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AAAAA
alp <niem. Alp> – niemiecka nazwa → zmory.
Ancykryst <gwar.> → Antychryst.
ancychryst <gwar.>, lancychryst, lancykryst – śląska nazwa → diabła,

w szczególności władcy piekieł → Lucypera.
ancykryst <śl. gwar.> → Antychryst. Przyszedł ku piekłu, trzasnął po

dźwierzach i powiadał: – Otwórz, Ancykryst! On powiadał: – Sługa, otwórz!
Ja nie mogę, bo wiszę na łańcuchach. Służący szedł, otworzył mu i chycił
go za oklapę. Ten go pokropił z tej szklanki święconą wodą, którą mu
matka nalała. Jak go chycił za drugą oklapę, pokropił go tą święconą wodą
i ten sługa uciekł od niego. Synek przyszedł ku Ancykrystowi i uderzył go
cetnarowym kosturem. Ancykryst zawołał i zagwizdnął na piszczałce, którą
miał wisieć na sobie: – Uwijajcie się ku mnie, bo mnie zabije! [Twardow-
ski, w: Mal-PLNS].

anioł <gr. angelus – posłaniec> – bezcielesna, doskonała, czysta fizycz-
nie i duchowo, ponadto nieśmiertelna i obdarzona najwyższą mądrością,
intelektem oraz doskonałością istota niebieska, zaliczana do kategorii
bytów stworzonych przez Boga i otaczających w trzech kręgach hierar-
chicznych (Serafiny, Trony, Cherubiny) tron Stwórcy. Anioły wyobrażał
sobie lud jako duchy dobre w postaci młodzieńców skrzydlatych, ubrane
w szaty białe lub błękitne, które zlatują z nieba na ziemię, są wieszczbą
dobrego i uprzedzają ludzi będących bez grzechu, sprawiedliwymi zwa-
nych, o szczegółach mających nastąpić wypadków w przyszłości. Takim
ludziom pokazują się niby we śnie lub na jawie (...) [Kolberg].

anioł stróż <gr. angelus – posłaniec> – postać demoniczna o charakte-
rze pozytywnym, przejęta z tradycji chrześcijańskiej, asymilowana do
wymogów logicznych mnogich tekstów kultury ludowej. Wyobrażana
jako piękna i młoda, uskrzydlona postać antropomorficzna, bez konkre-
tyzacji płci, obdarzona zdolnością cudownego śpiewu lub gry na harfie.
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Opiekun ludzi stroskanych, zagubionych, pocieszający w żalu i ratujący
z opresji. Po śmierci człowieka pobożnego i cnotliwego, przewodnik
jego duszy do raju – krainy wiecznej szczęśliwości.

anioł upadły <gr. angelus – posłaniec> – w tradycji chrześcijańskiej
poplecznik → diabła. Według Apokalipsy św. Jana anioł, który opowie-
dział się przeciwko Bogu, za
szatanem, lecz w wyniku
przegranej walki, razem
z nim został strącony
z nieba na ziemię, gdzie stał
się diabłem. I wybuchła
walka w niebie: Michał
i Aniołowie jego stoczyli bój
ze smokiem. I walczył smok
i aniołowie jego. Lecz nie
przemógł i nie było już dla
nich miejsca w niebie. I zrzu-
cony został ogromny smok,
wąż starodawny, zwany dia-
błem i szatanem, który zwo-
dzi cały świat; zrzucony zo-
stał na ziemię, zrzuceni
zostali też z nim jego anioło-
wie [Święty Jan: Apokalip-
sa, ks. 12]. Obraz Jana
Ewangelisty przez wieki sze-
roko podejmowała literatura ludowa oraz tradycja ustnych przekazów
wierzeniowych. Tam w niebie to było kiejś dobrze i spokój i radość. Ale sie
to nie podobało niekierym aniołom, co im zaczoł przewodzić Lucyper, co
mu się tyż nie podobało, że sie musi kłaniać Bogu. Nie podobało mu
sie tyż, że takie łaski mo u Pana Boga Adam. To z tego wszystkiego doszło
do wielki chaji i wojny między Lucyperem a aniołami, co stał nad nimi
Archanioł Gabriel. Na koniec to sie wmieszoł w to wszystko jeszcze Pon
Bócek i patrzył, jak to sie wszystko mo z tymi aniołami. I na koniec to ich
wyciep z nieba na wieczne czasy. Dużo ich tam było, bo coś kilka tysięcy

anioł upadły

Sabina Pasoń: „Upadły anioł”, 2008, z kolekcji Mariana
Gongora. Fot. Marian Gongom
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apotropeiony ludowe

1  Pisownia oryg.
2  Por. przekazy wierzeniowe o upiorze, wampirze i strzydze.

i przez to jest ta cało łostuda między ludźmi, bo łoni dostali sie na ziemia
[Gerlich: Strachy].

ankluz <gwar.> → inkluz.
Antychryst <gr. Antichristos – przeciw Chrystusowi>, Ancychryst,

Ancykryst, Jancychryst, Jancykryst – 1. mityczny, apokaliptyczny
przeciwnik Chrystusa, mający się ukazać na Ziemi bezpośrednio przed
powtórnym przyjściem Zbawiciela. Spodziewany i wyglądany od staro-
żytności, zwłaszcza w czasach wojen, klęsk elementarnych, epidemii
chorób. Obok świata niebios, w ciągłej z nim walce, mamy także świat
mocy złych, piekielnych z długim szeregiem postaci demonicznych, poczy-
nając od Antychrysta (w związku z tradycją Apokalipsy), który zapowiada
koniec świata, przez groźnych władców piekielnych, Lucypera i Belzebuba,
aż do rozmaitych diabłów lokalnych, a nawet i śmiesznych i głupich dia-
błów, których byle sprytniejszy chłop oszukać może. Walka sił niebieskich
z piekielnymi odbywa się ciągle; diabeł czyha na człowieka, a anieli i święci
bronią go od potępienia; w walce tej może uznać należy jeszcze ślady
odwiecznego dualizmu pogańskiego [Bystroń: Etnografia Polski].

* Pod Krakowem opowiadano Oskarowi Kolbergowi, że przed sądnym dniem
narodzi się syn Lucypera z 70-letniej1 żydówki i przyjdzie na świat z zębami2, a będzie
jeździł w rozpalonym piecu i wciągał ludzi do siebie. (...). W Wielkopolsce jest poda-
nie, że podczas bitwy pod Warną Antychryst wskrzeszał ciała poległych Turków,
obracając ich twarze ku światłu księżyca. W wielu okolicach lud mniema, że gdyby
kogut zniósł jaje, to z takiego jaja narodziłby się Antychryst [Glo-ESI];
2. → Lucyper, szatan, władca piekła, krainy nieszczęścia znajdującej się
w głębinach ziemi, zarządzający zastępami diabłów piekielnych, które
zajmują się dręczeniem dusz ludzi potępionych przez grzeszne życie
oraz kierujący działaniami diabłów ziemskich, które przebywają na zie-
mi pośród ludzi i kuszą ich do popełnienia złych uczynków.

apotropeiony ludowe <gr. apotropeion – zwycięstwo, odwrócenie, po-
wodowanie ucieczki, odepchnięcie, obrona; apotrópaios – odwracający
gniew bogów, nieszczęścia, zło> – środki i praktyki magiczne stosowane
dla uchronienia się przed negatywnym oddziaływaniem → demonów.
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apotropeiony roślinne

Lista atrybutów i zabiegów magicznych stosowanych w tym względzie
była niezwykle długa; odkopane upiory unicestwiano, przebijając je
metalowym gwoździem lub kołkiem osinowym, odcinano im głowy łopa-
tami; diabły przepędzano święconą wodą, modlitwą, zataczaniem koła
poświęconą kredą; zmory – zatykając dziurkę od klucza, przecinając
słomkę lub sznurek, w które
się wcielały; dziwożony – zie-
lem słodyczką, itp. Dawni lu-
dzie doskonale wiedzieli, że:
W stosunkach z personifiko-
waną przyrodą należy zawsze
mieć się na baczności, jako że
skutki spotkania są zwykle ne-
gatywne. Dlatego świat demo-
niczny, określany ogólnie jako
„złe”, „Czarny”, „biesy”, „dzi-
wo”, „Licho” itp., stanowi za-
grożenie, od którego można
uciekać za pomocą środków
magicznych i rytualnych.
Czosnek na wampiry, konwa-
lie i dzwonki na boginki, zaklę-
cie na wodniki, żelazny nóż na
latawce i wiry, pomagały dawać
sobie radem ze „złym” [Szyjew-
ski: Religia Słowian].

apotropeiony roślinne <jw.> – roślinne remedia, posiadające magiczną
moc odpędzania → demonów i zapobiegania skutkom ich działania.
Według przekonań ludowych właściwościami takimi odznaczały się
przykładowo: biedrzeniec (przeciw powietrzu morowemu), bylica boże
drzewko (przeciwko czarom), bylica biała (przeciwko czarownicom
i diabłom), czartopłoch (przeciwko diabłom), czartowe łajno (przeciw-
ko czarom i diabłom), wilczomlecz, czartowe mleko (przeciwko dia-
błom), czartowe żebro (przeciwko czarom), dzięgiel (przeciwko cza-
rom), cebula (przeciwko czarom), dziurawiec, dzwonki Panny Maryi

Czesław Fojcik: „Alegoria zła”, brak daty,  ze
zbiorów Galerii „Barwy Śląska” Stanisława Gerarda
Trefonia. Fot. Łukasz Dykta
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apotropeiony roślinne

(przeciwko czarom i boginkom porywającym niemowlęta), dziewanna
(przeciwko czarom i diabłom), dziewięciornik (przeciwko czarom),
dyptam (przeciwko czarom), jemioła (przeciwko czarom, strachom), wer-
bena (przeciwko czarom), kalina (przeciwko czarom miłosnym), pier-
wiosnek lekarski, kluczyki św. Piotra (przeciwko czarom), knafliczki (prze-
ciwko diabłom), kokornak, koper ogrodowy, przestęp, lebiodka pospolita,
lubszcz (przeciwko czarom mlecznym), macierzanka (przeciwko cza-
rom), majeranek (przeciwko czarom mlecznym), mikołajek (przeciwko
czarom), odolan (przeciwko morowemu powietrzu), orlik (przeciwko
czarom mlecznym), piwonia (przeciwko diabłom i czarownicom), pod-
różnik (amulet przeciwko złu), pokrzyk (przeciwko czarom), ruta
(przeciwko morowemu powietrzu), rosiczka (przeciwko czarom), szanta
(przeciwko czarom), szałwia (przeciwko czarom), szakłak (przeciwko
czarom), tojad (przeciwko morowi), wrotycz (przeciwko czarom). Szóste
remedium, pewnych ziół zażywanie, które naturalną mają moc leczenia,
dopieroż przy ich exorcyzmowaniu, poświęceniu, jako to Rosiczki ziela,
Ros solis, Rorida, Salsirola, od Aptekarzów zwanej, które według Botani-
ków, albo Zielopisów, czarom effekt odbiera. 2. Zażywanie ziela Płomyka,
albo Baaras, które się według Józefa Historyka rodziło pod murami Jero-
zolimskiemi od strony północnej, które czartów z opętanych wypędzało.
3. Bylicy po łacinie Artemisia zwanej, od czarów broniącej, osobliwie bia-
łej, jakokolwiek zażywanej. 4. O Tapsji zielu pisze Amatus Lusitanus in
Dioscor L. 4, że przeciw czartom skuteczna. 5. Vebasculum, to jest Dzie-
wannę, z takimże effektem być mieni Apuleius Botanographus. 6. Molii
albo Rutę polną zalecają Naturalistowie na czary. 7. Scillę, alias cebulę
Dioscorides medyk przeciw czarom we drzwiach radzi zawiesić, a Pliniusz
radzi skórę z głowy albo pysek wilczy nade drzwiami lokować dla prezer-
watywy od czarów. 8. Aristoteles tęż moc Rucie przyznaje. 9. Dioscorides
namieniony i Pliniusz chwali ziele Hipericon, alias ziele Ś. Jana, inaczej
Dziurawiec zwane, po łacinie Fuga daemonum. 10. Verbena, Verbenaca,
alias koszyczka ziele, Herba sancta nazwane, moc ma na czary według
Dioscoridesa. 11. Zalecają medycy i Naturalistowie na przeciw czarom
Herbam paridis albo Solanum, to jest psinki; nasieniem tego ziela dni 20
się smarując pod wagą drachmy. 12. Rekomendują Abrotanum, to jest
Boże drzewko, Salviam to jest Szałwię, Rutę, ś. Helżbiety ziele, Eringium,
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to jest Mikołajek, Philochares, to jest Szantę, Serpillum, to jest Macierzan-
kę, Hysop, Milium agreste, to jest Rostrzyk, Linariam, Lenek P. Maryi,
Chamaeleon, to jest Rumianek; Morsum diaboli, to jest czartopłoch, Laser;
to jest czartowe łayno, Betonicam, Origanum Sylvestre, to jest Lebiodkę,
Palmam Christi, to jest Rączkę
Pana Jezusa, Dictamum, to iest
Dyptan, Aristolochiam longam, to
jest kokornak u Dioskorydesa, któ-
rym zielem kadząc, czarci ucie-
kają, według świeżych medyków:
korzenie Bryoniae, to jest Tama-
ryszka na szyi nosząc. A nie tylko
zioła, ale też i te rzeczy na czary
pomagają: Sphragis Lemnia, to
iest Rubryka, albo Bolus Armenia,
Theriaca albo Dryakiew, Mithri-
datium, Orli kamień w pierścieniu
noszony, Berillus, Magnes, który
Małżeństwa serca łączy, koral zaś
domowe uśmierza kłótnie, Dy-
ament nocne pędzi strachy, Chri-
zolit i Gagatek. Racja, czemu się
ziela i kwiatów czart lęka, jest ta,
iż Pan Chrystus zowie się Flos
Nasarenus, Lilium Convallium; że
Matka Najś: pogrzebiona, kwiatami będąc obsypana, że ziele święci co
Rok Kościół Boży, dając im moc na czary i czarty [Chmielewski: Nowe
Ateny].

Teresa Bigos: bez tytułu, 1988, ze zbiorów
Galerii „Barwy Śląska” Stanisława Gerarda
Trefonia. Fot. Łukasz Dykta


