 
m yuek 141 
myrcha 57 , 6 0

m etelńik 2 0  
marca z  vidą 143, 184 
m ixał 122, 184 
mixalk 122 
m iklus 16

m ikołaj 123, 184 
m ikołajk  123 
m ir stodolny 12 
motelńik 2 0 , 181

na bała 29  
na psa uurok 43 
na psa Eureki 43 
na psa urok a na kota weź- 

rok  43
na psa urok na kota wody 

43
na psa uroki, na kota su

choty 43 
na urodę 43  
najduch 117 
naprav’ac 51 
naprav’ic  51 
naprawiacz 51 
naprawiaczka 51 
nawiedzona 77 
nawki 159 
nedola 118, 181 
nen ćam i 102 
nen kulovc 99 , 126 
nen kusi 99
nen na tim  lincuxu 9 7 , 126, 

184
nen ogńisti 126 
nen rogati 100, 126, 184 
nen z  końskę /  kurę nogę 

100, 126, 184 
nen z  lincuxim  126, 184 
nen z  Uncuxim 91 
nen z  ogóną 101, 126 
nen z  rogóma 100, 126, 184 
nećk 167, 182 
niavky 159 
nicznyci 62 
nie utókam  43 
nie unikam każuczy 43 
nie urzec z  43 
nieboszczyk  6 7 , 181 
niech cię cur weźmie 115 
niech ich porwą drabi! 91 
niecystość 118 
n ieczysty  118 
nieczysty duch 118, 174 
nieczystaja siła 118 
n ieczysty  118 
niedobre ocy  43  
niedobry duch 118 
niedopad 18, 2 6 , 181 
niedusznik 112 
niełóhkaja siła  118 
nielóhki 118

niełap 65
nieprzyjaciel 116, 181 
nieręka 84 
niesw ój duch 118 
nieśpiech  16 
niemocnie 43 
niewręczna 85 
niezręcny 84  
nieszto  126 
niwroku 43 
nizijery  143, 181 
njełop 65 
nocec 78 
noclica 61
nocne boginki 150, 168 
nocnica 6 0 , 6 1 , 82 
nocnice 142, 149, 168, 181 
nocny diabeł 5 7 , 6 0 , 177 
nocny duch pokutujący 68 
nocuła 6 0 , 61 
nocznica 61 
nocznice 149, 152 
nocznice-klęknice 149 
nocnice 149 
Norek 167, 182 
nota 78
nota-cota  78 , 7 9 , 185

ńebelńik 116 
ńedobrżyćeł 118 
ńekara 117 
ńełap 65 
ńepłekus 119 
ńeprejacoł 116 
ńeprestaj 109, 180 
ńespech 16 
ńezbedńik 116 
ńikolaj 123 
ńiźijery  143 
ńydobre 118

o ju ż  się diabeł kręci i  ska
cze  130 

obłoże 61 
obłud 112, 121 
obsamątac 111 
obsamotac 111 
obyże  108
och, M ełuzyna płacze  168 
oczarować 4 2  
odcynić 41 
odczyniać 50 
odczyn i  acz 50 
odczyniaczka 50  
odczynić 50  
odćaranc 51

215



odćarba 51
odćarałc 51
odćafene 51
odćafńica 51
odmianek 112, 172, 180
odmianka 163
odmianki 163
odmianek 172
odmieniak 172
odmienica 163
odmienice 163
odmieniec 163, 172
odmieńce 163
odmieńka 163, 180
odmieńki 163
odnypera (?) 82
odonaćec 51
odorivca 143
odpsec 51
odpsecał 51
odpytowanie 49
odporańa 34
odrabiać 51
odrobić 51
odroćec 51
odroćk 51
odroćka 51
'ofcaś 53
ognie 145, 181
ogniki 145
ogni orze 145
ognista czarownica 77
ogniste chopki 146, 182
ognisty człowiek  146, 182
ognisty mężczyzna 146, 182
ojce 13
'okąder 135
okądra 135
olfas 133
oipuch 133, 134
Olsevi Marcen 156
olSavc 156
omacnica 59, 61, 180
omana 141
omańc 141
omanie 16
omereck 11
omętra 143
on 12, 126
onaćec 51
onaćk 51
onaćka 51
onaćńica 51
onaćńik 51
opaskujec 43 , 77
opętaniec 110, 121, 180

opi 65 
opolda 153
oprzypoludnica 148, 181 
oprzypołudnie 148, 181, 

183
oprzyroczyć 42 
oprę palni ca 148 
opeżyca 82 
opi 65, 66 , 69 
opica 66 
opól 65
osamątk 110, 111 
osamotac 111 
Osmółka 102 
ossynavec 115 
osynavec 115 
ot m i ana 172 
otmianek 112, 172 
otmina 172 
owczarz 53 
owczarze 46 
owe zórz 53 
ozionąć 42 
óv.sni kóń 139, 144

palu ba 83 
paluby 170 
pacwa 117 
paczwa 117 
palaruch 121 
pal czy k i 22 
pauuba 83

pan Lichocki 118, 184, 185
pan micha! 122
pan purtk 113, 185
pan rokicki 107, 184, 185
panek 99 , 174, 181
Pani Piasecka 31, 184, 185
panicz 99
panicz 174, 181
paniuńcia 170, 181
pankowie 99
paradyn 121
parała 120
paralk 120
parał uch 115, 121
paralux 120
paralus 120
paralusz 121
paralus 120
paralus 120
paraluż 120
pane 121
parom  105
Parón 93

parón 105 
paróniśće 105 
pasiecznik  12, 180 
paskuda 119 
paskudna ode 43 
paskudnica 77 
paskudnica 4 3 , 77 
paskudnik 43 , 77 
paskudzić 119 
paskudziara 77 
paskudziarka 77 
patopielnik 163 
pacwa 117 
parecni 128, 185 
pecio  131, 182 
pek  114, 115, 183 
pek jomu! 114 
pek mu! bida! 114 
pek ty  uosyna 114, 115 
pękło byty (u) osyna 114 
pękło uosyna 114 
pek- ti- osina /  osental osen- 

tej 115
pekzapek  114 
pekzapekńy 114 
petzapek 114 
pakas 121 
parek 4 0 , 41 
paska 158 
pędzigówno 131 
Piasecki 32 
piecuch 11, 180 
piekłorz 106, 180 
pieriechódnyje hrószy 17 
pierun 105
pięćdziesiątgrosznik 17 
pikas 121 
pionek  15 
piorun 105, 179 
pjenjezny żm ij 20 , 21 
pjyńjesundgrosńik 17 
płegać 116 
plon  15, 21 
płonek 15, 141 
płonnik 15, 141 
pługacz 116 
plugastwo 116 
plugawy 116 
plugac 116 
plunek 15 
pluń na marę 44  
płaczki 6 2 , 165 
płacznice 62 
planeta 62 
płonnik 15, 141 
płynnik  165, 180
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ptyw niki 165, 180 
puepełńik  11 
Puiirtk 93 
p lJokuśńik 109 
po diasie 9 5 , 184 
poci o t 79 
pociót 79  
poćep  172 
podciep  172 
podciepa 164, 180 
podciepek  172 
podłodńik  167, 180 
podm ieniec 172 
podrzucony 172 
podrzutek diabelski 172 
podziem ki 12 
podziom ki 12, 15, 2 2 , 180 
podziw ie  42  
podńw ok  41 
p o jjv Jy ć  42  
poeśedlo  37 
pohranysnyk 140 
pokuć 12, 180 
pokusa 109, 151, 181 
pokusicie/ 109, 180 
pokuśniak 109 
pokuśniak 109, 174 
pokuśniarz 109, 180 
pokuśnik 109, 177, 180 
pokuśniok 109 
połap  65 
polednia 148, 181 
połednica 138, 147 
połnica 174
południca 131, 138, 146, 

147, 174, 181
południce-wietrznice 148 
południk 148 
południówka 148, 181 
południce 148 
pouudńica 147 
pomana 111 
pom igarka 51 
popętanyjasiu  130 
popłavńik  140 
popełati 11, 180 
popełnik  11, 180 
porabiać 51 
porabiacka 51 
porabjaće 51 
porabjaći 74 
porabjaćky 5 1 , 74  
porobić  51
porobić na despekt 51 
posądek  50  
posraniec 130

po st na złodzieja  35 
postać  70  
postrzałchwytał 54 
postrzałchwytoł 54 
poszedło  37 
poszep'taty  49  
poszydło  37 
pośedło  3 7 , 180 
pośw ietnik  142 
pośw iętniki 142 
potąpńik 114, 181 
potłuką 180 
pota  82
potępieniec 6 7 , 181 
potopałnyk  163 
potopłenyk  163 
potwora 145 
povjetrzo  38 
po wiarka 5 
p o  wiarki 5
pow ietrze morowe 38 , 184 
pow ietrze zaraźliwe 38 , 184 
północnice 149, 167, 181 
pólńica 137, 180 
pón m ixał 122, 184, 185 
pón vpółkośułku  9 9 , 100 
póudńica 131 
półednice 84 
półnjica 148 
prasivy  121 
prem iwnyci 49  
prim yw ky 50 
prorok 50 , 74 
prowadnik 156, 180 
prSiviarki 5 
prsykVocyc 42  
prśypouudńica 148 
Prusaczka 32 , 184 
pry m i wci 49  
prym iwnyk  4 9  
prym iwnykie 4 9  
przedpołudnica 148 
przekłenty ćert 89 
przekłętnik  114, 181 
przeklęty  114, 181 
przem ienek  17 
przesąd  5 
p rzez roku 43 
p rzez uroku 43 
P rzy k i ta 101 
p rzy  m orek 38 
p rzy  m ow a 50 
przynoczyć  42 
przynorczyć  42  
przyoczyć  42  
przypącznica 83

przypołnica 137, 180 
przypołudnica 137, 147, 

148, 181
przypołudnik  148 
przyponza  148 
przyroczne oczy  43 
przyroczyć  42  
przyrok  4 0 , 41 
przyrokłiw e oczy  43 
przywiara 5 
przyw iarki 5 
pregrexa 116, 180 
prekłątńik 114 
prezpołdnica 148 
pripołdnica 148 
pripołńca 148 
pripołnica 148 
priśerpańc 147 
psie ocyska 43 
psie p ysk i 81 
psikus 119 
psocić  84 
psota  82 
p so ty  84 
psynocyć  42 
psynorcyć 42  
psyrocyć  42
pszeniczna matka 138, 182
pśesęnt 5
pś/p ijućriica 83
pśyttoćyć 4 2
pśynaćyć 42
pśynoćyć  42
pśynorćyć 4 2
pśynorćyć 42
pśypouudńica 148
pśyroćyć  42
p sy  rok  4 1 , 50
pśyrók  41
Puc 172, 185
pura 81
purtaćk 113
purtak 113
purtała 113
purtałk 113
purtin  55 , 83 , 113
purtinga 113
purtinka 83
purtis 113
purtk  1 9 ,8 3 ,  113, 114, 130, 

181
purtk je  j e  129 
purtk ju  bez błota je je  151 
purtk kosm ati 113 
purtk ogóną kręci 129 
purtk spekłoni 113
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purtk z  ogóną 113 
purtk z  rogami /  różkami 

113
purtk z  tepę 113 
purtk zjaveni 113 
purtka 83 , 113, 118, 146 
purtka tiegó ze  svirletką 151 
purtka leci z  kurlitką 151 
purtka uegóną xlasto  / 

zam ótó  129 
purtka prelecał 129 
purtka skóće 151 
purtka z  vidą 146, 151 
purtka za va! 129 
purtk ów  uegón 130 
purtkov m ixał 129 
purtkdv ogon 129 
purtok uygyunu m ole 129 
purtoś 113 
purtośk  113 
puśćadńik 54 
puśćajk 54 
puśćałk 31 
p yryc’a 82 
pyryća  82 
pyryca  82

pexrxol 121, 136 
pekelńik  106, 180 
peron  105 
pes ucśe/eł 113, 183 
pijovka  54 
pikas 121 
pipa  2 0 , 181 
pom ek  105 
porun 105

quardokus 131

raraszek 2 7
rarek 174
raroszek 132
Ra wita 109, 180
Rawitka 109, 182
rebak z  vidą 146
reduńica 166, 182
Reki ta 107
repin 170, 181
retak 135
ratńik 135
Roakita 83
roćec 42
rody 13
rotgenmuta 151
rogala 100, 181
Rogaliński 100, 181, 184

rogati 100 
rogaty 100, 181, 184 
Rogenmuhme 151, 182 
rogenmuta 151, 182 
rokiciarz 107, 180 
rokiciśrz 107 
Rokicki 107, 184 
rokijaś 83 , 107 
rokita 83 , 107, 108, 174,

181
Rokita 83 , 107, 174 
Rokita Łoziński 107 
Rokita Paprocki 107 
Rokitka 174 
rokita 107 
rokitńica 83 
rok'itńik 83 , 107, 180 
rokitńik z  Rok'icena 107,

184
rokitńik z  Rokitk  107, 184 
ropuxa 82 ,181  
to p i 65
roztrąbarch 153 
roztrąbać 153 
róża 37 
różanńik 54 
różećka 54 
rusałka 160, 161 
rusałka 161 
rusauka 161 
rusałka polna 147 
rusałki 160, 179 
rusałki polne 138, 150 
rusałki żytn ie  150 
rusawka 161 
rusatpka 161 
ruse/e 160
rżana /  i  e t n i mac 137, 182
rżana mac 152
iżańi /  żam i I ż  etni strex 13 9
rźańi /  żitn i ja d  138, 182
rżani ojc  138
rżańixa 137
tźanni ojćec 138
rzekan 50
rzeknońć 42

Safian 107, 126, 184 
samson 126, 184 
saraniec 18 
sarćesti 106 
satin  9 0
Satana 115, 126, 178 
saton 90  
satun 90 
saren 103, 181

scum iki 4 6  
Seńko 129 
sermater 106 
serpaśyja 147 
serpja baba 147 
serpje/baba 147 
serpjelśyja  147 
serpowa baba 147 
serpowa syja  147 
serpowina 147 
serpownica 147 
serpyśyja  147 
serpel 147 
serpelśyja 147 
serpel baba 147 
setm e 185
setm e tesęci v sexim! 127 
siarci 89  
siart 88 , 8 9 , 183 
siarty  89  
siatan 9 0  
siadlisko 59 
sibiela  169, 180 
sibiele  169 
sibiola 169 
siedlisko  59  
siem ecni 128, 185 
sijrena 166, 168, 178 
sim erdok 44  
siodełko  5 9 , 180 
siodełko 59 
siod/isko 59 
siodło  5 8 , 59 
siostrzyce 62 
sirena 166, 168, 178 
siubiela 169, 180 
siubielia 3 9 , 180 
siumiela 169, 180 
Siwilia 180 
siw ilija  169 
Siwulia 180 
skńi guvno 130 
skameńiuby 114 
skarmox 112, 117 
skarbovc 112, 117, 180 
skrząc i  25  
skrzacik 25 
skrzak 25
skrzat 15, 2 4 , 2 5 , 182 
skrzatek 25 
skrzek  2 2 , 25 
skrzontek 25 
skrzot 2 2 , 25  
skrzotek  25 
skśautek 25 
skśUet 25
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skumany 77  
ślep i doktor 53 
shpą  43 
slope 43  
s litu x /d u x  118 
słabość  3 8 , 184 
sm alany czort 102 
sm aławik 102 
smantek 110 
smarńik 102 
sm ętek  110 
Smątk 93 
sm ątk  110, 111 
sm ątox 110, 111 
sm ert' 28  
sm ekać 17, 112 
smerkawa 149 
smerkawka 149 
sm er t 28
sm ętek  110, 111, 181 
sm ętk  110 
smierkawa 149 
sm irc 2 8  
sm jerś 2 8  
smjertnica 28 
smńarc 28  
sm ok  21 
smolón  102 
Sm olarski 102, 184 
Smolar 102 
smolin  102 
sm olińc 151 
smółka 102 
sm ó/ńik  151 
strut 28  
sm yntek  110 
sm erc 28 
srńarc 28  
sm erc 28  
sińerceśće 28  
srńercka 28  
sm erś 28  
sm irc 28  
sm órc 2 8  
sobaka 81
so l u wó c zy  hałunia 43  
so li w  o cy  43  
sorena 117 
soriń  117 
sorm ater 106 
sotona 5 7 , 6 2 , 180 
sotóna 62
só l peczynę z  Uchemi 

oczym a  43 
só l tobie w o czy  43  
sparyszka 16

sporych  15 
sporysz 15 
spuk 70
spekłińc 107, 180 
spovańapsalm ov na kogo 34 
srajdek 130 
srajek  18, 19, 181 
srajk  18, 19
sraka 18, 19, 55 , 114, 177, 

181
srała 18, 114, 129, 130, 177, 

181
srała Bartek 130 
srała bartek 130 
srała Jasiu 130 
srała się żen i 129 
srała bartek 130 
srał 18, 114, 130 
s te l 55 , 130 
sreła 130
srała 18, 19, 114, 151 
stela 55 
sroła 114, 177 
sruł 114, 130 
s ty l 18, 130, 181 
Stanisław Stadnicki 109,

178
Stanisław W arszycki 109, 

178
stara pałuba 170, 184 
starexa 78
S tarił S tśri I S toń  Free 125, 

178
stań  utrip  110 
stary  138 
Stań Pińdel 104 
stodolanka 57 , 59 , 180 
stopczyk  162 
stos 8 3 , 131 
stośnica 83 
stos 8 3 , 131 
stóśnica 83 
strach 7 0 , 184 
stral 114, 129, 177 
strała 114, 177 
straszek  70  
straszydło  7 0 , 184 
straszysko  70  
strex  139, 170 
streśk  139 
strziga  8 1 , 183 
strzigóń  6 8 , 81 
strziż  68  
strzyg  68
strzyga  5 7 , 6 0 , 6 8 , 81 , 82 , 

174, 179, 185

strzygonia  68  
strzygom  ca 68 
strzygoń  6 8 , 81 , 82 , 185 
strzyż  68  
strega 37  
stryga  68  
strygęj 68  
strygęń  68  
stus 8 3 , 131 
stusnica 8 3 , 131 
stuśnica 8 2 -8 4 ,  182 
stsiha 68  
stśyga  68  
sucha 29 
sumora 58 
svinsci góvno  130 
svjetiiko  145 
svjetto  145 
świecka  142 
svotnik  142 
svineguvno  130 
sviń i geuvno  130 
sviA i govno  130 
svihonka 130, 131 
svinovka  130 
sv ist 103, 107, 112 
svitalc  145 
sv itk  142, 180 
sv itk i 142 
svitlik  145 
Sybila  169 
sym erdok  44  
syreny  179, 183 
szargan 132 
szatan 8 9 , 9 0 , 130, 180 
szatan lata 129 
szatanka 150 
szatun 90  
Szczezun  114 
szcziga  68  
szczum iki 4 6  
szczyga  6 8 , 185 
szczygó j 6 8 , 185 
szep'tun  4 9  
szieraw y  158 
szlak  121 
szporych  15 
szpuk  70 , 182 
szpuknal 70  
szrurych  15 
sztos  126
sztuka dziewięciorakich  

po tęg  77

saline 130, 180 
sałińc 113
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śalunc 113, 130 
śargan 132 
śarovńica 72, 183 
śaruxa 157, 181 
śatan 90 
śatan 90 
śatun 90
śalińc 108, 113, 130 
śą toper 21 , 181 
śćśyga 68 
śćygoj 68 
śćygęi 68 
śełińc 113, 130 
śeraw  158 
śerawa 158 
saper 53 
śpilitus 13 
śpi rek 13 
Spiritus 13 
śtśiha 68 
śvem ót 132

śatan 90 
śfińunka 131 
śmńyrć 28 
śćińónka 130 
śvińunka 131

ścium ascy 127 
śfańske góvno 130 
śfijske góvno 131 
śfatło  145 
śficńik  142 
śfićńiki 142 
śfićora 142 
śiach 121 
śmierć i  ca 28 
śmierći cha 28 
śmierstka 29 
śmiertecka 28 
śmierteczka 28 
śmierteńka 28 
śmiertka 28 
śmiertuia 28 
śmiertulka 28 
śm ierzć 28 
śmńarć 28 
śmerć 28 
śmertnica 28 
śmer 28 
śmirć 28 
śrńir 28 
śmierć 28 
śmk>Vrtka 28 
śrńyr 28 
śpiączka 38, 184 
Spieszka-Sparyszka 16

śrybnó 20 
śvaćńik 142 
światełko 142, 145 
światła 87 
światło 87, 145 
świcorze 142 
św iczek  142 
świecara 142 
świecarze 142 
św iecki 142 
świecorze 142, 180 
świeczara 142 
świeczek  142 
świecznik 142 
świeczniki 142, 180 
świet/a 145 
św ietlik  145 
św ietliki 145 
świetnik 142, 180 
świecinóski 84 
świecnik 142 
świeczniki 142 
świętosówki 150, 151, 168 
świniący ogon 131 
świnianka 130 
świnie gówno 130, 131 
świński bobek 131 
świński glut 131 
świński wicher 131 
świńskie gówno 130, 131 
świńskie łajno 130 
świńskie łajno leci 131 
św iycorz 142 
św ytlik  145 
śvsćńik  142 
śćicary 142 
śvicora 142 
śvićara 142, 180 
śćićńik  142 
śvi/sće góvno 130 
śvijske łajno 130 
śvijske uaino 130 
śćijskc g-uvno 131 
śćijske guvno 131 
5 ćińcke g-u vno 131 
śvińcke guvno 131 
ś  ćińskc g-ii vno 131 
śńińske guvno 131 
śviycara 142 
śyiycńik 142 
śv'yćńik 142 
śćyćńik  142 
śtpińe guwno\ 31 
śęński wixer 131

ta bioło 29  
ta Óała 29

ta duga z  kosom  29 , 184 
ta z  tę  kosę 30 , 184 
tazeZ opłocio  32 , 184 
tajemna doktorka 53 
talar diabelski 17 
talar powracający 17 
talar szczęścia  17 
tan ćó-m y 102 
tarón 105, 106 
tąpiełec 162 
ten/nen  ćam i 126 
ten/nen  kusi 126 
ten /  nen z  pękła 12 6 
ten 126 
ten a nen 126 
ten czarny 102 
ten ćam i 102 
ten kulavi 99 , 126 
ten kusi 99 
ten obvaloni 116, 126 
ten rogati 100, 184 
ten rogaty 16 
ten stan  9 7 , 184 
ten z  Iińcuxa spuśćoni 97, 

126, 184
ten z  kopytem  100, 184
ten z  kurzą szperę 100, 184
tenfel 131, 182
d a n i  126
kopełice 163
to je  na okądra! 135
to je  na pana purtka! 113
to kusy tańczy 130
to j rusauka 161
to j szczezby  114
topczyk  162
topek 162
topich 162
topiec 162
topiełcyna 162
topiełczuk 163
topielczyna 162
topielec 84, 162, 180
topielica 162, 163, 165
topiełnica 163
topielnik 162
topiełuch 162
topień 162
topik  162
topiec 163
topnik 162
topełec 162
topełeca 163
topełica 163
Tot szczezby  114
totbeten 35 , 182
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totsingen  3 5 , 182 
tórz 135 
trapie 77 , 110 
trapćik 7 7 , 110 
tron 105, 106 
trusia 21 
Tryjuda 126, 178 
Trzcinka 107 
Trzciński 107, 184 
trzy śm ierzci 31 
trąsevid  145 
twarohowy żm ij 21 
ty  n y  126 
tyn czom y  126 
tyn łogoniaty 126 
tyn z ły  126 
tyn zu y  118 
tysiącni 128, 185

ubożą 15, 62 
ubożę 12, 15, 2 4 , 61 
ubożę 15 
ubyhyna 84 
ucynek 42  
ucynić 42  
uczona baba 46  
ujećcńo  41 
u jevic  4 2  
ujevovac  42  
u je vo van o 41 
ugardleca 57 , 59 , 180 
umarlak 6 7 , 181 
umentra 143 
umodlec 34  
umorzyska 62 
umódlca 34 
umrzyk 67  
undereczkji 11 
undererczki 11 
uodmieniec 172 
uparyća 82 
upier 64 
upierzyca 66  
upiory 151 
upiorzyca 6 6
upiór 57 , 6 0 , 6 4 -6 7 ,  6 9 , 70, 

179
uporyća 82  
upi 65 
upón 65 
upór 64 
urocze oczy  43  
uroczek 41 
uroczne oczy  43 
uroćec 4 2 , 43 
uroćcńo 41

uroćit 42 
urodno occ 43 
uroćono oće 43 
urok 4 0 , 50 , 179 
umk 41
urokliwe oczy  43 
umk 41 
uruk 41 
urzec 42  
urzek 4 0 , 41 
urzeknóć 42  
urzeknyć 42  
urec 42  
urećeńo 41 
urek 4 0 , 41 
ureknęc 42  
uslepec 43 
uspeva 34 
uspevac 34 , 182 
uspevac 34 
uspovano 34  
uspovea 34
usraniec 18, 114, 177, 181 
us ter 70  
utopek 163 
utopel 163 
utopiec 163, 180 
utoplaszek 163 
utopiec 163 
utoplecowa 163 
utoplolk 163 
utopluszek 163 
utopnik 163 
utopec 163 
uvrazec 34 
uwagi 5 
uzdrov’arka 51 
uzdrov'ar 51 
uzdrovka 51 
uedziń  145, 181 
undaremk 11 
undarercka 11

v fee zazdrec 42  
valątiński 119 
valątiński djabel 119 
valątiński (djabel) 122 
vasyrman 175 
vasyrmun 175 
vasyrmun 175 
vekrekus 119 
vesrak 114, 177 
vin / to i skameńiuby 114 
vinpekm u  114 
vin, toi, skameńiuby 114 
v ink lu z  16

ijeszcza  69  
vjeszczi 69  
vjcsceca 69 
yjeśćó 69  
vodnijurk  124 
vona 173 
vros 4 8 , 53 
vrus 4 6 , 48  
vydma 75 
vzesc 69  
vzesci 69  
vzescicuovzek  69

vadux 4 6 , 4 8  
vejm a  75 
veska 69  
vesc 69  
vesci 6 5 , 6 9  
vesck  69  
vesc ox 61 
vescyca 61 
vid v pajiScńc 146 
vilco slopą 146 
vilk  144, 181 
viiesci 6 9

Waca 172, 185 
walanty 119 
wałek 119 
walenty 119 
wampierz 67  
wampir 6 7 , 6 9  
wasermon 175 
wasermón 175 
wasermun 175, 182 
Wasyl 124, 184 
wąpierz 67 
wąpirz 67  
wciem astki 127 
wciem iasty 127 
W ciomaski 127 
wciomaski 127, 185 
wciom asty 127, 185 
wciom oscy 127 
wcióm ascy 128 
wciómaści 127 
wciomaski bies 127 
wciumasek 127, 185 
wcióm aści 127, 185 
wendm j do wszystkich skra- 

bów  9 1 , 184 
wędrowni 4 6  
wiaduch 88 
widma 75 
widmo 131 
widźma 75
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wieczornice 149, 181 
wiedma 75 
w ied’ma 75
wiedźma 4 6 , 57, 6 1 , 74 , 75 , 

78 , 88
wiedźma gtodowica 75 
wiedzący 4 6
wiedzący /  umiejący ludzie 

46
wiek 63 , 179 
W ierzbicki 107, 184 
wiescyca 69  
w ieszcz 69  
w ieszczi 69  
wieszczica 69  
wieszczoch  61 
w ieszczy 4 6 , 61 , 69 , 82,

179
wieszczyca 4 6 , 57, 61 , 69 , 

82, 171, 174 
wieszki 69  
wiedźmar 75 
wiescyca 174 
wilkołak 158, 179 
wi/kolek 158 
VW/7 127
win pekby mu, zo ło tyj chre- 

stby ho ubyw  114 
win szczezby  114 
W in-szczezby! 114 
wirniki 163, 180 
wirusy 163 
wiszczun 46  
wiśćyća 82 
w e f t ? 69
viasci (cuoviek) 69  
Wtadysła w Siciński 109 
wodna zmora 57, 59 
wodne baby 165 
wodne ludzie 165, 182 
wodnice 165, 180 
wodnik 165, 180 
wodny duch 165, 182 
wodziciele 141, 180 
wojtek 124, 184 
woprzypoiudnica 148 
wón 127
wróż 4 7 , 4 8 , 50 , 53 
wszedemuscy djachli 127 
wściomaski 127 
wściumasek 127 
wujek 79  
wupi 65 
wupji 65 
wurok 41
wuspjevac na smirc 34

wychowanek 16, 27 
wychowaniec 16, 27 
wymienny talar 17 
w y p ier  65 
wypiór 65
wywielga 145, 174, 181

z  ćaróma /  z e  żelam i 
urądovac 54 

zabobony 5, 86 
zaborovi 155, 180 
zacytac 49 , 50 
zacytowanie 49  
zaczarowany talar 17 
zacarovana oće 43 
zadać 77 
zadańe 11 
zadavac 11 
zadavajk 11 
zadavajka 11 
zadavana 11 
zadziwować 42 
zajevovac  42 
za jevic  42 
Zagacz 141 
zagacz 141, 179 
zajc  130 
zakrutka 35 
zakryty talar 17 
załom  35 
zamavac 4 9  
zam ivac 49  
zamavacka 4 9  
zam ivajk  49  
zamavajka 4 9  
zamiennik 172 
zamodlec 34 , 182 
zamowa 50 
zamovmca 49  
zamovnik 49  
zamovac xorobe 4 9  
zam ovoc 49  
zamovca 49  
zamovcina 4 9  
zamuvic 50  
zaraza 32 , 38 
Zaręba 109, 178 
zaroćec 42  
zasziptuwania 50 
za tan 90  
zawiązka 35 
za witka 35 
zn witka 35 
3aeuyKd 35 
zazdrec v kouo 42 
zazdfec v fee 4 2 , 43

zaziorać 42  
zaziory  4 0 , 41 
zaziunieńcie 42  
zazrak 133 
zażegnajk 49  
zażegnajka 4 9  
zażegnała 49  
zażegnać 4 9  
zażegnaćka 4 9  
zażegnajca 49  
zażegnałka 4 9  
zazegnyvac xorobe 4 9  
zaźunońć 42  
zab-obęny 5 
z ijk v z e c e  138, 144 
zbożow y duszek  2 0  
zegnarka 4 9  
zegnorka 4 9  
zeliński 31 , 184 
ze/ona 31 
żelowa baba 54 
żelowa żona 54 
żelow y m iń  54 
zelónka 31 
zepsecol 51 
zestavnik  54 
zgrzydlak  116 
zgrexa 116, 180 
zielarka 54 
zieliniorka 54 
zie li n i orz 54 
zielinkorka 54 
zielony panek 99  
zitn y żm ij 21 
zjadarka 77 , 141 
zjadarkababa 77 , 141 
zje sz diuga 119 
złażona  81
złe  I morowe pow ietrze  38 
złe  62 , 70 , 118, 130, 151, 

174, 183 
złe  oczy  43 
złe  oći 43  
złe  tańczy 130 
złe  vejrańe 4 1 ,4 3  
zlo povjetrza  3 8 , 184 
z ł i  118
z l i d u x / dex 118 
złod ij 116 
zlosc  118, 181 
złośliw y duch 7 0 , 184 
z ły  118, 130, 181, 184 
z ły  człow iek  81 
z ły  duch 5 7 , 6 0 , 7 0 , 103, 

118, 130, 177 
z ły  duch leci 129
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zły duch się żeni 129
zły spejrzok 41
Złydni 16
Zły-Dni 16
zue 118
zui du.\ 118
zui dux 118
zuy 118
zuy dux 118
zuy ćuoyiek 81, 184
zuyxuio 129
zuy i dux 118
zm»ora 56, 58
zm'-'ora 58
żmij 21
zmoera 58
zmora 57, 58, 61, 69, 82, 

174, 180, 185 
zmór 58 
znachor 45 
znachor 45

znaxor 4 5 , 179 
znax orka 45 
znaxur 45 
znaxurka 45 
znająca baba 4 6  
znający 4 6  
znający ludzie 46  
znajuszczy 46  
znajuszczy do mołoka 4 6  
znajuszczy od chłyba 15 
znana 4 6
znany człowiek 4 6  
znachor 75 
znora 58 
zoraza 32 
Zosia 3 1 , 184 
Zośka 31
zrobić komuś złe 4 1 , 43 
zwodiasz 156 
zwodziciel 156, 180

zwodzijas 156 
żegacz 141 
żytni baby 138 
żytnia baba 138, 147, 150 
żytnia matka 138, 150 
żytnie a 147 
żytnice 138 
żytniczki 139 
żytnie maiki 149

żarna mac 138, 182 
żetnal rżana / żarna baba 

138, 182 
żetna mac 152 
źetni jad  138, 182 
żetni mack 139 
żitna baba 138, 182 
żitni jad  138 
żitny żmij 20, 21 
Żiwona 157

źiwica 157
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A u to rk a  zajęta  się  n a zw a m i isto t m ity czn y ch  o d n o to w a n y m i 
w  X IX -  i X X -w ie c z n y c h  zb io ra c h  p o ls k ie g o  s ło w n ic tw a  lu d o w e g o  
i w  ró żn e g o  ro d za ju  o p ra c o w a n ia c h  (także  e tn o g ra fic zn y c h ) z te g o  
o kre su . In te re so w a ła  ją  g e n e za  p o s zc ze g ó ln y c h  n a zw , a p rzed e  
w szy stk im  p rzy c zy n y  n o m in a c ji p o szc ze g ó ln y c h  d e m o n ó w  i in n ych  
isto t m ity c zn y c h  czy  z m ito lo g ią  z w ią za n y c h . N ie b y ło  to  za d a n ie  
ła tw e , b o w ie m  w  zg ro m a d z o n y m  m a teria le  je st w ie le  w y ra zó w  
n ie p rze jrzy sty ch , tru d n y c h  e ty m o lo g ic zn ie  a lb o  i ca łk ie m  n ie jasn ych , 
o ró żn o ra k ie j ge n e zie .

Z  recenzji Wiesława Borysia

P r z e d s ta w ie n ie  m a te r ia łu  le k s y k a ln e g o , o p ra c o w a n e g o  
z p u n k tu  w id ze n ia  o b ra zu  św ia ta , je st g łó w n y m  celem  A u to rk i. O w  
o b ra z  w y ła n ia  się  n ie  ty lko  z d a n y ch  czy sto  ję zy k o w y ch , a le  ró w n ie ż 
t o w a r z y s z ą c y c h  im  e t n o g r a f ic z n y c h . W y k o rz y s ta n a  lite ra tu ra  
sp e c ja lis ty czn a  p rze d sta w ia  się  im p o n u ją c o . Je st to  p ie rw sza  te g o  
typ u  rzecz w  lite ra tu rze  ję z y k o z n a w c z e j d a ją ca  w y o b ra że n ie  o św iecie  
lu d o w e j d e m o n o lo g ii, a w ię c  te m a c ie  in tere su ją cym  nie ty lko  dla 
ję z y k o z n a w c ó w  c zy  sp e c ja lis tó w  e tn o - i k u ltu ro zn a w c ó w , a le  i d la  
p rze c ię tn e g o  czyte ln ika .

Z recenzji Marii Wojtyty-Świerzowskiej

A k a d e m i a  P e d a g o g i c z n a  

i m .  K o m i s j i  E d u k a c j i  N a r o d o w e j  

w  K r a k o w i e
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