
Rogaty stwór pokryty futrem 
i z twarzą ukrytą za diaboliczną 
maską. Wywijając rózgą, straszy 
dzieci, grożąc, że niegrzeczne  
wpakuje do wora. To Krampus,  
który w Austrii towarzyszy  
świętemu Mikołajowi. 

tekst paweł wroński
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Zazwyczaj dzieje się to wie-
czorem 5 grudnia, a  więc 
w  wigilię dnia św. Mikoła-
ja, bo wtedy właśnie ten 

dobrotliwy brodacz przechadza się  
po wsiach i  miasteczkach. Rozdaje 
dzieciom łakocie, zabawia rozmo-
wą na ulicy i  zagląda do domów. 
To  bliskie temu, do czego się przy-
zwyczailiśmy, jednak obecny w  or-
szaku świętego Krampus – nawet 
nie jeden, a cała ich czereda – może 
już być zaskoczeniem. Im stworów 
więcej, tym głośniej prześcigają się 
w  złośliwościach, udowadniając, że 
są uosobieniem zła. Mówiąc jednak 
szczerze, dzisiaj mało kto się ich boi. 
Przeciwnie, z niecierpliwością ocze-
kuje się ich przybycia.  

W ORSZAKU ŚWIĘTEGO
Nie wiadomo, skąd wziął się ten oby-
czaj i kiedy ukształtował. Na ile prze-
trwały w  nim obrzędy z  czasów po-
gańskich, związane z przepędzaniem 

się z Partii Chrześcijańsko-Społecz-
nej. Krampusowe obchody nie były 
też organizowane w  czasach nazi-
stowskich, a  nawet jeszcze po woj-
nie – w latach 50. prowadzono prze-
ciwko nim intensywną kampanię. 

Z KRAMPUSOWYM  
POZDROWIENIEM
Mimo kontrowersji i niechęci Kram-
pusy odradzały się przez stulecia 
niczym diablik wyskakujący z  pu-
dełka. W  XVI w. znalazły miejsce 
w  aprobowanych przez Kościół 
adwentowych misteriach. Pod rzą-
dami Habsburgów, szczycących się 
ojcowskim traktowaniem ludu, wto-
piły się z kolei w folklor sąsiednich 
krain, zwłaszcza Słowenii, Chorwa-
cji, Węgier i północnych Włoch. Oby-
czaj jest też od dawna kultywowany 
w Bawarii, bliskiej kulturowo Tyro-
lowi. Apogeum popularności Kram-
pusów zbiegło się w XIX w. z modą 
na wysyłanie pocztówek. Kartki 
z  napisem „Gruss vom Krampus” 
(z  krampusowym pozdrowieniem) 
przedstawiały skarykaturyzowane 
diabelskie postacie. W  Adwencie 
poczta była nimi zasypywana. 

Wraz z rozwojem turystyki Kram-
pusy zaczęto postrzegać również 
jako atrakcję folklorystyczną. Stały 
się bohaterami festiwali, teatral-
nych i  muzycznych przedstawień 
okraszonych efektami pirotechnicz-

TRADYCJE
↓

Odkrycia reliktów staro-
żytności zaowocowały 
w sztuce XVIII w. narodzi-
nami klasycyzmu. Do wize-
runku Krampusa wdarły się 
akcenty upodobniające go 
do koźlonogich satyrów. 

↓

Rogate stwory są  
zapowiedzią świąt  
Bożego Narodzenia,  
bo jak głosi salzburskie 
hasło: „Adventszeit ist 
Krampuszeit” (Adwent 
to czas Krampusów). 

←

Do dzisiaj na  
austriackiej pro- 
wincji straszy się 
krnąbrne dzieci na-
dejściem Krampusów. 
Na współczesnych 
nie robi to wrażenia, 
ale dawniej był to 
skuteczny instru-
ment wychowawczy. 
Na zdjęciu okoliczno-
ściowa kartka „Gruss 
vom Krampus”. 

demonów, które zimą najmocniej da-
wały się we znaki, a na ile poruszy-
ła ludową wyobraźnię ikonografia 
chrześcijańska. 

Tradycja głosi, że św. Mikołaj żył 
na przełomie III i  IV w., piastując 
godność biskupa Miry, miasta w Azji 
Mniejszej (dzisiejsze Demre w  Tur-
cji). Ponoć biedakowi, którego nie 
było stać na posag dla córek, poda-
rował trzy złote kule. A podczas klę-
ski głodu w Mirze nakłonił kapitana 
statku z ładowniami pełnymi zboża, 
by zawinął do portu i wyładował sto 
korców ziaren. Nakarmiono nimi 
mieszkańców nieszczęsnego mia-
sta. Podobne opowieści mnożyły się 
w  spisywanych przez wieki żywo-
tach Mikołaja. Od nich był już tylko 
krok do ukształtowania się obyczaju 
rozdawania podarków z  okazji Bo-
żego Narodzenia. A skąd w orszaku 
świętego Krampus? Być może stąd, 
że w żywocie świętego – oprócz po-
mocy biednym – najsilniej pociągał 
fakt, że skutecznie zwalczał on zło 
i  zapobiegał nieszczęściom. A  że 
walkę ze złem najlepiej symbolizo-
wały egzorcyzmy, na obrazach nader 
często wyganiał diabła. Na pierwszy 
rzut oka wyglądało to jednak tak, 
jakby diabeł mu towarzyszył... 

Z  obecnością Krampusa w  ob-
rzędach ludowych Kościół miał pro-
blem. W czasach inkwizycji obyczaju 
po prostu zakazano, grożąc niepo-
słusznym stosem. W  bliższych nam 
wiekach również z  nim walczono, 
i nie tylko ze względów religijnych. 
Krampus znalazł się na cenzurowa-
nym np. w latach 1932–1934, kiedy 
urząd kanclerza objął w Austrii En-
gelbert Dollfuss, polityk wywodzący 

CZAS  
KRAMPUSÓW

→ Największa w Austrii parada 
Krampusów i Perchtów – Krampus- 
umzug – odbędzie się jak co roku 
w stolicy Karyntii, w Klagenfurt am 
Wörthersee, 28 listopada. Weźmie 
w niej udział 1 tys. upiornych po-
staci oraz 50 tys. widzów. 5 grud-
nia stwory pojawią się w pobliskim 
Sankt Veit an der Glan. 

→ W Innsbrucku Perchtenlauf 
odbędzie się 7 grudnia w sercu 
miasta, na Maria-Theresien-Stras-
se. Parada oraz imprezy w dniu 
św. Mikołaja są tu częścią świą-
tecznego jarmarku odbywającego 
się od 15 listopada do 6 stycznia 
(www.christkindlmarkt.cc). 

→ Podobnie jest w Salzburgu, 
z tym, że tam jarmark świąteczny 
potrwa krócej – od 19 listopada 
do 24 grudnia. Spotkanie Kram-
pusów przewidziane jest na 
6 grudnia, zaś występy Perch-
tów – pojedynczo lub w grupach 
– 6 i 21 grudnia oraz 6 stycznia 
(www.salzburg.info). 

→ Niesamowitym widowiskiem 
jest Tanz der Teufel (Diabelski 
Taniec) – doroczne przedstawie- 
nie organizowane w podsalzbur-
skim Hallstatt. W tym roku odbę-
dzie się 5 grudnia. 

PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC

Współczesnego Krampusa 
coraz trudniej odróżnić od 
innych mrocznych stworów 
wywodzących się z germań-
skiej mitologii (nie tylko dlate-
go, że w różnych regionach 
funkcjonują odmienne nazwy). 

W komercjalizującej się 
rzeczywistości jego postać 
zlała się z Perchtem – nieko-
niecznie strasznym bóstwem, 
znanym także pod postacią 
kobiety lub ducha. Imiona obu 
stworów często występują 

obok siebie, opisując jedno 
wydarzenie. Te zacierające 
się granice rażą purystów,  
ale właściciele kostiumów 
nie narzekają. Można się 
w nich bawić kilkakrotnie, 
również w karnawale. 

KRAMPUS CZY PERCHT

nymi oraz kolorowych korowodów, 
w których uczestniczą setki przebie-
rańców, a widzów liczy się w dziesiąt-
kach tysięcy. Często... nie ma z nimi 
św. Mikołaja, bo religijny aspekt im-
prezy się zatarł. Ba, już nawet projek-
ty kostiumów tworzą nie tylko ama-
torzy, lecz także specjaliści. A dzieła 
te bywają niezwykle efektowne. Ko-
stium Krampusa, do którego używa 
się autentycznych skór zwierzęcych, 
rogów kozła, koziorożca lub muflona, 
końskiego włosia i  krowich dzwon-
ków – wraz z  rzeźbioną w  drewnie 
maską – może ważyć nawet 25 kg! 
Zaiste diabelski to ciężar.  ▨
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