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Streszczenie 

Artykuł zawiera informacje o ludowych wyobrażeniach na temat aniołów i roli, 

jaką pełnią one w życiu człowieka. Wychodząc od prezentacji hierarchii sił niebieskich 

według Pseudo-Dionizego, autorki skupiają swoją uwagę na ludowych wyobrażeniach  

o aniołach jako posłannikach Boga. Wiele miejsca poświęca się współczesnym relacjom, 

poświadczającym obecność aniołów na ziemi także obecnie. Analizowane są również 

teksty folklorystycznych pieśni, w których anioły towarzyszą nie tylko ludziom, lecz 

także Matce Bożej i postaciom świętych. Ludowe wyobrażenie o aniołach i o tym,  

co anielskie reprezentowane jest też poprzez frazeologizmy i antroponimy świeckie oraz 

zakonne. 

Słowa kluczowe: anioły, folklor bułgarski, badania etnograficzne, ludowe pieśni 

Anioły w dzisiejszym rozumieniu tego słowa pojawiły się w świadomości 
Słowian stosunkowo późno, bo dopiero po przyjęciu przez kolejne ludy słowiań-

skie religii chrześcijańskiej1. Zatem w wypadku Bułgarów powinno to mieć miej-
sce najpóźniej w drugiej  połowie wieku IX (oficjalny chrzest Pierwszego Carstwa 

Bułgarskiego datowany jest na rok 863, częściej 864, jednak chrześcijaństwo na 
tych ziemiach było obecne już dużo wcześniej). Co znamienne, protobułgarski 
władca Borys, przyjmując, chrzest obrał nowe imię Michał, tożsame z imieniem 
archanioła (ale też ówczesnego cesarza Bizancjum Michała III)2

. Borys-Michał 
                                                           
1
  Chociaż, jak wiadomo, anioły nie są istotami występującymi jedynie w religii chrześcijańskiej 

(zresztą nadspodziewanie trafnie definiuje polska Wikipedia, w której czytamy, że anioły to „byt 
duchowy w wielu religiach, który służy i na różne sposoby wypełnia zamysły Boga”). Na pierwsze 
wyobrażenia istot bezcielesnych natknąć można się w starożytnym Egipcie i Babilonii. W religiach 

tych cywilizacji były całe zastępy duchów i istot, będących pośrednikami między bogami a czło-

wiekiem. Często przedstawiano je jako uskrzydlone zwierzęta z ludzkimi twarzami. Przypisywano im 
wszakże pewien rodzaj cielesności, co znajduje potwierdzenie w apokryficznej Księdze Henocha 

(anioły tam występujące m.in. płodziły dzieci, odczuwały głód i pragnienie). 
2
  „Ochrzcił się Borys z mocy Boga archont Bułgarii, nazwany imieniem Michał, razem z danym mu  

od Boga ludem w roku 6374” głosi inskrypcja z Balszi – cyt. za: M. J. Leszka, K. Marinow, Carstwo 

bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura 866-971, Warszawa 2015, s. 36.  

Język. Religia. Tożsamość 
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jako władca oddał się pod opiekę swojego niebiańskiego patrona. W roku 900 
bułgarski władca ufundował nad jeziorem Ochrydzkim klasztor pod wezwaniem 
archanioła Michała – najprawdopodobniej w związku z tym Klemens Ochrydzki 
napisał Słowo pochwalne na cześć Michała i Gabriela. Szeroko znane jest także 
inne dzieło poświęcone archistrategowi Michałowi – kanon ku jego czci, który 
wyszedł spod pióra Konstantyna Presławskiego. 

Sam wyraz anioł (bułg. ангел) pochodzi od greсkiego ἄγγελος (ángelos, 

według wymowy bizantyjskiej ánhielos), gdzie pierwotnie oznaczał „posłańca”. 
W Starym Testamencie analogiczne byty duchowe są nazywane w języku hebraj-
skim mal’ach – co również znaczy „posłaniec”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że zarówno gr. angelos jak i hebr. mal’ach oznaczają posłańca w ogóle, bez 
przesądzania o jego ludzkiej bądź duchowej naturze. Różnica na poziomie 
językowym pojawia się dopiero w łacińskim tłumaczeniu Biblii. W przypadku, 

gdy mal’ach bądź angelos ma oznaczać posła ludzkiego, tłumacz używa słowa 
nuntius lub legatus, gdy zaś ma oznaczać posłańca boskiego, pojawia się słowo 
angelus, będące oczywiście zlatynizowaną formą gr. angelos.

3
 

W chrześcijaństwie aniołowie pełnią dwie główne funkcje: gloryfikującą 
(wysławiają chwałę i wspaniałość Boga) oraz pośredniczącą (są posłańcami Boga, 
opiekunami powierzonych im osób, zanoszą ludzkie modlitwy przed oblicze 
Boga, oznajmiają ludziom jego wolę, pomagają podjąć właściwą decyzję) – stąd 
np. w Księdze Rodzaju cherubiny strzegą wejścia do ogrodu Eden, a w Apoka-

lipsie św. Jana aniołowie wymierzają kary spadające na ludzkość. Jak wykażemy 
później, w bułgarskich tekstach folkloru rzecz ma się nieco inaczej.  

W pismach ojców Kościoła naukę o aniołach spotykamy już w pierwot-
nych dokumentach chrześcijaństwa. Sława pierwszego angelologa przypadła 
Pseudo-Dionizemu Areopagicie (V wiek). Jego dzieła zebrane w Corpus Diony-

siacum znane są także (szczególnie we wschodnim kręgu chrześcijaństwa) jako 
Areopagityki. Nie będziemy w tym miejscu zatrzymywać się nad rozważaniami, 
które nadal nurtują wszystkich badaczy jego pism, to jest nad osobą ich autora, 
który, jak głosi legenda, miał przyjąć chrześcijaństwo z rąk samego apostoła 
Pawła i stać się pierwszym biskupem Aten w I wieku, gdyż opinie na ten temat 
są bardzo różnorodne. Ważne, że jego dzieła, takie jak Hierarchia niebiańska, 

Hierarchia kościelna, Imiona Boskie i Teologia mistyczna (napisane 

najprawdopodobniej w V wieku) wytyczyły kierunek rozważań chrześcijańskiego 
Wschodu

4. Były one dobrze znane i w dużym stopniu uformowały filozoficzne 
poglądy Konstantyna-Cyryla oraz pisarzy wczesnej epoki starobułgarskiej: Jana 
Egzarchy, Konstantyna Presławskiego i twórcy Pierwszego Zbornika Symeona  

                                                           
3
  W. Kosior, Anioł w Biblii hebrajskiej. Pojęcie mal’ach w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym, 

„Studia Judaica” 2009, nr 1-2 (23-24), s. 58. 
4
  Tytuły cytujemy za: Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne (Hierarchia niebiańska, 

Hierarchia kościelna, Imiona Boskie, Teologia mistyczna, Listy), tłum. M. Dzielska, wyd. 2 popr., 
Kraków 2005. 
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z 1073 roku. Były także dobrze znane na Zachodzie przez kolejne wieki. W dziele 

Imiona Boskie (lub w innym tłumaczeniu O imionach Bożych) wspomina się 
także inne teksy, wśród których znajdujemy O właściwościach i zastępach aniel-

skich, które niestety nie przetrwały do naszych czasów. Dla nas najważniejszy 
jest jednak sam fakt istnienia dzieła O właściwościach i zastępach anielskich, 

gdyż było to pierwszy chrześcijański tekst, w którym dokonano podziału  
i strukturalizacji anielskich chorągwi, ujmując je według skali od najniższej  
do najwyższej i od spraw ziemskich do niebiańskich. Od Pseudo-Dionizego 

dowiadujemy się, że ludzki umysł, który nawykł do konkretnych obrazów,  
w podobny sposób wyobraża sobie niebiańskie bezcielesne byty i ukonkretnia, 
urzeczywistnia umysły bezcielesne, chciałoby się nawet powiedzieć „materializuje” 
je. Nieposiadającym formy materialnej bytom człowiek nadaje odpowiednią 
formę (tworzy ich przedstawienia, obrazy), jednocześnie nie rezygnując z ich 
symbolicznego znaczenia.  

Pseudo-Dionizy Areopagita nie tylko dokonuje strukturalizacji hierarchii 

aniołów, ale także w ostatnim rozdziale swojego dzieła szuka odpowiedzi na 
pytania: co oznaczają zmysłowe wyobrażenia sił anielskich? Co symbolizuje ich 
ogień, ludzki wygląd, możliwość postrzegania, oczy, nozdrza, uszy, usta, brwi  
i rzęsy, młody wiek, zęby, ramiona, łokcie, ręce, serce, piersi, plecy, nogi, skrzy-

dła, nagość, ubiór, jasne suknie, odzież duchownego, pasy, berła, kopie, siekiery, 
broń o geometrycznym kształcie, wiatr, obłoki, miedź, bursztyn, twarze, złożone  
do oklasków dłonie, barwy różnorakich kamieni; co oznacza  symbol lwa, wołu, 
orła, koni różnej maści, rzek, rydwanów i kół, i dlaczego tak często wspomina się 
o radosnym uniesieniu aniołów?  

Tabela 1. Hierarchia aniołów według Pseudo-Dionizego przedstawia się następująco 

(nazwy podajemy wraz z ich bułgarskimi odpowiednikami): 

Hierarchie I (1) II (2) III (3) 

Najwyższa, 
najbliżej 
Boga 

Serafiny (Серафими) 

Najbliższe ze wszystkich 
swojemu Twórcy i Stwórcy, 

sześcioskrzydłe [Iz. 6,2]. 
Serafin po hebrajsku 

znaczy ‘mówiący’ 

Cherubiny 

(Херувими) 

Wielookie, 

promieniujące blaskiem 
bliskości Boga. 
Cherubin w języku 
hebrajskim oznacza 

przenikanie, rozumienie 

lub „wylew” mądrości 
najwyższej 

Trony (Престоли) 

Bosonogie, następne  
w kolejności przed 
Zasiadającym na tronie. 
Boga noszą w sobie 
niejako skrycie  

i niezauważalnie. 
Pomagają królom  
i władcom w wydawaniu 

prawidłowych sądów  

Średnia 

I (4) 

Moce (Господства) 

Panują nad pozostałymi 
zastępami anielskimi, które 
podążają za nimi, same 
będąc wolne 

II (5) 

Siły (Сили) 

Przepełnione Boską 
Mocą, błyskawicznie 
wypełniają wolę 
Mocnego, Silnego 

III (6) 

Władze (Власти) 

Maja władzę nad 
diabłem, mogą 
uspakajać jego działania  
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Najniższa 

I (7) 

Panowania (Началства) 

Panują nad niższymi 
zastępami anielskimi, 
kierując je ku wypełnianiu 
Bożych nakazów. Im także 
powierzone zostało 
kierowanie Wszechświatem 
oraz opieka nad 

wszystkimi królestwami  
i księstwami, bo każde 
królestwo i lud ma swojego 
opiekuna, protektora  

II (8) 

Archaniołowie 

(Архангели) 

Wielcy zwiastuni. 

Ujawniają proroctwa, 
poznanie i rozumienie 

Bożej woli, które 
otrzymują od wyższych 
zastępów, a objawiają je 
zastępom niższym, czyli 
aniołom, a przez nich – 

ludziom 

III (9) 

Aniołowie (Ангели) 

Są najbliższe ludziom. 

Objawiają tajemnice 
Boskie, są zawsze 
gotowe do pomocy, 

wystarczy, by człowiek 
tego zapragnął 

 

Wprawdzie Pseudo-Dionizy Areopagita nie wypowiadał się na temat 
wyobrażeń malarskich anielskich chórów, jednak tzw. hermeneie, czyli 

średniowieczne objaśnienia sztuki malarskiej przekazały kolejnym pokoleniom 
konkretne zasady. Na przykład w hermenei Dionizego z Furny w rozdziale  

„O dziewięciu chórach” czytamy: 

Według świętego Dionizego Areopagity, chórów świętych aniołów jest 

dziewięć. Dzielą się one na trzy stopnie [tákseis]. Pierwszy: Trony, 

Cherubiny, Serafiny. Trony przedstawiane są jako ogniste obręcze ze 

skrzydłami na obwodzie, które mają pośrodku oczy i przeplecione są 

wzajem tak, że tworzą jakby trony królewskie. Cherubiny maja jedną 

głowę i dwoje skrzydeł, Serafiny zaś sześć skrzydeł: dwoma zasłaniają 

sobie twarz, dwoma stopy, ostatnie zaś rozpostarte są do lotu; w dłoniach 

trzymają rypidiony z napisem „Święty, Święty, Święty”. Takimi je widział 

prorok Izajasz (Iz 6, 2-3). Tetramorfy przedstawiane są jako sześcio-

skrzydły stwór [Hakseptérygon] z koronami na głowach i anielskich 

obliczach; każdy z nich trzyma Ewangelię przed piersią, między dwoma 

skrzydłami ponad głowa każdej z nich widnieje orzeł, na skrzydle bocznym 

po prawej jest lew, po lewej zaś widzimy wołu. Patrzą ku górze, a u swych 

stóp mają Ewangelie. Takimi je widział prorok Ezechiel [Ez 1, 4-12]. 

Drugi, zwany „ozdobieniem” [diakósmēsis]: Panowania, Potęgi, Władze. 

Te przedstawia się jako odziane w stichariony [stichária] sięgające stóp  

i przepasane zielonozłotymi orarionami [ōrária], ze złotym berłem [robdos] 

w prawej dłoni, z pieczęcią ○ w lewej. 

Stopień trzeci: Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie. Przedstawiani 

są w ubiorach wojskowych ze złotymi pasami, z dzidami [kontária]  

w dłoniach, o zakończeniach podobnych siekierom opatrzonych spiczastymi 

ostrzami
5
.   

                                                           
5
  Dionizjusz z Furny, Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej, tłum. I. Kania, s. 51, Kraków 2003. 
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Skoro zatem uważna lektura Biblii nie przynosi nam pożądanych wyjaśnień 

co do porządku zastępów anielskich i ich funkcji, skoro nad ich uporządkowaniem 

trudziło się wielu ojców Kościoła (jeszcze więcej na ich temat można odnaleźć  
w pismach kabalistycznych i apokryfach), nie należy się dziwić, że ludowe 
wyobrażenia mogą przynosić także inne rozwiązania. Wiadomo na przykład,  
że anioły ze swej natury pozbawione są płci, jednak – jeśli wierzyć encyklo-

pedycznemu opracowaniu Българска митология – bałkańska wyobraźnia 
ludowa każe w nich widzieć piękne jasnowłose istoty, noszące cechy młodych 
chłopców (sic!), odzianych w pozłacane szaty i mających skrzydła u ramion6

.  

Do urody aniołów nawiązuje powiedzenie Ангел на лице, дявол на сърце 

odnoszące się do ludzi urodziwych, lecz złych7. Łączy ono w sobie wiarę  
w dobrych i upadłych posłanników Boga – liczba aniołów równa jest dwukrotnej 
liczbie ludzi na ziemi, gdyż każdy człowiek ma swego anioła i, niestety, także 
swego diabła (upadłego anioła), które nieustannie ze sobą konkurują. Anioły 
miałyby unosić się nad prawym ramieniem człowieka, a diabły nad lewym – stąd 
spać należałoby na prawym boku, by diabeł nie „wziął góry”, czyli nie uzyskał 
przewagi nad aniołem. Z tej właśnie przyczyny konających kładziono tuż przed 
śmiercią na prawym boku, wtedy tylko anioły miały szansę zwyciężyć w walce  
o duszę, odprowadzając sprawiedliwych na sąd Boży. Wiara w to, że niektórzy 
ludzie mieli „słabego anioła” doprowadziła do utożsamiania takich osób z tymi, 
którzy przeistaczają się po śmierci w różnego rodzaju zjawy i wampiry 
(вампири, таласъми, самодиви). Z kolei w anioły mogły się przeistaczać dusze 
ochrzczonych dzieci, a w archaniołów Gabriela i Michała – dusze „czystych”, 
czyli dziewiczych chłopców. 

Archanioły doczekały się w bułgarskim kalendarzu obrzędowym swoich 
świąt. Archanioła Gabriela, należącego do serafinów, czci się w dniu Zwiastowa-

nia (on właśnie miał przynieść Matce Bożej wieść o oczekiwanych narodzinach 
Syna, stąd przedstawiany jest zwykle na lewym skrzydle tzw. carskich wrót  
w cerkwiach). Święto Zwiastowania (Благовещение, lud. Благовец) przypada na 

25 marca (według kalendarza juliańskiego 7 kwietnia), zatem na początek wiosny, 

dlatego tradycja ludowa każe w tym dniu obserwować ptaki. Podobno dzieci  
na widok bociana wołają w tym dniu Щърко шарен, дългокрак, дай ми здраве 
с кукуряк, co ma im zapewnić zdrowie, a dziewczęta szykujące się do zamąż-

pójścia wypatrują jaskółki, by na jej widok wypowiedzieć życzenie Лястовичке, 

посестримке, каквото ма земи, такъв нишан да ми туриш!  Przynoszący 
dobrą nowinę archanioł Gabriel przedstawiany jest zwykle na ikonach z gałązką 
oliwną lub kwiatem w dłoni.8  

Na 8. dzień listopada przypada tzw. Aрхангеловден (zgodnie z oficjalną 
nomenklaturą Cъбор на св. архангел Михаил). Archanioł Michał uważany jest 
                                                           
6
  Българска митология. Енциклопедичен речник, съст. А. Стойчев, София 1994, с. 11. 

7
  К. Анкова-Ничева, Нов фразеологичен речник на българския език, София 1993, с. 40. 

8
  Н. Ников, Празниците на българите. Какво да или не се прави, София 2010, с. 150. 
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za przywódcę sił niebieskich (архистратиг) i wojownika przeciw siłom 
ciemności i duchom. Wiara ludowa uczyniła z niego bożego posłańca, który jest  
w stanie zakończyć ziemską drogę każdego człowieka, jest bowiem jednym  
z siedmiu braci, którzy rozdzielili między sobą świat ziemski i podziemny. 
Archanioł Michał (potocznie św. Rangel – св. Рангел) otrzymał we władanie 
dusze umarłych, stąd jego ludowa nazwa вадидушник lub душевадник9

.  

W ludzkiej wyobraźni Archanioł Michał urósł do rangi jedynego przedstawiciela 
i obrońcy duszy ludzkiej przed Bogiem równego świętym (stąd np. wywodzą się 
dość osobliwe wierzenia i obyczaje obecne w regionie północno-zachodniej 

Bułgarii)10. Michałowi, obdarzonemu poczuciem sprawiedliwości i współczucia 

przypadł świat zmarłych i ich dusz – stąd kiedy na twarzy zmarłego zauważyć 
można uśmiech, oznacza to, że archanioł Michał podał mu złote jabłko, czyli 
przejął jego duszę (zgodnie z ludowymi wierzeniami Michał może przejmować 
duszę za pomocą jabłka lub noża, rzadziej miecza)11. Na sobotę poprzedzającą  
to święto przypada jedna z czterech tzw. zadusznic, czyli dni zmarłych 
(Рангеловската задушница), a obrzędowe chleby pieczone tego dnia mają  
tę samą formę, co chleby przygotowywane na ucztę po pogrzebie12

. W tym dniu 

oddaje się cześć również wszystkim aniołom, a świętować mogą także osoby 
noszące imię Angeł, Angelina, Michael, Michaela, Rajczo, Rajna, Rangeł itp. 

W tym miejscu zauważmy, że w bułgarskiej antroponimii utrwalone zostały 
imiona własne przejęte bezpośrednio od nazw anielskich zastępów, ale nie 
wszystkie. Nieproduktywnymi okazały się te, które zawierają w sobie element 
materialnego jestestwa: Престоли, Господства, Сили, Власти i Началства13

. 

Popularność zaś zyskały imiona Серафим, Херувим, Архангел, Ангел 

(Ангеларий), spośród których najczęściej spotykanymi są Ангел i Рангел  

(od Архангел) – to ostatnie szczególnie w Bułgarii zachodniej i Macedonii. 
Серафим, Херувим, Архангел i Ангеларий są używane przede wszystkim jako 
imiona duchownych i często obierane są prze mnichów. Dotyczy to także imion 
żeńskich derywowanych od nich, takich jak Серафима i Херувима. Архангел 

posiada z pewnością konotację typowo męską, która wyklucza wszelki element 
żeński wśród imion osób duchownych, zatem także żeńskie derywaty. Inaczej 
anioły – istoty bezpłciowe, od których nazwy tworzy się także imiona żeńskie 

                                                           
9
  Православен календар Православен календар с описание на църковните и народни празници, 

съст. С. Гюрова, А. Кирилова, Велико Търново 1993, s. 125, H. Ников, op. cit., с. 217. 
10

  Wedle różnych tradycji liczba archaniołów jest różna. W bałkańskiej tradycji ludowej jest ich siedmiu,  

a ich imiona odpowiadają tym, które podawali chrześcijańscy gnostycy: Michał, Gabriel, Rafał 
(Rafael),Uriel (Fanuel), Barachiel, Sealtiel, Jehudiel, (por. Православен календар с описание…,  

op. cit., с. 52). H. Ников, op. cit., с. 217. 
11

  Д. Маринов, Народна вяра и религиозни народни обичаи, II. Издание, София 1994, с. 321-322. 
12

  H. Ников, op. cit., с. 217; Българска митология, op. cit., s. 15; Д. Маринов, Народна вяра  
и религиозни обичаи, Избрани произведения, t. 1, София 1981, с. 692-694. 

13
  Wszystkie imiona pozostawiamy w zapisie cyrylicą, by nie zakłócić transkrypcją ich właściwego 

odczytania. 
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(por. niżej; podstawową formą jest tu Ангелина, w bułgarskiej tradycji antropo-

nimicznej brak imienia Ангела, charakterystycznego dla języków zachodnich). 
Poniżej podajemy przykłady antroponimów – derywatów utworzonych  

od imion aniołów: 
˗ Серафим – Серафима,  

˗ Херувим – Ерофим, Ефрем, Херувима, 

˗ Архангел – Рангел, Рало, Райко, Райно, Райнуш, Райчо, Райчин, 
Рашо, Рашко; Рая, Райна, Райка, 

˗ Ангел (Ангеларий) – Агатангел, Ангелко, Ангелин, Ангелаки, 
Ангелуш, Ангелушко, Гело, Геле; Ангелина, Ангика, Лина, Анга, 
Ангелушка, Гела, Гелушка, Гика, Гия. 

Większość z nich stała się z czasem podstawą do tworzenia nazwisk,  
np. Серафимов, Ранчелов, Райков, Райнов, Рашев, Ангелов, Ангелушев i in. 

Nieco inaczej rzecz ma się z imionami własnymi archaniołów. Jak wia-

domo, mają one swoją utrwalona pozycję w księgach biblijnych. Zatem takie 
imiona, jak Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, (szczególnie pierwsze trzy spośród 
nich) są również utrwalone w tradycji bułgarskiej, przy czym Гавриил/Гаврил  

i Рафаил nadawane są częściej w Bułgarii Zachodniej i Macedonii (ostatnio 
także wiele derywatów od nich, np. Рафно, Рафе, Рафаила, Рахно, Рахню, 

Рахни, Рахна). 

Interesujące wydają się także w tym kontekście antroponimy używane 
przez bułgarskich twórców z różnych dziedzin sztuki w roli pseudonimów oraz 
wybierane przez pisarzy imiona bohaterów literackich. Jednak to zagadnienie 
odnotowujemy jedynie w tym miejscu jako fakt godny refleksji naukowej. 

Podobnie rzecz ma się z badaniami porównawczymi w obrębie różnych języków 
słowiańskich. W tym miejscu zaznaczymy tylko, że np. w języku rosyjskim nie 
są popularne imiona, jak Ангел/Ангеларий, Архангел i Херувим, z drugiej zaś 
strony Серафим ma utrwaloną pozycję. 

Stała obecność aniołów w bułgarskich wierzeniach i języku spowodowała 
wykształcenie się frazeologizmów, w których ich obraz zajmuje centralne miejsce: 

˗ Като ангел – Кротък като ангел/че; Кротък като серафим/че; 
Заспа като ангел, 

˗ Ангелски криле – Под ангелско крило; Ангелска закрила/защита, 

˗ Ангелски език/реч – Небесен език/реч, 

˗ Ангелска музика, Ангелска песен, Ангелски глас (te pojęcia zostały 
wykorzystane dla utworzenia przydomku kompozytora i śpiewaka  
z XIII wieku, Jana Kukuzela – Ангелогласния), 

˗ Ангелско лице, Ангелско сърце, Ангелска светлина, 

˗ Ангелска супа/чорба/чорбица, 

˗ Слаб ми е ангелът, 

˗ Изкара ми ангелите. 
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O ile pierwszych pięć przykładów wydaje się być w pełni zrozumiałymi  
w naszym kręgu kulturowym, o tyle trzy ostatnie wymagają pewnych objaśnień. 
Ангелска супа oznacza zupę bardzo dietetyczną, klarowną, jedzoną w określonych 
dniach postu. Слаб ми е ангелът może powiedzieć o sobie mężczyzna 
odznaczający się wielką słabością do kobiet. Ostatni frazeologizm, Изкара  

ми ангелите odnosi się do silnego uczucia strachu. 
Ważna wydaje się więc konstatacja, że współcześni ludzie wciąż wierzą, 

że mają swoich niebiańskich orędowników, którzy nie opuszczą ich biedzie  
i którzy będą pomagać w trudnych życiowych momentach, dawać jakieś znaki  
i wskazywać kierunki działania. Prace terenowe współczesnych antropologów 
dowodzą, że powyższe stwierdzenie jest prawdziwe14

. Zilustrujemy to opisem 

cudów (w folklorystyce dzielonych na: opowieść autobiograficzną, opowieść  
o osobistych przeżyciach i opowieść osobistą). Zapisów dokonała Wichra Baewa 
w Asenowgradzie i wsiach  w okolicach klasztoru w Baczkowie

15
. Cuda w nich 

opisane związane są przede wszystkim z wciąż trwałym kultem Matki Bożej, 
który, wpisany w kalendarz świąt religijnych, związany jest z Maryjnymi ikonami 
z Baczkowskiego klasztoru i okolicznych miejscowości, lecz temat aniołów 
pojawia się w nich na tyle często, że możemy go uznać za paralelny stały wątek 
tematyczny. Motywacją do podejmowania wątku związanego z aniołami może 
być fakt, że jedna z przyklasztornych kaplic jest poświęcona archaniołowi 
Michałowi (przez miejscową ludność nazywana Свети Рангел). Okoliczni 

mieszkańcy twierdzą, że świętymi miejscami są zarówno kaplica w miejscowości 
Kluwia, źródełko, skała, gdzie znaleziono cudowna ikonę, jak i kaplica św. 
Michała. Legenda mówi, że potajemnie ukryta cudowna ikona Matki Bożej 
została odnaleziona niedaleko źródełka przez chłopca noszącego imię Angeł, 
czyli Anioł. Ten fakt podkreślają wszyscy udzielający wywiadów, również jego 
siostra. Jedna z kobiet wspomina o tym że ikonę okryło rodzeństwo pasące kozy – 

pamięta imię chłopca (Angeł), ale imienia jego siostry sobie nie przypomina. 

Jeden z wątków opowieści dotyczy uratowania ikony dzięki anielskiej pomocy: 
„Ей тая скала се казва Червената скала. Горе има нещо като… така, като 
дупка, като пещера – там са я сложили, там, ангелите сигурно. Те са  

я сложили там иконата”16
. 

                                                           
14

  Opowieści o cudach są gatunkiem, który wywodzi się ze średniowiecza, ale nie pozostał zamknięty  
w jego ramach. Jak zauważa W. Baewa „sytuacja w tym względzie nie zmieniła się zbytnio do naszych 

czasów. We współczesnych popularnych wydaniach żywotów różnych świętych, dokonane przez nich 
za życia lub po śmierć i cuda zajmują centralne miejsce. Funkcjonują także opracowania zawierające 
opowieści o cudach, spośród których najbardziej znane są te, dotyczące Matki Bożej i św. Iwana 
Rylskiego […]. Opowieści o cudach wykorzystywane są także w kazaniach jako środek oddziaływania 

na wiernych i świadectwo mocy świętego oraz świętości miejsca kultu” [tłum. M. W-M]. Por. В. Баева, 

Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит, II. Допълнено и преработено издание, 
София, 2013, с. 35-36. 

15
  B. Баева, op. cit., с. 6. 

16
  Ibidem, с. 215-216. 
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Najbardziej wyrazistą opowieścią jest ta o wydarzeniu nazywanym 
„anielskie” lub „niebiańskie” nabożeństwo, które miało mieć miejsce w cerkwi 
Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Asenowgradzie. Nabożeństwo 
zyskało takie miano, gdyż kobiety opowiadające o nim są przekonane, że zostało 
ono odprawione przez anioły. Cud polegał na procesji aniołów od klasztoru 
Baczkowskiego do cerkwi i na nabożeństwie, któremu towarzyszyły śpiewy, 
bicie dzwonów i niebiańska światłość: „Елате да видите какво става, вика, 
елате да видите какво става, какво шествие пристига! С херувими,  
със серафими, с небесните камбани пристига! И от тука право влиза  
в черквата. И ся тея жени служат вече небесна служба. В дванайсет часа 
почва небесната служба, не както нас през дена, а през нощта. А когато 
ние правиме така през нощта някоя служба, тя има връзка с оная,  
с горната”17

. Opisywane przez nas nabożeństwo obserwowało wielu świadków, 
a ich opowieści przeszły do lokalnej tradycji. Wszystkie one dotyczą wydarzenia, 
które miało miejsce 29 grudnia 1909 roku, kiedy to jedna z kobiet przyprowadziła 

chorą synową do cerkwi, by ta spędziła w niej noc. Nocą zaś niebiańskie śpiewy 
zbudziły wielu ludzi – były to odgłosy nabożeństwa odprawianego przez 
biskupów i diakonów odzianych w szaty „nie wykonane ludzką ręka”, którzy 
śpiewali nad wyraz pięknie. Świadkowie z okolicznych miejscowości potwierdzają,  

że widzieli procesję i światłość w cerkwi, że słyszeli pieśni i dzwony.18
 

Inna opowieść o spotkaniach z aniołami jest objaśniana przez samą infor-
matorkę jako wyraz jej przeczuć i odczuć: „Даже в църква като отида някой 
път, често пъти там, където пееме, срещу това, виждам бели ангелите… 
Свети Архангел Михаил и Исус Христос пак с бели дрехи, с дигнати ръце, 
благославят. И свети Архангел Михаил с една бяла сабя стои така”19

. 

W opowieści o śmierci bliskiego człowieka znów pojawia się obraz Archa-

nioła Michała. Tym razem informatorka opowiada o śmierci swojej 90-letniej 

ciotki, kiedy to, obserwując jej ostatnie tchnienia, prosiła niebiańskie siły: „Мили 
Боже, дядо Боже, Света Богородичко, мил свети Рангеле, моля ти се, 
прибери хи, вземи хи душата! […]”20. Święty Rangeł, czyli Michał, pojawia się 
tu nieprzypadkowo, ludowa wyobraźnia nadał mu bowiem – jak już zostało 
powiedziane wcześniej – rolę душевадника, który przejmuje ludzką duszę  
i odprowadza ją na sąd ostateczny. Informatorka kończy swoją opowieść słowami 
mówiącymi o pewnych czynnościach rytualnych, to znaczy o tym, że zostawiła 
Archaniołowi Michałowi serwetkę do otarcia noża, którym miał wydobyć duszę 
zmarłej: „И хи турих една кърпа от страната на простото креватче,  

да си обрише свети Рангел ножа. Защото той лъже децата с ябълки,  

                                                           
17

  Ibidem, с. 75-80. 
18

  Ibidem, с. 224-230. 
19

  Ibidem, с. 161. 
20

   Ibidem, s. 162. 
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а възрастните хора с нож им зима душата”21
.
 Święty Rangeł, archanioł 

odprowadzający dusze do nieba, obecny jest także w innych opowieściach. 
Pojawia się np. w słowach informatorki, która mówi o śmierci swojej babci:  
„И кво мислиш? Явил хи са свети Рахангел. На мойта баба, баба Гина са 
казвала, Гинка. И казала така: »Слушайте сега кво да ви кажа. Свети 
Рахангел шъ дойде да ми земе душата. Изкарайте ми всичко от сандъка, 
да си го вида кво шъ ми сложите…«”22. Podobne rzecz ma się w opowiadaniu 
Свети Архангел прибира душата на баща й. Wyobrażenie o tym, że archanioł 
Michał przejmuje dusze zmarłych za pomocą noża (miecza) lub jabłka jest typo-

we dla folkloru i ma w nim utrwalone miejsce.
23

 Dlatego niemałym zaskocze-

niem jest pojawienie się postaci archanioła Michała w pieśni kolędników 
wieszczących gospodarzowi dobre plony i powodzenie: 

Михаиле, свет Рангеле, 

ние сношка тамо бехме: 

живо здраво иззимило, 

ощ по-здраво изягнило. 

Тебе пеем домакине,  

тебе пеем, бога славим; 

от бога ти много здраве,  

от юнаци веселение!
24

  

Folkloryści zebrali wiele opowieści o snach związanych z aniołami. Jedna 
z nich rozwiewa wątpliwości pewnej kobiety dotyczące ewangelicznego wątku  
o niepokalanym poczęciu. Kobieta ma sny dotyczące tej historii, przy czym  
i Maryja i archanioł Gabriel są w nich jednocześnie postaciami biblijnymi  
i osobami jej współczesnymi. Bułgarska folklorystka W. Baewa komentuje  
to następującymi słowami: „Dla mojej rozmówczyni mitologiczne wydarzenie 
jest ciągle aktualne i ma bezpośredni związek ze współczesnością, ono wciąż 
trwa i trwa”25

. 

Opowieść o niepokalanym poczęciu i o wymodlonej ciąży związane są ze 
świętem „Bogurodzica Złote Jabłko”. Informatorka łączy ewangeliczną opowieść 
z historiami wielu jej współczesnych  kobiet, mówiąc, że Joachimowi, ojcu 
Matki Bożej, pojawił się anioł, i podając jabłko powiedział: „Joachimie, zabierz 
do domu swoją żonę, pocznie ona dziecko. W tym samym czasie anioł ukazał się 
także Annie i też podał jej jabłko26. Podobny motyw pojawia się także w innych 
opowieściach.  
                                                           
21

  Ibidem, s. 163.  
22

  Ibidem, с. 164-165, 434. 
23

  Маринов Д., 1994, op. cit., с. 321-322. 
24

  Българско народно творчество в дванадесет тома, т. V, Обредни песни, ред. М. Мрнаудов, 
Хр. Вакарелски, София 1962, с. 70-71. 

25
  Ibidem, с. 143.  

26
  Ibidem, с. 214-215. 
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Temat aniołów obecny jest także w przepowiedniach znanego jasnowidza 
z lat 30.h XX wieku, brata Jordancza, który dłuższy czas mieszkał w Aseno-

wgradzie. Kobieta, która go znała, opowiada: „On nam śpiewał anielską pieśń. 
Miał widzenia. Mówił: muszę wam powiedzieć jaka pieśń słyszałem z nieba”.  
W tym momencie informatorka intonuje: 

Вятър вее и люлее 

ангелите в небесата. 

Чудна нова песен пеят: 

Цариград се веч предава, 

християнски той ще става. 

Минаретата ще паднат 

на потурчените църкви, 

най-напред ще да паднат 

четирите минарета 

на „Света София“. 

Ой, султане, турски царю, 

благосклонно подпис давай, 

Константинов град предавай. 

че години веч минаха,  

години тъжни агарянски.
27

 

Inna informatorka opowiada skomplikowana historię, w której przeplatają 
się losy bezdzietnej kobiety, modlącej się o ciążę i innej kobiety, którą we śnie 
nawiedza anioł niosący jej pomoc, w rezultacie czego udaje się uratować jej 
ciężko chorego na gruźlicę syna28. Rozważania folklorystyczne zakończmy 
przytoczeniem tytułów dwu innych opowieści, w których główną rolę odgrywają 
anioły: Śniła swoje zmarłe dziecko jako anioła oraz Święty archanioł założył jej 
złotą koronę. Każda z tych opowieści powinna być objaśniana zgodnie z kon-

tekstem, w którym się pojawia, czego w tym miejscu robić nie będziemy – 

zauważymy jedynie, że ich przekaz jest jasny i jest ściśle związany z misją, jaką 
anioły pełnią w ludzkim życiu.  

Ważna pozycja, jaką anioły zajmują w bałkańskich wierzeniach kazała 
nam sądzić, że znajdziemy wiele różnorakich odniesień do nich w ludowych 
pieśniach. Jednak wbrew naszym oczekiwaniom odnalazłyśmy tam stosunkowo 
niewiele fragmentów odnoszących się do aniołów. Często dotyczą one posłanniczej 
roli tych istot, co znakomicie ilustruje fragment pieśni śpiewanej w okolicach 
Panagiuriszte w dniu poświęconym osobie św. Jana Chrzciciela (Ивановден,  

7 stycznia), gdzie archanioł staje się wysłannikiem świętych, zebranych z okazji 
chrztu Jezusa, wśród których zabrakło św. Mikołaja: 

                                                           
27

  Ibidem, s. 218. 
28

  Ibidem, с. 239. 
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Дай да пратим свет Арангел, 

да са качи на престоле, 

на престоле Мариино, 

да потърси с рог обкован  

и налево и надесно   

давно чуе свет Никола  

давно чуе, та да доде29
 

Anioły w roli posłanników występują także w pieśni, opowiadającej  
o Piotrze, który niespodziewanie staje się wykonawcą bram do raju. 
Odpoczywający pod pięknym drzewem Piotr złości się na dwa gołębie, które 
dziobią liście i kwiaty, niszcząc tym samym drzewo. Tymczasem słysząc zarzuty 
pod swoim adresem gołębie przemawiają ludzkim głosem przekazując Piotrowi 
Bożą wolę: 

Фала тебе, майстор Петре, 

ние не сме два гълабе, 

на ние сме два ангеле,  

отдалеч сме допратени, 

отдалеч низ рай божи! 

Допратил ни самси господ, 

Да отсечеш божур дърво, 

Да направиш раю врати30
. 

W jednej z pieśni anioły (w liczbie sześciu) zdają się wybierać św. Jana  
na osobę godną ochrzczenia Nowonarodzonego, a jednocześnie stają się posłanni-
kami mającymi sprowadzić na uroczystość św. Mikołaja: 

Там роди Младен-Бога 

Младен-Бога, Боже име.   

Никой няма окол нея, 

току бяха шест ангели, 

шест ангели, шестом крилци. 

Шест ангели погледнаха, 

погледнаха горе, долу, 

догледнаха свет Ивана, 

свет Ивана Кръщелника,  

що е кръстил небо, земля, 

той ще кръсти Младен-Бога31
   

                                                           
29

  Българско народно творчество в дванадесет тома, op. cit., с. 119. 
30

  Ibidem. 
31

  Л. Старева, Български светци и празници, София 2005, с. 77. 



ANIOŁY W TEKSTACH BUŁGARSKIEGO FOLKLORU 

197 

Anioły w ludowych pieśniach są stałymi uczestnikami chrztu Jezusa, 
towarzysząc Maryi i pomagając jej. W pieśni Кръщене на млада бога są to 
anioły siedmioskrzydłe (sic!), które pomagają nakłonić świętych Jerzego, Eliasza 
i Jana, by przynieśli na chrzest podarunki. W innej zaś, także związanych  
z Bożym narodzeniem Maryja widzi w śnie złote drzewo, a sam Bóg jej 
wyjaśnia, że pod tą postacią zjawili się „ангелете, мои слуги”32

.  

Wyobraźnia ludowa podsuwa nam zatem zupełnie inne wyobrażenia 
aniołów, niż te, które znamy z mozaik, fresków i ikon.  
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Angels in the texts of the Bulgarian folklore 

Abstract 

The article contains information about people's notions about angels and the role 

they play in human life. Starting from the presentation of the heavenly forces hierarchy 

by Pseudo-Dionysius, the authors focus their attention on how people pictured angels  

as God's emissaries. Much space is devoted to contemporary relations, confirming the 

presence of the angels on earth also today. The texts of folk songs are also analysed,  
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in which the angels accompany not only people, but also the Mother of God and the 

saints. Folk images of angels and the angel's features are also represented by the 

idiomatic expressions and anthroponyms, both secular and religious. 

Keywords: angels, Bulgarian folklore, ethnographic research, folk songs 

 


