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„DIABEŁ W SWOJEJ POSTACI” JANA BOHOMOLCA . 
OBRAZY KULTUR POZAEUROPEJSKICH 

I WSPÓŁCZESNA PARALELA

Przedstawione poniżej spostrzeżenia dotyczą dwóch aspektów dzieła, 
które poddałam wcześniej refl eksji badawczej. Rozprawie Jana Boho-
molca  Diabeł w swojej postaci (1772–1777) poświęciłam rozdział trzeci 
(Filozof w magicznym świecie. O „Diable w swojej postaci” Jana Chryzo-
stoma Bohomolca ) książki zatytułowanej Magia i astrologia w litera-
turze polskiego Oświecenia (Toruń 2009). Teraz chciałabym zająć się 
kwestiami, które nie znalazły się w tamtym studium. Przedmiotem 
mojej uwagi będą obrazy innych niż europejska kultur oraz zjawiska 
współczesne, które wydają się paralelne wobec zaobserwowanych 
przez Jana Bohomolca .

I. Magia „dzikich”

„Wiek świateł” można postrzegać jako arenę międzykulturowych 
kontaktów, które miały ogromne konsekwencje zarówno dla Europy, 
jak i dla pozostałych kontynentów (Outram  2008: 130). Sprzyjały 
temu podróże, coraz częściej stricte naukowe i „wielka turystyka”, 
która w XVIII wieku stała się obowiązkiem kulturowym (Mączak  
1984: 145). Dzięki badawczym i odkrywczym wyprawom granice 
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świata bardzo się wówczas rozciągnęły, rozszerzył się też horyzont 
umysłowy ludzkości. Mieszkańcy Europy dotarli w głąb Ameryki, 
do Australii i Oceanii i jeszcze dalej, zaszczepiając tam nowe języki, 
idee konstytucyjne i wyznania (Chaunu  1989: 66–68). W następstwie 
dokładnych badań Pacyfi ku, upadło wiele uogólnień, przyjmowanych 
wcześniej za pewnik. Za sprawą zorganizowanego handlu niewol-
nikami ludność zaczęła się przemieszczać na nieznaną wcześniej 
skalę (Outram  2008: 139). Dochodziło do zetknięcia obcych sobie 
kultur, które starały się zrozumieć siebie nawzajem (por.: Benedict  
2005: 82). W spotkaniach tych ważną rolę odegrali misjonarze. Od 
XVI wieku jezuici mieli duże ośrodki misyjne w obu Amerykach 
oraz w Chinach. Zdołali stworzyć dobrze funkcjonujące państwo 
w Ameryce Południowej — chrześcijańską komunistyczną republikę 
Guaranów (zob.: Lugon  1971).

W konfrontacji z innymi ludami krystalizowały się nowe idee 
epoki. Tubylcom takie kontakty przynosiły zazwyczaj niewolę 
i zagładę, Europejczykom — niepewność własnej tożsamości jako 
ludzi „cywilizowanych”. Narastająca wiedza o innych kulturach 
w świecie zmuszała do zmierzenia się z problemem relatywizmu. 
Rodziły się pytania o uniwersalne wzorce kulturowe, o możliwość 
kulturowych spotkań i wymianę wiedzy.

Filozofowie oświecenia poszukiwali przede wszystkim cech 
natury ludzkiej wspólnych dla całego rodzaju, tożsamego w ich mnie-
maniach pod różnymi szerokościami geografi cznymi i w różnych 
czasach (Kostkiewiczowa  1994: 47). Powszechne było przekonanie, 
że w świecie nie liczą się wielość i różnorodność, ale panuje ten sam 
wzór myślenia i zachowań, podporządkowany założeniom utylitar-
nym (Kostkiewiczowa  2002: 25). Wspólne cechy rodzaju ludzkiego, 
ponad odmiennościami, zestawiano z charakterem i stereotypami 
narodowymi. Do szukania podobieństw i różnic kulturowych zachę-
cała postępująca globalizacja. W oświeceniu nie można było jednak 
dłużej utrzymywać, że świat podzielony jest między chrześcijan, 
którzy mieli słuszność, i niewiernych, którzy błądzili (Outram  2008: 
135). Stało się oczywiste, że religia Zachodu jest jedną z wielu religii 
a każda z nich głosi własną prawdę.
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W opisach nowo odkrytych rejonów świata początkowo domino-
wał pogląd, że egzotyczne ludy żyją szczęśliwie i zgodnie z naturą, 
wolne od kultu wartości pozornych. Mit „dobrego dzikusa” pokazy-
wał je jako jednostki nieskażone cywilizacją. Za idealną krainę uznano 
Stany Zjednoczone, przeciwstawiając świeżej, niewinnej i bezbronnej 
Ameryce zepsutą Europę. Podobne uogólnienia spotykamy w odnie-
sieniu do Afryki. Jej mieszkaniec, z perspektywy człowieka cywilizo-
wanego „prostak i dzikus”, zachowuje naturalne poczucie wartości. 
Próby zerwania z europocentryzmem i uwzględnienia odmienności 
kulturowych w wielu przypadkach okazują się nieudane. Tomasz 
Kajetan Węgierski  podczas podróży do Ameryki zatrzymuje się na 
Martynice. W porcie spotyka czarnych niewolników, co skłania go do 
refl eksji, że handel ludźmi — największy paradoks „wieku tolerancji, 
gustu i rozumu” — to zadziwiający wybryk natury. Pobyt w Stanach 
utwierdza go w przekonaniu, że niewolnictwo to stan naturalny 
(Kaczyński  2001: 152–154). W relacji Węgierskiego  z Ameryki zabra-
kło mitu „dobrego dzikusa”. Autochton nie jest dobry, tylko żałosny, 
bo zdegenerowany alkoholem. To przybyli ze Starego Kontynentu 
osadnicy charakteryzują się typową dla młodzieńczego wieku niewin-
nością i stają się strażnikami dobrej moralności i naturalnego ładu.

Europocentryzmowi towarzyszy silne poczucie jedności kulturo-
wej. Przejawia się ona w tym, że tradycja antyczna jest dla Europej-
czyka częścią tradycji ojczystej, składnikiem współczesnej chrześci-
jańskiej wizji świata (Klimowicz  2001: 343–344). Jak zauważa Teresa 
Kostkiewiczowa , za dzikie, grube, niepolerowane uznane zostają 
wszelkie narody, które nie mają europejskich praw i obyczajów (Kost-
kiewiczowa  1994: 19).

Nigdy wcześniej nie udostępniono tak wielu relacji o nowo odkry-
tych miejscach i kulturach jak w oświeceniu. Przejawy zetknięcia się 
z inną niż śródziemnomorska kulturą odnotowano w dokumentach, 
listach i diariuszach. Niektóre kraje poznawano z drugiej ręki. Trzy 
wyprawy Jamesa Cooka  opisane zostały nie przez samego żeglarza, 
ale pisarza Johna Hawkeswortha , który — wbrew intencjom podróż-
nika — wystylizował Tahiti na rajską wyspę.
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Obrazy „dzikich”, ich obyczajów i wierzeń odnajdziemy również 
w dysertacji polskiego jezuity Jana Chryzostoma Bohomolca  pt. 
Diabeł w swojej postaci (cz. I: Diabeł w swojej postaci z okazji pytania „Jeśli 
są upiory” ukazany, Warszawa 1772; cz. II: Diabeł w swojej postaci albo 
o upiorach, gusłach, wróżkach, losach, czarach z Przydatkiem o ukazywaniu 
się duchów i odpowiedzią na zarzuty przeciwko pierwszej części czynione, 
Warszawa 1777)1. Pisarz sięga do obcych kultur, aby obalić wiarę 
w przesądy, dlatego przytoczone w rozprawie przykłady podpo-
rządkowane zostały jej walorom dydaktycznym2. Bohomolec  stara 
się pokazać, że magia występuje w każdym społeczeństwie świata, 
a wiara w czarownice nie jest wymysłem scholastyków i inkwi-
zytorów, choć to oni nadali jej cechy diaboliczne; przekonać, że 
podobieństwa między europejskimi czarami a nieeuropejską magią 
wynikają z uniwersalnego ezoterycznego kodu i kosmopolitycznego 
charakteru wiedzy tajemnej.

Diabeł w swojej postaci należy do nielicznych oryginalnych polskich 
publikacji demonologicznych, które wyrosły z tradycji przedroman-
tycznej3. Jezuita polemizuje w niej z rozpowszechnionymi w oświe-
ceniu przesądami, obala między innymi obiegowe opinie dotyczące 
upiorów i precyzuje ich defi nicję. Zgodnie z przeświadczeniem, że 
diabeł stoi za wszelkimi praktykami magicznymi, Bohomolec  bada 
różnorodne relacje, w które demon wchodzi z ludźmi, demasku-
jąc złego ducha oraz zabiegi umożliwiające mu funkcjonowanie 
w świecie.

Rozprawa ma charakter systematyzujący, dlatego znaczna jej 
część to kompilacja. Autor korzysta obfi cie z popularnych opra-
cowań demonologicznych, sięgając głównie po teksty klasyczne. 

1 O Janie Bohomolcu i jego książce zob.: Kowalewska  2009: 69–75.
2 Poznanie nieznanych dotąd ludów wywarło doniosły wpływa na 

myśl europejską, pojęcia przyniesione przez podróżników burzyły bowiem 

dotychczasowe dogmaty. Chronologia chińska pozwala Wolterowi  podwa-

żyć wiarę w chronologię biblijną. (Reychman  1964: 266–267).
3 Dzieło jezuity doczekało się nawet przedruków korsarskich, co 

poświadcza popularność książki.
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Uwzględnia także źródła nowsze oraz historie zasłyszane „z wiary-
godnych ust”. W ten sposób modyfi kuje spuściznę dawnych wieków, 
wzbogacając ją o elementy rodzimego folkloru oraz kultur ludów 
pierwotnych.

Obszerne fragmenty publikacji Bohomolca  to opisy czarów, guseł 
i zabobonów, praktykowanych w nowożytnym świecie. Jezuita nie 
ogranicza pola swych obserwacji do Europy, zdarza się, że przytacza 
przykłady z innych kontynentów. Wykorzystuje między innymi relacje 
Marco Polo  (znane w Polsce przed rokiem 1772) i listy misjonarskie4. 
Egzemplifi kacje dotyczące krajów egzotycznych ilustrują myśl, że 
podobne lub identyczne zachowania można znaleźć w wielu kultu-
rach i miejscach. Potwierdzają zarazem, że w przypadku przesądów 
mamy do czynienia ze zjawiskiem ogólnoludzkim.

Bohomolec  usiłuje wyznaczyć granice między magią, nauką 
i religią, rozumianymi jako kategorie międzykulturowe5. Jego obser-
wacjom towarzyszy przekonanie, że wszystko można wytłumaczyć 
albo na gruncie teologicznym, albo racjonalistycznym. Jezuita stara 
się dowieść, że niechęć do czarów łączy różne kultury i wyznania. 
Ani prawodawstwo, zakazujące praktyk magicznych, ani rozwój nauk 
przyrodniczych nie zdołały jak dotąd wykorzenić upodobania ludzi 
do guseł. Wręcz przeciwnie, ciągle rodzą się nowe przesądy. Jezuita 
próbuje dociec, skąd bierze się fascynacja magią. Podaje następujące 
przyczyny: niewiarygodne świadectwa, przekonanie, że działania 
magiczne powodują sprawdzalne zdarzenia materialne oraz mit 
paktu, na mocy którego diabeł służy czarownikowi, stającemu się 
dysponentem jego mocy. Wszystkie trzy dają się łatwo podważyć, co 
pokazuje w swojej pracy. W tym celu przybliża czytelnikowi znane 

4 Niestety, autor Diabła nie zawsze podaje źródła swoich informacji 

nawet w przypadku cytowanego tekstu.
5 Wytyczenie między tymi dziedzinami ścisłych granic nie wydaje się 

możliwe. W obu przypadkach okazują się one bardzo płynne. Nie wszyst-

kie czynności magiczne dają się oddzielić od religijnych, a niektóre z tech-

nik magicznych to naturalne w starożytności przejawy życia religijnego. 

Podobne trudności napotkamy przy próbie wyznaczenia linii demarkacyj-

nej między magią i nauką (zob.: Tambiah  2007: 11–27).
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mu typologie magii i wyjaśnia zasady działania magii naturalnej 
(Bohomolec  1777: 185).

Gusła […] przyrodzone — tłumaczy jezuita — nic innego nie są tylko 

znajomość sympatii i antypatii rzeczy przyrodzonych6. Sympatię 

i antypatię defi niuje jako znajomość własności i mocy przyczyn 

przyrodzonych nie wszystkim wiadomych. (Bohomolec  1777: 185)

Poznanie tajemnic natury i manipulowanie nimi jest przywilejem 
dostępnym tylko nielicznym, czyniąc z nich magów. Bohomolec  daje 
w swojej rozprawie panoramę zjawisk fi zycznych, podlegających tym 
zasadom. Przywołuje w tym miejscu używaną przez Meksykanów 
w czasie rytuałów religijnych substancję, opisaną przez hiszpańskiego 
jezuitę księdza José de Acosta .

Kapłani Meksykanów dawnych [wyjaśnia jezuita] robili maść nastę-
pującą. Kazali chłopiętom w klasztorach swoich, według zwyczaju 
owego kraju uczącym się, zbierać pająki, skorpiony, stonogi, 
salamandry, żmije. Te na węglach kościelnych spaliwszy, popiół 
w moździerzu tłukli z tabaką lub betoniką z skorpionami, pająkami, 
stonogami żywymi i z pewnym nasieniem zmielonym nazwanym 
Ololuhqui [właśc. ololiuhqui]. Przydawali robaki czarne kosmate, 
których same włosy są jadowite. Tę maść oczerniwszy albo dymem 
z żywicy, albo innym sposobem, chowali w garnkach małych, które 
kładli przed posągami dla ich poświęcenia. (Bohomolec  1777: 
186–187)

Lud mniemał, że maść ta dawała kapłanom nadludzką moc — 
czyniła ich zdolnymi do obcowania z bogami i chroniła przed atakami 
dzikich zwierząt. Jak przypuszcza Bohomolec , „maść swądem swoim 
zaraźliwym odganiała zwierzęta, albo kapłani kryli śmierć współbra-
ciej swojej od nich pożartych” (Bohomolec  1777: 187).

Tajemnicę działania maści wyjaśnia skład ololiuhqui (łac. Rivea 
corymbosa), gatunku pnącza występującego w Ameryce Środkowej. 

6 Nawiązuje w tym miejscu do pracy Atanazego Kirchera  De arte 
magnetica.
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Nasiona tej rośliny mają działanie psychoaktywne, wynikające ze 
znacznego stężenia erginy, psychodeliku pokrewnego LSD, o czym 
Bohomolec  nie mógł wiedzieć7.

Magią nazywamy zjawiska, których nie możemy pojąć, a więc 
wszystko to, co tajemnicze, niezrozumiałe, co posiada nadzwyczajny 
urok w oczach obserwatora. Mechanizm zachowań przesądnych 
jest w tym przypadku oczywisty: nieznajomość zasad działania tych 
zjawisk powoduje dopatrywanie się w nich interwencji sił nadprzy-
rodzonych. Według autora Diabła, łatwo pokazać to na przykładzie 
ludów pierwotnych. Rdzenni mieszkańcy Ameryki wzięli hiszpańskie 
okręty za dzieła czarowników, Hiszpanów za diabłów, a strzelby 
i armaty za źródła piorunów (Bohomolec  1777: 218–219). Afrykanie 
uważali za czary kuglarskie sztuczki Hiszpanów, polegające na poły-
kaniu zapalonej wódki. Filipińczycy nie mogli pojąć, jak można palić 
fajkę. Wydobywający się z ust podróżników dym musiał bowiem 
w ich mniemaniu mieć swoje źródło wewnątrz organizmu palacza, co 
kłóciło się z ich wyobrażeniami na temat niszczycielskiej siły ognia8. 
Po pewnym czasie — jak zauważa jezuita — polubili jednak tytoń 
i stali się nałogowymi palaczami.

Bohomolec  zwraca uwagę na fakt, że budzące trwogę zaćmienia 
przypisywano w społeczeństwach pierwotnych czarownikom usiłują-
cym sprowadzić księżyc na ziemię. W związku z tym podejmowały 
one czynności zaradcze, polegające na przykład na próbach zagłu-
szenia czarownika (Bohomolec  1777: 220). Czarownicy i magowie 
są pilnymi badaczami natury, tymczasem gmin uznaje ich dzieła za 
cuda (Zambelli  1994: 31). Zjawiska uznane przed oświeceniem za 
magiczne, w XVIII wieku utraciły swą magiczność, choć w oczach 
nieoświeconego ludu nadal za takie uchodzą. Można to zaobser-
wować w społeczeństwach zajmujących niższą pozycję w rozwoju 
cywilizacyjnym.

7 Działanie psychoaktywne rośliny opisano dopiero w XX wieku.
8 Tak zwane puszczanie ognia z ust, pokazywane za opłatą, należało 

do sztuczek cieszących się popularnością wśród mieszkańców osiemnasto-

wiecznej Warszawy.
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W rozprawie jezuity odnajdziemy opisy afrykańskich wierzeń, wyko-

rzystywanych do osłabienia i odebrania kompetencji diabłu oraz demas-

kowania oszustw fałszywych magów. Opisując rytuały Afrykanów, 

jezuita zwraca uwagę na relacje między magią i religią oraz granice, 

których nie da się wytyczyć precyzyjnie. Powiela przy tym przesąd, 

że Afrykanie czczą diabła, a magia jest częścią afrykańskiej religii. 

Przy okazji odnosi się też do problemu niewolnictwa:

Pismo Święte na wielu miejscach mówi [pisze Bohomolec ] iż 

bogami pogan są diabli. Jakoż diabli w ich bożnicach panowali, 

diabli ich bałwochwalstwo i zabobony utrzymywali, diabli kapła-

nów sposobów zwodzenia ludzi wyrokami i innymi fałszywymi 

cudami nauczali. […] I oni czcią boską uraczeni byli. […] Amery-

kanie więcej szanują i lękają się diabłów i większe mu czynią 

ofi ary niż samemu Bogu. […] W Afryce Murzynowie mieszkający 

nad brzegiem morskim nazywanym Złoty wierzą w jednego Boga 

twórcę świata. I ci trzymają, iż Bóg na początku stworzywszy ludzi 

białych i czarnych, dał im do obrania złoto lub nauki. Czarni 

pierwsi obrali złoto a umiejętność i biegłość w sztukach zostawili 

białym. Potwierdził Bóg to obranie, ale rozgniewany czarnych 

łakomstwem oznajmił im, iż będą niewolnikami białych bez nadziei 

wolności. Inni w większej liczbie rozumieją, że człowiek stworzony 

[jest] od pająka nazwanego anansio [właśc. anansi]. (Bohomolec  

1772: 332–335)

W przekonaniu, że Bóg jest czarny, według Bohomolca  utrzymy-

wali Afrykanów kapłani, którzy:

dla utwierdzenia ich w tym błędzie przydawali, iż ukazuje się pod 

drzewami poświęconymi fetyszom w postaci psa czarnego, którego 

teraz za diabła mają. (Bohomolec  1772: 335. Por.: Chmielowski  

1966: 456)

Religia Afrykanów objawia się głównie przez fetyszyzm — kult 
przedmiotów, którym przypisuje się niezwykłą moc, i wiarę w istnienie 
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duchów9. Wspomniane przez Bohomolca  fetysze przypominają 
znane w naszej kulturze amulety, opisywane między innymi przez 
Pliniusza . Autor rozprawy zauważa, że mieszkańcy Afryki oddają 
fetyszom cześć większą niż Bogu. W rzeczywistości pełna szacunku 
trwoga wobec magicznego przedmiotu wynikała z przekonania, 
że zamieszkują je bóstwa. Podaje przykłady i objaśnia pochodze-
nie fetyszy: mogą nimi być drzewa, kości ptaka lub ryby, zęby psa 
albo tygrysa. Fetysz staje się nim z powodu kształtu albo poprzez 
nadanie przedmiotowi cech magicznych przez czarownika. Używany 
w celach prywatnych, symbolizuje określoną moc (Bohomolec  1772: 
336, przyp. f5).

Poświęcają go [fetysz] tym sposobem: zgromadziwszy całą familią 

umywają obraną rzecz od siebie i tą wodą przytomnych kropią. 

Tym sposobem głowa kury, ząb psa etc. staje się bogiem, ich fety-

szem. (Bohomolec  1772: 336, przyp. f5)

Bohomolec  zwraca również uwagę na tendencję do gromadzenia 
i przechowywania przez Afrykanów przedmiotów religijnego kultu. 
Służą do tego świątynie, sytuowane w lasach, gajach i na wzniesieniach.

Inną cecha afrykańskiej religii, dostrzeżoną i zasygnalizowaną 
w rozprawie jest dualizm. Wielu z Afrykanów wyznaje dwóch bogów: 
białego i czarnego, czyli diabła10. Diabeł czyni zło i wzbudza strach, 
usiłując utrudnić człowiekowi życie. Jezuita jednoznacznie daje do 
zrozumienia, że szamani utrzymują lud w strachu przed demonem dla 
wymiernych korzyści. Upewniając wiernych, że dysponują siłą unie-
szkodliwiania demonów, domagają się od nich ofi ar. Kultowi diabła 
towarzyszą różnego rodzaju ceremonie. Jedną z nich jest ceremonia 
„ocalania wioski”, czyli coroczny zwyczaj wypędzania z niej szatana 

9 Źródłosłów słowa jest łaciński facticius (sztuczny, kunsztowny, wyko-

nany przez człowieka, w przeciwieństwie do przedmiotów pochodzenia 

naturalnego). We wczesnym chrześcijaństwie wyraz nabiera znaczeń pejora-

tywnych i zaczyna kojarzyć się z oszustwem oraz magią.
10 O postaci dwóch bóstw, dobrego i złego, w mitologiach ludów 

pierwotnych zob.: Di Nola  2001: 28.
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(Bohomolec  1772: 337–338). Ceremonii, trwającej osiem dni, towa-
rzyszą uczty, taniec i zawieszenie wszelkich odwiązujących w danym 
miejscu zasad — wolno bluźnić, spotwarzać, zdradzać, kłamać, oszu-
kiwać. Tańcem i narkotycznymi substancjami mieszkańcy wiosek 
doprowadzają się do zbiorowego transu. Wrzask i rzucanie błotem 
ma wystraszyć demona, a utrzymanie chat w porządku po ceremonii 
zniechęcić złego ducha do powrotu do wioski.

Kolejnym opisanym przez Bohomolca  przejawem magii, prak-
tykowanym i akceptowanym przez dzikich, tym razem mieszkań-
ców Nowej Gwinei, jest kult zmarłych. Mieszkańcy Nowej Gwinei 
wyznają jednego Boga stwórcę, ale nie oddają mu żadnej czci. Czczą 
natomiast duchy przodków, nazywane przez nich stróżami i obroń-
cami (zannaninami), składając im ofi ary na cmentarzyskach, czemu 
z reguły towarzyszy taniec i śpiew. Szczególna rola przypadała zmar-
łym śmiercią nagłą lub niewyjaśnioną. Z przytoczonych przez jezuitę 
przykładów wynika jasno, że przodkowie pełnią funkcję strażników 
moralności, uczestniczą w życiu zbiorowości i pilnują przestrze-
gania ustalonych przez nią zwyczajów oraz praw, pośredniczą też 
w kontaktach z bóstwami. Wierzenia związane z duchami przodków 
przemawiają do ludzkiej potrzeby sprawiedliwości, ochrony i zemsty 
na świecie.

Żyjący z reguły proszą zmarłych o wymierzenie sprawiedliwości 
w życiu doczesnym. Bohomolec  daje w swojej rozprawie przykład 
prób, którym w Nowej Gwinei poddawane są kobiety podejrzewane 
o zdradę małżeńską. Przypominają one praktykowane w Europie 
ordalia, czyli sądy boże. Wyrok wydają i wykonują zannaninowie. 
Uznane za winne niewiasty porywane były rzekomo przez duchy (jak 
przypuszcza autor rozprawy — przez szamanów) i uśmiercane z dala 
od wiosek, a ich ciała podrzucane na cmentarzach.

Próbom poddawane są również osoby podejrzane o zabójstwo. 
Kiedy mieszkańcy wioski znajdą ciało osoby zmarłej nagle i z niewia-
domych powodów, jej zwłoki przesłuchują dwaj kapłani w celu ustale-
nia sprawcy i przyczyny śmierci. Duchy występują w obronie zmarłego 
i wskazują winowajcę. Podejrzany — szczególnie wtedy, gdy przyczyną 
zgonu miały być czary — zmuszony zostaje do wypicia mikstury 
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(autor Diabła nie podaje jej składu, zaznacza tylko, że jest bardzo 
gorzka), jeśli zwróci napój, ocaleje, jeśli nie, zostaje zgładzony, jego 
ciało spalone a popiół wrzucony do rzeki lub morza (Bohomolec  
1772: 341–342). W podobny sposób badano i uśmiercano europejskie 
czarownice11.

Bohomolec  zwraca uwagę, iż czarowników obwiniano o wszelkie 
nieprzyjazne człowiekowi zjawiska, co wynikało z przekonania, że 
swoją nadzwyczajną moc zawdzięczają oni demonowi, z którym 
współpracują i któremu służą:

Powiadają też, iż Sowa, to jest diabeł, chwyta tych, co się oddalają 

od ludzi i odkrywają im naturę pewnych ziół, i nauczywszy słów 

i grymasów czarownikom zwyczajnych, na koniec daje im moc 

szkodzenia. Tym zdaniem mając głowę nabitą, nigdy bez towarzysza 

nie śmieją iść do lasu. (Bohomolec  1772: 340–341)

Ludzie lękają się lasu, który jawi im się jako miejsce straszne 
i praktykują magię ochronną, nosząc przy sobie przedmioty, mające 
neutralizować czary (Bohomolec  1772: 340). Bezpieczna wioska 
kontrastuje w wyobraźni dzikich z niebezpiecznym i pełnym zasa-
dzek lasem.

Różnica między szamanem a czarownikiem w społeczeństwach 
pierwotnych sprowadza się w rozprawie Bohomolca  do motywa-
cji podejmowania czynności magicznych. Szaman uprawia magię 
dobroczynną, leczniczą i ochronną oraz pośredniczy w kontaktach 
z umarłymi, natomiast czarownik szkodzi, oddaje się więc magii 
czarnej. Kryterium byłyby intencje, w przypadku czarownika — chęć 
czynienia zła12.

W swojej dwuczęściowej rozprawie jezuita demaskuje szarlatanów 
i ich sztuczki, interpretowane przez nieświadomy lud w kategoriach 
nadprzyrodzonych. Ujawnia między innymi mechanizmy działania 

11 Widzimy tu wyraźne analogie z kontynentalnym modelem unice-

stwiania czarownic (Russell  2003: 97–101).
12 Podobne rozgraniczenia funkcjonują w kulturze europejskiej (por.: 

Lombardi  2004: 125).
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czarodziejskich machin i posągów. Jak się okazuje, mechaniczne 
konstrukcje magiczne znane są na całym świecie13. W Senegalu 
posągi, nazywane przez tubylców Mumbo-Jumbo, spacerują nocami 
po ulicach osad, budząc popłoch mieszkańców, szczególnie kobiet. 
Pełnią także funkcję sędziów w sporach rodzinnych, zawsze orzekając 
na korzyść mężczyzn (Bohomolec  1772: 340). Jak podejrzewał autor 
Diabła, we wnętrzu posągu ukryty był kapłan, który nim poruszał 
i wydawał dźwięki.

Inny problem, poruszany w rozprawie, to wiara „dzikich” w tali-
zmany i amulety14.

Między niezliczonymi zabobonami, którym Negrowie mieszkający 

przy brzegu zachodnim Afryki […] wierzą, największą ufność pokła-

dają w grisgris. Są to według powieści wszystkich wojażerów czary 

albo inkluzy. (Bohomolec  1772: 161, przyp. www)15

Opisane w rozprawie przedmioty, wyrabiane i sprzedawane 
przez kapłanów, przyjmują postać wstęg papierowych, zapisanych 
arabskimi literami lub małych kartek pokrytych kombinacjami liter 
i fi gur. W przeświadczeniu tubylców chronią właściciela od utonięcia, 
pożaru, choroby, przynoszą obfi te połowy ryb, gwarantują udane 
pożycie małżeńskie, przy czym ich skuteczność warunkuje postawa 
etyczna użytkownika. Szczególnie upodobali je sobie żołnierze, lecz, 
jak zauważa jezuita:

13 Bohomolec  pisze o nich obszernie w swojej rozprawie (zob.: Boho-

molec  1772: 298–299; Bohomolec  1777: 221–224).
14 Słowa te często stosowane są wymiennie. Różnica między amuletem 

a talizmanem polega na tym, że amulet chroni właściciela, natomiast tali-

zman zapewnia mu sukces.
15 Inkluz (z łac. zamknięty, osadzony) oznaczał ducha zamkniętego 

w jakimś przedmiocie i wypełniającego wszelkie polecenia właściciela. 

Z tego powodu chętnie noszony był w charakterze talizmanu (zob.: Linde 

1994: 207).
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choćby było najdzielniejsze ich grisgris, nie może obronić od puf, 

jako oni wyrażają, to jest od strzelby, której według nich nic oprzeć 

się nie zdoła. (Bohomolec  1772: 162, przyp. www)

Opisana sytuacja ma dowodzić, że korzystanie z usług kapła-
nów redukuje lęk. Uwidacznia się w tym miejscu psychologiczna 
i socjologiczna funkcja magii — dziki czuje bezsilność wobec natury 
i w sytuacjach, w których kończy się jego kontrola nad nią, ucieka 
się do magii.

Jan Bohomolec , umieszczając w swojej rozprawie opisy religijnych 
i magicznych zachowań przedstawicieli odmiennych kultur, nie ma 
ambicji stworzenia obrazu całościowego16. W swoim wywodzie wysłu-
guje się opisami i sądami innych autorów. Jako badacz reprezentuje 
typ uczonego gabinetowego, który swoją wiedzę czerpie głównie ze 
źródeł pisanych. Przytoczone w książce przykłady mają mu posłu-
żyć do zilustrowania przyjętych wcześniej tez. W opisach rytuałów 
praktykowanych w innych kulturach nie dostrzegamy fascynacji tym, 
co „dzikie”, egzotyczne. Dziki staje się dla autora rozprawy fi gurą 
człowieka, który, parafrazując Immanuela Kanta , nie odważył się 
wyjść z niepełnoletności, jest niezdolny do posługiwania się własnym 
rozumem bez obcego pośrednictwa, dlatego żyje w świecie przesą-
dów i zabobonów.

II. Teolog w magicznym świecie raz jeszcze

Osobny problem stanowi fenomen popularności zachowań, okre-
ślanych przez Jana Bohomolca  w jego rozprawie jako zabobonne, 
w świecie współczesnym. Warto zwrócić uwagę na aktualność 
i anachronizm pewnych stwierdzeń autora Diabła oraz na nietrafi one 
prognozy jezuity. Bohomolec  zdawał się sądzić, że w momencie 

16 Pożądane byłoby skonfrontowanie stworzonego przez Bohomolca  

obrazu „dzikich” z badaniami współczesnych antropologów oraz z dzie-

łami, z których zapewne obfi cie korzystał. Przyniosłoby ono zapewne 

nowe, interesujące ustalenia.
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kiedy ludzie przestaną wierzyć w czary i czarownice, to magiczny 
świat odejdzie w niebyt. Tymczasem jednym z paradoksów wieku 
świateł była przypadająca na jego okres schyłkowy ogromna inwazja 
okultyzmu17. Nastąpił wówczas zauważalny odwrót od racjonalizmu 
połączony z wybuchem idei irracjonalistycznych. Być może to 
przypadające na kres epoki okultystyczne odrodzenie stało się jedną 
z przyczyn zapomnienia jego rozprawy? 

Wzrost zainteresowania sferą nadprzyrodzoną obserwujemy 
i dzisiaj. W czasach niesłychanego rozwoju środków przekazu potęga 
rynku znacznie rozszerzyła zasięg zjawisk irracjonalnych i krąg ich 
odbiorców. Choć wydawałoby się, że w zurbanizowanych społeczeń-
stwach magia powinna całkowicie zniknąć, wciąż przybywa tekstów 
literackich, w których nie jest ona wyłącznie ornamentem, ale głów-
nym tematem. Podobną eksplozję magii możemy zaobserwować we 
wszystkich epokach uważanych za ostoję rozumu, np. w renesansie. 
To pozornie zaskakujące zjawisko okazuje się więc pewną prawidło-
wością (zob.: Bator  1998: 7–8).

Według ojca Aleksandra Posackiego , jezuity, znanego egzorcysty 
i autora licznych prac o zagrożeniu okultyzmem, popularność tego 
typu literatury jest bezpośrednim skutkiem dokonanej w „wieku 
świateł” zmiany sposobu postrzegania świata oraz przyjęcia oświe-
ceniowego modelu myślenia, który zakłada, że demony są jedynie 
tworem kultury (Posacki  2006: 21). Oświeceniową ideologię, będącą 
według jezuity często ukrytym orężem materializmu i duchowej 
ciemnoty, nazywa on „przesądem intelektualnym”. Zakwestiono-
wanie realistycznego świata magii, zdaniem autora książki, rodzi 
poważne zagrożenia, sprzyja laicyzacji, jest źródłem kryzysu trady-
cyjnych wartości i uznanych autorytetów. Posacki  nie jest w swoich 
poglądach odosobniony. Często spotykamy się z opinią, że tęsknota 
współczesnego czytelnika za sacrum wydaje się pokłosiem rewolucji 
światopoglądowej, która dokonała się w osiemnastym stuleciu, kiedy 
to zakwestionowano pewność w istnienie Boga. Wzrost zaintereso-

17 Widać to w pamiętnikach z epoki, np. baronowej Henriette-Louise 

d’Oberkirch  (zob.: Oberkirch  1981: 61–62, 274–275).
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wania naukami tajemnymi wynika dziś przypuszczalnie ze znużenia 
cywilizacyjną codziennością oraz z potrzeby poznania świata i poczu-
cia sensu życia, która u pewnej części ludzi nie jest już zaspakajana ani 
przez tradycyjne religie, ani przez fi lozofi ę, ani przez światopogląd 
scjentystyczny (Wierciński  1994: 109).

Dostrzegając wyraźne analogie między oświeceniem a czasami 
współczesnymi, o. Posacki  stara się wyjaśnić niezwykłą popularność 
magii, kierując swoje zainteresowanie między innymi w stronę cyklu 
powieści Joanne K. Rowling  o Harrym Potterze. W odróżnieniu od 
racjonalistów „wieku świateł”, dla których popularność nauk tajem-
nych była powodem do narzekań nad zapóźnieniem cywilizacyjnym 
ówczesnego społeczeństwa, czy intelektualistów dwudziestego wieku, 
analizujących zagadnienie przez pryzmat psychologii oraz socjologii, 
znany egzorcysta widzi w nasilającym się zjawisku problem teolo-
giczny. Okultyzm uznaje on za przesąd i traktuje jako system rywa-
lizujący z całościową wizją chrześcijaństwa (por.: Litwiniszyn  2001: 
133). Jezuita próbuje dowieść, że autorka cyklu konsekwentnie posłu-
guje się strategią „subtelnego zwodzenia”, polegającą na stopniowym 
wciąganiu, uzależnieniu i zniewoleniu czytelnika.

W książce o. Posackiego , katolickiego teologa, który wierzy 
w realizm magii, pojawia się myśl, że w najbardziej rozwiniętych 
technologicznie społeczeństwach magia i gnoza pełnią dziś funkcję 
duchowej strawy i w zastosowaniu społecznym od renesansu postrze-
gane są jako alternatywna religijność (Zambelli  1994: 47–48). O.  Posa-
cki  zdaje się podzielać przekonanie rumuńskiego religioznawcy 
Mircei Eliadego 18. Wedle danych statystycznych, przytaczanych przez 
Eliadego  w swoich pracach, w latach siedemdziesiątych XX wieku pięć 

18 Poglądy na temat roli magii we współczesnym świecie Eliade  sprecy-

zował w cyklu wykładów, wygłoszonych na początku lat siedemdziesiątych 

w uniwersytetach w Filadelfi i i Chicago. Problemu tego dotyczą zwłaszcza 

Okultyzm a świat współczesny (wygłoszony 24 V 1974 roku w Filadelfi i, opub-

likowany we wrześniu tego roku) i Kilka uwag o czarach w Europie (wygło-

szony również w maju 1974 r., opublikowany w roku następnym). Oba 

teksty w przekładzie polskim ukazały się w zbiorze: Eliade  1992.
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milionów Amerykanów wierzyło w przepowiednie astrologiczne lub 
korzystało z horoskopów, co dla badacza dowodzi porażki chrześci-
jaństwa, które walczy z gwiezdnym determinizmem ograniczającym 
w znacznym stopniu wolność jednostki (Eliade  1992: 69; zob.: Aveni  
2001: 300–308). Z punktu widzenia nauki chrześcijańskiej, wróżbiar-
stwo nie jest niezobowiązującą zabawą — jak przyjmuje się od czasów 
oświecenia — ale oznacza akceptację fatalizmu i przywłaszczenie sobie 
wiedzy Boskiej (Posacki  2006: 73–75; por. Słownik 1998: 662–663). 
Licznie powstające sekty i nowe kulty łączy bunt przeciw religii 
chrześcijańskiej na skutek uproszczenia liturgii, niechęci do gnozy 
i stanów mistycznych (Eliade  1992: 71–72). W obrębie młodzieżowej 
subkultury astrologia jest częścią nowej gnozy, zawierającej rewolu-
cyjną koncepcję nowej epoki Wodnika.

Podobnie jak Jan Bohomolec , o. Posacki  ostro polemizuje z prze-
konaniem o występowaniu bezinteresownej motywacji do podejmo-
wania czynności magicznych i dobrej magii. Reprezentuje punkt 
widzenia zgodny ze stanowiskiem Kościoła19. Jezuita przekonuje — 
i trudno się z tym nie zgodzić — że w magii nikogo się nie słucha, 
nie ma się nad sobą żadnego zwierzchnika, ale zawsze się rozkazuje 
i stawia siebie w centrum. Czarnoksiężnikiem staje się ten, który 
z niskich, samolubnych pobudek — nawet pragnienia posiadania 
wiedzy, jeżeli ma ona służyć wyłącznie jego własnemu zadowoleniu — 
nadużywa magicznych mocy. Poczynione przez o. Posackiego  obser-
wacje dyskwalifi kują magię i gnozę i nieustannie przypominają, że 
mamy do czynienia wyłącznie z iluzją uzyskaną przy pomocy wielu 
środków. Jego książka ujawnia różne oblicza okultyzmu i zdziera 
maski, które ten nakłada. Autor pokazuje, że okultyzm zastawia 
rozmaite sieci i pułapki, rozsyła emisariuszy i proroków, a także 
posiada swoją wiedzę podmiotową, wyrażoną w tekstach źródłowych 
(por.: Posacki  1997: 6–7). Demaskuje i deprecjonuje diabła, odbie-
rając mu szereg kompetencji. Jego stwierdzenia wydają się paralelne 
wobec ustaleń Bohomolca  (por.: Kowalewska  2009: 85–91). Podobna 

19 Problem ten szczegółowo omawia w swojej książce ks. Roman Pindel  

(Pindel  2003).
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jest także motywacja do podjęcia rozważań, a mianowicie zapotrze-
bowanie na wypowiedź teologa w dyskusji na modne „magiczne” 
tematy, korygowanie błędnych potocznych wyobrażeń.

SŁOWA KLUCZOWE: 

Jan Bohomolec, przesąd, magia, religia, „dobry dzikus”
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MAGIC OF THE WILD PEOPLE. IMAGES OF OTHER 
CULTURES IN JAN BOHOMOLEC ’S 

‘DIABEŁ W SWOJEJ POSTACI’

(summary)
The author of the paper attempts to present the other side of Jan 

Bohomolec’s (1772–1777) text — Diabeł w swojej postaci (Devil As It Is), which 

has already been an object of research reflection. The paper describes 

images of other cultures included in Bohomolec’s dissertation and 

contemporary phenomena which seem to be parallel to the phenomena 

described by the Jesuit. The Author has noticed that the examples of magic 

activities in Bohomolec’s book are subordinated to educational value of 

the dissertation. Exemplification from non-European countries illustrates 

a thought that similar or identical behaviours are common in many 

cultures and places. They also bear out that superstitions are an across-the-

board phenomenon. In the second part of the paper, the Author focuses 

on contemporary cultural trends in the context of popularity of magic. 

She considers timeliness and anachronism of some of the Bohomolec’s 

approaches and his wrong prognosis.
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