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Babia Góra – góra zaświatów i góra kobiet

Babia Góra – the mountain of the underworld  
and the mountain of women

Streszczenie: Babia Góra – najwyższa góra Beskidów (1725 m n.p.m.) – już w dobie przedchrześci-
jańskiej mogła predestynować swoim piramidalnym, trójkątnym kształtem, przypominającym 
paleolityczny symbol kobiety rodzicielki, do traktowania jej jako miejsca hierofanicznego. 
Dodatkowo jej sakralny wymiar potęgowały bogactwo źródeł, potoków, jeziorek, rumowisk 
skalnych i rozległa puszcza. Góra ta skupia w sobie wiele pierwiastków kobiecych – stanowiła, 
jak inne góry, element żeński w Kosmosie, a najstarsza jej nazwa to Baba. Generowała liczne 
wierzenia mówiące na przykład o zamieszkiwaniu jej przez żeńskie bóstwa czy powstaniu 
Babiej Góry ze skamieniałej kobiety. Przekazy ustne o mających się na niej odbywać sabatach 
czarownic mogą być dodatkową przesłanką tego, że jej masyw faktycznie mógł być miejscem 
rytualnych, wiosennych obrzędów, kobiecych bądź kobieco-męskich, których celem było 
budzenie płodności świata i podtrzymanie kosmicznego ładu. W artykule dokonano analizy 
różnych wierzeń związanych z masywem Babiej Góry. Wiele wskazuje na to, że wpisują się 
one w krąg przedchrześcijańskich wierzeń związanych z bogiem Wołosem – Panem zaświatów, 
zwierzyny i bogactwa, utożsamianym między innymi z babiogórskimi Smokami i Wężami, 
którego rolę pod wpływem chrześcijaństwa przejął także patron pasterzy – św. Mikołaj.

Słowa kluczowe: Babia Góra (1725 m n.p.m.), bóg Wołos, czarownice, Kosmos, Król Węży, św. 
Mikołaj, Morskie Oko, Smok

Summary: Due to its pyramidal, triangular shape, resembling the Palaeolithic symbol of the woman-
-mother, Babia Góra – the highest mountain in the Beskids (1725 m a.s.l.) – could have been 
perceived as a place of hierophany already in the pre-Christian era. Its sacred dimension was 
further enhanced by the richness of its springs, streams, lakes, rock debris, and a vast forest. 
This mountain has many female elements; it was, like other mountains, a female element in 
the cosmos, and its oldest name is “Baba” (Polish: witch, old woman, woman). It generated 
numerous myths, for example, that it is inhabited by female deities or that Babia Góra emerged 
from a petrified woman. Oral stories about witches' sabbaths held there may further suggest 
that the mountain could in fact have been a place of female or male-female spring rites aimed 
at awakening the fertility of the world and maintaining the cosmic order. The article analyses 
various beliefs related to Babia Góra. There are many indications that they belong to pre-
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Christian myths related to the god Veles – the lord of the underworld, animals, and wealth, 
identified with, among other things, Babia Góra dragons and serpents, whose role was taken 
over by St. Nicholas, the patron of shepherds, under the influence of Christianity.

Keywords: Babia Góra Mt. (1725 m a.s.l.), Cosmos, Dragon, King of Serpents, god Veles, Morskie 
Oko Lake, St. Nicholas, witches 

Babia Góra – najwyższa góra Beskidów (1725 m n.p.m.) – dostrzegana jest z wie-
lu miejsc południowej Polski. W otaczającej ją panoramie niższych szczytów stanowi 
mocny akcent krajobrazowy wywołany nie tylko wysokością względną, ale również 
charakterystycznym kształtem, przypominającym z wielu stron świata figurę symetrycz-
nego trójkąta równoramiennego. Czynnikiem potęgującym jej piramidalną, ogromną 
sylwetę jest usytuowanie nad dnem rozległej płaskiej Kotliny Orawskiej, dzięki czemu 
góra ta staje się wyraźnym punktem, który od razu przyciąga wzrok. Z perspektywy 
przedchrześcijańskich kultur religijnych tak usytuowane obiekty były idealnymi miej-
scami sprzyjającymi przejściu do rzeczywistości sacrum, w tym wypadku kojarzonej 
z chaosem zaświatów orbis exterior, ze względu na dzikość, pustkowie i panującą 
w świecie gór dysfunkcyjność. Wyjątkowe warunki przyrodnicze, czyli bogactwo źródeł 
i potoków rozlewających się na stronę południową i północną, jeziorka, rozległe rumo-
wiska skalne w partii szczytowej, które w dawnych kultach religijnych Słowian pełniły 
często funkcję ofiarnych ołtarzy1, predestynować musiały do traktowania tej góry jako 
szczególnego miejsca hierofanicznego. Sprzyjała temu także rozpościerająca się poniżej 
pozbawionego roślinności, najwyższego (halnego) piętra tej góry niezgłębiona puszcza, 
w której przeważają świerki i jodły – drzewa odporne, wiecznie zielone, smukłe i potężne 
– które traktowane były w dawnych wyobrażeniach o świecie jako siedlisko dobrych sił 
niosących życie2, poszukiwanych także wśród licznie rosnących tu ziół o magicznych 
właściwościach leczniczych. Już od XVI wieku Babia Góra była odwiedzana przez zie-
larzy, a od XVII wieku przez pierwszych przyrodników. W XVI stuleciu pojawiają się 
wzmianki o mających znajdować się tam metalach szlachetnych, takich jak złoto, srebro, 
ołów, miedź i innych, które mieli znajdować poszukiwacze skarbów i ziół3. W roku 1643 
jeden z nich (nieznany z nazwiska) przeszukiwał rozpadliny w pobliżu przełęczy Brona, 
co upamiętnił, wykuwając tę datę na skale Zbójeckiego Wąwozu4. To właśnie skarby 
miały stanowić o głównej atrakcyjności wnętrza tej góry. Ślady poszukiwań i resztki 
drewnianych zabezpieczeń dotrwały do pierwszych dziesiątków XX wieku. Jednak, jeśli 
wierzyć Tomaszowi Nowalnickiemu (1932–1984), znawcy babiogórskiej problematyki, 
wtedy wszyscy poszukiwali takich właśnie skarbów. Poszukiwacze wyruszali w te strony 

1 A. Gieysztor, Mitologia Słowian, wstęp K. Modzelewski, posł. L.P. Słupecki, oprac. na podstawie 
rękopisu A. Pieniądz, Warszawa 2006, s. 186.

2 U. Janicka-Krzywda, Kult świętych drzew w Karpatach, [w:] Kultura pasterska łuku Karpat 
i jej oddziaływanie na kulturę Babiogórców. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi z okazji 30. „Babiogórskiej Jesieni”, 19 września 2014 r., red. 
U. Janicka-Krzywda, s. 27–36.

3 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry do początków XX wieku, „Prace Babiogórskie” 1977–1978 
[wyd. 1979], t. 1, s. 28.

4 Tamże, s. 29.
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głównie po legendarne złote jajka, bryły złota i drogocenne kamienie5. Pojawiały się też 
wzmianki o istnieniu na szczycie jeziora mającego mieć połączenie z morzem, o czym po 
raz pierwszy napisał jezuita Gabriel Rzączyński (1664–1737) w dziele Historia naturalis 
curiosa Regni Poloniae, opublikowanym w 1721 roku6. W drugiej części tego dzieła 
(Auctuarium historiae naturalis) autor podał zasłyszane informacje: 

Gdy jezioro to niekiedy silnie faluje, górale mówią, że morze bawi się insynuując 
połączenie tego jeziora z morzem... We wnętrzu tej góry jest jaskinia, z której cią-
gle wylatują wiatry, wewnątrz góry przeciągi są tak silne, że potrafią ściągać wody 
jeziora aż do podnóża góry7. 

Ilustracja 1. Babia Góra z Mosornego Gronia, fot. Piotr Kłapyta 2015

Konkretną nazwę tego jeziora – Morskie Oko – które miało się znajdować na wierz-
chołku Babiej Góry, przywołuje także ksiądz Benedykt Chmielowski  (1700–1763), autor 
jednej z pierwszych polskich encyklopedii Nowe Ateny8. Jeziora babiogórskie, zwane 
potocznie przez lud Morskimi Okami, miały zamieszkiwać ryby z czarnymi łuskami oraz 

5 Tamże. 
6 Za: A. Łajczak, Wody Babiej Góry = Waters of Mount Babia Góra, Maków Podhalański 2016, s. 47. 

Zob. także G. Rzączyński, Auctuarium historiae naturalis curiosae Regni Poloniae..., b.m.w. [powinno 
być: J.J. Preuss, Gdańsk, prawd. 1742]. 

7 Za: A. Łajczak, Wody Babiej Góry..., s. 47.
8 Za: U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze słownym, [w:] Ochrona dóbr kultury i histo-

rycznego związku człowieka z przyrodą w parkach narodowych, red. J. Partyka, Ojców 2003, s. 514; wm 
[Władysław Midowicz], Chmielowski Benedykt, [w:] Mała encyklopedia babiogórska, red. W. Midowicz, 
Pruszków 1992, s. 19. Zob. także B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademiia wszelkiej scyencyi peł-
na..., t. 1–4, Lwów 1746–1756; wzmianki o Babiej Górze znajdują się w drugiej części: „Inne Góry są 
Polskie: Babia góra, Pilsko, Pasierbiec w Krakowskim, Chełm w Sieradzkim z którey wiele Miast widać 
in circuitu”, s. 325; „Babia góra ma w sobie proszki y zioła do Aptek idące, ma y Merkuryusz”, s. 334; 
oraz w czwartej części, „BABIA góra naywyższa z gór Tatrów za Lanckoroną, tak rzeczona iż zdaleka 
patrzącym zdaie się Niewiasta na Skały wierzchołku reprezentowana, owcami otoczona. Na góry tey 
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znajdować się w nich miały także białe i czarne kamienie mogące wykrzesać ogień9. Po 
północnej stronie Babiej Góry, u podnóża Sokolicy, do dziś istnieje owiany legendami 
i słynący z wielu niebezpieczeństw stawek Pod Kłodą, także nazywany kiedyś Morskim 
Okiem10. Ze skał Babiej Góry miało wypływać kamienne mleczko, zwane tak przez tam-
tejszych górali, słynące z uzdrowicielskiej mocy11. Gdzieś pod szczytem Babiej Góry 
podobno znajdowało się także źródło zwane Głodną Wodą12, gdyż napicie się z niego 
miało wywoływać silny apetyt. 

W 1853 roku w „Gazecie Warszawskiej” opublikowano szczegółowy opis Babiej 
Góry i jej okolic autorstwa archeologa i historyka Józefa Łepkowskiego (1826–1894)13. 
Po raz pierwszy zostały w nim zebrane różne nazwy tego masywu: Mons Vetulae, Baba-
-Gora, Stara Baba, Baba. Autor przytoczył także legendy o powstaniu góry i o śpiącym 
w jej wnętrzu wojsku14. Góra ta miała słynąć z mających odbywać się na jej wierzchołku 
lub na jednej z polan (zwanej Hałeczkową) zlotów kobiet-czarownic, a ich regularne 
zgromadzenia rozpoczynać się miały w określone dni roku: wigilię św. Jana Chrzciciela 
(24 czerwca), wigilię św. Łucji (13 grudnia), Zielone Święta – Zesłanie Ducha Świę-ę św. Łucji (13 grudnia), Zielone Święta – Zesłanie Ducha Świę- św. Łucji (13 grudnia), Zielone Święta – Zesłanie Ducha Świę-
tego15. Legenda – jak pisała etnolożka Katarzyna Ceklarz – pojawia się we fragmencie 
rękopiśmiennego dzieła autorstwa Ludwika Kamińskiego (1786–1867) zatytułowanego 
O mieszkańcach gór tatrzańskich16. Jest to najstarsza monografia etnograficzna Podhala, 
napisana w latach 1830–1846, w której autor opracowania zawarł wyniki swoich kilkuna-
stoletnich obserwacji na temat codziennego życia górali, a także ich kultury duchowej17.

Według powszechnych w średniowieczu wierzeń (spotykanych jeszcze w XIX w.) 
czarownice miały urządzać sabaty także na gołych szczytach gór (niem. Blocksberg, 
pol. Łysiec, czyli Łysica w Górach Świętokrzyskich)18. Ich zebraniom, mającym cha-
rakter religijnego kultu, miał przewodniczyć Kozioł – postać utożsamiana w dawnej 
religijności Słowian z bóstwem ujemnym (chtonicznym, żeńskim). Obrzęd kończyć się 
miał bankietem, tańcem i orgią seksualną nagich czarownic, która miała trwać aż do 
świtu19. Genezę poglądów na temat sabatów wiązano bądź z tajemniczymi schadzkami 

wierzchołku iest jeziorko Oculus maris”, s. 330 (za: M. Olszowska, Babia Góra w literaturze polskiej, 
„Karta Groni” 1999, nr 20, s. 72). 

9 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 29 i 32.
10 K. Ceklarz, Legendy spod Babiej Góry dla dzieci = Legendy Babej hory pre najmenších, tłum. 

J. Grzeszek, ilustr. uczniowie szkół z Gminy Zawoja, Oravská Polhora–Zawoja 2019, s. 17.
11 Najprawdopodobniej chodzi o siarczane źródło w Lipnicy Wielkiej, z którego bierze początek 

Śmierdząca Woda, zob. T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 32. 
12 Źródło o tej nazwie rzeczywiście znajduje się na południowym skłonie Babiej Góry w pobliżu 

fundamentów dawnego schroniska niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein. 
13 J. Łepkowski, w ramach cyklu Notatki z podróży archeologicznej po Galicyi, opublikował list 

zatytułowany Z pod Babiej Góry d. 28 sierpnia 1853 r. („Gazeta Warszawska” 1853, nr 244, s. 5–6; nr 248, 
s. 7–8; nr 251, s. 7–8); tekst ten ukazał się później pt. Babia Góra i jej okolice, „Juliusza Wildta Kalendarz 
Powszechny na rok 1858”, s. 13–23.

14 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 35.
15 L. Kamiński (vel Kamieński), O mieszkańcach gór tatrzańskich. Najdawniejsza monografia 

etnograficzna Podhala, red. Z. Stajkowska-Staich, Kraków 1992, s. 78.
16 Tamże, s. 77.
17 K. Ceklarz, Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle, ilustr. M. Flis, Zawoja 2016, s. 62. 
18 Sabat czarownic, [w:] Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 356.
19 Tamże, s. 367.
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sekt średniowiecznych, bądź – co wydaje się bardziej prawdopodobne – z sięgającymi 
daleko w głąb czasów przedchrześcijańskich kultami, które miały pobudzać rozrodcze 
siły przyrody20. Relacje o tych rytuałach, a także o procesach sądowych nad czarowni-
cami, przybrały postać „bajek wierzeniowych”21. Ślady starych obrzędów odprawianych 
na szczytach Babich Gór pochodzą także z położonej poza Karpatami wsi Świdrówka 
(gmina Szczucin), gdzie – według relacji jednej z najstarszych mieszkanek – w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku na pobliskim wzniesieniu o nazwie Babia Góra miały 
odbywać się zloty kobiet na rozmowy i plotki. Tradycja tych spotkań przerodzić się 
miała z czasem w organizowane lokalnie społeczne festyny. W tej miejscowości krą-
żyły także legendy o czarownicy Świdrówce, od której imienia ma pochodzić nazwa 
miejscowości22.

Od kiedy można więc mówić w kontekście poruszanych problemów o fenomenie 
czarownictwa, którego największa fala prześladowań przypadła na okres od XV do 
XVII wieku?23 Na starożytną instytucję czarownictwa wskazuje archeolog i historyk 
wierzeń Jerzy Bąbel24, który dostrzega, że już w Starym Testamencie pojawia się postać 
wieszczki E-Dor wywołującej duchy (I sam. 28,7–25). Według badacza, czarownic mieli 
się radzić przed bitwami królowie i wojownicy, na przykład w połowie XVII wieku 
miały magicznie wspomagać armię hetmana Bohdana Chmielnickiego (1595–1657), 
przywódcę powstania kozackiego przeciwko Rzeczypospolitej w latach 1648–165725. 
Wspomnienia o czarownicach przechowują też mity greckie i skandynawskie26. Wiedź-
my, czarownice i szamanki odgrywały ważną rolę w przedchrześcijańskim świecie. Zaj-
mowały się uzdrawianiem chorych, odczynianiem uroków, zapewnianiem pomyślnego 
przebiegu wydarzeń politycznych, zwłaszcza wygrywania bitew i wojen27, sprawowały 
też opiekę nad płodnością ludzi, zwierząt i urodzajem, zajmując się zwłaszcza magią 
deszczu przez kontakt z siłami mającymi pochodzić ze sfery chtonicznej. 

Wierzenia związane z czarownicami oraz istnienie czarownictwa jako instytucji 
społecznej, którą zajmowali się mężczyźni, a zwłaszcza kobiety, było rozpowszechnione 
między innymi także w bliskim sąsiedztwie Babiej Góry – na Podhalu28. O związkach 
Babiej Góry z chtonicznymi siłami mówią znane w tutejszym folklorze słownym i po-
jawiające się w różnych wariantach opowieści o mającym kiedyś istnieć na jej szczycie 
diabelskim zamku, który budować miał sam Czart na polecenie gazdy lub zbójnika 
w zamian za jego duszę29. Zleceniodawca postawił szatanowi warunek, że budowla musi 
stanąć w ciągu jednej nocy, bo za dnia siły piekielne nie działają. Diabeł nie zdążył ukoń-ć w ciągu jednej nocy, bo za dnia siły piekielne nie działają. Diabeł nie zdążył ukoń-za dnia siły piekielne nie działają. Diabeł nie zdążył ukoń-
czyć zamku. Gdy o świcie zapiał kogut, niedokończone mury runęły, przysypując gazdę 

20 Tamże.
21 Tamże, s. 357.
22 [T. Nowalnicki], Babie góry, „Prace Babiogórskie” 1979 [wyd. 1980], t. [2], s. 10.
23 J. Bąbel, Czarownice pogańskich światów [pdf], https://docer.pl/doc/n5c50s, 21.11.2016, s. 12, 15. 
24 Tamże.
25 Tamże, s. 3–4.
26 Tamże, s. 6.
27 Czary, [w:] Słownik folkloru polskiego..., s. 73.
28 B. Bazińska, Wierzenia i praktyki magiczne pasterzy w Tatrach Polskich, [w:] Pasterstwo Tatr 

Polskich i Podhala, t. 7, Życie i folklor pasterzy Tatr Polskich i Podhala, red. W. Antoniewicz, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1967, s. 111–112.

29 U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., s. 517.
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czy zbójnika30. Według słów etnografki Urszuli Janickiej-Krzywdy (1949–2015), wątek 
mówiący o pakcie człowieka z Czartem jest rozpowszechniony w folklorze słownym 
Polski i całej Europy31. Podobnie szeroki zasięg indoeuropejski mają zarejestrowane 
w tradycji oralnej miejscowej ludności opowiadania o olbrzymach – wielkich babach, 
które miały ulepić tę górę ze sterty zrzuconych kamieni, a także o babiogórskim kościele 
(pod wzniesieniem Kościółków), który zapadł się pod ziemię jako kara za ludzkie nie-
godziwości, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowań gwarantujących pomyślne 
trwanie Kosmosu32. Powyższe opowieści, pomimo braku źródeł bezpośrednio o tym 
świadczących, tworzą wyraźne przesłanki wskazujące na istniejącą kiedyś kultową 
funkcję Babiej Góry i sygnalizują potrzebę ich rozpatrzenia z perspektywy religijności 
dawnych Słowian. Na kultową funkcję tej góry zwracali także uwagę Tomasz Nowalnic-
ki33 i Urszula Janicka-Krzywda, czego powodem były zachowane w folklorze słownym 
opowiadania o zlotach czarownic34. W tym kontekście kluczowe wydaje się postawienie 
pytań o cel istniejących (wedle wszelkiego prawdopodobieństwa) w okolicy Babiej Góry 
kobiecych praktyk obrzędowych o podłożu religijno-magicznym, o ich ewentualny 
związek z nazwą szczytu oraz o siłę sakralną, czyli bóstwo panujące nad tym kultem.

Ilustracja 2. Babia Góra i Kościółki – widok z Małej Babiej, fot. Piotr Kłapyta 2007

30 Tamże.
31 Tamże, zob. też Diabeł w literaturze ludowej, [w:] Słownik folkloru polskiego..., s. 81.
32 U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., s. 511–526.
33 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 27.
34 U. Janicka-Krzywda, Baba – bóstwo czy wiedźma?, „Parki Narodowe” 1993, nr 1, s. 17; taż, 

Babia Góra w folklorze..., s. 515.
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Toponim Babia Góra

Najstarsza nazwa Babiej Góry – Baba – pojawia się po raz pierwszy w dziele 
kronikarza Jana Długosza (1415–1480) Chorographia Regni Poloniae: „Baba, góra 
bardzo wysoka nad rzeką Sołą, bogata w zioła, blisko miasteczka Żywca”35. Szerokie 
rozprzestrzenienie toponimu Babia Góra w Karpatach i poza nimi świadczy o jego 
związkach z prehistorią. Badania T. Nowalnickiego wykazały istnienie siedmiu takich 
określeń w górskich i podgórskich regionach Karpat36 (toponim ten występuje także 
w Wielkopolsce37). Spotkać można także wiele toponimów pokrewnych odnoszących 
się do masywów górskich, na przykład: Babica (Beskid Średni), Babki, Baboś (Tatry 
Słowackie), Babie Nogi (Tatry Polskie, masyw Kamienistej), Baby Mnichowe (nad 
Morskim Okiem w Tatrach) oraz Babie Łono (nierozpoznane miejsce w Tatrach pol-
skich), gdzie – podobnie jak babiogórska polana Hałeczkowa – oznaczało miejsce 
dorocznych zlotów czarownic38. Wiele innych zbliżonych toponimów mogłoby wiązać 
się z pewnymi magicznymi praktykami obrzędowymi, ale to wymagałoby dodatko-
wych badań. Nazwa masywów górskich w formie Baba występuje „na rozległych 
obszarach od Afganistanu po Półwysep Bałkański i Środkową Europę”39. Interesujący 
jest fakt, że do sporej liczby gór o tej nazwie przywiązane były podania świadczące 
o mających znajdować się tam siedzibach czarownic, które miały się trudnić odpra-
wianiem magicznych zabiegów i zbieraniem ziół40. Poza Karpatami nazwę tę spotyka 
się w Azerbejdżanie – Baba Dag (3629 m n.p.m.) w Kaukazie Wschodnim, Kirgistanie 
– Baba Dag (2290 m n.p.m.) w Pamirze, Afganistanie – Baba Koh (4951 m n.p.m.) 
w Hindukuszu, Turcji – Baba Dag (2308 m n.p.m.) w górach Taurus, a także w Bułga- górach Taurus, a także w Bułga-, a także w Bułga-
rii (Stara Płanina, Riła) i Słowenii (Alpy Julijskie) – tutaj pod nazwą Baba41. Babami 
określano dawniej cieki wodne, rzeki, wsie i miasta, formy terenu oraz utwory skalne, 
na przykład Baba na Nosalu w Tatrach i w dolinie Małej Łąki, które mogą być śladem 
do dziś nierozpoznanych opowieści o mitycznym podłożu. Według definicji zawartej 
w słowniku indoeuropejskim42 słowo baba wywodzi się prawdopodobnie od określe-
nia bał bał. Jest to termin praindoeuropejski o wielu konotacjach. Bał bał / bar bar to 
onomatopeiczne określenia niezrozumiałej mowy (stąd na przykład łac. barbaricus 

35 Cyt. za: U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., s. 513. Zob. także J. Długosz, Choro-
graphia Regni Poloniae [Chorografia Królestwa Polskiego lub Geografia szczegółowa Polski] jako część 
Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae [Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego], 
pisane w latach ok. 1455–1480, wyd. w latach 1614–1615 w Dobromilu jako Historia Polonica, następnie 
w całości Historiae Polonicae libri XII, Lipsk 1711; w księdze I znajduje się rozdział Opis gór Polski, 
w którym autor wymienia Babią Górę.

36 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 41.
37 S. Łukasik, Babia Góra i Baby, „Kuryer Literacko-Naukowy” 1937 (dodatek do „Ilustrowanego 

Kuryera Codziennego”, nr 198), nr 30, s. IX (475), przedruk z: „Prace Babiogórskie” 1980 [wyd. 1981], 
t. [3], s. 32–33.

38 UJK [U. Janicka-Krzywda], Czarownica, [w:] U. Janicka-Krzywda, K. Ceklarz, Czary góralskie. 
Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich, Zakopane 2014, s. 34.

39 A. Siemionow, Studia beskidzko-tatrzańskie, Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 322. 
40 [T. Nowalnicki], Babie góry..., s. 9.
41 Tenże, Babie góry – także poza Karpatami, „Prace Babiogórskie” 1980 [wyd. 1981], t. [3], s. 22.
42 Baba-, (*bal-bal-), [w:] Proto-Indo-European Etymological Dictionary. A Revised Edition of 

Julius Pokorny’s Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Dnghu Association 2007, s. 271–273. 
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– barbarzyńca, poganin posługujący się niezrozumiałym językiem, słow. балакать – 
bełkot, współczesne bla bla bla itp.). Ten pierwotny rdzeń przechodzi w baba, podobnie 
jak w sanskrycie bababu ̈-karōti – trzask ognia, w języku łacińskim babiger – głupi czy 
w greckim βαβάζω – mówić niezrozumiale. Dalszy rozwój przyjmuje różne, często 
odmienne konotacje: albańskie bebë, germańskie baby, babbie – niemowlę, bełkocą-
ce dziecko, także imiesłowowe określenie osoby mającej bełkocące dziecko. Innego 
znaczenia nabierają albańskie baba – ojciec, starogermańskie bübe, bōbe – matka / 
(starsza) kobieta, i słowiańskie baba – (stara) kobieta, babka – istota demoniczna, też 
baba jako zamawiaczka, znachorka, czarownica (też w połączeniach baba jęga i jęga 
baba)43. Termin ten wiązano także z obłym kształtem lub podobieństwem do sylwetki 
starej kobiety44. Określano nim przyrządy służące do wbijania, wsadzania, zatykania, na 
przykład kloc do ubijania; różne przedmioty służące za podstawę, oparcie; obrzędowe 
pieczywo w kształcie ściętego stożka; kopkę zboża, siana, snop45. Zastosowanie okre-
ślenia baba w stosunku do jakiejś człekokształtnej, bliżej nieokreślonej istoty wyraża 
się także w związaniu tego terminu z babką wielkanocną oraz babą rozumianą jako 
snop zboża46, „który dziewczęta przystrajają w dziwaczne ubiory pod koniec żniw”47. 
W analizowanym przypadku nazwa Babia Góra nasuwa skojarzenia ze słowiańską 
definicją i oznacza kobietę, babę, którą miała swym kształtem przypominać, czy też 
babę-czarownicę. Wiąże się z tym zachowane w ustnych przekazach przekonanie, że 
Babia Góra oglądana z niektórych okolic przypomina postać siedzącej kobiety-baby48. 
Z końcem XVII wieku określono ją także jako skalną babę, spod której bije źródło49. 
Niewykluczone – jak stwierdził religioznawca Andrzej Szyjewski50 – że śladem takiego 
bóstwa jest wschodniosłowiański wyraz бабочкa oznaczający motyla, skąd niedaleko 
do Peperudy czy Peperuny, domniemanej małżonki Peruna. Można też spotkać się 
z określeniem kamienne baby, które Tomasz Nowalnicki całkowicie niesłusznie przy-
pisuje górom Babim, położonym na wschód od Sanu, i nadaje im nieco inną funkcję niż 
tym, położonym na zachód od linii51. Kamienne baby to nazwa nadana przez archeolo-
gów w odniesieniu do antropomorficznych bloków skalnych lub posągów stawianych 
na grobach (głównie kurhanach) lub w ich pobliżu przez koczowników Wielkiego 
Stepu, między innymi Scytów, Turków Orchońskich (Turkutów), Pieczyngów, Oguzów, 
a zwłaszcza Połowców52. Termin bał bał oznaczał w tekstach orchońskich i jenisejskich 
wszelkie formy grobów, zwłaszcza te zawierające figury ludzkie, w tym kamienie 
oznaczające zabitych wrogów. Być może zatem prawidłowa nazwa takiego pomnika 

43 Baba, [w:] Słownik prasłowiański, t. 1, red. F. Stawski, Wrocław 1974, s. 169–170.
44 Tamże. 
45 Tamże.
46 U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., s. 515.
47 S. Łukasik, Babia Góra..., s. 32.
48 Sylwetki siedzącej kobiety-baby można doszukać się, przyglądając się Babiej Górze od strony 

Piątkowej (przy szosie Zakopiance). O kobiecym kształcie tej góry pisał wspomniany B. Chmielowski 
w Nowych Atenach..., za: U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., s. 514. 

49 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 33.
50 Informacja z konsultacji z prof. Andrzejem Szyjewskim.
51 [T. Nowalnicki], Babie góry..., s. 9.
52 E. Tryjarski, Zwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń, Warszawa 1991,  

s. 294–309.
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to bał bał53. Zresztą na wzniesieniach o nazwach Babia Góra lub Baba nie istniały 
posągi kamienne, więc nie ma podstaw – jak twierdził romanista, profesor Stanisław 
Łukasik (1897–1962), we wspomnianym artykule Babia Góra i Baby – by wysuwać 
wnioski o pierwotnym związku nazw babich gór z kamiennymi babami54. Druga rozpo-
wszechniona nazwa Babiej Góry – Diablak – jest późniejsza, XIX-wieczna, i wywodzi 
się z legendy mówiącej o mającym znajdować się na tym szczycie diabelskim zamku. 
Znana była też nazwa Diabla Kuchnia zanotowana w 1830 roku przez geologa i ba-
dacza pasma babiogórskiego Ludwika Zejsznera (1805–1871)55. Diablak czy Diabla 
Kuchnia to najprawdopodobniej toponimy znane już w XVI wieku, kiedy w te okolice 
mogły już dotrzeć wpływy chrześcijaństwa reinterpretującego wcześniejsze wierzenia 
(Wołos / Smok – Diabeł)56.

Ilustracja 3. Babia Góra w zimowy, wietrzny dzień – widok z Małej Babiej,  
fot. Justyna Cząstka-Kłapyta 2012

53 W języku kirgiskim балбал. Najprawdopodobniej wyraz ten pochodzi od tureckiego słowa 
oznaczającego przodka lub dziadka albo też od mongolskiego słowa barimal, które oznacza ręcznie wy-
konany posąg, zob. Kurgan stelae, https://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_stelae (informacja potwierdzona 
przez prof. A. Szyjewskiego) [w skróconej wersji w j. pol. Baby kamienne, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Baby_kamienne].

54 S. Łukasik, Babia Góra..., s. 32–33 (informacja poświadczona przez prof. A. Szyjewskiego). 
55 U. Janicka-Krzywda, Baba – bóstwo..., s. 17. 
56 J. Bąbel, Czarownice pogańskich światów...
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Archeologiczne źródła sakralizacji kobiet

Analizując kultową funkcję masywu Babiej Góry i jego związek z obrzędami, 
w których mogły brać udział kobiety i być może mężczyźni, nie można pominąć kwestii 
dotyczącej czasu, z którego pochodzą wierzenia związane z hierofanicznym traktowa-
niem kobiety – pierwiastka żeńskiego. Okazuje się, że najstarsza sakralna funkcja kobiety 
kształtuje się w górnym paleolicie, czyli w okresie od około 40 do około 15 tysięcy lat 
temu, kiedy kobieta występuje w roli strażniczki ogniska domowego i dawczyni życia57. 
W okresie tym już wyraźnie daje się zauważyć rozdział prac i obowiązków obu płci: 
mężczyźni – łowcy, kobiety – zbieraczki, strażniczki ogniska domowego. Taki podział za-łowcy, kobiety – zbieraczki, strażniczki ogniska domowego. Taki podział za-– zbieraczki, strażniczki ogniska domowego. Taki podział za-
ważył z czasem na kształtującej się tradycyjnej wizji świata, Kosmosu postrzeganego jako 
harmonijne współdziałanie dwóch opozycyjnych sił, układów – męskiego i żeńskiego, 
kojarzonych kolejno ze światem dolnym (chtonicznym, rodzicielskim) i górnym (nie-
biańskim, zapładniającym), które stworzyły pewną archetypową symbolizację: 

Mężczyzna – �...� Ojciec �wiata, �...� burze i deszcze� władcze �iebo, dzień – �łoń-ężczyzna – �...� Ojciec �wiata, �...� burze i deszcze� władcze �iebo, dzień – �łoń-�...� Ojciec �wiata, �...� burze i deszcze� władcze �iebo, dzień – �łoń- władcze �iebo, dzień – �łoń-– �łoń-
ce, wschód i południe, żywioły ognia i powietrza, duchowość i intelekt� �...� liczby 
nieparzyste, zwłaszcza liczba 3� tendencja powrotu do Jedności� koń jako solarne 
zwierzę analogizujące �...�.

Kobieta – �...� Matka �wiata, �...� naziemne i podziemne zbiorniki wodne� chtoniczna 
Matka-Ziemia� noc – Księżyc� północ i zachód� żywioły ziemi i wody� emocjonalność 
i materialność� �...� liczby parzyste, a szczególnie liczba 4� tendencja do uzewnętrz-
niania i różnicowania� krowa jako lunarne zwierzę analogizujące58.

Już w kulturach paleolitycznych starano się tworzyć pierwsze archetypowe przed-
stawienia kobiet. Najstarszym z nich jest trójkąt nawiązujący do trójkąta łonowego59. 
Znane były także figurki przedstawiające nagie postacie Wenus, najczęściej przenośne60. 
Przedstawienia te odzwierciedlają postrzeganie kobiet przez paleolitycznych myśliwych. 
Były one dla nich podstawowym pierwiastkiem płodności i obfitości, przodkami ludz-
kości i wszystkiego co żywe, w tym dawczyniami zwierzyny łownej61. 

Te późnopaleolityczne figurki Wenus przyszły do nas jako najwcześniej wyrażana 
ekspresja rytualnej, niezmiennej idei widzącej w kobiecie wcielenie początku i kon-
tynuacji życia, jak też i idei nieśmiertelności62. 

Dlatego z czasem w religijnych kultach, w żeńskich siłach będzie się poszukiwać 
odpowiedzialności za urodzaj i płodność kojarzonymi z wymiarem ziemnym – chto- za urodzaj i płodność kojarzonymi z wymiarem ziemnym – chto-
nicznym (zaświatowym) i akwatycznym. Te właśnie żeńskie siły tkwią także w samej 
istocie gór63. W świetle dawnych wierzeń żeński pierwiastek obejmował rozległy świat 
podziemi (jaskiń), jezior, źródeł, rzek, bujnych łąk i lasów.

57 A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2016, s. 214.
58 Tamże, s. 213 (tabela), za: A. Wierciński, Symboliczna rola dymorfizmu płciowego w archaicznych 

światopoglądach, „Przegląd Antropologiczny” 1981, t. 47, z. 2, s. 291, 293 (tabela).
59 A. Szyjewski, Etnologia..., s. 215. 
60 Tamże, s. 217 (fotografie).
61 Tamże, s. 219.
62 Tamże, za: J. Campbell, The Masks of God, vol. 1, Primitive Mythology, London 1962, s. 274.
63 E. Neumann, Wielka Matka. Fenomenologia kobiecości. Kształtowanie nieświadomości, przeł. 

R. Reszke, Warszawa 2008, s. 54–55, 108, 264–265.
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W świetle słowiańskiego mitu

Słowianie postrzegali i próbowali rozumieć świat przez pryzmat jego mitycznego 
modelu. Był to system uzasadniający obecność człowieka w świecie i tworzący schemat 
powstania i funkcjonowania Kosmosu, grupy społecznej i jednostki, który był niepod-
ważalny i święty – był ostateczną podstawą wierzeń i działań religijnych64. Babia Góra, 
podobnie jak wiele innych gór, wyznaczała axis mundi – oś kosmiczną świata, jego 
religijny środek umożliwiający łączność między rzeczywistością doczesną i zaświatami. 
Odzwierciedlała trójdzielność świata zbudowaną na opozycji dwóch skrajnych, przeciw-
stawnych pięter Kosmosu: górnego (niebo) i dolnego (podziemnego)65. Pomiędzy nimi 
znajdować się miało piętro środkowe – ziemne, a w nim punkt środkowy, mediacyjny 
– owa oś świata, którą w tradycyjnych wierzeniach wyznaczać mogła właśnie góra, ewen-
tualnie znajdujące się na niej jezioro bądź kamień, określany między innymi jako żaba66. 
W dawnych wierzeniach góralskich żabicami nazywano ciemne, twarde (gnejsy, granity) 
skały, niedające się spalić w ogniu, czyli złośliwe, które wiązały się z pierwiastkiem 
żeńskim, w przeciwieństwie do skał białych (wapieni i dolomitów) mających mieć moc 
niebiańskiego (perunowego) Boga, które określano jako lias, co znajduje uzasadnienie 
w definicji lingwistycznej tego terminu (liask oznacza tu jasne, białe skały). Nazwa wy-
wodzi się najprawdopodobniej od polskiego słowa blask, oznaczającego jasne, jaskrawe 
światło. Tak musiały z oddali wyglądać skałki na tle zieleni lub obłoków67. Wyraz jest 
ogólnosłowiański, wywodzi się z prasłowiańskiego blesk, w języku czeskim blesk ozna-
cza błyskawicę, błysk; w rosyjskim blesk – jaskrawe mocne światło, w języku polskim 
i polskich gwarach błysk68. Podział skał w odniesieniu do tych dwóch podstawowych 
pięter Kosmosu jako pierwszy zauważył etnograf Kazimierz Łapczyński (1823–1892) 
w wierzeniach Górali Podhalańskich69. Żabice zamieszkiwane były z reguły przez złe 
duchy pochodzące od potępionych ludzi70. Według kosmogonicznego mitu, tak zwanego 
wyłonienia (powstania świata), góry i skały żabice są złośliwe i z założenia demoniczne, 
ponieważ powstały wskutek chytrego przemycenia w paszczy adwersarza Boga gliny 
wyłowionej z dna morza, którą pluł na wszystkie strony, bo z intencji boskiej rosła w jego 
paszczy71. Ów adwersarz – określany między innymi jako Wołos, Weles, Aridnyk, Czart, 
Diabeł, Szatan – był istotą żeńską, chtoniczną, zamieszkującą ziemię i wody, nad którymi 
miał absolutną władzę. „Złośliwy” kamień odpowiadający pierwiastkowi żeńskiemu, 

64 A. Szyjewski, Religia Słowian, Kraków 2003, s. 11.
65 Góra, [w:] P. Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław 

1998, s. 141.
66 Informacja uzyskana od prof. A. Szyjewskiego.
67 Informacja uzyskana od Bożeny Cząstki-Szymon (emerytowana adiunkt na Wydziale Nauk 

Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach w warszawskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza 
Korczaka).

68 Blask, [w:] W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 33.
69 K. Łapczyński, Obrazy tatrzańskie. Lato pod Pieninami i w Tatrach, „Tygodnik Illustrowany” 

1862, t. 6 (cykl drukowany w kilkunastu numerach); samodzielne wydanie: Lato pod Pieninami i w Tatrach, 
Warszawa 1866, reprint Kraków 1991, s. 76, 77.

70 O wierzeniach związanych z kamieniami zob. B. Bazińska, Wierzenia i praktyki magiczne...,  
s. 92–96.

71 A. Gieysztor, Mitologia..., s. 157. 
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mógł być więc owym zaczynem, z którego urosła góra72. W tradycyjnej wizji świata 
dawnych Słowian przetrwałej na gruncie tradycji karpackiej kamień jawi się jako istota 
żywa, która może rosnąć, zmieniać swój kształt. Takie postrzeganie kamieni zachowało 
się między innymi w tekstach kolęd huculskich, które do dziś funkcjonują w tradycji 
tego regionu73. Znana jest babiogórska opowieść (bajka ludowa)74 z Orawy, mówiąca 
o czasach, kiedy nie było jeszcze Babiej Góry. Na jej miejscu istniał płaski grzbiet – dział 
rozgraniczający potoki spływające na północ i południe. Pasła na nim bydło pasterka, 
która skamieniała z żalu po stracie ukochanego. Następnego dnia z kamienia tego wyrosła 
olbrzymia góra75. Jest to bardzo wyraźny archaiczny i kosmogoniczny refleks wskazujący 
na powiązanie Babiej Góry ze światem dolnym, chtoniczno-akwatycznym, kobiecym.

Ilustracja 4. Babia Góra widziana ze szlaku od strony przełęczy Krowiarki,  
fot. Justyna Cząstka-Kłapyta 2014

Smoki i Królowie Węży oraz ich miejsce  
w strukturze wierzeniowej

Ucieleśnieniem mocy płodnościowych i nieśmiertelnych ukrytych w zaświatach, 
w krainie zmarłych, był – zarówno w karpackiej tradycji, jak i w mitologii słowiańskiej 
– Smok lub Król Węży. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa obie te istoty odnoszą 

72 Komentarz ustny prof. A. Szyjewskiego do filmu Kosmogonia Tatr i Podtatrza, scen. J. Cząstka-
-Kłapyta (w trakcie realizacji). 

73 J. Cząstka-Kłapyta, Kolędowanie na Huculszczyźnie, Kraków 2014, s. 325.
74 Bajka ludowa, [w:] Słownik folkloru polskiego..., s. 27; U. Janicka-Krzywda, Skąd się wzięła 

Babia Góra, „Kalendarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z informacjami o gminach należących do 
SGB oraz legendami i podaniami z okolic Babiej Góry” 2009, s. 12. 

75 U. Janicka-Krzywda, Skąd się wzięła..., s. 12.



Babia Góra – góra zaświatów i góra kobiet 23

się do wierzeń związanych z bogiem Wołosem / Welesem – władcą zaświatów, sprawcą 
urodzaju, bogactwa i panem wszelkiej zwierzyny leśnej. Smoki były rodzaju męskiego, 
co może dziwić ze względu na łączenie świata dolnego z pierwiastkiem żeńskim. Jednak 
pierwotny żmij (wąż), z którego wyewoluował Smok, miał prezentować pierwiastek 
kobiecy. Idea Smoka wyrosła bowiem z połączenia cech gadzich i ptasich, które łączyły 
trzy podstawowe układy Kosmosu – dolny (podziemny), środkowy (ziemny) i górny 
(nadziemny, niebiański)76. Związek kobiet ze Smokami ma więc swoje uzasadnienie 
w strukturze dawnych wierzeń. W przekazach ludowych i bajkach postacie kobiet bar-
dzo często pojawiają się w formie istot, które należą do Smoków. Wiąże się z tym także 
motyw ofiar składanych Smokom w postaci kobiet oraz wątek ich porywania przez te 
skrzydlate istoty i więzienia w podziemiu bez wyrządzania krzywdy, a nawet przeciwnie, 
z troską o zapewnienie im spokojnego bytu i bogactwa77. Smok w tym kontekście jawi 
się jako rodziciel kobiet, jakby ich Ojciec / Pan. Smok mógł także przybierać postać 
Dziada78, którego motyw pojawiał się często w opowiadaniach górali tatrzańskich79. 
W tradycyjnej wizji świata Smoki i Węże były istotami akwatyczno-chtonicznymi. Wą-
tek wiary w te istoty sięga czasów wspólnoty indoeuropejskiej i rozpowszechniony jest 
w całych Karpatach, na Bałkanach u Słowian Południowych80, a także był znany u Górali 
Babiogórskich81. Smok, podobnie jak Król Węży, jest postacią mityczną, utożsamianą 
z władcą zaświatów. Wskazuje na to korona lub diament umieszczone na głowie Króla 
Węży oraz skarby, których te istoty miały strzec. Zawarte w przekazach ustnych legendy 
o skarbach mają rozległą symbolikę, wskazującą na moc stwórczą ukrytą w warstwie 
chtonicznej. Ludy słowiańskie utożsamiały takie istoty z bogiem Wołosem, zwanym także 
Czartem, Biesem82, pod wpływem chrześcijaństwa skojarzonym z Diabłem. Wołos, wraz 
z Perunem i Dażbogiem (Swarożycem), przynależeli i władali poszczególnymi piętrami 
Kosmosu: podziemiem, ziemią i niebem83. W górach wierzono, że Smoki zamieszkują 
jeziora i jaskinie, kojarzone były z kobiecością i z działaniem sił złośliwych. Nie były to 
początkowo istoty chtoniczne, uosabiające tylko złe siły. Musiały istnieć w celu zachowa-
nia kosmicznego ładu i porządku, a to poprzez przyjęcie odpowiedzialności za płodność 
i urodzaj w przyrodzie. Posiadały zdolność pochłaniania, magazynowania i uwalniania 
wody w postaci deszczu, gradu i śniegu84. Wiara w istnienie Smoków na Babiej Górze 
i w jej okolicach utrzymała się stosunkowo długo85. Wskazują na to także etnograficz-

76 A. Szyjewski, Etnologia..., s. 334.
77 A. Mianecki, Przekleństwo królów – plaga królestw – smok w wybranych opowieściach polskie-

go folkloru tradycyjnego, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. K. Konarska, P. Kowalski, 
Wrocław 2012, s. 491. 

78 Tamże.
79 Gawędy Skalnego Podhala, wyb. i oprac. W. Wnuk, Kraków 1975, s. 265–268.
80 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, cz. 2, Kultura duchowa, Kraków 1934, s. 584–586.
81 K. Ceklarz, Legendy, bajki i dziwy..., s. 27, 51; J. Czarny, T. Uczniak, Zbiór legend i opowiadań 

z Bystrej i Sidziny, Rzeszów 2013, s. 155, 157–158.
82 Oba określenia są prasłowiańskie: nazwa Bies używana była na Wschodzie i kojarzyła się z czymś 

strasznym, okropnym, szalonym. Natomiast Czart kojarzył się ze złym i złośliwym duchem. Duchy te 
wypełniały otoczenie przyrodnicze, zwłaszcza bagna, wody, lasy, zwodziły ludzi, sprowadzając zły los 
i nieszczęścia, zob. A. Szyjewski, Religia..., s. 47. 

83 A. Gieysztor, Mitologia..., s. 84–137. 
84 A. Mianecki, Przekleństwo królów..., s. 478. 
85 J. Czarny, T. Uczniak, Zbiór legend i opowiadań..., s. 155, 157–158. 
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ne badania Barbary Bazińskiej (1918–1994) z lat 60. XX wieku oparte na wywiadach 
z mieszkańcami sąsiedniego Podhala, a także Spisza. Smokom miano składać ofiary 
w postaci bydła, co tylko potwierdza sakralny i władczy wymiar tych istot86. W karpackiej 
tradycji ofiary w postaci pokarmu (jaj, chleba, masła, sera), czyli tak zwanych wilków, 
składano podczas nabożeństw kościelnych św. Mikołajowi, patronowi pasterzy, który 
w tradycji chrześcijańskiej najprawdopodobniej zastąpił Wołosa (Smoka)87. Pasterze 
modlili się do tego świętego w celu zapewnienia sobie udanego wypasu i uchronienia stad 
przed napadem wilków. Modliły się do niego także kobiety, prosząc o płodność88. Smoki 
odwiedzały szałasy pasterskie (wcielając się w Dziada, Konia, Niedźwiedzia), porywały 
pasterzom owce, bydło, a czasem nawet chwytały ludzi89. Liczne są także ustne przekazy 
źródłowe o Smokach i Królach Węży, pochodzące z Babiej Góry i ze Spisza90, gdzie 
płanetnicy mieli ładować na smocze grzbiety chmury gradowe91. Jeden z górali z Osiel-
ca miał dostrzec w chmurze gradowej smoczy ogon92. W całych Karpatach i u Słowian 
rozpowszechnione było także wierzenie o tym, że Smoki to wierzchowce czarowników, 
którzy z ich pomocą mieli wywoływać niepokojące zjawiska pogodowe (grady, burze, 
trąby powietrzne). Do takich czarowników zaliczali się między innymi Tomasz Chlipała 
„Bulanda” (ok. 1831–1913) i Tomasz Guszkiewicz „Gruś” (1824–1910), obaj z Gorców93, 
czy tak zwany Dido Gromowy z Bukowca na Huculszczyźnie. Przy okazji warto zwrócić 
uwagę, że te stosunkowo jeszcze niedawno utrzymujące się w tradycji Karpat wierzenia 
związane z podziałem Kosmosu pomiędzy ognistego Peruna i akwatyczno-chtonicznego 
Wołosa znajdują swoje odzwierciedlenie w tradycji obrzędowej i muzycznej. Można 
tu podać kilka najbardziej wyraźnych przykładów. Jednym z nich jest zachowany do 
dziś w świadomości starszego pokolenia Górali Huculskich podział instrumentów mu-
zycznych na boże i diabelskie, który odnosi się także do świata przyrody wraz z całym 
wielowymiarowym bogactwem zachowanych u tej grupy etnicznej tradycji obrzędowych 
(kolędowanie)94. W polskiej części Karpat, w Beskidzie Śląskim (rejon Trójwsi), do dziś 
znane jest obrzędowe obchodzenie domów w wigilię dnia świętego Mikołaja (5/6 grudnia) 
przez kolędnicze grupy Mikołajów (Biołych i Czornych)95. Jest to najprawdopodobniej 
najlepiej zachowany obrzęd, w którym odzwierciedla się kosmogoniczna wizja chaosu, 
a potem porządku świata. Występują w nim przeciwstawne siły – dobre i złe, które 
symbolizowały wertykalną oś świata: niebo – piekło, dobro – zło (Bioli – Czorni)96. Ten 
chwilowy kontrast cech, stworzony na czas obrzędu, pozwolił na odczytanie jego zna-

86 J. Traczyk, Z okolic Babiej Góry, „Wisła” 1895, t. 9, s. 77; A. Mianecki, Przekleństwo królów..., 
s. 487, 490.

87 B.A. Uspieński, Kult św. Mikołaja na Rusi, przekł. E. Janus, M.R. Mayenowa, Z. Kozłowska, 

Lublin 1985, s. 58–60.
88 Tamże, s. 113–117.
89 B. Bazińska, Wierzenia i praktyki..., s. 102.
90 J. Traczyk, Z okolic..., s. 77.
91 Informacja poświadczona wywiadami z badań własnych w Osturni (słow. Osturňa), w 2004 r.
92 J. Traczyk, Z okolic..., s. 77; A. Mianecki, Przekleństwo królów..., s. 487.
93 U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., s. 520.
94 J. Cząstka-Kłapyta, Kolędowanie..., s. 416.
95 M. Kiereś, Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograniczu 

polsko-czesko-słowackim. Opis etnograficzny, Cieszyn 2007, s. 36–61.
96 Z. Libera, Semiotyka barw w polskiej kulturze ludowej i innych kulturach słowiańskich, „Etno-

grafia Polska” 1987, t. 31, z. 1, s. 120. 
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czenia w zachowaniach, gestach, mimice, różnych akcesoriach. Najstarszy zestaw postaci 
w tym obrzędzie w grupie Czornych to: Lucyfer (który wodził debły na łańcuchach), 
Diabły, Medula – matka Niedźwiedzi, Niedźwiedzie, Żyd, Kominiarz, Cygan, Cyganka, 
Śmierć, Blachor (osoba nitująca dziurawe garnki blaszane), Koń bez Głowy, Bocian, 
Szklor (Szklarz), Fajermón (Strażak), Kowol, Masor (Masarz), Leśniczy. Ich znakami 
wizualnymi były – jak pisała popularyzatorka beskidzkiej kultury ludowej Małgorzata 
Kiereś – ubiór i akcesoria oraz wyróżniający się sposób zachowania podczas zdarzeń 
obrzędowych, które nabierały cech symbolicznych97. Diabły (uosabiające tu, poza siłami 
„zła”, także moce zaświatowe, płodnościowe, Wołosowe) bezwarunkowo były wysokie, 
ubrane w kożuchy obrócone włosiem na zewnątrz. Do grupy Biołych Mikołajów należeli: 
Biskup, Wikary, Anioł, Bocian, Pani Młoda i Pan Młody, Drużka (Druhna) i Drużba, Baba 
z Koszyczkiem. Postaciami, które pozostawały poza podziałem na Biołych i Czornych 
był Poganiacz – tyn, co na kóniu98, oraz Muzykanci i Wodzirej99.

Pozostałością wierzeń nawiązujących do przedchrześcijańskich religii jest także 
charakterystyczne dla okresu Bożego Narodzenia „Chodzenie z Turoniem”, który także 
stanowi uosobienie Wołosa. Również w obrzędach związanych genetycznie z kultem 
Niedźwiedzia odzwierciedla się bardzo istotna dla wierzeń łączących się z Wołosem 
idea wywoływania płodności, bogactwa, obfitości, co w wielu obrzędach karpackich, na 
przykład we wspomnianych Mikołajach, symbolizuje między innymi wywrócony na lewą 
stronę kożuch – bujne futro lub sierść oznaczały bowiem w ludowych wyobrażeniach 
obfitość i bogactwo100. Za podobne do włosów uznawano rośliny włókniste, między 
innymi len, konopie101 albo wełniankę pochwowatą (łac. Eriophorum vaginatum), zwa-
ną potocznie przez Górali Podhalańskich włosienicą lub włósienicą102. Do najbardziej 
reprezentatywnych instrumentów muzycznych, także wiązanych z bujną sierścią i zara-
zem z Wołosem, zaliczają się dudy103. Gra na dudach była rozpowszechniona w całych 
Karpatach, w tym pod Babią Górą. W mitologii huculskiej dudy związane są z Diabłem 
(Wołosem), bo to on miał je skonstruować. Tradycja ludowa lokuje ten instrument w za-
światach, w obszarze dzikości i pustkowi, dlatego zalicza się go do instrumentów muzycz-
nych najsilniej związanych ze sferą chtoniczną, zaświatową (kobiecą). Potwierdzeniem 
tego jest miejsce, jakie dudy zajmują w kulturze tradycyjnej Karpat, a mianowicie ich 
związek z obrzędowością pogrzebową, kultem przodków, obrzędami mającymi wywołać 
płodność (kolędowanie, obrzędy weselne itp.). Właśnie z krainy zamieszkiwanej przez 
zmarłych miano bowiem czerpać siły uzdrowicielskie i rozrodcze104, których magiczne 
działanie miały wzmacniać określone brzmienie instrumentu, jakość głosu wydobywa-ć głosu wydobywa- głosu wydobywa-
nego przez śpiewających, a także stopień perfekcji gry. 

97 M. Kiereś, Doroczna obrzędowość..., s. 44–45.
98 Poganiacz – postać posiadająca bicz, niby na konia, do poganiania, ale bicz znaczył tu więcej, 

służył do wywoływania obrzędowego chaosu, zgiełku (komentarz M. Kiereś).
99 Tamże.
100 A. Targońska, Symbolika włosów i manipulowanie włosami w kulturze ludowej, „Lud” 1998, 

t. 82, s. 160.
101 Tamże.
102 Włosienica, [w:] Z. i W. Paryscy, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, s. 1346.
103 Informacja z badań terenowych autorki na Huculszczyźnie w 2010 r. 
104 J. Cząstka-Kłapyta, Dudy – instrument muzyczny z zaświatów, „Tatry” 2020 (wiosna), nr 72, 

s. 170–173. 
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Ilustracja 5. Trójkątny kształt Babiej Góry widziany z Turbacza, fot. Piotr Kłapyta 2009

Wnioski

Babia Góra skupia w sobie wiele pierwiastków kobiecych. W myśl mitu kosmogo-
nicznego – jako góra – odnosi się do żeńskiego, chtonicznego bóstwa, które ją stworzyło 
i w niej miało mieszkać. Także trójkątny kształt tej góry odpowiada paleolitycznemu 
symbolowi kobiety-rodzicielki. Góra miała powstać ze skamieniałej kobiety. Można 
domniemywać, że odbywały się na niej rytualne, kobiece, bądź kobieco-męskie prakty-
ki obrzędowe, zwane sabatami. Żeńskość kryje w sobie także sama nazwa baba, która 
nasuwa skojarzenia z czymś obłym, o nieokreślonych do końca kształtach, lub – co 
wydaje się znaczeniem późniejszym – podobieństwa jej postaci do starej kobiety. Hi-
potetycznie można więc założyć, że konotacje znaczeniowe tego toponimu zmieniały 
się w czasie i w późniejszym nawarstwieniu znaczeniowym górę tę zaczęto nazywać 
Babią Górą oraz Diablakiem. Mogło to nastąpić wtedy, gdy Babią Górę zaczęto wiązać 
z czarownicami, czyli w okresie, gdy upowszechniło się przekonanie o odbywanych 
tam obrzędach religijnych. W dawnych wierzeniach toponim ten musiał nieść określoną 
semantyczną treść o bliżej trudnym do zdefiniowania znaczeniu magiczno-religijnym, 
na co wskazuje łączność gór o tej nazwie, lub o nazwach zbliżonych, z podobnymi wie-łączność gór o tej nazwie, lub o nazwach zbliżonych, z podobnymi wie-gór o tej nazwie, lub o nazwach zbliżonych, z podobnymi wie-
rzeniami i praktykami obrzędowymi. Zatem, zarówno nazwa Babiej Góry, jak i ludowe 
opowiadania z nią związane wskazują na jej kultowy charakter. Urszula Janicka-Krzywda 
łączyła miano Baba wyłącznie z bóstwem żeńskim – Matką Ziemią, Matką Żywicielką, 
jako dawczynią życia i zdrowia, i nie poświęciła uwagi tej kwestii z punktu widzenia 
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religioznawczego105. Z kolei cykliczne, bo odwzorowujące ład kosmiczny, obrzędowe 
spotkania kobiet (czarownic), które rzeczywiście mogły się odbywać w okolicy tego 
masywu, miały zapewniać – przez kontakt z bóstwem chtonicznym (być może sym-
bolizowanym przez wspomnianego wcześniej Kozła) – pobudzenie płodności własnej 
i świata, gwarantować jego trwanie, ochronę zwierząt gospodarskich, rolnictwa i życia 
w ogólności oraz zabezpieczać przed kataklizmami pogodowymi (powodzie, susze itp.). 

Podbabiogórski lud z pewnością zabiegał o taką ochronę w jakiś religijno-obrzę-
dowy sposób, na co między innymi wskazują informacje podane w Słowniku folkloru 
polskiego106 oraz przetrwałe na gruncie karpackiej tradycji ludowej reliktowe ślady 
różnych przedchrześcijańskich obrzędów wyraźnie łączących się z Wołosem. Najprawdo-łączących się z Wołosem. Najprawdo- z Wołosem. Najprawdo-
podobniej w dużej mierze czyniły to kobiety, ponieważ to one miały ogromny wpływ na 
płodność, urodzaj i działania rolnicze107. Już od paleolitu uważano je za istoty należące do 
przodków ludzkości oraz zawierające w sobie pierwiastek płodności i obfitości, którego 
dawcą-rodzicielem był dla Słowian bóg Wołos, utożsamiany ze Smokami i Wężami, 
„karmiący się” kobiecością w celu podtrzymania swojej płodnościowej funkcji. Dlatego 
najprawdopodobniej system wierzeniowy wymagał od kobiet, by składały Wołosowi 
regularne ofiary i oddawały mu część. Do tego nawiązuje nazwa polany Hałeczkowej, na 
której miały się odbywać obrzędowe zgromadzenia czarownic, dzisiaj trudnej do ziden-
tyfikowania, a przez niektórych badaczy kojarzonej z Halą Czarnego108. Hał do dzisiaj 
w języku bułgarskim oznacza smoka, wiatr halny, istotę mityczną zsyłającą wiatry109. 
Słowianie utożsamiali smoki z dziwnie układającymi się chmurami, które niosły deszcze 
i wiatry, za co odpowiadały właśnie te mityczne istoty110. „Smoczy” kult odprawiany 
kiedyś na Babiej Górze nie dotyczył jednak – jak pisał Nowalnicki – uosobienia zła111, 
demona zwanego Biesem, Czortem czy Diabłem112, gdzie widać wyraźny wpływ inter-
pretacji chrześcijańskiej. Wołos nie był bowiem dla Słowian uosobieniem tylko złych sił, 
ale został skojarzony z Diabłem pod wpływem chrześcijaństwa po to, by wyeliminować 
wiarę w niego i tym samym doprowadzić do wytępienia związanych z tym bóstwem 
obrzędów religijnych i różnych praktyk magicznych. Dlatego Kościół prześladował 
czarownictwo (głównie kobiece), obawiając się najprawdopodobniej nie tyle Diabła 
i czarów, co odrodzenia kultu płodności. Dawne, przedchrześcijańskie systemy religijne 
nie znały praktyk obrzędowych polegających na oddawaniu czci Złu, Diabłowi. Kojarzo-łu, Diabłowi. Kojarzo-, Diabłowi. Kojarzo-
ne z chtonicznością, żeńskie, życiodajne siły płodnościowe wiązano przede wszystkim 
z uzdrawiającą mocą wody – jezior, potoków i źródeł łączonych z zaświatami, które 
w dawnych wierzeniach Słowian miały znajdować się „za wielką wodą”113. Woda była 
jednak niebezpieczna i musiano sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że jej nadmiar 

105 U. Janicka-Krzywda, Baba – bóstwo..., s. 17.
106 Zob. przypisy 18–21.
107 M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, oprac. B. Kupis, słowo wstępne 

L. Kołakowski, Warszawa 1966 Warszawa 1966, s. 250–251.
108 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 27.
109 U. Janicka-Krzywda, Baba – bóstwo..., s. 17; U. Janicka-Krzywda, Babia Góra w folklorze..., 

s. 515.
110 K. Moszyński, Kultura..., s. 584–586.
111 T. Nowalnicki, Poznanie Babiej Góry..., s. 27.
112 Są to określenia sięgające doby prasłowiańskiej; A. Gieysztor, Mitologia..., s. 159–160.
113 A. Szyjewski, Religia..., s. 53.
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prowadził do kataklizmu. Wszystkie wody kojarzone były kiedyś z wodami kosmiczny-
mi, na podobieństwo wód płodowych otaczających embrion w łonie matki. Stąd znane 
z folkloru słownego Karpat i Babiej Góry boginki i inne postacie nadprzyrodzone miały 
zamieszkiwać w pobliżu zbiorników wodnych114. Na silne powiązania Babiej Góry, jak 
i innych masywów górskich, z zaświatami wskazują zachowane w pamięci okolicznych 
mieszkańców przekazy o skrytych w jej wnętrzu skarbach, które symbolizują krainę 
śmierci, gdzie nie ma chorób, rozkładu, dysfunkcyjnego działania czasu i umierania. 
Z tą krainą łączy się między innymi legenda o śpiącym we wnętrzu Babiej Góry wojsku, 
której motyw był rozpowszechniony na całym kontynencie euroazjatyckim115. 

Sferę zaświatów dobitnie symbolizuje także mityczne morze, z którego miał po-
wstać świat i z którym miały mieć połączenie wszystkie babiogórskie jeziora, zwane 
pierwotnie Morskimi Okami, podobnie jak inne zbiorniki wodne w Karpatach i innych 
górach Europy116. Zamieszkiwanie tych wód przez Smoki, Królów Węży i inne istoty 
(np. dziwne ryby z czarnymi łuskami), odnosi się do całego kompleksu indoeuropejskich 
wierzeń i wspomnianego już mitu wyłonienia117. Z morzem miał łączyć zbiorniki wodne 
znajdujący się we wnętrzu gór system podziemnych tuneli i korytarzy118. 

Tradycja podziemnej styczności jezior z morzem jest śladem rozpowszechnionego 
niegdyś wśród wielu ludów archaicznego wyobrażenia, jakoby ziemia unosiła się 
na praoceanie119. 

Jeszcze w XVIII wieku w nauce rozpowszechniona była teoria globalnego, podziemnego 
obiegu wody między morzami i oceanami a źródłami i akwenami śródlądowymi. Została 
ona sformułowana przez jezuickiego erudytę Athanasiusa Kirchera (1664–1665), który 
uważał, że 

�...� we wnętrzu Ziemi istnieją hydrophylacia – ogromne kawerny w masywach 
górskich (Alpach, Andach), będące zbiornikami wody, która podziemnymi kanałami 
dostawała się tam z mórz i oceanów, zasysana przez wiry i wypychana ku górze pod 
ciśnieniem na skutek pływów morskich, wywołanych przyciąganiem Księżyca. Z hy-
drophylaciów woda wydobywała się rozgałęzioną siecią kanałów na powierzchnię 
Ziemi, tworząc źródła i jeziora, nawet na najwyższych górach120.

Zapewne dlatego można napotkać na wzmianki (m.in. u Rzączyńskiego) o mającym 
znajdować się na szczycie Babiej Góry jeziorze. Zatem babiogórskie jeziora mają uza-óry jeziorze. Zatem babiogórskie jeziora mają uza-babiogórskie jeziora mają uza-
sadnienie bardziej kosmogoniczne niż pragmatyczne. Podobnie wspomniane już czarne 
i białe kamienie, mające znajdować się w jednym z jezior babiogórskich, symbolizować 
mogą dwa skrajne piętra Kosmosu, których środek wyznacza to jezioro.

Bardzo liczne są też w babiogórskim folklorze słownym wątki opowiadające 
o związanych z zaświatami i ze światem chtonicznym wiedźmach, o ich działalności, 
oraz o czartowskich figlach i harcach, których akcja rozgrywa się często właśnie na 

114 Tenże, Etnologia..., s. 459.
115 U. Janicka-Krzywda, Śpiący rycerze, „Tatry” 2015 (zima), nr 1 (51), s. 108–109.
116 T. Nowalnicki, Morskie Oko czy Morskie Oczy, „Karpaty” 1974, z. 4, s. 158–161.
117 J. Cząstka-Kłapyta, Tatry boga Wołosa, „Tatry” 2018 (lato), nr 65, s. 174–179. 
118 T. Borucki, Skąd się wzięły „morskie oka” w górach?, „Wega” 2018, nr 7, s. 410–417.
119 Tamże, s. 417.
120 Tamże, s. 411–412.
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Babiej Górze. Jest to wyraźny ślad starosłowiańskich wierzeń, które dotarły tu wraz 
z plemionami słowiańskimi zasiedlającymi obie strony Babiej Góry od VII wieku naszej 
ery121. Rozwinięte związki religijne z wodą przejęli Słowianie od ludów ugrofińskich 
Europy północnej122. Śladem łączenia Babiej Góry z akwatyczno-chtonicznym bóstwem 
może być nawet do dziś utrzymujące się przekonanie, że masyw ten informuje okoliczną 
ludność o mających nastąpić zmianach pogody. Ze szczytu Babiej Góry nadchodziły 
i nadal nadchodzą deszcze niezbędne do wzrostu roślin, ale także burze, grady, śnieżyce 
oraz powodzie niszczące plony123. Na kobietach spoczywać musiała więc w dużej mierze 
odpowiedzialność nie tylko za podtrzymanie funkcji własnej płodności, ale także za roz-
wój rolnictwa i zapobieganie różnym klęskom żywiołowym. Babia Góra, jak wszystkie 
góry, symbolizuje kobiecość. W górach ma początek woda jako źródło życia oraz materia, 
z której miał zrodzić się świat (Kosmos), w tym góry powołane do istnienia przez żeńską 
istotę boską – prawdopodobnie praprzodkinię mitycznego Smoka, do którego należały 
i któremu służyły babiogórskie kobiety praczasów.
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Składam serdeczne podziękowania profesorowi Andrzejowi Szyjewskiemu (UJ) 
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Ilustracja 6. Czarownica i Księżyc, fotomontaż �ławomir �zczurek 2020

121 A. Siemionow, Studia..., s. 147.
122 A. Szyjewski, Religia..., s. 7.
123 U. Janicka-Krzywda, Skąd się wzięła..., s. 12.
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