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DZIAŁANIA W IMIĘ BOŻE – 
WYZWALANIE SPRAWCZEJ MOCY SŁOWA

„Kto wypowiada słowa, wprawia w ruch moce”
(Gerardus van der Leeuv)

Idea słowa bożego, które powołało do życia świat, znana jest wielu religiom. 
U ludów pierwotnych istnienie słowa rozumianego jako pramoc poprzedza na-
wet istnienie samego bóstwa (zob. Leeuv 2003b: 328-329). Mit stworzenia, 
obecny we wszystkich kulturach świata, stanowi podstawę archetypowej posta-
wy religijnej, która nadaje egzystencji ludzkiej sens współuczestniczenia w rze-
czywistości transcendentnej poprzez imitację boskich działań (zob. Eliade 2000: 
468 i nast.; Eliade 1970: 57). Dla kultury ludowej mit początku nie tylko stanowi 
fundament światopoglądu, ale pełni też funkcje modelujące w wielu dziedzi-
nach, zwłaszcza związanych ze sferą wierzeniowo-magiczną, z ludową moral-
nością i systemem wartości (zob. Tomicki 1976: 47). Przeżywanie mitu zyskało 
formę symbolu, a naśladowanie boskich gestów nabrało charakteru czynności 
rytualnych. Obrzędowe lub rytualne powtarzanie nie tylko reaktualizuje sam 
symbol, ale także włącza jego obraz do stereotypu relacji z rzeczywistością nad-
przyrodzoną. Moc absolutna przypisywana boskiej istocie najwyższej staje się 
udziałem człowieka, gdy ten działa w jej imieniu, powielając boskie gesty i sło-
wa (zob. Campbell 1994: 95; Eliade 2000: 477; Lurker 1994: 9, 27). 

Zgodnie z kognitywnym podejściem do badań języka sposoby obrazowania 
pojęć wiążą się bezpośrednio ze skumulowanymi w bazie psychofizycznymi do-
świadczeniami świata zewnętrznego. Wytworzone w umyśle trwałe ścieżki per-
cepcji, utrwalone w postaci schematów przedwyobrażeniowych, leżą u podstaw 
konceptualizacji pojęć bardziej abstrakcyjnych, wykraczających poza poznanie 
zmysłowe (zob. Johnson 1990; Krzeszowski 1994b; Libura 2000), do jakich na-
leży idea mocy bożego słowa. 

Jeśli przyjmiemy tę koncepcję, okaże się, że chrześcijańska wizja stworzenia 
świata, oparta na wierze w demiurgiczną moc słowa, jak też wynikające stąd 
przekonanie, że cały kosmos podlega rządom Bożym, zbudowane są na kom-
pleksie schematów przedwyobrażeniowych (dalej SW), w którym główną rolę 
odgrywają następujące SW: SIŁY, KONTROLI i WIĘZI. Bóg jako uosobienie 



ŹRÓDŁA MOCY stanowi początek łańcucha interakcji między niebem a zie-
mią, zainicjowanego w akcie stworzenia, a kontynuowanego w oddziaływaniu 
sił świata nadprzyrodzonego na kondycję ludzką. Wolę Boską realizuje schemat: 
ŹRÓDŁO – ŚCIEŻKA – CEL. Natomiast czynności podejmowane przez czło-
wieka w imię Pańskie mają bardziej skomplikowany przebieg. Sytuacją proto-
typową dla nawiązania kontaktu z sacrum jest rytuał, w którym gesta i verba 
deorum, wykonane przez odprawiającego obrzęd, stawiają go w roli medium lub 
narzędzia powołanego do wypełniania woli Boskiej. Człowiek występujący 
w Imię Pańskie uzyskuje wprawdzie dostęp do ŹRÓDŁA MOCY, ale SIŁA, na-
dająca ludzkiemu słowu oczekiwany skutek, ma wydłużoną drogę działania. 
Strukturę tych czynności wyznaczają określone modele doświadczania SIŁY: 
POKONYWANIA lub OMIJANIA PRZESZKODY, ZNOSZENIA BLOKADY, 
ODPYCHANIA I PRZYCIĄGANIA MOCY (zob. Libura 2000: 160-175). Uzy-
skanie dostępu do mocy nadprzyrodzonej wymaga też zabiegów INTENSYFI-
KACJI SIŁY. 

Zgodnie ze strukturą SW SIŁY i jej podstawowym parametrem, jakim jest 
interakcja, rytuał słowny polega na konfrontacji woli człowieka z wolą i mocą 
absolutu. Cyrkulacja mocy stwarza nową sytuację, która nosi znamiona cudow-
ności. Moc wypowiedzianych słów powoduje zmianę rzeczywistości (np. uzdro-
wienie, zażegnanie nieszczęścia, uspokojenie żywiołu, rozgrzeszenie), wywołu-
je także zmianę mentalną w umysłach uczestników sceny, którzy doświadczają 
mistycznego przeżycia kontaktu z niewidzialnym sacrum. Efekt performatywny 
uzależniony jest jednak od okoliczności, w jakich sakramentalne słowa zostają 
wypowiedziane – spełnione muszą być wszystkie warunki, jakie narzuca kon-
wencja obrzędu. Siła sprawcza słowa realizuje się dopiero w pełnym kontekście 
sytuacyjnym, w połączeniu z konkretnymi czynnościami i gestami magicznymi, 
w odpowiednim czasie i miejscu (zob. Engelking 1991: 75-76; Kołakowski 
1991: 53; Leeuv 2003a: 288-289; Leeuv 2003b: 330; Malinowski 2003: 122-23; 
Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 187-194). Performatywność działań podję-
tych w imię Pańskie nie ogranicza się do jednorazowego rezultatu (wygnania 
choroby, zażegnania pożaru, odepchnięcia gradowej chmury), osiągniętego 
w wyniku zdarzenia kognitywnego. Przyjęcie roli wykonawcy woli Bożej pocią-
ga za sobą zobowiązania natury etyczno-moralnej, które przechodzą również 
na uczestników magicznych praktyk, co wpływa na kształtowanie postaw i sy-
stemów wartości całej wspólnoty (zob. Kołakowski 1991: 56-58, Malinowski 
2003: 121-122). 

Największą moc zyskują słowa ułożone w formułę, o charakterystycznym 
brzmieniu i rytmie, stosowane zgodnie ze ściśle określonym scenariuszem. For-
muliczność magicznej wypowiedzi zapewnia jej trwałość, a powtarzanie „dzia-
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łającego słowa” daje gwarancję skuteczności. Zasada niezmienności formuł 
o określonej wartości performatywnej stosowana była zarówno przez społeczeń-
stwa uważane za prymitywne, jak i te wysoko rozwinięte (por. liturgia słowa 
w kulturze chrześcijańskiej czy rzymskie carmen, składające się z verba certa – 
‛słów stałych’). We wszystkich słownych działaniach o charakterze performa-
tywnym stosuje się jakąś formułę typu carmen (zob. Leeuv 2003a: 325-326).

Kultura ludowa zachowała tradycję rytuałów słownych, dzięki czemu ba-
daczom udało się zebrać bogaty materiał dotyczący zamówień i magicznych 
zaklęć, używanych przez wiejskich znachorów i zamawiaczy jeszcze w XX wie-
ku (choć znaczna część zapisów etnograficznych pochodzi z końca XIX wieku 
i obecnie większość z nich utraciła charakter performatywny, zob. Łeńska-Bąk 
1999: 113-121). Zbiór jest pokaźny i dotyczy bardzo różnych dziedzin życia. 
Niemniej liczba zaklęć, w których znajduje się formuła z wyrażonym explicite 
działaniem w imieniu sacrum jest stosunkowo niewielka, a w każdym razie ich 
zasięg wydaje się ograniczony do kilku scenariuszy: inicjalnego zasiewu, lecze-
nia i zażegnywania kataklizmów wywoływanych przez siły natury. Źródłem 
każdego z tych scenariuszy są ludowe wersje mitu stworzenia, w których obok 
Boga występuje diabeł. Scena, w której Stwórca posyła diabła na dno oceanu, by 
ten w Jego imieniu wydobył stamtąd garść piasku, będącego zalążkiem przyszłej 
ziemi, stanowi wzorzec dla wszystkich czynności rytualnych związanych z udzie-
laniem Boskiej mocy:

Zejdź na dół w morze i przynieś mi ziemi garść, mówiąc, że niesiesz w moim imie-
niu, przynieś, uczynię z tego piasku ziemię. Djabeł poszedł, nabrał piasku w garście, 
mówiąc – Biorę cię w imieniu Mojem. Gdy wyszedł na wierzch, nie zostało ani 
ziarnka piasku. Poszedł drugi raz, mówiąc – Biorę cię w imieniu Jego. Gdy wrócił, 
zostało mu trochę piasku za pazurami. Bóg wziął ten piasek, posypał na wodę, stała 
się z niego ziemia, ale tylko tak duża, aby mogli się obaj wygodnie położyć. Położy-
li się tedy, Bóg ku wschodowi, djabeł ku zachodowi. Gdy djabłu się zdawało, że Bóg 
usnął, zaczął go spychać, aby wpadł do morza i aby utonął i zginął. Ale nadaremnie, 
ziemi pod Bogiem przybywało i rozszerzała się daleko ku wschodowi. Widząc to, 
czart jął pomykać ku zachodowi, dalej ku południowi i północy, a przez to ziemia 
rozszerzyła się w rożne strony. Bóg obudziwszy się wstał i poszedł na niebiosy. Czart 
pobiegł za nim, wtedy Bóg skinął – pioruny zaczęły uderzać, błyskawice zabłysły 
i djabeł strącony został w przepaść. (Tomiccy 1975: 24)

Boskie słowa błogosławieństwa wypowiedziane nad odrobiną piasku, którą 
Stwórca rozsiał na wodach oceanu, sprawiły, że z nicości powstała ziemia, a Bóg 
uczynił ją centrum kosmosu. Scena ta ukazuje Boga – władcę wszechświata – 
jako siewcę, co w kulturze ludowej oznacza dawcę życia. Nieposłuszny woli 
Bożej szatan, czyhający na życie Pana, przedstawiony jest jako uosobienie zła 
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i śmierci. Symboliczny obraz Gromowładcy, który piorunami strąca szatana 
w przepaść, oddaje odwieczną walkę sił dobra i zła. Natomiast ukazana w micie 
scena niepowodzeń diabła w działaniach niezgodnych z wolą Stwórcy buduje 
wiarę w moc sprawczą Bożego imienia. Staje się też wzorcem dla działań ma-
gicznych, odwołujących się do mocy absolutnej (ŹRÓŁA MOCY), w których 
zamawiający staje po stronie dobra, przyjmując rolę wykonawcy woli Bożej. 

Gospodarz podczas dorocznych rytuałów inicjalnej orki i pierwszego siewu, 
wypowiadając formułę: W imię Boże! Na wolę Bożą!, utożsamia się ze Stwórcą 
zasiewającym ziemię (zob. Niewiadomski 1999: 111). Sakramentalnym słowom 
towarzyszy skomplikowany kontekst sytuacyjny, który łączy słowa z działa-
niem. Aby nadać czynności doniosły charakter oraz spowodować kumulację 
wszystkich mocy twórczych (zgodnie z modelem PRZYCIĄGANIA i INTEN-
SYFIKACJI SIŁY), gospodarz rozpoczyna pracę bladym świtem, by rodzący się 
dzień i moc światła udzieliły się jego pracy. Ponadto wszelkie rytualne czynno-
ści poprzedza sakralizacja wodą – oblewanie samego gospodarza, zwierzęcia 
(konia, dawniej wołu) oraz narzędzia pracy – pługa. Przed wyruszeniem w drogę 
gospodarz kreśli batem znak krzyża przed koniem, a na początku pracy składa 
dar ziemi, wrzucając w pierwszą bruzdę jajo (niekiedy skorupki wielkanocnych 
pisanek) lub bochenek chleba. Poza wypowiedzianą formułą obowiązuje rolnika 
uroczyste milczenie, jak też kierunek wykonywania czynności zgodny z ruchem 
słońca. Orka i siew mają przebiegać ze wschodu na zachód (ruch słońca 
odzwierciedla porządek Boski), pierwsze garście ziarna powinny być rzucone 
„na krzyż”, a całe pole dokładnie obsiane. Pozostawienie choćby skrawka gołej 
ziemi sprowadziłoby na siewcę i jego rodzinę śmierć (zob. Niewiadomski 1999: 
47-54, 249). 

Ścisłe podporządkowanie się wymogom obrzędu świadczy o znaczeniu, jakie 
przypisuje się działaniom podjętym w imię Boże. Pierwsza orka i siew inicjalny 
są najbardziej wyrazistymi przykładami uosobienia mitu. Rolnik wcielający się 
w rolę demiurga potwierdza uznanie rządów Boga nad światem, a wypowiedzia-
ne przezeń słowa są aktem poddania się Jego woli i wiary w moc błogosławień-
stwa, jakie sprowadza czynność wykonana w imię Boże. Działania ochronne 
(oczyszczający rytuał oblewania wodą gospodarza, konia i pługa), kreślenie zna-
ku krzyża przed wyruszeniem w drogę, sianie „na krzyż” sakralizują przestrzeń, 
unicestwiając wrogie człowiekowi i Bogu siły demoniczne. Odtworzenie przez 
gospodarza sceny Boskiego „siania ziemi” dzięki magicznej sile sakramental-
nych słów stanowi akt zjednoczenia woli Bożej z wolą człowieka, co realizuje 
model PRZYCIĄGANIA MOCY ze skutkiem performatywnym. Przywołanie 
mocy demiurgicznych towarzyszących aktowi stworzenia ma pobudzić płodność 
ziemi i zapewnić urodzaj. 
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Kolejną mityczną scenę-wzorzec walki Boga z szatanem stanowi strącenie 
złego ducha w przepaść. Obraz Gromowładcy, który za pomocą błyskawic i pio-
runów pokonuje swego przeciwnika, znajduje odzwierciedlenie w zakazach ga-
szenia pożarów wywołanych przez piorun (zob. Moszyński 1967: 466). Zgodnie 
z ludowym punktem widzenia, zakładającym Boską kontrolę nad światem, ogień 
piorunowy jest narzędziem w ręku Pana, którym oczyszcza On ziemię z demo-
nów i złych duchów, niszcząc je gromem tak, jak uczynił to na początku świata. 
Choć zakaz gaszenia karzącego ognia jest przestrzegany, to jednak stosowane są 
praktyki ochronne zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się pożaru poza 
miejsca, w których ukrył się diabeł. Aby ochronić pozostałe budynki, osłaniano 
je świętymi obrazami, sypano w ogień sól świętej Agaty, który miał uniemożli-
wić diabłu ucieczkę z płonącego budynku, a tym samym nie dopuścić, by ogień 
rozchodził się dalej w pogoni za złym duchem (zob. Moszyński 1967: 466; Ko-
zioł 1986: 50-51; Szadura 1998: 329-330). Do działań zapobiegawczych nale-
żały natomiast praktyki uciszania ognia. Uspokoić żywioł – narzędzie Boskiej 
woli – mógł tylko „znający się”, który podobnie jak ogień działał w imieniu 
Pana. Przyjmując rolę Bożego męża, podejmował on rozmowę z ogniem, opartą 
na wypowiadaniu magicznych zaklęć nakazujących płomieniom – w imię Pań-
skie – uciszenie się i wypalenie w jednym miejscu. Zamawiający mógł też wy-
prowadzić ogień na pustą przestrzeń, gdzie nie zagrażałby on już ludziom i ich 
dobytkowi (zob. Szadura 1998: 330; Kozioł 1986: 50).

W przeciwieństwie do rytuału pierwszej orki, w którym magiczne słowa 
ograniczone były tylko do jednej krótkiej frazy, a pozostałe czynności obejmo-
wał nakaz milczenia, tekst skierowany do ognia jest znacznie bardziej rozbudo-
wany. Struktura scenariusza przewiduje również udział innych osób, a cały prze-
bieg zdarzenia podporządkowany jest zasadom przywoływania mocy, zgodnie 
z parametrem PRZYCIĄGANIA SIŁY. Scenariusz uśmierzania ognia nie od-
twarza całej sceny aktu stworzenia, a odwołuje się jedynie do motywu zwal-
czania szatana za pomocą piorunów i błyskawic, a więc samych narzędzi kary. 
Zamawiający, przyjmując na siebie rolę wykonawcy woli Bożej, stawia się 
w pozycji równorzędnej do żywiołu ognia. Czynności poprzedzające wypowie-
dzenie formuły wspomagają skuteczność karzącej siły pioruna, przez co uczest-
nicy zdarzenia działają jako pomocnicy ognia w zwalczaniu diabła. Magiczne 
czynności zamykające przestrzeń – otaczanie palącego się obiektu kręgiem, sy-
panie soli z czterech stron świata, obieganie lub objeżdżanie konno objętego 
płomieniami gospodarstwa – mają skoncentrować niszczącą moc ognia. Sche-
mat działania SIŁY wspomagany jest przez SW CENTRUM. Działania ochron-
ne ukierunkowane są na nieobjęte jeszcze pożarem PERYFERIE. Barierą 
ochronną ma być słowo wypowiedziane w imię Osób Boskich i świętych. Przy-
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wołanie pomocników Pana pełni funkcję wzmacniającą (model INTENSYFI-
KACJI SIŁY), gdyż stanowi nawiązanie do mitycznego archetypu, w którym 
Bóg wykonanie kary pozostawia Eliaszowi i posłusznym mu żywiołom (pod-
czas gdy aktu stworzenia dokonywał sam, choć asystował mu szatan).

W formułach dialogu z ogniem zamawiający nie utożsamia się ze Stwórcą, 
lecz występuje w roli wykonawcy Jego woli, co stawia go pozycji analogicznej 
do tej, jaką ma ogień. Aby podporządkować ogień swej woli, przywołuje on 
wszystkie moce sakralne: krzyż Święty, Mękę Pańską, moc Trójcy Świętej oraz 
pomocników Boga: Pana Jezusa, Matkę Boską, świętych Pańskich. Słowa mocy 
odzwierciedlają struktury PRZYCIĄGANIA i INTENSYFIKACJI SIŁY. Skie-
rowane do ognia magiczne formuły w postaci zdań rozkazujących wypowiadane 
są w imieniu Świętej Trójcy, Pana Jezusa, Matki Boskiej:

Ogniu, ty płomieniu gorejący, rozkazuje Tobie Chrystus Pan, mąż Boży, przeze mnie, 
sługę niegodnego [...] Nie żarz się Bożą mocą, Panny Maryjej mocą, wszystkich 
świętych pomocą, idź w słup! (SSiSL 1996, cz. 1: 343; Kozioł 1986: 50)

W celu włączenia ognia w scenariusz wspólnych działań przeciwko złu (dia-
błu) pośrednik (rolę zaklinacza ognia pełnić mogła tylko osoba biegła w prakty-
kach magicznych, zwykle spoza wsi) starał się nawiązać z nim więź, zwracając 
się doń po imieniu jako przybysz do gościa, a zatem obcy do obcego:

Ogniaszku, Zygmuncie, 
Świętym krzyżem żegnam cię,
Tyś gość i ja gość, 
Nie pal się, bo już dość. (SSiSL 1996, cz. 1: 346)

Środki używane przez zaklinającego w komunikacji z ogniem opierają się na 
SW WIĘZI. Zaklinacz z jednej strony przedstawia siebie jako gościa, uświada-
miając ogniowi, że obaj są obcy wśród pozostałych uczestników sceny („tyś 
gość i ja gość”) i występują jako reprezentanci innego świata, któremu podlega-
ją. Z drugiej strony przemawia on w imieniu sacrum za pomocą świętych sym-
boli („świętym krzyżem żegnam cię”), czytelnych dla ognia i zobowiązujących 
go do podporządkowania się woli Boskiej: 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Zygmuncie!
Żegnam Cię krzyżem świętym, 
Przykrywam Cię.
Idź w przestrzeń!
Idź w słup! (SSiSL 1996, cz. 1: 344)

Do repertuaru zaklęć należały również wzorce powitań i próśb. Forma powi-
tania wyraża szacunek dla ognia, postawę przyjmowania pokornie pożaru jako 
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dopustu Bożego, a dodaniem prośby „rozumiejący” stara się udobruchać żywioł, 
zapobiegając dalszym zniszczeniom: 

Witaj nam, gościu w czerwonym płaszczyku, 
nie bierz się szyroko, 
a bierz się wysoko. (SSiSL 1996, cz. 1: 346; zob. Kozioł 1986: 50)

Formułom towarzyszyły gesty zamykania ognia (niejednokrotnie przy uży-
ciu sakramentaliów: świętych obrazów, jakimi osłaniano budynki nieobjęte po-
żarem, wody święconej, soli świętej Agaty – rzucanej w płomienie). Zasady po-
stępowania z ogniem podlegały ścisłym regułom, przekazywanym w formie 
nakazów i przyzwoleń: 

– pożar od pioruna można gasić tylko mlekiem (zob. Moszyński 1967: 466);
– trzeba / należy trzykrotnie objechać konno palące się zabudowania, aby 

uśmierzyć ogień (zob. SSiSL 1996, cz. 1: 432; Kozioł 1986: 50);
– aby uśmierzyć ogień, nagi mężczyzna musi oblecieć chałupę (zob. SSiSL 

1996, cz. 1: 432; Kozioł 1986: 50);
– trzeba zakreślić święconą kredą krąg wokół miejsca objętego pożarem, po 

czym wymawia się formułę zaklęcia:
Nakazuję ci ogniu
W imię Boga i krwi jego
Byś nie przestąpił koła tego. (SSiSL 1996, cz. 1: 346)

Eufemistyczne sposoby zwracania się do ognia w formułach powitalnych, 
np.: „Witaj nam, gościu w czerwonym płaszczu”, kierowanie doń formuł błagal-
nych, uspokajanie go itp. nawiązują do animistycznej koncepcji ognia. Nazywa-
nie ognia po imieniu, np. „Zygmuncie”, oraz adresowanie do niego próśb jest 
wyrazem personifikacji, traktowania go jako istoty żywej, która ma wpływ na 
przebieg wydarzeń i której należy okazać szacunek, zarówno ze względu na 
przypisywaną mu cechę świętości, jak też ze względu na bojaźń wobec żywiołu 
– instrumentu w ręku Boga (zob. Szadura 1998: 330-333). 

Formuły magiczne wypowiedziane w imię sacrum w połączeniu z praktyka-
mi ochronnymi opierają się na SW PRZYCIĄGANIA SIŁY. Cel osiągnięty zo-
staje dzięki INTENSYFIKACJI SIŁY: wstawiennictwu świętych, mocy sakra-
mentaliów oraz poprzez zastosowanie modelu BLOKADY, wskutek czego 
dochodzi do samoistnego wygaszenia ognia. Ogień – jako istota czująca i ro-
zumna – rozpoznaje i czyta dawane mu znaki, podporządkowując się woli Bo-
skiej wypowiadanej ustami zaklinającego. 

Podobną strukturę mają ochronne praktyki magiczne stosowane przeciwko bu-
rzom gradowym. Zgodnie z wierzeniami ludowymi w chmurach gradowych mógł 
kryć się diabeł, którego Eliasz – z Bożego rozkazu – ścigał piorunami. W obawie 
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przed skutkami zniszczeń wywołanych burzą wykorzystywano słowne rytuały od-
czyniające, mające sprawić oddalenie się chmury na obszary niezagospodarowa-
ne. Analogicznie do sceny pożaru, osoba zamawiająca wypowiada magiczną for-
mułę, nakazując chmurze odejść – w imię Boskie oraz Pana Jezusa, Najświętszej 
Marii Panny i świętych. Choć zamawiający występuje w roli pośrednika, jednakże 
uzyskanie dostępu do ŹRÓDŁA MOCY wymaga działania zgodnego z konwencją 
rytuału, to jest recytacji tekstu w połączeniu z gestem: 

– od gradu, aby przeminął [...] Gdy już burza powstanie, tedy trzeba wziąć trzy kora-
liki i mówić: burzo wstajesz Bożą mocą, wszystkich świętych pomocą, z Boskiego 
dopuszczenia. Zamawia Ciebie miła Panna Maryja, święta Maryja Magdalena, świę-
ta Anna i sam Syn Boży, iżby szła w puste lasy, w puste góry, w puste dziedziny, 
gdzieby nikomu nic nie szkodziło. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. (SSiSL 
2012, cz. 3)

Struktura tekstu zawiera SW WIĘZI (akceptacja powstania burzy „z Bożego 
dopuszczenia”) oraz SW SIŁY, realizowany przez model ODPYCHANIA oraz 
INTENSYFIKACJI (pośrednictwo Panny Maryi, świętych: Marii Magdaleny 
i Anny oraz Syna Bożego). Modlitewne zakończenie formuły potwierdza funk-
cjonowanie SW WIĘZI, otwierającego dostęp do samego ŹRÓŁA MOCY (Trój-
cy Świętej). Zaklinacz, powołując się na pomocników Boga, zalicza również 
siebie do wykonawców Jego woli. SW KONTROLI zawiera się w uznaniu do-
pustu Bożego oraz w peformatywnym skutku słów wypowiedzianych w Jego 
imieniu. 

Wiara w moc ochronną Bożego słowa ujawnia się również w praktykach za-
bezpieczających pola przed zniszczeniami, polegających na zakopywaniu 
w czterech rogach pola tekstów Ewangelii. Wprawdzie mamy tu do czynienia ze 
słowem pisanym, niemniej funkcja świętych tekstów, które jak wieże strażnicze 
bronią terenu przed złymi mocami, jest analogiczna do formuł słownych, zwłasz-
cza że ceremoniał otaczania słowem Bożym pól uprawnych jest pod względem 
struktury podobny do rytuału oralnego. Obecność Ewangelii (słowa Bożego) 
sakralizuje przestrzeń, tworząc barierę (SW BLOKADY) dla złych mocy i ot-
wierając ją jednocześnie na moc Bożego błogosławieństwa (zgodnie z modelem 
PRZYCIĄGANIA, zapewniającym dostęp do samego ŹRÓDŁA MOCY), co 
z kolei wiąże się z ustanowieniem stałego kontaktu z Boską Opatrznością (SW 
WIĘZI i KONTROLI). Oddanie się w opiekę Boską jest aktem opowiedzenia się 
po stronie sacrum w zwalczaniu sił zła. Celowe i świadome wykorzystanie 
Ewangelii, jak też towarzyszący tym czynnościom ceremoniał świadczą o tym, 
że Bożemu słowu przypisywano większą moc sprawczą niż rytuałom słownym 
sprawowanym przez pośredników. Sposób i czas sprawowania obrzędu pełnił 
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funkcję INTENSYFIKACJI SIŁY. Pierwszy rozdział każdej z czterech Ewange-
lii czytanych w Święto Bożego Ciała ręcznie przepisywano na oddzielnej kartce, 
by następnie w uroczystej procesji z krzyżem świętym obejść graniczne kopce 
i, zatrzymując się przy każdym z nich, odmówić modlitwę oraz zakopać tam 
przepisane święte teksty, które przez całą oktawę Bożego Ciała leżały na ołtarzu 
(zob. SSiSL 2012, cz. 3). Pierwszorzędne znaczenie ma tu sam czas świąteczny, 
który od razu wprowadza uczestników obrzędu w strefę sacrum. Ponadto święto 
Bożego Ciała przywołuje moc wydarzenia, w którym Słowo zostało ucieleśnio-
ne, a tym samym Ewangelie nabierają szczególnej siły sprawiającej, by to, co na 
niebie, zrealizowało się na ziemi. Zakopanie Ewangelii w ziemi na granicy wsi 
stanowi symboliczne sprowadzenie Królestwa Bożego na ziemię. Rytuał reakty-
wuje mit, uświęcając miejsce żywym, wcielonym słowem Bożym.

Również znachorzy odprawiający lecznicze praktyki za pomocą magicznych 
formuł czynili to w „imię Boże”, by działaniom słów nadać moc sprawczą. Ma-
giczne praktyki znachorskie, jak wszystkie czynności sakralne o charakterze 
symbolicznym, znajdowały oparcie w micie początku. Ludowe wersje mitu 
stworzenia człowieka czynią diabła odpowiedzialnym za sprowadzenie na czło-
wieka chorób:

[...] postanowił Pan stworzyć pierwszego człowieka Adama i zrobił jego ciało z sied-
miu składników: ciało z ziemi, kości z kamienia, krew z morza, oczy ze słońca, myśli 
z obłoków, oddech z wiatru, ciepło z ognia. I poszedł Pan do nieba, do swego ojca, 
by przynieść duszę dla Adama. Szatan nie wiedział, co zrobić, więc pokłuł palcami 
ciało Adamowe. Pan wrócił do swego dzieła i spostrzegł, że jego ciało jest pokłute 
i powiedział: „Diable, jak ważyłeś się to zrobić?” A diabeł odparł: „Panie, gdy czło-
wiek poczuje, że będzie chory, to będzie pamiętał o tobie”. Pan schował rany Adama 
do wewnątrz i stamtąd pochodzą choroby. Szatan sprawił, że kto poczuje ból, wydaje 
westchnienie: „Oh, oh, Panie, zlituj się”. Pan ożywił Adama i dał mu w raju władzę 
nad wszystkimi ptakami, oraz dzikimi zwierzętami i domowymi. Człowiek zaraz po 
stworzeniu był bardzo piękny, dyabeł z zazdrości opluł go na całym ciele. Bóg te 
wszystkie plwociny schował do wnętrza człowieka. (Tomicki 1978: 125)

Znachor, który wypędza choroby mocą Boskiego imienia, przyjmuje rolę po-
średnika między niebem a ziemią i włącza się w schemat walki Boga z szatanem. 
Przekonanie, że choroby i zło na świecie powstały za przyczyną diabła, jest sil-
nie ugruntowane w wierzeniach ludowych, co znajduje wyraz w lecznictwie 
ludowym i praktykach odczyniania uroków1 oraz odstraszania złego ducha (np. 

1 „Formuły od uroku i towarzyszące im gesty – najczęściej splunięcie – są znane najpowszechniej. 
A oto przykład innej formuły zażegnywania, w innej niż urok sytuacji: dla zażegnania nieszczęś-
cia, jakie zapowiada wrona, kracząc nad człowiekiem, spluwa się po trzykroć w jej stronę i woła: 
„A tfy! Darła się twoja matka, drzesz się i ty!” (Engelking 1991: 81).
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w geście trzykrotnego spluwania, co osiągnęło leksykalizację, por. wypluj to 
słowo; tfu, tfu; na psa urok!). Ślina jako substancja nieczysta wykorzystywana 
jest w magii kontaktowej, gdzie stanowić może substytut, na który przenosi się 
np. chorobę (stąd zwyczaj spluwania), ale może też być stosowana w funkcji 
uzdrawiającej (zob. Kowalski 1998: 457-459).

W porównaniu z zaklęciami ognia piorunowego i zażegnywaniem gradu for-
muła zamówienia choroby jest zwykle znacznie bardziej rozbudowana2. Treść 
zaklęcia spina klamra modlitewnego wstępu („W imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”) otwierającego dostęp do Boskiego ŹRÓDŁA MOCY, oraz zakoń-
czenia (np. trzykrotne odmówienie Zdrowaś Mario) nadającego zaklęciu moc 
sprawczą. Przywołując święte imiona, zamawiający występuje w roli „Bożego 
narzędzia”, co niekiedy podkreśla słowami: „Nie ja lekarz / Sam Pan Bóg leka-
rzem” (Biegeleisen 1929: 87). Schemat INTENSYFIKACJI SIŁY ujawnia się 
w odwoływaniu się do pomocy Pana Jezusa, Matki Boskiej, Wszystkich Świę-
tych i Aniołów (zwykle z zachowaniem hierarchicznej kolejności):

Nie moją mocą – Boską mocą!
Pana Jezusa,
Wszystkich Świętych,
Aniołów,
Apostołów dopomocą. (Kotula 1976: 286)
W odróżnieniu od rozmowy z ogniem, opartej na próbach porozumienia, so-

lidaryzowania się z groźnym żywiołem, w dialogu z chorobą zamawiający przyj-
muje zupełnie odmienną postawę wobec swego interlokutora, traktując go jako 
przeciwnika. Stąd najczęściej stosowanymi aktami mowy są groźby lub zaklęcia 
i rozkazy np: „Zamawiom! / Zarzykom! / Na ogień gorący!”, „Idź na lasy! (Ko-
tula 1976: 246). Niemniej znachor czasem ucieka się do łagodnych środków 
perswazji – prośby („proszę cię ustąp”) czy obłaskawiania („Mój liszaju śliczny, 
Oj różyczko! Piękne imię masz...”, Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 159-166). 
W rozmowie z chorobą znachor wykorzystuje SW KONTROLI, podczas gdy 
dialog z ogniem opierał się na SW WIĘZI. Ten ostatni schemat ujawnia się nato-
miast w części narracyjnej zamówień, w których przywoływane są mityczne 
sceny cudu, mające wzmocnić siłę sprawczą zaklęcia:

O szczęśliwe rany Chrystusa,
Szczęśliwe godziny i szczęśliwy dzień,
W którym Chrystus się urodził.
I tak jak św. Jan wstrzymał wody,
Kiedy to chrzcił Pana naszego

2 Szczegółowe omówienie tekstów magicznych, w tym struktury formuł wypędzania choroby zob. 
w pracy: Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 154 - 171.
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W rzece Jordanie,
tak i ja ci [tu imię chorego] wstrzymuję twą krew.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. (Simonides 1991: 198)

Funkcję INTENSYFIKACJI SIŁY w powiązaniu ze SW WIĘZI pełnią przy-
taczane w zamówieniach sceny wzorcowe z życia Najświętszej Marii Panny i Pana 
Jezusa, którzy jako pierwsi lekarze zamawiali choroby. Daje to znachorowi pra-
wo to utożsamiania się z osobami Boskimi i występowania w ich imieniu: 

Szła Najświętsza Panienka z P[anem] Jezusem dróżką (drożyną),
Spotkała się z pieniążkiem i łuszczką.
Pyta się: „Kiej (kędy) idziecie?”
„Idziewa ludziom oczy zasłaniać.”
„Ludziom oczów nie zasłaniajcie!
Idźcie na góry, na lasy!
W morzu wodę pijcie,
Kamienie drobne zbierajcie”. (Biegeleisen 1929: 147)

Podobnie jak w innych działaniach prowadzonych w imieniu sacrum, zama-
wiający odwołuje się do Boga jako mocy absolutnej, przy czym ŹRÓDŁO 
MOCY reprezentują: Trójca Święta, Duch Święty, a także Pan Jezus, czasem 
również Matka Boska. Święci Pańscy, apostołowie oraz aniołowie występują 
w funkcji pomocników Pana i w formułach zaklęć przywoływani są w celu 
INTENSYFIKACJI SIŁY, podobnie jak krzyż Pański, rany Chrystusa, Sąd Osta-
teczny itp. 

Formy adresatywne kierowane do choroby, do gradu, do ognia, formułowane 
w imieniu Pana, przynoszą oczekiwany skutek – uciszenie ognia, oddalenie cho-
roby lub burzy gradowej. 

Językowymi wykładnikami intencji są czasowniki performatywne występu-
jące w aktach mowy: zamawiam, zarzekam, wyganiam, zakrywam, zażegnuję, 
proszę, zakazuję oraz towarzyszące im czasowniki występujące w formie trybu 
rozkazującego (ustąp, odejdź, idź na lasy, ucisz się, przestań). Funkcję perswa-
zyjną, często łagodzącą rozkaz, pełnią także konwencjonalne formy grzecznoś-
ciowe, jak powitania („witaj, gościu w czerwonym płaszczyku”, „dobry wieczór, 
panie liszaju”). Cechą charakterystyczną tekstów magicznych jest wysoki sto-
pień nasycenia intencjonalnego – jedna formuła może zawierać rozkaz, prośbę, 
życzenie lub pytanie (Niebrzegowska-Bartmińska 2007: 183-184). 

We wszystkich rytuałach słowo współwystępuje z działaniem. Gest i kon-
tekst umożliwiają wypełnienie sprawczej funkcji słowa. Słowa wymawiane 
w imieniu Boga wyrażają Jego wolę, obowiązującą na tym i na tamtym świecie. 
„Ich działanie polega na wprowadzaniu w ruch sił nadprzyrodzonych” (Mali-
nowski 2003: 123).
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Studium etnolingwistyczne [maszynopis].

ACTING IN THE NAME OF GOD – 
LIBERATING THE CAUSATIVE POWER OF THE WORD

Summary

The author bases the article on selected themes of myths creation, known 
from folk tales, and also found in ritual behavior and magical practices imitating 
divine gesture or speaking and acting in the name of God.

The analysis of the magical formulas – uttered in the name of God – his pre-
sented in cognitive terms by reaching pre-notional structures and constitutes 
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a scenario of the rites and their symbolical meaning. Such formulas – attempting 
to change the state of reality by imitating the divine gesture of creation – are 
subject to strict rules, communicated by verbal orders and based upon the repre-
sentation of the preschemata of FORCE, and in particular, of its BLOCKADE, 
ATTRACTION and INTENSITY models.

The author introduces ritual scenes inspired by the divine act of creation: the 
ritual of first sowing, protective practices against the spread of fire, magical prac-
tices against storms hailstones and magic healing practices. The intention of be-
havior evoking the divine gesture is to gain access to the power of the sacred in 
order to set in motion a solicited change, a blessing or successful healing and 
protection efforts. The principle of the axiological charge of those magical prac-
tices is the belief which they serve in order to protect human life, being in unison 
with the divine order. That is why the framework for relations with the sacred is 
constructed upon the imagining pattern of FORCE, BELONGING and COM-
PULSION.
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