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Podziękowania

Autorzy składają najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom
i instytucjom, bez których udziału, wsparcia i pomocy opracowanie
niniejsze nie mogłoby powstać.

Przede wszystkim dziękujemy Marszałkowi Śląskiemu i Zarządowi
Województwa Śląskiego za przyznanie stypendium w dziedzinie kultury
w 2009 roku na napisanie „Mitologii śląskiej” oraz Pracownikom Wy-
działu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
za życzliwą pomoc podczas jego realizacji.

Wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, których rekomendacje i uzna-
nie dla naszego dotychczasowego dorobku przyczyniły się do uzyskania
stypendium: Andrzeja Stani – prezydenta Miasta Ruda Śląska, Jarosława
Kani – przewodniczącego Rady Miasta Ruda Śląska, Andrzeja Trzciń-
skiego – naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta
w Rudzie Śląskiej, Krystiana Gałuszki – dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śląskiej, Bernarda Szczecha – dyrektora Muzeum
Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej i Jerzego
Szczerbińskiego – przewodniczącego zarządu Forum Inicjatyw Kultural-
nych w Rudzie Śląskiej.

Pięknie dziękujemy autorom cennych i opracowań etnograficznych,
z których wspaniałego dorobku pełnymi garściami korzystaliśmy, a w szcze-
gólności: Dorocie Simonides, Jerzemu Pośpiechowi, Halinie i Marianowi
Gerlichom, Karolowi Danielowi Kadłubcowi, Mariannie i Dionizjuszowi
Czubalom, Leonardowi Pełce, Alojzemu Lysce, Dorocie Świtale-Trybek,
Joannie Świtale-Mastalerz oraz Bernardowi Szczechowi.

Równie gorąco dziękujemy autorom innych prac wymienionych
w bibliografii.
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Szczególne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Leonarda
Pełki i Radosława Czarneckiego za „popełnienie” pisemnych wypowiedzi,
zamieszczonych na łamach niniejszej książki.

Dziękujemy informatorom terenowym; Jerzemu Skibie i Ludwikowi
Zogale oraz Marianowi i Miłoszowi Gerlichom za udostępnienie
własnych, archiwalnych informacji, zebranych podczas kwerend tere-
nowych.

Żarliwe wyrazy uznania przesyłamy na ręce Magdaleny Hadały, Zdzi-
sława Jedynaka i Bernarda Szczecha, za cierpliwe tłumaczenia tekstów
niemieckich.

Jesteśmy winni wdzięczność Stanisławowi Gerardowi Trefoniowi,
właścicielowi Galerii Barwy Śląska w Nakle Śląskim oraz Januszowi
Bartoszkowi, kustoszowi zbiorów, za udostępnienie obrazów demonów,
wykorzystanych w ikonografii. Dziękujemy również autorom wszystkich
wykorzystanych dzieł, sfotografowanych znakomicie przez Łukasza
Dyktę.

Prace ze swoich prywatnych zbiorów sfotografował również i udostępnił
nam Marian Gongor. Dziękujemy autorom pozostałych wykorzystanych
prac: Jerzemu Skibie i Markowi Wacławowi Judyckiemu oraz Tomaszowi
Wenklarowi, artyście rzeźbiarzowi, twórcy przestrzennych portretów
demonów zaprezentowanych na terenie zamku w Chudowie.

Dług wdzięczności mamy również wobec Władysława Lucińskiego
„Lucika”, za zgodę na pokazanie jego niektórych dzieł „demonicznych”.
Markowi Podgórskiemu dziękujemy za reprodukcje tych obrazów.

Dziękujemy Annie Jach, Agnieszce Kominek i Justynie Wormuth
za opracowanie słownika wyrazów gwarowych i dawnych.

Dziękujemy wszystkim osobom, których nie wymieniliśmy z nazwiska,
a które swą życzliwością, zainteresowaniem i uznaniem wspierały nas
w pracy nad „Mitologią śląską”.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy na ręce Andrzeja Wójcika,
Piotra Kosa oraz Ryszarda Liebicha za podjęcie trudu opracowania
i edycji tej książki.

Barbara i Adam Podgórscy
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Leonard J. Pełka

Ludowa mitologia niższa

„Świadomość mityczna jest wszechobecna, chociaż najczęściej
źle ujawniona. Jest obecna w każdym rozumieniu świata jako
wyposażonego w wartości, obecna jest również w każdym
rozumieniu historii jako sensownej”

[Leszek Kołakowski]

Zasygnalizowany w powyższej wypowiedzi rodzaj świadomości oparty
jest na mitach [z gr. mythos – słowo, legenda]. Stanowią one ważną kate-
gorię kultury współczesnej. Posiadają bowiem szerokie zastosowanie,
zwłaszcza w religioznawstwie, teologii, etnologii, socjologii i filozofii.
Obecne są także i w innych dziedzinach humanistyki. W ich treściach
postrzegać należy szczególną formę ekspresji symbolu, jak również wyra-
zu światopoglądu. Do szczególnych rodzajów mitów zaliczyć należy: ko-
smogeniczne [o początku i stworzeniu świata], eschatologiczne i soterio-
logiczne [o śmierci, sądzie ostatecznym, formach bytowania pośmiertnego
i końcu świata], czasu [dotyczące okresów w dziejach świata i cykliczności
ludzkiej egzystencji] oraz losu i opatrzności [o wierzeniach w moce nad-
przyrodzone panujące nad światem i kierujące losami ludzkimi]. Zbiory
owych mitów określane są mianem mitologii stanowiących zapis życia
i funkcjonowania panteonów boskich poszczególnych religii (np. rzym-
skiej, greckiej, buddyzmu itd). W rozwiniętych systemach religijnych
mitologia przypuszczalnie ulega podniesieniu do rangi dogmatyki stano-
wiącej podstawowy kanon wierzeń dla ich wyznawców. Zachodzi w danym
przypadku określona forma relacji między religią a mitologią, przy czym
problem wzmiankowanej relacji nie jest bynajmniej wyczerpujący. Stano-
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wi ona bowiem tylko jedną z hipotez funkcjonujących na dany temat.
Wszystkie one natomiast w pełni zależne są od faktu pojmowania zjawiska
religii, która jest bardzo trudnym do określenia zjawiskiem i posiada wiele
różnorakich definicji.

Z kolei mitologia niższa prezentuje zespoły dobranych mitów o antro-
pomorficznych [człekokształtnych], a niekiedy też i zoomorficznych
[zwierzokształtnych] wyobrażeniach półbogów i demonów oraz postaciach
półdemonów i herosów. Sfera ich funkcjonowania usytuowana została na
peryferiach zasadniczych panteonów bóstw w poszczególnych systemach
religijnych, jak również w treściach wierzeń pierwotnych oraz w sferze
duchowej kultur ludowych. Przedmiotem zaprezentowanych w tejże pracy
rozważań jest przywołanie przez jej Autorów – odciśniętych na stronicach
polskiej literatury religioznawczej i etnologicznej – śladów bytności sło-
wiańskiej, a zwłaszcza śląskiej mitologii niższej. Skoncentrowana została
ona wokół relacji natura – kultura, jak również postrzegana w szerokim
kontekście pradawnych wierzeń słowiańskich i ich rudymentów, czyli
wyobrażeń demonologicznych pokutujących nadal jeszcze we współ-
czesnych ludowych wizjach polskiej, a szczególnie śląskiej kultury ducho-
wej. Wizje te stanowią wytwory wyobraźni ludzkiej, która jakże często
ucieka się do czegoś niesamowitego i nieosiągalnego, co stanowi inspira-
cję dla kreacji postaci i zjawisk fikcyjnych nieposiadających odzwiercie-
dlenia w rzeczywistości. Wzmiankowane wizje mogły zaistnieć jedynie
w naszym umyśle. Im większa wyobraźnia, tym bardziej niezwykłe podsu-
wa pomysły, które dzięki osobistej inwencji gawędziarskiej, pisarskiej bądź
plastycznej ich autorów zaczynają funkcjonować w naszej świadomości.
Po upływie pewnego okresu czasu oswajamy się z owymi wizjami i nawet
możemy być zdolni uwierzyć, że wydarzyły się one naprawdę (!).

Zwrócić tu należy również uwagę, że demonologia stanowi zasadniczy
trzon ludowej mitologii niższej. Równocześnie jawi się także jako istotny
i zarazem wewnętrznie dość zróżnicowany element wiejskiej i małomia-
steczkowej kultury duchowej. Wprawdzie owe zróżnicowanie nie wyklu-
cza bynajmniej możliwości występowania ich pewnych wspólnych wizji,
które w nieco zmiennym zakresie funkcjonują w określonych kręgach
etnicznych. Wzmiankowane zróżnicowanie posiada szczególnie wyraziste
przejawy w tendencjach do przyjmowania określonych odniesień wobec
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systemów religijnych współobecnych w ich kręgu etnicznym. W danym
przypadku dotyczą one przede wszystkim chrześcijaństwa i ujawniają swoją
obecność zwłaszcza w treściach ludowej formacji katolicyzmu i częściowo
protestantyzmu polskiego poprzez elementy dwuwiary będącej produk-
tem szczególnej interakcji. Z jednej wszak strony Kościoły te poprzez
działalność misyjną zmierzały do ukształtowania mentalności i postaw
środowisk wiejskich zgodnie z preferowanymi wzorcami religijno-moral-
nymi. Jednak z drugiej strony – indoktrynowane społeczności na przejmo-
wanych z zewnątrz wzorcach odciskały piętno rodzimej duchowości
etnicznej wywodzonej głównie z kręgu lokalnych wierzeń demonologicz-
nych, jak też i związanych z nimi praktyk magicznych. Za szczególny przy-
kład posłużyć tu mogą dość wyraziste różnice przy wszelkich próbach
porównań wyobrażenia diabła występującego w biblijnej doktrynie
chrześcijańskiej z wizjami jego postaci wykreowanych w sferze folkloru
(legendach, przysłowiach), jak również w sztuce ludowej (zwłaszcza rzeź-
bie i malarstwie). Wskazanym wizjom tradycyjnie przypisywane jest
wyraziście uprzywilejowane miejsce w świecie istot demonicznych. Ich to
postacie posiadają bowiem wiele wcieleń, poczynając od złowrogiego ku-
siciela, a na głupim niedorajdzie kończąc. Są one również popularnymi
„bohaterami” legend, podań, bajek i gawęd ludowych. Stąd też Słowianie
bardzo często wszelkim wyobrażeniom demonologicznym przypisywali
ogólne miana: zła, biesów, czartów bądź sił nieczystych. Należy przypusz-
czać, iż dany fakt stanowi w znacznym stopniu rezultat wielowiekowego
kreowania wizerunku słowiańskiej historii i kultury w duchu interpretatio
chrystiana.
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Radosław S. Czarnecki

Mitologia w kulturze śląskiej

Mit w sensie przedmiotowym to opowiadanie udramatyzowane, często
symboliczne, wyrażające ludzkie doświadczenie świata jako rzeczywistości
sakralnej. Objawia modele wszelkich obrzędów i ludzkiej działalności,
w których doznaje się religijnego lub quasi-religijnego doświadczenia
świata.

W języku potocznym mit jest synonimem fikcji, tego, co nieprawdziwe,
nierealne, irracjonalne. Mit od XIX wieku – ewolucjonizm, scjentyzm,
rozwój nauki i techniki – postrzegany zostaje jako coś przed-naukowego,
nie nowoczesny sposób myślenia, nie modernistyczną, lecz zacofaną
formę odbioru rzeczywistości oraz jej opisu.

We współczesnym religioznawstwie dominuje nurt rewaloryzacji mitu.
Przyczyniły się do tego zapewne w dużej mierze badania Karola G. Junga
i jego szkoły, wykazujące na zakorzenienie mitu jako postawy w naj-
głębszych pokładach psychiki ludzkiej. Także postęp w naukach antro-
pologicznych pozwolił na zmianę stosunku do mitu jako określonej
kategorii.

Jak zauważa jeden z największych teologów katolickich XX wieku, Karl
Rahner, pojęcie mitu nierozerwalnie jest związane z językiem religijnym
i z rozumieniem egzystencji człowieka. Każde pojęcie, opowiadające
o rzeczywistości metafizycznej bądź religijnej, jako leżącej poza sferą bez-
pośredniego doświadczenia, musi się posługiwać wyobrażeniami, które
nie są pierwotnymi wyrazami tej rzeczywistości, ale które pochodzą z in-
nego źródła. Jeżeli przyjmujemy następnie, że to wyobrażenie nie jest
statycznym obrazem, ale ma charakter wyobrażenia dramatycznego, wy-
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darzeniowego albo przynajmniej może się w tych kierunkach rozwinąć
tak, iż można je nazywać wyobrażeniem mitycznym, to w takim przypadku
będziemy mogli skonkludować, co następuje: każda wypowiedź metafi-
zyczna albo religijna ma charakter mityczny lub podlega interpretacji
w terminach mitu.

Mit jako rzeczywistość żywa i przeżywana podlega, podobnie jak samo
zjawisko religii, deformującym procesom historycznym, społecznym, kul-
turowym itd. Mit w ich wyniku zdegradowany zostaje do rzędu pewnego
rodzaju literatury, niebranego całkiem serio. Zdaniem niektórych religio-
znawców ostatnim stadium degradacji mitu stanowią opowiadania folklo-
rystyczne, klechdy i baśnie ludowe.

Ale mimo to, mity uporządkowane i zebrane w jedną całość – jako mi-
tologia – istnieją realnie w naszej świadomości, w naszej mowie, w naszych
zachowaniach czy sposobie recepcji świata. Książka Barbary i Adama
Podgórskich świadczy o tym najlepiej.

„Mitologia śląska czyli przywiarki (powiarki) ślónskie” jest po-
zycją kontynuującą twórcze i niezwykle interesujące dokonania Autorów
„Wielkiej księgi demonów polskich”, wydanej w 2005 roku. Odpowia-
da bowiem ona na powszechne dziś zainteresowanie kulturą regionalną,
lokalną, specyficzną i cywilizacyjnie „inną”. To obyczaje i tradycje, do
niedawna peryferyjne, zapomniane, pozostające poza głównym nurtem
mainstreamowej kultury. Właśnie taką jest kultura śląska. I tak była trak-
towana w Polsce: z jednej strony powierzchowny, medialny zachwyt,
a z drugiej – swoisty paternalizm i „przymrużenie oka” na marginalną
i mieszaną kulturę postrzeganą jako nieprawdziwie-polską. Bo to nie tyl-
ko przemysł – i to wybitnie w wersji monokulturowej – wywierający od
wieków przemożny wpływ na miejscową mentalność, lokalne obrzędy,
zachowania, obyczaje, degradujący środowisko naturalne, ale i dający
ludziom pracę, dochody, określający stosunek miejscowej ludności do
sacrum i profanum stanowi o tej „inności” Śląska. To także kuchnia, sma-
ki, język i – co widać wyraźnie na kartach tej książki – tradycja, wierzenia
religijne i quasi-religijne. Historia tej ziemi, jej skomplikowane problemy
społeczne trawiące od wieków ów region, a także narodowo-religijne
sprzeczności, jakich tu niemało, można zamknąć (oczywiście w sposób
wycinkowy, niepełny, specyficzny) właśnie w tej kategorii: mitologia jako
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sposób postrzegania otaczającego nas świata. Wierzenia jako egzemplifi-
kacja doczesności. Wszystko to spotykamy, sięgając po tę książkę.

Jestestwo tej ziemi, Śląska, czuć po prostu na kartach tej pozycji,
Szanowny Czytelniku. Zarówno w spojrzeniu na świat, w języku,
w określeniach, w sposobie formułowania nazw czy pojęć. Jak wiele jest
np. terminów związanych z ciemnością, zapadliskami i korytarzami.
To pokłosie rzeczywistości kopalnianej, długich ciemnych chodników,
wyrobisk, hałd, tzw. krajobrazu przemysłowego. I trud pracy w tych
warunkach, zmagania się z niełaskawą przecież naturą. To wszystko od-
najdujemy w klechdach, baśniach, opowiadaniach ludowych czy mitach.

Książka ta jest odpowiedzią – z jednej strony – na społeczne zapotrze-
bowania i zainteresowanie tymi zagadnieniami, a z drugiej – emanacją
tych trendów i kierunków rozwoju naszej kultury, naszej świadomości,
naszych zainteresowań, które stale podążają w kierunku dyspersji, rozpro-
szenia, lokalności i wszelakiej decentralizacji. Pozycja ta pokazuje, że
mit może żyć, nawet współcześnie w epoce człowieka cywilizacji postprze-
mysłowej. I że winno go się traktować jak najbardziej poważnie. Dlatego
to jest tak cenna oraz interesująca pozycja.
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Od Autorów

1  Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 69.
2  Najczęściej postrzegane jako „opowieści sakralne wyrażające, uzasadniające i unifikujące

wierzenia religijne”. [Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1978, t. 3, s. 142]; „fanta-
styczna historia, opowieść o bogach, demonach, legendarnych bohaterach oraz o nadnatural-
nych wydarzeniach z udziałem tych postaci; stanowi próbę wyjaśnienia odwiecznych zagadnień
bytu, świata i człowieka, życia i śmierci, dobra i zła” [Słownik języka polskiego PWN, Warszawa
1979. t. II (L–P), s. 187]; „przekonanie przyjmowane bez dowodu, wczesny sposób przedsta-
wiania doktryny religijnej, pojmowany jako wytwór fantazji i barwna opowieść literacka
o bogach i bohaterach oraz wyobrażeniowa reakcja na numinozum (R. Otto) albo przejaw
zbiorowego archetypu (C. G. Jung), czy symboliczna forma życia umysłowego (E. Cassierer)”
[Euhemer. Przegląd Religioznawczy. Mała encyklopedia religioznawcza, 1988, s. 167].

3  Popularnie: zbiór mitów tyczących wierzeń (religii) różnych plemion, niekiedy: religia
niższa.

Przez powtarzanie, przez powtarzanie najsnadzniej tworzy się wszelka
mitologia – napisał Witold Gombrowicz w Ferdydurke1. Nie próbując
dociekać, co wielki pisarz, zwolennik teorii o dominacji formy w kulturze,
pojmował przez mitologię – bo przecież mitologizować można wszystko
– istotna jest uwaga o powtarzaniu, jako mechanizmie jej powstawania.
Powtarzający się nieustannie przekaz informacji, transmisja pewnych
wątków w przestrzeni i czasie, tworzy mniej lub bardziej spójny zasób
wierzeń, przekonań, sądów, poglądów, którymi dysponuje konkretna
społeczność.

Ani miejsce tu, ani pora, by toczyć dysputy, czym są mity2 i czym jest
mitologia3. Skupmy się na rzeczonej powtarzalności mitu.

Jak żech siedzioł u starzyka na kolanach i cyckoł kanoldy, to starzyk łopo-
wiadoł, jak to za Wilusia i stary Polski bywało, a dużo godoł, bo dużo rzeczy
widzioł i znoł. To łon mi wszczepioł miłość do naszego kochanego Ślonska
– zwierza się bliski nam rudzianin i Ślązak z dziada – pradziada, Roman
Kordoń. – Godoł ło utopcach, Pistulce, ło skarbniku co na grubie berk-
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monow wachoł i łostrzegoł przed niyszczynściami, ło Ślonskich powstań-
cach, co pod Anabergym Niymca goniyli4.

Oni berajom w laubach o: skarbnikach (...), śpioncych ślonskich wojo-
kach spod Klimonta, (...), podciepach (...), dioblikach z Piekielca, (...)
i meluzynach. Rozprowiajom bojki o: utopcach, zmorach, morach, marach
i stworokach, strzigach i strzigoniach, (...) lotawicach, (...) Rübezahlach-
-Liczyrzepach czy Karkonoszu Berggeiscie – „Duchu Gór” z Riesengebirge,
skrzotach, cwergach, elfikach, (...) i inszych lichach.

Tak opowiada Peter K. Sczeponek, Ślązak urodzony na ziemi pszczyń-
skiej, obecnie mieszkający w Niemczech. I pogłębia wzruszające wspo-
mnienia z dzieciństwa, kończąc je cenną refleksją: Babcie nasze opowia-
dały nam, dzieciom, liczne bojki i bojeczki. Bazowały głównie na przesądach
i wierzeniach ludowych. Bardzo popularne były tzw. „zmory” istoty, które
nocą dusiły ludzi. Przemieniając się w słomkę zmory prześliznęły się przez
dziurkę od klucza do pomieszczenia, w którym spała ofiara. Jeśli ktoś taką
słomkę przeciął zobaczył nazajutrz rano pod drzwiami przepołowioną po-
stać kobiecą. Śląskie bajki i opowiadania ludowe posiadają w porównaniu
do innych regionów kraju szczególną osobliwość, która wynikała z przyna-
leżności Śląska do wielonarodowej kultury5.

Właśnie ta barwność i wielokulturowość wątków wierzeniowych lud-
ności śląskiej zwróciła nasze zainteresowanie ku mitologii śląskiej, co
oznaczało kontynuowanie poprzednich prac nad demonologią ludową.
Wysiłków, które zaowocowały opracowaniami będącymi jednocześnie
i leksykonami, i antologiami tekstów źródłowych. Nosiły one tytuły:
Encyklopedia demonów. Diabły, diabełki, jędze, skrzaty, boginki... i wiele
innych [Wrocław 2000]; Raport Rokity. Encyklopedia baśniowych stworów
[Wrocław 2004] oraz Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antolo-
gia demonologii ludowej [Katowice 2005]. Wymienione pozycje, a zwłasz-
cza ostatnia, doczekały się wielu przychylnych recenzji w literaturze facho-
wej w Polsce („Przegląd Religioznawczy”, „Res Humana”, „Nomos” oraz
w Rosji („Sławianowiedienie”).

4  Roman Kordoń: Pyrsk Ludkowie, w: „Wiadomości Rudzkie” 28.01.2009 r.
5  Peter Karl Sczepanek: Górny Śląsk w barwach czasu, Tychy 1998, s. 209.
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Korzystając z uzyskanego doświadczenia, postanowiliśmy zająć się mito-
logią śląską. Uprzedzamy lojalnie, że w tym przyjętym przez nas określe-
niu zawierają się dwie istotne nieścisłości. Po pierwsze, nie istnieje mito-
logia śląska, pojmowana jako spójny system wierzeń o charakterze
religijnym. Nie możemy bowiem mówić o mitologii śląskiej w takim zna-
czeniu, w jakim mówimy o mitologii greckiej, italskiej, rzymskiej, germań-
skiej, skandynawskiej czy wielu innych.

Ponadto używając przymiotnika ‘śląska’, poniekąd wprowadzamy od-
biorców w błąd, co do zakresu terytorialnego opracowania. Wprawdzie
nasze poszukiwania koncentrowały się na szeroko pojętym Śląsku (Dol-
nym6 i Górnym7), ale siłą rzeczy obejmowały także sąsiednie regiony
pogranicza kulturowego. W naszej „mitologii śląskiej” znalazły się więc
postacie demoniczne funkcjonujące na obszarze Zagłębia Dąbrowskiego,
Małopolski zachodniej, Podbeskidzia, Beskidów i niekiedy regionu
częstochowskiego. Przywoływaliśmy je wtedy, gdy w literaturze śląskiej
nie natrafiliśmy na wyczerpujące definicje i opisy wymienianych postaci.

Czy demonologia śląska zasługuje na wyodrębnienie, na specjalne
potraktowanie? Czy różni się od demonologii polskiej w ogóle i od demo-
nologii, nazwijmy je, regionalnych? Z pewnością tak! Cechą wyróżniającą
jest ogromna liczba i różnorodność opowieści wierzeniowych o demonach
wodnych – utopkach, o demonach podziemnych, w szczególności kopal-
nianych, o upiorach grobowych – strzygach i strzygoniach. W wierzeniach
ludności Śląska bogato reprezentowane są również demony specyficzne,
własne, rodzime.

Bogactwo i niewątpliwą odmienność demonologii śląskiej dostrzegali
już dawno temu pasjonaci folkloru. Był nią zafascynowany, niejednokrot-
nie dając wyraz swej pasji, Gustaw Morcinek.

Pisał: Ziemia śląska jest tak bardzo piękna, tak bardzo podobna do tego
uśmiechu zamyślonej dziewczyny młodej, iż niedziwota, że zamieszkał ją nie
tylko człowiek, ale całe grono przeróżnych duszków i bożąt. Zaludniły one
rzeki i stawy, zadomowiły się po cienistych wądolcach leśnych i na mocza-

6  Dolny Śląsk jest dziś głównie pojęciem geograficznym i historycznym.
7  Bez wikłania się w spory historyczno-geograficzne przez „etniczny” Górny Śląsk rozumie-

my także Śląsk Cieszyński, jak i Śląsk Opolski (pojęcie stworzone w okresie międzywojennym
na określenie niemieckiej części Śląska Górnego z Zabrzem, Bytomiem i Gliwicami.
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rach, pomiędzy szumiącymi zbo-
żami w upalnym słoneczku, pod
ziemią nawet szukają zakątka ci-
chego, czasem tylko na ten świat
boży wychylając spojrzenie.

Wszędzie było ich pełno. Zżyły
się z ludźmi i wielkiej krzywdy nie
czyniły człowiekowi. Częstokroć
za pan-brat z nim bywały, po-
zwalały się widzieć w pewnych
miejscach i chwilach, a jeżeli się
zdarzyło, że komuś jakąś „pasku-
dę” wywiodły, to ludzie nie gnie-
wali się zbytnio o to. Nawet sam
pokrzywdzony, kiedy przerażenie
z niego opadło, zaśmiewał się nie-
raz, do łez i radował poniewoli,
boć mógł innym opowiadać w czas

długich wieczorów zimowych, na szkubaczkach lub w gospodzie przy kuflu
piwa. A słuchający ludkowie dziwowali się wielce i w głos cudowali, i cmo-
kali z zachwytu, i głowami kiwali z niedowierzenia, a co raz któryś z nich
zauważył: „Nale wiecie, ludeczkowie złoci! ... Tobych nie był powiedzioł!...”
„Nale kumedyja grejcarowo!...”.

Prawdę mówiąc, to już dzisiaj nikt nie wierzy w tamten świat śląskiej
mitologji. Postacie te jednakże żyją jeszcze w opowiadaniach matek w czas
zimowych wieczorów, ludzie chętnie wspominają, jak to „mamulka, Boże
im dej radowanie wieczne, opowiadali, że...”, lub jak to „nieboszczyk starzy-
czek” na własne oczy widzieli utopca, jaroszka lub inakszą stworę. Postacie
owe traktują jako istoty przez ich przodków wymyślone, a które dzisiaj prze-
szły w zaczarowany świat bajki, słuchanej chętnie nawet przez starszych.
Każda z tych postaci żyje w owych powiarkach swoim odrębnym życiem, ma
te same troski i mierziączki, co każdy człowiek8.

8  Gustaw Morcinek: Śląsk, Poznań 1933.
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Swoistość demonologii śląskiej podkreślał też Adolf Warzok. Narody
mają tradycje, szkockie zamki duchy, a ludy całego świata swoje baśnie.
Śląsk wiązał swe bajki z zawodem górnika czy hutnika lub ze zjawiskami
atmosferycznymi. Ludek śląski zżył się ze skarbnikiem w kopalniach, ze
strzygą, podciepem. Po zamkach hasały diabły, na rozstajnych drogach stra-
chy a w wodzie utopcy9.

Wreszcie powszechność wierzeń i opowieści o demonach, jako stałym
elemencie spotkań towarzyskich, zwłaszcza skubaczek, zauważył Anton
Oskar Klaußmann we wspomnieniach: Górny Śląsk przed laty.

...opowiadano przeraźliwe historie o upiorach, o czarnych psach z płoną-
cymi ślepiami. Niepokojące były też relacje o spotkaniu z wodnikiem czyli
utopcem, który zawsze miał zielone włosy i zielone zęby i topił dziewczęta
przychodzące się kąpać, Miał on także żonę, która ściągała do wody i pozba-
wiała życia dorosłych mężczyzn i chłopców. Szczególnie niebezpiecznie było
się kąpać wieczorem. Opowiadano też o ludziach, którzy przyszli na pasterkę
albo na mszę noworoczną za wcześnie i wchodzili do kościoła, gdzie odby-
wało się nabożeństwo ze śpiewem i organami. Ludzie ci odkrywali na ko-
niec, że są tam jedynymi żywymi istotami, ponieważ wszyscy zgromadzeni na
nabożeństwie wierni były już od dawna „umrzykami”. Kobiety opowiadały
także o „Skarbniku” – o duchu podziemi. Wiara w ducha kopalni była wtedy
tak rozpowszechniona i tak głęboko zakorzeniona, i to daleko poza kręgiem
górniczym, że wierzyli weń wszyscy, także urzędnicy kopalniani 10.

Pracując nad niniejszą książką dostrzegliśmy potrzebę rewizji dotych-
czasowego stanowiska folklorystów śląskich w pewnych kwestiach.
Na przykład prof. Dorota Simonides, której dorobek jest ogromny i nie-
kwestionowany stwierdziła swego czasu: Brak [w demonologii śląskiej
– BAP] także krasnali, kraśniaków, czy, szerzej, małoludków, od których
np. roi się w mitologii germańskiej. Stąd np. ludność niemiecka zamieszku-
jąca niegdyś Dolny Śląsk znała wiele związanych z małoludkami wierzeń.
Miały one przebywać w lasach (Waldmännlein), w drzewach (Holzweib-
lein), w krzakach (Buschweiblein). Nie znała ich natomiast ludność Górne-

9  Adolf Warzok: Bojki, błozny i klyty, Opole 1974.
10  Anton Oskar Klaußmann: Górny Śląsk przed laty, (Oberschlesien vor 55 Jahren) Berlin

1911, polskie wydanie Katowice 1997.
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go Śląska. Niemieccy badacze śląskiego folkloru obiektywnie stwierdzali, iż
ludności polskiej Górnego Śląska postaci te są obce11.

Pani Dorota Simonides przywołanym twierdzeniem, jakby zadawała kłam
swoim wcześniejszym ustaleniom, albowiem w wydanym dużo wcześniej
zbiorze12 przytoczyła poniższą opowieść: W Sławięcicach jeden mąż idąc do
pracy zapomniał zamknąć na klucz swą żonę z dzieckiem. Wtedy jak ona
spała, wlazło pełno małoludków i grali tak pięknie na instrumentach, że jakby
nie przytomność matki, która prędko wzięła święconą wodę li kropiła nią
siebie i dziecko, to by już więcej ten mąż swego dziecka nie oglądał. Dziecko
to nie było jeszcze ochrzczone i diabeł siedział już pod łóżkiem, aby je zabrać.

Drugą, dostrzeżoną przez nas, pilną i niezbędną potrzebą, jest oddanie
czci pomijanym przez dziesięciolecia, ze względów na fałszywą „popraw-
ność polityczną” folklorystom niemieckim. Ich wkład w gromadzenie
i opracowywanie podań wierzeniowych w rozlicznych wariantach tereno-
wych, jest wyjątkowy i nieoceniony. Ludwik Grabinski, Georg Hyckel,
J. Klapper, Alfons Perlick a przede wszystkim Richard Kühnau czy
Karl Ernst Schellhammer korzystając z zasobu polskich badaczy, np.
Józefa Lompy, nie wahali się tego otwarcie ujawniać. Demonologia była
dziedziną, w której prawdziwi znawcy przedmiotu nie ścierali się w bi-
twach Kulturkampfu. Uczciwie podawali polskie proweniencje i polskie
obszary funkcjonowania notowanych przekazów.

Czy po tradycyjnej, śląskiej demonologii ludowej cokolwiek pozostało
do obecnych czasów. Odpowiedź brzmi jednoznacznie i pozytywnie.
Reminiscencje podań wierzeniowych, swobodnie przekształcanych wpraw-
dzie, nadal stanowią inspiracje dla wielu ludzi. Są tematami deklamacji,
inscenizacji, wypracowań, odżywają wreszcie na łamach literatury.

W głośniej, choć pierwszej powieści Kazimierza Kutza: Piąta strona świata
odnajdujemy frapujacy fragment o starce narratora: ... gdy byliśmy z nią
sami, opowiadała o Utoplecu, który wyłaniał się z Rawy pod okrągłym
mostem, z sina gębą i czerwonymi łapami nad rozczochem i drogę jej zasta-
wiał. Uciekała wtedy z wrzaskiem, dopadała do domu i przez wiele dni nie

11  Dorota Simonides: Wierzenia i zachowania przesądne w: Folklor Górnego Śląska pod
redakcją D. Simonides, Katowice 1989.

12  Simonides Dorota i Ligęza Józef: Gadka za gadką. 300 podań, bajek i anegdot Górnego
Śląska, Katowice 1973.
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mogła podnieść się z łóżka. Przez te opowieści baliśmy się sami zostawać
w domu i sny mieliśmy dokładnie takie same jak jej fantasmagorie. Chyba
i dziś bałbym się tamtędy przejść nocą. Zresztą, wszyscy dookoła – być może
za sprawą tej opowieści – mówili o Utoplecu i we wszystkich wersjach była
to ta sama obrzydliwa i groźna postać. Nikt, poza pijanymi, nie ważył się
wieczorami tamtędy podążać13.

Niedawno w miesięczniku „Śląsk” ukazał się tekst literacki Olgierda
Dziechciarza, w którym pojawia się inny śląski strach, powszechnie znany,
choć nigdy konkretnie nie opisany:

Bobo. Nie wiem, jak wygląda, ale wiem, gdzie mieszka – w piwnicach, na
strychach, pod korzeniami drzew. Jeśli zamknę oczy i skupię się, to przez
moment widzę czeluść, a w niej coś dużego, tłustego, to coś się przesuwa,
skrada, mlaska, pochrząkuje, ma czerwone źrenice niczym wściekły pies, jest
groźne, choć nie wiem, na czym jego groza polega. Bobo nie ma stałych
zajęć, nie wychodzi z miejsc w których żyje. Do czego służy? Z tego, co sobie
przypominam, służy głównie do straszenia takich dzieci jak ja. Dobrze wy-
pełnia swoja rolę, bo się go boję. Kiedy idę po ziemniaki do piwnicy i schodzę
po kamiennych stopniach, nigdy nie wiem, czy wrócę14.

Śląskie demony żyją gdzieś w zakamarkach zbiorowej i indywidual-
nej świadomości, tkwią głęboko w tkance pamięci, by od czasu do czasu
o sobie przypomnieć.

Na zakończenie kilka zdań o metodologii. Konstruując niniejsze opra-
cowanie przyjęliśmy metodę wypróbowaną, z wymienionych wcześniej prac.
Zasadniczymi kategoriami są hasła główne oraz hasła odsyłaczowe do
wariantów znaczeniowych albo synonimów pojęć. Każde hasło staraliśmy
się samodzielnie objaśnić, zdefiniować w sposób maksymalnie zwięzły oraz
zilustrować odpowiednim cytatem z literatury źródłowej. W hasłach odsy-
łaczowych cytaty natomiast nie stanowią zasadniczo ilustracji, a jedynie
potwierdzają funkcjonowanie danego wariantu nazwy. Dlatego przy
korzystaniu z haseł odsyłaczowych zachęcamy każdorazowo do sięgnięcia
po hasło główne.

Barbara i Adam Podgórscy

13  Kazimierz Kutz: Piąta strona świata, Kraków 2010, s. 65.
14  Olgierd Dziechciarz: poMazaniec. Przebłyski. Fragmenty, w: „Śląsk” 3(173) z 2010 r., s. 34.


