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Rozdział pierwszy
OD „CZARNEJ LEGENDY”
DO KATEGORII „SWÓJ–OBCY”

Gdy w czerwcu 1924 r. ukazała się na łamach krakowskiego „Przeglądu Współczesnego”
pierwsza wersja Megalomanii narodowej Jana Stanisława Bystronia, powitała ją wściekła nagonka publicystów Stronnictwa Narodowego. Spośród tych, którzy wzięli udział w tej nagonce
na dzieło młodego (trzydziestodwuletniego podówczas) profesora etnologii i etnografii Uniwersytetu Poznańskiego, najbardziej wyróżnili się: członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, kanclerz orderu „Odrodzenia Polski” – Jan Karol Korwin-Kochanowski; historyk i od 1925
senator z ramienia Narodowej Demokracji – Bohdan Wasiutyński, czy redaktor naczelny „Gazety Warszawskiej”, również przyszły (od 1925) senator – Zygmunt Wasilewski, który w noszącej symptomatyczny tytuł Rozbrajanie duchowe narodu „recenzji” z pracy Jana Bystronia pisał
m.in.:
Nigdy nie uczuwałem podobnego zażenowania, słuchając w dyskursie towarzyskim niedorzeczności, jak w tym
wypadku. Pali mnie wstyd, że w naszym świecie naukowym może dochodzić do takich widowisk. Nie tego wstydzić się trzeba, że czegoś nie wiemy, że nie mamy jakiejś gałęzi nauki, że jesteśmy ubodzy w cywilizacji, ale to jest
strasznym świadectwem upadku, gdy myśl zdewastowana jest niemoralnością. [...] Cóż to się stało z umysłowością
polską Śniadeckich, Stasziców, Kołłątajów, Ochorowiczów, Świętochowskich, że doszło do p. Bystronia! [...] Gdyby p. Bystroń wszystkim jednostkom w narodzie wybił z głowy i z serca miłość, która idealizuje i powiększa rzeczywistość, to oczywiście nie byłoby narodu. Szczęściem, że tego nie zdoła. Przyklaśnie mu paru polaków zwyrodniałych i paru żydków. [...] Nie na to naród po wielkich cierpieniach wywalcza sobie byt państwowy, nie na to tworzy z wielkim nakładem szkoły, aby profesorowie bałamucili się po tajnych związkach międzynarodowych i demoralizowali młodzież. [...] W zakusach rozbrajania Polski czy z sił obronnych militarnych, czy duchowych (co jednocześnie i na jedną komendę jest planowane) musimy widzieć zbrodniczy zamach na cywilizację polską.1

Inwektywy te posłużyły wprawdzie później Janowi Stanisławowi Bystroniowi jako swoista
ilustracja patologii szowinistycznej w drugim, rozszerzonym wydaniu Megalomanii, stało się to
jednak dopiero w 1935 r., a więc w zmienionych zupełnie warunkach politycznych, które wyniosły Bystronia na stanowisko dyrektora departamentu w kierowanym przez Wacława Jędrzejewicza Ministerstwie Oświaty. Zaprzyjaźniony z braćmi Jędrzejewiczami, Aleksandrem Prystorem i innymi leaderami grupy belwederskiej, chcąc nie chcąc występował już Jan Stanisław Bystroń z pozycji siły umożliwiającej łatwe przejście do porządku dziennego nad łajbą przedstawicieli skrzydła narodowego bez względu na to, iż w środowiskach akademickich dysponowali oni
często większością. Nie umniejszając więc w niczym szlachetności postawy i odwagi cywilnej
Jana Stanisława Bystronia nie należy zapominać, że znajdował się on w sytuacji wyjątkowej,
miał w ręku atuty, które pozwalały mu na luksus podejmowania i rozwijania niepopularnej i
wręcz ryzykownej tematyki. Na tenże luksus nie zawsze mogli sobie jednak pozwolić młodzi,
wyrabiający sobie dopiero naukowe nazwiska uczniowie autora Megalomanii, których on
zresztą (z wyjątkiem może Witolda Dynowskiego) ani specjalnie hołubił, ani wspierał. Czyż
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można się w tym układzie spraw dziwić, iż pasjonujące studia Jana Stanisława Bystronia nad
wyobrażeniami i wierzeniami o swoich i obcych nie znalazły kontynuacji w przedwojennej etnologii polskiej poza jedynym wyjątkiem, mających jednak zupełnie inny charakter, badań poleskich Józefa Obrębskiego.
W okresie II wojny światowej swoiste odium społeczne wokół tematyki „swój–obcy” miało
się jeszcze pogłębić. Wpłynęło na to jej tragiczne nadużycie przez „naukę” i propagandę hitlerowską. By w pełni to sobie uzmysłowić, warto przypomnieć pokrótce niektóre wnioski wynikające z lektury Megalomanii. Otóż – jak można domniemywać – mechanizmy procesu mityzacji obcego wyglądają podług Jana Stanisława Bystronia następująco: Skonkretyzowane początkowo symptomy obcości podlegać zaczynają szybkim procesom idealizacji w trzech wymiarach.
Pierwszy z nich, który moglibyśmy określić jako wyobrażeniowy, bo postępująca deformacja (i
z reguły deprecjacja) obrazu obcego. Religia żydowska jest najpierw inna, później oczywiście
gorsza, następnie demoniczna, wreszcie diabelska i zbrodnicza (wyobrażenia o mordach rytualnych, dodawaniu krwi chrześcijańskich dzieci do macy itd.); Niemiec ze śmiesznego cudaka
staje się diabłem; komunista zyskuje miana Żyda, masona, świętokradcy i mordercy... Drugi to
rozciąganie sądu indywidualnego na całą grupę – to stąd wyrastają koszmarne powiedzenia o
tym, że „dobry Niemiec to taki, który leży pod ziemią”, o „skłonności Sycylijczyków do klikowości i zbrodni”, „leniwych chłopach”, „fałszywych rudzielcach”, „rozpustnych Francuzach”.
Stereotyp przestaje różnicować. Zły jest każdy Niemiec, wszyscy Włosi to mafioso, rudzi –
skłonni do zdrady itd. Trzecim wreszcie wymiarem jest idealizacja historyczna wytwarzająca
wrogów „odwiecznych”, „wiekowe krzywdy”, czy choćby tragiczne, wieńczące Megalomanię
narodową przysłowie, iż „jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem”. Oczywiście
są też, choć Jan Stanisław Bystroń problem ten pomija, fatalizmy odwrotne. Bywają „odwieczni” przyjaciele, narody czy grupy „zdolne”, „uczciwe”, „romantyczne”, „Węgier, Polak dwa
bratanki”. Warto zwrócić szczególnie baczną uwagę na to ostatnie porzekadło. „Bratanki” to już
wszakże odwołanie do stosunków pokrewieństwa, więzów krwi, odwołanie do natury. Rozumowanie Jana Stanisława Bystronia – tak jak je tu odtwarzamy – zbliżałoby się więc w tym
miejscu do późniejszej o trzydzieści lat, słynnej definicji Rolanda Barthesa, który twierdził, iż
mit
polega na przestawieniu szeregów kultury i natury – ukazywaniu jako naturalnych wytworów społecznych, ideologicznych, historycznych etc.; przedstawianiu bezpośrednich produktów stosunków kulturowo-społecznych i
związanych z nimi powikłań moralnych, estetycznych, ideowych... jako powstałych same przez się, co w konsekwencji prowadzi do uznania ich za „dobre prawa”, „głos opinii publicznej”, „normy”, „chwalebne zasady”, „instynkty społeczne” – jednym słowem za rzeczy wrodzone. 2

Tak więc Tatar jest dziki, dziki jest każdy Tatar, każdy Tatar był, jest i będzie dziki, dzikość
Tatarów jest cechą „z mlekiem matki wyssaną”. Owe mechanizmy mityzacji mają oczywiście
charakter uniwersalny, przy czym ich końcowe – wierzeniowe, paremiologiczne, czy fabularne
produkty – będące podstawowym obiektem analiz Jana S. Bystronia – nie mają się nijak do rzeczywistości, ani nie są przez nią weryfikowane (będzie jeszcze o tym mowa). Innymi słowy –
karykaturalne i demoniczne wyobrażenia o obcych występują w kulturach wszelkich grup ludzkich; nie można jednak traktować tych mitów (mitemów) jako świadectwa rzeczywistych cech
ani grupy wyobrażanej, ani wyobrażającej! Tymczasem ta właśnie fundamentalna zasada złamana została przez historyków i etnologów faszystowskich Niemiec. Interpretowali oni bowiem
materiał z zakresu problematyki „swój–obcy” albo w myśl zasady „coś musi być na rzeczy”, albo – gdy chodziło o wyobrażenia dotyczące Niemców – podług zasady skądinąd z pierwszą
sprzecznej: „oto jakimi kalumniami jesteśmy niewinnie obrzucani”. Przykładem stosowania
pierwszego sposobu interpretacji były oczywiście przede wszystkim prace dotyczące wyobrażeń
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o Żydach, Polakach, Rosjanach, przy czym nie cofano się tu przed wykorzystywaniem również
mitów „podludzi” o „podludziach”, jak to uczynił np. Josef von Sommerfeld, którego artykuł w
„Die Burg”3 zawierający 477 polskich przysłów o Żydach napisany został z jednoznaczną intencją wykazania rzekomej powszechności i zasadności antysemityzmu. Rozumowanie drugiego
typu zaprezentowali natomiast wydawcy dzieła Kurta Lücka Der Mythos vom Deutschen in der
polnischen Volksüberlferung und Literatur (Mit o Niemcu w polskiej tradycji ludowej i literaturze).4 Zrealizowana w 1943 edycja tej de facto obszernej antologii obelżywych, szyderczych i
diabolicznych wyobrażeń o „narodzie panów” ma zresztą swoją symptomatyczną historię. Otóż
Kurt Lück był w latach 1935-1938 współpracownikiem Jana Stanisława Bystronia, któremu też,
jak również Julianowi Krzyżanowskiemu i innym uczonym polskim, dziękował oficjalnie we
wstępie do pierwszego wydania swej książki (1937). Jego praca była podówczas na tyle spokojna, opisowo-obiektywna, a nawet partiami – np. gdy wychwala walory towarzyskie „romantycznych Sarmatów” – życzliwa dla Polaków, że zadziwiony recenzent z „Kuriera Poznańskiego”
nie mógł powstrzymać się od komentarza: „Gdyby dziś w Niemczech ukazała się podobna
książka napisana przez Polaka, zostałaby nie tylko skonfiskowana, ale jej twórca musiałby na
pewno zawrzeć bliższą znajomość z obozem koncentracyjnym”. 5 Pozostaje sprawą do dzisiaj
dyskusyjną, czy drugie wydanie z roku 1943 zostało rozszerzone i zmienione jeszcze przez
zmarłego w 1941 Kurta Lücka, czy też jest wynikiem redakcyjnego fałszerstwa.6 Dość, że ze
zmianą treści przedmowy, komentarzy i pokaźnej części przypisów, charakter książki uległ całkowitej zmianie; stała się ona – jak słusznie zauważa Stanisław Dzikowski – „posłusznym narzędziem propagandy niemieckiej”,7 kłamliwym dokumentem domniemanej obłudy, tępoty i
wrodzonego, zajadłego antygermanizmu populacji polskich. Tak więc jak publikacje Josefa von
Sommerfelda mutatis mutandis służyć miały usprawiedliwieniu zbrodni dokonywanych na Żydach, traktat Kurta Lücka wykorzystany został do prób uzasadniania poniżeń i prześladowań
Polaków. Dorobek Josefa von Sommerfelda czy Kurta Lücka to przy tym nie jedyne przykłady.
Nie jedyne i nie najbardziej drastyczne.
Nic więc dziwnego, że w pierwszych latach po II wojnie światowej powrót do tak brutalnie i
cynicznie nadużytej tematyki badawczej był dla uczonych polskich i większości krajów europejskich psychologicznym niepodobieństwem. Toteż nieliczne prace dotyczące mitycznych wyobrażeń o obcych, które ukazują się w latach 1945-1960, mają charakter antologii tworzonych
nie tyle z myślą o jakichkolwiek zabiegach interpretacyjnych, ile raczej (w Polsce np. Stanisława Dzikowskiego Niemiec wyszydzony) o pokrzepieniu obolałych ambicji narodowych. Tendencji te nie zmienił również rozpisany w 1951 przez UNESCO konkurs na prace o społecznościach
lokalnych i ich mentalności. Jego plonem stały się bowiem przede wszystkim opracowania
stricte socjologiczne, usługowe w stosunku do płytko pojętej, antynacjonalistycznej dydaktyki
społecznej. Ambicją ich nie było więc spojrzenie od wewnątrz na mechanizmy kształtowania się
modelu (stereotypu) obcego, lecz wyłowienie – w drodze badań ankietowych ocen szczególnie
drastycznych, które ewentualnie mogłyby być następnie eliminowane przez odpowiednie oddziaływanie aparatów oświaty i propagandy. Zgodnie z socjologiczną ortodoksją8 nie wzięto też
w nich pod uwagę kształtujących podświadomość społeczną ocen i sądów zawartych, nieraz implicite, w mitach, obrzędach, wierzeniach, przysłowiach itd., ograniczając się do klasyfikowania
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ukierunkowanych przez kwestionariusz deklaracji bezpośrednich. Doprowadziło to do swoistych
paradoksów. I tak np. w pracy Luciena Bernota i René Blancarda o poglądach mieszkańców wsi
Nouville w północno-zachodniej Francji9 oparto się na wynikach ankiety, która stawiała przed
respondentami zadanie przyporządkowania licznych grup etnicznych do dychotomicznych par
określeń: sympatyczni–niesympatyczni, godni zaufania–niegodni zaufania, bogaci–biedni, inteligentni–głupi, przyjaciele–nieprzyjaciele, cywilizowani–zapóźnieni, chcący pokoju–chcący
wojny, dobrzy i łagodni–źli i okrutni. Okazało się, że proponowany przez wieśniaków z
Nouville obraz poszczególnych nacji cechuje m. in. daleko idąca niespójność. I tak np. Rosjanie
są podług nich sympatyczni i godni zaufania, ale jednocześnie: głupi, nieprzyjaźni, zapóźnieni,
źli i okrutni oraz chcący wojny; z kolei Anglicy przy całej dobroci, inteligencji i wysokiej cywilizacji chcą wojny; głupi, źli i okrutni, zapóźnieni i niesympatyczni Chińczycy są wszakże
przyjaciółmi itd. Te wewnętrzne sprzeczności światopoglądu zbiorowego mieszkańców
Nouville, które zafascynowałyby Jana Stanisława Bystronia, nie budzą jednak żadnego niepokoju lub zainteresowania Lucien Bernota i René Blancarda. Chcą oni zauważyć i zauważają tylko dające się łatwo racjonalnie wytłumaczyć (poczucie zagrożenia, kontakty handlowe, dostępna
literatura) pojedyncze, rozpatrywane osobno, opinie.
Zupełnie inne niż w Megalomanii narodowej jest też ukierunkowanie amerykańskich badań
nad relacjami między grupami etnicznymi, których wyniki publikowane były w latach 19151960. Uwaga ich autorów koncentrowała się przede wszystkim na przejawianiu się uprzedzeń
etnicznych w realnych postawach społecznych10 oraz – jak np. w słynnej książce Theodora
Adorno i współpracowników The Authoritarian Personality (Osobowość autorytarna)11 na indywidualnych i grupowych podstawach psychologicznych powstawania tych uprzedzeń i przesądów. Sam jednak kształt owych przesądów, ich wewnętrzny porządek i logika, pozostawały z
reguły na marginesie zainteresowań amerykańskich psychologów społecznych. Jak mały i nieważny był to przy tym margines, niech świadczy fakt, iż ani w wykorzystywanej do 1953 skali
dystansu społecznego E. S. Bogardusa, ani w jej w tymże roku udoskonalonej przez E. T.
Prothro i O. K. Milesa wersji nie uwzględniono w ogóle zmityzowanych wyobrażeń o obcych.12
Podjęcia tematyki wyobrażeń mitycznych o obcych nie spowodował też, przynajmniej w
pierwszej chwili, rewaloryzujący przesąd jako przedmiot refleksji naukowej wielki antypozytywistyczny przełom, który dokonał się w końcu lat pięćdziesiątych w światowej etnologii.13 Nie
poświęcili tej problematyce czasu i zapału, poza mało istotnymi przyczynkami i jednym pospiesznym szkicem Luc de Heuscha,14 ani antropologowie-strukturaliści, ani spadkobiercy myśli
fenomenologicznej Rudolfa Otto i Gerardusa van der Leeuwa. Można dyskutować, czy spowodowane to zostało trwającymi jeszcze, powojennymi urazami natury polityczno-społecznej, czy
też decydował tu przypadek lub przemożna i jednostronna fascynacja zakresem zagadnień podejmowanych przez mistrzów i promotorów nowej etnologii – strukturalistę Claude LéviStraussa i fenomenologa Mircea Eliadego. Tak czy inaczej w ćwierć wieku po opublikowaniu
pełnej wersji Megalomanii narodowej15 jej przesłania wydawały się już całkowicie zapoznane i
odtrącone przez polską etnologię. Brak zaś zbliżonych propozycji zagranicznych powodował
upowszechnianie się pozornie uzasadnionej niewiary w renesans inspiracji Jana Stanisława Bystronia. Toteż i czołowi luminarze polskiej humanistyki, którzy w 1960 uczestniczyli w spisy9
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waniu ostatniej woli autora Megalomanii16 nie włączyli zgoła do aktu jego praw autorskich. „Z
góry przewidywano, że już teraz nikt więcej przecież wydawać Bystronia nie będzie.”17 Wydawać! – A cóż dopiero mówić o kontynuacji...
Tymczasem w tymże samym 1960 r. ukazuje się w Göteborgu praca szwedzkiego historyka
Sverkera Arnoldssona La Leyenda Negra. Estudios sobre sous origenes (Czarna legenda – studia nad jej źródłami).18 Termin „czarna legenda” ukuł w początkach XX w. Julian Juderias jako
określenie zespołu wyobrażeń i opinii krążących po Europie od przełomu XV/XVI w. na temat
Hiszanii, Hiszpanów i ich stosunku do Indian, Inkwizycji hiszpańskiej itd. Opinie owe uważał
Julian Juderias za z gruntu niesprawiedliwe i tendencyjne, obwiniając o ich wytwarzanie kolejnych wrogów Kościoła rzymskiego (protestanci, zwolennicy Oświecenia, Żydzi, liberałowie,
wolnomularze, moderniści), którym cierniem w oku miała być wytrwale i ortodoksyjnie katolicka Hiszpania.19 Spiskowe tezy Juliana Juderiasa podtrzymywane były i rozwijane w ciągu następnych pięćdziesięciu lat przez licznych historyków i etnologów latynoskich, jak np.: Romulo
de Carbia (Argentyna),20 Gilberto Freyre (Brazylia) czy Roberto Ribeiro (Kolumbia). Skrajność
przeciwną reprezentowali natomiast najczęściej historycy francuscy, jak choćby Alfred Métraux
czy Jacques Lafaye, żeby wspomnieć tych tylko uczonych, których prace tłumaczone były na język polski.21 Twierdzili oni, iż w przypadku „czarnej legendy” „mamy do czynienia nie z żadną
legendą, lecz ze sprawiedliwą, choć surową, oceną postępowania Hiszpanów na obu półkulach”.22 Przy tak gruntownej polaryzacji stanowisk stosunkowo obiektywne dzieło Sverkera Arnoldssona sprowokować musiało oczywiście żywą, a nawet zaciekłą dyskusję. Toteż bezpośrednio lub pośrednio wzięli w niej udział zarówno historycy z wielu krajów (między nimi Janusz
Tazbir, zainteresowany zresztą już znacznie wcześniej problematyką stereotypów świata zewnętrznego23), jak i etnologowie; przy czym ci ostatni przenieśli od razu punkt ciężkości sporu
na płaszczyznę teoretyczną.
Nie było to niespodzianką. Wszakże już w 1955 r., poruszając marginalnie zagadnienie konfrontacji Indianie-konkwistadorzy pisał Claude Lévi-Strauss:
Aby ocenić charakter absolutny, totalny, nieprzejednany dylematów, które osaczały ludzkość XVI wieku, należy
przypomnieć sobie niektóre zdarzenia. Do tej Hispanioli (dziś Haiti i Dominikana), gdzie ludność tubylcza liczyła
sto tysięcy w 1492 roku, a sto lat później pozostało z niej dwustu ludzi, umierających raczej z powodu strachu i
wstrętu do cywilizacji europejskiej, niż z powodu chorób wenerycznych i bicia, kolonizatorzy posyłali komisję za
komisją w celu ustalenia natury tych istot. Jeżeli byli naprawdę ludźmi, to czy należało uznać ich za potomków
dziesięciu zaginionych pokoleń Izraela? Czy też za Mongołów przybyłych tu na słoniach lub Szkotów przyprowadzonych przed kilkoma wiekami przez księcia Modoka? Czy byli poganami z pochodzenia, czy też dawnymi katolikami ochrzczonymi przez świętego Tomasza, którzy powrócili do pogaństwa? Nie miano nawet pewności, czy
byli ludźmi, czy też istotami diabelskimi lub zwierzętami. Takie były pojęcia króla Ferdynanda, skoro w 1512 roku
importował białe niewolnice do Indii Zachodnich w celu zapobieżenia małżeństwom Hiszpanów z kobietami tubylczymi, „które nie są bynajmniej istotami rozumnymi”. Kiedy Las Casas usiłował znieść roboty przymusowe, kolonizatorzy byli bardziej zdziwieni niż oburzeni: „A więc nie wolno już nawet posługiwać się zwierzętami pociągowymi?” Najsławniejsza, i nie bez racji, z tych komisji, komisja mnichów zakonu św. Hieronima, jest wzruszająca
zarówno z powodu skrupulatności [...] jak i dlatego, że rzuca światło na postawy umysłowe epoki. W trybie praw16

J. S. Bystroń zmarł 18 XI 1964, jednakże już od 1949 wycofał się całkowicie z życia publicznego i naukowego, a
od 1958 nie był już w stanie, na skutek rozwoju choroby, wyrażać świadomie swojej woli.
17
A. Kutrzeba-Pojnarowa Jan Stanisław Bystroń jako historyk i teoretyk kultury ludowej, „Polska Sztuka Ludowa”
1965, nr 2, s. 72.
18
S. Arnoldsson La Leyenda Negra. Estudios sobre sous origenes, Göteborg 1960.
19
J. Juderias La Leyenda Negra. Estudios acerca del concepto de Espana en el extranjero, Madrid 1914; wyd. 2
rozszerzone i poprawione – Barcelona 1917.
20
R. D. Carbia Historia de la Leyenda Negra hispano-americana, Madrid 1944; tezy Carbii omawia pobieżnie J.
Tazbir w: Szlachta a konkwistadorzy, Warszawa 1969, s. 35-36.
21
J. Lafaye Konkwistadorzy, Warszawa 1966; A. Métraux Inkowie, Warszawa 1968; obie pozycje w bibliotece
„Omega”.
22
Tazbir Szlachta..., s. 37.
23
J. Tazbir Staropolskie opinie o Hiszpanach, „Przegląd Historyczny” T. LVIII: 1957, z. 4, s. 606-614.
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dziwej ankiety psycho-socjologicznej, zbudowanej według najbardziej nowoczesnych kanonów, zadano kolonizatorom pytania zmierzające do ustalenia, czy, ich zdaniem, Indianie byliby „zdolni żyć samodzielnie na poziomie wieśniaków w Kastylii”. Wszystkie odpowiedzi były negatywne: „W ostateczności może ich wnukowie; lecz tubylcy
są tak występni, że można w to wątpić” [...] I jako jednomyślny wniosek: „Jest lepiej dla Indian, aby stali się niewolnikami, niż pozostali zwierzętami na wolności...” [...] W tym samym zresztą czasie na sąsiedniej wyspie (Puerto
Rico, według świadectwa Oviedo) Indianie zajmowali się chwytaniem białych i topieniem ich; następnie tygodniami stawiali straż przy topielcach, żeby przekonać się, czy ich ciała podlegają gniciu. Z tego porównania dwóch ankiet wynikają dwa wnioski: biali powoływali się na nauki społeczne, podczas gdy Indianie mieli raczej zaufanie do
nauk przyrodniczych; i gdy biali głosili, że Indianie są zwierzętami, ci ostatni ograniczali się do podejrzenia, że
biali są bogami. Biorąc pod uwagę jednakową niewiedzę, postępowanie Indian było na pewno bardziej godne ludzi.24

Pomijając właściwą Claude Lévi-Straussowi błyskotliwość paradoksu i lekkość dowcipu,
które słusznie podnoszą Zbigniew Benedyktowicz i Danuta Markowska,25 warto zwrócić uwagę
na rzecz tak pozornie banalną i oczywistą, że przez dłuższy czas nie zauważaną nawet przez sumiennych (i skądinąd licznych) egzegetów dorobku mistrza strukturalizmu antropologicznego.
Otóż Claude Lévi-Strauss, podobnie jak ongiś Jan Stanisław Bystroń, ani przez chwilę nie zastanawia się nad adekwatnością cytowanych wyobrażeń obu stron do rzeczywistości. Przeświadczenia Indian o białych i białych o Indianach pomimo „odwołania do innych nauk” są dlań
identycznie przynależne do porządku mitycznego – ich kształt zależy nie tyle od realnych właściwości przedmiotu, ile od struktur systemu mitycznego podmiotu poznania. Łatwość, z jaką
bez zastanowienia akceptujemy to ujęcie i uznajemy za zupełnie naturalne, wynika z prostego
faktu, iż każdy z nas – współczesnych czytelników Smutku tropików – wie doskonale, że Indianie nie byli zwierzętami ani Hiszpanie bogami. Łatwość to złudna. Bo przecież tezy „czarnej legendy” o np. szczególnym okrucieństwie Hiszpanów, ich niebywałej chciwości i wynaturzonym
fanatyzmie mieszczą się już w granicach prawdopodobieństwa w tym przynajmniej sensie, że
nie zawierają w sobie nic jawnie niezgodnego z elementarnym kursem nauk przyrodniczych albo potencjalnym świadectwem zmysłów. A wtedy kusić zaczyna od razu racjonalizowanie mitu.
Wydaje się, że pozostają dwie tylko „rozsądne” możliwości: albo Hiszpanie swą postawą dali
asumpt do „czarnej legendy”, albo rzeczywiście zostali cynicznie „obsmarowani”. Pierwsza z
tych możliwości to nic innego niż pogląd, że „coś musi być na rzeczy”, do którego odwoływał
się Josef von Sommerfeld; druga to wizja spisku i złośliwej tępoty „tych drugich”, czyli kanwa
wystąpień Juliana Juderiasa czy Kurta Lücka (ewentualnie jego wydawców). Błędne koło? Nie!
Propozycja Claude Lévi-Straussa, tak jak odczytana została wreszcie w latach 1965-1970 i
wsparta zaraz obszernym komentarzem metodologicznym, 26 miałaby bowiem charakter kategoryczny i nie dopuszczałaby dowolnych wyjątków dyktowanych przez czyjeś emocje i zawodne
„poczucie prawdopodobieństwa”.
Powtórzmy więc: podług sformułowanej ostatecznie około 1970 r. koncepcji etnologii strukturalnej wyobrażenia grupy A o grupie B przynależą do dyskursu mitycznego i jako takie nie
muszą mieć żadnego odniesienia do rzeczywistych właściwości, cech czy postaw grupy B (nie
muszą być nawet ich zgeneralizowanymi wyolbrzymieniami, jak wydawał się sądzić bardziej
ostrożny Jan Stanisław Bystroń); co zaś z powyższego wynika – nie mogą być w żadnym wypadku źródłem do poznania grupy B ani też realnych relacji społecznych między grupami A i B.
Są natomiast te wyobrażenia niezwykle cennym materiałem dla analizy świadomości zbiorowej
grupy A. Innymi słowy – z przekonań o Hiszpanach zarówno Francuzów, jak i Indian, wnosić
można jedynie o świadomości populacji francuskich lub indiańskich danego okresu, podobnie
jak sądy konkwistadorów o Indianach świadczą tylko o mentalności Europejczyków XVI w., co

24

C. Lévi-Strauss Smutek tropików, Warszawa 1964, s. 69-70.
Z. Benedyktowicz, D. Markowska O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procesie porozumiewania
się, „Etnografia Polska” T. XXIII: 1979, z. 2, s. 214.
26
E. Leach Genesis as myth and other essays, London 1969.
25
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przekonywająco wykazała Bernadette Bucher27 analizując ryciny z serii Wielkie podróże wydawanej we Frankfurcie nad Menem, między 1540 a 1598, przez Teodora de Bry. Nie deprecjonując w niczym błyskotliwych partiami wywodów Bernadette Bucher, uznać jednak wolno, iż
sensacja, jaką wywołała w 1977 r. publikacja jej dzieła La sauvage aux seins pendants (Dzika o
obwisłych piersiach), była m. in. również wynikiem niedoskonałości międzynarodowej informacji naukowej. W tym już bowiem czasie etnologia polska wykazać się mogła pracami z teoretycznego i metodologicznego punktu widzenia bardziej zaawansowanymi.
Jakże dziwne i kręte bywają drogi naukowych kontynuacji! Czy zadecydowały o tym echa
dyskusji historyków nad „czarną legendą”, wieści o spóźnionym zainteresowaniu tematyką
„swój–obcy” strukturalistów, owocujące pracą Obrazy świata białych28 eksploracje socjologów,
czy autorytet Anny Kutrzeby-Pojnarowej popularyzującej właśnie w tym czasie, na niwie uniwersyteckiej, zapoznany dorobek Józefa Obrębskiego...? Dość, że w drugiej połowie lat siedemdziesiątych podejmuje problematykę wzajemnych wyobrażeń grup etnicznych o sobie cała plejada młodych etnologów polskich, związanych w większości z ośrodkiem warszawskim. Pogrzebane dziesięć lat wcześniej niemal oficjalnie, niemal ostatecznie, inspiracje Jana Stanisława
Bystrania okazują się znowu żywe, absorbujące i przyciągające. I tak np. kwestię sądów chłopów polskich o Cyganach podejmują, gromadząc iście imponujący materiał, Lech Mróz29 i
Adam Bartosz; o Żydach – Władysław Bartoszewski jr30 i Alina Cała;31 o Łemkach – Elżbieta
Regulska...32 Od strony zaś teoretycznej, do której drobne przyczynki dołączają również
Krzysztof Kubiak,33 Danuta Markowska34 i Ludwik Stomma,35 patronuje im przede wszystkim
Zbigniew Benedyktowicz.36 I właśnie dziełu tego ostatniego przyjdzie nam poświęcić szczególnie wnikliwą uwagę.
Jan Stanisław Bystroń w Megalomanii narodowej zgrupował „tradycyjne pojęcia o obcych”
w siedmiu rozdziałach:
1 „czarność obcych”
2 „ślepo urodzeni”
3 „urodzeni inaczej”
4 „przykry zapach obcych”
5 „obcy ludożercy”
6 „niskie pochodzenie”
7 „obcy jako czarownicy”;
przy czym rozdziały 3 i 7, acz nie wynika to jednoznacznie z ich tytułów, zawierają również
wyłącznie opinie pejoratywne: „urodzeni inaczej” to ci, którzy nie przyszli na świat „odpowiednim otworem przy urodzeniu, lecz śmierdzącym”,37 zaś czarownictwo obejmuje tu przede
27

B. Bucher La sauvage aux seins pendants, Paris 1977.
Obrazy świata białych, pod red. A. Zajączkowskiego, Warszawa 1973.
29
M.in.: L. Mróz Świadomościowe wyznaczniki dystansu etnicznego, „Etnografia Polska” T. XXIII: 1979, z. 2, s.
157-167.
30
W. Bartoszewski jr Kategoria „swój–obcy” w polskiej kulturze ludowej (na przykładzie żydowskiej mniejszości
etnicznej), maszynopis w dysp. Katedry Etnografii UW.
31
A. Cała Stosunek do obcości w kulturze wiejskiej, maszynopis jw.
32
E. Regulska Wyznaczniki odrębności etnicznej, funkcjonujące współcześnie w świadomości grupy ludności łemkowskiej na terenie dawnej Łemkowszczyzny, „Etnografia Polska” T. XXIII: 1979, z. 2, s. 195-200.
33
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185-193.
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Zob.: Z. Benedyktowicz, D. Markowska O niektórych problemach...
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wszystkim tzw. „czarną magię” – umiejętność nadnaturalnego szkodzenia otoczeniu. Pod
względem merytorycznym niewiele różni się od bystroniowego katalog cech przypisywanych
przez wieśniaków polskich Żydom, cech sklasyfikowanych przez Władysława Bartoszewskiego
jr. w 24 grupach, które gwoli poprawności sprowadzić zresztą należy do 17:
1 bełkotliwy język
2 gorsza, dziwaczna wiara
3 (u WB jr. 3, 15, 16, 19) zdradliwość i złodziejstwo
4 obrzydliwy pokarm
5 cudaczny ubiór
6 niezdarność i cherlawość
7 śmieszne profesje
8 brud i niechlujstwo
9 natręctwo i upór
10 (10, 24) głupota lub wyjątkowa mądrość
11 nędza lub bogactwo
12 (12, 13, 14, 18) związek z diabłem i czarownictwo
13 (17) cechy zwierzęce
14 (20) liczebność
15 (21 ) łakomstwo
15 (22) pobożność
17 (23) hojność i solidarność.38
Aż 12 grup (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15), a więc 70,5%, zawiera pojęcia zdecydowanie,
podług autora, pejoratywne; 3 grupy (10, 11, 14), a więc 17,5%, sądy neutralne lub ambiwalentne; a tylko 2 grupy (16, 17), czyli zaledwie około 12%, wyobrażenia pozytywne. Mutatis mutandis podobnie rozkładałyby się przypadki zauważone przez Bernadette Bucher nie wspominając już o Julianie Juderiasie.
Tymczasem tak jednoznacznie negatywna wizja opinii o obcych przeczy naszemu potocznemu doświadczeniu. Wystarczy wszakże popytać wracających z zagranicznych wojaży krewnych
i znajomych, by spotkać się ze względnie równo rozłożonymi reakcjami zniechęcenia i entuzjazmu, przesadnego akcentowania negatywów i ślepych fascynacji. Również w rozpowszechnionych, a rzec by można – bieżących opiniach o przedstawicielach innych grup etnicznych częściej, niż by to mogło wynikać z cytowanych prac, natykamy się na aktywa. Tak więc Żydzi są
również uważani za inteligentnych, wykształconych, uzdolnionych matematycznie i muzycznie,
kochających dzieci, a nawet: „I Żydom nie braknie / Odważnego serca!”,39 Niemcom z kolei
przypisuje się dokładność, sumienność, dobrą organizację, praworządność, czystość, uczciwość... itd., itd. Takie bodaj, najprostsze spostrzeżenia skłoniły Zbigniewa Benedyktowicza do
zrewidowania w znacznej mierze tendencji dominujących dotychczas przy zbieraniu i analizach
materiałów dotyczących wyobrażeń o obcych. Przed omówieniem jego stanowiska cofnijmy się
jednak, raz jeszcze, do początków wieku.
Oto w roku 1920 Jan Karol Korwin-Kochanowski (tak! – ten sam, który atakował później Jana Stanisława Bystronia za Megalomanię narodową) wydaje rozważania Polska w świetle psychiki własnej i obcej,40 czyli studium o charakterach i podatnościach narodowych. W dziele tym
odwołał się Jan Karol Kochanowski nawet do arytmetyki. Przyjąwszy więc, iż Z = duch kultur
zachodu, a W – wschodu, S = ekstrawertyzm kulturowy właściwy jakoby ludom południa, zaś N
–
S×J
38

Bartoszewski jr op. cit., s. 86-92.
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introwertyzm kultur północy (przy czym N = –––– , gdzie J = indywidualizm, a M = masa ludzka);41
M
W
Z
doszedł do wniosku, że „formuła dziejowa Polski brzmieć będzie W+Z Rosji ––– ; Prus –––
(stąd
Z
W
S+N
W+Z
przyrodzony alians ich z caratem). W dalszym zaś ciągu Polska to –––– Anglia –––– ”.42
W+Z
S+N
Przypasowanie podobnych formułek do kolejnych nacji przywiodło już łatwo autora Polski w
świetle psychiki do kategorycznej hierarchizacji wartości poszczególnych kultur i „substratów
ludzkich”. Na szczycie piramidy znaleźli się oczywiście Polacy:
Nie będzie niechybnie paradoksem twierdzenie, że najczystsza w świecie słowiańskość a polskość – to jedno: że
jeśli nie do Semitów, ani Mongołów – nie do Żydów, Turków, Tatarów, czy Finów ma należeć w przyszłości rola
wybitna w dziejach Europy środkowo-wschodniej, lecz do Słowian, to ci ostatni o tyle tylko będą sobą, o ile do typu polskiego się zbliżą...43
...wyższy typ psychiczny człowieka jest na szali losów ludzkości całej klejnotem bezcennym. Cywilizacja
świata nakazuje go chronić i strzec. A typem takim jest ponad wszelką wątpliwość rdzenny typ psycho-dziejowy
Polaka!44
...polskimi rdzennie są obrzędy symboliczne Kościoła, zlane z tchnieniem naszych polskich łąk, pól i lasów. 45

Niedaleko za Polakami plasują się Francuzi i Włosi, znacznie niżej Anglicy, niżej Skandynawowie, jeszcze niżej Żydzi, na samym zaś dnie „Moskale”.
Rosja pokryta cienką warstwą pozorów kultury europejskiej i azjatyckiej, zmieszanych ze sobą ad usum Delphini, znajduje się po prostu w fazie rozwojowej wynaturzonego przez właściwe epoce naszej wpływy zewnętrzne –
nomadyzmu, odpowiadającej w przybliżeniu stopniowi rozwoju Europy Zachodniej sprzed lat tysiąca.46

I „Prusacy”:
A jakże wierną ilustracją życiową psychiki Prusaków [...] są przykłady zaniku wszelkich uczuć ludzkich, jeżące
włosy na głowie, podobnie jak kalkulowane na zimno namiętności pruskie – potworny surogat miłości, przed którego opisem wzdraga się pióro. Ludzie ci, w „oszwabkach” moralnych i materialnych zeszli zaprawdę poniżej pojętego jak najskromniej człowieczeństwa...47

Jan Karol Kochanowski posługuje się też obficie w swoich „analizach” wyobrażeniami i porzekadłami potocznymi, już to, żeby uwypuklić „zobiektywizowaną naukowo” nędzę moralnointelektualną Niemców i Rosjan, już to, by wyeksponować niesłychane zalety Polaków, Francuzów i Włochów. Rzecz jasna w pierwszym z tych przypadków odnotowane zostają jedynie sentencje negatywne i obraźliwe, w drugim – pozytywne eksklamacje. Podobnie więc jak całe zadęcie naukowe: wzory, przypisy, mętniactwo terminologiczne, również odwołanie do siermiężnej mądrości nie było w stanie pokryć właściwej wymowy dzieła – demaskującej psychopatyczny szowinizm autora usiłującego podnieść do rangi wywodu naukowego swoje chore widzi-mi41
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się. Rzecz marginalna i niegodna uwagi? Czy aby na pewno? Oto – przypomnijmy – w parę
miesięcy po ukazaniu się Polski w świetle psychiki, 28 V 1920, zostaje jej twórca członkiem
czynnym i delegatem PAU na ośrodek naukowy warszawski, w rok później posłem na sejm...
W Megalomanii narodowej Jan Stanisław Bystroń zrecenzował dzieło Jana Karola Kochanowskiego krótko i dobitnie:
W Polsce fala megalomanii narodowej podniosła się ze wzmożoną siłą w pierwszych latach niepodległości,
choć i przedtem nie należeliśmy do narodów skromnych. Zbyt długa byłaby lista nazwisk autorów, służących pochlebstwu zbiorowemu, ale trudno tu nie wspomnieć pisarza, który zatracił wszelkie poczucie granic, a mianowicie
J. K. Kochanowskiego; jego książka Polska w świetle psychiki własnej i obcej jest czymś tak nieprawdopodobnym,
że trudno o niej pisać spokojnie. Schlebianie zarozumiałości i pysze narodowej zawsze popłaca, toteż i Kochanowski na brak uznania skarżyć się nie może! Podobną wziętością cieszyły się swego czasu książki X. Wojciecha z Konojad Dębołęckiego, doktora św. teologii, również historyka i historiozofa; przytoczyliśmy parę wyjątków z jego
dzieł,48 a wiązankę analogicznych pomysłów Kochanowskiego dałoby się ułożyć bez trudu.49

Jan Stanisław Bystroń nie ograniczył się jednak do tej oceny. Dla niego – ujmującego zawsze
naukę w kategoriach misji społecznej – walka z zatruwającymi świadomość zbiorową pracami
typu Polski w świetle psychiki była nazbyt ważkim imperatywem moralnym, by skończyć na lapidarnej, choćby i najcelniejszej recenzji. Podjął więc obszerną polemikę z tym, co w nacjonalistycznej propagandzie i pseudonauce uważał za najszkodliwsze: bezkrytycznym zachwytem nad
grupą własną i tępą pogardą dla obcych. W te właśnie dwa cele wymierzona jest też cała siła naukowej argumentacji w Megalomanii narodowej. Cel Jana Stanisława Bystronia jest przede
wszystkim dydaktyczny. Doprowadza to do swoistego paradoksu.
Trzeba wykazać mityczny charakter sądów nadwartościujących swoje i niedowartościujących cudze, gdyż na
nich to opiera się nacjonalizm; natomiast wyobrażenia eksponujące zalety grup obcych i deprecjonujące własną są
w dziele walki z megalomanią swoistym sprzymierzeńcem, a więc demaskowanie ich nie tylko nie jest konieczne,
ale wręcz okazać by się mogło szkodliwe.

Podporządkowanie przewodu takiemu rozumowaniu, acz uwypukla przesłanie moralne, jest
jednak w kolizji z elementarnymi zasadami naukowej poprawności. Zdania: „jesteśmy nadludźmi” i „jesteśmy podludźmi”, podobnie jak: „oni są nadludźmi” i „oni są podludźmi” należą
wszakże – mimo swej odwrotności – do tego samego porządku mitycznego i winny być klasyfikowane razem. Jan Stanisław Bystroń świadomie zauważyć tego nie chciał. W konsekwencji zaangażowanie ideowe osłabiło znacznie teoretyczno-naukową wartość jego dzieła. Nie wolno go
o to winić. Wręcz odwrotnie – pamiętając o konfliktach czasów, w których powstawały kolejne
wersje Megalomanii – przyznać trzeba, iż wybór dokonany przez jej autora pomiędzy zasadą
siły i jędrności przesłania moralnego a poprawnością naukowej klasyfikacji zjawisk, odpowiadał
jedynie słusznej hierarchii wartości.
Co u Jana Stanisława Bystronia było wynikiem trudnej, taktycznej decyzji, u jego spóźnionych następców stało się kurczowym, bezmyślnym, czy może bałwochwalczym trzymaniem się
przykładu klasyka nawet w jego uchybieniach. Zmieniły się czasy. Korwin-Kochanowscy dawno już przestali straszyć w nauce polskiej. Tymczasem schemat z Megalomanii narodowej,
schemat z dydaktycznego punktu widzenia na ogół już bezużyteczny, dominował nadal. W mitycznych pogłosach relacji swój–obcy zauważano wciąż jedną tylko stronę medalu. Fascynacja
spuścizną mistrza, wsparta wkrótce bezwładem przyzwyczajenia, okazywała się wśród młodych
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etnologów silniejsza od pokusy samodzielnego odczytania na nowo materiału faktograficznego,
a nawet od potocznych, codziennych doświadczeń.
Do tych właśnie doświadczeń dnia powszedniego odwołał się wreszcie – jak to już było
wspomniane – Zbigniew Benedyktowicz. U podstaw jego zainteresowań tematyką wyobrażeń o
obcych legło zaś – jak twierdzi – zdarzenie tak banalne dla każdego pracującego w terenie etnologa, że może właśnie dlatego warto o nim wspomnieć. Oto podczas badań terenowych, które
odbywały się w wiosce popularnie mówiąc „dechami zabitej”, odległej nawet od przystanku
PKS i jeszcze podówczas (1974) niezelektryfikowanej, studenci pochodzenia miejskiego przybiegali wciąż do kierujących praktyką ze skargami, że „ci chłopi tutaj są jacyś głupi”. – „Co to
znaczy – głupi?” – „No – nie po kolei, wariaci...” W wiele lat później, w jednym z artykułów,50
powróci Zbigniew Benedyktowicz do tego wątku, odwołując się tym razem do... Szekspira:
I Grabarz
Było to tego dnia, kiedy młody Hamlet przyszedł na świat; ten sam, co zwariował i został wysłany do Anglii.

Hamlet
Czy tak? A dlaczegóż on został wysłany do Anglii?

I Grabarz
Dlatego właśnie, że zwariował. Ma on tam rozum odzyskać; ale chociażby go nie odzyskał, nie będzie tam o to
kłopotu.

Hamlet
Dlaczego?

I Grabarz

Bo tam tego nie dostrzegą nawet; tam wszyscy wariaci, tak jak on.51

Obcy jako wariaci – i cóż w tym niezgodnego z pejoratywnością ich obrazu? Cóż budzić tu
może jakiekolwiek niepokoje? Odwołajmy się raz jeszcze do literatury:
Nagle drzwi, pod którymi stał Bohun, otworzyły się na rozcież. Watażka obrócił się i cofnął nagle.
W drzwiach ukazał się ślepy Wasyl, a obok niego Helena ubrana w białe giezło, blada sama jak giezło, z oczyma rozszerzonymi z przerażenia, z otwartymi usty.
Wasyl niósł krzyż, który trzymał na wysokości twarzy w obu dłoniach. Wśród zamieszania panującego w sieni,
wobec trupów, krwi rozlanej kałużami na podłodze, połysku szabel i rozpłomienionych źrenic dziwnie uroczyście
wyglądała ta postać wysoka, wynędzniała, z siwiejącym włosem i czarnymi jamami zamiast oczu. Rzekłbyś: duch
albo trup, który zrzucił całun i przychodzi karać zbrodnię.
Krzyki umilkły. Kozacy cofali się przerażeni. Ciszę przerwał spokojny, ale bolesny i jęczący głos kniazia:
– W imię Ojca i Spasa, i Ducha, i Świętej-Przeczystej! Mężowie, którzy przychodzicie z dalekich stron, zali
przychodzicie w imię boże?
Albowiem: „Błogosławiony mąż w drodze, który idąc opowiada słowo boże”.
A wy zali dobrą nowinę niesiecie? Zali jesteście apostołami?
Cisza śmiertelna zapanowała po słowach Wasyla, on zaś zwrócił się z wolna z krzyżem w jedną stronę, następnie w drugą i mówił dalej:
– Gorze wam, bracia, bo którzy dla zysku lub zemsty wojnę czynią, mają być potępieni na wieki...
...Módlmy się, abyśmy zaznali miłosierdzia. Gorze wam, bracia, gorze mnie! O! o! o!
Jęk wyrwał się z piersi kniazia.
– Hospody pomyłuj! – ozwały się głuche głosy mołojców, którzy pod wpływem nieopisanego strachu poczęli
się żegnać przerażeni [...]
– A Wasyl?
– Jaki Wasyl?
– Brat mój obłąkany – rzekła Helena.
– Tobie grozi zguba, nie jemu – odparł Zagłoba. – Jeśli on obłąkany, to on dla Kozaków święty.52
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Henryk Sienkiewicz miał rację – obłąkany jest, nie tyko zresztą w kulturach ludowych i nie
tylko na Ukrainie, postacią ambiwalentną. Budzi śmiech i obrzydzenie, ale również grozę i fascynację. Jest osobą spoza tego świata, uosobieniem możliwości niespodziewanych i niezwykłych tak w sensie negatywnym, jak i pozytywnym. „Jednością silni, rozumni s z a ł e m, / Razem, młodzi przyjaciele”53 – nawoływał Adam Mickiewicz; „Bądźcie mniej trzeźwi, w i ę c e j
s z a l e n i”54 – sekundował mu Andrzej Niemojewski...
Podobnie jak „wariactwo” również i liczne inne wyobrażenia o obcych nazbyt pochopnie, bez
wniknięcia w ich istotną treść, uznawane były za wyłącznie negatywne. Na przykład uporczywie
powtarzające się wierzenia o związku obcych z diabłami. W chrześcijańskiej dychotomii Bóg–
demon, ten ostatni jest niewątpliwie – co zaciążyło nawet na interpretacjach Jana Stanisława Bystronia – uosobieniem zła i grzechu. Lecz diabeł ludowy? Cóż sądzić o Borucie wymierzającym
sprawiedliwość złym panom, diabłach ocalających niewinnych skazańców (wątek T 360 w
układzie systematycznym polskiej bajki ludowej55), diabłach – mocarnych i lojalnych parobkach
(T 651), diabłach-kumach (T 332 A) itd.? Postać czarta w tradycji ludowej nie jest bynajmniej
jednoznaczna. Związek z biesem może być więc znakiem o bardzo różnych znaczeniach: może
przywoływać zarówno asocjację sprawiedliwej potęgi, jak i okrutnego zła, nadludzkiej mądrości, jak i niepojętej naiwności (diabeł oszukany: T 330 A i B, T 337, T 371, T 372, T 1133, T
1159 itd.). Stąd też demonizm obcych przejawić się może równie dobrze poprzez zbrodnicze inklinacje, jak i bezcenne, nadprzyrodzone umiejętności – wróżbiarskie, lecznicze, artystyczne;
poprzez mądrość i głupotę.
Z kolei wyobrażenia o obcych rzeczywiście jednoznacznie już i nieubłaganie negatywne
znajdują z reguły – jak wykazał Zbigniew Benedyktowicz – swoje równie skrajne kontrapunkty.
Innymi słowy: obcy jest w świadomości mitycznej osobnikiem posiadającym zarówno cechy
lepsze, wyrastające ponad poziom „zwyczajności”, jak i gorsze, klasyfikujące go poniżej tego
poziomu i p r z e d e w s z y s t k i m t e c e c h y. Być obcym oznacza więc niezwykłość,
dziwaczność, śmieszność, tajemniczość. Niezwykłość reakcji, właściwości, umiejętności, predyspozycji. Z konstatacji takiej, wspartej błyskotliwą analizą postaw społecznych wobec obcych, które „ujawniają przeplatanie się poczucia lęku, a nawet grozy z fascynacją i dążeniem do
zbliżenia, przyciągania z odpychaniem”,56 wywiódł Zbigniew Benedyktowicz wniosek, iż „stosunek do obcych przypomina stosunek do świętości, wykazuje podobieństwo do wielu elementów doświadczenia numinotycznego,57 którego strukturę badał Rudolf Otto”.58 Referowanie dalszej szczegółowej interpretacji wizji obcego, jako sui generis hierofanii, podobnie jak i cytowanie długiej listy argumentów uprawomocniających takie fenomenologiczne stanowisko, nie jest
w tym miejscu konieczne.
Wróćmy natomiast do kluczowego zagadnienia mitycznej ambiwalencji postaci obcego. Powtórzmy: obcy może być wyposażony i w cechy lepsze i gorsze, ale za to koniecznie cechy te
posiadać m u s i. Krótko mówiąc: musi być i n n y. Banalne to stwierdzenie pociąga za sobą
istotne konsekwencje. Cóż bowiem oznacza „być innym”? Być nie takim samym. Nie takim samym jak ja – my – moja (nasza) grupa. By coś było cudze, coś jednak musi być własne; by coś
było inne, coś musi być nasze. Podobnie niezwykłość implikuje zwykłość, wariactwo – normalność, dziwaczność – powszedniość itd. Wyobrażenia danej grupy o obcych są więc przeciwstawieniem, swoistym negatywem wyobrażeń tej grupy o sobie. Wyobrażeń o sobie, a więc o tym,
co normalne, zwykłe, właściwe, słuszne, wrodzone.
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Przeciwstawienie „swoi–obcy” uzyskuje wręcz – podkreśla Zbigniew Benedyktowicz – ekspresję „ludzie–nieludzie”. Spostrzegamy to w nazwach plemiennych, gdzie członkowie danej grupy nazywają siebie „Ludźmi” czy
„Prawdziwymi ludźmi”. Takie znaczenie ma nazwa plemienia australijskiego Narrinyeri, nazwa Innuit, którą nadają
sobie Eskimosi zamieszkujący Grenlandię, nazwa Tlinkit u Indian Północnej Ameryki czy nazwa Hotentotów afrykańskich Khoin–Khoin. Według H. Vambery’ego plemiona tureckie miały w przeszłości specjalny wyraz na oznaczenie pojęcia „homo”, mianowicie wyraz Türk, od Töruk lub Türük, który znaczył „stworzenie”, „człowiek w
ogóle”, by ograniczyć się do zacytowania drobnego fragmentu z opracowanego przez Stanisława Ciszewskiego obszernego zestawienia nazw plemiennych.59
Opozycja „ludzie–nieludzie” posiada swoje odpowiedniki historyczne w takich przeciwstawieniach, jak obywatele imperium rzymskiego i znajdujący się poza „limes” barbarzyńcy, czy jak w przypadku cesarstwa chińskiego,
gdzie ludzie zamieszkali poza granicami „Państwa Środka” (w tym także Europejczycy) nazywani byli „zamorskimi diabłami”, „zamorskimi gośćmi”. Hastings podaje tłumaczenie tego chińskiego odpowiednika dla greckiego
„barbaros”, łacińskiego „barbarus” przez „foreign devils”. 60

I tak powróciliśmy do problemów związanych z konfrontacją Indianie–konkwistadorzy – ludzie? – zwierzęta? – bogowie? Oczywiście listę przytoczonych przez Zbigniewa Benedyktowicza przykładów można dowolnie wydłużać odwołując się i do germańskich Jutów (staroduńskie
Iota = człowiek) i do młodocianych przestępców „git ludzi”. Nie wniesie to jednak wiele nowego. Opozycja „ludzie–nieludzie” brzmi rzeczywiście efektywnie, ale – cóż ona właściwie znaczy?
– Pomyśleliśmy wtedy, że gdybyśmy przynajmniej mieli... gdyby wysoki sąd zechciał przypomnieć nam... no
jakże to... definicję człowieka, definicję zwykłą, no tę, którą posługujemy się na co dzień, definicję prawną, sądową... czy i to, mimo wszystko, przekraczałoby kompetencje wysokiego sądu?
– Nie – uśmiechnął się sędzia – tylko trzeba by najpierw, żeby taka definicja prawna istniała. To dziwna rzecz
może, ale faktem jest, że nie istnieje.
Starzec stał dłuższą chwilę jak ogłupiały – nim zapytał:
– Nie istnieje?
– Nie.
– Ale to przecież niemożliwe...
– Sąd przyznaje, że to dziwne, i powiedział to panu; dziwne; aczkolwiek w gruncie rzeczy dość zgodne z duchem naszego kraju. No i tak jest, i już.
– I nie istnieje ani w Anglii, ani gdzie indziej?
– Nigdzie w ogóle. Nawet we Francji, gdzie wszystko jest zdefiniowane i skodyfikowane, łącznie z właścicielem jajka, które kura zniesie na polu sąsiada.
– Ależ to nie do wiary – rzekł po chwili sędziwy przysięgły. – Czyż podobna zrozumieć, że wszystko, jak pan
sędzia powiedział, jest zdefiniowane i skodyfikowane, wszystko – nawet najmniejszy drobiazg... oprócz... no... nas
samych?
– To najprawdziwsza prawda – odpowiedział sędzia. 61

Cytat ten, pochodzący z książki Vercorsa, której sam już tytuł Zwierzęta–niezwierzęta jest
jakby przekorną repliką opozycji „ludzie–nieludzie”, uzmysławia znany każdemu badaczowi
kultury ludowej paradoks, że oto w dychotomii „nasze–inne (obce)” uświadamiany i formułowany jest tylko drugi z jej członów. Zresztą – czy jest to wyłączną właściwością kultury ludowej? Gdy na jednej z głównych ulic warszawskich, dostatnio i modnie odziana kobieta zwraca
ostro uwagę parze kolorowo ubranych młodych, w imię czego, jakich norm, to czyni? Zapytana
powie zapewne o nieprzyzwoitości i ekstrawagancji. Ale znów: nieprzyzwoitość zakłada jakiś
określony model przyzwoitości, zaś ekstrawagancja (łacińskie: extra vagans, gdzie vagans pochodne od vagor 1. = wałęsać się, błąkać) – tutejszy obyczaj, swojskość. Poczucie swojskości
jest już jednak przeważnie czymś tak oczywistym i „instynktownym”, że nie wymaga refleksji.
Dalsza indagacja oburzonej obywatelki staje się po prostu bezprzedmiotowa – prowadzi do ni-
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kąd, a co najwyżej do garści wtórnych racjonalizacji lub kolejnych mgławicowych określeń jak
„my”, „tutaj”, „naturalnie”...
Własna grupa, pisał Józef Obrębski,
...to ta ekstensja jednorodności własnego otoczenia, z którą jednostka może się nigdy nie zetknąć, lecz w której
pewna jest, że zastanie takie same warunki, do której dostosowane są jej wszystkie lub przynajmniej wszystkie
społecznie ważne wzory osobiste. Jest to najszersza sfera adekwatności kulturalnej, w której czynności społeczne
jednostki natrafiają na ten sam oddźwięk, w której nie doznaje ona inhibicji kulturalnych; grupa etniczna dla jej
członka to ten krąg potencjalny lub rzeczywisty, w którym jego sposób mówienia, bycia i działania nie razi, gdzie
oceniany jest pozytywnie i gdzie [...] wszystko, co się dzieje w otoczeniu, jest pozbawione cech obcości i dziwaczności.62

A Margaret Mead dodaje:
...identyfikacja nie stanowiła najmniejszego problemu dla prymitywnego człowieka nie znającego kultury słowa
pisanego. Był tym, czym był – jednym ze swojego ludu [...] Był tym, kim był – nie podlegającą wyobcowaniu jednostką, bezpiecznie ukrytą i podtrzymywaną przy życiu w kokonie zwyczajów od urodzenia aż do śmierci. 63

Swojska, własna grupa jest tu więc środowiskiem, w którym nic nie razi, nic się jaskrawo nie
wyróżnia i nie zmusza do wyjścia poza rutynę, poza zestaw „samych przez się zrozumiałych odruchów”, nie skłania do zastanowienia. Sformułować by się wręcz chciało paradoks, że ten grupowy „kokon” z intelektualnego punktu widzenia właściwie nie istnieje... Byłby to jednak paradoks częściowo tylko usprawiedliwiony, podobnie jak tylko częściowo trafna jest myśl Margaret
Mead, iż „identyfikacja nie stanowiła najmniejszego problemu”. W rzeczywistości bowiem wyznaczniki swojskości, identyfikacji nie są tylko wyrażane explicite – „to, co jest podkreślane, to
nie własne cechy, ale cechy grup sąsiednich, obcych'' – stwierdza Zbigniew Benedyktowicz.64
Napisaliśmy wcześniej, że „wyobrażenia danej grupy o obcych są przeciwstawieniem, swoistym
negatywem wyobrażeń tej grupy o sobie”. Uściślijmy teraz to zdanie: to wyobrażenia danej grupy o sobie są przeciwstawieniem, swoistym negatywem wyobrażeń tej grupy o obcych. Nie
zmienia to jednak faktu, że choć przejawiają się poprzez wyobrażenia o obcych, choć w podświadomości, zapomnieniu czy pominięciu, te wyobrażenia o sobie jednak i u „prymitywnego
człowieka, nie znającego kultury słowa pisanego” istnieją, wystarczy nieraz najbardziej nieoczekiwany zbieg okoliczności politycznych, społecznych czy ekonomicznych, by wydobyły się
one na powierzchnię, stając się niejednokrotnie ważkim i dynamicznym bodźcem uświadamianych już działań. Historia niejeden raz zweryfikowała tę perspektywę i już to powinno wystarczyć, by rekonstrukcja owych zapoznanych, zakodowanych w mitach o obcych, wyznaczników
tożsamości tzw. „nieelitarnych” grup społecznych stała się ważnym i pilnym zadaniem badawczym. A przecież – co dla etnologa jest bodaj najważniejsze – byłaby to również rekonstrukcja
swoistej hierarchii wartości społecznych; klucz do zrozumienia utajonych struktur świadomości
danej grupy i sił na nie oddziaływających.
Spróbujmy więc, korzystając z obfitych materiałów retrospektywnych, zgromadzonych przez
młodych etnologów polskich, jak i wzmianek w wydawnictwach ludoznawczych XIX w.,65 pokusić się o przekształcenie negatywu w pozytyw, odtworzenie konterfektu chłopa ziem polskich,66 połowy XIX w., w oczach własnych. Zacznijmy od negatywu.
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Rozdział drugi
WIERZENIA O OBCYCH

Wstępna już analiza zebranych materiałów przekonuje, iż w ludowych wyobrażeniach obcy
odmalowani zostali z frapującą wielostronnością. Spotykamy tu więc wierzenia, przysłowia, porzekadła i opowieści, dotyczące ich:
1 antropologii fizycznej
2 języka
3 pochodzenia geograficznego (miejsc, z których pochodzą)
4 religii (czy szerzej: relacji z mocami nadprzyrodzonymi)
5 walorów intelektualnych i duchowych (w tym: moralności i obyczajowości)
6 wyposażenia materialnego
7 pochodzenia i pozycji społecznej
8 wykonywanych zajęć.
Nie leży w naszych ambicjach ani możliwościach nie tylko wyczerpanie nieprzebranego
zbioru wyobrażeń, ale nawet takie ich zreferowanie, które od strony bogactwa źródłowego zadowolić by mogło szkiełko i oko znawców problematyki. Pomimo to wydaje się, że warto
przedstawić niektóre chociaż elementy ludowej, dziewiętnastowiecznej wiedzy o ludziach „nie
takich samych”. Tytułem przykładu.
Ad 1. Same już narodziny obcych odbywają się często w sposób wynaturzony. „Może myślisz, że Mazurzy są od nas lepszymi? – Jednamy się tak jak oni, nie rodzim ślepymi” – śpiewano w Wielkopolsce.67 Z kolei Mazowszanie przypisywali śleporództwo szlachcie zagonowej,68
Kujawiacy – również Mazurom,69 Podlasiacy – Żydom70 itd. Drugim wariantem było rodzenie
się „de culo”, historycznie związane z wyobrażeniami o Niemcach,71 w Małopolsce XIX w. rozpowszechnione jednak w odniesieniu do Żydów (normalny poród miał Żydówkom uniemożliwiać fakt, iż „mają w poprzek”72). Odnotowano również przekonania o dwunastomiesięcznej
ciąży szlachcianek,73 a sześciomiesięcznej Żydówek (stąd: „Żydzi mnożą się jak pluskwy”74)...
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Podrośnięci obcy odznaczają się czasem, jak Kaszubi,75 posturą olbrzymów, równie jednak
często, jak Żydzi,76 są mali, niezgrabni i cherlawi. „Rude to wredne”, więc też przypisuje się
często obcym czerwone zabarwienie włosów,77 które skądinąd nosić mają w długich i niechlujnych strąkach, co utrwalone zastało nawet w nazewnictwie: Żydzi – gudłaje, pejsaki; Huculi –
barany; Białorusini – chachoły.78 Oczy obcych są często „uroczne”, czyli mordercze, śmiercionośne,79 zęby – szczególnie ostre,80 uszy spiczaste, odstające lub obwisłe, za to obdarzone niekiedy nadludzkim słuchem.81 Bardzo rozpowszechnionym motywem jest też czarne podniebienie, które Litwini przypisują Mazurom,82 Mazurzy – Żmudzinom,83 Krakowiacy – góralom,84 a
Podlasiacy – szlachcie (tu z odmianą, że również „w zadku czarno”85). Imputuje się też innym
wole na gardłach, jak góralom sądeckim86 i choroby skórne, co zaowocowało przezwiskiem
„parch” odnoszonym po równi do Żydów i szlachty.
Na Boga! a to co za małe monstra? – zakrzyknął nagle Zagłoba ukazując kupę małych człowieczków z oliwkową cerą i czarnymi, wiszącymi po obu stronach głowy włosami.
– To Lapończykowie, którzy do najdalej siedzących Hiperborejów się liczą.
– Dobrzyż do bitwy? Bo mi się widzi, że mógłbym po trzech w każdą garść wziąć i póty łbami stukać, póki bym
się nie zmachał!
– Z pewnością mógłbyś waszmość to uczynić! Do bitwy oni na nic. Szwedowie ich ze sobą do posług obozowych wodzą, a w części dla osobliwości. Za to czarownicy z nich exquisitissimi, każden najmniej jednego diabła, a
niektórzy po pięciu do usług mają.
– Skądże im taka ze złymi duchami komitywa? – pytał, żegnając się znakiem krzyża, Kmicic.
– Bo w ustawicznej nocy brodzą, która po pół roku i więcej u nich trwa, wiadomo zaś waszmościom, że w nocy
najłatwiej z diabłem o styczność.
– A duszę mają?
– Nie wiadomo, ale tak myślę, że animalibus są podobniejsi.
Kmicic posunął konia, chwycił jednego Lapończyka za kark, podniósł go jak kota do góry i obejrzał ciekawie,
następnie postawił go na nogi i rzekł:
– Żeby mi król takiego jednego podarował, kazałbym go uwędzić i w Orszy w kościele powiesić, gdzie z innych
osobliwości strusie jajo się znajduje.
– A w Łubniach była u fary szczęka wieloryba alboli też wielkoluda – dodał Wołodyjowski.87

„Animalibus podobniejsi...” Kultura ludowa XIX, a nawet XX w. szeroko podejmuje i ten
wątek. Tak więc Żydzi nie jedzą wieprzowiny, gdyż Żydówki pochodzą od świń (w innych wersjach Chrystus zmienił Żydówkę w maciorę), 88 Kurpie rodzą się z ogonami,89 Hitler przybiera w
rzeźbie Władysława Chajca postać tygrysią90 (nie jest to bynajmniej metafora, lecz wynik błędnej etymologii: Antychryst – Attyhrys – Atygrys – tygrys), hadiuga, czyli gadzina – to popularne przezwisko Ukrainców,91 kulony – mieszczan,92 ciołki (od cielaka) – chłopów z okolic
Chrzanowa93 itd.
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Prócz cech stricte zwierzęcych wyposaża się też obcego w elementy świadczące o związkach
z mieszkańcami piekieł. Atrybutem diabelskim jest kulawość, 94 więc też: „Szwab, drab, k u t e r
n o g a, co nie wierzy w Pana Boga”.95 Bies ma „gorące pięty”,96 więc: „Chłopu w piersi, Żydowi w pięty, a panu w uszy nigdy nie zimno”.97 Zresztą – na cóż te subtelności; najczęściej między obcym a diabłem stawia ludowa opowieść po prostu znak równości. „Diablik to był w wódce na dnie. / Istny Niemiec, sztuczka kusa...”98 Wbrew jednak powszechnemu przekonaniu diabeł przybiera w ludowej tradycji nie tylko, jak Boruta, 99 postać Niemca, ale również Francuza,
Rosjanina, Czecha... Do tych też wierzeń nawiązywał anonimowy poeta plebejski z XVII w., pisząc:
Piękny-ć diabeł niemiecki i foremny, sztuczny
Jedno nazbyt poważny, a do tego buczny.
Włoski zaś foremniejszy, jedno że pieszczony,
Do tego bardzo słaby na dalekie strony. [...]
Ruski zaś gamratliwy, ba, i wnet ukradnie,
Jednak nic nie sfolguje, gdy kogo popadnie.100

Wydzielają wreszcie obcy intensywne, acz nie nazbyt przyjemne zapachy. „Co tu, u diabła,
tak czosnek zalatuje, panie Klejn?” – pyta pan Lisiecki na widok nowego subiekta, Henryka
Szlangbauma.101 Szykana ta oparta jest na starym ludowym przekonaniu, iż „Żyd cuchnie
czosnkiem i cebulą, Rosjanin – wódką, Niemiec – gównem, a Francuzom od jaj zalatuje”,102
przy czym ostatni człon przytoczonej formuły związany jest z wyobrażeniem ogromnych narządów płciowych, jakie posiadać mają m. in. Francuzi, górale i (pogląd notowany od niedawna)
Murzyni.103
Ad 2. „Obcy, niezrozumiały język jest zawsze jednym z najważniejszych czynników niechęci
czy nienawiści plemiennej i tematem do nieżyczliwych czy szyderczych pomysłów”104 – pisał w
Megalomanii narodowej Jan Stanisław Bystroń, gdzie też przytoczył wiele przykładów na poparcie swojej tezy; od wesołych anegdot, jak ta o Niemcu, który suplikację „od powietrza, głodu, ognia wybaw nas, Panie”, powtarzał żarliwie w wersji: „Ot półfieprza, glofa, nogi i ogon, pif
paf nas Panie”,105 aż po ukute od osobliwości języka wyzwiska o Niemcach: głuchoniemce,
fraudry (od Frau = kobieta), mutry, derdydasy (od rodzajników der, das);106 o Litwinach: bełkoty, kukucie;107 o Kaszubach: fajnkaszebi, drobocesze (mówiący drobno);108 o Mazurach: kiejcuny (od przysłówka „kiej”), tylosy (od „tylo” używanego zamiast „tylko”)109 itd.
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I rzeczywiście, żart językowy był bardzo popularny na wsi polskiej XIX w. Karykaturowano
nie tylko Niemców. Krążyły anegdoty również o słownictwie i wymowie sąsiednich grup regionalnych, Czechów, Rosjan, czy Żydów – jak np.:
Nie widzieliście tu ścielęcia?
Płed pańską necą stodewałe,
Miało sijke na płewrózek,
Zakręciułe lasem,
Płecielało w łegon.

– tak miał odtwarzać karczmarz żydowski następujący tekst:
Nie widzieliście tu cielęcia?
Nocowało pod pańską stodołą,
Miało powrózek na szyjce,
Zakręciło ogonem,
Poleciało w las.110

Opowiadano też, że język niemiecki przypomina bulgot wody, litewski – piłowanie sągów
drzewa itp. Motywy te podjął Henryk Sienkiewicz, wkładając w usta średniowiecznego rycerza
wypowiedź: „...ale najwięksi rycerze są ci, którzy z francuskiej ziemi pochodzą. Taki będzie ci
się bił z konia i piechotą, a przy tym będzie ci okrutnie waleczne słowa gadał, których wszelako
nie wyrozumiesz, bo to jest mowa taka, jakbyś cynowe misy potrząsał...”;111 a nie zapominał o
nich i Adam Mickiewicz, którego kwestia z Grażyny: „A chociaż Niemiec – głos ludzki rozumiał”,112 gdzie na bazie języka budowana jest dychotomia: Niemiec (obcy) – człowiek, nawiązuje do ludowych zoomorfizacji mowy, jak choćby: „Cicho Żydy, niech sam rabin szczeka”,113
„Gdacze jak Mazurka”,114 czy cytowany już „kukuć” (od dudka) itd.
Wbrew przyjętym później za Janem Stanisławem Bystroniem i szeroko upowszechnionym
poglądom kpina i złośliwa anegdota nie wyczerpują bynajmniej zagadnienia stosunku kultury
ludowej do języków obcych. Mowa niezrozumiała i tajemnicza stawała się bowiem również
mową magiczną. Zarówno na piśmie, jak i w wypowiedzi ustnej, przypisuje się jej, samej w sobie, nieprzeniknioną moc. Stąd też dla zabezpieczenia przed chorobą zaleca się noszenie talizmanu w postaci kawałka papieru zapisanego po żydowsku,115 na różyczkę skutkować ma trzykrotnie powtórzono formuła: „rosa passo syx pilla”116 lub wypisanie dookoła miejsca dotkniętego chorobą, czerwonym kolorem: „rosa filia pastoralix – rosa filius pastoralis”,117 a czasem – w
innej wersji: „wene + wene + kuku + sanctus + libra + smalo”. 118 Świętość nawet tak poprzeinaczanej łaciny mogłaby oczywiście być tłumaczona jako pogłos uczestnictwa w liturgii katolickiej. Interpretacja taka nie objaśni jednak używania w lecznictwie ludowym również zamawiań
paraniemieckich („aj, cwaj, draj, teglich, meglich, widerzejn, raus, raus”),119 pararosyjskich, będących mieszanką różnych języków („Unże mara inzygis ung Tewa panetibis ung diewa garbes”)120 czy sformułowanych w języku, który Henryk Biegeleisen starał się wywieść nawet z
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sanskrytu (sic!), jak: „iran – liran – kyrian – teofran...”,121 a który jest przypuszczalnie dalekim
echem zaklęć wykształconych magów XVI-XVII w. I tak np. odmawiane w powiecie borysowskim, przeciw wściekliźnie, wyrazy: „sator – arepo – tenet – opera – rotas”;122 „aron + aaron,
ewron + eewron, + liron + liliron, kafron + kakafron, Braza + Brazeyda, delfin + dedelfin, Et
Deus + Meus”123 występują, w różnych układach, w tradycji magicznej całej Europy, co najmniej od XVI w.124 Podobnie z przekazaną chłopom Galicji Wschodniej przypuszczalnie przez
Żydów zasadą wypisywania przeciw zimnicy („trasce”)
Alrakadelaj
Alrakadela
Alrakadel
Alrakade
Alrakad
Alraka
Alrak
Alra
Alr
A.125

Warto przy tym zauważyć, że dziwne brzmienie owych formuł, jak i języków obcych w
ogóle, uznawane jest często przez tradycję ludową za wynik anatomicznej inności obcych.
„Francuzy bełkocą, bo majom takie długie języki, co je musą w gębie zawijoć”,126 „Mazurzy
mają zęby posklejane”,127 Węgrzy z kolei „swiscom”, gdyż są szczerbace itd.
„Długie języki”, posklejani, szczerbaci... – a więc znów cechy wynaturzone, kalekie, negatywne... Tak. By jednak dopełnić obrazu, uświadomić sobie, jak – zgodnie z tezami Zbigniewa
Benedyktowicza – w stosunku do języka obcych zlewa się pogarda z fascynacją i kpina z podziwem, przypomnijmy, że język ów poczytywany jest też często w kulturze ludowej za elegancki, piękniejszy. Jakże często słyszy i dzisiaj przybysz z miasta, od wieśniaków, że „mówi
ładnie”, „czysto”, „mądrą mową”.128 Takie same reakcje odnotowano w XIX w. również w odniesieniu do języka słowackiego, a nawet niemieckiego i żydowskiego.129 Identyczne, paradoksalne ciągoty przypisał Tomasz Mann mieszkańcom starożytnego Egiptu:
...ludek, który [...] przynależał do Kraju Ludzi, jedynie prawdziwego kraju narodzin bogów, ludek, który najmniejszą wątpliwość w pradawną, w ogóle nie podlegającą dyskusji wyższość swej kultury nad całym dookoła rozsiadłym światem odparłby nie gniewem jeno śmiechem [...] Józefowi jawnie zazdrościł, iż język kananejski jest jego mową ojczystą i nawet jego naturalną w nim biegłość mimo woli wbrew wszelakiemu zdrowemu rozsądkowi
poczytywał mu za duchową zasługę. – Dlaczego? Ponieważ język kananejski był wytworny. A dlaczego był wytworny? – Ponieważ był zagraniczny i obcy. Przecież wszystko, co zagraniczne, było nędzne i marne. – Owszem,
ale pomimo to było wytworne...130
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Niespodziewanie przypominają się kpiące wersy Aleksandra Fredry:
Ej, za granicą – to żyć!... tam to widać ludzi...
We Francji nie tak jak tu; tam pastuszek lada,
O – tyci, a już, panie, po francusku gada!131

Chyba niesłusznie zapominamy, jak wiele ideowo-obyczajowych konfliktów „warstw oświeconych” drzemało też w wewnętrznych napięciach i sprzecznościach kultur nieelitarnych. A
może z tych sprzeczności, przynajmniej na poziomie nieuświadamianych struktur imago mundi,
brało początek?
Ad 3. Do problemu ludowych wyobrażeń o świecie na zewnątrz, ojczyźnie obcych, przyjdzie
nam jeszcze nieraz powracać. W największym więc skrócie:
Boleśnico!
Idź do miasta –
Tam twoja niewiasta!
Idź na góry,
Na lasy,
Na suche korzenie,
Gdzie ci nie dojdzie cłowiek
Ani żodne stworzenie.
Idź na cerwone morze!
Tam ci będzie bardzo dobrze.132

– zwraca się do choroby ludowa znachorka, co streszczając przetłumaczyć można na proste: „idź
stąd”, „idź od nas”, „idź na zewnątrz”, czyli – do krainy innych, obcych.
Nasz świat, świat swoich, jest jedynie rzeczywisty, j e s t. Poza jego granicami znajduje się
już tylko „nieznany i pozbawiony kształtu bezmiar [...] rozciąga się tajemniczy i straszny świat
demonów, larw, ludzi zmarłych i obcych – chaos, śmierć i noc”133 – pisze Mircea Eliade, a słowa naszej znachorki ze wsi Markowizna w Puszczy Sandomierskiej są dobitnym przykładem
słuszności jego diagnozy. „Idź na góry, na lasy” – a więc poza przestrzeń zamieszkaną i zorganizowaną, „na suche korzenie, gdzie ci nie dojdzie cłowiek ani żodne stworzenie” – czyli w
krainę śmierci, i wreszcie konkretyzacja: „idź do miasta”... Tam więc rozciąga się kraina śmierci? Nie należy brać tego określenia nazbyt jednoznacznie. „Świat demonów, larw, ludzi zmarłych i obcych” to świat śmierci w sensie: „T a m t e n świat” – świat na opak, gdzie wszystko
jest możliwe, gdzie więc to, co t u t a j jest rozdzielone, t a m się zlewa – życie i śmierć, ludzie
i demony... „Kto chce zostać farmazonem, musi jechać do jakiegoś miasta w Niemczech. Tam
mieszka najstarszy farmazon. Jest to szatan w postaci człowieka i z innymi ludźmi bardzo
grzecznie rozmawia, nawet przez myśl nie przejdzie, że to sam diabeł. Wprowadza on człowieka
całkiem nagiego, tak jak go matka na świat urodziła, do czarnej sali. Tam musi się wyprzeć Pana
Boga i wszystkich świętych”.134 Rozważmy realia i tej opowieści z okolic Lwowa: jakiekolwiek
miasto w Niemczech – diabło-człowiek – nagość – zaprzeczenie wiary...
To konstruowanie obrazu świata obcych podług zasady odwrotności i analogii: inny świat =
tamten świat, zaowocowało w dyskursie ludowym ogromną ilością wątków o podstawowym –
jak to będziemy jeszcze chcieli wykazać – znaczeniu nie tylko dla wierzeniowości, a wręcz dla
całego światopoglądu mitycznego chłopa XIX w. Wątków, których znane z bajek motywy
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ogromnych i tajemniczych budowli,135 rzek płynących do źródeł czy wypraw do piekieł,136 są
tylko drugorzędnymi przykładami.
Nie trzeba chyba nadmieniać, że mityczne, ludowe wyobrażenia o orbis exterior – świecie na
zewnątrz, nie były w XIX w. korygowane żadną pozytywną wiedzą geograficzną. Cóż w tym
zresztą dziwnego.
„Przysięgali ludzie spod chorągwi pana strażnika Zamojskiego, która szła na przodku, jako
już widzieli owe fines, na których orbis terrarum się kończy...”137 Zasada pozostaje ta sama.
Kwestia tylko bliskości „owych fines”.
Ad 4.
My, Polska, zawsze stalim bliżej Boga,
W borowych szumach, w pól żytnich pokłonie,
A wy – za nami dopiż – ziemie obce,
Jako do dzisiaj jest widać to w szopce
Na trzykrólowy czas! Przy żłobku Pana
Nie ujrzysz Niemca tam ani Francuza...138

Owo powszechne rzeczywiście na wsi polskiej przekonanie o szczególnej poufałości własnej
grupy z mocami niebieskimi wiązało się przeważnie z deprecjonowaniem religii i religijności
grup innych. Przede wszystkim przekonany jest więc katolicki chłop polski, iż tylko religia
rzymska zapewnić może zbawienie. „Katolik do nieba myk, a Ruś do piekła muś”139 – podsumowuje przysłowie perspektywy prawosławnych. Podobnie z protestantami: „Marcin Luter z
wielkiej nauki zdurniał i ustanowił niemiecką wiarę. Wiele narodu przekabacił na Niemców.
Tylko on sam wiedział, co niemiecka wiara nic nie warta, bo kiedy jego własna matka prosiła,
że także chce zostać Niemkinią, to jej powiedział: »Nie wolno! Bo ta wiara tylko do życia dobra,
a do zbawienia nie«”.140 Z kolei muzułmanie „dlatego księżycem się piszą, że tam ich diabeł po
śmierci zanosi”.141 Oczywiście wyznania tak nieskuteczne w eschatologicznej przyszłości zasługują na lekceważenie i pogardę. Stąd też nazwy: „psia wiara” (luteranizm),142 „kobyla wiara”
(islam),143 czy ostatnio „kocia wiara” (baptyści, świadkowie Jehowy). Z kpiną i lekceważeniem
spotyka się obca liturgia: „trzęsie się jak żydowskie nabożeństwo”,144 „kiwa się jak Żyd nad pacierzem”,145 „krzyczy kiej Żydy w szabas”,146 „tłoczą się jak muzułmanie do Mekki”,147 „pusto
jak w kalwińskim kościele”,148 „prawosławni popi nie mają prawa dawać Komunii rękami, a
tylko łyżeczką”.149 Obok tych porzekadeł pojawiają się i rozbudowane fabuły, z których dowiedzieć można się np., iż w wigilię Sądnego Dnia Żydzi „wytrząsają swoje grzechy do wody”,150
Niemcy mogą brać śluby ze zwierzętami151 itd. Są tu jednak i rzeczy groźniejsze, jak opowieści
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o żydowskich mordach rytualnych,152 pluciu przez „lutrów” na wizerunki Najświętszej Marii
Panny,153 czy strzelaniu przez nich do katolickich kościołów, („Bo to miemiec jest odmieniec /
Nie ma nic świętego, / Bo on strzelał do kościoła, / Do Maryjackiego.”154
W tych wersjach obca wiara przestaje już być cudaczna i śmieszna – okazuje się złowroga i
demoniczna.
– A to co za rozległa budowla, do szopy murowanej podobna? – pytał Jan.
– To jest papiernia od księcia założona, a tu obok drukarnia, w której się księgi heretyckie drukują.
– Tfe! – rzekł Zagłoba – zaraza na to miasto, gdzie człowiek innego powietrza jak heretyckie do brzucha nie
wciąga. Lucyper mógłby tu tak dobrze panować jak i Radziwiłł. 155

Przekonania pana Zagłoby w niczym tu nie odbiegają od światopoglądu wsi polskiej minionego stulecia. Stosunki z diabłami mają więc prawosławni popi,156 muzułmańscy mułłowie,157
nie wspominając już o rabinach i cadykach.158 Diabeł to wymyślił heretyckie nauki,159 diabeł
przesiaduje w innowierczych świątyniach, 160 do niego wznoszone są tam modły, on patronuje
uroczystości.161
Wspomnijmy jednak, iż ludowy diabeł to postać o wcale skomplikowanym charakterze. Toteż i moc diabelska nie zawsze musi mieć, przynajmniej w doczesnym świecie, zgubne i negatywne skutki. Wręcz odwrotnie: „niemiecka wiara jest najcięższa do zbawienia, ale najlepsza do
życia”,162 „szczęśliwi Żydzi, bo im diabeł darzy”163... Niech więc nikogo nie dziwi, że przy całym przekonaniu o demonicznym i zbrodniczym (krew do macy) charakterze religii żydowskiej,
przy ciągłym wypominaniu, że to Żydzi zabili Pana Jezusa, udawano się często na wsi po poradę
do rabinów, a niektórzy spośród nich, jak np. cadyk berdyczowski, cieszyli się wśród katolickich
chłopów wielkim, acz trwożnym poważaniem, nieporównanie bardziej niż okoliczni księża, a
nawet (sic!) biskupi.164 Przypisywano też często kapłanom innych religii moc uzdrawiania chorych, widzenia rzeczy przyszłych itp. Gdy zaś umierał rabin, zrywać się miała ogromna burza,
śród której, między hukiem grzmotów słyszeć się dawały „śmiechy piekielne i wielki płacz żydowski”165 Może to te ludowe legendy nasunęły Juliuszowi Słowackiemu pomysł pamiętnych
strof Księdza Marka:
...czy ty wiesz, jak rabina
Trup po śmierci straszny, srogi?
Jak do wschodu leży głowa?
A z drabiny sterczą nogi?
Czy ty wiesz, co się nazywa
U chłopów noc rabinowa?
Co dęby w puszczach porywa,
Domy znosi jak namioty
I całą noc sypie grzmoty
152
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Głośne jak Jehowy słowa.166

Chociaż skądinąd samo pojęcie „nocy rabinowej” w źródłach występuje rzadko.167
Ad 5. Ludowa „charakterologia” obcych bazowała przede wszystkim na prostych opozycjach: głupi–mądry (sprytny), leniwy–pracowity, tchórzliwy–odważny, nieuczciwy–uczciwy,
niecierpliwy (niestały)–cierpliwy (uparty), chciwy i skąpy–hojny, niesolidarny–solidarny, bezbożny–pobożny, które uzupełniane bywały elementami nie znajdującego już w praktyce przeciwwagi zestawu cech negatywnych: mściwy (zawzięty), dziki, okrutny, brudny i niechlujny,
ciekawski i natrętny, lubieżnik, pijak... I tak głupotę przypisuje się Cyganom, „co to opowiadają
przysłe i przesłe rzecy, a tego nie wiedzą, co w domu słoniny ni ma”,168 Litwinom – „naród to
ciemny”,169 Żydom – „mądrzy jak Salomona portki”,170 Mazurom – których, jak mówią Podolacy, „każde małe dziecko oszuka”,171 szlachcie zagonowej,172 panom i dziedzicom – „Chcesz być
panem, zostań kpem”.173 Każda grupa etniczna czy regionalna ma też swoich głupich – sąsiadów
zza miedzy, rzeki, czy z pobliskiego miasta albo kraju. Czym więc dla Francuzów – Belgowie,
dla Niemców – mieszkańcy Wysp Fryzyjskich, tym dla krakowiaka – wieśniacy z Kłaja, warszawiaka – chłopi spod Grójca lub Garwolina, Kaszuba – obywatele Sianowa koło Koszalina
(Canowo, Zanow),174 Żydów polskich – ich rodacy z Chełma.175 Szeroko prześmiewano się też z
mieszkańców Czchowa,176 Kiernozi w woj. zamojskim177 i unieśmiertelnionego przez Kornela
Makuszyńskiego Pacanowa w Sandomierskiem, gdzie właśnie słynne „podkuwanie kóz” symbolizować miało niski poziom umysłowy miejscowych, wytykany zresztą również i w innych
porzekadłach, jak: „W głowie jak w Pacanowie”, „Uczeń akademii pacanowskiej”178 itd. Wykaz
„mądrych” jest, jak łatwo się domyślić, znacznie krótszy. Mieści się tu zaledwie: ksiądz, rabin,
oraz – o dziwo – Chińczyk („Chińczyki mają rozum, choć daleko siedzą / I bajki wiedzą”179).
Spośród nich, pozycja rabina jest jednak bezsprzecznie najmocniejsza. Opowiadano więc np., iż
„gdy w Poznaniu panowała cholera w r. 1831, tamtejszy rabin Akiba Eger wynalazł w starej
księdze, że 415 lat przedtem panowała podobna zaraza, a wtenczas zażywano jako środek
ochronny codziennie rano na czczo 4 do 6 ziarek gorczycy, oraz noszono w kieszeniach wąskie,
czosnkiem nacierane kawałki chleba. Poznańczycy zastosowali ten środek u siebie z dobrym
skutkiem. Król Fryderyk Wilhelm miał własnoręcznym pismem podziękować rabinowi za dobrą
radę”,180 i podsumowywano podobne relacje krótkim, a dobitnym: „Judek nie dudek”.181 Jak widać cechę mądrości przypisywali chłopi nielicznym, za to atrybutem chytrości i sprytu obdarzali
znacznie częściej. „Chytry jak Cygon”,182 jak Francuz, Niemiec, Włoch, Litwin, Mazur („Chytrzejszy Mazur niż diabeł”183), Góral, Żyd, nawet „jak Poleszuk”.184 Sprytni mają być także Ta166
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tarzy – „Pilnuj się nawet, gdy Tatar ucieka”, 185 oraz karczmarze, kupcy i księża, przy czym ci
ostatni wykazują w ludowej opowieści tę cechę, zarówno zwodząc diabła,186 jak i – dużo częściej – swoich parafian.187
Wyrazem nieuczciwości jest w wyobrażeniach ludowych przede wszystkim złodziejstwo i
oszustwo. „Jest ta gadka między wami, że każdy Moskal złodziej” – irytował się kapitan Nikitycz Ryków188 w Panu Tadeuszu. Gniew jego byłby być może mniejszy, gdyby wiedział, iż
identyczne skłonności przyznaje się również Niemcom „Szwab, drab; kury kradł”,189 Poleszukom – „Ma nogę jak u poleskiego złodzieja”,190 Podolakom, Sandomierzanom i sitarzom. Z kolei oszustwo łączone jest z Czechami („Znać się na czeskich kamieniach”191 znaczy na Mazowszu tyle, co: nie dać się oszukać), Szwedami,192 Litwinami,193 młynarzami,194 szewcami – „najświętszy łgarze szewcy”,195 kupcami196 i dziedzicami, których fałszywość opiewa co najmniej
kilkaset przypowieści i przysłów chłopskich. Palmę pierwszeństwa dzierżą jednak w tej mierze
Cyganie i Żydzi mający tak ściśle łączyć ciągoty złodziejskie – „Co Cygan to złodziej”,197 a „co
Żyd to Cygan”,198 z wrodzoną kłamliwością – „Cygan, czyli oszukaniec”, 199 „Żyd nie byłby Żydem gdyby nie oszukał”,200 że zostało to utrwalone nawet w potocznych zwrotach: „cyganić” (=
kłamać lub wyłudzać) i „iść na żyda” (= krzywoprzysięgać lub kraść bezczelnie, na oczach
wszystkich). Wiara w nieszczerość Żydów była tak głęboko zakorzeniona, że np. w Ziemi Dobrzyńskiej od Żyda mającego przysięgać wymagali wieśniacy, „aby się ubrał w śmiertelną koszulę, miał nie do pary cycele, stał na desce, na której niosą umarłego, pokrytej świńską skórą, w
ręku trzymał czarną palącą się świecę i słuchał szkolnika grającego na rogu”201 – wszystko to,
by magicznie uniemożliwić mu późniejsze złamanie słowa. Uczciwość przypisuje się natomiast
Czechom – „Czech słowo trzyma”.202 („Polska a Czechy – lud szczerych Słowianów” – pisał
Teofil Lenartowicz203), Podolakom – „Serce podolskie – poczciwe serce”204 i Kurpiom.205 Ponadto: „wierny jak Tatarzyn”206 i na tym właściwie koniec. Niezbyt wiele, tym bardziej, jeśli
zważyć, iż Czesi i Podolacy wyliczeni zastali również w litanii negatywnej.
Znacznie wyżej oceniana była odwaga obcych. Tutaj „Kurp zuchwały”,207 „śmiały jak Cygan”,208 „dzielny jak Kaszub”,209 pełne fantazji „życie po kujawsku”;210 a z drugiej strony jedy185
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nie „tchórzliwy Litwin”,211 „dębak trzeszczy, a Żyd wrzeszczy”212 oraz garść opowieści o zasięgu lokalnym, dotyczących najbliższych sąsiadów lub poszczególnych grup zawodowych.
Leniwi są Cyganie,213 górale – „wiedą górala na rolą i tuż ci go niewolą; on nogami drepce,
bo mu się nie chce”, 214 Mazurzy215 itd. Najczęściej jednak zarzut nieróbstwa kierowany jest
przeciw szlachcie zaściankowej,216 „gnuśnym dziedzicom”,217 panom – „panowie nic nie robią”,218 księżom,219 oraz wszelkim przedstawicielom profesji inteligenckich. 220 Pracowici:
Niemcy,221 Polacy,222 młynarze – „młynarz nie umęczony – rzadka rzecz”, 223 kowale i garncarze
– „kowala od kleszczów, a zduna od garnców trudno odwieść”.224
Hojność przypisywana jest Żydom z rzadka – „kto wozi na jarmark Żydy, ten nie zna bidy”,225 częściej bowiem: „gdzie są Żydzi, tam człowiek grosza nie widzi”.226 W innych jednak
wypadkach nie ma nawet takiej różnicy zdań: „Niemiec, będziesz jadł kluski? – Ja. – A z twojej
mąki? – Nein!”227 i jako konstatacja: „Niemiec lepszy od Żyda, bo i wody na gorąco nie da się
darmo napić”.228 „Kogo szlachta pokocha, tego zje”229 – to, gdy chodzi o chciwość, stosunkowo
najłagodniejsze jeszcze przysłowie dotyczące warstw uprzywilejowanych. Bardziej typowe:
„Kiedy pan bogacieje, ze sługi pot się leje”,230 „Pan drze chłopa jako skopa”231 itp. Podobne
wyobrażenia o księżach: „Gdzie się księża wkręcą, to tam biedę wnęcą”.232 „Księże oczy, popi
wóz, co zobaczy, to by wiózł”233 „Pięć lat u księdza – prosto na gałąź”. 234 Księża też odgrywają
w ludowej anegdocie XIX w. rolę, którą współcześni dowcipnisie zwykli na ogół powierzać
Szkotom. Dla obrony oryginalności ludowego humoru należy nadmienić, iż duchowni w rolach
skąpców i chciwców wzbogacali jego poetykę o cały bukiet, zatraconych przy Szkotach, pikanterii. Oto np. co śpiewać miano w jednym z klasztorów, w charakterze godzinek:
Zacznijcie wargi nasze chwalić pana kasztelana,
Że darował do klasztoru całego barana;
Zacznijcie wargi nasze chwalić pannę kasztelankę,
Że dała do klasztoru nowiutką firankę.235
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Ciekawe: wewnątrzgrupową solidarnością odznaczać się mają, podług chłopskich wyobrażeń, ci sami, co nadmierną interesownością, a więc księża i Żydzi – „ksiądz za księdzem, Żyd za
Żydem”,236 panowie – „co pan panu uczyni?”237 i szlachta – „szlachcic szlachcicowi rękawa nie
urwie”;238 niesolidarni są natomiast rzemieślnicy – „szewc szewca i garncarz garncarza robotę
gani i spotwarza”,239 Francuzi – „Francuz jeden drugiego opluje”240 i Tatarzy – „Tatar Tatara
sprzeda za talara”.241
Niestałość i niecierpliwość przypisywane są z kolei Mazurom,242 panom – choćby słynne:
„łaska pańska na pstrym koniu jeździ”, mającym wciąż popadać w „szewską pasję” szewcom.
Cierpliwi Żydzi243 (w Panu Tadeuszu: „żydowska rzecz ręce założywszy czekać”244); wytrwali i
uparci: Litwini i Kaszubi.245 Z pozytywną cechą wytrwałości blisko spokrewniona jest w ludowej „charakterologii” znacznie mniej sympatyczna pamiętliwość (zawziętość), którą oznaczać
się mają Ukraińcy,246 Niemcy,247 a także garncarze – „garncarz nie zapomina urazy”248 i powtórnie – panowie: „nie gniewaj pana, popamięta, stracisz barana”.249
W przeciwieństwie do pobożnych i zachowujących surowe obyczaje Żydów250 bezbożnością
i wyuzdaniem grzeszą Francuzi („francuska choroba”), Cyganie251 oraz mieszkańcy, a przede
wszystkim – mieszkanki miast. Oto np. rymowanka z Kaszub:
Przyjechół tam do Krakowa –
Tansze panny niźli krowa;
Przyjechół tam do Warszawy –
Wszesce panny oparszałe...252

I piosenka z Podhala – jeszcze dobitniejsza:
Krakowianka ci ja
Kurwa zawołana
Cała moja ciara
Nie warta grajcara...253

Dogłębną demoralizację mieszkańców miast potęgować ma jeszcze panoszące się tam pijaństwo. „Warszawiaki – pijaki” mówiono na Podlasiu254 albo „w mieście żyje – szklanką pije”.255
Obiektywnie przyznać jednak trzeba, że „pijący szklanką” to w ludowych opowieściach o obcych bardzo jeszcze łagodne określenie. W dziedzinie pijaństwa konkurencja jest tu bowiem
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wyjątkowo silna. Alkoholikami mają więc być: Niemcy („trąbiąc kufle, jak Niemiec ospały”256),
Węgrzy („Węgrzyn się płucze w najgłówniejszym winie” 257 – pisał już w XVII w. Zbigniew
Morsztyn – nie mylić z Janem Andrzejem!), Rosjanie („Gdzie Moskal widzisz pjany robi burdy”258 lub po prostu „Kacapy wielkie pijanice”259), Mazurzy („Mazurowie naszy po jaglanej kaszy – słone wąsy mają, w piwie je maczają” 260), kowale („u kowala wilce garło”261), szewcy
(„szewc im lepszy majster, tym gorszy pijak”262) i... z reguły mieszkańcy wszystkich lub co
najmniej niektórych wiosek sąsiednich.
„Wschodnią zaś część świata zamieszkuje najdzikszy naród zwany Tatarami” – opowiadano
w okolicach Suchowoli koło Wołkowyska.263 Wersję tę wspierają wprawdzie liczne przysłowia,
jak np.: „po tatarsku się z kimś obejść”,264 czy „straszny jak czambuł tatarski”,265 jednak podług
innych przekazów z mongolskim okrucieństwem śmiało iść może w paragon choćby owoż prezentowane przez panów: „Im większy pan, tym twardsze serce”266 albo Żydów:
Gdy sobie Żydzi upatrzą jaką ofiarę, zwabią ją do sklepu, gdzie w jednym kącie znajduje się w podłodze deska
tak urządzona, że jeżeli kto nieumiejętnie stąpi na nią, ta przechyla się nagle jednym końcem w dół i osoba stojąca
na niej zapada się do piwnicy. Tu znajduje się przygotowana w tym celu beczka, wybita ze wszystkich stron
gwoźdźmi: w niej to taczają nieszczęśliwą ofiarę i to żywcem... 267

Wiele miejsca zajmują też w tradycji ludowej relacje o brudzie i niechlujstwie obcych, spośród grup etnicznych dotyczące najczęściej Litwinów, Szwedów, Tatarów i Żydów. I tak odnośnie do miejsc szczególnie zanieczyszczonych zapytywano ironicznie: „Czy tu świnie jadły, czy
Litwini popasali”.268 Mawiano też: „Brudny jak Szwed”,269 „Zesmrodził się jak Szwed”,270
„Osrany jak Tatar”,271 „Usargała się jak Żydówka”,272 „Czysty jak żydowskie pomyje”,273 „Boi
się wody jak Żyd”,274 „Potrzebny jak miotła na żydowskim weselu”.275 Nie tylko jednak obcym
narodowościom przypisuje się zaniedbania w zakresie higieny. Niechlujni przecież mają być też
księża, których sutanny dlatego tylko są czarne, żeby nie było na nich widać brudu,276 a także
(oczywiście podług mieszkańców dolin) – górale, „co to koszule potąd noszą, aż się na nich same od robactwa nie rozpadną”.277 Unikać mają kąpieli również żebracy, kowale, szewcy, sitarze,
rybacy,278 a dodać jeszcze trzeba, że tak jak i w przypadku pijaństwa, każda niemal wieś przechowuje podania o swoich okolicznych brudasach zza lasu, góry czy rzeki.
Ad 6.
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Pamiętam, chociaż byłem wtenczas małe dziecię,
Kiedy do ojca mego w oszmiańskim powiecie
Przyjechał pan Podczaszyc na francuskim wózku,
Pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku.
Biegali wszyscy za nim jakby za rarogiem,
Zazdroszczono domowi, przed którego progiem
Stanęła Podczaszyca dwukolna dryndulka,
Która się po francusku zwała karyjulka.
Zamiast lokajów w kielni siedziały dwa pieski,
A na kozłach niemczysko chude na kształt deski;
Nogi miał długie, cienkie, jak od chmielu tyki,
W pończochach, ze srebrnymi klamrami trzewiki,
Peruka z harbajtelem zawiązanym w miechu.
Starzy na on ekwipaż parskali ze śmiechu,
A chłopi żegnali się mówiąc: że po świecie
Jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie.279

Te pamiętne wersy z Pana Tadeusza wprowadzają nas w kolejny rozdział ludowych wyobrażeń i komentarzy dotyczących wyposażenia materialnego obcych. Są one dwojakiego rodzaju.
Jeżeli więc z jednej strony pończochy i harbajtel Podczaszyca nakazywały chłopom wliczenie
go między cudzoziemskie twory szatańskie, to z drugiej możemy być pewni, iż rzucone mimochodem hasło „Niemiec”, czy „Włoch” przywodziło być może tymże chłopom asocjacje obiektów łatwo przelicytowujących w swojej niezwykłości oweż harbajtel i pończochy.
Po kolei jednak. „Zgody jeno, a pobijemy tych szelmów, pludrów, pończoszników, rybojadów i innych wszarzy, brodafianów, kożuszników, co w lato saniami jeżdżą!...”280 – wołał Zagłoba do podlaskich konfederatów. Aż trzy spośród użytych przezeń epitetów odnoszą się do
stroju nieprzyjaciół, jeden do pożywienia, jeden do fryzury... W tradycji ludowej (i nie tylko)
XIX w. obfitość podobnych określeń nie mniejsza. Tak więc m. in. zamożna szlachta to, od koloru żupanów – karmazyni; biedna, od siermiężnego odzienia – szaraki; mieszczanie, od żółtych
kaftanów – łyki;281 szkarłatni prałaci – pomidory. Od krótkiego podciętego ubrania pochodzi nazwa Niemca – kusy, od wycięcia w surducie zawołanie miejskiego urzędnika – rozporajda.282
Górale to guńkarze,283 mariawici – mankietnicy,284 Żydzi – chałaciarze, Niemcy (jak u Zagłoby)
– pludry. Genealogię odzieżową ma też mieć podług osławionych Nowych Aten Benedykta
Chmielowskiego nazwa Kaszubów: „Cassubi, ludzie tak zwani od fałdów gęstych na sukni”,285 a
według Jana Stanisława Bystronia – Kurpiów: „sami Kurpie zwą się puszczakami i obrażają się
o nazwę Kurpiów. Kurpie, czy też kurpiele, są to łapcie plecione z łyka lipowego, przytwierdzone do nóg również łykiem, okręcanym po kolana, używane przede wszystkim na Podlasiu”.286
Od potraw z kolei wywodzą się określenia: Litwinów – boćwiny („O boćwino! Hipokreno
litewska!” – pisał Słowacki287), Żmudzinów – kiszki, mieszkańców okolic Wieliczki – galasiarze (od zupy owocowej galas288), Niemców – kartoflarze, Włochów – makaroniarze (współcześnie western produkcji włoskiej, to „spagetti western”), Francuzów – żabojady, Rusinów – kapuśniaki289 itd.
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Obok zawołań – przysłowia i powiedzonka. O stroju: „Odarty jak Cygan”,290 „Ustrojony jak
Francuz”,291 „Znać pana po żupanie”,292 „Po czym poznasz szlachtę ze wsi? – Po tym, że czapkę
na bakier nosi”,293 „tyle tego jak u Żyda czapek”,294 „tyle wart co żydowski kapelusz”295 itd. O
pożywieniu: „Dobra dla Włocha żaba, a do niej sałata”, 296 „Ma żołądek lutra, wszystko strawi
do jutra”,297 „zapachniało jak Żydowi cebula”,298 „Brzydzi się jak Żyd słoniną”.299
A przecież na przyodziewku i menu nie kończą się spostrzeżenia dotyczące kultury materialnej obcych.
„Jeździ jak Francuz na dwukółkowym wózku” (tj. wprawnie, zręcznie) – mawiają w Lubelskiem300 jakby chcąc przypomnieć podczaszycową karyjulkę. Powszechnie spotyka się „ruski
cep” (kij), „ruskie wiadro” (dziurawe), czy „niemieckie maszyny” (trwałe, niezawodne, „co ta
po pięćset lat bez reperacyji pracują”301). Cóż tam zresztą „pięćset lat” – wszakże realia nie muszą bynajmniej krępować ludowej fantazji! Tak więc „Turki mają pałoce po tysiąc izb i dlatego
tyle żon biorą, coby im sprzątały”.302 W „Hameryce” domy są wyższe niż tatrzańskie wierchy;303 Chińczycy natomiast zgoła nie zna ją architektury – śpią i żyją pod gołym niebem, rośnie
za to u nich taka roślina, która włożona pod pazuchę grzeje jak pierzyna.304 Z kolei żydowscy
karczmarze dysponują inkluzami (ankluzami), czyli monetami, które wydane wracają zawsze
cudownym, acz oszukańczym sposobem do pierwotnego właściciela. 305 Kozacy znają niejednokrotnie „charaktery”, tj. talizmany chroniące ich od jakiegokolwiek uszczerbku cielesnego.306
Jak zaś wszechstronne i zdawałoby się irracjonalne bywa wyposażenie obcych, niech świadczy odbyta pod murami Warszawy rozmowa między Kmicicem i panem Zagłobą:
– ... a jak się ma Ketling?
– Kto taki? Chyba Hassling?
– Wszystko jedno, bo on ma dwa nazwiska, jako to u Angielczyków, Szkotów i wielu innych nacji obyczaj.
– Prawda – orzekł Zagłoba – a Hiszpan to ci na każdy dzień tygodnia ma inne...307

Ad 7. Wspomniane już zostało o nietypowej fizjologii porodu niektórych kategorii obcych.
Warto dodać, że nie tylko fizjologia, lecz i okoliczności zewnętrzne wyróżniają ich narodziny.
Mława – pisał Ulryk Werdum – należy do województwa płockiego, którego mieszkańców nazywają powszechnie dzikimi Mazurami, bo są przeważnie barbarzyńscy i rozhukani, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w okolicach
Mławy, Ciechanowa i Janowa. Tych uważają za najgorszych, a inni Polacy zwą ich urodzonymi pod ciemną gwiazdą.308
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To samo wierzenie o narodzinach „pod ciemną gwiazdą” dotyczyło z kolei na Mazowszu
XIX w. ludzi luźnych – włóczęgów, żebraków, wędrownych złodziejaszków309 i w takim też
odniesieniu przetrwało – tyle, że w charakterze idiomatycznego powiedzonka – do dziś dnia.
Swoistą analogią do „ciemnej gwiazdy” jest przekonanie o rodzeniu się na nowiu, co Rusini
przypisywali Hucułom,310 a Sandomierzanie – mieszkańcom Pacanowa i okolic.311
Częściej jednak chodziło nie o sam tylko doraźny akt narodzin. Również ginąca w mrokach
genealogia grup obcych różni się od swojackiej.
Prawda, że się wywodzim wszyscy od Adama,
Alem słyszał, że chłopi pochodzą od Chama,
Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema,
A więc panujem jako starsi nad obiema...312

– oświadcza „zdziwiony i kwaśny” Gerwazy. Wbrew temu, co można by sądzić, genealogia ta
znana była powszechnie zarówno wśród szlachty („Słyszałem z ust prostej zaledwie czytać
umiejącej szlachcianki Radziszewskiej ze wsi Kosianka Trojanówka opowiadanie, że chłopi pochodzą od przeklętego syna Noego Chama, szlachta zaś od Jafeta i stąd naturalnie musi ta ostatnia być zacniejszą i milszą Bogu” – relacjonuje Ludwik Czarkowski313), jak i wśród chłopów
(powiedzenie: „My som od Sema, a Żyd ojca nie ma”314). Oczywiście, w przypisaniach do odpowiednich synów Noego, od których „zaludniła się cała ziemia”, 315 panuje tu niejakie, skądinąd charakterystyczne, zamieszanie. Reakcją na nie było pogardliwe szlacheckie porzekadło:
„Nie czyń się, chamie, Jafetem”.316
Wolno jednak sądzić, iż okazało się owo wezwanie zgoła bezskuteczne, skoro jeszcze w 1976
zanotowano w chełmskiej wsi Michałówce: „My [tutejsi – przyp. LS] pochodzimy od Jafeta,
tamci [mieszkańcy sąsiednich wsi przyp. – LS] od Chama, a miejskie od Sema”.317 Podobnych
biblijnym genealogii szukano również w historii narodowej. Stąd np. wersje o piastowskim pochodzeniu chłopów (sic!) – (takie właśnie przestawienie dokonało się w świadomości wieśniaków okolic Tarnowa,318 przypuszczalnie w wyniku uproszczonej recepcji propagandy ludowców), ciągnięcie przez drobną szlachtę rodowodów od słynnych możnowładców itp. Charakterystyczne przy tym, że o ile genealogię własnej wsi wyprowadzali zaściankowi szlagoni od „Radziwiłłów, którzy zdrobnieli”,319 to już sąsiedniej „co najwyżej od jakiego podsędka”.320 Podobne historyczne rywalizacje, przechodzące niejednokrotnie w ostre antagonizmy, nieobce są i
wsiom chłopskim. Dość wspomnieć mityczny, a trwający do dzisiaj, spór między Chochołowem
i Czarnym Dunajcem, konflikty między wsiami „partyzanckimi” i „niepartyzanckimi”, czy poczucie wyższości mieszkańców Piotrawina nad Wisłą oparte na zasadzie, że „u nas św. Stanisław cud sprawił [wskrzeszenie Piotrawina – przyp. LS], a na Kaliszany ani nie zaszedł, bo tam
niegościnne i chciwe ludzie”.321
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Zamierzchłe zdarzenia uzasadniać też miały poszczególne cechy, czy zwyczaje obcych grup
społecznych i etnicznych. I tak np.:
Na początku świata był jeden człowiek tak bezczelny i zuchwały, że nikomu nie ustępował z drogi. Pewnego razu wszedł w drogę samemu diabłu i wziął się z nim do bitki. Czort zadał mu taki cios, że aż zęby posypały się na
trakt. Od tego czasu człowiek ten zaczął mazurzyć. Jego dzieci przejęły odeń sposób mówienia i tak powstał ród
Mazurów (z okolic Lidy).322

Albo:
Kiedy Żydzi wychodzili z ziemi egipskiej, to zmieszały się z nimi niektóre Faraony. Te Faraony porzuciwszy
ojczyznę nigdzie nie mogą zagrzać miejsca, jeżdżą po całym świecie, proszą u ludzi, żeby im dawali jedzenie i pieniądze, to wróżą, to oszukują, to kradną... Oto skąd wzięli się Cyganie.323

Skądinąd jednak Cyganom kraść wolno:
Kiedy bowiem Pana Jezusa Żydzi przybili do krzyża, to pewien Cygan podkradł się i ukradł jeden z gwoździ raniących ciało panajezusowe. Widziała to Matka Boska i za to, że ulżył Jej synowi zezwoliła Cyganowi kraść aż do
końca świata, co się i do wszystkich jego dzieci odnosi.324

Ze świętych początków wywodził też lud żydowski zwyczaj noszenia pejsów, żebraczy
przywilej siedzenia pod kościołem, flisacką umiejętność spławiania drewna... Prahistoria
wszystkich tych kategorii ludzi potoczyła się kiedyś inaczej niż normalnego chłopa – rolnika.
O tym zaś, że nie tylko chłopi sięgali do podobnych uzasadnień, przekonuje choćby sposób
wytłumaczenia przez pana Zagłobę przydatności niektórych nacji do poszczególnych formacji
militarnych:
– Oto, gdy Pan Bóg konia stworzył, przyprowadził go przed ludzi, żeby zaś jego dzieło chwalili. A na brzegu
stał Niemiec, jako to się oni wszędy wcisną. Pokazuje tedy Pan Bóg konia i pyta się Niemca: co to jest? A Niemiec
na to: Pferd! – Co? – powiada Stwórca – to ty na moje dzieło „pfe” mówisz? A nie będziesz ty za to, plucho, na tym
stworzeniu jeździł – a jeśli będziesz, to kiepsko. To rzekłszy, Polakowi konia darował. Oto dlaczego polska jazda
najlepsza, a zaś Niemcy, jak poczęli piechotą za Panem Bogiem drałować a przepraszać, to się na najlepszą piechotę wyrobili...325

Ad 8. Wróćmy do mitycznej teraźniejszości. Dziwaczne i tajemnicze skutki pociągało za sobą, według wierzeń ludowych, samo już wykonywanie zawodu nierolniczego. Przede wszystkim
przypisywany był nie-oraczom związek z siłami demonicznymi. Diabły więc, w czas suszy, napędzają młynarzom wodę na koło młyńskie, zaś podczas powodzi – przeciwnie – odganiają fale
od młyna. Tymże diabłom czy – wedle innych wersji – demonom wodnym zwanym topielcami,
zawdzięczają młynarze umiejętności wykrywania złodziei na odległość, zielarstwa, sprowadzania burz i deszczów itd.326 Podobnej poufałości z kusym zażywają też karczmarze i złodzieje,
przy czym tym pierwszym, za rozpijanie i skłanianie do rozpusty, odwdzięcza się czart przede
wszystkim wspominanym już „inkluzem”; tych drugich, za łamanie siódmego przykazania,
premiuje wiedzą tajemną pozwalającą np. stawać się, po zażyciu odpowiednich środków, niewidzialnymi i bezszelestnymi. Środek taki bywa wprawdzie niezbyt apetyczny („wydobyć z trupa
żyłę, ususzyć...”,327 odznaczać ma się za to niezawodną skutecznością. 328 Zaprzedają się diabłu
również myśliwi,329 garncarze,330 kowale.331
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Inaczej oceniani są jednak wędrowni żebracy przybywający z zewnątrz, a więc z krainy różnych potencjalnych możliwości. Jest w nich i coś satanicznego, i boskiego, przede wszystkim
bowiem przyznaje się im przywilej kontaktu z duszami zmarłych. „Żebraczy kostur ma swe
analogie w szamańskich posochach, w laskach mitologicznych heroldów śmierci i w pastorałach
biskupów – pasterzy duszy.”332 Odmówić więc żebrakowi jałmużny to nie zatroszczyć się o dusze zmarłych, nie ugościć go to obrazić świat, którego jest wysłannikiem. Z kolei pszczelarze,
opiekunowie świętych owadów wyrabiających wosk na kościelne świece, bliscy są Bogu i
świętym Pańskim.333 Święte są też prawa bartne,334 święta przyjaźń z pszczelarzem,335 a modlitwę pszczelarza święci Ambroży i Bernard zanoszą „poza kolejką, do samych stóp Matki Bożej”.336
Czyż można się w tej sytuacji dziwić, że obcym narodowościom przypisywane było konsekwentnie zajmowanie się profesjami nierolniczymi... Tak więc Niemcy to „żołnierze, kowale i
techniki”,337 Czesi – handlarze,338 Francuzi – „krawce i wojowniki”,339 Anglicy – „pewnikiem
rybaki”.340 Był to oczywiście rozdział zawodów dany „ab initio”, podział pracy niezmienny.
„Prędzej wyschnie morze, niż Cygan ziemie zaorze”, 341 „Ani tera, ani nika, nie będzie z Żyda
rolnika”.342
Obcy zawsze miał pozostać obcym. Taki był po prostu – porządek ludowego świata.
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Rozdział trzeci
PORTRET Z NEGATYWU

Pomimo że przedstawiony został drobny tylko fragment bogatego i wszechstronnego zbioru
ludowych wyobrażeń, porzekadeł czy opowieści, towarzyszących przeciwstawieniu „swoi–obcy”; wystąpiła już wcale liczna grupa przedstawicieli drugiego członu tej opozycji – „tych innych”. Byli tu więc wyliczeni, nie uwzględniając oczywiście posiłkowych przykładów z literatury pięknej, reprezentanci różnych wspólnot narodowych: Anglicy, Białorusini, Chińczycy, Cyganie, Czesi, Francuzi, Hiszpanie, Huculi, Kozacy, Litwini, Niemcy, Rosjanie, Słowacy, Szwedzi, Tatarzy, Turcy, Węgrzy, Włosi, Ukraińcy, Żmudzini, Żydzi; regionalnych: Górale, Kaszubi,
Kujawiacy, Kurpie, Lachy Sądeckie, Mazury, Podolacy, Poleszucy, Sandomierzanie; lokalnych:
mieszkańcy Chełma, okolic Chrzanowa, Czchowa, Garwolina, Grójca, Kaliszan, Kiernozi, Kłaja, Pacanowa, Sianowa, Warszawy, wszelkich miejscowości sąsiedzkich; stanowo-klasowych:
mieszczanie, szlachta różnych odmian, panowie, dziedzice; religijnych: baptyści (w Polsce południowej od 1858,343 w północnej od 1902),344 kalwini, luteranie, mariawici (od 1893345), muzułmanie, prawosławni, świadkowie Jehowy (od 1906346) i kapłani – biskup, cadyk, ksiądz,
mułła, pop, rabin; zawodowych: garncarze, karczmarze, kowale, krawcy, kupcy, młynarze, myśliwi, pszczelarze, rybacy, sitarze, szewscy, urzędnicy, włóczędzy, złodzieje, żebracy.
Jak widać, spośród wyszczególnionych na wstępie rozdziału II ośmiu aspektów inności, na
których przede wszystkim koncentrują się ludowe wyobrażenia i obserwacje, nie wszystkie są
jej samodzielnymi wyróżnikami. I tak np. samo włożenie obcego stroju nie wystarcza jeszcze,
by ze swojego, tyle że „przebierańca” czy „cudaka”, przejść w odczuciu społecznym do kategorii obcych. Nie wystarczą do tego również same cechy intelektualne lub moralne. Toż pejzaż wsi
polskiej XIX w. współkonstytuują również wioskowe „głuptaki”, tzw. foux de Dieu (szaleńcy
Boży) i im podobne typy „odmieńców”, którzy mogli być i często byli lekceważeni czy pomijani w wielu dziedzinach wioskowego życia, poczytywano ich jednak ze swoich.
Jakie warunki musieli wobec tego spełniać ludzie poczytywani za obcych? Lista ich przedstawicieli sugerowałaby pięć kryteriów: A – etniczne (grupy narodowe), B – terytorialne (grupy
regionalne, lokalne, sąsiedzkie), C – stanowo-klasowe, D – religijne i E – zawodowe. W rzeczywistości społecznej wsi polskojęzycznych zaboru austriackiego i rosyjskiego nieprawdopodobne wydaje się jednak funkcjonowanie kryterium etnicznego, przyjęcie istnienia którego,
przynajmniej w jego współczesnym rozumieniu, wymagałoby uznania, iż chłopi Ziemi Kieleckiej czy Rzeszowskiej XIX w. mieli już powszechną i rozwiniętą świadomość narodową. O
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zbytniej, łagodnie rzecz ujmując, pochopności takiego założenia przekonują bowiem nie tylko
Rozdziobią nas kruki, wrony... Stefana Żeromskiego, ale choćby sam już sposób użycia w cytowanych przysłowiach i porzekadłach takich pojęć, jak „Niemiec”, „Francuz” itd. I tak np. Niemiec oznaczać tu może równie dobrze człowieka niemieckojęzycznego, mieszkańca zaboru pruskiego, luteranina (matka Lutra „chciała zostać Niemkinią”), jak i po prostu osobnika wykrętnego, nieszczerego – „Gadajże z nim, kiedy on Niemiec”.347 Uznajmy więc, że przez kryterium etniczne rozumieć należy tutaj zespół podstawowych, empirycznych niejako wyróżników przynależności do obcej nacji, a więc inność języka, terytorium i ewentualnie zewnętrznych cech antropologicznych, przy czym kwestia terytorium uwzględniona już została w kryterium B.
Znaczny niepokój budzić również musi odrębność kryterium zawodowego. Wszakże z jednej
strony wyliczone profesje związane są niekiedy z miastem (krawiec, szewc, urzędnik), czy szerzej – z przybyszami z zewnątrz (kupiec, sitarz, włóczęga, zawodowy złodziej, wędrowny żebrak), co powoduje, że ich przedstawiciele mieszczą się częściowo w ramach kryterium B, a w
przypadku miejskim – również C; z drugiej – stanowią istotny czynnik wewnętrznego rozwarstwienia społecznego wsi (młynarz, karczmarz, urzędnik dworski i na przeciwległym biegunie –
komornik, żebrak) związanego znowu z kryterium C. Toteż wydaje się, iż przezorniej będzie
włączyć wyróżnik zawodowy E w ramy kryteriów B i C, przy silnym podkreśleniu, iż w tym
drugim (C) chodzi o niechłopów-nierolników. Nie wiedząc bowiem na pewno, czy sama nierolnicza profesja wystarcza do zaklasyfikowania między obcych, zaznaczyć musimy prawdopodobieństwo takiej możliwości.
Ostatecznie przychodzi więc przyjąć, iż w polskojęzycznych populacjach chłopskich zaborów austriackiego i rosyjskiego348 funkcjonowały cztery zasadnicze kryteria wyodrębniania obcych:
A językowe (antropologiczne) – dotyczące ludzi mówiących innym językiem, ewentualnie
różniących się widocznymi cechami antropologicznymi (np. Tatarzy);
B terytorialne (ludzie nietutejsi);
C klasowo (stanowo)-zawodowe – dotyczące ludzi mających inne środki produkcji lub inny
stosunek do nich;
D religijne (ludzie innej wiary).
Od razu jednak nasuwa się pytanie: Czy te kryteria były dla mieszkańców wsi polskiej XIX
w. równie istotne, a jeśli nie – jaka była w społeczności chłopskiej ich hierarchia?
Odpowiedź na tak sformułowane pytanie wymagać musi obszerniejszej analizy. Zauważmy
na wstępie, iż cztery wyodrębnione kryteria tworzyć mogą piętnaście teoretycznych kombinacji:
TABELA I
n
r
1
2
3
4
5
6
7

układ
kryteriów
A – – –
– B – –
– – C –
– – – D
A B – –
– B C –
– – C D

kryterium A.
349

obcojęzyczny
polskojęzyczny
polskojęzyczny
polskojęzyczny
obcojęzyczny
polskojęzyczny
polskojęzyczny

kryterium B.
tutejszy
nietutejszy
tutejszy
tutejszy
nietutejszy
nietutejszy
tutejszy

347

kryterium C.
350

rolnik
rolnik
nierolnik
rolnik
rolnik
nierolnik
nierolnik

kryterium D.
katolik
katolik
katolik
innowierca
katolik
katolik
innowierca

Nowa księga..., t. II, s. 603, s.v. Niemiec.
Ponieważ w pracy niniejszej zajmujemy się wyłącznie ludnością zaborów austriackiego i rosyjskiego, w dalszym
ciągu pracy określana będzie ona skrótowo jako ludność ziem polskich.
349
Zapis jest oczywiście uproszczony – chodzi o kategorię A w pełnym jej sensie, acz w praktyce element antropologiczny na tu minimalne znaczenie.
350
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8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

A – C –
A – – D
– B – D
A B C –
– B C D
A – C D
A B – D
A B C
D

obcojęzyczny
obcojęzyczny
polskojęzyczny
obcojęzyczny
polskojęzyczny
obcojęzyczny
obcojęzyczny
obcojęzyczny

tutejszy
tutejszy
nietutejszy
nietutejszy
nietutejszy
tutejszy
nietutejszy
nietutejszy

nierolnik
rolnik
rolnik
nierolnik
nierolnik
nierolnik
rolnik
nierolnik

katolik
innowierca
innowierca
katolik
innowierca
innowierca
innowierca
innowierca

Kombinacjom tym (z wyjątkiem nr 8, 11 i 12) odpowiadają realne postacie, pojawiające się
w pejzażu wsi polskiej XIX i przełomu XIX/XX w. wystarczająco często i systematycznie
(względnie pozostające w nim trwale), byśmy mogli zgromadzić obszerny materiał źródłowy
dotyczący otaczających je wierzeń i wyobrażeń. I tak kombinacji 1 odpowiada np. litewski
chłop z polsko-litewskich wsi mieszanych; 2: polski chłop z sąsiedniej wsi – „zza lasa”, „zza
rzeki”; 3: miejscowy dziedzic, ksiądz, młynarz; 4: tutejszy rolnik należący do sekty (luteranizm,
czy prawosławie były zupełną rzadkością wśród chłopów polskojęzycznych badanych terenów);
5: chłop litewski, słowacki, ze swojej wsi; 6: dziedzic lub młynarz z innej wsi, ksiądz z innej parafii; 7: kapłan (kaznodzieja) miejscowej gminy sekciarskiej; 9: osadnik niemiecki (protestant),
chłop ruski (prawosławny), Tatar (muzułmanin) ze wsi mieszanych; 10: rolnik z innej wsi, należący do sekty; 13: np. miejscowy Żyd – karczmarz, osiadły Cygan – kowal (muzykant); 14:
nietutejszy chłop ruski, niemiecki; 15: kupiec żydowski, wędrowny handlarz lub kowal cygański, rosyjski żołnierz itd.
Można więc sprawdzić, w jakim stopniu poszczególne z tych konkretnych postaci obrastały
w tradycji ludowej w mityczną otoczkę, a w jakim eksponowana była przez nią i podkreślana ich
inność, nieprzynależność do swojskiej grupy. Jednym ze sposobów dokonania takiego ustalenia
jest analiza systemu wyobrażeń dotyczących każdej z wymienionych kategorii obcych351 na
okoliczność obecności/nieobecności cech szczególnie charakterystycznych dla skrajnych wariantów opozycji „swój–obcy”. Skrajnych, gdyż nie chodzi już o stwierdzenie stanowiącego założenie analizy występowania tej opozycji, lecz stopnia jej nasilenia. Dobór owych cech-wierzeń
oparty został na szerokim przeglądzie atrybutów przypisywanych antagonistom lub odległym
protektorom „naszego” bohatera-chłopa w baśni ludowej,352 a więc w sytuacji pozwalającej na
budowę nieskrępowanego rzeczywistością społeczną, wzorcowego, „czystego” modelu dychotomicznego. A oto lista tych cech:
1 związek z siłami nadprzyrodzonymi (najczęściej z diabłem);
2 cudowne umiejętności (tzw. białej lub czarnej magii);
3 rysy nieludzkie (np. zoomorficzne) lub nadludzkie (np. gigantyzacje);
351
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Litthauens und West-Preussens, gesammelt von..., Berlin 1837; BT gm. Szypliszki 1978 – 17 wywiadów (ad kategorie: 1, 5); BT bm. Susiec 1980 – 37 wywiadów; BT Grzybowszczyzna 1974 – 19 wywiadów (ad kategorie: 4, 7,
10); Bartoszewski jr op. cit.; Cała op. cit.; Materiały z badań cyganologicznych L. Mroza 1977-79, w dysp. KE UW
(ad kategorie: 13, 15); BT gm. Dorohusk, Dubienka, 1975-1977 – 46 wywiadów (ad 2, 9, 14); BT pow. Węgrów
1975 – 24 wywiady (ad kategorie: 3, 6).
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Kolberg Krakowskie, t. IV; Radomskie, t. II; Mazowsze, t. VII; K. Kaczmarczyk Podania ludowe w Wiśniczu i
okolicy, „MAAE” T. VII: 1904, s. 122-140; L. Malinowski Powieści ludu polskiego na Śląsku, „MAAE” T. V:
1901, s. 3-262; tenże Powieści spiskie, „MAAE” T. VI: 1903, s. 126-152.
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4 żywienie chęci aktywnej ingerencji w sprawy swojskiej ekumeny chłopskiej;
5 niemoralność (dokonywanie przestępczych lub zbrodniczych praktyk) albo nadmoralność
(ascetyzm, dziewictwo).
W ocenie ich związku z rozważanymi kategoriami obcych (tabela II) przyjęto, prócz podziału: występuje = 1, nie występuje = 0, jeszcze możliwość trzecią: nieczęste, lecz systematycznie
powtarzające się przypisywanie cecych (tabela II) przyjęto, prócz podziału: występuje = 1, nego
wiązania pewnych kategorii obcych z którąś z cech uznane zostały za redundantne, toteż nie
uwzględniono ich w tabeli.
TABELA II
Nr
Tabela 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

konkretne realizacje społeczne

1

chłop lit. (pol.-lit. wieś mieszana)353
chłop polski z innej wsi
miejscowi: dziedzic, ksiądz, młynarz
miejscowy chłop – sekciarz
nietutejszy chłop litewski, słowacki...
dziedzic, ksiądz, młynarz z innej wsi
kapłan (kaznodzieja) miejsc. gminy sekc.
–
––
–
miejscowy osadnik niem., chłop ruski...
nietutejszy chłop – sekciarz (Polak)
–
––
–
–
––
–
Żyd karczmarz, osiadły Cygan – kowal...
nietutejszy chłop ruski, niemiecki...
rosyjski żołnierz; wędrowni: żydowski kupiec, Cygan – kowal...

występowanie cech w systemie wyobrażeń
2
3
4
5

0
1
1
0,5
1
1
1
–
0,5
1
–
–
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0
0,5
1
0,5
–
0,5
0,5
–
–
1
0,5
1

0
0,5
0
0
1
0,5
0
–
0
0,5
–
–
0,5
1
1

0
1
0
0
1
1
0
–
0,5
1
–
–
0,5
1
1

0
0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
–
0
0,5
–
–
0,5
0,5
1

Jak widać, układ i nasilenie występowania cech zmienia się z kategorii na kategorię. Innymi
słowy, poszczególne z uwzględnionych postaci klasyfikowane są w ludowym systemie mityczno-wyobrażeniowym na różnych szczeblach obcości, co cyfrowo daje się wyrazić rozpiętością
od 0,5 „jednostki obcości” (0 + 0,5 + 0 + 0 + 0 = 0,5) w przypadku rolnika różniącego się od
współmieszkańców swojskiej ekumeny tylko językiem (nr 1) lub wyznaniem (nr 4), do 5 „j.o.”
(1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5), gdy chodzi o żydowskiego kupca z miasta czy Cygana-koczownika.
Zestawmy teraz elementy tabeli I i II. Okazuje się, że kolejne warianty kombinacji kryteriów
obcości (tabela I) były przez kulturę ludową premiowane (tabela II) następująco:
TABELA III
n
r
1
2
3
4
5
6
7
353

układ kryteriów
A– – –
– B – –
– – C –
– – – D
A B – –
– B C –
– – C D

Chodzi oczywiście o perspektywę polskich mieszkańców wsi.
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suma
„j.o.”
0,5
3,5
2
0,5
4
4
2

8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5

A – C –
A – – D
– B – D
A B C –
– B C D
A – C D
A B – D
A B C D

×
1,5
3,5
×
×
3,5
4
5

Poszczególne kryteria w wyraźnie nierównym stopniu wpływają na „wycenę” układów w
„jednostkach obcości”. I tak średnia suma „j.o.” wszystkich analizowanych (bez 8, 11 i 12)
układów, w których występuje A = 3,08; B = 4,00; C = 3,30; D = 2,88. Można również sprawdzić, jaka była średnia przyrostu sumy „j.o.”, gdy kolejne kryteria dołączane były do istniejących kombinacji wyjściowych (np. jeżeli do układu A – – D = 1,5 „j.o.” dorzucone zostanie
kryterium B, powstanie kombinacja A B – D = 4 „j.o.” 4 – 1,5 = 2,5; a więc przyrost spowodowany dołączeniem kryterium B wynosi 2,5 „j.o.”):
TABELA IV

A
–
+0,5
×
+1
–
×
+1,5
×
–
+0,5
–
×
–
–

Przyrost sumy „j.o.”
po dodaniu kryterium:
B
C
+3,5
×
–
+0,5
+2
–
+3
+1,5
–
×
–
–
×
–
×
×
+2,5
+2
–
×
–
–
–
–
+1,5
–
–
+1

D
+1
0
0
–
0
×
–
×
–
–
×
–
–
–

+3,5

+12,5

+5

+1

+0,88

+2,5

+1,25

+0,25

Układ wyjściowy
A– – –
– B – –
– – C –
– – – D
A B – –
– B C –
– – C D
A – C –
A – – D
– B – D
A B C –
– B C D
A – C D
A B – D
suma
przyrostów
średnia

Kolejność jednak i tym razem okazuje się identyczna: 1 B, 2 C, 3 A, 4 D. Tak więc najważniejszym kryterium obcości była dla chłopów polskich nietutejszość, następnie reprezentowanie
innego stanu niż chłopski (zawodu innego niż rolniczy), obcojęzyczność i dopiero na czwartym
miejscu – inność religii. Jeżeli więc nawet, zasugerowani nikłym rzeczywiście przyrostem „j.o.”
przy dołączaniu kryterium A do kombinacji zawierających B uznamy, że istotna dla procesu porozumiewania się obcojęzyczność stanowiła przede wszystkim jeden z aspektów „nietutejszości”, zaś przedstawiciele obcych nacji zamieszkujących polskie wioski byli z reguły dwujęzycz40

ni, natomiast na pograniczach mowa różnych grup etnicznych zlewała się najczęściej w pośredni
dialekt,354 że zatem kryterium A miało teoretyczne raczej znaczenie, funkcjonowało pełniej w
micie niż w praktyce społecznej, gdzie zlewałoby się częściowo z kryterium B, to i tak zostaną
nam trzy zhierarchizowane, podstawowe kryteria wyróżniające obcych:
1 nietutejszość;
2 przynależność do innej warstwy (klasy) społecznej, ewentualnie wykonywanie innego zawodu;
3 inna religia.
Przypomnijmy: „wyobrażenia danej grupy o sobie są przeciwstawieniem, swoistym negatywem wyobrażeń tej grupy o obcych”. Wystarczy więc odwrócenie tych wyobrażeń, przekształcenie negatywu w pozytyw, by uzyskać własny portret grupy, by dowiedzieć się, jakie warunki
spełniać musi „swój”. Nie jest to w naszym przypadku sprawą trudną – wszystkie człony dychotomii: tutejszność/nietutejszość; przynależność do innej warstwy społecznej, zawodu/przynależność do tej samej warstwy społecznej, zawodu; inna religia/ta sama religia, rysują
się wszakże z przekonywającą jednoznacznością. Pozwala to sformułować swoistą autodefinicję
chłopa polskiego XIX i przełomu XIX/XX w.; autodefinicję opartą na rudymentarnych, najważniejszych, a zarazem mających wyrazistą hierarchię, kryteriach identyfikacji kulturowej. Brzmi
ona:
1 jestem tutejszy
2 jestem chłopem-rolnikiem
3 jestem katolikiem.
Oczywiście, zarówno taki dobór elementów chłopskiej auto-definicji, jak i ich hierarchia, posiadać muszą swoje społeczno-historyczne uwarunkowania, określające zarówno ich kształt, jak
i wynikające z nich konsekwencje. Wydaje się, że problemowi temu warto poświęcić chwilę
uwagi.

354

Por.: W. Pawluczuk Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, Warszawa 1972.
41

Rozdział czwarty
RÓŻNE WYMIARY IZOLACJI

Jesteśmy tutejsi. Jesteśmy chłopami – rolnikami. Te najważniejsze kryteria chłopskiej autodefinicji zawężające przestrzenny i klasowy krąg swojskiej ekumeny ukazują nam jak na dłoni
podstawową determinantę kultury ludowej XIX i przełomu XIX/XX w. – wielostronną izolację.
Ogólnie (... i ogólnikowo) pisano o jej wymiarze przestrzennym niejednokrotnie: „Chłop [...]
poza najbliższą okolicę nie wychodził i dziwił się wszystkiemu, czego we wsi rodzinnej nie widział”355 (Jan Stanisław Bystroń); „Mała stosunkowo ilość styczności ekonomicznych, administracyjnych, religijnych i oświatowych z miastem i innymi wsiami [...] sprawiła, że społeczność
wioskowa żyła w tym czasie przede wszystkim życiem własnym...” 356 (Kazimierz Dobrowolski); „Jeżeli mężczyźni mało wychylali głowy poza swoje zagrody, a już bardzo rzadko poza
swoją wieś, to kobiety siedziały przeważnie kamieniem w domu, przykute do swoich obowiązków...”357 (Wincenty Witos); „Chłop ówczesny o Polsce nic nie wiedział”358 (Jakub Bojko). Jaki
był jednak realny zakres owego „niewychylania głów”, owej „poziomej” – geograficznej, chłopskiej izolacji. Jak daleko sięgały granice „tutaj”, „naszego świata”, jedynie rzeczywistego, wieśniaczego o r b i s i n t e r i o r?
Za podstawowe czynniki mobilności terytorialnej chłopa ziem polskich XIX w. przyjmuje się
z reguły: A – służbę wojskową, B – pielgrzymki, C – targi i jarmarki, czyli handel wiejski, D –
migracje zarobkowe (jest to jednak – dla ludności spoza królewszczyzn359 – istotne dopiero w
czasach pouwłaszczeniowych360), E – żebractwo, i ewentualnie F – zamierające już w początkach XIX w. nawet na ziemiach górskich, zbójnictwo. Trzy pierwsze z wymienionych czynników miały obejmując najszersze grupy chłopów, znaczenie podstawowe.
A SŁUŻBA WOJSKOWA. „Doświadczenie służby wojskowej było udziałem najwyżej 35%”361 – stwierdza Bohdan Cywiński mając na myśli całą ludność Rzeczypospolitej w przedrozbiorowych granicach. Wydaje się, iż przynajmniej w odniesieniu do ludności chłopskiej nie jest
to szacunek trafny. I tak np. w Królestwie liczba poborowych wynosiła w latach pokoju:362
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J. S. Bystroń Kultura ludowa, wyd. 2, Warszawa 1947, s. 35-36.
K. Dobrowolski Studia nad życiem społecznym i kulturą, Wrocław 1966 s. 99.
357
W. Witos Moje wspomnienia, Warszawa 1978, s. 81.
358
Rok 1846 w Galicji, Warszawa 1958, s. 354.
359
Por.: Bystroń Kultura ludowa..., s. 93-95.
360
Por.: I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1966,
s. 153.
361
B. Cywinski Doświadczenie sześciu pokoleń, „Znak” 1978, nr 10-11, s. 1294.
362
E. Kozłowski Armia, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie Polskim 1815-1864, Wrocław 1979, s. 221.
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1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851

3600
4655
7095
7095
4805
4900
5791
7422
7419
5322
5539
8723
5413
7432
7507
8472
4491
7988
113669

średnia roczna:

6314

razem

Chłopi stanowili wprawdzie, w latach 1816-1820 tylko ok. 65% poborowych,363 udział ten
szybko jednak rósł, toteż dla lat 1834-1851 szacować go można, ze znacznym prawdopodobieństwem na około 80%.364 W przybliżeniu więc w szeregi armii carskiej trafiało rocznie średnio
5051 chłopów z Królestwa (6314 × 80% = 5051). Jeżeli zaś zważymy, że każdemu nieszczęsna
możliwość powołania do służby groziła dziesięciokrotnie (wiek poborowy: 20-30 lat), zaś populacja chłopska Królestwa liczyła w 1859 r. 3 639 400 głów,365 w czym mężczyzn około
49%,366 statystyczna szansa poboru wieśniaka wyniesie tu 2,83%, którą przy szczegółowszych
badaniach należałoby na pewno znacznie obniżyć uwzględniając choćby fakt, że pewna liczba
pobranych, a więc wciągniętych już do oficjalnych statystyk, była niezaliczana do rekrutów na
skutek niezdolności do noszenia broni (w latach 1908-1912 dotyczyło to średnio 7,90% poborowych367). Pozostańmy jednak przy szacunku około 2,5% chłopów, którzy w związku ze służbą
wojskową opuszczali rodzinne pielesze.
Opuszczali... Ilu z nich jednak dane było powracać? I mniej ważna jest tu liczba żołnierskich
ofiar na odległych „polach chwały”. Służba w armii rosyjskiej trwała przecież 15-25 lat. Koniec
jej następował więc między 35 (pobór w wieku 20 lat + 15 lat służby), a 55 (odpowiednio: 30 +
25) rokiem życia. Tymczasem średnia długość życia wieśniaka polskiego z połowy XIX w.
określana jest na ogół przez demografów, bez uwzględnienia śmiertelności niemowląt, na lat 36.
Nie są to bynajmniej rachunki pochopne. Np. w parafii Piotrawin nad Wisłą średnia długość życia mężczyzn, również po odliczeniu zmarłych niemowląt, wynosiła w latach 1850-1859368
33,35 roku, wyłączywszy zaś zmarłych przed osiągnięciem wieku poborowego, czyli 20 lat –
40,78 roku. Albo jeszcze inaczej: gdyby założyć, że wszyscy dwudziestolatkowie z tej parafii
wcielani byli między 1850 a 1859 do armii, gdzie dożywali przeznaczonego im wieku, to powróciłoby tylko niecałe 16,5% spośród nich. Gdyby teraz dane z Piotrawina uznać za typowe dla
363

Ibidem, s. 202.
Ibidem, s. 216.
365
J. Leskiewiczowa Włościanie, [w:] Przemiany społeczne w Królestwie..., s. 70.
366
L. Włodek Statystyka ludności, [w:] Opis ziem zamieszkanych przez Polaków, t. II: Królestwo Polskie, Warszawa
1904, s. 209.
367
A. Dobroński Pobór do armii rosyjskiej i służba w niej żołnierzy z Królestwa Polskiego 1907-1914, „Studia i
Materiały do Historii Wojskowości” T. XXII: 1979, s. 250-251.
368
Na podstawie Ksiąg zgonów parafii Piotrawin za lata 1850-1859 (mat. w dysp. parafii).
364
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całego Królestwa, przyszłoby przyjąć, że weterani stanowili co najwyżej 0,41% męskiej wsi. A
przecież życie w carskim wojsku było cięższe nawet niż na rodzinnej roli, co przypuszczalnie
nie sprzyjało długowieczności; część wyobcowanych rekrutów pozostawała już na zawsze w
głębi Rosji.369
Toteż nie darmo pieśń gminna owych czasów traktowała powołanych jak sui generis żywe
trupy:
Spakowane rzecy mam,
Karabin w rękach trzymam,
Na wojenkę – na daleką masirować mam!
A pódą ta na nas strzały – jak z lasu wrony,
Nie bedzie tam ojca, matki – zadny obrony.
Boze jedyny – jedyny!
Boze kochany!
A bedą tam kaleki:
Bez nogi, bez ręki!
Nie bedzie miał kto wody dać,
Muse z głodu umierać.
Boze jedyny – jedyny!
Boze kochany!370

B PIELGRZYMKI. Zagadnieniem niedostatecznie przebadanym, co do którego snuć można
tylko hipotetyczne rozważania, jest zakres uczestnictwa XIX-wiecznego chłopstwa katolickiego
ziem polskich w pielgrzymkach. Historycy i etnografowie ograniczają się tu przeważnie do niewiele mówiących sformułowań, jak np.: że „były pielgrzymki wcale popularne”.371 Na podstawie retrospektywnych relacji współczesnych,372 jak również fragmentarycznych badań zachowanych w niektórych sanktuariach „ksiąg” i „zbiorów łask” przyjąć można ogólnie, iż pielgrzymowało – przynajmniej jeden raz w życiu – od około 15-20% katolickich mieszkańców wsi
polskiej w początkach XIX w. do ponad 40% u jego schyłku, przy czym szczególnie szybko
upowszechnia się ruch pielgrzymkowy po roku 1864. „W latach 1865-1899 liczba pielgrzymów
wzrosła na Jasnej Górze blisko pięciokrotnie – z 46 101 do 200 411”373 – stwierdza Daniel Olszewski (oznacza to, że o ile w 1865 odwiedziło Częstochowę 0,35% ogółu Polaków, to –
uwzględniając rozwój liczbowy ludności – w 1899 już 1,04%).
Pielgrzymowali. Dokąd jednak? Ks. Sadok-Barącz wylicza w Polsce (w granicach z 1772 r.)
463 cudowne obrazy samej tylko Matki Bożej,374 a ks. Wacław z Sulgostowa podwyższa tę liczbę (nie wliczając miejsc kultu ludności prawosławnej) do 1050, 375 co po doliczeniu jeszcze
około 220 miejsc cudownych związanych z kultem niemaryjnym 376 pozwala uzyskać okrągłą
cyfrę 1300 celów pątniczych peregrynacji – a więc jedno ściągające pielgrzymów sanktuarium
katolickie na około 540 km2, czyli krąg o promieniu zaledwie 13 km. Spośród nich około 20 to
sanktuaria o znaczeniu ponadregionalnym (np. Bardo, Berdyczów, Częstochowa, Jarosław,
Kalwaria Pacławska, Kalwaria Zebrzydowska, Kodeń, Kraków, Leżajsk, Skępe, Trzebnica,
Wilno – Ostra Brama), około 80 – regionalnym (np. w diecezji chełmińskiej: Chełmno, Lipy
369

Kozłowski op. cit., s. 228.
J. Świętek Lud Nadrabski (Od Gdowa po Bochnię), Kraków 1893, s. 230.
371
Bystroń Kultura ludowa..., s. 99.
372
BT gminy: Krasnobród, Adamów, Tomaszów Lubelski (woj. zamojskie) 1976; Dorohusk, Dubienka, Żmudź
(woj. chełmskie) 1977; Annopol, Józefów (woj. lubelskie) 1980; Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska
(woj. bialskopodlaskie) 1980; Haczów, Rymanów, Zarszyn (woj. krośnieńskie) 1980; Pozezdrze, Węgorzewo (woj.
suwalskie) 1980; Józefów, Susiec (woj. zamojskie) 1980.
373
Ks. D. Olszewski W okresie ucisku i głębokich przemian politycznych, [w:] Chrześcijaństwo w Polsce, Lublin
1980, s. 256.
374
Ks. Sadok-Barącz Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów 1891.
375
Ks. Wacław z Sulgostowa O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej, Kraków 1902.
376
Proporcja na podstawie: E. Ciupak Kult religijny i jego społeczne podłoże, Warszawa 1965, s. 105.
370
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pod Lubawą; w diec. kieleckiej: Włoszczowa; w diec, kowieńskiej: Kalwaria Żmudzka, Radziwiliszki; w diec. lubelskiej: Chodel, Krasnobród; w diec. łucko-żytomierskiej: Kamieniec Podolski, Łuck; w diec. płockiej: Czerwińsk, Sierpc; w diec. poznańskiej: Borek, Gostyń, Stęszewo; w diec. przemyskiej: Łańcut, Stara Wieś, Tuligłowy; w diec. sandomierskiej: Bogoria, Studzianna; w diec. sejneńskiej: Sejny; w diec. tarnowskiej: Gosprzydowa, Odporyszów, Tuchów;
w diec. warmińskiej: Gietrzwałd, Święta Lipka; w diec. wileńskiej: Troki, Kalwaria Wileńska; w
diec. włocławskiej: Błenna, Gidle, Kalisz; w archidiec. gnieźnieńskiej: Skalmierzyce, Żnin; w
archidiec. krakowskiej: Ludźmierz, Staniątki; w archidiec. lwowskiej: Kołomyja, Sokal, Wiśniowczyk; w archidiec. mohylewskiej: Agłona; w archidiec. warszawskiej: Miedniewice; na
Śląsku: Cieszyn, Góra św. Anny, Piekary), wreszcie 1200 – lokalnym. Do ostatnich udawało się
– jak można sądzić z szacunkowych rekonstrukcji – ponad 80% pielgrzymów, do ośrodków regionalnych 15-18%, a najwyżej 2-5% dalej, poza granice własnej diecezji, własnego regionu. Te
2-5% pielgrzymów to przypuszczalnie 0,3-0,4% całej katolickiej populacji chłopskiej w początkach wieku i już 1,5-2% w latach 1880-1900. Potwierdzają to Libri miraculorum sanktuariów
diec. lubelskiej (Chodel, Krasnobród), gdzie proporcjonalny chyba do ogółu pielgrzymów,
udział „łaskobiorców” – chłopów spoza najbliższej okolicy dopiero z końcem wieku osiąga 911%. Toteż, przynajmniej gdy chodzi o pierwszych sześć – osiem dekad wieku, zamiast widzieć
w miejscach cudownych cel powszechnych i dalekich wojaży chłopskich, można się raczej zastanawiać, czy mnożenie się sanktuariów lokalnych nie było właśnie wynikiem minimalnej mobilności ludu. Zresztą i w końcu wieku... Gdy 26 VI 1877 rozpoczęły się objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie, natychmiast zdublowała je seria podobnych objawień lokalnych377 i fala
pielgrzymów kierująca się w lecie 1877 na Warmię378 już w następnym roku rozprasza się, w
znacznej części, po okolicach najbliższych miejscom zamieszkania.
C JARMARKI. Podobna była sytuacja z jarmarkami, których wciąż rosnąca liczba (np.: „Limanowa pod sam koniec wieku XVIII, względnie na samym początku wieku XIX, uzyskała
prawo odbywania 18 jarmarków zamiast 12, a Czarny Dunajec w połowie XIX w. 13 jarmarków
zamiast 6 w ciągu roku”379) umożliwiała chłopom regularne dokonywanie transakcji bez bardziej uciążliwego oddalania się od rodzinnych stron. Wpływał na to i sam typ gospodarki chłopskiej. „Gdzie samowystarczalność jest ideałem” (a ponad wszelką wątpliwość było tak na wsi
polskiej XIX w.380), tam mamy z reguły do czynienia z „rejonami gospodarki zamkniętej”381 –
zauważa Fernand Braudel. Oczywiście – „nawet najbardziej zamknięte systemy nie są całkowicie samowystarczalne”.382 Chociaż więc np. „mieszkańcy Żmiącej w ogóle z zasady nie sprzedawali na jarmarkach płodów rolnych”,383 część wieśniaków wyprawiała się na jarmark i do dalszych miejscowości. Pisze o tym Zbigniew Biały:
Oto mieszkańcy wsi Maszkienice (pow. brzeski) najczęściej udawali się do Brzeska, gdzie w każdy wtorek odbywał się zwykły targ, a co trzeci wtorek jarmark na bydło i konie, następnie do bliższego jeszcze Szczepanowa,
odległego tylko pół mil drogi, który co piątek miał targ również na nierogaciznę; jednakże często bywali także w
Wojniczu, odległym prawie o dwie mile drogi (1,75) na targach odbywających się co poniedziałek, rzadziej zaś w
Bochni, oddalonej o dwie i pół mili...384
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a także Jan Półka: „Od nas jeździli do Dorohuska, a na wet 13 wiorst do Dubienki...”385 Ale 1
mila pocztowa austriacka (Osterreichische Postmeile) = 7,586 km; 1 wiorsta = 1,066,8 km; tak
więc cytowane, rekordowe osiągi mieszczą się w granicach 14-19 km. W wymianie ponadlokalnej i międzyregionalnej rolnicy praktycznie udziału nie brali.
Chłopi handlem zupełnie się nie zajmowali, uważali go za zajęcie żydowskie, na którym – jak mówili – tylko
Żyd wyjść może. Handlu się wstydzili i wyśmialiby chłopa, który by chciał handlować. Przywozili tylko i przynosili na targ do miasta: zboże, ziemniaki, kaszę, jarzyny, drób, jaja, nabiał, wyroby przemysłu domowego i wszystko
sprzedawali przeważnie Żydom, którzy tym dalej handlowali i zyski z tego ciągnęli386

– wspominał w 1912 Jan Słomka, a „taką praktykę poglądy, postawę, można, jak się wydaje,
przypisać całemu niemal nizinnemu obszarowi Małopolski”387 – przyznaje Zbigniew Biały; dodajmy: również i ogromnej części Królestwa. Niewątpliwym wyjątkiem są tu natomiast mieszkańcy wsi górskich i wyspecjalizowani rzemieślnicy wiejscy (sitarze, garncarze, koszykarze, kuśnierze),388 jednak ich procentowy udział w całości populacji chłopskiej jest zbyt niski, by w
istotniejszym stopniu zburzyć ogólną prawidłowość, że polscy chłopi-rolnicy XIX w. sporadycznie tylko (nie więcej, niż 0,5-1%) dokonywali w sprawach kupna-sprzedaży wędrówek
dłuższych niż 14-19 km. Jest więc faktem znamiennym, że nie stosowali oni w praktyce (w odróżnieniu choćby od Słowaków czy Łotyszów)389 rodzimej miary odległości dłuższej niż użyteczny tylko przy krótszych dystansach krok.390 Po prostu – nie było potrzeby.
D MIGRACJE. Zagadnienie migracji na wsi polskiej XIX w. wydaje się tak rozległe i skomplikowane, iż nie sposób go podsumować w nazbyt wąskich ramach. Zasygnalizujemy jednak, iż
najogólniej rzecz biorąc, miały tu miejsce procesy migracyjne sześciorakiego rodzaju:
1 stała (bezpowrotna) emigracja zarobkowa poza granice ziem polskich, a najczęściej i Europy,
2 czasowa emigracja zagraniczna (pozaeuropejska),
3 migracje międzyzaborowe o charakterze ruchu osadniczego,
4 okresowe migracje zarobkowe,
5 migracje ze wsi do miast,
6 zbiegostwo;
przy czym psychologiczną i informacyjną izolację, nieufnej wobec relacji obcych, „naszej” wsi
przełamywały, z natury rzeczy, tylko migracje powrotne 2 i 4.
Ad 2. Emigracja czasowa (sezonowa) rozpoczyna się na szerszą skalę w końcu lat osiemdziesiątych XIX w., by między 1890 a 1912 zwiększyć swe nasilenie prawie dziewiętnastokrotnie.391
W 1912 objęła ona w Królestwie (z wyłączeniem dotkniętej zarazą guberni kaliskiej) około
2,8% ogółu ludności chłopskiej (od 6,3% w guberni płockiej do 0,5% w siedleckiej392), łatwo
więc można ustalić, iż w 1890 stała się udziałem około 0,15% populacji wieśniaczej, im bardziej
zatem będziemy się cofali w czasie, tym procent ten będzie mniejszy, by około 1865 począć
oscylować w granicach 0,05% równych mniej więcej dla Królestwa i Galicji.
Ad 4. Chłopi wyruszający na sezonowe wyprawy zarobkowe rekrutowali się ze wsi oczynszowanych lub spośród komorników i bezrolnych. Istniała także doraźna forma czynszu, tzw.
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„najem za pańszczyznę”, umożliwiająca te wyprawy również i kmieciom.393 Potencjalną możliwość sezonowego dorobku miały więc stosunkowo duże grupy wieśniaków. Ilu z nich jednak
korzystało z tej szansy? Celina Bobińska394 czy Kazimierz Dobrowolski395 zdają się zapewniać,
że był to ruch liczny, nieomal masowy. Gdy jednak spoglądamy w dokumenty zgromadzone np.
w fascynującej pracy Krzysztofa Groniowskiego, a dotyczące najmu robotników rolnych w
Królestwie, okazuje się, że byli to z reguły najemnicy z najbliższych okolic lub górale.396 Rzeczywiście, pęd do sezonowych peregrynacji „w doliny”, nieraz na odległości 400-600 km, musiał mieć wśród górali (sama już nazwa „bandoska” ma góralskie pochodzenie) zgoła żywiołowy
charakter, co – jak się wydaje – zbytnio zasugerowało rozkochanych w górach krakowskich
uczonych... Gdy bowiem szukamy w spisach przybyszów z innych okolic Galicji czy (może poza Roztoczem Lubelskim397) zaboru rosyjskiego, okazuje się, że są to grupy stosunkowo niewielkie, stanowiące znikomy procent rodzimych populacji.
E ŻEBRACTWO. W „Tygodniku Ilustrowanym” z 1861 podpisany inicjałami A.W.398 boleje
nad „horrendalną'' ilością żebraków na wsi polskiej, przy czym jest to jeden tylko z cyklu artykułów poświęconych tej tematyce. Padają słowa: „tragedia”, „upadek”, „zagłada”... Obawiać się
należy, że wbrew pozorom, nie ma w nich przesady, że publicyści „Tygodnika Ilustrowanego”
mieli realne powody do tak dramatycznych wystąpień. I tak w Księdze zgonów parafii Piotrawin399 za rok 1851 aż 16,2% nieboszczyków określonych jest jako żebracy (w grupie zmarłych
w wieku powyżej 50 lat stanowią żebracy już ok. 53%!). W latach następnych nie lepiej. „Całe
wsie obracają się w żebracze czeredy” – alarmuje prasa z epoki. 400 Świadczy to niewątpliwie o
przerażającej pauperyzacji wsi. Czy także o jej mobilności?
Spośród zmarłych żebraków wyliczonych w aktach parafii piotrawińskiej za lata 1859-1867
jeden tylko nie jest miejscowy. Podobnie w parafiach sąsiednich. Jest to może paradoksem, ale
wraz ze zwiększaniem się liczby żebraków coraz rzadszy staje się typ wędrownego dziada, co to
od wsi do wsi, z miasta do miasta. Wypiera go lokalna konkurencja.
W przybliżeniu przyjąć więc ostatecznie można (inne czynniki mobilności miały w życiu wsi
XIX w. szczególnie przeduwłaszczeniowej, znaczenie drugorzędne!), iż wyłączywszy górali
zaledwie 2,5-4% chłopów miało okazję wydostać się kiedykolwiek w życiu poza granice „naszego świata” – rejonu o promieniu nie większym niż 15-20 km; swoistego orbis interior.
***
Izolacja wsi XIX i przełomu XIX/XX w. ma też swój równie ważny, jak przestrzenny, pionowy wymiar. Wszakże informacje o świecie zewnętrznym docierać mogły do społeczności
chłopskich nie tylko poprzez osobiste doświadczenia jej przedstawicieli.
Kościół (a), dwór (b), karczma (c) i szkoła (d) – spośród tych czterech podstawowych źródeł
pośredniej informacji o tym, co dzieje się poza orbis interior, kościół winien był odgrywać na
wsi polskiej rolę najważniejszą.
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a Kościół. „Ja nie cztę pisma, ni piszę / Ale tak z kazania słyszę” pisał, prezentując poglądy
kmiecia, polemista katolicki z XVI w., Wit Korczewski401 i lubo jego bohater dodaje zaraz:
„Wolałbym dobre wyspanie / Niż pacierz albo kazanie”, nie sposób docenić trwającego aż po
XX w., wpływu homiletyki na kształtowanie się struktur chłopskiego światopoglądu. Toż jeszcze w 1900 r. chłopski prenumerator „Gazety Świątecznej” nie znajduje dla redakcji większych
komplementów nad stwierdzenie, że artykuły w jej periodyku: „To tak jak by się w Kościele
było na kazaniu pięknym i słuchało uważnie”,402 a nawet z wydanych w 1935 r. pamiętników
chłopskich cytuje Jan Stanisław Bystroń charakterystyczną wypowiedź: „Tyle tylko mądrości co
ksiądz z dobrej swojej woli powie...”403 W zakresie informacji „o świecie” nie była to jednak z
zasady mądrość podawana explicite, w jakikolwiek usystematyzowany sposób, lecz zbiór różnych dygresji i anegdot służących dydaktyce moralnej, komentujących odczytane teksty z Pisma
Świętego czy też mających po prostu udokumentować przewagę intelektualną kaznodziei. Słuchacz uzyskiwał z nich wiadomości przypadkowe, często zmitologizowane i tendencyjne, czy
zgoła faktograficznie fałszywe. Cytuje np. Jan Stanisław Bystroń z wydanej w 1880 r. Pielgrzymki misyjnej do Ziemi Świętej Dominika Koczura OFMO, brata w Kalwarii Zebrzydowskiej:
Wieloryb ma dwa skrzydła niby wąsy, które może rozkładać od siebie, długie zaś wąsy są w sposób siatki, jak to
np. widzimy rybaków zastawić wincirze dwiema skrzydłami przed szyją winciorka na ryby, to samo wieloryb łowi
sobie, stojąco rozkłada sobie te siatki, którymi przygarnia ku sobie do paszczy drobne rybki i różne owadki, których
mnóstwo w morzu na dnie, a potem znów ich składa i tym żyje. Ten, co na rozkaz Boga połknął Jonasza, to nie był
wieloryb, to inny gatunek...404

Jeżeli uwzględnimy jeszcze, że owego wieloryba miał brat Dominik spotkać na Morzu Śródziemnym, wypadnie zgodzić się z Janem Stanisławem Bystroniem, iż „jeżeli takie wiadomości
szerzył bernardyn w drugiej połowie XIX w. w druku i to za aprobatą władz kościelnych, to łatwo sobie wyobrazić, jak mogły wyglądać podobne relacje” głoszone bez skrępowania z ambony. Ważka rola kazań dla systemu ludowej wiedzy o świecie zasadzała się więc bardziej na
utrwalaniu (szczególnie, gdy chodzi o chłopską ksenofobię, strachu przed orbis exterior) niż
przełamywaniu struktur mitycznej świadomości wsi.
Wydaje się natomiast, że nie należy przeceniać znaczenia osobistego kontaktu chłopów z
duszpasterzem. Wprawdzie w połowie wieku 12,1% duchowieństwa diecezjalnego diecezji lubelskiej (w kieleckiej 11,7%)405 wywodziło się z rodzin chłopskich406 i księża-chłopi zarządzali
około 10% parafii (w diec. lubelskiej 9 spośród 87407), jednak z tych właśnie regionów pochodzi
dobitne porzekadło: „Najcięższy z chłopa ksiądz”408 nie wystawiające najlepszego świadectwa
ich solidaryzmowi klasowemu. „Ksiądz był wyniosły i daleki”409 podkreśla Jan Stanisław Bystroń, a wspierają go setne przysłowia ludowe, jak choćby: „Ksiądz przez chłopów udrękę idzie
dziedzicowi na rękę”,410 „Księdza nie szkoda, pana nie grzech, a Żyda zasługa”, 411 „Z księżą
401

W. Korczewski Rozmowy polskie, łacińskim językiem przeplatane rytmy ośmiorzecznymi złożone, Kraków 1889
(wyd. J. Karłowicz), s. 7.
402
Listy polskie, „Regiony” 1978, nr 4, s. 87.
403
Bystroń Kultura ludowa..., s. 133.
404
Ibidem, s. 114.
405
Ks. D. Olszewski Struktura społeczna duchowieństwa diecezji kielecko-krakowskiej 1835-1864, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, Warszawa 1974, t. VI, s. 138.
406
S. Litak Duchowieństwo diecezji lubelskiej w okresie międzypowstaniowym, [w:] Społeczeństwo Królestwa Polskiego, Warszawa 1968, t. III, s. 116.
407
Ibidem.
408
BT Chodel (woj. lubelskie) 1980.
409
Bystroń Kultura ludowa..., s. 141.
410
Nowa księga..., t. II, s. 231, s.v. Ksiądz.
411
Ibidem.
48

trzeba ostrożnie, z szlachtą według czasu”,412 „Ksiądz ludzi piekłem, a siebie niebem straszy” 413
itd. Proboszcze starający się przełamać te uprzedzenia czy zasłużone resentymenty i utrzymujący żywsze kontakty prywatne z wieśniakami byli wyjątkami nawet i u schyłku XIX w. (stosunkowo częściej zdarzało się to na kresach wschodnich – przypuszczalnie pod wpływem przykładu
postawy popów prawosławnych). Natomiast zaangażowani obrońcy chłopów typu, działających
na przełomie wieków, ks. Wacława Blizińskiego (Kaliskie) lub Stanisława Stojałowskiego (Galicja) byli nie tylko zupełną rzadkością, ale wręcz dysydentami. Stanisław Stojałowski, suspendowany w maju 1888 i powtórnie w marcu 1893, został ostatecznie wyklęty 5 VIII 1896, zaś
przed jego świeckimi przyjaciółmi-ludowcami przestrzegał episkopat galicyjski chłopów m. in.
listem pasterskim z sierpnia 1895 w następujących słowach: „Zapewne pamiętacie, że przy
ostatnich wyborach zjawiali się między wami obcy, nieproszeni ludzie i narzucali się wam jako
jedyni przyjaciele i przewodnicy ludu i byleby tylko pozyskać głosy wyborców, przypodchlebiali się jednym, ganili i szkalowali drugich, wreszcie szerzyli waśń i nieufność wzajemną pomiędzy ludem a panami...”414 Podług księży biskupów nieufność między ludem a panami musiała być dopiero sztucznie szerzona...
b Dwór. Innej natury (moda, obyczaj, pieśń świecka, wyposażenie materialne), ale bardziej
jeszcze powierzchowne i mimowolne było – w dziedzinach edukacji i informacji – oddziaływanie dworu. Ogromnej większości szlachty nazbyt odpowiadała formuła „Niech na całym świecie
wojna / Byle polska wieś zaciszna / Byle polska wieś spokojna”, 415 by w interesie jej leżało jakiekolwiek rozszerzanie kręgu chłopskich wyobrażeń. Wręcz odwrotnie – odnotować można
częste przykłady wyrzucania przez oficjeli dworskich z terenu wsi obcych handlarzy, żebraków i
włóczęgów, zakazów goszczenia przez chłopów osób spoza parafii itp. „Pan się boją we wsi ruchu...”416 Niech więc nie mylą nas powracające co pewien czas na dworskie ganki fale „zainteresowania” chłopską dolą, mazowieckie wędrówki Oskara Kolberga, programy „zbliżenia do ludu”; niech nie mylą nas solidarystyczne scenki w pozytywistycznych powieściach. „Byle polska
wieś zaciszna / Byle polska wieś spokojna” – ale ten „spokój” i ta „zaciszność” były przez warstwy posiadające rozumiane nader jednostronnie. Między dworem a chłopami istniała przede
wszystkim jedna zasadnicza bariera utrudniająca, czy zgoła uniemożliwiająca, płodny kontakt –
bariera krzywdy i nienawiści.
Poruszanie tego tematu w chwili, gdy w szkołach, odnośnie do każdej epoki od XII po XIX
w., serwuje się uczniom te same wyświechtane ogólniki o tym, jak to panowie wyzyskiwali
chłopów, a karty podręczników zdobią nieodłączne wizerunki chłopów w gąsiorach, jest niepomiernie wręcz żenujące. Wobec jednostronności i natręctwa scholarskiej edukacji ogarnia przemożna pokusa, by uciekając od tych truizmów oprzeć się aż na tych nielicznych rubieżach Rzeczypospolitej (np. polskojęzyczne rejony Litwy), gdzie sytuacja wyglądała inaczej, lepiej. Albo
na królewszczyznach... Nietypowość tych zakątków jest jednak nazbyt rażąca. Oddajmy więc
głos świadkom epoki:
Miałem lat 17, kiedy zmarł mój ojciec w wieku 74 lat. Dobrze jeszcze pamiętam to, co mi opowiadał. Pan posiadał 3 tysiące morgów ziemi, 2 tysiące morgów lasu i tysiąc morgów łąk torfowych. W Brzeziu było sześciu
kmieci, mających od 30-50 morgów ziemi do własnego odrabiania. Zagrodników mających po 15 morgów było
siedmiu, reszta to byli chałupnicy. Odrabiali po 4 dni pańszczyzny w tygodniu, a jak pan rozkazał, to i więcej [...]
Za niedostarczenie na czas zaprzęgu czterokonnego chłop brał w lamusie 25 kijów. Bito za spóźnienie się do żniwa,
a czas pracy w żniwa trwał od przedwschodu słońca do zachodu. Pewnego razu ojciec mój zaspał sobie. Biegł co
sił, by stanąć w gromadzie, która szła na pańskie. A tu jedzie ekonom. Zobaczył, że ktoś się spóźnił. Zdało mu się z
daleka, że to dziewka. Tak, że zamiast ojca zwalił bukiem z konia dziewkę, która upadła nieprzytomna na ziemię,
ojciec zaś wyszedł cało, bo go nie zdradzono. Ludzie często uciekali z domów. Żyją i tacy, co ich dziadkowie ze
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strachu wskakiwali do studni. Były i takie historie: w zimie przy 30 stopniach mrozu przychodzi karbowy z polowym i za karę wyjmują okna z domu. Dzieci płaczą, trzeba je brać do stajni, do bydła. Tam przesiedziały, póki gospodarz nie został ukarany kijami przez ekonoma. A potem trzeba jeszcze było paść do nóg i podziękować za karę.417
Przy żniwie czy innej robocie, gdy już każdy pracował, karbowy czy polowy uzbrojony w nahaj liczył ludzi. Jak
się nazywasz? Ten odpowiedział i tak i tak. Uderzył nahajem mówiąc jeden. I zrobił mu karbę na swej lasce itd. Do
następnego doszedł, a nazywał się Wal, i pyta go, jak się nazywa. I ten tak samo odpowiada „Wol, panie, Wol”. W
języku chłopskim Wol znaczy bij mocno. I ten go wali nahajem i pyta się to samo, jak się nazywa. I ten tak samo
odpowiada „Wol, panie, Wol”. I byłby nie wiadomo dokąd walił, aż ludzie odpowiedzieli, że się nazywa Wal, dopiero go przestał bić...418

Za spóźnianie się do pracy lub niedbałe jej wykonanie była chłosta, którą przeprowadzano w
ten sposób, że skazanego kładziono na ławę specjalnie w tym celu sporządzoną i odmierzano mu
25 pałek. To była kara zwyczajna. W wypadku cięższych przewinień wyliczano karę podwójnie.
Gdy kary i chłosty nie odniosły pożądanego skutku, wówczas wydalano takiego osobnika z nadanej mu gospodarki. By praca była więcej wydajna, ludzie byli popędzani pałkami przez tak
zwanych „karbowników”. Za odebraną chłostę skazaniec musiał podziękować przełożonemu, a
gdy nie chciał tego uczynić, kładziono go na ławę powtórnie. 419
Zaiste, trudno mniemać, by pamięć chłopów nie przechowywała owych obrazów długo jeszcze po uwłaszczeniu.
Niewiele lepsza była niekiedy sytuacja „dworskich”. Oto szlachecki wierszyk ukazujący,
czego np. wymagano od sługi. Obok każdej strofy zaznaczono karę za ewentualne uchybienie
(przytaczamy w skrócie):
ARTYKUŁ III
A gdy staniesz przed panem, gdziekolwiek to będzie,
Lub w domu, lub gościnie, twój dobrodziej siędzie,
I piędzią nie odstępuj, lecz stój przy nim wszędzie,
Czekaj tego, co twój pan rozkazywać będzie.
Oka z niego nie spuszczaj, nie poglądaj za się,
Ale miej pilne oko na pana i na się.
Plag 5
ARTYKUŁ VIII
Pamiętaj, abyś miał gębę zawsze zawartą,
Nos w kącie gdzie ucieraj, stój z gębą utartą,
Nogi zbyt nie wystawiaj, brzucha nie wypinaj,
Czapkę za pas zatknąwszy sam się nic nie zginaj,
Nie poziewaj, a gdy co podasz panu swemu,
Nie głową, ale nogą ukłoń się onemu,
Plag 6
ARTYKUŁ XI
Kiedy w domu zostaniesz, lub będziesz przy panu,
Pilno, proszę, przestrzegaj chłopcze, twego stanu,
Boso w jednej sukience chodź, a ochędożnie.
Pańskie słowa uważaj, a mów z nim ostrożnie.
Gdy cię poślą do kogo w jakiejkolwiek sprawie,
Jak najprędzej wracaj się: bo będziesz na ławie.
Plag 8
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ARTYKUŁ XIV
A jeśli się położysz spać kiedy w nowinę,
Choćbyś posłano w najmiększą pierżynę,
Pilno ucha nadstawiaj, oczy mało zmrużaj,
A gdy cię pan zawoła, prędko się więc ruszaj,
Drzwi, okna, idąc spać, ostrożnie zamykaj,
Cicho śpij, a pięknie leż, nie chrap ani chrząkaj...

Plag 5.420

Wybrane artykuły są zapewne – z dzisiejszej perspektywy – najbardziej pikantne; bynajmniej
jednak nie najsurowsze. I tak artykuł V przewiduje za stłuczenie naczynia plag 50; VI za samowolne rozrywki – plag 100 itd. Wspomnienia chłopów421 dosadnie wykazują, że i te „wesołe”
pańskie regulaminy nie zostały łatwo zapoznane.
Można więc zgodzić się z Kazimierzem Dobrowolskim, gdy wysuwa on tezę o mimowolnym
(niezamierzonym) i charakteryzującym się dużym opóźnieniem „opadaniu” pogorszonych wersji
wytworów kultury klas panujących do kultury ludności chłopskiej;422 trudno natomiast zaakceptować, coraz modniejsze ostatnio, podnoszące rzadkie wyjątki do rangi zasady, obrazki dworu – chłopskiej wszechnicy, dworu – okna na świat.
c Karczma. „W całej wiosce dymią czuby / A w karczmisku ćma narodu...” 423 I rzeczywiście, karczma, która – o czym często się zapomina – spełniała w życiu wsi, poza Litwą, nie tylko
funkcje „rozdymiania czubów”, ale również handlowe, kulturalne, matrymonialne itd. cieszyła
się zazwyczaj intensywną frekwencją. Intensywną – nie szeroką, gdyż jej obroty zapewniane
były przede wszystkim przez częste wizyty stałej grupy najbliżej mieszkających wieśniaków.
Grupy względnie niewielkiej, jako że „np. w 1874 na terenie Galicji jedna karczma przypadała
na 233 mieszkańców, licząc w to nawet dzieci przy piersiach, a w niektórych powiatach nawet
na 120 osób”.424 Owa miejscowa mini-„ćma narodu” miała teoretyczną okazję spotkania w
karczmie podróżnych wieśniaków z innych okolic (obowiązek dróg), kupców, jak i niekiedy
różnego rodzaju elementów nieustabilizowanych (żebracy, złodzieje, paserzy). W praktyce jednak posłańcy chłopscy muszący pokonywać pieszo co najmniej 30 km dziennie425 nie mieli
przeważnie sił, kupcy zaś, dysponujący zresztą najczęściej wydzielonymi kwaterami, ochoty do
bardziej ożywionego życia towarzyskiego. Obcym kompanem karczemnych pogwarek bywał
więc sporadycznie dyskretny z konieczności złodziejaszek lub nie skąpiący – za opłatą – gardła
ani czasu „dziad” – wędrowny żebrak. Wokół roli, jaką odgrywał ten ginący już w drugiej połowie XIX w. okaz ludowego wojażera, narosło w literaturze etnograficznej i historycznej wiele
mitów. Nazywano go wszakże nawet „profesorem wsi” (Seweryn Udziela) czy „gazetą ludu”.
Tymczasem
w ich pieśniach, w ich balladach [...] pełno było chłopskich wesel poranionych nożami, pociętych kosami, poharatanych gnypami, padłych koni zabijanych kowalskim młotem, odzieranych ze skóry, wilków zagryzających w
wysokim kopnym śniegu ugrzęzłą sierotę, Cyganów kradnących dzieci, żeby je oślepić, zatęchłych piwnic, w których Żydzi z okolicznych miasteczek trzymali w beczkach nabitych bretnalami chłopskich synków zagubionych
między wozami na jarmarku...426

pisze Tadeusz Nowak. I rzeczywiście, jeśli już „gazeta wsi”, to ściślej – „journal jaune” – popołudniówka ograniczająca się – jak wykazują współczesne badania – przede wszystkim do repertuaru sensacyjnego, typu: „Opis prawdziwego zdarzenia w Lublinie o zwyrodniałej macosze,
420

Ł. Gołębiowski Domy i dwory, Warszawa 1830, s. 224-226.
Pamiętniki chłopów, Warszawa 1935, t. I (nr 1-51); 1936, t. II.
422
Dobrowolski op. cit., s. 123-128.
423
A. Niemojewski Branka, w.1-2.
424
Szaflik op. cit., s. 12; por. też: J. Burszta Społeczeństwo i karczma, Warszawa 1951, s. 43-47.
425
M. Szczepaniak Karczma, wieś i dwór, Warszawa 1977, s. 98.
426
T. Nowak Dziadowska rodzina, „Regiony” 1980, nr 1, s. 68.
421

51

która mściła się nad małą dzieciną, obstawiając ją pijawkami, aby uprzyjemnić sobie życie”,427
„Straszna kara Boża spadła na macochę, która chciała żywcem spalić małą sierotkę, a spaliła
swoją własną córkę”,428 „Obraz nędzy i rozpaczy dwóch sióstr, które zostały sprzedane do Ameryki Południowej na pastwę przez zbrodniczych handlarzy i wywiezione ze wsi i gminy Dolinka
pod Łomżą”.429 Obraz świata odpowiadał w tych utworach tytułom. Oto np. dziadowska wizja
Brazylii:
W Ameryce – Brazylijan,
Wprawdzie że jest też chrześcijan,
Ale naród! Nie daj Boże!
Naokoło wiszą noże,
Śpi i robi uzbrojony,
Zabijają swoje żony.
Jak w złość wpadnie na swe dzieci,
Niejednemu głowa zleci,
A jak kłóci się z sąsiadem,
Strzela śrutem tak jak gradem.
Tam bez broni – ani chwilę,
Bo są straszne krokodyle.
Siedzą w bagnie lub jeziorze,
Wraz się czają, gdzie kto orze [...]
Tam nie złapiesz w wodzie ryby,
Nie obrodzą w lesie grzyby.
Chociaż w lesie są owoce,
Pies cię dziki załomoce.
Jest wielkości do bociana,
Tylko czarny tak jak wrona,
Głowa psiacza – a tu skrzydła,
Nawet bierze się do bydła...430

Zaiste – zachęcający obraz! Lecz swoją drogą, na jakiej niby zasadzie spodziewali się liczni
etnografowie usłyszeć od chłopskiego trubadura treści niezgodne z ludowym mitem, wybiegające poza dychotomię „swój–obcy”, rozszerzające horyzonty...? Widać widmo Wernyhory okazywało się niekiedy bardziej ponętne od wymowy prozaicznych faktów.
d Szkoła. Sprawa oddziaływania szkoły na wieś polską XIX w. nie doczekała się dotąd całościowego ujęcia. Stąd tendencja do uogólniania danych fragmentarycznych, prowadząca nieraz
do rażących błędów. O ile bowiem w zaborze pruskim, gdzie przymus szkolny zaprowadzono na
Śląsku w 1819, w Poznańskiem w 1825, a w Prusach Zachodnich w 1845, wpływ szkoły jest
istotny i stosunkowo głęboki, o tyle do interesujących nas terenów Rzeczypospolitej pasują raczej – jak to zaraz zobaczymy – smutne strofy Jana Lemańskiego: „O wsi gdzie dookoła / Nikt
nie wie, co to szkoła, / Gdzie wiedza krzewi ta się / Wykręcać gniazda ptasie...”431 Nieporozumienia powoduje również operowanie, w kwestii szkolnictwa i analfabetyzmu, cyframi globalnymi, dotyczącymi wszystkich warstw społecznych zaboru austriackiego czy rosyjskiego. O ile
bowiem np. w 1838 r. w guberni podlaskiej na 1 ucznia – syna chłopa przypadało 2455 mieszkańców wsi, to na 1 ucznia z miasta tylko 20 mieszkańców miast (w guberni augustowskiej odpowiednio: 2580 i 22; w radomskiej 464 i 2, w lubelskiej 902 i 30 itd.)432 W obu tych przypadkach żadnych analogii przeprowadzać się nie da.
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Jeszcze około 1880 r. (sic!) analfabeci stanowią około 94% ludności wiejskiej Królestwa Polskiego i ponad 95%, w Galicji.433 Jak wspomina Jan Słomka:
...w Dzikowie [...] jeden był tylko umiejący czytać i pisać. Nazywał się Franciszek Słomka, mieszkał w przysiółku Podłęże. On tylko potrafił przeczytać pismo, jeżeli je kto z urzędu lub ze świata otrzymał, co zresztą rzadko
się wtedy trafiało. Do niego też nieśli ludzie wszelkie pisma i to nie tylko z Dzikowa, ale z całej okolicy...434

Sytuacja ta poprawiała się nieco szybciej w Galicji, gdzie już w 1872 r. wniesiono pod obrady Sejmu Krajowego projekt ustawy O zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych,
która – w spaczonym zresztą kształcie (zróżnicowanie poziomu szkolnictwa dla wsi i miast)435 –
uchwalona została w 1884; wolniej natomiast i nie bez kryzysów 436 w Królestwie, gdzie wszystkie wydatki na utrzymanie szkół obciążały całkowicie miejscową ludność.437 Dodajmy – nie tylko wydatki, ale i przerastające nieraz możliwości wsi sprawy natury organizacyjnej. Doprowadzało to niekiedy do sytuacji zgoła tragikomicznych:
Ponieważ gospodarze byli wszyscy niezamożni, chcieli więc załatwić sprawę nauczania tanim kosztem. Mnie
obiecali dać za fatygę po 30-50 kopiejek od dziecka, a jako podręczniki szkolne miały służyć dzieciom takie książki, jakie się u kogo w domu znalazły, a więc: książki do nabożeństwa różnej treści i wielkości, kantyczki, stare kalendarze, a niejedno z dzieci przyniosło sennik, echo trąby ostatecznej lub proroctwo Sybilli, bo takie tylko książki
można było na wsi spotkać438

relacjonuje jedenastoletni podówczas chłopak wiejski, pasowany wolą swojaków na nauczyciela. Nie był on wcale wyjątkiem (w Galicji, w roku szkolnym 1898/1899, 184 nauczycieli i
1075 – czyli 30% – nauczycielek nie posiadało kwalifikacji do wykonywania zawodu439). Po
prostu takich sposobów trzeba się było chwytać wobec chronicznego niedostatku kadr dydaktycznych. Wbrew bowiem poglądowi upowszechnionemu przez lektury szkolne „siłaczki” były
na wsi polskiej końca XIX w, zjawiskiem bardzo rzadkim. Na ogół miejscy i szlacheccy nauczyciele starali się za wszelką cenę „zaczepić” w miastach. I trudno im się dziwić, skoro jeszcze w 1899 nawet tak wielka entuzjastka szkolnictwa ludowego, jak Zofia StrzetelskaGrynbergowa stwierdzi, iż „lud wiejski niechętny jest dla oświaty” i „nieprzychylnie usposobiony do szkoły”,440 a jej opisy wiejskich szkół roić się będą od takich stwierdzeń, jak np.:
W Starejropie mieszkanie nauczyciela w szkole jeszcze nieprzyjemniejsze niż w Starejsoli; osobna klasa paralelna umieszczona jest w budyneczku podobnym do trupiarni starej. Nauka odbywa się prawie w każdej porze roku
o innym czasie, a to z tego powodu, że nie ma pastwiska gminnego; dlatego i uczęszczanie jest liche. [...] W Strzelbicach nie mógł wytrzymać nauczyciel mający dzieci; uciekł zostawiwszy gmach szkolny z desek niewylepionych
nawet gliną – na pastwę wichrom i pluskwom. [...] W Biliczu założono szkołę na początku XIX wieku. Pobyt dla
nauczyciela tam bardzo przykry; można dostać melancholii. Wyniki nauki bardzo słabe.441

Na łamach prasy postulowano więc gorąco kształcenie nauczycieli spośród chłopów.442 Wobec jednak beznadziejnego poziomu szkolnictwa wiejskiego... Koło się zamykało, wyraźna poprawa nadal nie następowała (np. w guberni lubelskiej, w latach 1832-1864, nauczyciele pocho-
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dzenia chłopskiego stanowili zaledwie 1,9% kadr pedagogicznych).443 Niech nie dziwi nas w tej
sytuacji, iż jeszcze w 1899, w Królestwie Polskim, pobiera naukę zaledwie 17% ogółu dzieci
wiejskich,444 która to liczba przekroczona została w Galicji około dziesięć lat wcześniej. Jeszcze
w 1921 r., w kresowej wsi polskiej Matujzy Bołondziszki na 216 mieszkańców tylko 11 osób
umiało czytać, a 3 czytać i pisać.445 I nikogo specjalnie nie dziwiły te dane...
Proporcjonalnie do rozwoju szkolnictwa bardzo powoli nabierać zaczyna znaczenia czytelnictwo wiejskie. Chociaż więc początki prasy ludowej sięgają w Galicji lat trzydziestych XIX w.
(w 1835 r. ukazywał się przez kilka miesięcy „Przewodnik Wiejski” z redakcją w Krakowie, a w
latach 1843-1846 wychodziły nieregularnie numery lwowskich „Rozmaitości dla Ludu Wiejskiego”446), jednak jeszcze wychodzący w latach 1859-1874 „Dzwonek” czy późniejszy (18691878) „Włościanin” z trudem przekraczają liczbę 500 prenumeratorów („Włościanin” miał ich
w 1878 – 567, z czego tylko 36 wniosło przedpłatę447). Ich znaczenie było więc znikome. Dopiero w 1876, dzięki popularności ks. Stanisława Stojałowskiego, „Wieniec” i „Pszczółka” pozyskują (razem) 1160 prenumeratorów; zaś w 1887, już pod redakcją Michała Danielaka i ks. Andrzeja Szpondera, mają ich już 4500 (w tym ponad 4200 na wsi), co jest na owe czasy ewenementem. Praktycznie też dopiero od tej daty, a więc samego końca wieku można zacząć mówić
o jakimkolwiek (owe 4500 prenumeratorów to zaledwie 0,1% ludności wiejskiej Galicji)448 bezpośrednim oddziaływaniu na chłopów słowa pisanego. Toteż pamiętając o ogromnych zasługach
prasy ludowej XIX i przełomu XIX/XX w., na której łamach kształtowała się ideologia ruchu
ludowego w Galicji („Przegląd Społeczny”, „Przyjaciel Ludu”!) i – w mniejszym stopniu – w
Królestwie, jak też o jej znaczeniu dla kształtowania świadomości jednostek („Oboże ile jasię
nauczył zgazety ilem Poznał świata ile krajów wodów Askądtbym mug wiedzieć żeby nie panska pracza junaka ojczowie naszą nie dali nam Boszami nieumieli. Tobym tego niewiedział jak
zgazety...”449), nie należy niestety przeceniać jej rezonansu w szerokich masach chłopskich. „O
wsi gdzie dookoła...” Gdzie i „z dookoła” i „z góry” bardzo jeszcze niewiele docierało.
Wreszcie trzeci – najważniejszy, a podtrzymywany i pielęgnowany przez dwa pierwsze (izolacje „pionową” i przestrzenną), wymiar chłopskiej izolacji: i z o l a c j a ś w i a d o m o ś c i o
w a. Ma ona dwa co najmniej aspekty społeczne: a) poglądy i kształtowane przez nie postawy,
wynikające z założenia, że m a b y ć t a k, j a k j e s t; b) wynikające z założenia, że j e s t t a
k, j a k m a b y ć. Te pierwsze mają utrwalone w tradycji warstw wyższych miana: „chłopskiego konserwatyzmu”,450 „chłopskiej nieufności” („Trzeba dotrzeć do chłopskiej duszy / Przez
skorupę chłopskiej nieufności”)451 albo „chłopskiego uporu”; te drugie – najczęściej po prostu
„chłopskiej tępoty” („Śpi twardo chłopstwo polskie. Dobrze jego snu bagnet strzeże i zabobon”).452 Nim rozpoczniemy polemikę z intelektualnym podtekstem tych brutalnych etykiet najpierw parę przykładów:
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J. Matejko Nauczyciele szkół elementarnych na Lubelszczyźnie i Podlasiu w okresie międzypowstaniowym, [w:]
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a) MA BYĆ TAK, JAK JEST
A dziś subota, Matkaboska dziś patronko, do zażynku dzień najlepszy: ludzi ido za płotami, radość, śmiech,
prawie święto, Kolesniki hurmo wyszli, całym gniazdem, całym rodem, wyruszywszy zaśpiewali: W imie ojca i
Syna już sie żniwo zaczyna, Matkaboska we złocie dopomagaj w robocie! Chata za chato puścieje, tylko ja, czemu
ja siedze, rozum marnuje, zamiast swoje drużyne w pole wieść!
A temu jak siedze, że w stodole na goździu wisi kosa prawie gotowa: kabłąk obsadzony, płachta przyszyta. Tylko wyklepać i w pole brać! Siedze bo nie wiem: klepać czy nie? [...]
Wstaje, jeszcze nie wiem co ja zrobie, co ja wezme, sierp czy kose. Co tu dumać, niechaj samo sie przeważa: iść
zaczynam. Nu i widze, że mnie nogi wiodo prosto do stodoły: wchodze z niczym, wychodze z koso! [...]
Już i pole, i pierwszy ucząstek, Kozaki, Kozakowe gniazdo, płoski wąziutkie za to długie het, pod kurhan. Ale
Kozaki nie żno: stojo, postawali, cichno, patrzo. Jakby było co strasznego. Ja podżartowuje trochu czy to kosy nie
widzieli i ha ha ha śmieje sie, niby śmieszne to co mówie, ale choroba sam śmieje sie, coś Kozakom nie za śmieszno. Mówie Boże Dopomóż, odburkujo mnie Bógzapłać, ale cicho, aby zbyć. Przestraszone? Obrażone? Tak ich kosa obraziła?
Ale i Dunaji też, ledwo ledwo odburkujo, za to wszystkie swoje oczy na kose, na płachte wytrzeszczajo jak na
gryfa!
Litwiny tak samo postawali zdziwione. Boże Dopomóż mówie i pytam sie, co tak stoicie jak nieżywe, uważajcie
bo poprzemieniacie sie w figury, ale znowuś nic, żadnego słowa nie słysze, ni złego ni dobrego ani Bógzapłać. [...]
Grzegorpioter bierze mnie pod łokieć: Na co tobie ta kosa, pyta sie smutno. Ty więcej już koso nie koś, prosi,
pojutrze ty przychodź z sierzpem.
A tato: Pojutrze? On i jutro robić wyjdzie, w niedziele! Jak on kosy się nie wstyda to on i niedziele naruszy!
A Domin: Prawdziwie, jak ty z koso do żyta wyszed, to już tobi nic nie święte!
W piątki bedzie mięso jad! przepowiada Grzegorycha.
Przed krzyżem czapki nie zdejmie!
Obrazy pozdejmuje!
Żonke porzuci!
Bez ślubu żyć bedzie!
Boga wyprze sie!
Posłuchaj mnie Kaźmierz, odzywa się znowu Grzegorpioter: Żyjes w ludziach, żyj jak oni. A tym mądrzysz sie,
wywyższasz, sierzpy masz ty za nic! A tych co sierzpami żno bierzesz bratku za durniów!
Gadaj od razu, że my dla ciebie durne, napluj nam w oczy, to sobie pójdziem, odzywajo się Szymon ze broźny,
ale tak smutno, że nie chce sie mnie ani żartować, ani mądrzyć sie: Nie stryku, mówie, wcale nie, czy ja mówił że
wy durne?
Rozżalili się wszystkie:
To czemu ty nam żniwo zepsuł!
Czyż ja zepsuł! bronie sie jeszcze.
Zepsuł ty! łupnoł Michał kułakiem w kułak: Jak jest judasz na weselu, nima wesela!
Okrążyli mnie w piętnaścioro, mężczyzny, baby, dziewczęta, [...] No to mówie głośno, że nie dla obrazy wyszłem, a oni od razu, nie dawszy skończyć: Słyszeli? On powiedział: wyszłem! Jak urzędnik!
Ludzi, ja nie dla obrazy wyszed, mówię jeszcze raz: czy ja wróg wasz? Czy nie sąsiad? Ja chciał wcześniej pożniwować [...] koso z trzy razy prędzej...453

Tylko człowiek zupełnie nie znający „onegdysiejszej” wsi uznać może, iż błyskotliwy opis
Edwarda Redlińskiego jest nieprzystającą do rzeczywistości tej wsi metaforą, swoistą licentia
poetica szydercy. Na dowód fragment wspomnień średniorolnego gospodarza z powiatu ostrowskiego:
Ojciec mój, nie mając możności dokonania sprzętu zboża sierpami na obszernym, nowym gospodarstwie,
przytwierdził do kosy pałąk i zaczął kosić żyto, spotkał się wtedy z oburzeniem, a nawet złorzeczeniem dziadka. –
Kto żyto kosi, ten chleba prosi – twierdził zawsze dziadek i nie chciał nawet patrzeć na ten nowy sposób sprzętu
żyta, uzasadniając swój pogląd faktami, że pańszczyzną całe folwarki sierpami obżynano. Tak samo dziadek ni
chciał się zgodzić na pracę żelaznym pługiem, zamiast krzywej drewnianej sochy...454
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E. Redliński Konopielka, Warszawa 1974, s. 211-212, 215-216, 227-229.
Pamiętniki chłopów, t. II, s. 462.
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Zaiste, jakby pierwowzór konfliktu Kaziuk–dziadek kreowanego w Konopielce... Tylko – że
Edward Redliński nie relacjonuje już doraźnego rezultatu międzypokoleniowego sporu, natomiast w praktyce społecznej wsi polskiej XIX w. decydował najczęściej autorytet ludzi starszych... A oto inne przykłady:
W czwartym domu od naszego dorastające córki namówiły ojca do wprawienia podłogi w izbie nie chcąc brnąć
po błocie, jakie się tworzyło przy gospodarstwie z wilgotnego iłu, stanowiącego klepisko. Ojciec się zgodził pod
warunkiem, że potrzebne pieniądze córki sobie zarobią. Ucieszone dziewczęta latały za zarobkiem, gdzie mogły,
tak że na jesień pieniądze były gotowe. Deski zakupiono, ale podłogi nie było, bo sąsiedzi wytłumaczyli ojcu, że to
pańskie zachcianki, a jego córkom poprzewracało się w głowie. Wywołało to prawdziwe piekło w spokojnej dotąd
rodzinie, ale ojciec nie dał się ani tknąć, powtarzając przy każdej sposobności: „Po mojej śmierci możecie robić, co
wam się żywnie będzie podobało, teraz ja rządzę”. Nie chcąc się narażać „na śmiech całej wsi”, pozdzierał także z
okien firanki, które córki zawiesiły i wrzucił do pieca szmatę, którą zastawiły zasmolone, i pół izby zajmujące, palenisko na kominie.455 (Wincenty Witos)
Gdy dziedzic wsi Jeżewo Nowe pod Tykocinem zniósł pańszczyznę i oczynszował włościan w r. 1859, pobudował całą wioskę murowaną dla bezpieczeństwa od ognia. Chłopi patrzyli niechętnie na tę nowość, zwłaszcza że i
sąsiedzi przezywali ich „kamienicznikami”; gdy nastąpiło uwłaszczenie w r. 1864, w ciągu paru lat zburzyli
wszystkie murowane domy i postawili nowe, drewniane, zacinane na węgieł, tak jak to było dawniej.456 (Jan Stanisław Bystroń za Zygmuntem Glogerem)
Chłopi, którzy wracali z robót sezonowych z Budapesztu u schyłku XIX w. do Ochotnicy w Gorcach, zdejmowali przed granicami wsi buty nabyte na obczyźnie i wdziewali kierpce, z obawy przed potępieniem ze strony opinii wiejskiej.457 (Kazimierz Dobrowolski)

b) JEST TAK, JAK MA BYĆ
...Ludzi, ja nie dla obrazy wyszed, mówie jeszcze raz: czy ja wróg wasz? Czy nie sąsiad? Ja chciał wcześniej
pożniwować [...] koso ze trzy razy prędzej.
A co ty z tym prędzej rozzłościli się Domin, dokąd tobie tak śpieszno, człowieku?
A tato rozwścieklili się: prędzej, prędzej, gada o tym prędzej a psiamać, wcale nie prędzej. [...] Wcale koso nie
prędzej, nie wierzcie, on łże!
Jakże nie prędzej, mówie, toż starczy tatu popatrzyć na płoske Michałowe i na moje: dokąd kto dożoł.
A pewnie że nie prędzej, krzyczy i Grzegorycha! [...]
Nu co wy Grzegorycha, dziwie się kobiecie, dziwie się ludziom, co z nimi, czy im sie w głowach pomieszało.
Czyż nie widzo? A tu Michał ogłasza: Koso nie prędzej. Prędzej sierpem! Ja więcej nażoł.
Tak tak, sierpem więcej, krzyczo już cało gromado: Michał więcej nażoł! O, dużo więcej nażoł!
Próbuje przekrzyczeć: Co wy, ludzi, jakże nie więcej, toż widać. Ja skosił do końca, a Michał do połowy nie doszed!
Łżesz!
Łżesz po ciemku! [...]
Jak wam ciemno, to chodźcie, wołam, zobaczym z bliska kto więcej nażoł!
A chodź! Chodź! I tak nasza prawda!
Sierpem więcej!
W oczy łże!
Ide pierwszy, oni za mno hurmo, a gadajo, za plecami, klno, jakby na bitwe! Idziem, idziem i dochodzim tam
dzie Michał skończył żniwo: koniec rżyska, żyto rośnie. Nu a u mnie rżysko jeszcze i dziesiątki ciągno się hen, gino
w ciemku.
I kto więcej? pytam sie.
Michał więcej! krzyczy tato. Sierpem więcej Michał nażoł! Jak nie wierzysz, pytaj ludziow!
Tak, tak, potakujo z cicha, Michał więcej! [...] I coraz głośni. Pewnie że Michał! O, sierpem dużo więcej nażął,
co sierp bratku, to nie kosa!
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A ty Kaziuk łżesz po ciemku!
Łgun!
I judasz!
Faryzeusz!
Ludzi zmiłujcie sie, prosze, co wy tu wygadujecie! Toż moje dziesiątki ciągno się pod kurhan! Kto nie wierzy,
niech idzie za mno!
Ja nie wierze!
Nikt nie wierzy!
A co wierzyć Judaszowi!458

I znów garść analogii spoza literatury pięknej, fikcji:
Powracający z wojska urlopnicy [...] opowiadali cuda o tym, co widzieli, a czego najczęściej nie rozumieli.
Mówili na przykład zasłuchanym gromadom, że obozowali na tak wysokich górach, z których można było wprost
od słońca zapalić fajkę albo papierosa. Widzieli całe domy budowane ze szkła, złote kościoły, kamienice tak wysokie jak nasze Tatry, kłosy zboża na pół metra długie, krowy takie, że do brzucha jednej można bez trud dziesięć naszych schować, ogromne ilości wina, w których się ludzie tamtejsi kąpią i myją, nie używając wody. Dziwne było
po prostu, że plotąc te i inne androny, żaden z nich nie wspomniał nawet o stosunkach i urządzeniach, jakie w tych
krajach już panowały, a które powinien był, jako rolnik, w pierwszym rzędzie zobaczyć.459 (Wincenty Witos)
W mieście nikt nie chodzi pieszo – wszyscy mają furmanki albo auta, jak kto bogatszy to jeździ ciężarówką.
Przez to w taką dumę popadli, że do kościoła nie chodzą, małżeństw nie zawierają albo tylko na parę lat, i wstydu u
nich żadnego nie ma. Jak taki w mieście zechce, to się zaraz z babą przy drodze pokładzie i... no wie pan. Takoż i
starszych tam się nie szanuje – syn ojca za byle co siekierą przy ludziach zabija, a kary za to nie ma nijakiej... Byłam w Chełmie i wszystko to własnymi oczami widziałam. 460 (86-letnia informatorka z Uhruska)

Wspomnieliśmy już, że zjawiska opisane w punkcie a – ma być tak, jak jest; b – jest tak, jak
ma być; były na ogół, w literaturze ludoznawczej, rozpatrywane rozdzielnie. Pierwsze określano
mianem „konserwatyzmu” czy „nieufności”, drugie – „ciemnoty”, „przesądu” lub „zabobonu”.
Chociaż więc łatwo zgodzą się badacze uformowani przez tradycyjną etnografię, iż oba współkonstytuowały – a. przez zaniechanie działania, b. przez zaniechanie obserwacji – to, co nazywamy tu wspólnie i z o l a c j ą ś w i a d o m o ś c i o w ą (nawet od owych jednostek opuszczających orbis interior i znów doń powracających nie można było oczekiwać rzetelnych informacji, które wspomogłyby „poprawiaczy” uświęconych porządków i poglądów); jednak przeświadczenie o jakościowej odmienności tych zjawisk pokutuje nadal, mocą przyzwyczajenia, nie
tylko na łamach podręczników, lecz również w tak zwanym „zdroworozsądkowym myśleniu”.
Bo wszakże to zupełnie co innego być przywiązanym do swojego sposobu pracy i życia, a zupełnie co innego... I tu nagle zawahanie, przerwa. Zupełnie czym innym ma być przyzwyczajenie do swoich poglądów, sposobu widzenia świata? A właściwie dlaczego? Czyżby można było
poważnie bronić tezy o większej podatności na petryfikację stylów życia niż stylów myślenia;
metod pracy niż metod rozwiązywania problemów intelektualnych? Przyjąć więc chyba można,
iż oba aspekty zagadki izolacji świadomościowej da się prawomocnie sprowadzić do jednego,
zasadniczego pytania: jak było (jest) to możliwe, że konstrukcja intelektualna (w tym przypadku
generalna zasada: nasz zastany świat, orbis interior, i związana z nim wizja orbis exterior, są jedynie realne) wykazywała (uje) tak małą podatność na weryfikację empiryczną. Jest zaś sprawą
najzupełniej drugorzędną, czy narzędziem owej weryfikacji empirycznej będzie eksperyment,
czy obserwacja. Innymi słowy: czy ze względu na zakodowane przez tradycję przekonania odrzucimy racjonalną metodę działania czy racjonalną metodę patrzenia. Jeżeli np. pewien sposób
wróżenia uporczywie nie przynosi oczekiwanych efektów, niewystarczająco się sprawdza, należy albo zreformować jego zasady, albo przyjąć do wiadomości wyłączność jego funkcji ludycz458

Redliński op. cit., s. 229-230.
Witos op. cit., s. 91.
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nych czy obrzędowych; w każdym zaś razie odrzucić go kategorycznie jako środek poznawania
przyszłości. Takie rozumowanie wydaje się nam jedynie zgodne z elementarnymi kanonami naszego współczesnego, wysoko cywilizowanego myślenia. Ale takie właśnie rozumowanie uniemożliwia izolacja świadomościowa. Zauważyć bowiem, że wróżba nie sprawdza się, nie daje
rezultatu, to spostrzec, iż kamienice w orbis exterior nie są wyższe od Tatr, przekształcić dowolnie reguły wróżby, to zamienić bezkarnie sierp na kosę; zaś uznać wróżbę za z zasady nieprzydatną poznawczo, to zanegować generalne prawo, że nasz zastany świat..., a więc podkopać sam
fundament konstrukcji obrazu świata.
Tak więc stajemy oto oko w oko z cywilizacją, która wydaje się zaprzeczać rudymentarnym
kanonom naszego myślenia. Jak bowiem wytłumaczyć inaczej jej dziwactwa? Owszem – izolacja przestrzenna, pionowa (klasowa), to kategorie zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania. Ale
izolacja świadomościowa... Jak można ją zrozumieć, wytłumaczyć?
Pytanie to dręczyło całe pokolenia etnologów.
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Rozdział piąty
ETNOLOGIA W ROZTERKACH

Naukowa refleksja etnograficzna rodzi się – jak zgodnie podają podręczniki – w połowie XIX
w. (niektórzy wskazują tu nawet precyzyjną datę: 1851 – rok wydania League of the Iroquois
przez Lewisa Henry Morgana). Jest to w dziejach Europy czas stabilizacji i optymizmu. Ludzie
rodzili się, pokolenia dorastały w świecie krzepnącym jeszcze (1861 zjednoczenie Włoch, 1866
utworzenie Związku Północnoniemieckiego), ale wyważonym już i godnym zaufania. Sześćdziesiąt cztery lata panowania królowej Wiktorii, sześćdziesiąt osiem Franciszka Józefa. Po roku
1848 jedno tylko starcie francusko-pruskie zakłóciło na niecałe dwa miesiące (19 VII – 2 IX
1870) bezruch mieszczańskiej Europy. Już bowiem wojny: krymska (1853), sardyńskofrancusko-austriacka (1859), a nawet austriacko-pruska (1866), były z perspektywy większości
europejskich centrów kultury konfliktami lokalnymi, odrealnionymi dodatkowo przez postromantyczną legendę („Pułkownik tylko dotykał ust i na prawo i na lewo słał pocałunki. A tymczasem śnieg różnych listków zasypywał złote kirysy, hełmy i parskające konie...”)461 Cóż dopiero mówić o wypadkach lat 1875-1878, 1885 i 1897 na Bałkanach, czy powstaniu polskim
1863-1864; zajęły one miejsce w stylowym panopticum ciekawostek („Konstanty Kanaris ma
teraz lat 35, przy męztwie, nadzwyczajnie iest silny, lecz zewnętrzną postać ma odrażającą,
twarz bowiem iego zdaie się mieć rysy Lwa, czoło całe w zmarszczkach, wejrzenie dzikie,
szczęki ogromne” – donosiła prasa z epoki462 o greckim bohaterze walk o niepodległość, zwycięzcy spod Chois i Samos). Dalekie zaś pogłosy wojny z chanatem Kokandy (1864-1865), powstania tajpingów w Chinach (1864), Benito Juareza w Meksyku (1865-1867), Mahdiego w Sudanie (1881-1898) itd., jeżeli już w ogóle docierały do świadomości Europejczyków, to przyjmowane były z oburzeniem na „dzikusów” lub pełnym poczucia wyższości lekceważeniem: „Że
gdzieś tam daleko / Wciąż wojna się pali? / To zdarza się tylko / Wśród ciemnych górali...”463
W tym czasie, w dostatnim kręgu cywilizacji europejskiej, Aleksander Graham Bell wynajduje telefon, Thomas Alva Edison – żarówkę, Elias Howe (to jemu dedykowany był film Help
zespołu The Beatles) maszynę do szycia, Tolbert Lanston – drukarski monotyp, Nikolaus Otto –
silnik gazowy, Philo Remington – maszynę do pisania, Wilhelm Siemens – piec martenowski...
„Rozsądek i nauka odegnały cienie spowijające duszę ludzkości [...] Codziennie na nowo hartowane w walce, te dwie potęgi wyzwolą wreszcie człowieka i poprowadzą go drogą postępu i
cywilizacji ku coraz jaśniejszemu i czystszemu światu.”464 – stwierdza Settembrini z Czarodziejskiej góry i można śmiało uznać, że jest to wyraz fascynacji i przekonań podzielanych nie tylko
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przez Juliana Ochockiego z Lalki, lecz również przez Juliusza Verne, Williama Ewarta Gladstone, Williama McDougall... Że jest to wyznanie wieku.
Mylą się więc Giuseppe Cocchiara,465 Jean Poirier,466 czy Andrzej Waligórski,467 gdy zapewniają jednogłośnie, iż w pierwszym okresie swojego rozwoju naukowa etnologia ulegała decydującemu wpływowi trzech orientacji filozoficznych: osiemnastowiecznego racjonalizmu, ewolucjonizmu Karola Darwina i Herberta Spencera, oraz pozytywizmu Augusta Comte’a. W rzeczywistości bowiem z wyjątkiem Lorda Averbury – Johna Lubbocka, Paul Topinarda i Theodora Waitza, etnologowie – prekursorzy z drugiej połowy XIX w. nie zdradzali większego zainteresowania filozoficzną spekulacją. Kształtowała ich toteż nie tyle lektura Cours des philosophie
positive („sześć tomów pisanych ciężko i rozwlekle”468) czy Zasad socjologii Herberta Spencera, co szeroko pojęta światopoglądowa formacja epoki, obejmująca zarówno wachlarz pozytywistycznych – sensu largissimo – orientacji filozoficznych (scjentyzm, ewolucjonizm, myśl Hipolita Taine’a, Ernesta Renana, a podług niektórych nawet... modernistów katolickich), polityczną
i ekonomiczną ideologię liberalizmu, jak i – przede wszystkim – owo nieuchwytne, a jakże charakterystyczne dla wieku, mieszczańsko-kolonialne zadowolenie z siebie – niezachwiana pewność, iż kultura europejska XIX w., która rozwinęła technikę i empiryczną naukę, stanowi najdoskonalsze osiągnięcie ludzkości zwieńczenie wszelkich jej dotychczasowych wysiłków twórczych. Jakże dobitnie wyraża to przekonanie Lewis Henry Morgan, gdy w swej teorii stadialnego rozwoju kultury wynalezienie maszyny parowej, wykorzystanie energii elektrycznej i pojawienie się pojęcia „ewolucja” uznaje za próg, którego przekroczenie niezbędne jest do wejścia w
„wyższe stadium cywilizacji”.
Lewis Henry Morgan nie jest tu osamotniony. Prace współczesnych mu etnologów roją się od
przymiotników: „postępowy”, „wsteczny”, „zacofany” i im podobnych. Są one niewątpliwym
wyrazem metodologicznej konsekwencji. Jeżeli bowiem znamy ostateczny cel, jakim jest myślenie jedynie właściwymi kategoriami empirycznej nauki, możemy łatwo ocenić, które elementy poszczególnych kultur zbliżają je, a które oddalają od przeznaczonego ideału. Hołdujący
tym przekonaniom badacze nie mieli oczywiście i nie mogli mieć najmniejszych trudności z zakwalifikowaniem wszelkich owoców izolacji świadomościowej, przesądów, wierzeń czy irracjonalnych przeświadczeń. Są one błędami, „sprawdzone faktami okazują się bez wartości. Lecz
jeśli nas dziwi, że pomimo to tak są rozpowszechnione między ludźmi, odpowiedzieć można, że
one utrzymują się dotąd nawet w naszym własnym kraju śród tych, którzy są zbyt ograniczeni,
ażeby mogli oceniać je świadectwem faktów, śród wieśniaków...”469 – pisał Edward Burnett
Tylor. Jeszcze skrajniej ustosunkował się do problemu, jakże chętnie po dziś dzień czytany i
wznawiany autor Złotej gałęzi – sir James Frazer, którego
poglądy sprowadzają się do tezy, że wszystko, co myślał, wyobrażał sobie i czego pragnął człowiek żyjący w
pierwotnym społeczeństwie – każdy z jego mitów i obrządków, wszyscy bogowie i całe doświadczenie religijne –
to tylko potworna kolekcja okrucieństw, głupoty i przesądów, którą racjonalny postęp szczęśliwie usunął.470

W tej sytuacji pozostawała już tylko kwestia, jakie to konkretne aberracje lub pomyłki ciemnych praobserwatorów
doprowadziły do utworzenia się owej mozaiki błędów i przeinaczeń trwających nadal w społeczeństwach
plemiennych i chłopskich pod postacią wierzeń, zabobonów itd. Przyznać trzeba, iż w wyszukiwaniu owych
prapomyłek wykazali się etnologowie-ewolucjoniści niemałą pomysłowością. I tak Max Muller i John Ferguson Mac
Lennan wyprowadzają pierwotne przesądy z wywołanej bezsiłą i przerażeniem antropomorfizacji zjawisk przyrody,
Edward Burnett Tylor z zatarcia granic między jawą a snem, Henry Sumner-Maine z fałszywej
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interpretacji zjawiska śmierci itd. Warto tu wszakże zauważyć, że wnioski ze swoich pomyłek
rozbudowywać mieli ludzie „pierwotni” zupełnie konsekwentnie, zgodnie z regułami „cywilizowanego myślenia”. Innymi słowy ewolucjoniści przyjmowali milczące założenie, iż zasady
myślenia ludzkiego są tożsame na wszelkich stopniach rozwoju cywilizacyjnego, różnice zaś
sprowadzają się do doboru przesłanek z trudem skądinąd poddających się empirycznej weryfikacji, jako że wielka jest moc „głupoty i niepraktycznego konserwatyzmu – cech typowych dla
człowieka w ogóle, a dzikiego w szczególności”. 471 I jeszcze jedno: w rozumowaniu ewolucjonistów nie ma oczywiście miejsca na różnicowanie takich zjawisk, jak przesąd, magia, religia...
Jeśli go już dokonują, to gołosłownie i niekonsekwentnie. Wszystkie one bazują przecież na
przesłankach empirycznie niepotwierdzalnych, a więc fałszywych.
Tej ostatniej implikacji ewolucjonistycznych paradygmatów przeciwstawił się francuski
folklorysta Emil Nourry, występujący na niwie naukowej pod pseudonimem Pierre Saintyves.
Sam już pseudonim, nawiązujący do postaci św. Iwo Hélory z Tréguier, obrońcy chłopów ubogich, mówi wiele o programie paryskiego uczonego. Otóż postanowił on obronić „prawdziwy
katolicyzm” poprzez zdemaskowanie tych wszystkich „wstecznych i magicznych naleciałości,
które przez wieki obrosły religię ludu, jak bluszcz oplatający szkielet budowli i zacierający
stopniowo właściwe jej kształty”. Do repertuaru akcesoriów owej „wyższej cywilizacji” europejskiego XIX w., w kierunku której ewoluować mają wszystkie kultury; dołączył więc Pierre
Saintyves modernistyczną wizję katolicyzmu. Dalej wszystko potoczyło się już zwykłym torem
– jak dla Jamesa Frazera była magia „bękarcią córą nauki”, tak dla Pierre’a Saintyvesa cały
folklor religijny (a niezwykle pojemne to pojęcie, obejmujące również i praktyki par exellence
magiczne) okazać się miał pasożytem wiary, zbiorem błędów, bękartem prawdziwe „czystej”
religii. Błąd „naukowy” weryfikować miała przy tym empiria, błąd „religijny” – litera prawdziwego objawienia – Pisma Świętego. Pierre Saintyves nie zakwestionował więc żadnego z bazowych założeń ewolucjonistów; uzupełnił je tylko przez uznanie (wraz ze wszystkimi konsekwencjami metodologicznymi) objawienia za rudymentarny element „wyposażenia” kultury
ludzkiej.
Objawienia – ale jakiego? Dopóki bowiem pozostajemy w kręgu europejskich kultur chłopskich, matryca Pisma Świętego może się rzeczywiście okazywać przydatna do wykrywania
„magicznych błędów i naleciałości”; w konfrontacji jednak z wierzeniami plemion innych kontynentów...? Pytanie takie postawił sobie wiedeński werbista o. Wilhelm Schmidt. Był on przedstawicielem swoistej frakcji etnologicznego pozytywizmu, którą historycy nauki określać zwykli
mianami: „szkoły kulturowo-historycznej”, „szkoły kręgów kulturowych” lub po prostu „szkoły
wiedeńskiej”, a która starała się wzbogacić jednorodne, pionowe ciągi rozwoju kultury, nakreślone przez klasycznych ewolucjonistów, analizą powikłań przestrzennych – wzajemnych zapożyczeń, adaptacji czy synkretyzacji, dokonujących się pomiędzy sąsiednimi kulturami i przyspieszających lub opóźniających ich marsz ku „coraz jaśniejszemu i czystszemu światłu”.
Szkoła ta, przede wszystkim dzięki pracom Hermanna Baumanna, Fritza Graebnera i Dietricha
Westermanna, dopracowała się nowatorskiej metody ustalania chronologii względnej zjawisk
kulturowych. U podstaw tej metody leżało zaczerpnięte z liberalnej koncepcji atomizmu społecznego, a utrwalone przez teorię kultury Hipolita Taine’a przekonanie, iż każda całość rozłożyć się daje na sumę swoich składników. Każdą kulturę traktować więc można jako prosty zbiór
elementów i porównywać, pod względem występowania poszczególnych z nich, z kulturami sąsiednimi. Porównanie takie doprowadza do wniosku, iż obszary graniczne przyległych kultur zachodzą przeważnie na siebie,
wytwarzając formy mieszane, które muszą być – co stanowi pierwszy wskaźnik chronologiczny – formami
młodszymi od kultur podstawowych. Drugi wskaźnik uzyskujemy wtedy, „gdy jeden z kręgów kulturowych
przetnie drugi krąg i rozdzieli go na dwie nie połączone ze sobą części. Krąg przecinający, na miejscu przecięcia,
jest młodszym kręgiem”.472 Z trzecim wskaźnikiem mamy do czynienia w przypadku, gdy „dwa
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kręgi kulturowe tak się na siebie nałożą, że z jednego pozostaną na tym obszarze luźne, porozrzucane resztki. Ten ostatni, przynajmniej na obszarze nakładania się, musi być starszym kręgiem kulturowym”473 (przy założeniu oczywiście, że owe resztki stanowiły ongiś organiczną
całość). Czwarty wreszcie wskaźnik bazuje na założeniu, iż „kolebką całej ludzkości była Azja i
że stamtąd ludzkość wywędrowała na wszystkie strony świata”, 474 konkretniej zaś do Afryki,
Oceanii i Ameryki. Dla tych też kontynentów ustalono następującą regułę: „najstarsze rzuty wędrujących ludów udawały się w najodleglejsze tereny, albo też były tam wypierane przez napierające ludy młodsze. Stąd też im bliżej bram wypadowych, z tym młodszymi ludami się spotykamy”.475 Posługując się umiejętnie tymi czterema wskaźnikami ustalić można – twierdził Wilhelm Emil Muhlmann z Uniwersytetu w Moguncji476 – hierarchię chronologiczną kultur, jak
również poszczególnych elementów. Tą właśnie metodą posłużył się poszukujący treści praobjawienia o. Wilhelm Schmidt SVD. Doprowadziła go ona do słynnej tezy o praobjawieniu monoteistycznym, a więc pierwotnym monoteizmie plemion ludzkich. Wraz z krytyką metody, którą ośmieszali sami kulturowi-historycy plasując coraz to gdzie indziej (Grafton Elliot-Smith,
William James Perry) „prakolebkę ludzkości”, zakwestionowana została wkrótce i podważona
również teza o. Wilhelma Schmidta. Jeżeli jednak pominiemy jej meritum, uznać przyjdzie, iż w
stosunku do prostych schematów Lewisa Henry Morgana, czy Fryderyka Engelsa, zrobiony tu
został poważny krok naprzód. W radosnym przekonaniu o powszechnej, ciągłej zmienności i
postępie zarysował się nagle mały wyłom. Toż monoteizm jest w rozumieniu o. Wilhelma
Schmidta esencją najwyższej fazy rozwoju religii i najbardziej pierwotnej, najstarszej jednocześnie. W domyśle: jest trwały, tyle że wyrażały go poprzez dzieje nader różnorakie i skomplikowane formy, przesłaniające nieraz skutecznie istotny sens wewnętrzny. Czyż podobna sytuacja
nie może istnieć i w kulturze ludowej? Więc może i niektóre tzw. „przesądy” ludowe dlatego tak
uparcie nie chcą ze zejść sceny, że wyrażają jakiś ukryty, zaszyfrowany sens? Na razie jednak
nieśmiałą intuicję Wilhelma Schmidta („nie darmo był obywatelem kraju rządzonego w sposób
światły i bezbolesny, z ostrożnym usuwaniem wszelkich ostrych kantów przez najlepszą w Europie biurokrację, której można było zarzucić tylko jeden mankament: uważała genialność [...]
za arogancję i zarozumiałość”477 zagłuszył wpływowy, acz rozdrażniony pozytywistyczny consensus.
W Wybrańcu Tomasza Manna jest taka scena, gdy wysłannicy Rzymu odnajdują wskazanego
im przez enigmatyczne objawienie kandydata na papieża w postaci malutkiego, całkowicie porośniętego włosiem, pełzającego stwora:
– Okropność! – zakrzyknął kapłan [Liberius – przyp LS] i padł na kolana, zasłaniając twarz obu dłońmi. Towarzysz [Probus – przyp. LS] pochylił się ku niemu, bo choć o tyle niższy, górował teraz nad nim wzrostem.
– Opanujmy się, amice! – przemówił. – To wielki cud, ambarasujący, przyznaję, ale przejmujący, i przed którym nasz rozum musi skapitulować.
– To piekło szydzi i zaślepia! – wyrzucił Liberius spoza rąk zasłaniających jego twarz. – Fugamus! Szatan z nas
zadrwił! Bóg nie wybrał kosmatego leśnego zwierzęcia na swego biskupa! Precz stąd, precz z miejsca psoty piekielnej!
Porwał się i chciał uciekać. Probus przytrzymał go za szaty. Usłyszeli za sobą wyraźne słowa:
– Niegdyś studiowałem gramaticum, divinitatem i legem.
– Słyszysz? – spytał Probus. – Nie tylko mówi i płacze, lecz i naukowo jest całkowicie przygotowany do łączenia i rozwiązywania.
– Numquam! – wykrzyknął tamten nie panując nad sobą. [...]
Za nim ozwało się:
– Niech was nie zraża moja postać! Wzrost mi się wróci.478
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Cóż za pyszny, ironiczny, lecz i pełen ironicznej przekory, obraz konfrontacji trzech postaw.
Stwór (przemieniony rycerz Gregorius) uczestniczy w jakiejś innej rzeczywistości, myśli jej kategoriami. Nie ma więc dlań nic dziwnego w jego aktualnej posturze, podobnie jak jasno mu się
rysuje jedyne w ramach tej irracjonalnej rzeczywistości – logiczne i konsekwentne rozwiązanie:
„wzrost mi się wróci”. Liberius, acz kapłan, reprezentuje stanowisko poniekąd pozytywistyczne.
Owa rzeczywistość - stwór mający zostać papieżem, zapowiadana przezeń zmiana postaci... – są
dlań sprzeczne ze zdrowym (empiryczno-racjonalnym) rozsądkiem, stanowią więc błąd, omam,
diabelską ułudę. Liberiusa nie przekona nawet, łechcące mile wykształcone ucho, zapewnienie o
pobieranych przez stwora naukach. „Numquam!” Pozostaje senator Probus. „To wielki cud, ambarasujący, przyznaję, ale przejmujący, i przed którym nasz rozum musi skapitulować.” W tym
krótkim zdaniu sprecyzowana jest cała jego kompromisowa postawa. Oj, ambarasujące, bo ambarasujące są takie dziwy. „Nasz rozum” nie może ich zaakceptować, ale... czy nie można przypadkiem dopuścić istnienia innego sposobu myślenia, który wyjaśniałby sens tego, co nie mieści
się w „pozytywnym” rozsądku? Sekstus Anicius Probus wydaje się możliwość taką przyjmować. Takim właśnie dociekliwym Probusem okazał się w dziejach etnologii Lucien Lévy-Bruhl.
Jedno nie ulegało dlań wątpliwości (choć przeczyło koncepcji ewolucjonistów, dla których
człowiek pierwotny wikłać się mógł w coraz to nowych, przypadkowych, a więc i wzajemnie
powiązanych, błędnych przesłankach): tak wielka ilość irracjonalnych działań i wyobrażeń, jaką
operują np. społeczeństwa plemienne, nie może być śmietnikiem akcydentalnych pomyłek i ich
implikacji. Wykluczają już same zasady mechanizmów pamięci, która – co ustalił już Symonides z Keos479 – potrzebuje zbioru sekwencji, systemu, by móc powierzane jej obrazy utrwalić.
Jeżeli więc ten irracjonalny, mityczno-magiczny bagaż kultur pierwotnych może być nie tylko,
bez udziału pisma, przekazywany z pokolenia na pokolenie, ale co więcej wykazuje zdumiewającą odporność w konfrontacjach z racjonalną rzeczywistością, oznacza to, iż musi być ułożony
podług jakiegoś porządku. A przecież wychwycić zasady owego porządku, pojąć je „naszym rozumem” nie sposób. Ciśnie się więc na usta podobne probusowemu pytanie: czyżby jakaś inna
logika, inny sposób myślenia? Odpowiedzi na nie udzielił Lucien Lévy-Bruhl twierdzącej. Tak,
ludzie pierwotni myślą z zasady inaczej niż wykształceni, obdarowani dobrodziejstwem cywilizacji.
Tak jak środowisko społeczne, w którym oni żyją, odmienne jest od naszego, i właśnie dlatego, że jest odmienne, świat zewnętrzny, który oni postrzegają, także różni się od tego, który my postrzegamy. Oczywiście, że mają te
same umysły – i taką samą strukturę mózgową. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że wyobrażenia zbiorowe modyfikują
każde ich spostrzeżenie. Z jakimkolwiek przedmiotem mają do czynienia, posiada on przywiązane do siebie i nierozdzielne z nim właściwości mistyczne i umysł człowieka pierwotnego w rzeczy samej nie oddziela i w akcie percepcji.480

Albo jeszcze dosadniej:
Człowiekowi pierwotnemu brakuje poczucia niemożliwości. To, co my nazwalibyśmy cudem, w jego oczach
jest banalne i choć może go czasem poruszyć, to jednak wyjątkowo tylko – zadziwić. Zdarzenia, które przeżywa,
nie mają żadnych doczesnych przyczyn – są wynikiem działania sił nadprzyrodzonych. Sukces lub klapa przedsięwzięcia, powodzenie lub klęska społeczności, życie i śmierć jej członków zależą od otaczających pierwotnego
człowieka w niezliczonej ilości: potęg, duchów, sił... Można wręcz powiedzieć, że nadzwyczajność jest dla niego
częścią natury.481

Innymi słowy: ludzie cywilizowani rozumują podług reguł kartezjańskich, których podstawą
jest zasada niesprzeczności. Człowiek pierwotny natomiast, co jest wynikiem nie cech biolo479
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gicznych, lecz oddziaływania odmiennych wpływów społecznych, posługuje się myśleniem
prelogicznym, mistycznym, w którym zaciera się nie tylko różnica między naturalnym i nadnaturalnym, ale nawet i między gatunkami zwierząt i roślin, formami, czy kształtami, które z łatwością (wszystko jest możliwe!) krzyżują się jedne z drugimi tworząc nowe jakości, doskonale
wytapiające się w obserwowalną rzeczywistość. Bo też nie można owego „prelogicznego myślenia” traktować jako czegoś oderwanego, abstrakcyjnego. Kreuje ono wszakże świat dzikich. I
„rzeczywistość mistyczna” staje się dzięki niemu częścią realnego przeżycia społeczeństw pierwotnych. Staje się ich prawdą. Jak widać, zarówno ludowa zasada „ma być tak, jak jest”, jak i
przede wszystkim „jest tak, jak ma być”, znaleźć by mogły, na gruncie teorii Luciena LévyBruhla ponętne wytłumaczenie.
Następcy jednak surowo się obeszli ze spekulacyjną teorią „myśli prelogicznej”. Maurice Leenhardt (ojciec wybitnego etnologa współczesnego – Raymonda Henri Leenhardta) na podstawie badania społeczności melanezyjskich Nowej Kaledonii,482 zaś Robert Ranulph Marett –
materiałów dotyczących europejskich kultur chłopskich, 483 łatwo i skutecznie obalili tezę o
„niekartezjańskiej” mentalności pierwotnej. Wszakże zarówno oni, jak i kolejni, liczni krytycy
teorii Luciena Lévy-Bruhla, atakowali tylko jej fragment: twierdzenie, iż asocjacja mistyczna
zastępuje w kulturach archaicznych zasadę niesprzeczności. Dwa natomiast ustalenia autora
L’ame primitive (Duszy pierwotnej) nie zastały zakwestionowane: 1) iż mityczno-magiczne wierzenia i wyobrażenia społeczeństw pierwotnych – (plemiennych i ludowych mówiąc językiem
współcześnie przyjętych, demokratyczniejszych określeń) stanowią system, czyli – zorganizowane są podług jakiegoś wewnętrznego porządku; 2) iż owe „irracjonalne” wyobrażenia są w
kulturach pierwotnych integralnie związane, stopione ze światem obserwowalnym, stanowią
więc w nich element rzeczywistości, nie zaś zewnętrzny i przypadkowy błąd. I właśnie te ustalenia, które okazać się miały jednymi z najważniejszych drogowskazów wytyczających kierunki
dalszy badań, zadecydowały o wybitnej pozycji Luciena Lévy-Bruhla w dziejach rozwoju etnologii. Stanowiły one bowiem, po odrzuceniu koncepcji „prelogiki”, propozycję otwierającą niezwykle szerokie perspektywy poznawcze.
Jaki porządek organizuje system pierwotnych wyobrażeń? Dlaczego (w jakim celu) absorbuje
kultura pierwiastki „irracjonalne” i podnosi je do rangi rzeczywistości? Tych pytań żaden etnolog nie mógł pominąć obojętnym milczeniem.
„Wyobrażenia zbiorowe modyfikują każde spostrzeżenie człowieka pierwotnego” – stwierdził w cytowanym fragmencie Lucien Lévy-Bruhl. Zdanie to przywołać nam każe pamięć innego wielkiego fundatora współczesnej etnologii – twórcy pojęcia „wyobrażenie zbiorowe” –
Emila Durkheima. Koncepcja jego bazowała na odrzuceniu, stanowiącej punkt wyjścia dla
szkoły kulturowo-historycznej, atomistycznej koncepcji kultury. Społeczeństwo jest dla Emila
Durkheima swoistym, samodzielnym bytem, „rzeczywistością sui generis”.
Jednostka jest jedynie częściowym wyrazem tej szerszej rzeczywistości i nie jest w stanie spowodować na własną rękę żadnej społecznej zmiany; społeczne instytucje i tradycje nie mogą być wyjaśniane indywidualistycznie,
gdyż są to „rzeczy społeczne”; centralnym problemem społecznym jest problem społecznej kontroli, która jest osiągalna jedynie drogą zagwarantowania posłuszeństwa jednostki wobec moralnych przepisów grupy narzucanych jej
z zewnątrz; społeczeństwo jest w istocie czymś przymusowym i zewnętrznym w stosunku do jednostki484

ono jednak decyduje o kształcie wszelkich form życia zbiorowego, a więc i kultury.485 Toteż podstawą kultury
nie są poglądy i postawy jednostek, ani nawet prosta suma tych poglądów i postaw, lecz stanowiące o odrębności myślenia grupy wobec jednostki – „wyobrażenia zbiorowe”.
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Stanowisko takie jest oczywiście jednoznaczne z generalnym zanegowaniem metody porównawczej w wiedeńskim (przejętym zresztą później, w znacznej mierze, przez tzw. „ewolucjonizm krytyczny” Kazimierza Moszyńskiego), opartym na analizach zasięgu występowania pojedynczych elementów kultury, wydaniu. W jej miejsce zaproponował Emil Durkheim całkiem
nową wersję: „Jeśli decydującym warunkiem zjawisk społecznych jest [...] sam fakt zrzeszenia,
asocjacji, zjawiska te muszą się zmieniać zależnie od form zrzeszenia, to jest sposobów zgrupowania konstytutywnych części społeczeństwa...” 486 Można wyjaśniać fakty społeczne tylko w
kontekście innych faktów społecznych, a właściwie poprzez ten kontekst. Również kultura,
obejmująca oczywiście sposoby myślenia i ich struktury, jako pochodna systemu społecznego,
winna być więc analizowana tylko w kategoriach w systemie tym obowiązujących. Realizacja
tego programu przez Emila Durkheima i jego znamienitych uczniów (m.in.: Stefan Czarnowski,
Rober Hertz, Henri Hubert, Paul Fauconnet i przede wszystkim Marcel Mauss) spowodowała
dwojakiego rodzaju konsekwencje: z jednej strony próby sporządzenia katalogu „kategorii ludzkiego umysłu” z uwzględnieniem ich zmienności w różnych typach społeczeństw, doprowadziły
– co słusznie podnosi Jerzy Sławomir Wasilewski – do „zadokumentowania odmienności pojmowania takich, zdawałoby się, uniwersalnych kategorii, jak czas i przestrzeń, całość, rodzaj,
osoba, substancja itd.”487 przy czym zauważono też, że prawa myślowe konstytuujące te odmienności bazują z reguły na klasyfikacji zjawisk podług zasady przeciwieństw (stąd m.in.
sformułowanie przez Emila Durkheima opozycji „sacrum–profanum”, która miała zrobić tak
wielką karierę w etnologii następnych dziesięcioleci); z drugiej – gorączkowa chęć ucieczki od
interpretacji faktów w obcych badanym społecznościom, europejskich kategoriach, doprowadziła niejednokrotnie do naiwnego zawierzania wyjaśnieniom tubylczym, „które też przecież
mistyfikują rzeczywistość”.488
Wydawać by się mogło, że dwie te konsekwencje wykluczają się nawzajem. Dysponując
wszakże zarysami choćby katalogu kategorii użytkowanych przez daną społeczność, można było
stosunkowo łatwo odtworzyć logikę podstawowych przynajmniej, wewnętrznych relacji między
tymi kategoriami, co – po przełożeniu z powrotem na język empirycznych faktów społecznych –
umożliwiłoby niezawodnie definitywne odrzucenie tubylczych wtórnych racjonalizacji. Wydawać by się mogło... W praktyce bowiem na dokonanie tego właśnie manewru nie pozwalały
spadkobiercom Emila Durkheima ich bazowe, rudymentarne założenia. Klasyfikacje rzeczy i
pojęć, logika wewnętrzna tych klasyfikacji, muszą wszakże zawsze „odtwarzać klasyfikację ludzi”.489 Ani Marcel Mauss, ani Stefan Czarnowski, ani nawet metodologiczny libertyn – Jan
Stanisław Bystroń, chociaż niejednokrotnie „przebijali się na drugą stronę swych własnych założeń; tak długo badali system myśli jako pochodny wobec systemu społecznego, że wreszcie
okazał się on rzeczą nie ledwie najważniejszą”,490 nie zdobyli się nigdy na świadomą zmianę socjologicznych paradygmatów. Przykładem, jak ryzykownej gimnastyki intelektualnej zaczęło
stopniowo wymagać to metodologiczne rozdwojenie jaźni szkoły socjologicznej w etnologii,
niech będzie dzieło brytyjskiego badacza kultury populacji Wysp Andamańskich – Alfreda Reginalda Radcliffe-Browna.
Społeczeństwo jest dla niego porównywalne do żywego organizmu, którego poszczególne
elementy przyczyniają się i przyczyniać muszą do funkcjonowania całości. Organizm ten narażany jest na szereg niebezpieczeństw, które ogólnie sprowadzić można do permanentnej groźby
dezintegracji. W tej sytuacji jednym z podstawowych zadań jego części stają się oczywiście
funkcje491 integracyjne. I tu właśnie szczególną rolę odgrywają zjawiska z zakresu tzw. kultury
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duchowej, sakralizujące istniejącą strukturę społeczną poprzez wytworzenie: a) systemu symbolicznego przenoszącego zasadę istnienia instytucji społecznych w sferę sacrum, b) potężnego
aparatu nadnaturalnych zagrożeń i sankcji wymierzonych w chcących się im przeciwstawić,
czyli dążących do dezintegracji struktury społecznej, c) systemu ubezpieczającego, pozwalającego na rozładowywanie napięć w ramach swoistej gry symbolicznej i umożliwiającego przywracanie zakłóconej równowagi społecznej. 492 Innymi słowy:
wierzenia, które naiwni Europejczycy uważają za grube przesądy, nie są wcale dziwacznymi i bezużytecznymi
naroślami, jakimiś aberracjami ludzkiego ducha. Przeciwnie, pojawiają się one jako wskaźnik społecznych konfliktów i napięć, skoro niefortunne zdarzenie wiąże się z tarciami pomiędzy ludźmi; ale także jako konstrukcja, w
której ramach napięcia i wrogości mogą być redukowane...493

Do tej chwili wszystko wydaje się jasne. Pamiętajmy jednak, że owe wierzenia (w tym
wszelkie płody izolacji świadomościowej, magia, religia) są nie tylko elementem zabezpieczenia
struktury społecznej, ale również wiernym tej struktury odbiciem, i to odbiciem w sensie daleko
płytszym niż w leninowskiej teorii odbicia, gdyż chodzi o relacje z jednej strony „geologiczne”494, gdzie znaczone jest niejako „pod” znaczącym, z drugiej: analogiczne – forma przypomina mniej lub bardziej (ale zawsze trochę) treść. Jak z tego jasno wynika, system wierzeniowy
winien podlegać przemianom proporcjonalnym do każdej mutacji systemu społecznego, „odbijać”, relacjonować te mutacje. Jak jednak wytłumaczyć w tej sytuacji fakt występowania podobnych, a nawet identycznych wierzeń u ludów (grup) o diametralnie odmiennych strukturach
społecznych; jak zinterpretować trwałość systemów czy tradycji religijnych (np. millenaryzm)
przerastającą niejednokrotnie czas istnienia struktur społecznych, do których miałyby być przypisane... I tu właśnie rozpoczyna się intelektualna ekwilibrystyka.
Radcliffe-Brown – pisze Andrzej Paluch – wyciąga [...] wniosek, że tym, co decyduje o zachowaniu ciągłości
strukturalnej jest „forma strukturalna”. To pojęcie jest jednym z nielicznych, niejasno przez Radcliffe-Browna zdefiniowanych. Zdaje się, że ma on na myśl najbardziej ogólne cechy struktury, decydujące o jej zasadniczym kształcie, to jest konstrukcji i funkcjonowaniu; cechy, które określają właściwości podstawowych relacji w strukturze
społecznej.495

Przyjmując taką interpretację domniemywać by można, iż konserwatywny system wierzeniowy mógłby – w teorii Alfreda R. Radcliffe-Browna – zdawać sprawę nie tyle z zewnętrznych
cech struktury społecznej, ile z jej ukrytej, a mogącej jednoczyć pozornie różne formy, esencji,
idei – „formy strukturalnej”. Wyjaśnienie Andrzeja Palucha zostało jednak szybko skutecznie
zanegowane.
Termin „forma strukturalna” posiada [...] u Radcliffe-Browna zupełnie jasne znaczenie; denotuje po prostu zbiór
norm i wzorów zachowania utrzymujących określone stosunki społeczne. A ponieważ normy i wzory zachowania
to tyle, co instytucje, formę struktury społecznej można utożsamić z systemem instytucji istniejącym w danej zbiorowości.496

Niestety, autorka tych słów – Mariola Flis – nie odważyła się posunąć jeszcze o krok dalej i
stwierdzić, że „forma strukturalna” denotuje po prostu strukturę społeczną, że jest to więc masło
maślane, próbą wyplątania się z sieci nieuchronnych niekonsekwencji drogą roztaczania złud492
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nych perspektyw, mnożenia i zaciemniania pojęć. A przecież dopiero to dopowiedzenie pozwala
nam zrozumieć jadowitą delikatność Claude Lévi-Strausa stwierdzającego, iż
empirystyczne stanowisko Radcliffe-Browna tłumaczy jego niechęć do jasnego rozróżniania struktury społecznej i stosunków społecznych. Faktycznie całe jego dzieło sprowadza strukturę społeczną do zbioru stosunków społecznych istniejących w danym społeczeństwie. Zapewne, niekiedy wprowadzał on szkicowe rozróżnienie między
strukturą a formą strukturalną. Ale [...] doniosłość tego ostatniego pojęcia jest znikoma...497

czy irytację Meyera Fortesa498 lub Alfreda Louisa Kroebera, który oświadcza obcesowo:
Radcliffe-Brown stanowi najbardziej uderzający przykład antropologa, który uparcie opiera się pojęciu kultury
jako takiemu i pomimo pewnych ustępstw [...] uważa ciągle strukturę społeczną i funkcje społeczne za podstawowy
obszar w polu społeczno-kulturowym...499

Zaprezentowanej przez Alfreda Reginalda Radcliffe-Browna jednostronności spojrzenia na
zjawiska kultury, jednostronności, która najskrajniejszy swój wymiar osiągnęła w deterministyczno-biologicznej koncepcji funkcjonalnej Bronisława Malinowskiego, nie sposób zarzucić
szkole tzw. psychologicznej w etnologii. Wynika to jednak nie tyle z szerokości spojrzenia jej
przedstawicieli, ile mnogości ich stanowisk. Cztery z nich, dla przykładu:
1 Poglądy Zygmunta Freuda, a co za tym idzie i ortodoksyjnych freudystów, są w Polsce
dość dobrze (a często w karykaturalnym uproszczeniu) znane. Przypomnijmy więc tylko, iż psychika ludzka jest – podług Zygmunta Freuda – trójwarstwowa: „zawiera sferę podświadomych
popędów (ono – id), sferę surowych zakazów i osądów (nadjaźń – superego) oraz sferę świadomą i rozumną (jaźń – ego).500 W sferze id tkwią nieraz okrutne i niezgodne ze społecznie akceptowanym systemem norm pragnienia lub paraliżujące lęki, zablokowane niejako przez superego, niedopuszczone przezeń na poziom jaźni. To kotłujące się w podświadomości piekło szuka
jednak ujścia, domaga się realizacji. Rozwiązaniu takiego dylematu służy mechanizm „projekcji”, polegający na przerzuceniu własnych pragnień na innych, przypisaniu ich światu zewnętrznemu, zobiektywizowaniu. To już nie ja chcę zabić osobę X, lecz „ktoś”, „oni”, „inni”. „Może
to następnie zostać przełożone na przeczucie śmierci tej osoby; albo – jeszcze bardziej okrężną
drogą – poczucie winy wywołane tak niegodnym pragnieniem może doprowadzić do oczekiwania kary, a to z kolei przejawić się w przekonaniu o grożącym nieszczęściu”.501 Takie właśnie
projekcje, ze wszystkimi swoimi konsekwencjami (prowadzącymi do powstawania bezzasadnych obaw, przeczuć i sądów o porządku rzeczywistości) są – uważał Zygmunt Freud – punktami wyjścia wszelkich irracjonalnych wyobrażeń, wierzeń i postaw ludów pierwotnych.
2 Część jego uczniów, jak np. Charles Odier, Geza Roheim, poszła inną nieco drogą, odwołując się przede wszystkim do późniejszej teorii religii mistrza. Otóż Zygmunt Freud interpretował religię jako powtórzenie doświadczeń doznawanych przez człowieka w okresie dzieciństwa.
Bezbronne dziecko znajduje obronę przed zagrażającymi zewsząd niebezpieczeństwami u ojca –
opiekuna, wzoru, prawodawcy, nauczyciela. Człowiek dorosły, walcząc z poczuciem własnej
bezradności, wraca podświadomie do tamtych, dziecięcych doświadczeń i szuka istoty, której
mógłby oddać swoje uczucia i posłuszeństwo w zamian za ochronę i pewność. Nie znajdując jej,
tworzy sobie „złudzenia” – idee teistyczne; które są „spełnieniami najstarszych, najsilniejszych i
najbardziej uporczywych pragnień ludzkości – tajemnicą ich siły jest siła tych pragnień”.502
Wpływ przeżyć okresu dzieciństwa nie ogranicza się jednak – co podkreśla Geza Roheim – do
kompleksu Edypa. Należy zwrócić uwagę na co najmniej dwie jeszcze charakterystyczne cechy
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doznań psychicznych tego okresu: przeceniania przez dzieci skuteczności ich oddziaływania na
świat zewnętrzny (upraszczając: płaczącemu malcowi dają rodzice cukierka, co rozumiane jest
przez niego jako bezpośredni związek przyczynowy – mój wrzask sprowadza pokarm itp.) oraz
tak zwane „stadium fantazji” w ich rozwoju. Normalny, dorosły człowiek wyzbywa się zasadniczo (acz nie całkowicie) tego typu przekonań i doznań. Trwają one natomiast uporczywie u niektórych neurotyków, powodując, iż mogą oni niejednokrotnie przypisywać siłę sprawczą swoim
myślom czy irracjonalnym działaniom, jak również uznawać za realne, partycypujące w rzeczywistości społecznej, swoje marzenia i fantasmagorie. W tych właśnie marzeniach neurotycznych szukać należy początków magii czy tzw. „zabobonów”.
3 Podobny pogląd przedstawiła Margaret J. Field – skąd inąd przeciwniczka freudyzmu – uznając, „że pierwotne schizofreniczne fantazje były historycznym źródłem idei magicznych. Przypuszcza ona, że idee te propagowali ludzie, których choroba, w ich kulturze, nie była jako tak rozpoznawana”.503
4 Johnowi W. M. Whitingowi z Harvardu zawdzięczamy natomiast hipotezę, iż źródłem magii i szerzej światopoglądu magicznego, są „generalizacje”, czyli przesadne uogólnienia przez
człowieka sensu doznanych doświadczeń. I tak na przykład: „Nie rusz, Andziu, tego kwiatka; /
Róża kole, rzekła Matka”.504 Taż sama rodzicielka straszy też córkę porwaniem przez Babę Jagę
w przypadku nieskonsumowania grysiku. „Andzia Mamy nic słuchała, / Ukłuła się i płakała”.505
Płacząc, dokonywała logicznego na pozór rozumowania: ostrzeżenie matki było prawdziwe – dowód: pokaleczony paluch; generalizując ostrzeżenia matki są prawdziwe – ergo istnieje i zagraża mi Baba Jaga. Sytuację taką można przy tym uznać za zupełnie typową, gdyż straszenie siłami nadprzyrodzonymi jest – podług Johna W.
M. Whitinga – zupełnie powszechnym instrumentem wychowania (tłumaczy on nawet, dlaczego owe wymyślane przez zdesperowanych wychowawców duchy, demony i strachy utożsamiane są przez dzieci z duchami
rodziców), którego mimowolnym skutkiem jest wpojenie kolejnemu pokoleniu wyobrażeń magicznych, a co
najmniej nieuświadamianej gotowości do ich akceptacji.
Listę różnych koncepcji etno-psychologów można by oczywiście – jak to już bywało zaznaczone – rozbudowywać omalże w nieskończoność. Wydaje się jednak, iż nie ma ku temu potrzeby. Podstawowe słabości tych teorii wychwycić można wszakże już i przy tak małej próbie.
Stanowią o nich: 1 Niedocenienie (w przeciwieństwie do szkoły socjologicznej) społecznego
charakteru interpretowanych zjawisk. Jeżeli są bowiem idee magiczne – jak twierdzi Margaret J.
Field – płodem schizofrenicznych koszmarów, to dlaczego normalni ludzie akceptują takie fantastyczne urojenia?; jeżeli zaś stanowią one ucieczkę w świat indywidualnych doświadczeń
dziecięcych (Geza Roheim), to skąd ich jednorodność? czyżby wyobraźnia dziecięca podobna
była jednolitej sztancy?... Zbliżonych pytań więcej. 2 Ahistoryzm tak krańcowy, że skłaniający
do powtórzenia dosadnego komentarza Alfreda Louisa Kroebera, dotyczącego najmodniejszej
zresztą orientacji psychologicznej w etnologii – tzw. szkoły „kultury i osobowości”, za fundatorów i ojców duchowych której uznaje się powszechnie Gregory Batesona, Ruth Benedict,
Abrama Kardinera, Ralpha Lintona, Margaret Mead, Donalda S. Pitkina i George A. DeVosa:
Niektórzy entuzjaści „kultury i osobowości” nie wiedzą prawie nic o historii kultury – w istocie mogli prawdopodobnie nigdy nie rozważać sytuacji kulturowej z rzeczywiście kulturowego punktu widzenia i mogą po prostu tego nie umieć. Raduje ich osobowość, która bezpośrednio spotykana w naszym życiu codziennym, może być z łatwością rozważana w sposób potoczny bez tej szerokiej wiedzy i dyscypliny intelektualnej, jaka konieczna jest do
tego, aby sensownie zajmować się kulturą – konieczna choćby dlatego, że kultura jest zawsze po części wytworem
ponadindywidualnym i historycznym. Podejście ahistoryczne czy nawet antyhistoryczne ciągle szeroko panuje w
naszym kraju [USA – przyp. LS]. Zdajemy się wierzyć, że nasze sukcesy jako narodu płyną stąd, że nasza historia
jest tak krótka. Takie stanowisko prawie na pewno przyczyniło się do sukcesów podejścia nakazującego rozumieć
kulturę za pośrednictwem osobowości. Opisana postawa nie ma odpowiednika w żadnym kraju europejskim, gdyż
wartość wiedzy historycznej jest tam uznawana bez zastrzeżeń. 506
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Nolens volens nasuwają się słynne słowa Edwarda Evans-Pritcharda: „Opierać tezy z zakresu
etnologii na ustaleniach psychologów, to tak jakby budować domy na piaskach”.507 Skądinąd
szkoda jednak i tych domów i tych piasków. Toż czytając np. prace Jerome S. Brunera na temat
wartości i potrzeb jako czynników organizujących spostrzeganie 508 lub Eugene Galanter, George
A. Millera i Karla H. Pribrama o planach stosowanych podczas zapamiętywania,509 ma się cały
czas poczucie błądzenia po rubieżach tajemnic izolacji świadomościowej. Jeszcze parę kroków...
Ale właśnie tych parę kroków nie zostaje zrobionych. Klasyczna psychologia nie potrafi wciąż
odkryć dla siebie kultury, a cóż dopiero mówić o zrozumieniu kulturowych determinant postaw i
percepcji. Choć więc nie powinno ulegać wątpliwości, że przynajmniej jedno z wyjaśnień kultury lub też wyjaśnienie jednego z jej aspektów musi być kiedyś podjęte w wymiarze psychologicznym, perspektywa ta jawi się nadal jako niezmiernie trudno wykonalna i odległa. „Jak dotąd, kultura przyczyniła się bardziej do uczynienia osobowości zrozumiałą dla psychologów, niż
odwrotniej.”510 Cóż więc z tego, iż pod koniec swego życia ogłosił Edward Sapir, iż jedyną nauką mogącą wyjaśnić związki przyczynowe w obrębie kultury jest psychiatria... Trudno wiążąco
stwierdzić, czy była to „reakcja na osobiste niepowodzenia”, 511 jak sugeruje Alfred Louis
Kroeber. Jedno jest wszelako pewne: inspirujący dorobek Edwarda Sapira, ten dorobek, do którego z czystym sumieniem odwołuje się współczesna etnologia, nie objął żadnej z jego późnych
prac dotyczących teorii osobowości.
„Istotą rzeczywistości jest s e n s. Co nie ma sensu nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś s e n s i e uniwersalnym.”512 – ten
cytat z Mityzacji rzeczywistości Bruno Schulza, stanowiący zasadne motto książki Joanny i Ryszarda Tomickich Drzewo życia,513 otwierać mógłby również każdą z antropologicznych prac
reprezentantów kierunku fenomenologicznego (Mircea Eliade, Gerardus van der Leeuw, Gustaw
Mensching, Rudolf Karl Ludwik Otto, Lars Olof Söderblom). Do najważniejszych założeń tej
orientacji zaliczyć bowiem należy przeświadczenie, iż mityczne i symboliczne doświadczenie
świata jest stałym i rudymentarnym składnikiem życia ludzkiego, a opozycja sacrum–profanum
równoważna jest w swej istocie opozycji rzeczywiste–nierzeczywiste (sensowne–bezsensowne).
Innymi słowy: życie ludzkie rozgrywa się jak gdyby w dwóch wymiarach – doczesnym i sakralnym, przy czym wymiar doczesnego „stawania się” o tyle tylko ma sens, o ile partycypuje w
wieczności – relacjonuje i powtarza archetypiczną historię świętą. „Na wszystkich poziomach
ludzkiego doświadczania, nawet tych najbardziej prostych archetyp nadaje właśnie wartość egzystencji i tworzy wartości kulturowe”514 – stwierdza Mircea Eliade. Ów archetyp (nie mylić z
pojęciem archetypu w gnostycznym systemie psychologii Carla Gustawa Junga) dany jest człowiekowi za pośrednictwem hierofanii, a więc dowolnych elementów kosmosu (stąd układ
Traktatu o historii religii Mircea Eliadego, gdzie katalog hierofanii relacjonuje niejako kolejne
sfery rzeczywistości) mogących w dowolny sposób, w dowolnym miejscu i czasie objawić sacrum. Tak – przedmiot, sposób, miejsce i czas są tu kwestiami drugorzędnymi; najwyższej wagi
jest natomiast ustalenie, iż świętość objawia się zawsze za pośrednictwem elementu doczesnego
i postrzegalnego, realnego w empirycznym tego słowa znaczeniu. W konsekwencji bowiem sacrum uznać należy za nieosiągalny abstrakt, czystą kategorię a priori, zaś objawiająca je w
praktyce hierarchia musi mieć charakter ambiwalentny – ujawniać przenikanie się racjonalnego i
irracjonalnego, dialektykę sacrum i profanum. Nie można się więc dziwić, że również postawa
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człowieka wobec sacrum nacechowana jest ambiwalencją: »numinosum« (przedmiot religijnego
doświadczenia) dany jest w przeżyciu jako tajemnica odpychająca i pociągająca (»misterium
tremendum et fascinosum«)”.515
Zadaniem etnologa orientacji fenomenologicznej jest więc rozpatrywanie zjawisk kultury
niejako w morfologii sacrum – oglądanie ich jako cegiełek kształtujących gmach sensu, przebijanie się przez ułudę empirycznej rzeczywistości ku organizującej ją rzeczywistości świętej, rzeczywistości „illo tempore”; by zbliżyć się do zrozumienia, jak „to bywa, gdy dwoisty sens słowa
»kiedyś« wywiera swój czar; gdy przyszłość jest przeszłością, gdy wszystko się rozegrało i tylko
ma się znowu rozegrać w teraźniejszej rzeczywistości!”516
Wydaje się, iż zarzut redukcjonizmu stawiany tak pojętej metodzie fenomenologicznej jest
nie tyle bezpodstawny, ile po prostu bezprzedmiotowy. Z pozytywistycznego punktu widzenia
nie ma ona sit venia verbo najmniejszego sensu. Gdy zaś odrzucimy sposób myślenia narzucony
przez schyłek XVIII i XIX w., sposób myślenia stanowiący zresztą potoczną rutynę, wówczas...
Zatrzymajmy się jednak.
***
Ostatni rozdział – epilog Czarodziejskiej góry Tomasza Manna nosi tytuł: Grom. Mityczny
świat sanatorium na „górze”, gdzie wszystko poza nim samym było tak odległe i mało istotne,
gdzie – by nie zakłócać toku dyskusji Castorpowi i Settembriniemu – ustał nawet rytm pór roku,
skąd wydawałoby się nie ma odwrotu, zostaje nagle, w jednej chwili, zmieciony z powierzchni
ziemi. Pożegnalny, symboliczny obraz Castorpa rzuconego „na dół” i jeszcze raz na dół – do
błotnistej transzei, przedstawia człowieka zmuszonego do spojrzenia na świat z nowej perspektywy. Chociaż... Przyszłość Hansa Castorpa pozostaje jednak sprawą otwartą. Tomasz Mann
kończąc powieść w 1923 r., w pięć lat po Compiègne, dziewięć od uderzenia sierpniowego gromu, nie zechciał lub nie czuł się na siłach postawić tu kropkę nad „i”. Chyba nie wynikało to
tylko ze względów kompozycyjno-literackich. Na obraz I wojny światowej, na równi z eschatologicznym pobojowiskiem młyna verduńskiego, czy chmurami gazów pod Ypres, składają się
przecież: Philippe Pétain oddający honory wojskowe kolumnom jeńców niemieckich, burżuazyjny sentymentalizm Towarzyszy broni Jeana Renoira, czy „dobry wojak” Józef Szwejk, którego ta wojna, acz „wielka”, nie zdołała wytrącić z zaklętego kręgu drobnomieszczańskiego mikrokosmosu. Przy całej swojej grozie, I wojna światowa pozostała wszakże burżuazyjną wojną
starego ładu, zadufania w cywilizację i postęp; wojną XIX w., skłaniającą na pewno do spojrzenia na świat z nowej perspektywy (nie wszystkich – Bronisław Malinowski prowadził w latach
1914-1918 badania terenowe na Nowej Gwinei i Wyspach Trobriandzkich), nie zmuszającą jednak, wbrew woli, do całkowitego przełamania starych nawyków myślowych.
Jak jaskółki przyszłej wiosny pojawiają się więc na marginesach międzywojennej etnologii
pierwsze prace fenomenologów czy Franza Boasa, nie formułującego nazbyt jasnego, własnego
programu, ale skutecznie nicującego zastane teorie i metody; drugorzędne znaczenie mają również dramatyczne spory wstrząsające podstawami durkheimowskiej szkoły socjologicznej.
Główny nurt dyscypliny wyznaczają wciąż „kulturowi-historycy” (Le Frobenius, Isaac Schapera, Paul Schebesta, Hilde i Richard Thurnwaldowie, Edward Westermarck), funkcjonaliści
(Raymond Firth, Cyril D. Forde, Vittorio Lanternari, Bronisław Malinowski, Clark Wissler),
przedstawiciele różnych tendencji psychologicznych, a nawet... ewolucjoniści (za wydarzenie
etnologiczne 1930 r. uznano powszechnie wydanie Myths of the origin of fire James Frazera).
Owszem, pozytywizm w etnologii zostaje poniekąd zakwestionowany; są to jednak chmury
zbierające się na nader odległych jeszcze horyzontach...
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Mieczysław Porębski twierdzi, iż „właściwy koniec szeroko rozumianego wieku XIX, który
nie tylko zbudował europejskie imperium kolonialne, ale pozostawił w dziedzictwie swemu następcy – kalendarzowo określonemu wiekowi XX dramatyczne konflikty wewnętrzne, które
przyniosły w konsekwencji dwie wojny światowe wraz z ich bezpośrednimi następstwami”517
następuje dopiero w wyniku procesów: „denazyfikacji w drugiej połowie lat czterdziestych, destalinizacji w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i dekolonizacji, którego kulminacja przypada
około roku 1960”.518
Likwidacja tych najbardziej drastycznych przejawów dziedzictwa XIX wieku musiała przynieść ze sobą zachwianie jego podstaw myślowych, w pierwszym rzędzie dziewiętnastowiecznego historyzmu i to w obu jego odmianach – pozytywistyczno-ewolucyjnej i dialektyczno-rewolucyjnej. Ten właśnie kryzys dziewiętnastowiecznego
historyzmu, zapowiadający się zresztą już wcześniej, stworzył warunki penetracji nowego myślenia...519

Nie polemizując z głęboko uzasadnionym wywodem Mieczysława Porębskiego, uznać chyba
jednak można, że granicę przełomu da się nieco przesunąć wstecz. Zarówno powojenny stalinizm, jak i kolonializm to już przecież twory agonalne, pozbawione jakichkolwiek szans rozwoju. Śmiertelny cios myśli dziewiętnastowiecznej zadaje II wojna światowa totalna i mordercza nie tylko dla ludzi, ale, może w większym jeszcze stopniu, dla... złudzeń. Hans Castorp
przeżył może zawieruchę lat 1914-1918; Adrian Leverkühn II wojny światowej przeżyć nie
mógł. Zmarł w Oberweiler 25 VIII 1940 r. W dniu tym naloty na Wielką Brytanię osiągają
szczytowe nasilenie, do Oświęcimia odchodzi tzw. drugi transport warszawski.520 Wali się w
gruzy świat nadziei i pojęć starej, pozytywnej Europy.
Wstrząsająco opisuje ten psychiczny i intelektualny szok Czesław Miłosz:
Człowiek ma skłonność do uważania porządku, w którym żyje, za n a t u r a l n y. Domy, które ogląda idąc do
pracy, przedstawiają mu się bardziej jako skały, wyłonione przez samą ziemię, niż jako dzieło umysłów i rąk ludzkich. Czynności, jakie wykonuje w swojej firmie czy biurze, ocenia jako ważne i stanowiące o harmonijnym funkcjonowaniu świata. Strój, jaki nosi on i jego otoczenie, jest jego zdaniem taki, jaki powinien być, i myśl, że i on, i
jego znajomi mogliby równie dobrze nosić rzymskie tuniki czy średniowieczne zbroje, pobudza go do śmiechu. Pozycja społeczna ministra czy dyrektora banku wydaje mu się czymś poważnym i godnym zazdrości, a posiadanie
znacznej ilości pieniędzy gwarancją spokoju i bezpieczeństwa. Nie wierzy, że na dobrze mu znanej ulicy, na której
śpią koty i bawią się dzieci, może pojawić się jeździec z lassem, który będzie łapał przechodniów i wlókł ich do
rzeźni, gdzie natychmiast zostaną zabici i powieszeni na hakach. Przyzwyczajony jest też zaspokajać te swoje potrzeby fizjologiczne, które uchodzą za intymne, w sposób możliwie dyskretny, z dala od oczu ludzkich, nie zastanawiając się wiele nad obyczajem właściwym nie wszystkim bynajmniej zbiorowiskom. Jednym słowem zachowuje się trochę jak Chaplin w Gorączce złota, który krzątając się po swojej chacie nie podejrzewa, że wisi ona na
skraju przepaści.
Już jednak pierwsza wędrówka ulicą, której chodniki pokrywa gruba warstwa szkła z rozbitych przez bomby
szyb, a po jezdni wiatr niesie papiery z biur wyewakuowanych w panice, podrywa jego zaufanie do rzekomej naturalności jego dotychczasowych przyzwyczajeń. Jak lecą te papiery z tak wielką ilością pieczątek, z napisem „poufne”, „ściśle tajne”! Ileż safetów, kluczy, ile mięsistych dyrektorskich podbródków, konferencyj, woźnych, cygar,
panienek z napięciem stukających na maszynach! A tu wiatr goni te papiery ulicą, każdy może je podnieść i przeczytać... [...] I nic, świat dalej trwa. Jak dziwnie. Człowiek idzie dalej ulicą i zatrzymuje się przed domem, przepołowionym przez bombę. Prywatność ludzkich mieszkań, ich rodzinne zapachy, ich ciepło pszczelego plastra, ich
meble przechowujące pamięć miłości i nienawiści. A teraz wszystko na wierzchu, dom ukazuje swoją strukturę, nie
jest to skała trwająca od wieków: tynk, wapno, cegła, szalowania, a na trzecim piętrze, samotna i przydatna chyba
tylko dla aniołów, biała wanna, z której deszcz wypłukuje wspomnienie o tych, co się w niej kiedyś kąpali. Ludzie
niedawno jeszcze możni i uwielbiani stracili wszystko, co mieli, idą polami i proszą chłopa o garstkę kartofli. Pieniądze zmieniają wartość z dnia na dzień – stają się stosem bezsensownie zadrukowanych prostokątów. [...]
Później trzeba nabyć nowe przyzwyczajenia. Natykając się wieczorem na trupa na chodniku obywatel dawniej
pobiegłby do telefonu, zebrałoby się wielu gapiów, byłyby wymieniane uwagi i komentarze. Teraz wie, że trzeba
517

M. Porębski Odpowiedź na ankietę – Co to jest etnografia, „PSL” 1981, nr 1.
Ibidem.
519
Ibidem.
520
W. Bartoszewski 1859 dni Warszawy, Kraków 1974, s. 154.
518

71

szybko minąć tę kukłę leżącą w ciemnej kałuży i nie zadawać niepotrzebnych pytań. Ten, co go zastrzelił, musiał
mieć jakieś swoje racje. [...]
A oto pojawia się i jeździec z lassem. Jest to „buda”, to jest kryty brezentem, ciężarowy samochód, który czeka
za rogiem ulicy. Przechodzień, który nieświadomy niebezpieczeństwa, mija ten róg ulicy, nagle natyka się na wycelowaną w niego lufę, podnosi ręce do góry i wepchnięty jest do samochodu; odtąd jest stracony dla swoich najbliższych. [...] Aby uniknąć podobnego losu, najlepiej byłoby nie wychodzić z domu. Ojciec rodziny powinien jednak wyjść z domu, bo musi jakoś zarobić na chleb i zupę dla żony i dzieci. Co wieczora rodzina martwi się: wróci,
czy nie wróci. A ponieważ trwa to latami, wszyscy stopniowo przyzwyczajają się uważać miasto za dżunglę, a los
człowieka XX-go wieku za taki sam jak los człowieka jaskiniowego, przebywającego wśród potężniejszych od niego potworów.
Dotychczas uchodziło za pewne, że człowiek przez całe życie nosi to samo imię i nazwisko. Teraz jednak okazuje się, że z różnych względów wskazane jest zmienić imię i nazwisko i nauczyć się na pamięć swojej nowej biografii. Przyzwyczajenie usuwa dawne imię i nazwisko w cień, aż nabywa się nową osobowość. Kiedy żony są bez
mężów, z którymi nie wiadomo co się stało, a mężowie bez żon, i kiedy ludzie noszą inne nazwiska, trudno bawić
się w akta stanu cywilnego. Wstąpienie w związki małżeńskie jest to po prostu zamieszkanie razem i ta forma ślubu, poprzednio raczej lekceważona, zyskuje społeczne uznanie.
Napady bandyckie uważane były kiedyś za przestępstwo. Teraz ci, którzy dokonali napadu na bank, zyskują tytuł bohaterów [...] są to zwykle młodzi chłopcy, o wyglądzie matczynych pieszczochów. Zabicie człowieka nie jest
dla nich bynajmniej skomplikowanym problemem.
Bliskość śmierci niszczy hamulce wstydu. Mężczyźni i kobiety, kiedy wiedzą, że ich data śmierci została zapisana [...] spółkują na widoku publicznym [...] i nie troszczą się o przyzwoitość istniejącą w innym, odległym od ich
czasów, wymiarze.
Który świat jest „naturalny”? Oba są naturalne – sądzi człowiek, jeżeli oba dane mu było poznać. Nie ma instytucji, nie ma obyczaju i przyzwyczajenia, które by nie mogło ulec zmianie. [...] Płynność i ciągła przemiana są cechą zjawisk, a człowiek jest istotą plastyczną i można sobie wyobrazić dzień, w którym cechą szanującego się obywatela będzie chodzenie na czworakach z rodzajem wieżyczki z kolorowych piórek, którą będzie dźwigał na tyłku.
[...] Przerażający jest zaiste brak wyobraźni tych, którzy [...] ponieważ urodzili się i wychowali w pewnym porządku społecznym i pewnym systemie wartości, sądzą, że inny porządek musi być „nienaturalny” i że nie zdoła się
on utrzymać, jako przeciwny ludzkiej naturze.521

Dopuszczenie do świadomości mniemania, iż „można sobie wyobrazić dzień, w którym cechą szanującego się obywatela będzie chodzenie na czworakach z rodzajem wieżyczki z kolorowych piórek, którą będzie dźwigał na tyłku...”, samo już pytanie „który świat jest naturalny”
równało się oczywiście frontalnemu zakwestionowaniu zarówno hierarchicznych koncepcji
ewolucjonistycznych i ewolucjonistycznopodobnych (np. szkoła kręgów kulturowych) z ich europocentryczną wiarą w celowość rozwoju ku liberalnym szczytom cywilizacji białych lub ku
określonej formacji ekonomiczno-społecznej, jak i wszelkich doktryn naturalistycznych bez
względu na to, czy wywodzić chciały one kulturę ludzką z katalogu elementarnych potrzeb fizjologicznych (jak Bronisław Malinowski) czy też z powikłań psychicznych. Siła negacji owej
pozytywistycznej spuścizny teoretycznej była wprost proporcjonalna do ogromu szoku lat 19391945. Trudno się więc dziwić, iż zakwestionowane nurty myśli etnologicznej trwać miały jeszcze, a po części trwają i po dziś dzień, jedynie (wyjąwszy tereny, gdzie są one narzucane ze
względów polityczno-ideologicznych) w krajach marginalnie naznaczonych tragicznym doświadczeniem odwrócenia się porządku rzeczy, jak Australia czy Wielka Brytania, i oczywiście
– „Los węsząc zagubi / Wiodące tu tropy, / Ocean nas dzieli / Od złej Europy...”522 – na kontynencie amerykańskim. Głównymi ośrodkami nowego spojrzenia na kulturę stały się natomiast:
Belgia, Francja, Japonia, Niemcy, Włochy, a po XX Zjeździe KPZR również szereg placówek w
Związku Radzieckim. Owo nowe spojrzenie akcentowało przede wszystkim – „Który świat jest
»naturalny«? Oba są naturalne...” – konwencjonalny charakter kultury; więcej: konwencjonalizm ów podnosiło do rangi elementarnego założenia. Z takim postawieniem sprawy zgodzić się
zaś mogły spośród kierunków „starych” tylko fenomenologia (wspomnijmy zakres dowolności
hierofanii) i po części myśl durkheimowska. Dodajmy od razu – po drobnej części; uznając bowiem społeczny charakter zjawisk kultury („kultura jest to zespół treści społecznie zobiektywi521
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zowanych”) odrzucono jednocześnie ich wyjaśnienie jako odbicia lub funkcji istniejącej struktury społecznej. Jeżeli jednak nie determinuje kultury w decydujący sposób fizjologia, struktura
społeczna, formacja ekonomiczna, przyrodzona harmonia postępu, ani nawet – w wielu przypadkach – pojęty po europejsku racjonalizm; jeśli jest ona rzeczywiście sui generis konwencją,
to jak wytłumaczyć, jak odnaleźć klucz do jej widocznej spójności, wewnętrznego porządku? Z
pomocą w odpowiedzi na to pytanie pospieszyło etnologom językoznawstwo.
Drogą swoistego sprzężenia zwrotnego Ferdynand de Saussure – lingwista, którego wydane
pośmiertnie dzieło Cours de linguistique générale wywrzeć miało decydujący wpływ na rozwój
etnologii, był zapalonym miłośnikiem koncepcji Emila Durkheima. Pod wpływem jego teorii
„wyobrażeń zbiorowych” dokonał też słynnego rozróżnienia mowy jednostkowej („parole”) i
„języka, który jest własnością całej społeczności i który znajdując się w świadomości językowej
każdej jednostki determinuje określoną strukturę mowy indywidualnej (»langue«)”.523 Język –
„langue”, jako służący komunikowaniu się społeczności, ma charakter obowiązujący, nie może
być dowolnie zmieniany. Jednostka, w ramach swojej „parole” może oczywiście określać
obiekty dowolnymi zbitkami dźwiękowymi, jeśli jednak nie będą one zgodne ze zobiektywizowanymi społecznie, obowiązującymi, pozostaną bełkotem i zaburzeniem, a więc faktem irrelewantnym nieistotnym. Język bowiem (zgodnie z tym, co w odniesieniu do kultury, przejęła od
Emila Durkheima i odrodzona etnologia) ma – powtórzmy – charakter społeczny; w tym też i
tylko tym sensie jest obowiązujący. „W tym i tylko w tym sensie” – podkreślenie to jest o tyle
istotne, że z drugiej strony ma on charakter konwencjonalny, dowolny. Konkretne powiązania
strony dźwiękowej znaków językowych ze znaczeniową zmieniają się wszakże od języka do języka, co wskazuje, że powstał przypadkowo właśnie, dowolnie. Innymi słowy: zbiór dźwięków
„p-a-r-a” nie ma sam w sobie nic wspólnego z wyglądem pary wodnej, odgłosami wydawanymi
przez maszynę parową itp. – może równie dobrze oznaczać lotne H 2O, jak gatunek ssaka lub rośliny, stan umysłu, czy cokolwiek innego. Fakt, iż w języku Polaków oznacza akurat wodę w
określanym stanie skupienia, jest dziełem przypadku – elementem konwencji, która dopiero w
wyniku obiektywizacji społecznej staje się obowiązująca. Stratą czasu byłoby więc doszukiwanie się jakowychś związków podobieństwa czy zależności pomiędzy stroną dźwiękową i znaczeniową (że np. gęś, bo gę-gę-gę),524 daremne byłoby empiryczne racjonalizowanie konwencji.
Jednocześnie nie można zapominać, że ten sam zbiór dźwięków „p-a-r-a” może, w ramach tej
samej konwencji językowej, mieć również zupełnie inne znaczenie, np.: para kochanków, para
butów, para – moneta turecka, para – przedrostek oznaczający podrzędność (paraliturgia) lub
podobieństwo (parafraza), para – par (lord) w dopełniaczu lub bierniku itd. Wszystkie owe „para” są dźwiękowo równorzędne, toteż ich znaczenie odczytać można tylko poprzez kontekst,
analizę umiejscowienia konkretnych „para” w systemie. Wreszcie – podobne znaczone oddane
być może przez szereg znaczących np. para (kochanków) = zakochani, couple, duet, chodzący
ze sobą, mający się ku sobie itp. By więc uchwycić precyzyjnie sens użycia w danym kontekście
słowa para, zastanowić się jeszcze należy, dlaczego spośród możliwych desygnatów idei dwojga
ludzi pozostających ze sobą w szczególnie bliskich związkach, ten właśnie, a nie inny został tu
wybrany.
W tłumaczeniu na język kultury wygląda to w najprostszym przypadku następująco: osobnik
X przekazuje nam jakiś komunikat podnosząc rękę w górę. Wiemy, że znak ten (założenie) ma
charakter konwencjonalny, nie usiłujemy więc szukać jego wytłumaczenia np. w tiku nerwowym osobnika X, sięgamy natomiast do słownikowego niejako zakresu treści, które może symbolizować podniesiona ręka; okazuje się, że może być ona znakiem: wolnego przejazdu (milicjant na skrzyżowaniu), początku (starter na zawodach), odwagi („Warszawa jedna twojej mocy
się urąga / Podnosi na cię rękę...”525), złych zamiarów („Za tę dłoń podniesioną nad Polską –
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kula w łeb!”526), wezwania do modlitwy,527 błogosławieństwa („Podnieś rękę, Boże Dziecię!528),
proroczego natchnienia,529 kosmogonii,530 eschatologii („a gdy rękę podniesie – świat zniknie”531), głosowania tak lub nie, ułaskawienia (cesarz rzymski podczas igrzysk), egzekucji
(„Oficer go nie widzi... rękę podniósł w górę”532), radości, pozdrowienia, powitania i pożegnania
władzy,533 a nawet krzywdy do pomszczenia („Wpadli w tłum; – ale długo ta ręka ku niebu [...]
Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku [...] Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie / Zapomnij o
mnie”534). Nasze spotkanie z osobnikiem X ma jednak miejsce w Polsce A.D. 1980, przed kawiarnią „U Ekonomistów”. Kontekst ten łatwo sprowadza nasze możliwości wyboru do jednego
tylko znaczenia podniesionej ręki X – powitania. Dlaczego jednak wita on nas w ten właśnie
sposób; czy nie mógł uścisnąć nam po prostu dłoni lub ograniczyć się do fonetycznego „dzień
dobry”? Mógł oczywiście; dobór takiego, a nie innego środka powitania określa jednak dodatkowo (czego X bynajmniej nie musi być świadom) pewien typ łączących nas stosunków może
być np. znakiem ich spontaniczności, równorzędności... – rzecz do gruntowniejszej analizy. Zostawmy jednak na chwilę ten wątek.
Kolejnym, brzemiennym odkryciem Ferdynanda de Saussure’a było ustalenie, iż „system językowy opiera się w istocie na opozycjach, tzn. na przeciwstawianiu się wzajemnym znaków językowych”.535 Tezę tę rozwinął później Roman Jakobson, który stwierdził m. in., iż „opozycja
jest z natury rzeczy operacją logiczną. Istnienie jednego członu opozycji binarnej w sposób konieczny zakłada i ujawnia istnienie drugiego przeciwstawnego (pojęciu bieli przeciwstawia się
tylko pojęcie czerni, pojęciu piękna – pojęcie brzydoty)”. 536 Cóż może to oznaczać w odniesieniu do kultury?
Otóż człowiek postawiony w obliczu rzeczy stara się je zawsze, choć przeważnie jest to proces podświadomy, sklasyfikować. Klasyfikacja taka dokonuje się już w momencie nazwania
rzeczy. Każda nazwa związana jest bowiem z pewną denotacją. Denotacją np. nazwy „stół” jest
zbiór wszelkich istniejących dotąd lub możliwych stołów. Czymże jest jednak stół? Blatem na
czterech nogach? Istnieją wszakże stoły na trzech nogach, jednej nodze itp. Miejsce, przy którym siadamy, aby spożyć posiłek? Ależ na pikniku rozkładamy tylko serwetę na trawie... Czy ta
serweta jest już stołem? W rzeczywistości nasze pojmowanie stołu nie jest związane z żadną pozytywną definicją idei „stołowości”, lecz z intuicyjnym przeciwstawieniem stołu obiektom, które stołami nie są, nawet wtedy, kiedy spełniają ich funkcje, jak np. krzesła, parapety, kolana...
Innymi słowy nie ma stołu, dopóki nie ma czegoś, co by nie było stołem. Pisze o tym pięknie
Benjamin Lee Whorf:
Popularne powiedzenie, że wyjątek potwierdza regułę, zawiera w sobie sporo mądrości, choć z punktu widzenia
logiki formalnej jest ono absurdem od momentu, w którym słowo „potwierdzać” straciło swój pierwotny sens „wypróbowywania”. W porzekadle tym, wyklętym z logiki, tkwi głęboka prawda, którą możemy zinterpretować tak
oto: jeśli nie istnieją wyjątki od danej reguły, to nie możemy jej uznać za regułę [...]. Nie doznawszy niczego, co
byłoby z taką „regułą” niezgodne, nie jesteśmy w stanie wyodrębnić jej i sformułować. [...] Załóżmy, że jakąś rasę
ludzi obarcza defekt fizjologiczny, polegający na postrzeganiu wyłącznie koloru niebieskiego. Byłoby im niezwykle trudno sformułować regułę głoszącą, że widzą tylko kolor niebieski. Termin „niebieski” nie miałby tu żadnego
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znaczenia, język ich byłby pozbawiony określeń odnoszących się do kolorów [...]. Aby móc sformułować prawo
czy też normę postrzegania koloru niebieskiego, plemię takie musiałoby napotkać wyjątki, musiałoby czasem postrzegać także inne kolory. Zjawisko grawitacji jest regułą bez wyjątków; nie trzeba jednak dodawać, że człowiek
niewykształcony nie uświadamia jej sobie, gdyż nigdy nie przyjdzie mu do głowy wyobrazić sobie świat, w którym
ciała zachowują się inaczej niż na powierzchni naszej planety. Podobnie jak kolor niebieski u członków wyimaginowanej społeczności, prawo grawitacji stanowi część ich instynktownego wyposażenia, a nie czynnik, który byliby
zdolni wyodrębnić...537

Zarówno nienazwana i niewyodrębniona „niebieskość”, jak i nienazwane i niewyodrębnione
prawo grawitacji, są oczywiście elementami natury, pozostają poza zakresem kultury, gdyż z
punktu widzenia ludzkiego intelektu po prostu ich nie ma. W kulturze więc, jak i w języku, istnienie jakiegokolwiek pojęcia „w sposób konieczny zakłada i ujawnia istnienie drugiego przeciwstawnego” – klasie stołów musi więc odpowiadać klasa „niestołów”, niebieskiemu – nieniebieski itd.
Konieczność istnienia tych przeciwstawień determinowana jest przy tym nie tylko przez pociągającą za sobą klasyfikację, a niezbędną dla społecznego procesu komunikowania się skłonność do nazywania świata; ale również przez mechanizmy ludzkiej pamięci. Pozwólmy sobie w
tym miejscu na małą dygresję. Otóż legenda opowiada, iż tesalski dostojnik Skopas zamówił
poemat ku swojej czci u niejakiego Symonidesa z Keos. Podczas uczty, gdy poeta odśpiewywał
utwór, okazało się, iż prócz chwalby gospodarza, dzieło zawierało też parę strof sławiących Kastora i Polluksa. Małoduszny Skopas oznajmił poecie, iż zapłaci mu tylko za część poematu poświęconą jego osobie. W tym momencie niewolnik oznajmił Symonidesowi, iż jacyś dwaj młodzieńcy oczekują nań pod drzwiami. Gdy poeta wyszedł na zewnątrz, nie zastał nikogo. Pod jego nieobecność runął jednak strop w sali biesiadnej, zabijając wszystkich uczestników uczty.
Tak oto Kastor i Polluks odwdzięczyli się Symonidesowi z Keos, ratując go przed niechybną
śmiercią. Na tym jednak nie koniec historii. Ciała przysypanych były tak zmasakrowane, że
przybyli krewni nie mogli rozpoznać zwłok swoich bliskich, a co za tym idzie, pochować ich w
rodzinnych grobowcach. Poeta jednali zapamiętał miejsca zajmowane przez poszczególnych gości podczas uczty, mógł więc poratować rodziny zabitych, co oczywiście nie pozostało bez godziwej nagrody. Tak obfity zarobek podsunął Symonidesowi myśl o konieczności ćwiczenia i
doskonalenia sztuki zapamiętywania, przy czym zrozumiał, że „istotę dobrej pamięci stanowi
układ dokonany wedle odpowiedniego porządku”.538 Spostrzeżenie to stało się też podstawą
nowej umiejętności i dyscypliny wiedzy, zwanej mnemoniką lub mnemotechniką. Dzieje tej
dyscypliny i jej znaczenie w kulturze europejskiej omawia Frances A. Yates w pasjonującej pracy Sztuka pamięci; nam niech wystarczy stwierdzenie, że już starożytni mistrzowie mnemoniki
uznali tworzenie opozycji par pojęć czy obiektów za niezbędny warunek ich zapamiętania. Poszczególne człony tych opozycji łączą się przy tym ze sobą tak, iż zestawy ich „biegunów” a, b,
c, d... i -a, -b, -c, -d... tworzą pewne ciągłości. Współczesne badania nad mechanizmami pamięci
(m. in. Jacquesa Lacana, Brendy Milnera, Isaaca M. Schlesingera, Richarda Francisa Whittinga)
potwierdziły w pełni intuicje Kwintyliana, anonimowego (Cyceron?) autora podręcznika Ad Herennium czy Metrodorosa. Istotę ich analiz zasad przejawiania się przeciwstawień binarnych w
zapamiętywanym systemie można, w największym uproszczeniu sprowadzić do zdań: jeśli A i B
i...n, to -A i -B i...-n; oraz jeśli A lub B lub... n, to -A lub -B lub... -n, gdzie „-” oznacza opozycję
lub inwersję.
Jak widać, pierwsze z tych zdań wydaje się dokładnym podsumowaniem i ilustracją rozumowania, które przeprowadziliśmy na przykładzie stołu i postrzegania koloru niebieskiego. Tak też
jest. By wykluczyć ewentualne nieporozumienia, zróbmy tu jednak od razu pewne istotne zastrzeżenie. Otóż pamięć odwołuje się do konkretów (ewentualnie pojęć pozytywnych); w systemie kultury będziemy wiec mieli do czynienia nie z opozycją stół–„nie-stół”, lecz stół contra ja537
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kiś konkretny obiekt będący (pod jakimś względem) jego antytezą lub inwersją. Podobnie zamiast opozycji: niebieski–„nieniebieski”, napotykamy: niebieski – jakiś konkretny kolor poczytywany przez daną grupę za maksymalnie „antyniebieski”. Ponieważ jednak opozycje z udziałem stołu i koloru niebieskiego jeżeli zgoła występują w kulturze polskiej, to na poziomie przeciwstawień desygnatów, przez co mają drugorzędne znaczenie, przywołajmy tu przykłady banalne może, ale za to przystępne i dobitne:
Oto np. podczas badań na Roztoczu Tomaszowskim, we wrześniu 1976 r., zanotowane zostało wierzenie, iż „ciężarna, która poczuje pierwsze poruszenie się płodu z prawej strony brzucha lub patrzy przy tym na południe albo wschód, będzie miała syna”. Mamy tu do czynienia z
najprostszym szeregiem bezpośrednich asocjacji: prawa strona brzucha – spojrzenie na południe
(wschód) – mężczyzna. Porównując go z szerszym zbiorem roztoczańskich wierzeń stwierdzimy
bez trudu,539 że „prawa strona brzucha” zastępowana w nich bywa często przez np. usłyszenie z
prawa odgłosu lub pojawienie się jakiegoś obiektu, chwycenie prawą ręką określonego przedmiotu itd. Jest więc ona desygnatem ogólniejszej idei prawej strony. Podobnie spojrzenia na
południe lub wschód są desygnatami symbolicznych kierunków: południowego i wschodniego.
„Oczyszczamy” więc nasz szereg do serii wyrażeń:
prawa strona – kierunek południowy (wschodni) – męskie. Ponieważ, jak wykazują analizy
pozyskanego na Roztoczu materiału empirycznego, opozycjami tych wyrażeń są w tutejszej
kulturze ludowej odpowiednio:
lewa strona – kierunek północny (zachodni) – żeńskie – możemy z pewnością stwierdzić, że
poruszenie płodu z lewej strony łona, czy – wymiennie (taką właśnie wymienność dopuszcza
zdanie: A lub B lub... n, to -A lub -B lub... -n) – posłyszenie przez ciężarną kwilenia niemowlęcia od zachodu itd. zwiastować będą na Roztoczu córkę. Wierzenia zorganizowane przez tę regułę nie ograniczają się przy tym do dziedziny odgadywania płci potomstwa, lecz mogą występować w najróżniejszych formach i kontekstach. Ich odnalezienie w terenie jest zaś tylko funkcją staranności i gruntowności badań.540
Tyle wynika z ogólnych zasad przejawiania się opozycji binarnych. Tyle i t y l k o tyle. Nie
mamy więc prawa, bez wyczerpującego uzasadnienia takiej operacji materiałem empirycznym,
wymienić któregokolwiek z występujących w szeregu wyrażeń na inne. Nie wolno nam również
uniwersalizować wyodrębnionych szeregów asocjacyjnych. Modele ogólne są wszakże prawdziwościowe – ich prawdziwość lub fałszywość zależy wyłącznie od prawdziwości lub fałszywości zdań składowych, nie zależy natomiast od ich treści. Nie mogą więc one uzasadniać i nie
uzasadniają prawdziwości jakiegokolwiek zgrupowania konkretnych wyrażeń; zakres tych
ostatnich zależy już bowiem od specyficznego i odrębnego dla każdej kultury (ewentualnie grupy kultur pokrewnych), skończonego zbioru opozycji bazowych, organizujących kształt komunikatów nadawanych i odbieranych przez społeczność uczestników tej kultury, a więc zasady
klasyfikowania przez nich pojęć, zjawisk i rzeczy, a – w konsekwencji – ich wierzenia, zachowania itd.
Rzucona po raz pierwszy przez twórcę strukturalizmu w etnologii – Claude Lévi-Straussa,
inicjatywa wyodrębnienia takiego zbioru opozycji bazowych dla poszczególnych kultur, a więc
opracowania ich swoistych „Tablic Mendelejewa”, stała się natchnieniem i bodźcem do pracy
całego pokolenia strukturalistów. Najambitniejszą, jak dotąd, próbę w tej mierze podjęli uczeni
radzieccy skupieni wokół ośrodka dorpackiego (Uniwersytet w Tartu, Estońska SSR), pod
przewodnictwem Wiaczesława Iwanowa i Władimira Toporowa. Oto opracowany przez nich
wstępny zestaw opozycji bazowych, organizujących klasyfikację (= widzenie) świata, w kulturach: 1 – społeczności Gogo (Tanzania); 2 – Meru (Kamerun); 3 – starosłowiańskiej; 4 – Mae
(Nowa Gwinea); 5 – Kietów (środkowy bieg Jeniseju); 6 – Omaha (stan Nebraska w USA); 7 –
Winnibago (Kanada Środkowa); 8 – Timbira (Brazylia); 9 – starojapońskiej ; 10 – Aranda (Au539
540
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stralia); 11 – Bororo (Brazylia); 12 – wschodnich Pueblo (Arizona, USA); 13 – Inków. W tabeli
„+” oznacza występowanie opozycji „–” brak opozycji.
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itd. (u wymienionych 13 ludów odnotowanych zostało łącznie 46 opozycji).541
Już pierwszy rzut oka na tabelę sporządzoną przez Wiaczesława Iwanowa i Władimira Toporowa przekonuje nas, iż bez względu na możliwe przeoczenia w ustaleniach radzieckich uczonych mamy tu do czynienia ze zjawiskami wręcz szokującymi. Oto np. niektóre ludy nie klasyfikują świata w stosunku do lewej i prawej strony ciała, nie zasiada się więc u nich po prawicy
lub lewicy, podaje się obojętną dłoń na powitanie, obojętne którą podnosi się do przysięgi i wy541

W. Iwanow, W. Toporow Issledowanija w obłasti sławianskich driewnostiej, Moskwa 1974, s. 260-263.
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ciąga do jedzenia. Gorzej jeszcze – w większości analizowanych tu kultur nie akcentuje się bynajmniej tak oczywistej dla nas opozycji, jak: życie – śmierć!... Skoro jednak doszliśmy już do
tak niespodziewanych konstatacji, nie zatrzymujmy się przed postawieniem kropki nad „i”. Pisze oto Benjamin Lee Whorf:
System językowego zaplecza (innymi słowy – gramatyka) nie jest po prostu reproduktywnym narzędziem wyrażenia idei, lecz czynnikiem owe idee kształtującym, programem i przewodnikiem aktywności umysłowej, analizy
doznań i syntez intelektualnej u każdego z nas. Proces formułowania myśli nie jest niezależny i racjonalny w tradycyjnym sensie, lecz stanowi fragment określonej gramatyki i w zależności od niej wykazuje mniejsze lub większe
zróżnicowania. Dokonujemy segmentacji natury tropami wyznaczonymi przez nasze języki ojczyste. Wyodrębniamy pewne kategorie i typy zjawisk nie dlatego, że wszyscy stajemy w ich obliczu, wręcz przeciwnie – rzeczywistość jawi się nam jako kalejdoskopowy strumień wrażeń, strukturę natomiast nadają jej nasze umysły – to jest
przede wszystkim tkwiące w naszych umysłach systemy językowe. Dzielimy świat na części, porządkujemy go za
pomocą pojęć, przypisujemy mu sens w określony sposób, ponieważ jesteśmy sygnatariuszami umowy, by czynić
to tak właśnie, a nie inaczej: umowy, która obowiązuje w naszej społeczności językowej i którą skodyfikowano we
wzorcach naszego języka. Umowę tę zawarliśmy implicite i nigdy nie została ona jawnie podana, ale jej warunki
obowiązują bezwzględnie – nie jesteśmy w stanie mówić bez zaakceptowania ustanowionych przez nią klasyfikacji
danych i uporządkowania. [...] Dochodzimy tu do nowej zasady relatywizmu: postrzegający nie utworzą sobie tego
samego obrazu świata na podstawie tych samych faktów fizycznych, jeśli ich zaplecza językowe nie są ze sobą porównywalne.
Nie doszlibyśmy do tej szokującej konkluzji porównując ze sobą współczesne języki europejskie i dorzucając do
nich ewentualnie łacinę i grekę jako dobre punkty odniesienia. W językach tych panuje jedność podstawowych
wzorców, która na pierwszy rzut oka zdaje się zgadzać z logiką naturalną. Uniformizm ów jednak istnieje tylko
dlatego, że wszelkie dialekty indoeuropejskie wykrojone zostały podług tego samego podstawowego szablonu,
wywodząc się historycznie z niegdysiejszej wspólnoty językowej. [...] Stąd właśnie wynika jednomyślność co do
opisu świata w społeczności dzisiejszych naukowców. [...] Jeśli porównamy nasze języki z chińskim, semickimi,
tybetańskimi czy afrykańskimi, rozbieżności w analizie rzeczywistości stają się bardziej widoczne, a gdy przystąpimy do tubylczych języków Ameryki, fakt różnego artykułowania rzeczywistości okazuje się zupełnie niezbity.
Objawia się nam wówczas w całej pełni relatywność wszystkich systemów pojęciowych, włącznie z naszym własnym, i ich generalna zależność od języka. [...]
Rozważmy parę przykładów. [...] W języku Hopi „błyśnięcie”, „fala”, „płomień”, „meteor”, „kłąb dymu”, „pulsowanie” są czasownikami – zdarzenia z natury swej krótkotrwałe nie mogą być niczym innym, jak tylko czasownikami. „Chmurę” i „burzę” natomiast obejmuje dolny limit trwania dla czasowników. Hopi dokonują klasyfikacji
zdarzeń wedle typów trwania, co przy naszych nawykach myślowych wydaje się zabiegiem dziwacznym. Z drugiej
strony w języku Nutka na Vancouver Island wszelki wyrazy zdają się być czasownikami i brak jest rozróżnienia
dwu podstawowych gramatycznych kategorii; napotykamy tu jakby monistyczny pogląd na świat i obejmowanie
wszelkich faktów tylko jedną klasą słów. W Nutka nie mówi się „dom”, lecz raczej „pojawia się dom”, czy „domuje się”, podobnie do naszych wypowiedzi bezprzedmiotowych w rodzaju: „błyska”, czy „pali się”. Zwroty te
mają charakter czasownikowy, ponieważ podlegają odmianie temporalnej i duracyjnej. Tak np. wyrażenie oznaczające dom może – w zależności od przyrostków – odnosić się do domu długotrwałego, do domu prowizorycznego, do domu przyszłego, do czegoś, co dopiero zaczyna być domem, do czegoś, co bywało domem itd. Indianie
Hopi mają tylko jeden rzeczownik na oznaczenie wszelkich rzeczy i istot latających, z wyjątkiem ptaków, do których odnosi się inna nazwa. [...] Taka klasa wydaje się nam zbyt obszerna; analogicznie Eskimosi odbierają nasz
wyraz „śnieg”. Używamy go w odniesieniu do śniegu padającego, śniegu leżącego na ziemi, śniegu ubitego na lód,
śniegu topniejącego, śniegu niesionego przez zadymkę i we wszelkich innych okolicznościach. Dla Eskimosów tak
wszechobejmujące słowo jest nieomal niewyobrażalne; powiedzą nam oni, że padający śnieg, bryja itd. są to rzeczy
i zmysłowo, i praktycznie zupełnie odmienne, że pozostają do siebie zgoła w opozycji i dlatego też przysługują im
różne nazwy. Aztekowie natomiast posuwają się tu jeszcze dalej niż my, „zimno”, „śnieg’ i „lód” ujmują w swym
języku za pomocą tego samego, podstawowego wyrazu [...]
Najbardziej zaskakujący jest chyba fakt, że tak dostojne kategorie kultury Zachodu, jak czas, materia i prędkość,
okazują się nie mieć aż tak doniosłego znaczenia dla konstruowania spójnego obrazu rzeczywistości. [...] Język Hopi np. można by nazwać językiem bezczasowym. [...] Osobliwe właściwości czasu u Hopi sprowadzają się do jego
zmienności w zależności od nadawcy, do braku pojęcia jednoczesności i do wymiaru zerowego; nie można mianowicie przypisać mu liczby większej od jedności. Hopi nie mówią „zostałem na pięć dni”, lecz „wyjechałem piątego
dnia”. Wyraz odnoszący się do tak rozumianego czasu, odpowiednik naszego „dnia”, nie występuje w liczbie mnogiej. Czasownik Hopi nie wprowadza odróżnienia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości zdarzenia samego w sobie, natomiast wskazuje zawsze rodzaj prawomocności, jaka przysługuje sądowi wedle intencji nadawcy: a. czy jest
to relacja zdarzenia, b. czy jest to przewidywanie, c. czy jest to uogólnienie lub sformułowanie jakiegoś prawa na
temat zdarzenia. Sytuację, w której nadawca i odbiorca kontaktują się ze sobą w obrębie tego samego pola obiek-
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tywnego, dzieli język angielski, jak wiele innych języków, na dwa typy okoliczności, zwane przez nas odpowiednio
teraźniejszością i przeszłością. Ten podział okazuje się niekonieczny [...]
Gramatyka Hopi umożliwia również [...] odróżnienie zdarzeń momentalnych, trwałych i powtarzających się
oraz sygnalizowanie studium, w jakim znajduje się opisywane zjawisko. Rzeczywistość daje się więc ująć bez uciekania się do pojęcia wielowymiarowego czasu. Co stałoby się z fizyką, stworzoną wedle takich kategorii i pozbawioną symbolu t w swych równaniach? Jak sądzę, byłaby to fizyka równie dobra, choć wymagałaby odmiennej
ideologii i, być może, innej matematyki... 542

W tym wywodzie amerykańskiego uczonego, a do podobnych argumentów odwoływali się i
inni strukturaliści,543 zawarta jest cała istota zapoczątkowanego przez Claude Lévi-Straussa
przełomu antypozytywistycznego w etnologii. Otóż prawdziwościowe zasady przejawiania się
opozycji binarnych znajdować mogą już na poziomie bazowego zbioru tych opozycji realizuje
różne nie tylko przez odmienne uszeregowanie elementów, nie tylko przez zmienność asortymentu tych elementów, ale również przez występowanie pojęć (i ich opozycji) zgoła niewyobrażalnych w naszym indoeuropejskim myśleniu. Mylił się więc Lucien Lévy-Bruhl przypuszczając, iż myśl prelogiczna polega na odrzuceniu zasady niesprzeczności; tylko owa niesprzeczność
zachodzić może między kategoriami nie mieszczącymi się w naszej gramatyce i – w konsekwencji – w naszym postrzeganiu świata. Nie ma myśli „prelogicznej”. Etnolog-strukturalista to
ten, który z jednej strony rozumie organizujące znaczenie wewnętrznej, nieuświadamianej gramatyki kultury, będącej swoistą analogią gramatyki języka i mechanizmów pamięci (uzależniona jest od nich treść opozycji bazowych) czyli właśnie owej wymarzonej „Tablicy Mendelejewa”; z drugiej strony – zapełniając rubryki owej „Tablicy” potrafi odrzucić pozytywistyczną
mrzonkę „logiki naturalnej”, wyjść poza prace własnego systemu myślenia, a więc niejako przekroczyć siebie. I to właśnie miał na myśli jeden z największych etnologów naszych czasów, którego przemyślenia zawierzane są niestety, ze względu na jego niechęć do publikacji, niemal
wyłącznie pamięci słuchaczy – Isaac Chiwa, gdy powiedział: „strukturalizm to poniekąd więcej
niż metoda – to sposób patrzenia na świat i sposób bycia”.
Wróćmy jednak do rudymentów metody. Opozycje bazowe, te, które tak chcieliby strukturaliści ująć w „tablicach”, nader rzadko występują w rzeczywistości kulturowej w formie „czystej”. Przeważnie pozostają sui generis „ideami”, są konotacjami, przejawiającymi w systemie
kultury w postaci licznych i różnorodnych desygnatów. I tak we wróżbach roztoczańskich „ideę
lewości” (lewej strony) konotują lub konotować mogą: lewa strona brzucha, szczekanie z lewej
strony, podniesienie jakiegoś obiektu lewą ręką itd. Są to oczywiście przypadki najprostsze. Już
płodność (opozycja: płodne–bezpłodne) konotowana być może np. przez motyw falliczny, wodę, mleko, wiecznie zielone drzewo itd. Gama możliwości ogromna. Lecz tu właśnie dochodzimy, czy może raczej wracamy (trudno to oddać po polsku, a już język francuski miałby odpowiednią możliwość: nous revenons = powtórnie przychodzimy) do naszej ręki podniesionej w
górę, która jest właśnie takim desygnatem. Konotacja tego desygnatu (element jednej z bazowych opozycji binarnych) ukazuje nam, przez swoje umiejscowienie w „Tablicach Mendelejewa”, potencjalny zakres związków, w które ów desygnat może wchodzić; związków tych nie
determinuje jednak w sposób konieczny – nie wskazuje mianowicie, który z nich zostanie w
konkretnej sytuacji zrealizowany (wykorzystany). Innymi słowy: każdy układ desygnatów (np.
ręka podniesiona w górę wraz z kontekstem innych znaków towarzyszących) jest realizacją reguł wynikających z układu opozycji bazowych, a więc z „Tablic Mendelejewa”, które są tych
opozycji katalogiem. W ramach tych reguł możliwa jest jednak ogromna, acz oczywiście niedowolna, ilość kombinacji decydujących o treści komunikatu. Ową konkretną treść odczytujemy
więc nie poprzez proste odwołanie do wyznaczającego tylko – powtórzmy – potencjalny zakres
możliwości układu opozycji bazowych; lecz przede wszystkim przez analizę relacji symbolicz-
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Whorf op. cit., s. 37-39.
Np. Lévi-Strauss Antropologia strukturalna, s. 159-162.
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nych (warianty treści znajdujących się niejako „pod” znaczącym gestem podniesionej ręki544),
systematycznych (kontekst!) i homologicznych (zasada powiązania tego właśnie znaczącego,
spośród wielu możliwych, ze znaczonym ×) każdego najprostszego układu desygnatów, czyli
mitemu. I na tym – rzecz jasna – nie koniec. Mitem – ręka podniesiona w górę + kontekst – to z
kolei tylko detal obrzędu, ceremoniału czy obyczajowej interakcji. Dopiero wiązki mitemów
tworzą fabuły – scenariusze praktyk magicznych, rytuałów, zwyczajów, zachowań społecznych.
Całą więc omawianą „hierarchię” – od najogólniejszych zasad przejawiania się opozycji binarnych w systemie po bezpośrednie scenariusze ludzkich działań – streścić można w następującym
schemacie (po prawej: odpowiadające każdemu z pięter modelu „akcje mitotwórcze”):545
a
zasady opozycji (inwersji)
zasada mediacji
↓
b
„Tablice Mendelejewa”
zbiór bazowych par opozycji i elementów mediacyjnych (konotacji)
↓
c
denotacje elementów
opozycyjnych i mediacyjnych
(tj. zbiór potencjalnych desygnatów bazowych
opozycji i mediacji)
↓
d
najprostsze układy wybranych desygnatów (mitemy)
↓
e
kombinacje i przetworzenia
uzyskanych mitemów (fabuły –
„scenariusze”)

wybór i łączenie par opozycji
w dowolne (zgodne z a) układy

dobór desygnatów do wybranych
elementów opozycyjnych i mediacyjnych

łączenie desygnatów w mitemy

kombinowanie i przetwarzanie mitemów w fabuły –
„scenariusze”

W tym miejscu ostatnia już uwaga natury teoretycznej. Wspomnieliśmy, że język kultury
operuje przeciwstawieniami konkretów (czy „pojęć pełnych” – jak to określa Luc de Heusch),
nie zaś „czystymi” dychotomiami typu: lewe–nielewe, prawe–nieprawe itd. Powoduje to, iż
każdorazowo istnieje potencjalna możliwość objawienia się w systemie elementu związanego z
daną opozycją, nie dającego się jednak zaszeregować do żadnego z jej biegunów. I tak opozycji:
męskie–żeńskie towarzyszyć może obojnakie, które łączy w sobie elementy obu przeciwstawionych „idei” nie przynależąc wszakże do żadnej z nich, co można by opisać formułą: X = (Z i Y)
i (-Z i -Y).546 Podobnie między prawym i lewym umiejscawia się środkowe, między dwiema
różnymi przestrzeniami – granica itd. Zjawiska takie określane są języku strukturalizmu mianem
elementów mediacyjnych (mediacji), a możliwość ich wystąpienia musi być w toku analizy
zawsze brana pod uwagę. Będziemy mieli jeszcze okazję o tym się przekonać. Na razie jednak
koniec metodologii! Nie wydaje się już konieczne rozszerzanie panoramy jej rozwoju w służbie
etnologii, uwzględnianie kolejnych, coraz nowocześniejszych odmianek strukturalizmu (np. Dan
Sperber).
544
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Nietrudno przecież zauważyć, że już nawet tak pobieżnie streszczone zasady niewiele odchodzącego od dyrektyw Claude Lévi-Straussa, a więc ortodoksyjnego postępowania strukturalnego, dają nam klucz do tajemnic cywilizacji, „która wydaje się zaprzeczać rudymentarnym kanonom naszego myślenia”, do zagadki izolacji świadomościowej. Tak, dręczyła ona całe pokolenia
etnologów, każąc im niejednokrotnie posuwać się – jak widzieliśmy – do konstrukcji karkołomnych i błądzenia po uciążliwych manowcach... Trzeba było wielu kumulacji doświadczeń, zasadniczego, antypozytywistycznego przełomu... Lecz wreszcie narzędzie zostało dane. Spróbujmy więc z niego skorzystać.
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Rozdział szósty
IZOLACJA ŚWIADOMOŚCIOWA

Krąg obraca się – pisze Tomasz Mann – i nigdy nie da się ustalić, skąd jakaś historia wywodzi swój początek: z
nieba czy z ziemi. Prawdę powie ten, kto oświadczy, że wszystkie sprawy rozgrywają się w odpowiadający sobie
sposób oraz jednocześnie tu i tam, i tylko naszemu oku tak się wydaje, jak gdyby zstępowały i znów się wznosiły.
Zdarzenia schodzą na dół, tak jak bóg zamienia się w człowieka, przyjmują niejako ziemskie obywatelstwo – a za
przykład tego może znów posłużyć ulubiona samochwalcza opowieść Jakubowego plemienia o tak zwanej walce
krów, czyli o tym, jak Abram pobił wojska Wschodu, by uwolnić swego „brata” Lota... Późniejszy redaktorzy i
uczeni komentatorowie historii patriarchów uważają za pewnik i głoszą jako prawdę, iż Abram nie z trzystu osiemnastu ludźmi ścigał królów, pobił ich i pognał aż za Damaszek, jak to wiedział Józef, ale zupełnie samotnie za sługą
swoim Eliezerem; i gwiazdy miały walczyć po ich stronie, tak że zwyciężyli i gnali potem przed sobą nieprzyjaciół
ustawiwszy ich parami. Zdarzyło się, że Eliezer sam opowiadał w ten sposób ową historię Józefowi – wariant ten
nie był niczym nowym dla chłopca. Niczyjej uwagi zaś nie ujdzie, że w takiej wersji opowieść traci swój ziemski,
choć bezsprzecznie bohaterski charakter, nadany jej przez gwarzących pasterzy, a nabiera za to cech innych. Gdy
się ją słyszy, wydaje się – a również i Józef odnosił w mniejszym lub większym stopniu takie wrażenie – że dwóch
bogów pan i sługa, zawojowało i zgniotło przeważającą ilość olbrzymów czy też pomniejszych Elohim, co oznacza
niewątpliwie słuszne i dla prawdy korzystne sprowadzenie zdarzenia do jego niebiańskiej formy oraz jego rekonstrukcję w niej. Ale czy dlatego mielibyśmy zupełnie przeczyć jego ziemskiej rzeczywistości? Wprost przeciwnie,
należałoby mówić, że jego nadprzyrodzona prawdziwość i rzeczywistość dowodzi jego ziemskiej prawdziwości. To
bowiem, co jest w górze, zstępuje na dół, natomiast to, co w dole, nie mogłoby się zdarzyć i – że się tak wyrazimy –
nie przyszłoby sobie na myśl bez niebiańskiego wzoru i odpowiednika...547

Z dwóch wersji zdarzenia: pierwszej – zachowującej pozory historyczności, potencjalną
ewentualność zgodności z empirią; drugiej zaś – mającej już charakter jawnie nadprzyrodzony i
zaprzeczający ziemskiemu poczuciu prawdopodobieństwa, tę drugą wersję uznaje Tom Mann za
„korzystniejszą dla prawdy”. Czczy paradoks? Wręcz przeciwnie. Passus ten jest kolejnym, może i jednym z najdobitniejszych, dowodem genialnego czucia przez autora Józefa i jego braci
materii mitycznej. Mit oto nie poszukuje zgodności z sensualnie pojmowaną rzeczywistością,
lecz zgodności z sensem. Przypomnijmy przywoływane już stwierdzenie Bruno Schulza: „Istotą
rzeczywistości jest s e n s...” Mit jest więc ciągłym unaocznianiem istoty rzeczywistości – porządku świata. „W Abramie stało się ciałem, co przedtem należało do gwiazd, i w oparciu o boski wzór rozgromił on zwycięsko rozbójników z tamtej strony Eufratu”548 – dopowiada Tomasz
Mann. Owo „w Abramie stało się ciałem...” zawiera istotę rzeczy. By ją uwypuklić, uwydatnić
(„Nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnię”549), by z historii potyczki Abrama z „Kedorlaomerem,
królem Elamu, Tidalem, królem Goim, Amrafelem, królem Szinearu, i Ariokiem, królem Ellasaru”550 wypreparować to, co rzeczywiście istotne, a więc relację Abram – Bóg, dokonuje autor
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opowieści (a nie jest nim sędziwy Eliezar ani żaden inny konkretny narrator, lecz zbiorowa
świadomość plemienia Jakubowego) dwóch stosunkowo prostych zabiegów. Pierwszy z nich
określić by można jako reductio ad essentiam – oczyszczenie niejako dyskursu ze wszystkich
elementów choćby i empirycznie realnych, ale drugorzędnych z punktu widzenia s e n s u, takich np. jak strategiczno-taktyczna relacja abramowej potyczki, liczebność sił zaangażowanych
w starciu i wszelkie zgoła detale historyczno-faktograficzne. Drugi to complementum ad usum
externum – dobór takich środków narracji, symbolów, przedstawień, które by uwydatniały essentiam, przybliżały współczesnym i przyszłym pokoleniom słuchaczy istotę rzeczy. Tak –
istotę rzeczy, a nie jakowąś fizykalną realność! Jest przy tym rzeczą oczywistą, iż autor, któremu na imię „wyobrażenie zbiorowe”, nie dokonywał takich operacji z premedytacją. Nie bez
kozery pisze więc Tomasz Mann bezosobowo o stawaniu się mitu: „to, co jest w górze, zstępuje
na dół, natomiast to, co w dole, nie mogłoby się zdarzyć [...] bez niebiańskiego wzoru i odpowiednika”. I równie jest też oczywiste, że owo „zstąpienie na dół” nie dokonało się jednorazowo
w „ulubionej, samochwalczej opowieści Jakubowego plemienia o tak zwanej walce królów”.
Tak rozumiany mit staje się i odradza ciągle. Jest zawsze.
Jeżeli więc respondentka z okolic Janowa Podlaskiego oświadcza nagabującemu ją etnografowi, że „Jan Paweł II mieszka na tej górze, na której ukrzyżowano Pana Jezusa”,551 byłoby rażącym błędem uznać jej przekonanie za prosty wyraz ciemnoty i niewiedzy. Istotę wypowiedzi
(reductio ad essentiam) stanowi tu bowiem podkreślenie relacji następstwa: Chrystus – Jego namiestnik na ziemi Ojciec Święty, i w konsekwencji podkreślenie wagi i świętości osoby papieskiej, przy czym treść ta przekazana zastała poprzez (complementum ad usum externum) dobór
symboliki jedności i świętości miejsca, skuteczniej zapewne i bardziej bezpośrednio uwydatniającej essentiam niż ewentualny wywód historyczno-teologiczny. A że nasza respondentka nie
wie nic o Rzymie, Watykanie, Placu św. Piotra, kolumnadzie Berniniego itd.? Zapewne tak jest.
Nie należy jednak zbytnio się przywiązywać do takiego przeświadczenia. Doświadczenie poucza bowiem, iż nasza podlaska respondentka może równolegle wiedzieć całkiem sporo o
Wiecznym Mieście i jego topografii, tyle że wiedzieć równolegle właśnie, wiedzieć s k ą d i n ą
d, gdyż są te informacje nieistotne dla ukazania s e n s u rzeczy, dla uwydatnienia istoty rzeczywistości.
Zarówno przy okazji historii Abrahama, jak i wypowiedzi kobiety spod Janowa Podlaskiego,
sięgnąć nam przyszło do wątków bezpośrednio, przynajmniej w naszej świadomości, związanych ze sferą przeżyć religijnych, z relacją Bóg – człowiek (a więc niedopowiedzianą opozycją
Bóg – szatan). Tymczasem ludowa konstrukcja porządku świata nie ogranicza się oczywiście do
tej jednej relacji; współtworzą ją wszystkie klasyfikujące rzeczywistość, wchodzące w zakres
„Tablic Mendelejewa” opozycje bazowe.
I tak np. relacjonując kwestię chłopskich wyobrażeń o ojczyźnie obcych zmuszeni byliśmy,
wyprzedzając późniejsze uzasadnienie metodologiczne takiego zabiegu, odwołać się do bazowej
opozycji: nasz świat (orbis interior)–świat na zewnątrz (orbis exterior). Pamiętamy komentarz
Mircea Eliadego, iż poza granicami naszego, swojskiego świata „rozciąga się nieznany i pozbawiony kształtu bezmiar, tajemniczy i straszny świat demonów, larw, ludzi zmarłych i obcych –
chaos, śmierć i noc”. Jest to komentarz sugestywny i – jak zazwyczaj u Mircea Eliadego – soczyście obrazowy, lecz przez swoją konkretność redukujący niejako zakres oddziaływania dychotomii orbis interior–orbis exterior. Tak bowiem jak i w przypadku opozycji swój–obcy, obraz
orbis exterior jest pełną inwersją wizji orbis interior we wszelkich jej – jeśli można się tak wyrazić – przejawach. Jeżeli więc np. orbis interior jest sferą poznaną, rejonem „topografii oswojonej”, to atrybutem orbis exterior będzie łatwość stracenia w nim drogi, orientacji, łatwość pobłądzenia.
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Chłopskie błądzenie po lesie ma w sobie coś z błąkania się w zaświatach. Wiemy, że błąkanie się jest sposobem
podróżowania po tamtym świecie. Tak czynił choćby św. Marek, upamiętniony w przysłowiu tym, że tłukł się po
piekle. Błąkają się cienie w Elizjum, błądzą herosowie, którzy na nie schodzonych drogach anekumeny ocierają się
o śmierć, błędne ścieżki oferuje zdradliwy labirynt (w staropolszczyźnie „błędyńcem” nazywany) – modelowe odwzorowanie tamtego świata. Błąd – obłęd – przybłęda – obłąkanie – wszystkie te pojęcia wiążą się z przynależnością do pozaziemskiej rzeczywistości 552

pisze Jerzy Sławomir Wasilewski. Jest to logiczne – opozycją „naszego świata” staje się „tamten
świat” również w jego eschatologicznym rozumieniu. Z kolei to, co w orbis interior głupie, staje
się mądre w orbis exterior i odwrotnie – co tutaj mądre i skuteczne, tam okaże się naturalnie
głupie i bezradne, żeby wspomnieć tu tylko wątek: „było sobie trzech braci, a ten trzeci był durnowaty...”, gdzie w chwili wyprawy poza granice swojskiego świata zwycięzcą zostaje zawsze
właśnie ten trzeci... Podobne przykłady rozwijające i uzupełniające spostrzeżenie Mircea Eliadego można oczywiście mnożyć i mnożyć. Będą one jednak wciąż niewystarczające. Znaczenie
opozycji orbis interior–orbis exterior nie wyczerpuje się bowiem w sferze ludowej baśni, magii
czy wyobrażeń demonologicznych. Rzutuje ona również na wybory i postawy przejawiające się
w realnym życiu społecznym.
Zacznijmy od problematyki preferencji estetycznych, które – dla terenu Kurpiowszczyzny –
błyskotliwie zreferował Jacek Olędzki.553 Pozytywna ocena walorów krajobrazu orbis interior
(kurpiowska Puszcza Zielona jest jak wiadomo rejonem równinnym) równoznaczna jest każdorazowo z przeciwstawną opinią o pejzażach zewnętrznych:
Gdzie równina, to mi się podoba, jak byłam w Ameryce, to i widziałam góre, to jek obłok, ale to naprawdę śkaradny widok. A jek równo, gdzie spojrzy, jekby jebłko kulnął – to pięknie. [...] Gdzie jest równe pole tak równiutko,
jezioro, to najpiękniej. A gdzie góry, piaski, lasy, to nie chce się wracać nawet. Ale musowo zyć, gdzie góry, choć
to nieprzyjemnie.554

„Wszyscy informatorzy – komentuje Jacek Olędzki – dostrzegają piękno wyłącznie w krajobrazie równinnym. Tym jest on piękniejszy, im bardziej wyrównany. Wszelkie natomiast nierówności terenowe uznaje się za szpecące. Widoki najpiękniejszych gór przyjmowane są ze
szczerą odrazą.”555 Wszelako na opozycji desygnatów: równinne–górzyste nie koniec. Orbis interior to wszakże świat poznany i oswojony, wykorzystany ekonomicznie – użyteczny. Znajduje
to bezpośrednie odbicie w preferencjach estetycznych Kurpiów: „Dla mnie pole ze zbozem rozmaitym, potem łąki najlepiej mi się widzi, a na końcu las”, „Po mojemu zdaniu, jek las w porządku zasadzony w rządkach, wtedy dopiero chęć człowieka zbiera na niego popatrzeć, jek na
to zytko cy kartofelki”, „Równina to najsykowniejsa, bo cłowiek chodzi równo i kuniom lzej, a
góra to tak, ze z pieca na łeb. Pięknie je tam dzie żytko, kartofelki. To je dla mnie najładniejse,
bo to Pan Bóg daje cłowiekowi do uzytku i siano w stogach ładnie się prezentuje. Las to jus nie
to”.556 Jak widać, rysuje się wyraźny i konsekwentny łańcuch zależności:
orbis interior – piękne – oswojone (użyteczne) – znane
orbis exterior – brzydkie – dzikie (nieużyteczne) – nieznane.
Czy znajduje on potwierdzenie w innych zakresach upodobań mieszkańców Puszczy Zielonej? Przyjrzyjmy się ich poglądom na piękno flory i fauny: „Najprzyjemniejsze to jabłonie i śliwy, bo owoc na nich ładny, smacny jek dostojały. Teka jabłoń obwisona jabłuskami to prawdziwa strojnota. Drugie drzewa to juz nie to, a na akacyje to nie lubie nawet popatrzyć...”, „Ładne, strojne drzewa to wiśnie i kruski. A kluny, kaśtany, inne cuda to nie robi mi różnicy, rośnie
to niech rośnie”, „Akacja to na ogół ładne drzewo, ale jak rośnie na dobrych gruntach; ma wtedy
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tę zaletę do robót rozmaitych – stylisko z niej do siekiery najlepsze. Na lichym gruncie to karłowata wyrasta i mocno brzydko wygląda i schnie.”, „Mnie się najbardziej podobają [drzewa –
przyp. LS] owocowe, a co mi z chojek czy z inszych, nawet tych liściastych.”, „Na łunkach to
rośnie trzęsiunek, to tes ładny kwiatek [...] a inse kukawki, białe, żółte kwiatki, co ich moc na
łunkach to zbytecne.”, „Kwiat kwiatowi nie równy to co do ołtarza to najpiękniejse – róże, tulipany, woska piwonia, lilia, to są duze kwiaty, to są kwiaty zachwycające. A są takie polne, to do
nicego, do ołtarza nie pasują.”, „Są takie robaki trawniki cerwune i zielune, to przeciwne ludziom – kąsają [...] To paskudztwo, co się komary zwą, to skoda o nich gadać. [...] Nad wodą
zyją, to walne robastwo – furane, to dwóch sortów są, bziałe i cerwune, są tez kuniaki śrebrne,
jak palice duze. Jest tego, a jes. Nie chce juz sobie ich więcej wspominać.”, „O jakie są rozmaite
robaki, o matko moja. Każdego bym pantofla zdjęła i zabiła. Zadne mi się nie podobają wcale.
Motyle to się ich boją, takie obrzydliwe, to ja się ich nawet boję”, „Nic wcale się na ptactwie nie
znam. Jeden wróbel i wrona, co mi się pod nosem kręcą, to o nich mogę powiedzieć, ze skudne i
bez zadnego nawet wyglądu.”, „...ptasków u nas to dosyć ich jest, ale nawet nie wiem, jak się
nazywają... Sroka o ta jajka kradnie, kukułka ona tez niedobra, a dziencioł tez do nicego – śnierdzi”, „Niech ta ciort weźmie wsystkie gady, robaki i inne źwierze. Ze źwierzyńcem raz przyjechali, to na zadne patrzyć nie mogłem...”, „Dzikich stworzeniów nie zidziałem, to nie poziem,
które mi się spodobają. Zajunc casem przeleci, ale zajunc jek to zajunc.”557
To ostatnie zdanie, acz nasuwające wesołe skojarzenie ze słynną definicją konia, zawartą w
Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego: „Koń iaki iest, każdy widzi”,558 przypomina o
zgoła poważnej konsekwencji szeregu zależności:
orbis exterior – brzydkie – dzikie (nieużyteczne) – nieznane.
Otóż sam fakt pochodzenia danego zjawiska z orbis exterior, spoza sfery oswojonej, użytecznej i znanej, przesądza ex definitione o tym, iż pozostaje to zjawisko nieznane, a więc z samej
swej istoty niewarte poznawania. „Nic wcale się na ptactwie nie znam.”, „... ptasków u nas to
dosyć ich jest, ale nawet nie wiem, jak się nazywają...”, „Dzikich stworzeniów nie zidziałem...”
By sprawdzić, czy deklaracje takie mają pokrycie w rzeczywistości, przeprowadzone zostały w
1969 r, badania dotyczące znajomości ptaków przez mieszkańców wsi okolic Opatowa.559 Wieśniaków proszono najpierw o wyliczenie znanych im nazw dzikich ptaków pojawiających się w
okolicy, następnie o opisanie ich wyglądu lub wskazanie na prezentowanych przez ankietera
kolorowych tablicach, wreszcie o zrelacjonowanie pokrótce właściwości tych ptaków, miejsc ich
występowania i gniazdowania, zwyczajów itd. Wyniki były wręcz zaskakujące: ponad 80% ankietowanych umiało wymienić tylko piętnaście (bocian, czajka, dzięcioł, gołąb, jaskółka, jastrząb, kukułka, kuropatwa, skowronek, słowik, sowa, sroka, szpak, wrona wróbel) i mniej nazw
ptaków, oczywiście bez specyfikacji gatunków, choć ta – przynajmniej w przypadku sikor czy
dzięciołów – mogłaby się wydawać niezbyt trudna. Dalszych 15% wyliczyło do 25 nazw, tylko
zaś 5% powyżej tej liczby. Mianem wrony określano przy tym: wronę siwą, gawrona, kawkę,
sójkę, kraskę, orzechówkę...; mianem jastrzębia – wszystkie ptaki drapieżne; mianem wróbla –
świergotki, pokrzewki, zaganiacza, muchołówki, pleszkę, rudzika, nawet dzierby, pliszki, no i
rzecz jasna... skowronki i słowiki. Tych ostatnich, podobnie zresztą jak kukułki, nie potrafił
prawidłowo opisać lub wskazać na tablicach ani jeden (sic!) z zapytywanych chłopów. Zgoła zaś
baśniowe wersje odnotowano odnośnie do ptasich cech i zachowań. Po cóż zresztą sięgać tu do
suchego zapisu z penetracyjnych badań studenckich, skoro barwnych wyobrażeń o ptasim świe-
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cie pełne są najwiarygodniejsze zbiory etnograficzne, ze znakomitymi monografiami Erazma
Majewskiego560 na czele.
I tak np. (w największym skrócie):
Kukułka:
1 Zapładniają kukułkę dudek lub strzyżyk;561
2 Kukułka nie znosi jajek, lecz je „wyrzyguje” dziobem;562
3 Po 29 VI (św.św. Piotra i Pawła) kukułka zamienia się w krogulca, jastrzębia, kanię lub
sowę;563
4 Powstała z zaklętej panny (królewny);564
5 Pomaga złodziejom;565
6 Przynosi śmierć;566
7 Jest ptakiem wieszczym;567
8 Mięso kukułki jest trujące.568
Skowronek:
1 Skowronek wzlatuje tak wysoko, że może zaglądać do nieba; 569
2 Aniołowie często zamieniają się w skowronki (ew. trzymają skowronki na rękach);570
3 Skowronek modli się, odprawia godzinki, nawet spowiada;571
4 Skowronek związany jest z Matką Bożą;572
5 Nie wolno zabijać skowronków;573
6 Skowronek zakłada gniazdo „na wschodzie”;574
7 Nigdy nie lata w ciemności.575
Sowa:
1 Jest w ciągu dnia martwa, ożywa tylko w ciemności; 576
2 Jest związana z diabłem, wcieleniem diabła, pół diabłem – pół ptakiem;577
3 Sprowadza nieszczęście i śmierć;578
560
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4 Sowa jest ptakiem wieszczym;579
5 Sowa umie latać tylko nisko, przy ziemi.580
Jak widać, wyobrażenia te zaprzeczają wprawdzie elementarnej wiedzy ornitologicznej; z
drugiej jednak strony realizują konsekwentnie matrycę „Tablic Mendelejewa”. Szczególnie dobitnie można to stwierdzić na przykładzie opozycji: skowronek–sowa:
skowronek 2, 3, 4 – skowronek 6, 7 – skowronek 5 – skowronek 1
Bóg – jasność – życie – góra
Diabeł – ciemność – śmierć – dół
sowa 2 – sowa 1 – sowa 3, 4 – sowa 5.
Nieco bardziej skomplikowana jest morfologia wierzeń związanych z kukułką. Wprawdzie
określenia 6 i 7 wydają się wiązać ją z atrybutami szeregu sowy; przeważają jednak zdecydowanie elementy nadające kukułce charakter wyraźnie mediacyjny. I tak jest ona usytuowana w
swoistym – międzygatunkowym – stanie przejścia (1, 3, 4), odbywa dziwaczny poród-nieporód
(2), wreszcie związana jest ze złodziejstwem (5), a więc działaniem – jak wykazał m.in. Jerzy
Sławomir Wasilewski – na wskroś mediacyjnym:
Kradzież stanowi procedurę mediacyjną w obrębie opozycji swój–obcy, a jednocześnie – jako dokonywana intencjonalnie, lecz skrycie – także w obrębie opozycji świadomość–nieświadomość. Rzecz skradziona zachowuje
własności „tamtej” strony, skoro została uzyskana bez jej wiedzy, bez zrzeczenia się praw do niej – a zarazem jest
faktycznie już po „tej” stronie. W przykłady potwierdzające obfituje magia: rekwizyt magiczny pochodzący od obcych ma moc większą, jeżeli pozyskany został skrycie, bez wiedzy posiadaczy, przez kradzież. [...] Mitologie plemienne obfitują w relacje z czynów herosów-oszustów i złodziei, tzw. triksterów, którzy dokonują oszukańczych
zamian i manipulacji nie tylko między niebem a ziemią, życiem a śmiercią, lecz także na innych poziomach i w innych kodach: między jadalnym a niejadalnym [mięso kukułki po każdym kolejnym przekształceniu staje się na powrót jadalne – przyp. LS], sytością a głodem, kobietą a mężczyzną itd. Najlepiej bodaj znaną postacią tego gatunku
jest Kruk, analizowany na materiale indiańskim przez Claude Lévi-Straussa, na północno-syberyjskim przez Eleazara Mieletyńskiego. W naszym folklorze podobną rolę odgrywa chłop oszukujący diabła, a z rzadka – nawet i Pana
Boga.581

Podobną rolę odgrywa też podrzucająca jajka kukułka... Zostawmy jednak na boku kukułcze
problemy. Oto nasuwa się bowiem pytanie znacznie bardziej generalne Czy nie ma przypadkiem
sprzeczności między rozbudowaniem i wielostronnością baśniowych wątków dotyczących np.
poszczególnych ptaków a powszechną ignorancją ich rzeczywistych cech? Otóż nie, sprzeczność taka nie zachodzi! Zasada n i e p o z n a w a n i a (w sensie empirycznym, a pytania Jacka
Olędzkiego stawiane Kurpion w sposób dla nich jednoznaczny tyczyły się empirii) nie wyklucza
bowiem zasady u m i e j s c a w i a n i a zjawiska w założonym, logicznym porządku świata,
przy czym dotyczące tego zjawiska wątki uwydatniać mają owo umiejscowienie i wynikające
zeń konsekwencje, nie zaś przyczyniać się do obiektywnego poznania zjawiska. Dodajmy też, że
takie a nie inne umiejscowienie zjawiska w systemie spowodowane być może przez różnorakie
przypadkowe asocjacje (w przypadku ptaków np.: kolory opierzenia, głos, brzmienie nazwy,
ubarwienie skorupek jaj, kształt gniazda itd.). Umiejscowienie raz jednak dokonane staje się
społecznie obowiązujące (wchodzi w zakres kulturowego langue) i bardziej istotne niż jakoweś
indywidualne obserwacje i doznania (parole).
I w ten sposób doszliśmy właściwie do ogólnej definicji zjawiska izolacji świadomościowej,
na które składają się trzy reguły:
1 włączenia zjawiska x w istotę rzeczywistości, czy umiejscawiania w systemie mitycznego
porządku świata;
2 reinterpretacji zjawiska x w tym systemie, a więc dokonywania.
a) reductio ad essentiam,
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b) complementum ad usum externum (= budowy wątków mających uwydatnić, nieraz w kategoriach paraempirycznych – wtedy mówimy o tzw. wtórnych racjonalizacjach – s e n s zjawiska x, czyli właśnie jego umiejscowienie w systemie i wynikające z tego umiejscowienia konsekwencje);
3 niepoznawania świata, a przynajmniej odrzucania tych obserwacji, które zakłóciłyby harmonię zsakralizowanej konstrukcji – s e n s u rzeczywistości.
W tym miejscu dwie uwagi: A – izolacja świadomościowa kształtuje nie tylko dyskurs mityczny, lecz również wszelkie dziedziny aktywności społecznej grupy; B – realizacja trzech reguł: umiejscawiania, reinterpretacji i niepoznawania – odbywa się przeważnie na poziomie nieuświadamianego, jej rozbicie na trzy wyszczególnione człony ma więc tylko znaczenie teoretyczno-metodologiczne czy poglądowe; w praktyce mamy tu do czynienia z tak ścisłym stopieniem się działań, aż jakiekolwiek pytania o ich następstwo lub kolejność wydają się bezprzedmiotowe. Dlatego też uznaliśmy swojego czasu, iż konsekwencje założeń: „ma być tak, jak jest”
i „jest tak, jak ma być” należy rozpatrywać łącznie.
Wróćmy raz jeszcze do tamtych przykładów:
Grzegorpioter bierze mnie pod łokieć: Na co tobie ta kosa, pyta się smutno. Ty więcej już koso nie koś, prosi,
pojutrze ty przychodź z sierzpem.
A tato: Pojutrze? On i jutro robić wyjdzie, w niedziele! Jak on kosy sie nie wstyda to on i niedziele naruszy!
A Domin: Prawdziwie, jak ty z koso do żyta wyszed, to już tobie nic nie święte!
W piątki bedzie mięso jad! przepowiada Grzegorycha.
Przed krzyżem czapki nie zdejmie!
Obrazy pozdejmuje!
Żonke porzuci!
Bez ślubu żyć bedzie!
Boga wyprze sie!

Zestawienie: zrezygnuje z sierpa – wyprze się Boga, wydaje się nam w pierwszej chwili przesadzone. Popatrzmy na nie jednak przez pryzmat reguł izolacji świadomościowej: w systemie
ludowego porządku świata zarówno sierp, jak i zasada pracy jednakowej i wspólnej są u m i e j
s c o w i o n e. Umiejscowienie to uwydatnione jest i zsakralizowane przez szereg rytuałów i
zwyczajów, jak choćby ów wspominany w Konopielce wspólny śpiew żniwny. W istocie nie
chodzi więc o sierp – jest on tu tylko pretekstem sporu zasadniczego, sporu o naruszenie s e n s
u. W proteście współmieszkańców wsi ujawnia się nie tyle obawa przed nowym narzędziem
pracy, ile przed zagrożeniem całego uświęconego porządku rzeczywistości. Stąd i wyliczanie
innych gwarantów owego porządku orbis interior: wiary w Boga, zachowywania postów, święcenia niedzieli... Zapewne, ciężar gatunkowy tych norm jest nieproporcjonalny do znaczenia
normy naruszanej (sierp – kosa). Z punktu widzenia zasady zachowania systemu mogą być one
jednak klasyfikowane równorzędnie. „Struktura ma charakter systemu. Składa się ona z takich
elementów, że zmiana jednego z nich pociąga za sobą zmianę wszystkich pozostałych” stwierdził Claude Lévi-Strauss.582 Jak silne może być i jest oddziaływanie owej struktury, niech
świadczy opisane przez Williama I, Thomasa i Floriana Znanieckiego zjawisko dezorganizacji583 całego systemu społeczno-moralnego, jakiemu podlegali emigranci chłopscy do Ameryki,
choć obowiązujący tam system norm był mutatis mutandis zbliżony do wyznawanego przez
przybyszów, na pewno zaś już nie skłaniał do wyliczonych przez Williama I, Thomasa i Floriana Znanieckiego, jako symptomy dezorganizacji: demoralizacji, niezdolności zarobkowania,
rozkładu małżeństwa, morderstwa, włóczęgostwa i przestępczości wśród chłopców, niemoralności seksualnej wśród dziewcząt.584 Zmiana środowiska społecznego – morderstwo... Czyż i to
zestawienie nie wydałoby się nam w pierwszej chwili przesadzone? Zresztą, po cóż sięgać aż do
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Ameryki. Toż u podstaw znanych z rodzimego terenu zjawisk degradacji moralnej i społecznej
pierwszego pokolenia chłopo-robotników leży również, przede wszystkim, niezależne od oferowanych propozycji poczucie naruszenia s e n s u...
Konflikt między Kaźmierzem a resztą wsi rozwija się jednak dalej. Zdenerwowany Kaźmierz
odwołuje się wreszcie do argumentów empirycznych: kosa jest efektywniejsza niż sierp. I tej
wszakże, oczywistej wydawałoby się konstatacji wieś stanowczo zaprzecza:
Ide pierwszy, oni za mno hurmo, a gadajo, za plecami, klno, jakby na bitwe! Idziem, idziem i dochodzim tam
dzie Michał skończył żniwo: koniec rżyska, żyto rośnie. Nu a u mnie rżysko jeszcze i dziesiątki ciągno się hen, gino
w ciemku.
I kto więcej? pytam sie.
Michał więcej! krzyczy tato. Sierpem więcej Michał nażoł! Jak nie wierzysz, pytaj ludziow!
Tak, tak, potakujo z cicha, Michał więcej! [...] I coraz głośniej: Pewnie że Michał! O, sierpem dużo więcej nażoł, co sierp bratku, to nie kosa!
A ty Kziuk łżesz po ciemku!
Łgun!
I Judasz!
Faryzeusz!

Powstaje, ogromnie na pozór naiwne, pytanie: Co widzieli chłopi zarzucający Kaźmierzowi
kłamstwo? Odpowiedź jest z jednej strony zupełnie prosta: oczywiście widzieli, że Michał nażął
mniej żyta; z drugiej strony jednak sens zdarzenia wymaga odwrotnego widzenia rzeczy i zeznanie chłopów zgodne jest z reductio ad essentiam, a co więcej, uwydatnione zostaje (complementum ad usum externum) epitetami: „Judasz”, „Faryzeusz” (a więc ten, kto zdradza sacrum)
pod adresem kosiarza. Dzieje się to pomimo świadectwa zmysłów? Tak, gdyż (reguła niepoznawania) empiria ma tu po prostu mniejsze znaczenie niż mit i musi przed nim ustąpić. Przeformułujmy jednak
pytanie: O czym byli przekonani chłopi zarzucający Kaźmierzowi kłamstwo?
Otóż w tym kontekście zdarzeń byli przekonani, że Michał nażął więcej. Gdyby była to zabawa – wyścig dwóch żeńców sierpem, przekonanie to byłoby zapewne zgodne z obserwacją. W
tym jednak kontekście było od niej niezależne i tylko takie być mogło.
Raz jeszcze oddajmy głos Tomaszowi Mannowi:
Wyruszono w drogę w siedemdziesiąt dusz – to znaczy szacowano swą liczbę na siedemdziesiąt [...] Liczbą siedemdziesiąt była określona ilość narodów świata na tablicach Boga, nie ulegało więc najmniejszej wątpliwości, że
wobec tego liczba potomstwa wywodzącego się z lędźwi praojca wynosi również siedemdziesiąt. Ale gdy chodziło
o lędźwie Jakuba, czy wolno było nie doliczyć żon jego synów? Toteż tego nie czyniono. Tam gdzie w ogóle się nie
liczy, również się nie dolicza i wobec przyjęcia ogólnego wyniku z góry święcie zastrzeżonego i opartego na pięknym uprzednim orzeczeniu, jałowe staje się pytanie, co się dolicza, a czego nie dolicza. Nie jest nawet pewne, czy
Jakub doliczał samego siebie oraz czy inni, mianowicie tych siedemdziesięcioro, włączyli go do swej liczby, czy też
pozostawili poza nią jako siedemdziesiątego pierwszego. Musimy się zgodzić, że owa epoka dopuszczała jednocześnie obie możliwości. Dużo później na przykład pewien potomek Judy, ściślej: jego syna Faresa, którego Tamar
świadomie mu ofiarował, otóż ów potomek, mąż imieniem Izai, miał siedmiu synów o r a z jednego najmłodszego,
który strzegł owiec i nad którym wzniesiony został róg namaszczenia. Co oznacza owo „oraz”? Czy był on włączony jako najmłodszy do liczby siedmiu, czy też Izai miał ośmiu synów? Pierwsza możliwość wydaje się prawdopodobniejsza, znacznie piękniej bowiem i właściwiej jest mieć siedmiu synów niż ośmiu. Więcej niż prawdopodobne
jest jednak, mianowicie całkiem pewne, że liczba siedmiu synów Izaiego nie uległaby zmianie, gdyby ewentualnie
doszedł do niej jeszcze ów najmłodszy, i że udało mu się być do niej wliczonym, chociaż się w niej nie mieścił. Innym razem pewien mąż miał aż siedemdziesięciu synów, gdyż posiadał wiele żon. Jeden z synów jednej z tych
matek zabił wszystkich swych braci, siedemdziesięciu synów owego męża, na jednym i tym samym kamieniu. Według naszego suchego rozumowania mógł on, skoro był ich bratem, zabić tylko sześćdziesięciu dziewięciu, a nawet,
jeszcze dokładniej, tylko sześćdziesięciu ośmiu, bowiem jeszcze jeden brat, nazwany konkretnym imieniem Jotam,
utrzymał się przy życiu. Trudno to przyjąć, ale tutaj jeden z siedemdziesięciu zabił wszystkich siedemdziesięciu i
oprócz siebie pozostawił jeszcze jednego przy życiu – mocny to i pouczający przykład jednoczesności wliczania do
jakiejś liczby i pozostawania poza nią... 585
585

Mann Józef i jego bracia, t. III, s. 409-410.
89

Mamy tu do czynienia z taką samą relacją między obserwacją i przekonaniem jak w przypadku Kaźmierzowego pola. „Wobec przyjęcia ogólnego wyniku z góry święcie zastrzeżonego i
opartego na pięknym uprzednim orzeczeniu...” i zaraz: „Musimy się zgodzić, że owa epoka dopuszczała jednocześnie obie możliwości”. Rzec by się chciało parafrazując Tomasza Manna:
Pewien żniwiarz zżął mniej żyta niż drugi o r a z jednocześnie zżął go więcej, ponieważ żął
sierpem. Co oznacza owo „oraz”? Czy zżął on żyta więcej, czy też mniej od tego drugiego?
Pierwsza możliwość wydaje się bardziej prawdopodobna, znacznie piękniej bowiem i właściwiej jest zżąć sierpem więcej niż kosą. Więcej niż prawdopodobne jest jednak, mianowicie całkiem pewne, że wynik tej rozgrywki nie uległby zmianie, gdyby ewentualnie ten, który żął sierpem, nawet zgoła nie wyszedł w pole i że udało mu się zżąć więcej bez względu na to, ile zżął...
Powracający z wojska urlopnicy [...] opowiadali cuda o tym, co widzieli, a czego najczęściej nie rozumieli.
Mówili na przykład zasłuchanym gromadom, że obozowali na tak wysokich górach, z których można było wprost
od słońca zapalić fajkę albo papierosa. Widzieli całe domy budowane ze szkła, złote kościoły, kamienice tak wysokie jak nasze Tatry, kłosy zboża na pół metra długie, krowy takie, że do brzucha jednej można bez trudu dziesięć
naszych schować, ogromne ilości wina, w których się ludzie tamtejsi kąpią i myją, nie używając wody...

Co widzieli rzeczywiście żołnierze? Wydaje się, że dotychczasowa analiza upoważnia w pełni do uchylenia takiego pytania. Wolno nam natomiast sądzić, iż wróciwszy do rodzinnej wsi, w
ramach jej konstrukcji obrazu świata, w ramach obowiązujących w niej „Tablic Mendelejewa”,
a więc w ramach – jak to określa Aleksander Piatigorski – „tekstu” swojej kultury,586 żołnierze
byli przekonani, iż widzieli to, o czym opowiadali. Bo czyż w orbis exterior domy mogą być
całkiem typowej konstrukcji, góry niepozorne („...jak byłam w Ameryce, to widziałam góre, to
jek obłok...”), a krowy tak po prostu zwyczajne?
Izolacja świadomościowa – streszczając w krótkiej sentencji – jest to więc przenoszenie ideologii nad empirię; przekonanie, iż w przypadku skłócenia zasad z faktami prawdziwsze są zasady. Czyż w tym rozumieniu powiedzieć możemy z czystym sumieniem, iż „stajemy oto oko w
oko z cywilizacją, która zaprzecza rudymentarnym kanonom naszego myślenia”? Czyż izolacja
świadomościowa jest nam i naszej kulturze istotnie tak zupełnie obca?
Natura mitologizacji – pisze Czesław Robotycki – polega na zastępowaniu niepełnej wiedzy o świecie mitem,
który próbuje wyjaśnić zjawiska natury oraz przeznaczenie świata i człowieka jako całości ciągłej i celowej, umożliwiając wiarę w sens ludzkiej działalności i trwałość wartości. Nadto procesom mitologizacji sprzyja fakt, że postawę konstytuują emocje i wartościowania. Emocje wywołują potrzebę takiego widzenia świata, w którym nie dokonuje się przemiana, ale kumulacja. To, co istniało i minęło, powinno trwać w wartościach, które można ocalić
bez względu na przemijalność zdarzeń. Taka natura mitologizacji zdaje się wskazywać na znaczną autonomię mitu
w kulturach bez względu na zmiany w nich zachodzące. Z natury ludzkich emocji wynika, że proces mitologizacji
jest nieustanny. Daje on bowiem szansę na całościową postawę wobec świata – tym różni się od potocznej percepcji
umysłowej i intelektualnej.587

Stwierdzenie Czesława Robotyckiego rozwijają i uzupełniają, nadając mu jednocześnie
znacznie bardziej dobitną formę, radzieccy uczeni skupieni wokół wydawanego w Dorpacie
rocznika Trudy po znakowym sistiemam – Jurij Łotman, Aleksander Piatigorski i Borys Uspienski, gdy oświadczają:
Kulturę w ogóle można potraktować jako zbiór tekstów; jednak z punktu widzenia badacza ściślejsze będzie
określenie kultury jako mechanizmu wytwarzającego zbiór tekstów, teksty zaś traktowane będą jako realizacja
kultury. Spojrzenie kultury na samą siebie z tych właśnie pozycji można uważać za jej istotną cechę typologiczną.
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Jeśli pewnym kulturom właściwe jest traktowanie samych siebie jako zbioru tekstów unormowanych, to inne kultury modelują siebie jako system reguł warunkujących wytwarzanie tekstów. [...] Jasne jest, że rozumienie samych
siebie jako tekstu prawidłowego (zbioru tekstów) właściwe jest takim kulturom, które odznaczają się przeważającym nastawieniem na wyrażenie, podczas gdy kulturom nastawionym przede wszystkim na treść właściwe jest rozumienie samych siebie jako systemu reguł [...] co dopuszcza określoną swobodę zarówno w zakresie wyboru treści, jak i w zakresie jej powiązań z wyrażeniem. 588

I jeszcze jaśniej:
Obecność tekstów zakłada istnienie „punktu widzenia tekstów” – pewnej pozycji, z której punktu widzenia
prawda jest znana, a nieprawda niemożliwa. [...] Tekst nieprawdziwy – to taka sama sprzeczność terminologiczna
jak nieprawdziwa przysięga, modlitwa, prawo. To nie jest tekst, lecz zburzenie tekstu. [...] Gdyby przyjąć więc założenie, że przeciwstawienia „tekst–nietekst” oraz „prawda–nieprawda” są paralelne, wówczas każdą kulturę wolno
tu odnieść do któregoś z dwóch typów, rozróżnianych na podstawie stosunku danej kultury do samej siebie w perspektywie historycznej; „kultura typu zamkniętego” rozumie samą siebie jako kontynuację tradycji [...] „kultura typu niezamkniętego” rozumie samą siebie jako powstałą „od zera”, „z niczego” i stopniowo gromadzącą elementy
„prawdy”...589

„Kultura typu zamkniętego” odpowiada oczywiści „kulturze nastawionej przede wszystkim
na wyrażenie”, „kultura typu niezamkniętego” – „kulturze rozumiejącej siebie jako system reguł”.
Charakteryzując kultury typu zamkniętego podkreślają Jurij Łotman i Borys Uspienski, iż
podstawową opozycję stanowi w niej „prawidłowy–nieprawidłowy”, przy czym rozumienie tej
opozycji przez radzieckich uczonych utożsamia ją z naszymi, mającymi bardziej opisowy charakter: „swój–obcy” i „orbis interior–orbis exterior”. Zauważają też „naturalne dążenie” kultur
typu zamkniętego
do traktowania wszystkich kultur „nieprawidłowych”, przeciwstawnych danej „prawidłowej” kulturze, jako
systemu spoistego. Tak na przykład w Pieśni o Rolandzie Marsyl jest jednocześnie poganinem, bezbożnikiem, mahometaninem i wyznawcą Apollina: „Włada tam król Marsyl nie miłujący Boga: Mahometowi służy, do Apolina
się modli”. Z kolei w moskiewskim Skazanii o Mamojewom poboiszcze Mamaja określa się w sposób następujący:
„Ten jest wyznania helleńskiego, jest kapłanem bałwanów i zwalcza ikony, i jest złym pogromcą chrześcijan”.590

Przypomnijmy i my:
Prawdziwie, jak ty z koso do żyta wyszed, to już tobie nic nie święte!
W piątki będzie mięso jad!
Przed krzyżem czapki nie zdejmie!
Obrazy pozdejmuje!
Żonke porzuci!
Bez ślubu żyć bedzie!
Boga wyprze sie!

Albo:
Łgun!
A Judasz!
Faryzeusz!...

Ciekawe – do podobnych wniosków dochodzi również Czesław Robotycki wychodzący z zupełnie innych założeń badawczych – zbliżonych raczej do psychologii społecznej, przede
wszystkim w jej wersji polskiej, reprezentowanej przez Adama Podgórskiego i jego uczniów,
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gdy proponuje wyróżnienie dwóch podstawowych postaw społecznych: „zasadniczej” (którą
charakteryzuje odwoływanie się do „tekstu” i uzasadnianie przezeń postaw i działań) oraz „celowościowej” (cechującej się celowościowym patrzeniem na świat, a więc usiłującej – z mniejszym lub większym skutkiem – rozważać na podstawie dostępnego zespołu reguł rezultaty
ewentualnych działań).
Zestawmy teraz wyliczone propozycje ze słynną definicją Jana Stanisława Bystronia, uznającą za przedmiot etnologii „kultury społeczności opierających się na ustnym przekazie tradycji”,
jak również z obiegowym poglądem przypisującym tejże dziedzinie wiedzy zainteresowanie
kulturą warstw tzw. „nieelitarnych”, czyli – ściślej rzecz ujmując – społeczeństw chłopskich,
plemiennych i ewentualnie robotniczych w ich lumpenproletariackiej fazie rozwoju. Uzyskamy
dwa symetryczne szeregi typologicznych rozróżnień:
pogląd obiegowy:
kultury nieelitarne
(chłopskie i plemienne)

– kultury elitarne

Jan Stanisław Bystroń:
kultury oparte na ustnym przekazie tradycji

– kultury oparte na przekazie pisanym

Adam Podgórecki, Czesław Robotycki:
kultury zasadnicze

– kultury celowościowe

Ludwik Stomma:
kultury cechujące się wysokim stopniem rozbudowania
izolacji świadomościowej

– kultury o niskim stopniu izolacji świadomościowej

Jurij Łotman, Borys Uspienski:
kultury nastawione na wyrażenie

– kultury rozumiejące siebie jako system reguł

Aleksander Piatigorski:
kultury typu zamkniętego

– kultury typu niezamkniętego

Nietrudno zauważyć, że cztery ostatnie warianty są właściwie różnymi sformułowaniami tej
samej myśli, czy może ujęciem jej od nieco innej strony. O ile bowiem określenia: „kultury zasadnicze” i „kultury nastawione na wyrażenie”, a więc ciągłą reinterpretację istniejącego już
(danego) tekstu, akcentują dominację ideologii tj. mitu, o tyle określenia: „kultury izolacji świadomościowej” i „kultury typu zamkniętego” – podnoszą niedowartościowanie rzeczywistości,
odporność na argumentację faktów. Są to zaś oczywiście dwie strony jednego i tego samego
medalu. Tak zarysowana definicja klasycznej „kultury etnologicznej” różni się oczywiście od
propozycji obiegowej i Jana Stanisława Bystronia tym, iż nie ogranicza pola zainteresowań
dziedziny – nawet w jej tradycyjnym pojmowaniu – do żadnego czasu, przestrzeni ani warstwy
społecznej, pozwalając odnajdywać element izolacji świadomościowej równie dobrze w kulturze
średniowiecznego chłopa inkaskiego, co w naszych współczesnych wysoko cywilizowanych,
zindustrializowanych i zurbanizowanych cywilizacjach kręgu europejskiego.
Różnica zasadza się jednak nie tylko na zasięgu czy zakresie potencjalnych zainteresowań
dyscypliny. Kultura typu zamkniętego czy raczej – dynamicznie rzecz ujmując – kultura typu
usiłującego się zamknąć, podporządkować określonemu tekstowi, musi – choćby tytułem samoutwierdzenia – zawrzeć w tym tekście również uzasadnienie swoich dośrodkowych dążeń, a
więc zaoferować grupie społecznej swoistą m e g a l o m a n i ę natury historycznej, społecznej,
religijnej, politycznej itd. Stąd właśnie tak charakterystyczne dla kultur izolacji świadomościowej odwołania „ab initio”, do objawienia prawa naturalnego, natury świata itp. W tym momencie przypomnijmy raz jeszcze określenie mitu przez Rolanda Barthesa:
Mit polega na przestawieniu szeregów kultury i natury – ukazywaniu jako naturalnych wytworów społecznych,
ideologicznych, historycznych itd.; przedstawianiu bezpośrednich produktów stosunków kulturowo-społecznych i
związanych z nimi powikłań moralnych, estetycznych, ideowych... jako powstałe same przez się, co w konsekwencji prowadzi do uznania ich za „dobre prawa”, „głos opinii publicznej”, „normy”, „chwalebne zasady”, „instynkty
społeczne” – jednym słowem za rzeczy wrodzone.
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Staje się jasne, iż istotą kultur izolacji świadomościowej jest tzw. „świadomość (podświadomość) mityczna” społeczeństw je realizujących. Jeżeli więc definicja Jana Stanisława Bystronia
i jej podobne zwracały uwagę na formę przekazu, teraz przyszła pora na akcentowanie t r e ś c i
tego przekazu. O tym, jak blisko był sam Jan Stanisław Bystroń podobnego stanowiska, niech
świadczy choćby tytuł jego dzieła: Megalomania narodowa. Cóż, zabrakło mu widać nieco stanowczości, by – jak to uczynili późniejsi, cytowani autorzy – zamiast o kulturach ludowych począć mówić o kulturach t y p u l u d o w e g o.
„Typu ludowego” – w tym określeniu streszcza się przyczyna naszego zainteresowania definicyjnymi obrachunkami etnografii. Musimy bowiem zdać sobie jasno sprawę, iż kultura stricte
ludowa, acz szczerze wierzyli w nią chłopomani XIX w., a i po dziś dzień krąży po pracach
licznych etnografów jej widmo pod nazwą „tradycyjnej kultury ludowej”, w rzeczywistości n i
g d y n i e i s t n i a ł a. Podobnie jak nie istniało i nie istnieje żadne czyste wcielenie jej przeciwieństwa – „kultury elitarnej”, „światopoglądu naukowego” itp. Typy kultur przenikają się
nawzajem i ich rozróżnianie ma zawsze charakter zabiegu statystycznego. W tym sensie nie
można więc też mówić o „zaniku” czy „kryzysie” kultury ludowej, ale co najwyżej (bo to też
trzeba wykazać – być może pozory mylą) wolno wnosić o słabnięciu w kulturze chłopów
udziału pierwiastków t y p u ludowego. W tym sensie też pisząc o folkloryzacji współczesnej
kultury miast, bardziej niż produkcję spółdzielni CPLiA lub występy zespołów folklorystycznych, mieć by może należało na względzie np. bałwochwalczy stosunek do matematyzacji nauk,
utożsamianie idei lub funkcji (etat!) z konkretnymi jednostkami, swoiste formy ikonografii władzy... Ale to już zupełnie inna opowieść.
W każdym razie antropolog kultury stojący wobec konieczności dokonania opisu jakiejkolwiek grupy społecznej podobny jest do karykaturzysty zmuszanego oddzielić istotne od drugorzędnego, by następnie zarysować paroma kreskami to, co charakterystyczne, zasadnicze, najważniejsze.591 Zadanie jego nie polega więc na nierealnej pogoni za wiernością fotograficznego
portretu (wiadomo zresztą, jak bardzo jest ona zdradliwa), lecz raczej na celnym doborze migawek – odnalezieniu owych centralnych determinant, które Paul Lazarsfeld nazwał był w swoim
słowniku592 formułami-matkami (les formules méres). Otóż wydaje się, iż w przypadku polskiej
kultury chłopskiej XIX w. – szczególnie w odniesieniu do ziem zaborów rosyjskiego i austriackiego – wychwycenie owych formuł-matek, elementów, które w ogromnej mierze zadecydowały
o kształcie całości, jest o tyle możliwe i metodologicznie płodne, iż zbieg szczególnych okoliczności społeczno-ekonomiczno-politycznych zadecydował, jak to staraliśmy się wykazać, o niezwykle ścisłej w tym okresie izolacji wsi polskiej, a co za tym idzie – umocnieniu się bardzo silnej dominacji w kulturze chłopów pierwiastków „typu ludowego”. Ilekroć jednak – nawet w odniesieniu do tej izolowanej wsi – mówimy o „kulturze ludowej”, „wiedzy ludowej” itp., mamy
na myśli zawsze pewną idealizację, czyli karykaturę.
Zarówno Kaźmierz z Konopielki („Won, wynocha! chrypie do nich i nachodze ostro z koso.
Won, bo zarżne, ach wy hady! Odskoczyli, odstępujo do gromady, ja nachodze na nich biały, ręce trzęso sie ze złości, kosa brzęczy...”593), jak i niektórzy informatorzy Jacka Olędzkiego („Są
rozmaite drzewa, rozmaite sceny. Po drogach teraz posadzone są akacje, to tez strojne drzewa.
Te jeglije to takie powyrastane, to taka ładnota, dwadzieścia psięć metrów trzyma do góry, taka
prawdziwa strojnota. Brzezina, to łuna tez strojnie rośnie i gałęzie ma jek leluja. Wsiskie drzewa
są ładne, psiękne...”594) łamią bariery izolacji świadomościowej. Historia dowiodła też, że ich
przykład miał się okazać zaraźliwy i stopniowo coraz podatniejszy na upowszechnienie. Jednak
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w XIX w. podobne postawy, acz niewątpliwie występują, są wyjątkowe i sporadyczne. Toteż etnolog opisujący kulturę wsi tamtego czasu; etnolog, którego obowiązkiem jest patrzenie z perspektywy przedmiotu badań, a więc niejako od wewnątrz tamtej, onegdysiejszej grupy wieśniaczej, nie ma prawa – pod grozą bardzo poważnego przekłamania – przesuwać przypadków podobnych postaw poza margines, umiejscawiać ich w modelu czy wyolbrzymiać ze względu na
to, co było potem.
Słowo „idealizacja” (od greckiego „idein” – wiedzieć) ma w obiegowym języku wydźwięk
pozytywny, sławo „karykatura” (z łacińskiego „carricare” – przeładować wóz, przesadzić) – negatywny. Oba one jednak stosują się i stosować muszą do każdej próby syntezy przedsiębranej
w naukach społecznych czy historycznych. Należy zdawać sobie z tego sprawę, szczególnie w
chwili, gdy przychodzi nam podjąć teraz problematykę tak skądinąd kontrowersyjną jak tzw.
„wiedza” i „religijność ludowa”.
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Rozdział siódmy
TABLICE MENDELEJEWA

Wspomnieliśmy już, iż ludowe informacje o ptakach mają przede wszystkim charakter mityczny. Ich mnogość względna różnorodność nie są więc wynikiem systematycznej obserwacji i
eksperymentu, lecz wyciągania konsekwencji z umiejscowienia danego obiektu lub pojęcia (tu:
ptaka) w systemie tekstu. Jak pisał Italo Calvino:
Pierwszy bajarz plemienia zaczął opowiadać nie po to, by zabawić słuchaczy, lecz by przeprowadzić kolejny
eksperyment – do jakiego stopnia jedno daje się łączyć z drugim, czy z jednego rodzi się następne, oraz by dojść
nareszcie do wytłumaczenia świata przy pomocy splotu wszystkich kolejnych możliwości – arabeski orzeczeń,
podmiotów i określeń, którą tworzył łącząc w różne kombinacje jej składniki. Liczba postaci, którą bajarz dysponował, nie była zbyt liczna: jaguar, kojot, tukan... lub też: ojciec, syn, wuj, żona, siostra, matka...; czynności, które
te osoby mogły wykonywać były również ograniczone: rodzić się, umierać, płodzić [...], zabraniać, łamać zakazy,
robić prezenty lub też kraść obiekty, które również wyliczyć by można w zamkniętym katalogu. [...] Ożywał fikcyjny świat – w toku opowiadania każde słowo uzyskiwało nową wartość, którą przekazywało określanym przez siebie
ideom i obrazom...595

Z takich to „kolejnych eksperymentów” wyłania się również ludowa ornitologia, której izolacja świadomościowa zapewnia z kolei trwałość i szacunek społeczny. Według podobnych zasad
rozbudowują się też i inne dziedziny tzw. wiedzy ludowej, dzięki czemu jej lapidarne przepisy i
reguły (liczba elementów i relacji, w które mogą one wchodzić, jest tu również skończona) stają
się materiałem otwierającym perspektywę najkrótszej może i najprostszej drogi do odszyfrowania „Tablic Mendelejewa”, odnalezienia matrycy ludowego spojrzenia na świat. Rozpatrzmy
rzecz na przykładzie szczególnie zapewne kontrowersyjnym (będzie jeszcze o tym mowa), na
paru wybranych kwestiach z zakresu tzw. medycyny ludowej.
W dziejach polskiej etnografii doczekała się ona wyjątkowo dużej liczby opracowań. Szeroką
i wielostronną panoramę jej recept i sposobów nakreślili m. in. Julian Talko-Hryncewicz596 –
antropolog, Marian Udziela597 – lekarz medycyny, Stanisław Spittala598 – botanik, Henryk Biegeleisen,599 Michał Federowski,600 Kazimierz Moszyński601 – etnografowie. Dzieło ich uzupełniły zaś tysięczne artykuły, noty i przyczynki informacyjne pisane przez przedstawicieli najrozmaitszych profesji różnie, nieraz diametralnie różnie ustosunkowujących się do przedmiotu ba595
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dań, dających więc w sumie obraz dość obiektywny. (Jako ciekawostkę wspomnieć wypada, iż
wybitny socjolog, Józef Obrębski, zaczynał swą karierę naukową od wykonania indeksu602 do
Lecznictwa ludu polskiego Henryka Biegeleisena.) Tak liczna i wszechstronna baza źródłowa
stwarza już warunki do wyeliminowania relacji przypadkowych, sporadycznych czy niepotwierdzonych; wyodrębnienia tych więc zasad „medycyny ludowej”, których – jako zobiektywizowane społecznie – nie sposób złożyć, jak to się przydarza w pracach niektórych etnografów, na
karb genialnej intuicji poszczególnego wieśniaka-fenomena, lub odwrotnie – złego smaku i
ignorancji innych jednostek. To ostatnie podkreślenie jest tu szczególnie na miejscu, gdyż rozpoczniemy nasz przegląd od kwestii rzeczywiście mało apetycznej, a mianowicie wykorzystania
przez lud ekskrementów w walce o higienę i zdrowie.
Tak więc:
I EKSKREMENTY W „MEDYCYNIE LUDOWEJ”
Recepty:
1 W przypadku łuszczenia się skóry na rękach lub nogach smarować je własnym moczem lub
własnymi odchodami.603
2 „Na głuchotę najlepsza jest zajęcza uryna, którą należy wpuszczać w uszy kroplami samą
lub z winem zmieszaną.”604
3 Kobiecie podejrzanej o bezpłodność okładają części rodne odchodami cielnej krowy zmieszanymi z kogucim moczem [? – LS].605
4 „Rany goją się dobrze pod okładami z odchodów własnych.”606
5 Odchody ludzkie (ewentualnie krowie) przykładać należy na nagniotki i „inne martwe mięso”.607
6 Ranę po zacięciu siekierą lub wydarciu kawałka ciała leczy się „zatykając łajnem”.608
7 Okłada się nawozem organy płciowe objęte owrzodzeniem syfilitycznym.609
8 Miejsca odmrożone (tzw. „obmarłe”) obmywa się moczem, okłada płótnem zamoczonym w
urynie lub kałem.610
9 Na chore oczy zaleca się „pomiot gęsi”,611 dzikiego ptaka drapieżnego612 lub bociana.613
10 Odchody świńskie pomocne są na bóle żołądkowe.614
Wydzieliny ludzkie mają – jak wykazuje Edmund Leach 615 – charakter mediacyjny w europejskich systemach mitycznych. Są one intrygujące poprzez swoją dwuznaczność, pośrednie
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usytuowanie w opozycjach człowiek–nie człowiek, życie–śmierć. Tymczasem takie właśnie –
pośrednie kategorie utrudniają, komplikują ustanowienie jednolitej i uporządkowanej wizji
świata. Aby móc jednoznacznie klasyfikować, trzeba stłumić wszystko to, co znajduje się na
granicy klas. Dlatego też zjawiska o charakterze mediacyjnym obejmowane są w kulturze zakazami – stają się tabu. Ma to doprowadzić do ich wyrzucenia poza margines uspołecznionego,
zapoznania, porzucenia i mutatis mutandis umożliwić stworzenie „czystej” dychotomicznej klasyfikacji.616 Logicznie rzecz biorąc nie ma istotnej różnicy między np. obrzuceniem kogoś gliną
a opluciem; skutki tego pierwszego są nawet trudniejsze do usunięcia, a więc i bardziej kłopotliwe... Niemniej właśnie oplucie („Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz...”617) uważane będzie
we wszystkich kulturach kręgu indoeuropejskiego za hańbiącą zniewagę. Nie ma również merytorycznych podstaw, by czynność defekowania uznawana miała być za wymagającą większej
dyskrecji niż jedzenie, kąpiel itp.; a przecież – przy wszystkich przemianach w postawie wobec
potrzeb naturalnych618 – pozostawała ona zawsze, w cywilizacji europejskiej, działaniem wymagającym „miejsca ustronnego”, wstydu i obrzydzenia. Punktem wyjścia do koherentnego wytłumaczenia tych faktów musi być – stwierdza konsekwentnie Edmund Leach – zrozumienie
znaczenia w systemie mediacyjnego charakteru ludzkich wydzielin. Gdzie jest tabu – szukajcie
mediacji!
Oczywiście, jeżeli przychylimy się do rozumowania angielskiego strukturalisty, powstanie od
razu pytanie – dlaczego w obliczu choroby kultura ludowa decydowała się tak często na złamanie tabu i użycie właśnie ludzkich lub zwierzęcych odchodów jako środka leczniczego? By to
zrozumieć, sięgnąć trzeba do znanych i potwierdzonych później przez całą plejadę wybitnych
uczonych (w tej liczbie również Polaków: Jana Stanisława Bystronia i Stefana Czarnowskiego)619 tez francuskiego folklorysty i etnologa, Arnolda Van Gennepa. Otóż ustalił on, co częściowo antycypowaliśmy przywołując opozycję orbis interior–orbis exterior, iż rozumienie czasu i przestrzeni nie jest w europejskich kulturach chłopskich ciągłe, lecz segmentarne. Innymi
słowy: czas i przestrzeń dzielą się w interpretacji ludowej na szereg jakościowo różnych odcinków, nieraz wręcz (jak właśnie orbis interior–orbis exterior) sobie przeciwstawnych. Człowieka
obowiązują w nich (na nich) inne normy, skuteczna jest inna magia itd. Zespołem z takich odcinków jest również ludzkie życie. Zupełnie czym innym, zobowiązującym do innego zachowania, innych rozrywek, innego stroju itd. jest tu np. czas kawalerski, czas małżeński, czas śmierci... Między tymi czasami, które Arnold Van Gennep nazywa stanami (l’état), nie ma ciągłości –
by przejść z jednego w drugi, trzeba dokonać całej procedury magiczno-rytualnej, czyli tzw. obrzędu przejścia. Na obrzęd przejścia składają się zaś trzy fazy: faza wyłączenia ze stanu dotychczasowego (rites de séparation), faza marginesu (rites de marge) i faza włączenia do stanu następnego (rites d’agrégation).620 I tak np. wiejska kandydatka na żonę w Polsce XIX w. przejść
musiała najpierw obrządek rozplecin – wtedy przestawała być panną (była magicznie wyłączana, uwalniana ze stanu panieństwa), odbyć następnie wesele, by stać się babą, tj. żoną (zostać
magicznie zamkniętą w stanie małżeńskim) dopiero w wyniku finalnego rytuału oczepin.621
Panną była do rozplecin, babą od oczepin... No, dobrze – czym (kim) była jednak w międzyczasie,
w owej ni to dziewczęcej, ni to babskiej fazie marginesu? Wydaje się, iż jej sytuacja daje się opisać jedynie formułą x = (y + z) i (-y + -z) – klasyczną formułą mediacji. Gdzie jest tabu – szukajcie mediacji. Czy zasadę ową
da się odwrócić? Niewątpliwie tak – przekonuje nas o tym mnogość praktyk magicznych i zakazów dotyczących młodożeńców. Okazuje się, że ci bohaterowie tak radosnej ceremonii powodować mogą choroby, odbie616
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rać krowom mleko,622 sprowadzać nawet klęski żywiołowe.623 Jeśli tylko nie będzie się przestrzegać weselnych
tabu... Intuicja Edmunda Leacha znajduje tu więc pełne potwierdzenie.
Obrzędy cyklu rodzinnego dostarczają, dzięki swej okazałej bujności, najbardziej spektakularnego materiału do zilustrowania meandrów myśli Arnolda Van Gennepa. Pamiętać jednak
należy – co bardzo silnie akcentuje Nicole Belinont, wybitna znawczyni i krytyk dorobku autora
Les rites de passage624 – iż z sytuacjami przejścia spotykamy się również w cyklu dorocznym,
nawet dobowym, a także w licznych okolicznościach dnia codziennego. Do tych ostatnich należy bez wątpienia choroba.625 Czas zachorowywania rozdzielić więc można, podług logiki mitycznej, na trzy okresy: opuszczania stanu zdrowia, marginesu i wejścia w stan choroby. Wyzdrawiania odwrotnie: opuszczania stanu choroby, marginesu i wejścia w pożądany i oczekiwany stan zdrowia. O ile więc wszelkie odkryte tabu, zjawiska mediacyjne niebezpieczne są dla
człowieka zdrowego, gdyż zagrażają mu zepchnięciem poza granice stanu określonego i właściwego, o tyle dla człowieka chorego będą one wskazane i potrzebne, gdyż wskazana i potrzebna jest mu właśnie zmiana stanu. To, co budzi w zdrowym wpojony mu społecznie opór, co zawstydza go i brzydzi, będzie niemal z reguły cennym medykamentem dla chorego. Toteż u podstawy kuracji polegającej na podawaniu pacjentowi środków uznanych społecznie za wstrętne
lub nieprzyzwoite nie leży bynajmniej chęć „zbrzydzenia choroby”, jak to zdroworozsądkowo
interpretowali Kazimierz Moszyński626 czy Henryk Biegeleisen,627 lecz logika mediacji.
W tym miejscu wróćmy raz jeszcze do wywodu Edmunda Leacha. Wydzieliny ludzkie –
twierdził on – utrudniają odpowiedź na pytania: „czym jestem w odróżnieniu od reszty świata”,
„gdzie są moje granice”,628 „co jest jeszcze żywe, a co już martwe”, czyli – innymi słowy – mediują przede wszystkim w opozycjach: człowiek–nie człowiek i życie–śmierć. W ekskrementach
jest więc z jednej strony pierwiastek życia (co potwierdza ich funkcja jako nawozu), z drugiej
mają w sobie element cieleśnie-ludzki (to ich znaczenie popularne jest również w mitologiach
pozaeuropejskich629). Tym właściwościom zawdzięczają też swoją „farmakologiczną” specyfikę
– stosowanie w celu wskrzeszenia ciała martwego (recepty: 1, 5, 8), przywrócenia funkcji organom mającym dawać życie (recepty: 3, 7) lub po prostu uzupełnienia ubytków cielesnych (recepty: 1, 4, 6). W przypadkach 2, 9 i 10 mamy natomiast do czynienia z rozumowaniem nieco
bardziej złożonym. O ile bowiem wydzieliny ludzkie zajmują pozycję mediacyjną w opozycji
człowiek–nie człowiek, zajęcze pośredniczyć będą w przeciwstawieniu zając–nie zając, świńskie w świnia–nie świnia itd. W ekskrementach zajęczych zawarty więc będzie pierwiastek cech
fizycznych zająca, w świńskich – świni... Z kolei, podług wierzeń ludowych, zając odznaczać
się ma szczególnie dobrym słuchem, ptaki – wzrokiem, krowa – płodnością, kogut – potencją,
świnia („wszystko zje”) – żołądkiem. W przekonaniu, iż „odchody świńskie pomocne są na bóle
żołądkowe”, zawiera się więc zarówno nadzieja, iż aplikując organizmowi chorego środek mediacyjny popycha się niejako delikwenta w kierunku fazy marginesu, a więc ku stanowi zdrowia, jak i chęć wspomożenia, dania bodźca organom szczególnie w danym wypadku zagrożonym, czyli – odpowiednio: uszom (1), narządom płciowym (3), oczom (9) i żołądkowi (10).
Rozumowanie to, jak i samo już wprowadzenie strukturalnej kategorii mediacji do badań nad
„medycyną ludową”, może się oczywiście – szczególnie czytelnikowi nieoswojonemu ze współczesną metodologią etnologiczną – wydać sztuczne, a nawet naciągane. By go ewentualnie
przekonać, jeszcze garść przykładów:
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II GRANICE, CZASY PRZEJCIA I „DZIWNI ZMARLI” W „MEDYCYNIE LUDOWEJ”
Recepty:
1 Dziecko, które w nocy płacze, należy wynieść na podwórze „i następnie wnieść je do domu, podając kolejno z rąk do rąk przez trzy progi”.630
2 Lekarstwo na „zubiszcze” (zapalenie migdałków) należy dziecku podawać „postawiwszy
jedną nogę na progu”.631
3 „Jako środek zapobiegawczy przeciw konwulsjom zaleca się przesuwanie dziecka przez
loch, pod miedzą gdziekolwiek przekopany.”632
4 Aby poprawić cerę, należy „o wschodzie, w dzień św. Jerzego albo św. Wita udać się na
dziewiątą miedzę i tam obmyć twarz mlekiem cielnej krowy”. 633
5 Suchoty leczyć należy w południe na rozstajnych drogach. 634
6 Na ból piersi stosuje się okłady z ziemi zebranej na rozstajnych drogach.635
7 Na niepłodność zbierają po 3 bylice z 9 miedz.636
8 Przeciw zarazie „palić zwykli po granicach swej wioski przy drogach gnoje”.637
9 Chory na tzw. „kurzą ślepotę” „włazi o wschodzie słońca na wrota”.638
10 Na kołtun należy „postarać się o płód przedwczesny, poroniony, który nie był ochrzczony,
z niego zrobić proszek i dać choremu do wypicia”. 639
11 „Krew skazańców leczy skutecznie padaczkę, udar, konwulsje i tym podobne napady”.640
12 Na jęczmień na oku skutkować ma potarcie ślubną obrączką lub przemycie oka: mlekiem
z piersi karmiącej kobiety, krwią położnicy, rosą spod szubienicy...641
13 Na sen najlepszy ma być proszek z palca zmarłego w łonie matki niemowlęcia lub krew
nowo narodzonego (nie ochrzczonego) niemowlęcia.642
14 Na wiele chorób skuteczne też mają być różnorakie preparaty wykonane ze zwłok wisielca, a nawet ze sznura, na którym był powieszony.643
15 Na różę: „Weź nić ze sznura wisielca, dodaj doń zioła zerwane na skrzyżowaniu miedz w
południe dnia św. Jerzego...”644
16 Zioła do leczenia grypy zrywać należy w miejscu, gdzie schodzą się trzy płoty, w święto
maryjne (2 II, 25 III lub 15 VIII, albo o północy, w wigilię dnia urodzin św. Jana Chrzciciela.645
17 Włos „żenichy” zmarłej podczas własnego wesela jest najlepszym środkiem na ból głowy
(należy go przykładać do skroni).646
18 By pozbyć się „zimnicy” (febry), należy „w Wielki Czwartek o wschodzie i o zachodzie
słońca oblać się zimną wodą na brzegu rzeki”.647
630

Wereńko op. cit., s. 134.
Ibidem, s. 136.
632
Ibidem, s. 137.
633
BT Hutki (woj. zamojskie) 1976; por.: Biegeleisen Lecznictwo..., s. 30.
634
Biegeleisen Lecznictwo..., s. 249; Kolberg Kujawy, t. II, s. 96.
635
H. Biegeleisen Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927, s. 149.
636
Ł. Gołębiowski Lud polski, jego zwyczaje i zabobony, Lwów 1884, s. 168.
637
Kolberg Lubelskie, t. II, s. 112.
638
Biegeleisen Lecznictwo..., s. 143.
639
Ks. W. Siarkowski Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, cz. II, „ZWdAK” T. III: 1879, s. 46.
640
Biegeleisen Lecznictwo..., s. 77, 200.
641
Ibidem, s. 153.
642
Tenże Matka i dziecko..., s. 104-105.
643
Biegeleisen Lecznictwo..., s. 77-79; Kolberg Kieleckie, t. II, s. 213.
644
Stomma Struktura czasowa..., s. 44.
645
BT Skordjów (woj. chełmskie) 1977.
646
BT Warpechy (woj. białostockie) 1975.
631

99

19 Na moczenie nocne: „Pójść o północy na brzeg jeziora (rzeki) i obmyć sobie twarz”.648
20 „W celu poronienia ma działać wyjście o północy na rozstajne drogi i wymawianie tam
[...] odpowiednich zaklęć.”649
Zacznijmy od powtarzających się w szeregu spośród przytoczonych „przepisów” (10-15,
17)650 wierzeń związanych z niektórymi kategoriami zmarłych.
Ryt pierwotny – pisał Gerardus van der Leeuw – nie jest ozdobną ceremonią, lecz realnym rozwinięciem mocy,
twórczym czynem dokonanym przez społeczność. Kto nie ma imienia, ten jeszcze się nie urodził. Kto nie jest inicjowany, pozostaje przez całe życie dzieckiem. Nigdy nie może się postarzeć, chociażby był stary, albowiem nigdy
nie dorósł. Los dzieci, które umarły nie ochrzczone, nie jest smutny, bo nie mają one imion. Właściwie nigdzie nie
należą: nie istnieją naprawdę ani tu, ani tam. 651

I dalej:
Dopiero prawdziwy pogrzeb czyni śmierć ważną. Kto nie jest pogrzebany, nie jest także martwy. M. H.
Kingsley znalazła na Kalabarze, w domu naczelnika plemienia, zwłoki jego nieżyjącego poprzednika. Przebiegły
kacyk nie chciał dać go pogrzebać, ponieważ po spełnieniu tego rytuału jego poprzednik byłby ostatecznie nieżywy,
a wtedy także mógłby znowu przyjść na świat. Następca tak był przekonany o trwałej wartości „mana” naczelnika,
że nie chciał mieć żadnej konkurencji. Toteż zwłoki nieszczęśliwca po prostu zachowano „poza życiem, ale również nie w stanie śmierci”.652

W świetle współczesnych badań653 jest rzeczą nie podlegającą wątpliwości, iż merytoryczna
strona wywodu Gerardusa van der Leeuwa ma charakter uniwersalny – odnosi się do wszystkich
kultur typu ludowego, a więc i do kultury wsi polskiej XIX w. W tym rodzimym przypadku konieczna byłaby jednak zmiana egzemplifikacji. Nikt bowiem na wsi polskiej (a również i w
przypadku Kalabaru jest to informacja nieco podejrzana) nie zaryzykowałby przebywania pod
jednym dachem z istotą znajdującą się „poza życiem, ale również nie w stanie śmierci”, czyli w
mediacyjnej sytuacji marginesu x = (y + z) i (-y + -z). Gdzie jest mediacja – szukajcie tabu!
Wokół ludzi pozostających w owym pośrednim stanie przejścia wyrasta więc w kulturach ludowych skomplikowany system zakazów i ograniczeń izolujących ich od reszty społeczności654
lub sprowadzających ich kontakt z „normalnymi”, dającymi się jasno zaklasyfikować przedstawicielami tej społeczności do zamkniętego repertuaru rytualnych zachowań. Owej sytuacji zawieszenia pomiędzy poszczególnymi fazami życia – a granica między życiem a śmiercią dzieli
tu również dwa stany istnienia, nie jest zaś jakimś miejscem, w którym by przeciwstawiały się
sobie istnienie i nicość655 – odpowiada w micie ludowym sytuacja zatrzymania ani tu, ani tam,
między społeczeństwem umarłych i żywych. Ci więc, którzy umarli w stanie marginesu lub też
których śmierć nie została poprzedzona i potwierdzona odpowiednim rytuałem, którzy więc
umarli i nie umarli, pozostają istotami nigdzie nie przynależnymi, nie mieszczącymi się ani w
tym, ani w tamtym świecie – stają się demonami.
Wokół demonologii polskiej wsi pańszczyźnianej narosło przez lata wiele nieporozumień
spowodowanych już to chęcią doszukiwania się w demonach ludowych odbicia prasłowiańskich
bóstw, już to wadliwymi klasyfikacjami wrzucającymi do wspólnego worka postacie różnego
647
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kształtu i proweniencji. Tymczasem istoty zaludniające świat ludowych relacji fantastycznych
podzielić można na pięć wyraźnie się odróżniających kategorii:
1 Postacie przejęte z tradycji chrześcijańskiej lub wędrownych wątków nieludowego pochodzenia, zasymilowane następnie do wymagań tekstu kultury ludowej; toteż przyjmujące nieraz
liczne cechy postaci wcześniej w tym tekście zakorzenionych. Np.: anioł, bazyliszek, diabeł
(występuje w folklorze wsi polskiej XIX w, pod co najmniej 300 imionami), gog-magog, gryf,
meluzyna (syrena), smok itd.
2 Personifikacje klęsk żywiołowych i zjawisk przyrody. Np.: bieda, choroba, dola, śmierć,
śnieżnica, zaraza itd.
3 Żywi i przeważnie konkretnie nazywani ludzie, którym przypisuje się (albo – którzy sobie
przypisują) pewne nadprzyrodzone właściwości i powiązania. Np.: charakternik, czarownica,
misziysznyk, płanetmik, stuchacz, urocznooki, wilkołak, zmora itd.
4 Złośliwe lub pomocne istoty związane z poszczególnymi zajęciami nierolniczymi. Np.:
skarbnik, szarlej, ubożę itd.
5 Postacie będące wcieleniami zmarłych ludzi.
Spośród tej ostatniej grupy, zdecydowanie najliczniejszej i najprecyzyjniej osadzonej (a więc
najstarszej?) w strukturach kultury ludowej, istotami najpospolitszymi, czyli najczęściej i najszerzej (nie tylko lokalnie) wzmiankowanymi w ludowych opowieściach są bodaj: Baba Jaga (znana też pod nazwami: Babojędza, Dyka-baba, Grgolica, Jędza, Stara Baba), Błądzeń (m. in.:
Błąd, Boruta, Borowy, Leśnik, Lisun, Młak, Obłęd, Prowadnik, Zwodziasz), Domowik (m. in.:
Bannik, Didko, Dobrochot, Igosz, Jeno, Kurzejek, Podpoljannik, Piecuch, Posten, Sjen, Żirowik), Krasnoludek (m. in.: Drebny, Kautek, Kraśnię, Podziomek, Setek, Tałasz), Mamuna (m.
in.: Boginka, Czarcicha, Dekla, Dziwożona, Łanucha, Oćwiara, Odmienica, Osinauczycha, Pałuba, Paniuńcia, Płaczka, Siubiela, Zamianica), Nawka (m. in.: Latawica, Majka, Nauk, Śpiewnica, Tanecznica, Wyniwka), Ognik (m, in.: Miernik, Omentra, Światło, Świetlik), Południca
(m. in.: Klekanica, Przepolnica, Przypołudnica, Rżana Matka, Wywielga, Zdyba), Rusałka (m.
in.: Albasta, Brzeginia; Luzona, Kozytka, Łaskotucha, Łobosta, Nyczka, Stichija), Rokita (m.
in.: Jasiek, Łapauchy, Oczeretjanyk, Safian, Smut), Stradcze (m. in.: Latawiec, Poterczuk,
Światło), Topielec (m. in.: Nykus, Potoplenyk, Utopiec, Wir, Wodnik, Wywirus), Upiór (m. in.:
Dydul, Łupirz, Miertwiec, Moskal, Samobójca, Strzyga, Wampir, Wieszczy, Żywy Trup) i Zjawa (m. in.: Biała Dama, Strach, Widmo, Zwid). Przyjrzyjmy się bliżej przypisywanemu im
przez mit pochodzeniu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

TYP DEMONA
Baba Jaga
Błądzeń
Domowik
Krasnoludek
Mamuna
Nawka
Ognik
Południca
Rusałka
Rokita

POCHODZENIE
dusza kobiety zmarłej podczas połogu
wisielec, niechrzczeniec, zmarły podczas bierzmowania
? – związany z duchami przodków
dusza martwego płodu, porońca lub niechrzczeńca
dusza kobiety zmarłej w okresie ciąży lub podczas połogu
niechrzczeniec, kobieta zmarła podczas swojego wesela
dusza nieuczciwego geometry (mierniczego)
dusze zaręczonych zmarłych podczas własnego ślubu lub bezpośrednio
przed nim
niechrzczeniec, zaręczona – zmarła przed ślubem
dusza samobójcy lub zamordowanego

Stradcze

dusza martwego płodu, porońca, niechrzczeńca

Topielec

dusze utopionych

101

1
3
1
4

Upiór

dusze samobójców, wisielców, zmarłych inną śmiercią gwałtowną; ludzi, którzy mieli za życia dwa serca, rzędy zębów itd.
dusza zamordowanego

Zjawa

W przeliczeniu liczbowym streszczającym 500 opowieści podań chłopskich pochodzących z
XIX w., w których przytoczono dokładniejszą „metrykę demonów, udział poszczególnych kategorii „demonogennych” przedstawia się następująco: 656
Kategorie zmarłych, którzy
stać się mieli demonami
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

Martwe płody
Porońcy
Niechszczeńcy
Kobiety zmarłe podczas porodu
Kobiety zmarłe między porodem a wywodem
Zaręczeni, zmarli bezpośrednio przed ślubem
Zmarli podczas własnego ślubu
Samobójcy
Wisielcy
Utopieni

Liczba
przypadków
38
55
90
10
14
14
40
43
38
101

Zmarli inną nienaturalną i gwałtowną śmiercią

42

8,4

Inni

15

3,0

500

100,0

Razem:

% ogółu
przypadków
7,6
11,0
18,0
2,0
2,8
2,8
8,0
8,6
7,6
20,2

Nietrudno zauważyć, że wszystkie wyliczone tu kategorie sprowadzić można do jednej: tych,
którzy wyszli sensie biologicznym i nie wyszli w sensie obrzędowo-magicznym ze stanu poprzedniego, a nie weszli w sensie obrzędowo-magicznym i weszli w sensie biologicznym do
stanu następnego; czyli innymi słowy: tych, którzy usytuowali się poza jakimkolwiek określonym stanem i – z innego punktu widzenia – w paru stanach jednocześnie, więc w permanentnej
mediacji.
Ten mediacyjny charakter demonów i ludzi „demonogennych” uwypuklają też A – miejsca w
przestrzeni, B – okresy, z którymi wiąże te postacie podanie ludowe.
I tak:
Ad A.
Na Śląsku chowa się samobójców na drogach rozstajnych, często pod murem [...] w powiecie olkuskim powieszonego nie wiozą na cmentarz drogą, lecz granicami [...] w Małopolsce zachodniej chowają samobójców pod murem, w rogach cmentarza, na ścieżkach [...] na Podgórzu wschodnio-małopolskim wisielca nie można grzebać na
cmentarzu, tylko na granicy wsi [...] u górali nadłomnickich płód poroniony chowają pod murem cmentarza [...]
dzieci nieżywo urodzone grzebie się także pod murem...657

Identyczne świadectwa podane explicite znajdziemy nie tylko w dziełach etnografów. Oto np.
fragment zanotowanej w 1962 pieśni z Bychawki w województwie lubelskim:
...I przyjechał pod piekło:
Widzisz panno jak ciepło!
656
657

W pierwszej wersji (Stomma Mit Alkmeny, s. 105) oparto się na analizie 392 przypadków.
A. Fischer Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921, s. 355, 365 i 375.
102

Co ta panna zdziałała,
co się do nos dostała?
Pińcioro dzieci zrodziła
i uo szóstym myśliła.
Jedno leży pod ławo
przyrośnięte murawo.
Drugie leży pod progiem,
przyprósone barłogiem.
Trzecie w piecu spoliła,
a cwarte świńmi skarmiła.
Piąte leży pod miedzu,
Ludzie uo nim nie wiedzu...658

miejsca pochówku ludzi, którzy
po śmierci stać się mają demonami

n:
80
%:
28,2

razem

inne

na brzegach wód

na drogach

pod progami

pod płotami (murami)

na miedzach

na granicach wsi

Pod progiem, pod miedzą... Zbiór 284 takich ludowych informacji o miejscach pochówku ludzi, którzy po śmierci stać się musieli demonami, pozwala na zrobienie takiego oto zestawienia:

21

27

66

62

25

3

284

7,4

9,5

23,2

21,8

8,8

1,4

100

Jak widać, aż 98,9% owych „dziwnych”, mediacyjnych zmarłych grzebanych jest w miejscach granicznych – rozdzielających przestrzeń, należących więc do obu przyległych terytoriów
i jednocześnie nie należących do żadnego z nich... W miejscach granicznych, czyli w miejscach
niebezpiecznych (Na granicy wykwita czarodziejska paproć [...] „na granicach czyhają duchy
porywające dzieci...”659), objętych tabu; miejscach, których nie sposób opisać inaczej niż znowu
formułą mediacji: x = (y + z) i (-y + -z).
Na grzebaniu „marginalnych” nie kończy się bynajmniej kontakt świata demonicznego z granicami. Granice są również najczęstszym – podług ludowych relacji – miejscem pojawiania się
przekształconych już demonów (96,9% odnotowanych przypadków); tu przybywają również złe
czarownice, by zaprzedać swe dusze sługom piekieł (w 72,6% opowieści ludowych na ten temat,
a także w większości XVII i XVIII-wiecznych relacji z zeznań oskarżonych w procesach o czary); tu czekają na zlitowanie zaklęci i czarem przemienieni:
...Raz, gdy do Ruty jadę w czas noclegu,
Na MOŚCIE z końmi wóz staje,
Próżno woźnica przynagla do biegu,
Hej – krzyczy, biczem zadaje.
Stoją, a potem skoczą z całej mocy,
Dyszel przy samej pękł szrubie;
Zostać na polu samemu i w nocy,
„To lubię – rzekłem – to lubię!”
Ledwiem dokończył, aż straszna martwica
Wypływa z bliskich wód toni...660
658

Śpiewała Józefa Pidek; z materiałów ZJP UMCS w Lublinie.
Bystroń Czynniki magiczno-religijne..., s. 29, 30.
660
Mickiewicz To lubię, w. 37-46.
659
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Nie trzeba chyba tłumaczyć, że most jest miejscem niejako podwójnie mediacyjnym – raz,
jako część drogi; – dwa, jako zawieszony nad rzeką...
Ad B. Występowanie „czasów przejścia” – tych dziwnych okresów wyłączonych z jakości
poprzedzających je i następujących po nich chwil – wiąże się w wierzeniach ludowych, jak to
już wspominaliśmy, nie tylko z cyklem życia ludzkiego i towarzyszącymi mu obrzędami rodzinnymi. Ma swoje momenty przejścia każdy rok, ma także i każda doba. W tym ostatnim
przypadku są nimi: północ, południe, zmierzch i świt.
A gdy dwunastą w nocy odmierzył kościelny zegar, szum się nagle straszliwy uczynił. Pod wpływem nieludzkiej jakiejś siły rozchyliły się cmentarne wrota. Przodem szła zjawa straszliwa kształtem kościotrupa z ogniem w
oczodołach, od której zaduch trupi buchał...661

Nikogo, kto przeczytał jedną choćby, mrożącą krew w żyłach, opowieść o tajemnicach starych zamczysk i zapomnianych mogiłach, nie trzeba chyba przekonywać, że północ jest godziną
duchów. Znacznie mniej są natomiast znane w środowisku miejskim legendy o demonach pojawiających się o świcie, zmierzchu albo w południe. Tymczasem poczesne miejsce w demonologii ludowej zajmuje – jak pamiętamy – np. południca – obrzydliwa baba z sutkami do kolan i
wielką głową, nawiedzająca miedze równo z uderzeniem dzwonów na Anioł Pański. Z kolei,
wczesne ranki i zmierzchy to zwykła pora zmysłowych tańców rusałek:
...Rosa połyska, słońce zachodzi;
Białe po niebie snują się chmurki,
A wokół drżącej, złotej powodzi
Pławią się lasy, skały i wzgórki.
Nie przechodź łanku, nie przechodź żyta!
Śmiałość niejeden przepłacił śmiałek!
Już żyto w kłosie, a w życie skryta
Gromada błędnych, strasznych rusałek!...662

Procentowo, po zestawieniu 330 relacji dotyczących pór pojawiania się demonów ludowych,
kwestia ta przedstawia się następująco:

południe
Czas pojawiania się
istot demonicznych

n: 89
%:
27,0

północ

świt

zmie
rzch

inne
pory

razem

128
38,8

53
16,1

37
11,2

23
6,9

330
100

Aż 93,1% przypadków ukazywania się istot demonicznych ma więc, wedle tradycji ludowej,
przydarzać się w czterech tylko określonych chwilach doby – chwilach przejścia, czasach mediacji.
Równie wyraźny jest też związek demonów z czasami marginesu w cyklu rocznym. Podług
szczegółowych badań kalendarza słowiańskiego,663 zawiera on w ciągu roku – co znajduje swoje
661

A. Koliński Zmora, Kraków 1908, s. 43.
I. Kułakowski Rusałki – z podania gminnego, w. 1-4 i 17-20; [w:] Ballada polska, Wrocław 1962, s. 198-199.
663
Stomma Struktura czasowa, s. 59-179.
662
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uzasadnienie w metodach ludowej obserwacji słońca664 – czternaście takich stałych dat, które
wyznaczają, sankcjonowaną przez obrzędy przejścia, zmianę jakości czasu, w których – w konsekwencji – mamy więc do czynienia z kryzysowymi okresami mediacji. Są to święta:
1 św. Mikołaja 6 XII
2 św. Łucji 13 XII
3 Boże Narodzenie 25 XII
4 Nowy Rok, czyli Obrzezanie Pańskie 1 I
5 Trzech Króli, czyli Epifania, czyli (prawosł.) Chrzest Pański 6 I
6 Matki Boskiej Gromnicznej, czyli Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, czyli (prawosł.)
Spotkanie Pańskie 2 II
7 Matki Boskiej Roztwornej (Bolesnej), czyli Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 25
III
8 św. Jerzego (ew. św. Wojciecha) 23 IV
9 św. Wita, czyli (prawosł. ludowe Miszenije) 15 VI
10 wigilia Narodzenia św. Jana Chrzciciela 23 VI
11 Pietropawła, czyli św. św. Piotra i Pawła 29 VI
12 Matki Boskiej Zielnej, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 VIII
13 św. Michała Archanioła 29 IX
14 św. Marcina 11 XI
Każda z tych uroczystości wiąże się, w wierzeniach ludowych z gwałtownym wzrostem aktywności sił demonicznych. I tak np.
Chwilą wesela i uciechy wielkiej, pełnej radości dla czarownic była wigilia św. Łucji; w mocy tej najwięcej czarami się zatrudniały i gdzie mogły, tam psoty wyrabiały, dlatego tej nocy żaden gospodarz, żadna gospodyni nie
układała się do spokojnego snu...;665

ową „osobliwą moc szkodzenia” zachowują czarownice i w Dniu Bożego Narodzenia,666 wtedy
też ludzie zamieniają się w krwiożercze wilkołaki;667 z kolei na Nowy Rok napływają do wsi i
nawet dają się oglądać wszelakiego asortymentu duchy; 668 demony powstałe z dusz niechrzczeńców odprawiają procesje w dzień Trzech Króli; 669 w Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Pannie rodzą się tzw. „chowańce”;670 w Miszenije (św. Wita) wielki swój jubel święcą rusałki 671
itd., że nie wspomnimy już o Sobótce i dniu św. Michała – dwóch najbardziej bodaj demonicznych datach ludowego roku.
Wróćmy jednak wreszcie do przepisów „medycyny ludowej”. Łatwo stwierdzić, iż odzwierciedlają one te same relacje między istotami mediacyjnymi, granicami i czasami przejścia, z którymi mieliśmy do czynienia w przypadku demonów. Można wręcz powiedzieć, że polegają one
często na swoistym potęgowaniu mediacji w różnych jej wymiarach. Jeśli więc np. czasy przejścia określimy jako a, granice jako b, istoty mediacyjne jako c, a wszelkie pozostałe elementy
oznaczymy literą x; będziemy mogli streścić nasze recepty z działu „Granice, czasy przejścia i
dziwni zmarli” w nader krótkich formułach:
1
3b+3x
1
c+x
2
b+x
1
3c+x
3
b+x
1
2c+x
664

Ibidem.
A. Fischer Czarownice w dolinie nowotarskiej, Lwów 1927, s. 9.
666
Kolberg Pomorze, s. 382.
667
Tenże Mazury Pruskie, s. 75.
668
Tenże Litwa, s. 391.
669
Biegeleisen Matka i dziecko..., s. 230.
670
Szuchiewicz op. cit., t. III, s. 226.
671
W. Urnow Miszenije, Kiew 1887, s. 70.
665
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4
5
6
7
8
9
1
0

a+b+(c)
a+2b
2b+x
9b+3x
2b+x
a+b
2c+x

2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0

c+x
2a+2b+c+x
2a+3b+x
c+x
3a+b+x
a+b+x
a+2b+x

Formuły te są, jak widać, w różnym stopniu rozwinięte. Jeżeli jednak dodamy, iż „recepty”
typu 4, 15, 16, 18, 20 uważane są przez „medycynę ludową” za „silniejsze”, bardziej skuteczne
niż np.: 2, 3, 11, 14, 17, że – co więcej – występuje tu wyraźna gradacja („leku” typu a+b+c+x
używa się dopiero wobec nieskuteczności np. a+x 672), rysować nam się pocznie optymalny, ludowy przepis „farmakologiczny”: n(a)+n(b)+n(c)+n(x); a co za tym idzie – zobaczymy z całą jasnością wspomnianą zasadę „potęgowania mediacji w różnych jej wymiarach” w „medycynie
ludowej”. Zasada ta, co sprawdzić można łatwo przeglądając dane z jakiejkolwiek pracy poświęconej ludowej walce o zdrowie, wykorzystywana jest w „terapii” wiejskiej tak szeroko i
często, iż – rzec można – stanowi jeden z najbardziej podstawowych kanonów chłopskiej wiedzy o sposobach leczenia. Jeden z podstawowych, ale oczywiście nie jedyny. Na równi z mediacjami wykorzystywane są tu także podstawowe elementy konstrukcji tekstu mitycznego, a więc
opozycje i ich konfiguracje. Tym razem przeanalizować będziemy musieli kilka krótkich zbiorów przykładów:
III. OPOZYCJA LEWE–PRAWE W „WIEDZY LUDOWEJ”
Recepty i przekonania:
1 „Kobiety chcące zajść w ciążę synem powinny podczas spółkowania trzymać ręką za prawe
jądro mężowskie, a gdy chcą córki za lewe”. 673
2 Kobieta, która chce urodzić syna, musi rano wstawać z łóżka „prawą nogą”.674 (Porównać z
powszechnym wierzeniem, iż wstanie „lewą nogą” powoduje nieszczęście; prawą zaś – powodzenie przez cały dzień675).
3 Brud spod paznokcia lewej ręki wrzucony do wódki powoduje u osoby, która tę wódkę wypije, bóle głowy i ślepotę; brud spod paznokcia ręki prawej odwrotnie – przypadłości te leczy.676
4 „Kto spożyje mały palec lewej ręki nieżywo urodzomego dziecka, i do tego o północy, na
krzyżowej drodze, zwrócony na północ”, będzie mógł bezkarnie krzywdzić śpiących.677
672

BT Kruszyniany (woj. białostockie) 1974.
673
Talko-Hryncewicz op. cit., s. 67.
674
H. Biegeleisen U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą, Lwów 1929, s. 310.
675
Ibidem, s. 311; Nowa księga t. III, s. 784, s.v. Wstać.
676
BT Barbarówka (woj. chełmskie) 1977; Biegeleisen Lecznictwo..., s. 10.
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5 „Dzwonienie w prawym uchu zapowiada rychłe szczęście, w lewym uchu – nieszczęście”.678
Nie wnikając już tym razem w smakowite odwołania mediacyjne z „recepty” 4 (a+2b+c+3x),
skoncentrujmy uwagę właśnie na pomijanych dotychczas elementach x, które wykazują tu łączność z „ideami” lewej i prawej strony, reprezentowanymi w przykładach przez konkretne desygnaty: jądra, nogi, ręce, uszy. Wydaje się, że mamy do czynienia z klarownym szeregiem relacji:
prawe – męskie (syn) – szczęście – jasność (wyleczenie – ? ślepoty)
lewe – żeńskie (córka) – nieszczęście – ciemność (ślepota) – kierunek północny
Przypuszczenie to potwierdzają wierzenia dotyczące brakującego przeciwstawienia kierunku
północnego. I tak spotkanie z mężczyzną nadchodzącym z kierunku południowego zapewnia na
najbliższy czas same sukcesy679 (męskie – szczęście – południe); kąpiel w rzece płynącej z południa uwalnia od uroków680 (odwrócenie sytuacji z przykładu 4) itd. „Pierwszy bajarz plemienia zaczął opowiadać nie po to, by zabawić słuchaczy, lecz by przeprowadzić kolejny eksperyment – do jakiego stopnia jedno daje się łączyć z drugim, czy z jednego rodzi się następne...”
Zaiste, czyż na czym innym niż na takiej swoistej żonglerce relacjami polega również logika
konstrukcji cytowanych „recept”? Skoro południe łączy się ze szczęściem, szczęście zaś z prawą
stroną, jakiż może myśl mityczna681 znaleźć lepszy sposób sprowadzenia na kogoś nieszczęścia
niż połączenie przeciwieństw prawej strony i południa... Więc: „zjeść mały palec l e w e j ręki
[...] zwrócony na p ó ł n o c”...
IV. OPOZYCJA CISZA–HAŁAS W „WIEDZY LUDOWEJ”
Recepty i przekonania:
1 Jeśli dziecko przy chrzcie płacze i krzyczy, to będzie żyło; jeżeli zaś śpi albo jest potulne i
ciche, to umrze.682
2 Żeby nie dopuścić do śmierci człowieka będącego w agonii, podnosi się krzyk i płacz.683
3 Tylko hałas może przebudzić świat do życia – dlatego początek wiosny liczy się od pierwszego grzmotu, a wszystkim obrzędom powitania wiosny towarzyszyć musi rytualna wrzawa.684
4 Brak przyśpiewek i pohukiwań na weselu spowodować może bezpłodność panny młodej.685
5 Górale wielu okolic witali świt w dni niektórych świąt wchodząc na wierzchołki wzgórz, gdzie zwróceni
twarzami na wschód, podnosili wielką wrzawę na widok podnoszącego się brzasku.686
Problem rytualnego podnoszenia wrzawy nie doczekał się dotąd w Polsce ani jednego (sic!)
opracowania. Jest to tym dziwniejsze, że nie brakuje tu inspiracji. Np. podczas konferencji „Le
Charivari” zorganizowanej 25-27 IV 1977 przez paryskie Musée des Arts et Traditions Populaires
referaty przedstawili uczeni tej miary, co: Nicole Belmont, Carlo Ginsburg, Martin Ingram, Evelyne Patlagean
czy Martine Segalen... Termin „charivari”, przyjęty w etnologii francuskiej, któremu częściowo odpowiada włoskie „mattinata”, nie jest całkiem jednoznaczny; obejmuje bowiem z jednej strony wrzawę obrzędową, bądź
podnoszoną w celu (przykład 2) osiągnięcia konkretnego celu magicznego; z drugiej tzw. „kocią muzyką”, ma677

Biegeleisen Lecznictwo..., s. 73.
Ibidem, s. 155.
679
BT Piotrawin (woj. lubelskie) 1977.
680
Biegeleisen Lecznictwo..., s. 124.
681
C. Lévi-Strauss używa tu określenia „pensée sauvage” = myśl dzika (od dziki = człowiek pierwotny). Złe tłumaczenie polskie oddaje ten tytuł jako „myśl nieoswojona”, co niesłusznie przywodzi skojarzenia z nieuporządkowanym, dowolnym, pozostającym poza logiką.
682
Talko-Hryncewicz op. cit., s. 91.
683
Ibidem, s. 419.
684
N. Belmont Fonction de la dérision et symbolisme du bruit dans le charivari, referat wygłoszony na konferencji
„Le Charivari” 25 IV 1977 w Paryżu.
685
Ibidem.
686
„Etnografija” T. III: 1928, nr 2, s. 49.
678

107

jącą przecież zupełnie inny cel i wymiar społeczny. Ten brak precyzji terminologicznej nie stanowi jednak istotnej przeszkody w porównaniu ustaleń. I tak, o ile w przytoczonych przykładach polskich zawarty jest ciąg relacji,
hałas – życie – wiosna – płodność – jasność – cisza – śmierć – zima – bezpłodność – ciemność – kierunek
wschodni – góra (szczyty wzgórz) – kierunek zachodni – dół
o tyle np. na terenie Gaskonii, gdzie badania prowadził Daniel Fabre, dochodzi do tego szeregu
jeszcze tylko jedna wyraźna opozycja: czerwone–czarne, w której czerwone związane jest z charivari i życiem, zaś czarne z ciszą i śmiercią.687 Tak ścisła zbieżność podnosi oczywiście wiarygodność wypreparowanego przez nas zestawu opozycji, nie zwalnia jednak od obowiązku dołączenia bezpośredniej egzemplifikacji, przyjętych dotąd dedukcyjnie, związków ciszy z zimą,
kierunkiem zachodnim, ciemnością i dołem. Na szczęście o przykłady nietrudno. Mieszkańcy
Roztocza Tomaszowskiego twierdzą więc, iż ryb (rybom przypisywana jest, jak wiadomo, niemota – „dzieci i ryby głosu nie mają”, „ryba: wykrzyknik własnego milczenia”688) nie wolno
jeść po zmierzchu, gdyż sprowadzi to śmierć do domu.689 Ciąg asocjacji: cisza – ciemność –
śmierć – jest tu trudny do zakwestionowania. Na Podolu natomiast doradzają, by wrzaskliwe
kobiety wyprowadzać nocą, w wigilię Miszenija, w kierunku zachodnim i niespodziewanie
wrzucać do rowu. Po takiej „kuracji” gadatliwa baba stracić ma głos co najmniej do św. Michała
(29 IX).690 I znów: oparcie zasady tego działania na szeregu: ciemność – kierunek zachodni –
dół – cisza – nie nastręcza większych wątpliwości. By oderwać się na chwilę od materiału stricte
etnograficznego, przypomnijmy, że i we współczesnym żargonie „ciche noce” lub „ciche dni”
oznaczają okres braku stosunków seksualnych, a więc okres bezpłodności... Tą samą nazwę „ciche noce” nadawał natomiast lud polski XIX w. nocom adwentu, a więc początku zimy. Dodajmy wreszcie, że skojarzenia ciszy z ciemnością i śmiercią powtarzają się też uporczywie w literaturze pięknej: „Po sali idzie cisza przeraźliwa [...] Wzrok wlepia martwy, ślepy w jakiś punkt
na ścianie...”691 (Jan Lechoń); „Bom w elizejską wstąpił ciszę, gdzie ziemskich wspomnień nie
ma.”692 (Konstanty Marian Górski); „Na wierzchu ziemi ileż tutaj wrzawy? / A tam pod ziemią
jakaż cisza głucha?”693 (Wincenty Pol); „Północna ciszo!”694 (Kornel Ujejski); „Nocy [...] cicha,
cichuśka...”695 (Norbert Bończyk)...
V OPOZYCJA OTWARTE–ZAMKNIĘTE „W WIEDZY LUDOWEJ”
Recepty i przekonania:
1 Na Rusi południowej babka rozbiera kobietę przed porodem, zdejmuje odzież, spódnicę, chustkę, rozplata
włosy, wyjmuje z uszu kolczyki i zdejmuje pierścionki, jednym słowem stara się, żeby nie było nic zawiązanego.
Otwierają także wszystkie zamki w domu, kufry szafy, składy. Zamożniejsi proszą parocha o otwarcie carskich
wrót w cerkwi. Podobnież powinno być wszystko pootwierane i rozwiązane podczas porodu na Huculszczyinie,
pod Horodenką, gdzie baba upomina kobietę przed porodem, aby obeszła stół trzykrotnie dookoła i pootwierała
wszystko; ma to ułatwić poród. Na Białej Rusi [...] gdy kobieta czuje pierwsze bóle, rozbierają ją, rozpinają, rozplatają warkocze. Proszą też o otwarcie carskich wrót w cerkwi lub o wystawienie Przenajświętszego Sakramentu w
otwartym kościele, tudzież o otworzenie puszki z komunikantami. [...] Podobnież Żydzi polscy otwierają, przy zbliżaniu się rozwiązania, szafy i szuflady; jeśli to nie pomaga, wybijają okno...696
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2 Po urodzeniu natomiast: „wszystkie drzwi powinny być mocno zamknięte, a dziurki od
klucza pozatykane, lub też zamek powinien być zawiązany niebieskim fartuchem; okno ma być
zasłonięte...”697
3 Jeśli panna młoda nie chce w pierwszych latach małżeństwa mieć dzieci, to w czasie ślubu
winna mieć w zanadrzu (za gorsetem) zamknięty zamek, który należy potem położyć pod poduszkę.698
4 „Ilekroć na Podolu konanie przedłuża się parę dni lub niekiedy dłużej, przebijają sufit i rozrywają strzechę celem prędszego skonania. Straszną też klątwą jest u ludu tutejszego: »a szczob
nad toboju stelu rwały, jak budesz konaty«. Podobnie czynią na Ukrainie – przy ciężkim konaniu radzi się tu otworzyć skrzynie [...] W ogóle znane ludowi małoruskiemu wierzenia, że otwieranie okien, drzwi i piecy ułatwia śmierć ciężko konającemu.” 699
5 „Jeżeliby ktoś w dziurkę wywierconą w drzewie [...] włożył trochę włosów jakieś dziewczyny i tam je zaszpuntował kołkiem, to ta dziewczyna nie wyda się tak długo, dopóki się tych
włosów stamtąd nie wydobędzie.”700
Zasada magiczna ilustrowana przez przytoczone przykłady ma rodow6d ginący „w czasach
Seta” („Tak, gdziekolwiek rozejrzymy się w obrębie spraw ludzkich, nasuwa nam się ów zwrot i
początek wszechrzeczy przy wnikliwszym wejrzeniu gubi się w czasach Seta.”701). Wykorzystała ją przecież już bogini Hera, gdy postanowiła opóźnić narodziny Heraklesa (syna Zeusa i
Alkmeny) na tyle, by stracił on przywileje obiecane przez Zeusa temu, który narodzi się w rodzie Perseusza „przed zapadnięciem zmroku”:
Nie zwlekając ruszyła do Myken i przyspieszyła bóle porodowe Nikippe, żony króla Stenelosa. Potem pospiesznie udała się do Teb, zasiadła przed drzwiami Alkmeny krzyżując nogi, szaty zawiązując w węzły i splatając palce,
przez co opóźniła narodziny Heraklesa do chwili, gdy Eurysteus, dziecko siedmiomiesięczne, leżał już w kołysce.
[...] Inni natomiast opowiadają, że z polecenia Hery porodowi przeszkadzała Ejlejtyja, a wierna służąca Alkmeny,
żółtowłosa Galantis, wyszła z izby porodowej i podała nieprawdziwą wiadomość o urodzeniu się dziecka Alkmeny.
Zaskoczona Ejlejtyja zerwała się wówczas, rozłożyła dłonie, wyprostowała nogi i wtedy to przyszedł na świat Herakles.702

Działania Hery (ew. Ejleptyji) są wręcz schematycznie proste:
– w celu uniemożliwienia porodu: zawiązywanie, zamykanie, zaplatanie
– w celu spowodowania porodu: rozwiązywanie, otwieranie, rozplatanie.
Odpowiadają im dokładnie działania z przykładów: 1, 3 (w celu uniemożliwienia zapłodnienia), 4 (w celu spowodowania śmierci) i 5 (w celu uniemożliwienia małżeństwa). Nieco kłopotów nastręcza natomiast w pierwszej chwili przykład 2. Przypomnijmy jednak trójfazową teorię
obrzędów przejścia Arnolda Van Gennepa: by zmienić stan, trzeba zostać najpierw wypuszczonym ze stanu poprzedzającego, co umożliwione zastaje magicznie właśnie przez rozwiązywanie,
otwieranie itp.; przejść następnie przez mediacyjną fazę marginesu (teraz możemy już zrozumieć, dlaczego zjawiska charakterystyczne dla tej fazy określane są w etnologii polskiej mianem
„magii Alkmeny”703), i ostatecznie zostać przyjętym do nowego stanu, a więc magicznie w tym
stanie zawiązanym, zamkniętym itp. Ciąg konsekwencji w słowiańskim cyklu obrzędów rodzinnych przedstawia się więc w uproszczeniu następująco (otwieranie = a, zamykanie = -a):
...a. (urodziny). -a.....a. (inicjacja). -a.....a. (ślub). -a.....a. (śmierć). -a.....a
697

Ibidem, s. 27-28.
Biegeleisen Matka i dziecko..., s. 23-24.
699
Fischer Zwyczaje pogrzebowe..., s. 81.
700
Kosiński Materyały etnograficzne..., s. 59.
701
Mann Józef i jego bracia, t. I, s. 17.
702
R. Graves Mity greckie, Warszawa 1974, s. 411-412.
703
Stomma Mit Alkmeny, s. 89-110.
698

109

co tłumaczy nam w pełni przykład 2, jak również relacjonowane już przeciwstawienie rozpleciny–oczepiny (= zawiązanie włosów, niech nas nie myli cepeliowskie piękno tak zwanych „czepców”). Jak więc widać opozycja otwarte–zamknięte towarzyszy wszystkim obrzędom rodzinnym, a także – dodajmy od razu – dorocznym704 i gospodarczym.705 Jest również obficie wykorzystywana w „medycynie ludowej” sensu stricto; jak to wykazuje zestawienie 317 „recept” ludowych:
działania
a
n
%
W celu uchronienia zdrowego
od choroby
W celu przywrócenia zdrowia
choremu
W celu uniemożliwienia przywrócenia zdrowia choremu
W celu spowodowania
zachorowania zdrowego

działania
-a
n
%

razem
n

%
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1,8
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98,2
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7
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100

–

0

21
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97,0

1

3,0
Razem:

33
317
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Opozycja otwarte–zamknięte jest więc w tekście ludowym równoważna opozycji zmiana–
ciągłość. Czy jest tu jednak jedynym jej reprezentantem?
W przypisach „medycyny ludowej”, dotyczących zwalczania zaistniałych już chorób, napotykamy niezwykle często wskazania ilościowe. Nie są one nazbyt urozmaicone – przeważa liczba trzy, często podnoszona do drugiej, trzeciej, a nawet czwartej potęgi. Np.:
3: „Ból zębów przechodzi, gdy się ich dotknie trzy razy kością z cmentarza”706; na choroby
gardła pomagać ma trzykrotne obmycie się w potoku707 itd.
3 × 3: „Na puchlinę pomaga następujący środek: »Ugotować razem dziewięć czubków z
choiny, dziewięć gałązek z wiśni, dziewięć gałązek z gruszek i dziewięć z jabłoni, trzy kamienie
rozpalić, wlać na nie odwar, i tym się naparzać«” 708; przeciw rznawkom [? LS] należy do kąpieli
dziecka wrzucić dziewięć noży z dziewięciu chałup i powtarzać taką kąpiel dziewięciokrotnie709...
3 × 3 × 3: „Na ból gardła polecają pić trzy razy po dziewięć (27 razy) wodę przelaną przez
wilcze gardło.”710
3 × 3 × 3 × 3: „Na zapalenie płuc trzeba zmówić dziewięć razy po dziewięć zdrowasiek i
dziewięć razy po dziewięć potrzeć piersi kwiatem dziurawca” 711...
Obok ilorazów trójki pojawia się jeszcze 7 i 77 (jako odpowiednik 7 × 7: „koso bez kose pomnożyć, ta bedo dwie kosy”712). Np.:
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7: „Żółtaczkę leczy lud [...] w ten sposób: chory rzuca odziedziczonego dukata do wody i
przez siedem dni myje się tą wodą i ją pije”; 713 przeciw febrze należy przez siedem dni nacinać
znaczki na lasce leszczynowej, a potem na każdy znaczek chuchnąć trzy razy.714
7 × 7: Z zamawiań „zimnicy”: „Wierzbo, przychodzę do ciebie, weź 77 zimnic ode mnie”;
„Zimnico, zawiązuję się przed tobą na 77 sposobów” itd.715
Zupełnie zaś sporadycznie występują tu jeszcze: 75, 11, czy 13.
Inaczej wygląda natomiast sprawa w przypadku ludowej „profilaktyki”, w której odnajdujemy zabezpieczenia przed chorobą „podwójnym i poczwórnym węzłem”; pojawiają się też iloczyny dwójki, jak 4, 8 i oczywiście... 88.716
Kluczem do wyjaśnienia tych różnic jest zrozumienie znaczeniowego, a nie konwencjonalnego charakteru wszelkich liczb w kulturze ludowej.717 Pod względem znaczeniowym dzielą się
zaś one przede wszystkim na dwie grupy: liczb parzystych i nieparzystych. Oto na przykład jedną z bardziej rozpowszechnionych wróżb małżeńskich na Słowiańszczyźnie jest liczenie przez
dziewczyny kołków w płocie, przelatujących ptaków itp. Jeśli liczba ich będzie nieparzysta,
dziewczyna w tym jeszcze roku wyjdzie za mąż; jeśli parzysta – żadnych szans. Przy stole wigilijnym (o ile między biesiadnikami nie ma kobiety ciężarnej) zasiada się w parzystym gronie, w
przekonaniu, iż złamanie tej zasady spowodowałoby nieuniknioną śmierć jednego z domowników; liczba dań na opasanym łańcuchem stole718 musi być wszakże nieparzysta, „ażeby szczęście w roku następnym sprzyjało”,719 żeby był ten następny rok od minionego lepszy. Reguły są
tu surowe – gdy kogoś nie stać na dziewięć (3×) bożonarodzeniowych potraw, musi ograniczyć
się do trzech,720 przy czym po trzy łyki z każdego dania wigilijnego odstąpić jeszcze trzeba
zwierzętom domowym.721 Jeżeli zaś liczba uczestników wigilii okazuje się nieparzysta, nie
można, mimo że pierwsza gwiazda świeci już na niebie, przystąpić o wieczerzy, aż uda się doprosić kogokolwiek do pary.722 O co tu chodzi? Jaka jest logika tych wszystkich poczynań? Odwołajmy się do jednego jeszcze przykładu.
W bajkach ludowych napotykamy bardzo często motyw trzech braci – dwóch mądrych i jednego głupiego; siedmiu miast – sześciu zwykłych i siódmego czarownego itd. Radzieccy uczeni
Wiaczesław Iwanow i Władimir Toporow uznali wręcz za regułę, iż bajki posługują się schematem n+1 (rzadziej: n-1), w którym postacie lub obiekty parzyste (n) mają charakter statyczny,
natomiast bohater lub obiekt suplementarny (+1) podlegać będzie nadzwyczajnym metamorfozom.723 Innymi słowy: liczby nieparzyste określają w tradycji ludowej sytuacje niejako otwarte,
wymagające zmiany; liczby parzyste natomiast sytuacje ustabilizowane, zamknięte:
ciągłość – zamknięte – parzyste
zmiana – otwarte – nieparzyste.
Powiązanie takie tłumaczy nam oczywiście zasadę wróżb małżeńskich opartych na liczeniu
przedmiotów, jak również przyczyny, dla których liczba zasiadających do wigilii (gdy nie ma
szans na rychłe narodziny dziecka!) musi być parzysta – otwarcie, zmiana oznaczać mogłaby tu
wszakże jedynie śmierć jednego z obecnych. Dlaczego jednak liczba potraw na bożonarodzeniowym stole ma być nieparzysta – toż może ona równie dobrze powodować przybytek, jak i
713
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ubytek dóbr w nadchodzącym roku! Spostrzeżenie to byłoby niewątpliwie słuszne, gdyby liczenie osób przy stole wyłączyć tu, wyabstrahować z całego zespołu wigilijnych praktyk magicznych. Przypomnijmy sobie bowiem o spętującym nogi stołowe łańcuchu albo powróśle. Już za
chwilę biesiadnicy wstaną i wznosząc wesołe okrzyki zaczną rzucać dziewiątą (+1) potrawę,
tzw. kutię w górę, w kierunku stropu.724 W tym samym czasie to, co z dołu, będzie wciąż zamknięte na kłódkę (zawiązane na solidny supeł). Alternatywa przestaje więc istnieć. Podczas
gdy szereg: dół – nieszczęście pozostaje unieruchomiony, szereg: góra – szczęście łączy się z
otwarte – nieparzyste. Tylko ku lepszemu i szczęśliwszemu może się więc zmieniać na ten nowy
rok! A przy okazji rozważań nad tą ludową, łamigłówkową wręcz, przezornością wspomnieć
może warto również jakże dobrze nam znaną instytucję wznoszenia ku górze na szczęście i pomyślność pełnych kielichów, które następnie, już puste, unicestwiane są – ku utrapieniu pań
domów – uderzeniem w dół, o podłogę, „o ziemię”...
Na marginesie jedna jeszcze uwaga – przy wspólnym zasadniczym znaczeniu liczb nieparzystych zachodzą jednak między poszczególnymi z nich istotne różnice. O ile więc liczba trzy jest
w tekście słowiańskiej tradycji ludowej z reguły złożenia 2+1, 725 o tyle już liczbę siedem interpretować tu można dwojako: w myśl wywodów Wiaczesława Iwanowa i Władimira Toporowa
jako 6+1 lub jako 4+3, gdzie liczba cztery „jest od czasów prehistorycznych symbolem trwałości”,726 a przede wszystkim (cztery strony świata, cztery pory roku) „uniwersalności i całości”.727 Innymi słowy cyfra siedem może być też znaczącym zmiany totalnej, całościowej w odróżnieniu od fragmentarycznego i częściowego (tylko +1) charakteru zmiany symbolizowanej
przez trójkę. Różnica ta, którą teoretycy magii liczb, jak np. benedyktyni – Georges Champeaux
i Simon Sterckx728 tłumaczyć zwykli na przykładach biblijnych (7 kościołów, 7 gwiazd, 7 trąb, 7
pieczęci, 7 czasz, 7 głów itd. w Apokalipsie św. Jana), znajduje swoje subtelne odbicie również
w „medycynie ludowej”. „Potrójnie” są tu więc leczone przeważnie przypadłości dające się wyraźnie zlokalizować, jak ból zębów, gardła, płuc, zranienia itp. Do liczby siedem sięga się natomiast w przypadkach „ogólnych”, jak febra, żółtaczka, epilepsja... Nie jest to wprawdzie żelazna
reguła, ale na pewno tendencja wyraźna i wymagająca baczniejszej uwagi.
VI OPOZYCJA NA ZEWNĄTRZ–DO WEWNĄTRZ W „MEDYCYNIE LUDOWEJ”
Zamawiania ludowe:
1 Na różę:
...Wychodź!
Wychodź!
Wchodź!
Idź na góry!
Na lasy!
Gdzie słoneczko nie doświeci,
Ptaszek nie doleci.
Zgiń!
Przepadnij na wieczne niewczasy!729

724

Kolberg Pokucie, t. I, s. 82.
Por.: H. Blanquart Les mystères de la nativité christique, Paris 1973, s. 82.
726
Chevalier, Gheerbrandt op. cit., t. IV, s. 72-73.
727
Ibidem.
728
G. Champeaux, S. Stercx Introduction au monde des symboles, Paris 1966.
729
Kotula Znaki przeszłości..., s. 201-202.
725
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2 Na gościec:
Z rąk,
Z nóg
I z pięty –
Uciekaj, ty bólu przeklęty!
Tam gdzie słońce nie dogrzeje,
Gdzie wiatr nie dowieje,
Gdzie kogut nie dopieje,
Gdzie pies nie doszczeka,
Niech tam ból ucieka!
Na bary, Na lasy,
Na suche korzenie,
Żeby cię nie znało żadne ludzkie plemię. 730

3 Na „zagnocicę”:
Odejdź precz, brzydka poganico!
Niemiła niemilico!
Kasi z głowy,
Kasi z szyi,
Z całego ciała,
Z kości na mięso,
Z mięsa na skórę.
Pójdź na pustynie,
Gdzie dzwony nie dzwonią,
Gdzie kur nie pieje,
Gdzie wół nie ryczy,
Gdzie owca nie beczy...731

4 Na „przestrach”:
Przestrachu!
Przestrachu!
Idź na bory, na lasy,
Na suche korzenie,
Gdzie nie dojdzie cłowiek
Ani żodne stworzenie.
Gdzie cie kogut nie dopieje,
Kura nie dogdoce,
Sroka nie doskrzecy,
Wrona nie dokrace,
Kot nie domiaucy,
Koń nie dokwicy,
Pies nie dosceko [...]
Przestrachu!
Przestrachu!
Jo cie się nie boję!
Bo się w żywocie Panny Maryi dostoję.732

Omawiając w rozdziale II jedno z bliźniaczych zamówień (na tzw. „boleśnicę”) napisaliśmy
m.in.:

730

Ibidem, s. 239.
Biegeleisen Lecznictwo..., s. 44.
732
Kotula Znaki przeszłości..., s. 289-290.
731
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Nasz świat, świat swoich, jest jedynie rzeczywisty, j e s t. Poza jego granicami znajduje się już tylko „nieznany
i pozbawiony kształtu bezmiar [...] rozciąga się tajemniczy i straszny świat demonów, larw, ludzi zmarłych i obcych
– chaos, śmierć i noc”. [...] „Idź na góry, na lasy” – a więc poza przestrzeń zamieszkaną i zorganizowaną, „na suche
korzenie, gdzie ci nie dojdzie cłowiek ani żodne stworzenie” – czyli w krainę śmierci...

Właściwie niewiele można dodać do tego komentarza. Choroba usuwana na zewnątrz, poza
obręb ciała („Z kości na mięso, Z mięsa na skórę...”) i poza orbis interior, znaleźć się ma w dalekim (gdzie nie doświeci, nie dopieje, nie doleci, nie dokrace, nie dowieje itd.) orbis exterior –
krainie śmierci. Ten niezwykle wyraźnie, wręcz łopatologicznie zarysowany ciąg:
orbis exterior – na zewnątrz – dalekie – śmierć
nie znajduje jednak w narracji zamawiających proporcjonalnej – dopowiedzianej przeciwwagi,
prócz jedynych wersów:
...Przestrachu!
Przestrachu!
Jo cie się nie boję!
Bo się w żywocie Panny Maryi dostoję.

gdzie „żywot Panny Maryi” jest – jak słusznie zauważa Czesław Hernas733 – symbolem łona
matki – środka świata. Tematykę ludowych wyobrażeń o środku świata podjął już w 1934 r. Jan
Stanisław Bystroń.734 Jego studia dostarczyły wiele cennego, anegdotycznego materiału, jednak
przekonania poszczególnych grup, iż żyją w centrum właśnie, uznał on ostatecznie za prosty
przejaw lokalnych nacjonalizmów. Inną – indywidualistyczną wersję zaproponował Tomasz
Mann:
Świat ma wiele środków, odrębny dla każdej istoty i każdą istotę stawiający w jej własnym kręgu. Stoisz zaledwie o pół łokcia ode mnie, ale otacza cię krąg świata, którego środkiem nie jestem ja, lecz ty właśnie. Ja zaś stanowię środek mojego kręgu...735

Chociaż słowa biblijnego Józefa podtrzymał w tym względzie sam Salvatore Dali stwierdzając w wywiadzie dla „Paris Match”: „Kiedy leżę między peronami dworca kolejowego w Perpignan, środek świata znajduje się dokładnie w punkcie mojego pępka” – i ta intuicja nie wydaje
się słuszna. Trzeba bowiem zauważyć, że w kulturach typu ludowego wyobrażenia dotyczące
środka świata rozwijają się wielotorowo. Odnajdujemy tu więc z jednej strony cały zestaw opowieści o górach i drzewach kosmicznych, których szczyty sięga ją niebios, a opoki (korzenie)
ostatecznych podziemi, u stóp których tryskają źródła życia; z drugiej strony wyraźne elementy
„środkowości” przypisywane są naszej wsi”, miejscowym sanktuariom, wreszcie – własnemu
domowi. Czy jest jednak możliwe, by jeden świat miał parę środków jednocześnie? Ależ tak!
Nie powinniśmy bowiem myśleć – pisze Mircea Eliade – że symbolizm „Środka” posiada geometryczne konsekwencje, tak oczywiste dla zachodniego sposobu myślenia. [...] Wielość „środków świata” wewnątrz jednego zamieszkałego regionu jest zupełnie do przyjęcia, ponieważ nie mamy tu do czynienia ze zwykłą, laicką, homogeniczną przestrzenią geometryczną, lecz z przestrzenią sakralną, świętą. Stykamy się z sakralną, mityczną geografią,
jedyną geografią, która praktycznie się liczy. Geografia świecka, „obiektywna”, jest bez znaczenia, bo jest teoretyczną, abstrakcyjną konstrukcją przestrzeni i świata, w którym naprawdę nikt nie mieszka, świata, który z zasady
musi być światem nieznanym. W geografii mitycznej przestrzeń święta jest bardziej realną przestrzenią, ponieważ
dla człowieka pierwotnego mit jest czymś realnym jako zdający sprawą z prawdziwej rzeczywistości...736

733

Cz. Hernas Wstęp do: Kotula Znaki przeszłości..., s. 20.
J. S. Bystroń Tradycyjne wyobrażenia o środku świata, [w:] Zbiór prac poświęconych przez Towarzystwo Geograficzne we Lwowie Eugeniuszowi Romerowi w 40-lecie jego twórczości naukowej, Lwów 1934, s. 592-594.
735
Mann Józef i jego bracia, t. II, s. 1.
736
Eliade Symbolika środka..., s. 1391.
734
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Z prawdziwej rzeczywistości, którą determinuje tekst danej kultury. Tak więc typowa triada
środków świata wymienianych przez chłopa polskiego: „mój dom – moja wieś – Częstochowa”
(ew. Jerozolima lub Rzym, rzadziej – bliższe, lokalne sanktuarium)737 – nie urąga mitycznej logice. Stwarza natomiast warunki do istotnego różnicowania litery narracji mitycznej, odnoszącej
się do owych „środków”. W akcesoria centrum738 obrastać będzie przede wszystkim „środek”
odleglejszy. Wieża kościoła jasnogórskiego jawić się więc pocznie jako universalis columna,
axis mundi; pod kościołem rozciągać się będą strzeżone przez smoka (warto tu porównać legendy
związane ze wzgórzem wawelskim) przepastne groty; zaś woda w studniach klasztornych zamieni się w krew
na chwilę przed końcem świata...739 Natomiast nasz dom, nasza wieś (acz nie należy tu lekceważyć takich symbolów, jak znaki na środku belki stropowej, podłaźnik, podział przestrzeni miejsca zamieszkania)740 ujawniają
swój „środkowy” charakter przede wszystkim per negationem:
Człowiek oderwany od swojej społeczności nie może żyć. [...] Banicja, interdykt są karą równą śmierci. Zakaz
udzielania sakramentów w Kościele, zakaz utrzymywania kontaktów z członkami własnego plemienia w społeczeństwach pierwotnych zabijają tego, kogo dotknęły. Człowiek pierwotny zna jedną tylko społeczność. [...] Życie jest
dlań jeszcze całością, a wspólnota łącząca go ze społecznością jest właśnie życiem obdarzonym mocą. 741

Moc zaś znajduje się pośrodku.742 Życie jest więc wewnątrz kręgu swojskości i bliskości –
śmierć na zewnątrz:
orbis exterior – na zewnątrz – dalekie – śmierć
orbis interior – do wewnątrz – bliskie – życie.
A przyczynkiem do realności tej dychotomii niech będzie nawet nie słynna scena wypędzenia
Jagusi z Lipiec, kiedy to „w jej oczach szeroko rozwartych gorzało ponure płomię grozy i śmierci”,743 ile całkiem współczesne przekonanie, że nie pożyje długo, kto oddawszy ziemię na rentę
opuszcza rodzinną wieś...
Polska tradycja ludowa nie dorobiła się wątku, który by dokładnie odpowiadał historii Antajosa (Anteusza). Wydaje się jednak, że w pełni odpowiada jej powszechny wśród emigrujących
chłopów zwyczaj zabierania w nieznane woreczka z życiodajną ziemią z centrum – z rodzinnego
zagonu.
On rzucił ojców zagrody,
By w świat wyruszyć nieznany. [...]
Wziął tylko klejnot jedyny:
Garść czarnej ziemi ojczystej.744

Wspomnijmy też strach przed śmiercią w orbis exterior – wielokrotnie wyrażane życzenia „śmierci na rodzinnej ziemi”: „O grób dla kości naszych w ziemi naszej / Prosimy Cię Panie”745 (Adam Mickiewicz), „Ziemię, którą kochałem / Niech użyźniam sobą”746 (Antoni Gorecki), „Mówicie, co chcecie, a umrzeć ochoczej, /
Gdy swojej ziemi nasypią na oczy.”747 (Ludwik Kondratowicz)... Tak, umrzeć na ziemi, gdzie axis
mundi łączy świat i sfery niebieskie, gdzie więc dusza najpewniej i najpełniej rozpoczyna nowe
życie.
737

BT Roztocze Tomaszowskie 1976; BT Chełmszczyzna Wschodnia 1977.
Por.: M. Eliade Sacrum – mit – historia, Warszawa 1970, s. 73-80.
739
BT Skordjów (woj. chełmskie) 1976; por.: A. W. Wieczorkowski Legendy i podania z Oporowa. Wizja czasu i
przestrzeni, 1971 (maszynopis w dysp. KE UW).
740
Por.: J. S. Wasilewski Symboliczne uniwersum jurty mongolskiej, „Etnografia Polska” T. XXI: 1977, s. 98-113.
741
Van der Leeuw op. cit., s. 291.
742
Eliade Traktat o historii religii..., s. 230-232, 368-376.
743
W. Reymont Chłopi, Warszawa 1952, t. IV, s. 293.
744
A. Kraushar Garść ziemi, w. 1-2 i 7-8.
745
Mickiewicz Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Litania pielgrzymska, w. 1260.
746
A. Gorecki Grobowce pod Powązkami, w. 26.
747
L. Kondratowicz Nocleg hetmański, Epilog, w. 93-94.
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VII OPOZYCJA PRZÓD–TYŁ W „WIEDZY LUDOWEJ”
Recepty i przekonania:
1 Na wrzody: „Po odmówieniu pacierza pociera się pieniądzem miedzianym wrzód trzykrotnie i rzuca go się poza siebie” po czym pacjent nie oglądając się wraca do domu.748
2 „»Martwa kości! ubywaj, jak umarły w grobie.« – Wymówiwszy te słowa trzykrotnie, rzuca się kość poza siebie i odchodzi nie oglądając się.”749
3 Przeciw urokom odpluwa się w tył, przez lewe ramię. 750
4 „Kto chodzi do tyłu, ten wpycha swoją matkę do piekła.”751
5 „Obce ciało usuwa się z oka spluwając trzykrotnie przez przeciwne (tj. lewe) ramię.”752
6 Na „zimnicę”: „Stanąć twarzą na południe i trzykrotnie powtórzyć »Idź na lasy, bólu z
głowy«, po czym jeszcze siedmiokrotnie: »Jak ty, słońce, grzejesz, niech i mnie ciepło będzie«.
Następnie odpluć w tył, przez lewe ramię”.753
Zakaz oglądania się do tyłu, za siebie, powielany do znudzenia w ludowych legendach o zdobywcach kwiatu paproci, „wody żywej” czy podziemnych skarbów, nie jest oczywiście w tradycji ludowej niczym oryginalnym. Pamiętamy przecież los biblijnej żony Lota754 lub Eurydyki, za
którą wbrew nakazowi Hadesa obejrzał się kochający Orfeusz.755 Posłuchała natomiast rady Tejrezjasza roztropna Alkmena, nie obejrzała się na skałę, gdzie siadywał Sfinks i ocaliła życie Heraklesa...756 Podobne przykłady można mnożyć. Wszystkie one prowadzić będą jednak do jednego wniosku: oto za plecami, z tyłu, czają się nieszczęście i śmierć, podczas gdy kierunek naprzód wiedzie ku pomyślności i życiu.
przód – życie
tył – śmierć.
Na tej właśnie parze przeciwieństw opiera się zasada zabobonu zakazującego wracać się z raz
zaczętej drogi lub tak znane powiedzonka, jak np.: „Kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera”. Nie inna jest też podstawa wszystkich przytoczonych „recept”. Rzucanie lub odpluwanie
za siebie symbolów choroby (w wypadku uroku działaniom tym towarzyszy odpowiednia formuła słowna) to przecież nic innego, jak uśmiercanie i unicestwianie tej przypadłości. Regułę:
„do tyłu” uzupełniają jeszcze instrukcje dodatkowe: „przez lewe ramię” (przykłady 3, 5, 6) i na
północ (przykład 6). Wreszcie: „Kto chodzi do tyłu, ten wpycha swoją matkę do piekła”.
W tym lakonicznym zdaniu – stwierdza Jerzy Sławomir Wasilewski – zawarty jest szkielet umożliwiający rekonstrukcję całej struktury czasu i przestrzeni w myśleniu tradycyjnym z jej regułą korelowania i przekładności
wymiarów: ruch do tyłu asocjowany jest (jak i ruch w lewo) z ruchem w dół, do piekła, a także z przeszłością, skoro jego skutkom podlega matka, a więc osoba poprzedzająca ego w porządku czasowym, reprezentująca przeszłość...757

Uzyskujemy więc ostatecznie serię przeciwstawień:
przód – życie – prawe – południe – góra – przyszłość
tył – śmierć – lewe – północ – dół – przeszłość.
748

Biegeleisen Lecznictwo..., s. 101.
Ibidem, s. 103.
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Ibidem, s. 248 (powszechne).
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Wasilewski Po śmierci wędrować..., cz. I, s. 109.
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Graves op. cit., s. 117.
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Ibidem, s. 416.
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Skoro zaś, już po raz drugi, zetknęliśmy się ubocznie z zestawieniem opozycji:
góra – życie
dół – śmierć
warto omówić niezwykle ciekawy rytuał, który w klasyce etnologicznej określa się, za Mircea
Eliadem758 łacińskim mianem „humi positio”. Zgodnie z brzmieniem tej nazwy polega on – w
największym skrócie – na składaniu na ziemi (ewentualnie zanurzaniu w wodzie) nowo narodzonych dzieci, chorych, umierających itd., a następnie podnoszeniu ich ku górze. Obrządek ten
rozpowszechniony na ziemiach polskich szczególnie szeroko, pomijając chrzest, w odniesieniu
do umierających (tzw. „układanie na ziemi”759) odpowiada nowym narodzinom.760
W pierwszej chwili wszystko wydaje się jasne: opuszczanie, a więc ruch ku dołowi nabiera tu
znaczenia śmierci, z kolei ruch ku górze – życia. Zapewne. Jaką rolę pełnią tu jednak wymienne
elementy – ziemia i woda? Nie trzeba chyba obszerniej uzasadniać stwierdzenia, że we wszystkich kulturach kręgu indoeuropejskiego (i nie tylko w nich) powtarza się, jako podstawa wszelkich kultów wegetacyjnych, charakterystyczna triada: kobieta – ziemia – płodność.761 Oczywisty
związek z płodnością, żeby wspomnieć tu tylko popularny dyngus, wykazuje też woda. Druga
faza rytuału humi positio – podjęcie z ziemi, podobnie jak wynurzenie z wody, miałaby więc,
potwierdzające sens narodzin, znaczenie wyjścia z łona matki. W tym też duchu interpretuje obrządek Mircea Eliade. Nie podważając jednak w niczym związku:
kobieta – ziemia – woda – płodność
zauważyć trzeba, że zarówno ziemia (pochówek w ziemi), jak i woda (jako żywioł) są również ściśle powiązane
ze śmiercią. Gdyby też humi positio rozpatrywać z punktu widzenia pierwszej jego fazy, moglibyśmy dojść do
odwrotnych niż poprzednio wniosków; stwierdzić mianowicie, że tak opuszczenie do ziemi, jak i zanurzenie w
wodzie mają względnie wyraźny charakter pogrzebania – oddania śmierci. Ta równoprawność dwóch sprzecznych interpretacji, przy jednoczesnym braku cech mediacyjnych w znakach ziemi i wody, pozwala wysnuć
przypuszczenie, iż szereg:
kobieta – ziemia – woda – płodność
nie wchodzi, jako całość, w bezpośrednią asocjację z opozycjami: życie–śmierć, przód–tył itd.
Jakie są wobec tego szeregu jego przeciwstawienia?
Zanim zajmiemy się ich poszukiwaniami, przypomnijmy, że jak ustaliliśmy dotąd (pkt III)
żeńskie łączone jest w tekście polskiej kultury ludowej z lewym, nieszczęściem, ciemnością i
kierunkiem północnym. Są to na pewno zestawienia zadziwiająco mało awantażowne. Czyż bowiem nieszczęście, ciemność itd. nie stoją w naszym elementarnym, emocjonalnym odczuciu w
jaskrawej sprzeczności z radosnymi aktami narodzin i macierzyństwa? By wyjaśnić tę pozorną
sprzeczność, odwołajmy się do rudymentarnego założenia wszystkich kultur ludowych kręgu
indoeuropejskiego: k o b i e t a j e s t istotą nieczystą.
Pogląd ten był zresztą przez długie wieki podtrzymywany i nolens volens ugruntowany przez
chrześcijaństwo. Opowieści o rzekomej dyskusji nad kwestią, „czy kobieta ma duszę”, która
rozgorzeć miała 23 X 585 r. na synodzie w Macon, mają wprawdzie nader mizerne podstawy
źródłowe762; przyznać jednak trzeba, iż mizoginia Kościoła wyrażała się nieraz – i to aż po
XVIII w. – groteskowymi wręcz manifestami. Pisał np. św. Odo, słynny opat Cluny:
Całe piękno ciała polega na skórze. Gdyby mężczyźni zdawali sobie sprawę, co się pod skórą ukrywa, to sam
widok kobiet byłby im wstrętny. Bo cóż mieści się w kobiecych nosach, gardłach, brzuchach...? – Obrzydliwe nieczystości. A my, którzy wzdrygamy tknąć się choćby palcem błota, rzygowin czy gnoju, jakże możemy czuć pożądanie ściskania w ramionach tych worków ekskrementów!? 763
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Niestety, nie kończyło się na słowach. Praktycznym wcieleniem w życie pielęgnowanych
przez teologów przekonań o naturze niewieściej były tragiczne, masowe procesy o czary XVI i
XVII w. Owa dziwna histeria antyfeministyczna, która tak doskonale zespoliła w sobie ludowe z
teologicznym, czy – jak woli to określić John Glissen – „obyczajowe z prawnym”.764 Te wielowiekowe uprzedzenia Kościoła tłumaczono najczęściej przejętym przez wczesne chrześcijaństwo dziedzictwem wschodniego ascetyzmu 765 oraz wpływami różnych odmian manicheizmu,766
w których (nie podjęła tego wątku herezja katarska767) kobieta poczytywana była za „wazę nieczystości”, „lirę szatana” itp. Św. Odo ze swoją nienawiścią do kobiecego ciała byłby więc konsekwentnie wierny praźródłom. Zarówno bowiem w tradycjach ascetycznych (co szczególnie
wyraźnie objawiło się u ebionitów i enkratytów), jak i manichejskich, stosunek do kobiety warunkowany był jej usytuowaniem w opozycji duch–materia, duchowe–doczesne. Przyczyną
„nieczystości” kobiety była tu więc jej natura fizyczna; biologizm manifestujący się w – przypominanych nawet w ikonografii świętych przez natrętne atrybuty lunarne – menstruacjach,
okresie ciąży, porodzie... Jak podsumowanie brzmią słowa Francesco Petrarki:
Kobieta... jest prawdziwym diabłem, wrogiem pokoju, źródłem rozterek, przyczyną zbędnych kłótni zakłócających równowagę ducha... A niechże się żenią ci, którzy czują pociąg do obcowania z żoną, do nocnych obłapywanek, do skomlenia dzieciarni, do udręki bezsenności... My, jeśli tylko leży to w naszej mocy, wolimy uwieczniać
nasze imię talentem, a nie małżeństwem, dziełami ducha, a nie dzieciakami, w cnocie, a nie w zespoleniu z kobietą...768

Kłótnie, kopulacja, dzieciarnia – tak streszczał istotę kobiecości poeta przez lat czterdzieści
siedem tkliwie zakochany w Laurze, wielki humanista, „pierwszy przedstawiciel czasów nowożytnych”.769 Czyż można się w tej sytuacji dziwić, że nastawieni mniej lirycznie stawiali kropkę
nad i, uznając fizjologię kobiecą za animalizm, a jej zewnętrzne przejawy za nieczystość i zagrożenie?
Tradycja ludowa wydaje nam się w pierwszej chwili bliska temu spojrzeniu na kobietę. I tak
np. kobietom menstruującym nie wolno na wsi polskiej XIX w. dotykać zapasów żywności, by
ich nie skalały; z tych samych względów zabronione jest im zbliżanie się do ognia.770 Zakazy te
można jednak, bez uciekania się do tezy o cielesnej naturze kobiet, łatwo wytłumaczyć mediacyjnym charakterem czasu ciąży i krwi miesiączkowej („wszelkie wydzieliny ciała ludzkiego,
nie wyłączając wydzielin menstruacyjnych, są nieczyste” 771 – napisał już w 1927 r., a więc pół
wieku przed Edmundem Leachem, Stanisław Ciszewski). Sprawa zaczyna się komplikować dopiero – i to zgoła już przestając pasować do prostej wykładni średniowieczno-renesansowej
teologii kobiecości – gdy stwierdzimy, że ogień skalany zostaje również przez zwrócenie w jego
kierunku nagiego prącia lub jego symboli, jak tzw. „figa”772 czy wysunięty z ust język,773 przez
wrzucenie do żaru drzazg z kołyski774 itd. Streszczając powiedzieć można, że kala ogień
wszystko, co związane jest w jakikolwiek sposób z powstawaniem życia. Czyżby więc sam akt
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J. Glissen Individualisme et sécurité juridique: la prépondérance de la loi et de l’acte écrit au XVI siécle dans
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R. Nelli Dictionnaire des Hérésies méridionales, Toulouse 1968.
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dawania życia miał być aktem nieczystym? Czyżby kobieta miała być istotą nieczystą właśnie
dlatego, że daje życie?
Paradoks ten tłumaczą nam dobitnie ludowe opowieści antropogoniczne, które mutatis mutandis zbliżają się do wersji biblijnej. Otóż w szczęśliwych początkach, w okresie „starowieku”
– jak to pięknie określa Stanisław Vincenz775 (Mircea Eliade używa tu terminu „illud tempus”776) ludzie znajdowali się w sytuacji rajskiej – nie było zimy, nie było nieszczęść, nie było
śmierci. Dalsze wydarzenia mają dość różne wersje, zgodne są wszakże, iż za sprawą kobiety
nieśmiertelność jednostkowa zamieniona została na nieśmiertelność gatunkową.777 „Obarczę cię
niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci...”778 – mówi
Jahwe do Ewy w następstwie jej grzechu. Jest to kara. Dopóki bowiem nie było śmierci, nie było
i potrzeby rodzenia. Narodziny są konsekwencją śmierci; wszystko więc, co związane z płodnością, skażone jest śmiercią. Skażona śmiercią – nieczysta – jest więc kobieta we wszystkim, co
przypomina o jej płodności, zdolności macierzyńskiej. Z drugiej strony tylko poprzez płodność i
narodziny podtrzymane być może życie. Toteż „nieczysty” znak kobiety nie wchodzi jednak, w
tekście kultury ludowej w bezpośrednie związki z „ideą” śmierci w opozycji życie–śmierć.
Przeciwstawieniem płodnego – dającego śmierć musi tu być bowiem bezpłodne – dające życie.
Takim właśnie znakiem jest w kulturze ludowej ogień. Ogień, z którego nic nie może się zrodzić
(motyw feniksa nie występuje w rdzennej tradycji słowiańskiej), lecz bez ciepła którego życie
nie mogłoby się rozwijać. Od ognia zaś krok już tylko do triady: ogień – słońce – niebo, leżącej
u podstaw wszelkich kultów uraniczno-solarnych, triady zapełniającej ostatecznie „wolne miejsca” w szeregu przeciwstawień:
męskie – niebo – ogień – bezpłodność – słońce
żeńskie – ziemia – woda – płodność – księżyc.
Rozumiemy teraz, dlaczego, nawet w najprymitywniejszym słowiańskim piśmie obrazkowym,779 regenerujący się wciąż na nowo księżyc symbolizować będzie (podług „medycyny ludowej” powoduje on też period) kobietę, słońce zaś – mężczyznę; dlaczego mężczyzna „oczyszcza” się po stosunku seksualnym spoglądając na niebo lub zwracając twarz ku słońcu;780 ogień
ma moc oczyszczającą781 itd., itd.
Szeregi omówionych opozycji wpisane w tabelę (patrz tabela s. 186) tworzą razem swoiste
prolegomena do „Tablic Mendelejewa” tekstu polskiej kultury ludowej XIX w. Można przyjąć,
że wszystkie elementy opozycji umieszczone w górnej części rzędów pionowych wchodzą między sobą, podobnie jak elementy z dolnej części rzędów pionowych między sobą, w pewne
mniej lub bardziej istotne związki.782 Standardowe połączenia elementów opozycyjnych wskazują nam jednak przede wszystkim rzędy poziome. Stąd niejednokrotne zdwojenia w zapisie
rzędów pionowych – np. lewe występuje powszechnie zarówno w szeregu: śmierć – tył – dół
itd.; jak i: żeńskie – ziemia – woda itd. Analizując konkretne dane musimy w takim wypadku
zbadać szczególnie dokładnie relacje systematyczne desygnatów „lewości” by ustalić, którego z
dwóch możliwych szeregów są one tutaj desygnatami; nie zapominając jednocześnie, że mogą
one mieć również charakter łącznika (pośrednika) pomiędzy alternatywnymi szeregami. Opozycje zapisane na marginesach tabeli (poza liniami poziomymi) występują wymiennie z opozycjami bazowymi z tego samego rzędu pionowego (np. zdrowie–choroba i życie–śmierć). Tabela
nie wyczerpuje oczywiście zbioru opozycji bazowych organizujących świadomość mityczną
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chłopa polskiego XIX w. Już jednak nawet w tak niedoskonałej formie może być ona niezwykle
użyteczna przy:
a) badaniach porównawczych,
b) tworzeniu znaczeniowych klasyfikacji zjawisk,
c) wyjaśnianiu znaczenia wierzeń, rytuałów i opowieści ludowych, a także wielu społecznych
postaw i zachowań.

Spróbujmy podsumować dotychczasowe ustalenia:
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d) demaskowaniu wtórnych racjonalizacji i fałszywych reinterpretacji mitów.
Tej ostatniej funkcji „Tablic Mendelejewa” warto poświęcić chwilę uwagi. Pisze np. Władysław Kosiński: „Pannie młodej dają po powrocie od ślubu napić się wody, aby była dobra jak
woda”.783 Woda wykazuje w tabeli standardowy związek z płodnością (ten sam rząd poziomy),
natomiast określenie „dobra jak woda” jest redundantnym epitetem skojarzeniowym. Możemy
więc śmiało wnosić, iż rytualne pojenie panny młodej wodą jest w rzeczywistości elementem
magii płodności – służyć ma magicznemu zapewnieniu potomstwa młodej parze.
Albo: „Po obiedzie, w dzień Bożego Narodzenia, wychodzą na dwór i krzyczą, jak mogą najgłośniej, aby przez cały rok byli głośni”.784 W rzeczywistości chodzić tu musi (szereg: życie –
jasność – wiosna – hałas itd.) o zapewnienie sobie życia lub (opozycja wymienna: szczęście–
nieszczęście) pomyślności na najbliższy rok.
Są to oczywiście – warto to powtarzać do znudzenia – przypadki najprostsze. W znacznej
większości materiałów mamy do czynienia z desygnatami, których przynależność do konkretnej
opozycji musi być dopiero ustalona w wyniku odrębnych, szczegółowych i nieraz żmudnych
studiów. Weźmy za przykład niewinne ludowe porzekadło, które dzięki Teofilowi Lenartowiczowi785 przetrwało i wśród współczesnych gadek dziecinnych: „Deszczyk pada, słońce świeci,
czarownica masło kleci”. Składa się ono z dwóch mitemów: 1 – słońca świecącego jednocześnie
z padającym deszczem i 2 – czarownicy wyrabiającej masło. Drugi z tych wątków, powszechny
w folklorze europejskim, skąd (niekiedy zapewne via instruktarze inkwizytorskie786) trafił do
aktów oskarżeń w procesach o czary XVI-XVIII w.,787 ma w polskiej tradycji ludowej szczególnie wiele odmian.788 W dwóch tylko tomach Ludu... cytuje Oskar Kolberg około stu wierzeń
świadczących o ścisłym związku czarownic z nabiałem, przy czym najczęściej powtarzają się
tu789 motywy ciot wytwarzających monstrualne ilości masła oraz pozyskujących surowiec do je783
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go wyrobu poprzez a – podbieranie mleka od krów sąsiadów i b – dojenie przedmiotów martwych (kijów, uzd, mioteł itp.). W tym ostatnim przypadku spotykamy się z jaskrawym paradoksem – oto pokarm nowo narodzonego, substancja jawnie związana z płodnością, otrzymywana
jest z obiektów nie mogących żyć ani dawać życia. 790 Jest to więc mleko zaprzeczające swojej
najistotniejszej funkcji, mleko oderwane od dziedziny płodności – mleko nie mleko. Inaczej w
przypadku a. Pochodzenie mleka jest tu półnaturalne; na odległość, przy wykorzystaniu wiedzy
tajemnej itd. czarownice okradają jednak naturalnych producentów mleka – krowy. Wszelako
nie zawsze jest to możliwe. Zapisane dwukrotnie na Roztoczu791 i w Chełmskiem792 remedium
na czary nakazuje wprowadzenie do zagrożonej obory parodniowego cielaka. „Ciota nie będzie
wiedziała, która z krów jest karmiąca i na wszelki wypadek mleka żadnej nie ruszy.”793 Mleko
krów cielnych (czyli mleko realizujące swe właściwe funkcje, mleko – mleko) jest więc dla czarownicy niedostępne, szkodliwe lub bezużyteczne. Gustuje ona natomiast w mleku wydzielanym
przez udomowione przeżuwacze już po okresie potrzebnym do wykarmienia potomstwa, mleku
znów niejako zbędnym, bezcelowym, pełniącym tylko drugorzędne funkcje... I tak oto w relacjach czarownica–mleko zaczyna się powoli rysować pewna konsekwencja. Odnaleźć można ją
zresztą i we wszystkich innych dziedzinach zainteresowań czarownic.
Rozważmy choćby ich kolekcjonerskie zainteresowania falliczne. „Tych członków wstydliwych podczas w liczbie niemałej, to jest dwadzieścia abo trzydzieści, razem w gniazdo ptasze
abo też skrzynię jaką zamykają, a te jakoby żywe pomykają się do jedzenia owsa abo inszej zobi...”794 – stwierdza zgodnie z wierzeniami ludowymi.795 „Malleus maleficarum”. A przecież te
same czarownice-fallofilki odstrasza skutecznie ukazanie im przez mężczyznę nagiego prącia
(najlepiej w stanie erekcji796) lub jego desygnatów... Za pierwszym razem chodzi jednak o prącie
samo w sobie i dla siebie żyjące (tak, żyjące – toż opycha się owsem797), oderwane (w przenośni
i dosłownie) od swego samczego właściciela, nie mogące więc służyć do właściwych, prokreacyjnych celów. Za drugim – o prącie na swoim miejscu, pozostające tak dobitnym znakiem
płodności798 (to przecież dlatego jego widok kala ogień) i życia (szereg: życie – góra – hałas –
płodność itd.), że jednoznaczne nawet w swoich namiastkach.
Podobnie i ze stosunkami seksualnymi czarownic z diabłami. Uczeni inkwizytorzy rozważali
niezwykle drobiazgowo problem, jak i czy może diabeł zapłodnić czarownicę.799 Tymczasem
jest to dylemat najzupełniej obcy kulturze ludowej. „Item fassa, isz mi się kazał maczać za ten
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Ten ptasi pokarm fallusów, to pogłos nieuświadamianego już dzisiaj związku etymologicznego: słowa kuś, kokiet... pochodzą od: kur, kogot – kogut. Porównaj: F. Sławski Słownik etymologiczny języka polskiego, s.v. Kokot,
Kur, Kuras, Kurzec, Kuś.
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Zob.: zawartość semantyczna współczesnych wyrażeń: „chłop z jajami”, „chłop bez jaj’’, „po chuju fest” itp.
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Insitoris, Sprenger op. cit., s. 162-172 et passim.
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członek męski i widziałam nasienie na ręku swych”,800 „ciota to dla diabła ma zawsze tylną
piwnicę”.801 Spotykamy też liczne opisy uprawianych przez ludowe czarownice praktyk sodomicznych (diabeł-kozioł), algolagnicznych, koprolagnicznych, a przede wszystkim koprofagicznych (sens strukturalny wydzielin ludzkich został już wyczerpująco omówiony). Zawsze są to
praktyki wynaturzone – spółkowania z góry uniemożliwiające zapłodnienie, kopulacje nie kopulacje. Można by sądzić, że chodzi tu po prostu o wywołanie zgrozy, epatowanie opinii, ukazanie całej sprośności i bezwstydu czarownic. Jeśli tak – czemu pominięta została całkowicie,
otwierająca w tym względzie nieograniczone możliwości,802 sfera techniki i figur seksualnych?
Wyraźnie nie chodzi o potęgowanie efektu nieprzyzwoitości lub grzeszności, lecz właśnie podkreślenie bezskuteczności, bezfunkcyjności – mediacyjnego charakteru zjawiska.
A przecież przywołać możemy jeszcze, omówione przy okazji rozważań nad naturą demonów ludowych, obszerne zagadnienie czasoprzestrzeni działania czarownic, ich związków z mitem Alkmeny. Nie wydaje się jednak, by wniosło to do przewodu jakiekolwiek nowe elementy.
Ograniczmy się więc do podsumowania dotychczas zasygnalizowanych pól zainteresowania
ciot:

sfera działania
czarownic

sfera niemożności
działania czarownic

P
a–––
b–––
c–––

-P
–––
–––
–––

a mleko – pokarm potomstwa
b prącie – narząd kopulacyjny
c kopulacja dla prokreacji

brak laktacji
brak prącia lub prącie
martwe
brak kopulacji
(asceza, celibat, dziewictwo)

(P i -P)
mleko nie będące pokarmem potomstwa
prącie nie będące narządem kopulacyjnym
kopulacja nie związana z
prokreacją (uniemożliwiająca ją)
–––
–––
–––

Modelowanie obrazu czarownicy polega więc w kulturze ludowej (znamy już tę technikę z
„medycyny ludowej” – czy nie dlatego ludowe znachorki były z reguły poczytywane za cioty?)
na mnożeniu, kombinowaniu i potęgowaniu elementów mediacyjnych. Kradzież mleka – nie
dość, że z samej swojej istoty związanego z przejściowym okresem porodu, narodzin, to jeszcze
specyficznego, mediacyjnie wynaturzonego rodzaju – jest tego wymownym świadectwem. Z
mleka tego wyrabia czarownica masło.
W wierzeniach celtyckich i germańskich masło jest przede wszystkim pokarmem demonów
powstających z dusz zmarłych,803 a więc istot, których mediacyjna natura jest nam już dobrze
znana. Pojedyncze wzmianki poświadczają podobne znaczenie masła i na Słowiańszczyźnie804
(nieznana jest niestety ani jedna praca z tego terenu, która omawiałaby szerzej symbolikę przetworzonego mleka). Pojawia się tu także postać śpiącej królewny w „domku z masła”. Królewna
owa nie ucina sobie bynajmniej popołudniowej drzemki, określenie „śpiąca” jest w legendzie
eufemizmem stanu swoistej hibernacji: ni to życia, ni to śmierci, dziania się zatrzymanego.
800

Z zeznań Zofii Baranowej z Lublina obwinionej o „czary i obcowanie z diabłem” (X 1643). Cyt. za: M. Dąbrowska-Zakrzewska Procesy o czary w Lublinie w XVII i XVIII w., „Prace i Materiały Etnograficzne” T. VI: 1947, s.
238.
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BT Susiec (woj. zamojskie) 1976.
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Por.: Redliński op. cit., s. 186-187, 197-199, 210.
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Ogam – Tradition Celtique, Rennes 1948, z. 4 (fascicule hors-série), s. 20.
804
Moszyński Kultura ludowa Słowian, t. II, cz. 1, s. 662.
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że dobór siedziby podkreślać ma ten właśnie charakter egzystencji
bohaterki. Toż skonstruowany jest ten domek z symbolu płodności w formie zbitej i ustałej, dynamicznego w stanie statycznym, albo – ludowy dyskurs tego nie precyzuje – z przetworzonej w
stan przejściowy (dopiero „wśród pocałunków ognia” realizuje się cel masła – twierdzi Rig Veda805) materii na wstępie już podejrzanej, czyli krótko mówiąc z mleka nie mleka, w formie nie
formie...
Wyjaśnia się więc ostatecznie produkcyjna tajemnica czarownic – tych bezużytecznych przodownic pracy wywożących swoje wytwory do lasu, na zmarnowanie806 i powracających znów
wytrwale w maślany kierat. A nie zapominajmy przy tym o meteorologii. Toż w informacji o
pogodzie zawarta była – jak się okazuje – kapitalna wskazówka. „Deszczyk pada, słońce świeci,
czarownica masło kleci.” Tak oto niewinna rymowanka poczyna nam się jawić jako prosta, ale i
wyczerpująca definicja samej, zasadzającej się na mediacyjnym charakterze zjawisk wchodzących z nią w związki idei czarowniczości, której klecenie masła i specyficzna aura są desygnatami.
Zapewne, do podobnych wniosków moglibyśmy dojść również zestawiając mechanicznie
szeregi słońca i wody (jasności i ciemności) oraz odwołując się do mediacyjnego (czas przejścia) charakteru laktacji. Nasza analiza byłaby jednak w takim przypadku ogromnie zubożona.
Nie mielibyśmy np. możliwości zauważenia subtelnych różnic w traktowaniu, w dyskursie ludowym, różnych rodzajów mleka; nie w pełni zrozumiały pozostałby desygnat masła itd. A
przecież w przypadku np. ludowych tradycji o zwierzętach czy roślinach, których umiejscowienie w systemie, a więc odniesienie do określonej denotacji „spowodowane być mogło – jak pisaliśmy – przez różnorakie, nieraz przypadkowe asocjacje”, sprawa komplikuje się jeszcze bardziej.
Niech więc będzie nam wolno raz jeszcze podkreślić, iż „Tablice Mandelejewa” są nam niezwykle przydatne i wręcz niezbędne na poziomie analizy współzależności między denotacjami
(wypreparowanymi, „idealnymi” elementami opozycji i mediacji); o tym jednak, jaki element
tych opozycji (mediacji) desygnuje dany mitem, nie mamy prawa wnosić nawet na podstawie
pozornie oczywistych, „wyraźnych” czy „jasnych” skojarzeń. Tym bardziej, że oczekiwać nas tu
mogą nieoczekiwane kłopoty. Kogut np. symbolizować może płodność, diabła, wschód, a również... triumf chrześcijaństwa;807 węzeł nie zawsze łączyć się będzie z „zamkniętym” itd., itd.
Niestety, nie ma innej drogi do pokonania tych trudności niż ostrożna i drobiazgowa analiza relacji symbolicznych, systematycznych i homologicznych każdego mitemu i każdego znaku.
A na marginesie zasad korzystania z „Tablic Mendelejewa” jedna jeszcze istotna uwaga. Jak
łatwo zauważyć, brak w nich opozycji, która zrobiła największą bodaj karierę w naukach humanistycznych, wchodząc nawet do języka potocznego. Brak sformułowanej przez Emila Durkheima, a rozsławionej przede wszystkim przez Mircea Eliadego, opozycji sacrum–profanum.
Nie jest to przeoczenie. Sacrum objawia się bowiem człowiekowi poprzez hierofanię. Hierofanią
może zaś być „cokolwiek”.808 Innymi słowy hierofanią okazać się może każdy znak, bez względu na to, jaki i jak umiejscowiony w tekście kultury ludowej element opozycji lub mediacji dotychczas desygnował. Co więcej – objawienie się sacrum poprzez dany znak nie oznacza najczęściej uświęcenia całej klasy znaków, do której należy. Wręcz odwrotnie: „dialektya hierofanii
zakłada zawsze jakiś mniej lub więcej wyraźny wybór, jakieś wyodrębnienie. Jakiś przedmiot
staje się przedmiotem sakralnym o tyle, o ile wciela (tzn. objawia) coś innego, coś różnego od
siebie”.809 Inne natomiast przedmioty, zewnętrznie podobne, a nawet identyczne, pozbawiane
jednak owego suplementu „różności” pozostają w sferze profanum. Jak widać więc, granice
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Rig Veda 4, 58, 250-251.
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Urech op. cit., s. 41.
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Ibidem, s. 19.
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między sacrum i profanum przebiegają wewnątrz klas desygnatów zupełnie niezależnie od podziałów i porządku „Tablic Mendelejewa”. Tego zasadniczego faktu, o którym niestety wydają
się zapominać niektórzy badacze wliczający beztrosko opozycję sacrum–profanum do semiotycznych katalogów, nie zmienia ją oczywiście te rzadkie sytuacje, gdy w sacrum – jak w przypadku orbis interior – obejmuje całą „ideę” stanowiącą w strukturze dyskursu ludowego element
apozycji albo mediacji. Tutaj dochodzi bowiem do głosu wewnętrzna ambiwalencja sacrum łączącego w sobie fascinosum i tremendum, przy czym zarówno fascinasum prowadzić może ku
tremendum („Zbytnie powodzenie w polowaniu niepokoi... W każdej dziedzinie doskonałość
przeraża”810), jak i tremendum ku fascinosum („lęk, bojaźliwa rezerwa istnieje w obliczu tego
wszystkiego, co jest obce, niezwykłe, nowe, gdyż tego rodzaju obecność zaskakująca jest znakiem mocy”811). Toteż odwrotnie proporcjonalne rozmieszczenie elementów tremendum i fascinosum u swoich i obcych nie zaprzecza bynajmniej przynależności obu tych kategorii do sfery
sacrum. Pozytyw i negatyw mogą tu, rzecz nie do pomyślenia w „Tablicach Mendelejewa”, łączyć się w numinotycznej jedni. Ta zaś jedność – by powtórnie spojrzeć na sprawę od drugiej
strony – nie zaprzecza z kolei przynależności swojego i obcego do innych szeregów opozycji ani
jakimkolwiek tej przynależności konsekwencjom.
Ten swoisty dualizm w spojrzeniu kultury ludowej na rzeczywistość, którego jedną składową
akcentu je strukturalizm, drugą zaś fenomenologia (co dość precyzyjnie zakreśla granice przydatności i kompetencji tych ujęć), odpowiada w znacznej mierze rozróżnieniu: relacja o świecie–stosunek do świata; czy inaczej: rozumienie świata–przeżywanie świata. Tłumaczy to ostatecznie brak opozycji sacrum–profanum w tabeli sporządzonej przede wszystkim na podstawie
analiz strzępów tzw. „wiedzy ludowej” z „medycyną” na czele; utkane są one bowiem z przędzy
rozumienia przede wszystkim, wizji konstrukcji świata, z której wyciągane są, z dużą konsekwencją i logiką, „terapeutyczne” wnioski.
Ze stwierdzenia, iż „medycyna ludowa” stanowi summa summarum zbiór kombinacji, zdeterminowanych przez „Tablice Mendelejewa” elementów opozycji i mediacji, wynikają brzemienne konsekwencje. Otóż nie naszą jest rzeczą rozstrzyganie, czy wizja kosmosu zawarta w
tekście kultury ludowej jest prawdziwa, czy nie. Pozostawiając ulotne pojęcie prawdy filozofom
i teologom, pozwólmy sobie jednak na konstatację: Na pewno jest to wizja zupełnie inna od wypracowanej przez współczesną naukę europejską. Więcej – nie ma między nimi żadnego właściwie iunctim, sprzeczności natomiast co niemiara.
Po cóż to oczywiste stwierdzenie? Oto funkcjonuje po dziś dzień, i to nawet w kręgach ludzi
wykształconych, swoisty mit lecznictwa ludowego. Ba! – ulegają mu również etnografowie. Pisze np. Adam Paluch:
Badania stanu lecznictwa ludowego w Polsce [...] prowadzone w sposób zorganizowany, planowy, posiadają
znaczenie utylitarne, mogą przyczynić się do sprawniejszego i efektywniejszego funkcjonowania opieki zdrowotnej. [...] Często w opinii lekarskiej wszystko to, co nie wyszło z murów akademii medycznych, to zabobon i przeżytek. Wydaje się jednak, że stawianie w ten sposób sprawy jest chyba – szczególnie w dzisiejszej dobie – jakimś
anachronizmem i wyraźnym nieporozumieniem. 812

I jako koronny argument: „Przypomnę tylko uważane za znachorskie (czytaj zabobonne) leczenie ran przez okładanie ich zwilżonym chlebem wraz z pajęczyną, nim została odkryta przez
Aleksandra Fleminga penicylina...”813
Przyjmijmy, chociaż nie jest to wygodne – inne przykłady byłyby o wiele bardziej spektakularne – potyczkę na polu wyznaczonym przez przeciwnika. W największym skrócie:
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A. Paluch Badania nad lecznictwem ludowym w Polsce i ich współczesne znaczenie, [w:] Funkcje społeczne etnologii, Poznań 1979, s. 86-87.
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Ibidem, s. 88.
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1 W pracy Juliana Talko-Hryncewicza (lekarz Uniwersytetu w Kijowie, lekarz w Zwinogródce 1878-1892, lekarz okręgowy i powiatowy oraz gérant Oddziału TroickosawskoKiachtyńskiego Cesarskiego Rosyjskiego Geograficznego Towarzystwa w Troickosawsku 18921908, członek korespondent od 1903 i czynny Polskiej Akademii Umiejętności od 1927, profesor 1908-1920 i profesor honorowy antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1926, członek
Międzynarodowego Instytutu Antropologii w Paryżu od 1923, doktor medycyny honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1926) Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi południowej uznawanej powszechnie za najpełniejszą monografię „medycyny ludowej” z terenu Słowiańszczyzny, wylicza się sześćdziesiąt ludowych sposobów leczenia ran. 814 Wspomniany przez Adama
Palucha jest spośród nich jednym z mniej uznanych, równorzędnym z takimi np. zabiegami, jak:
– przykładanie na świeżą ranę sadzy
– zalewanie rany stolarskim klejem, atramentem, naftą
– kładzenie na ranę starej miedzianej monety, otrębów drzewnych, proszku węgla z drzewa
dębowego
– smarowanie białkiem z jaja, śmietaną („którą dają potem kotu do zlizania”), tłuszczem borsuczym, mydłem z cukrem utartym z łojem
– wyciskanie do rany przeżutego uprzednio przez baby maku, ciepłego łajna bydlęcego, liści
lebiodki.
– dawanie rany do wylizania psom itd.
Lista ta świadczy jednoznacznie, że w przypadku „medycyny ludowej” nie ma i nie może być
mowy o eksperymencie – sprawdzaniu skutków aplikowanego środka. Eksperyment taki (nie ma
potrzeby odwoływać się do teoretycznych, warunkowanych choćby przez efekt placebo,815
możliwości przeprowadzenia go w warunkach wsi XIX w.) musiałby bowiem doprowadzić do
popularyzacji specyfików rzeczywiście skutecznych, przy jednoczesnym wyeliminowaniu działań obojętnych czy – przede wszystkim – szkodliwych. Żadnej z tych tendencji na wsi słowiańskiej XIX w. odnotować się jednak nie da. Również stopniowa racjonalizacja medycyny ludowej
w późniejszym okresie jest wynikiem akcji uświadamiających lekarzy „z murów akademii medycznych”, a nie jakichkolwiek procesów odśrodkowych.
2 Ta sama pajęczyna stosowana jest przez „medycynę ludową” w przypadkach innych dwudziestu trzech chorób, przy których jej użycie zgoła nie może już być wytłumaczone zawartością
penicyliny (np. przykładanie pajęczyny do brzucha przeciw rozwolnieniu816). Te właśnie przypadki ujawniają jednak jej magiczny sens, związany (podobnie jak stosowane wymiennie: klej
czy sznurek) z symboliką zamykania.
Identyczne argumenty przytoczyć można również (a przecież nie chcąc ułatwiać sobie polemiki nie uciekliśmy się do przytaczania takich praktyk, jak zamawiania, wyliczania czy nekromagia) odnośnie do cieszącego się szczególnym uznaniem ludowego ziołolecznictwa. Nie oznacza to bynajmniej, by nie mogły się w „medycynie ludowej” zdarzać przepisy mniej czy bardziej
celne (prawidłowe) z punktu widzenia naukowej wiedzy medycznej. Jest to jednak przede
wszystkim kwestia przypadku. Nie tak mało prawdopodobnego zresztą, jeśli weźmiemy pod
uwagę, że takie środki, jak np. wywary z szałwii, dziurawca czy macierzanki stosowane są przez
lud przeciw większości chorób. Istnieje więc znaczna możliwość... I być może, choć wydaje się,
że zawartość penicyliny w nitkach pajęczych jest zbyt mała, by wywierać ona mogła jakikolwiek skutek,817 do takich przypadków należy stosowanie pajęczyny do ran. Nie zmienia to jednak ogólnej zasady, że dobór recept „medycyny ludowej” (poza środkami bezpośrednio doznawalnego działania, jak wódka na oszołomienie, mak na uśpienie) oparty jest na „Tablicach
Mendelejewa” – na micie, nie zaś racjonalnej analizie reakcji i skutków.
814
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BT Kalwaria Zebrzydowska (woj. bielsko-bialskie) 1977.
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Nasz sarkastyczny cudzysłów nad słowami „medycyna ludowa” niech zaś uzasadniają dodatkowo również pozafarmakologiczne działania jej adeptów. Relacjonuje Julian TalkoHryncewicz:
Jeżeli wszelkie środki lecznicze, wewnętrznie i zewnętrznie stosowane, jak i mistyczne nie przynoszą pomocy
rodzącej, to wówczas następuje cały szereg praktyk fizycznie na niej odbywanych i dla niej często śmiertelnych [...]
Np.: mąż sadza żonę u siebie na kolanach i ze wszystkich sił stara się ją podrzucać do góry. Jeśli to nie pomaga, to
kładą ją na ławę i podjąwszy nogi do góry trzęsą lub ciągną za nogi w dwie przeciwne strony, co nieraz daje powód
do rozdarcia międzykrocza. [...], starają się wywołać poród biciem, szczypaniem palcami, a nawet kąsaniem zębami
tyłka i warg sromowych (powszechne). Znam jeden podobny przypadek, który się zdarzył we wsi Wodzianej w roku 1881, że nieszczęśliwa położnica od takich praktyk zakończyła życie w ciężkich męczarniach. W razach nieprawidłowego położenia płodu babki wiejskie stosują swoje sposoby [...] mają one sobie za prawidło ciągnąć za tę
część ciała, która stanowi część poprzedzającą, a która się nadaje do tego; bardzo też często odrywają dziecku rączkę lub nóżkę (powszechne). Jeżeli ciągnąc za wypadającą rączkę nie mogą wydobyć dziecka, co zwykle się zdarza,
to wówczas, wezwawszy kilku silnych chłopów do pomocy, przywiązują rączkę do osmalonego biczyska i ciągną
za nią nieraz tak silnie, aż oderwą. 818

Aurea prima sata est aetas. Być może. Niekoniecznie jednak akurat w dziedzinie medycyny.
A swoją drogą wzrastająca ostatnio wiara w możliwości medycyny „prostaczków”, wzrastająca wbrew wszelkim dokumentom, jest zjawiskiem godnym odrębnych studiów. Ma ono zapewne związek z ogólnym rozczarowaniem bezsilnością nauki w iluż dotkliwych sprawach. Jeżeli jednak zaufanie do „medycyny ludowej” podsycają z przekonaniem i w dobrej wierze fachowcy-etnografowie, to dojść można do wniosku, iż izolacja świadomościowa jest na równi
przywilejem kultur typu ludowego, jak i niektórych środowisk naukowych: że i współczesny
naukowiec zobaczyć może w przedmiocie badań to właśnie i to tylko, co widzieć chce – co zostało zakodowane w tekście jego tradycji naukowej. Do zagadnienia tego – problemu przystawalności popularnej wizji wsi polskiej XIX w. do rzeczywistości tej wsi – wrócimy jeszcze w
ostatnim rozdziale. Na razie pozwólmy sobie jednak na zasadniczą zmianę tematu.
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Rozdział ósmy
RELIGIJNOŚĆ LUDOWA

Jesteśmy tutejsi, jesteśmy chłopami-rolnikami, j es t e ś m y k a t o l i k a m i. Ten ostatni
człon ludowej autodefinicji nastręczał zawsze etnografom szczególnie wiele trudności.
Do świątyni gronem wszystkiem
Idą młodzi, idą starzy; [...]
I lud wiejski, w łzach, żałobie,
Przy Chrystusa klęcząc grobie,
Kantyczkowe śpiewa pieśnie.
I ten prosty naród wierzy...819

Tymczasem w podręczniku Adama Fischera Lud polski820 nie ma o religijności chłopów ani
jednego słowa; Jan Stanisław Bystroń we Wstępie do ludoznawstwa polskiego821 poświęca tej
problematyce dokładnie czternaście linijek 822... Wieś polska pozbawiona zostaje nagle wiszącego nad polami dźwięku dzwonów, tłumu przed kruchtą, szmeru modlitwy. Jest to wynikiem
mniej czy bardziej (przeważnie mniej) uświadamianych ciągot etnografów do rozdzielania
rdzennego i naleciałości, wypreparowywania z chrześcijańskiej kultury wsi tego, co rzekomo
ludowe właśnie, z gruntu siermiężne i prasłowiańskie. Ciągoty te, o czym decyduje ich metodologiczna beztroska, nie mogą być jednak uznane za próbę swoistego odwrócenia ideowonaukowego programu Pierre Saintyvesa. W praktyce bowiem cała operacja opiera się tu na
przekonaniu, że gdy zabierzemy chłopu z chałupy ikonę i krucyfiks, będziemy mieli od razu do
czynienia z wzorcowym magiczno-pierwotnym Słowianinem. Stąd barwne i pełne fascynacji
opisy ludowych obrzędów dorocznych (np. Bożego Narodzenia, Matki Boskiej Gromnicznej,
Wielkanocy, Matki Boskiej Zielnej...), gdzie z pejzażu usunięto tylko... księdza, mszę, modlitwę, spowiedź itp. A przecież jeszcze droga do kościoła i powrót zeń – np. z zapalonymi świecami w dzień Matki Boskiej Gromnicznej – opisywane są zgoła dokładnie. Do samego kościoła
zagląda jednak większość etnografów tylko po to, aby zauważyć, że na św. Szczepana (26 XII)
sypią, w niektórych okolicach ziarno z chóru. Reszta wydaje się redundantna i nieistotna dla
chłopskiej egzystencji. Jakby rzeczywiście nie chcieli etnografowie przyjąć do wiadomości dosyć oczywistego faktu, że „ten prosty naród wierzy” i że ma to istotne konsekwencje dla jego
kultury.
819
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Dochodzi do swoistych paradoksów – oto tzw. „modlitewkom”, czyli opartym na motywach
katolickich zamówieniom magicznym poświęconych jest parę gruntownych opracowań etnograficznych,823 podczas gdy o modlitwie ludowej sensu stricto pisał – bodaj ostatni spośród ludoznawców – Seweryn Udziela w 1889 r.824 Chyba najpełniejszy wyraz podświadomości etnologicznej w tym względzie daje Stanisław Poniatowski w syntetycznej Etnografii Polski,825 gdy
rozdział Podstawy w i a r y [podkr. LS] i magii ludowej rozpoczyna słowami: „Dwa najważniejsze składniki kulturowe Ariów, a mianowicie kultura pasterska patriarchalna i kultura kopieniacka wolnomatriarchalna, posiadały zgoła różne wierzenia...” 826 Mniejsza już o to, kim są owi
Ariowie (w tej kwestii trzeba by było podjąć frontalną polemikę z rudymentarnymi założeniami
szkoły kulturowo-historycznej) i skąd Stanisław Poniatowski zna ich wierzenia; mniejsza i o to,
jak potrafił je wyodrębnić ze schrystianizowanej tradycji ludowej, skoro chrześcijaństwo dotarło
na wieś polską po kilkunastu już wiekach nieustannych procesów akomodacji (misje germańskie!) i folkloryzacji, gdy więc struktury jego form kultu odpowiadały w znacznej mierze wymogom tekstów europejskich kultur chłopskich... W tej chwili są to dla nas kwestie drugorzędne. Wysoce charakterystyczne i istotne jest jednak, że zupełnie niezależnie od problemów wiary
(!) pomieszcza Stanisław Poniatowski w Etnografii Polski rozdział Stosunek ludu do Kościoła i
jego nauki i w rozdziale tym poświęca znowu wiele miejsca „przeżytkom pogańskim”, natomiast zagadnienie zasadnicze (i tytułowe) zbywa krótkim stwierdzeniem, że stosunek chłopów
do religii katolickiej był „wysoce powierzchowny”.827
Stanowiska zaprezentowanego tu przez Stanisława Poniatowskiego nie można w żadnym
wypadku zlekceważyć. I nie tylko dlatego, że z podobnymi i podobnie lapidarnymi osądami
spotkać się łatwo w wielu pracach etno- i socjologicznych. Decydujące znaczenie ma tu fakt, iż
te opinie, acz – jak będziemy się starali wykazać – jednostronne, poparte mogą być wieloma
bardzo poważnymi i spektakularnymi argumentami. Zjawiskom, które stanowiły o wadze i sile
owych argumentów poświęcić więc musimy wnikliwą i baczną uwagę.
Izolacja wsi polskiej XIX w. jest – jak pamiętamy – wielostronna, nie ogranicza się do wymiarów: geograficzno-przestrzennego i klasowego, lecz obejmuje również zakres świadomości
społeczności chłopskich. Jest zaś rzeczą oczywistą, że z kolei izolacja świadomościowa nie dotyczy jedynie stosunku do innowacji w wyposażeniu materialnym, wrażeń z ewentualnych, sporadycznych wojaży, czy „medycyny ludowej”, że musi wywierać głęboki wpływ także na inne
dziedziny życia społecznego wsi z religijnością włącznie. Nie porywając się na całościową,
systemową analizę tego wpływu, warto chyba na paru najbardziej jaskrawych i znaczących
przykładach: r y t u a l i z m u, m o r a l n o ś c i i s e n s u a l i z m u wiejskiego, ukazać
sprawczą, organizującą rolę pozostawania w izolacji dla kształtowania się religijności wiejskiej
w formy, które tak łatwo i po części zasadnie przywodzić miały podejrzenia o naskórkowość,
brak głębszego zakorzenienia treści chrześcijańskich w strukturach kultury ludowej.
RYTUALIZM
Małe, względnie odosobnione grupy, żyjące w mniej lub bardziej silnym poczuciu mitycznego zagrożenia zewnętrznego, tylko w bardzo wąskich ramach pozwolić sobie mogły (wpływały
na to również racje ekonomiczne) na tolerowanie niezestandaryzowanych postaw jednostek, noszących wszakże zawsze w sobie zarodek groźby dezintegracji orbis interior.
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W dawnej kulturze tradycyjnej – pisze Kazimierz Dobrowolski – zaznaczała się charakterystyczna tendencja
uniformistyczna. Wyrażała się ona naciskiem społecznym, aby w ramach poszczególnych klas i warstw wsi istniała
jednorodność podstawowych instytucji społecznych oraz treści ideologicznych.828

„Zespoleni i jednacy” – tak brzmieć by zapewne winna nieuświadamiana dewiza dążeń tradycyjnej społeczności wiejskiej. Dotyczyło to oczywiście również zachowań i postaw religijnych.
W żadnym bodaj środowisku, poza wiejskim – komentował Stefan Czarnowski – nie występuje z taką wyrazistością oblicze społeczne religii – to, że jest ona sprawą życia zbiorowego, a dopiero wtórnie indywidualnego.829

I rzeczywiście – nawet modlitwa oceniana jest wśród chłopów zdecydowanie wyżej, jeżeli
ma charakter zbiorowy.
W każdą środę i piątek wielkiego postu klękaliśmy wraz z rodzicami i matka odmawiała jedne cząstke różańca
świętego i litanje o męce pańskiej, a my dzieciarnia za matką powtarzaliśmy po różańcu i litanji. [...] W maju każdego wieczora matka zwoływała całą rodzinę na majowe nabożeństwo, gdzie spólnie odmawialiśmy jedne część różańca świętego, letanije do Matki Boski i pieśń do M. Boski, tak było cały miesiąc codziennie. [...] W październiku,
co wieczór odmawialiśmy spólnie jedne część różańca i letanije do M. Boski bez pieśni...830

Tworzono też po wsiach Kółka Różańcowe, organizowano modlitewne spotkania przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych. Uzasadniały to pełne przekonania oświadczenia: „Abo to
Pan Bóg ma głowę do uważania na każdego z osobna”, „Jek razem, to i Pan Jezus inaczej wysłucha”, „Jek Jezus z apostoły i my klękajmy pospoły...”831 Podobne opinie powtarzają się w
odniesieniu do pielgrzymek („Pielgrzymi nie są niemal nigdy przedstawicielami tylko samych
siebie. Z reguły są jednocześnie pośrednikami nabożności szerszego lub szczuplejszego grona,
które powierzyło im zaniesienie próśb do Boga przed cudownym obrazem Jego Matki, dokonanie w imieniu mandatariuszów i za nich określonych ćwiczeń nabożnych... Pielgrzym, nawet
samotny, jest zawsze czyimś posłem”832), jak również praktyk pokutnych itd.
Owemu ubóstwu – żeby nie powiedzieć brakowi – i niskiemu wartościowaniu praktyk indywidualnych przeciwstawia się oczywiście bogaty i zróżnicowany repertuar wierzeń, wyobrażeń i
(wspólna modlitwa jest tu bardzo skromnym przykładem) praktyk zbiorowych. Realizacja tych
ostatnich z udziałem znaczniejszego grona uczestników wymaga zaś starannej reżyserii, obejmującej zarówno czasowe, przestrzenne, jak i społeczne rozplanowanie obrzędu. Toteż kultura
ludowa wypracowała przez wieki nader precyzyjne i koherentne „scenariusze” rytualne. Bogactwo ich form, oraz – osiągnięta na drodze adaptowania (lub absorbcji już zaadaptowanych)
pierwiastków chrześcijańskich do spetryfikowanych struktur dyskursu mitycznego („Tablice
Mendelejewa”) – ich powszechna przystępność, spowodowały, iż rytuał odrywał się od swych
kościelno-teologicznych znaczeń stając się niezwykle często sam w sobie przedmiotem wiary –
jak np. rozpowszechnione szeroko w religijności ludowej XIX w. przekonanie, że „jeśli zaginą
koladka (tj. obrzędy bożonarodzeniowe) nastąpi koniec świata”, 833 gdzie sam zespół akcji obrzędowych przekształcił się w „normę eschatologiczną” – lub bezrefleksyjnie, czyli bez związku
z jego sensem teologicznym celebrowanym spektaklem, czego wymownym przykładem mogą
być choćby obchody święta Matki Bożej Zielnej realizowane w Kalwarii Pacławskiej (fundacja
1668, sprowadzenie cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny około 1685). Kalwaria wybudowana została przez Jędrzeja Maksymiliana Fredrę z myślą – jak to sama nazwa wskazuje –
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o obchodach paschalnych. Jest ona możliwie wiernym odtworzeniem miejsca Męki Pańskiej –
odległości pomiędzy kapliczkami wyobrażającymi poszczególne stacje wymierzone są tak, by
odpowiadały odległościom w Jerozolimie. Mamy tu i Górę Oliwną, i potok Hebron vel Cedron834 (rzeka Wiar). W tej scenerii obnoszona była corocznie w dniu 14 sierpnia (i jest zresztą
do dzisiaj) figura Maryi. Z okazji uroczystości Wniebowzięcia idzie się więc do „domku Piłata”,
przechodzi przez „Hebron”, odwiedza Annasza i Kajfasza... Żaden z indagowanych współcześnie pielgrzymów nie widział w tym nic dziwnego, uzasadniając swoje postępowanie (np. śpiewanie pieśni wielkopostnych przy tak radosnym święcie) najfantastyczniejszymi apokryfami835
albo prostym stwierdzeniem: „jakbyśmy inaczej robili, to by nas Pan Bóg przeklął, tak zawsze
było i być musi”.836 Rytuał sam w sobie okazuje się więc wartością obwarowaną nie tylko groźbą oburzenia grupy, ale i gniewu Bożego.837 Ta wtórna mityzacja rytuału przyćmiewająca jego
najważniejszą, z punktu widzenia Kościoła, teologiczną treść była oczywiście możliwa dzięki
niskiemu poziomowi wiedzy religijnej na wsi polskiej w. XIX.
Jak wykazały badania Władysława Piwowarskiego, jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w.
od 16-20% wieśniaków z parafii na północnozachodnim skraju diecezji lubelskiej nie potrafiło
prawidłowo wymienić postaci Trójcy Świętej (propozycje m. in.: „Bóg Ojciec, Matka Boska,
Pan Jezus”, „Pan Jezus, Matka Boska i św. Józef”, „Ojciec nasz, Odkupiciel całego świata,
Bóg”, „Pan Jezus, Matka Boska, Wszyscy Święci”),838 a „wszystkie sakramenty święte potrafiła
wymienić zaledwie połowa badanych, zresztą często chaotycznie i nie po kolei”.839 W XIX w.
sytuacja ta była – jak łatwo się domyślić – nieporównywalnie gorsza. Wspomina Wincenty Witos:
Wychowanie religijne w domu polegało na wyuczeniu strasznie poprzekręcanego pacierza, niekt6rych prawd
wiary i krótkich modlitw rannych i wieczornych. [...] Reszta już należała do proboszcza, który miał niemało pracy z
przygotowaniem gromady takich dziczków do spowiedzi i komunii św. Bardzo wielu z nich nigdy się niczego nie
nauczyło, a tylko wynosiło z tej nauki mocno nadwerężone uszy, które proboszcz codziennie naciągał. [...] Pacierze
kaleczono i przekręcano, zacząwszy od przeżegnania, bo zamiast: „W imię Ojca” mówiono „mieojtsa”; zamiast
„Ojcze nasz” – „ojcynas”, a przy zdrowaśkach dodawano wiele. [...] Silnie zmieniano i przekręcano także Skład
Apostolski. „Stamtąd przyjdzie, sądzić będzie” – mówiono codziennie. Z Piłata Ponckiego zrobiono „Piłata pańskiego” i żadne perswazje nie pomogły; tak pozostało bardzo długo. To samo tyczyło się przykazań boskich i kościelnych, pieśni i modlitw. Nieraz je tak pokaleczono, że trudno było sens pojąć.”840

A przecież podstawowym problem nie zasadzał się bynajmniej na wynikłych z mechanicznego odklepywania, wytykanych przez Wincentego Witosa przekręceniach lecz na dołączaniu do zbioru prawd wiary rozlicznych wyobrażeń, będących pogłosami ludowych mitów (np. tradycje kosmo- i antropogoniczne841), wadliwej
interpretacji słów Pisma Świętego (np. eschatologia842) lub sankcjonujących po prostu twarde realia życia społecznego. Liczne świadectwa potwierdzają bowiem, że w XIX w. właśnie wyrosłe na pożywce rytualizmu i
niewiedzy, przeważnie zupełnie fałszywe wyobrażenia o własnej religii były często dla polskich wieśniaków
podstawowym probierzem ich katolickiej prawowierności, pozwalającym mieszkańcom orbis interior nie tylko
na pogardliwe ustosunkowywanie się do innych grup wyznaniowych, narodowościowych i lokalnych, ale
niekiedy nawet na ignorowanie postawy i nauki księży, gdy ci usiłowali w świat tych poglądów
ingerować.843 Dotyczyło to, jak się wydaje, przede wszystkim sfery moralności.
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MORALNOSĆ
Rytualizmem tłumaczy się także fakt, że treść etyczna chrześcijaństwa mało zaprząta naszego włościanina [...].
Moralność ludowa praktyczna w całości swojej uzasadniona jest przede wszystkim tradycją, starodawnym obyczajem. Postępuje się w pewien sposób w danych okolicznościach, bo nie inaczej postępowali ojcowie, bo tak postępuje się zawsze, nie zaś dlatego, że tak uczy ksiądz na kazaniu...844

stwierdza znów Stefan Czarnawski, lecz zdanie jego, chociaż niewątpliwie słuszne, ma tylko
opisowy walor. „Tradycje”, „święte prawa”, „czyny ojców” to już wszakże końcowy produkt
mityzacji. Co spoczywało jednak u podstaw, wokół jakich centralnych zasad ogniskował się
system moralności ludowej XIX w.? Otóż dopuszczając pewne niuanse regionalne,845 natrafimy
i tu bez trudu na zasadnicze przeciwstawienia: swój–obcy, orbis interior–orbis exterior, których
wynikiem była tzw. moralność swojacka, w której bezwzględnie potępiane zło, grzech ciężki,
stanowiło to wszystko, co uderzało w grupę od zewnątrz lub rozsadzało ją od środka. Natomiast
przewiny wobec obcego czy popełnione w imię utrzymania zasad ładu wewnętrznego były już
traktowane zupełnie inaczej.
Gromada wioskowa o silnym poczuciu swojskości posiadała równocześnie – zauważa Kazimierz Dobrowolski –
bardzo wyraźną świadomość odrębności na zewnątrz. Mieszkańcy sąsiednich gromad byli zawsze traktowani jak
obcy, niepilcy. Wobec nich obowiązywała zasada dualizmu etycznego, stosowana w mniejszym lub większym
stopniu. „Swojaków nie wolno bić, ale z innych wsi bić to wolno.” „Zrobić szkodę swojakowi to niepeć (tego nie
można), ale zrobić szkodę w innej wsi, na przykład wypaść końmi trawę, zerżnąć czubkiem zboże, zrobić szkodę w
lesie, to dobre, to podstawa do chwały, to zaszczyt wobec swojaków.”846

Ten determinowany przez naczelność formuły „razem swojacy” relatywizm moralny widać
bodaj najlepiej w zakresie ocen przestępstw przeciw zdrowiu i mieniu bliźniego. I tak zabicie
człowieka było oczywiście surowo potępiane i poczytywane za grzech ciężki przez chłopów
nadrabskich w XIX w.,847 jednak
zabicia człowieka znanego ze zbrodniczych czynów [przeciw mieszkańcom wsi], chociażby dla pomszczenia
osobistej krzywdy i w sposób podstępny, nie zaliczają nadrabianie do ciężkich przestępstw. Wobec spełnienia zabójstwa w imię ogólnego dobra lud nie tylko uniewinnia zupełnie zabójcę, ale owszem czyn jego uważa za bardzo
piękny.848

Dodajmy, iż w przypadku gdy owo całkiem dowolnie interpretowane „ogólne dobro” zwracało się przeciw osobnikowi szczególnie (narodowościowo, językowo, religijnie czy zawodowo)
grupie obcemu, jego zgładzenie jawiło się chłopom niemal jako pożyteczna rozrywka, toteż
prześcigali się w pomocy prowodyrom. Oto udokumentowany w znakomitej monografii Jana
Świętka, a mający swoje odpowiedniki z innych regionów, opis rozprawy z karczmarzemŻydem:
...dwaj młodzi ludzie parobcy, którzy częścią z osobistej zemsty, częścią w imię ogólnego dobra postanowili
zgładzić Lejbusia ze świata. Zamiaru swego dokonali wieczorem w święto Matki Boskiej Zielnej [warto zwrócić
uwagę na znaczenie tego doboru terminu – przyp. LS] w jego własnej szynkowni. [...] Rozpoczęło się „kolankowanie, kopanie obcasami i deptanie”. [...] Za chwilę dobrze już zbitego wywleczono za włosy z izby karczemnej na
pole, a tu wielu z obecnych uważało za swój obowiązek przynajmniej przez jedno uderzenie kołka przyczynić się
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do zgładzenia znienawidzonego złoczyńcy. [...] Lejbuś tym sposobem do stu kołów otrzymał już po śmierci... [...]
Ale – komentuje Jan Świętek – nie można tego uważać za pastwienie się nad trupem, bo cała wieś wówczas opowiadała sobie, że Lejbuś tylko dlatego tak liczne razy po śmierci odniósł, ponieważ obawiano się, aby „się nie zatajuł” (udał nieżywego).849

Oczywiście, przypadki zabójstw to zdarzenia skrajnie jaskrawe i wbrew plastycznemu opisowi Wincentego Witosa, jak to „Trupy zalegały podwórza karczemne, komisje sądowe i prokuratorskie zjeżdżały co trochę do wsi”850, jednak na wsi polskiej XIX w. poza odpustami („przy
odpuście musiały być i bitwy [...] na śmierć i życie”851) dosyć rzadkie. Problemem dalece powszechniejszym były trwałe uszkodzenia cielesne i okaleczenia stanowiące najczęściej – rzecz
to typowa dla większości izolowanych grup lokalnych w Europie – owoc porachunków wewnątrzrodzinnych.
Niezwykle istotnym instrumentem zachowania ładu wewnątrz grupy była wszakże jej spetryfikowana hierarchiczność, podział uprawnień i władzy zarówno w skali całego orbis interior, jak
i jego integracyjnych – rodzinnych atomów. Stąd bezwzględne poszanowanie praw starszych
gospodarzy („Za wielkie przestępstwo uważali, jakby się był ktoś z młodszych: pastuch, parobczak czy dziewucha odważył starszego wiekiem obrazić [...] gdy obrażony młodszego doraźnie
ukarał, na przykład wymierzył mu policzek, to zaraz drudzy obecni przy tym lub ojcowie młodego wpływali na niego, aby starszego natychmiast przeprosił; musiał go w rękę pocałować,
uchwycić nisko za nogi, bo inaczej czekała go większa kara”. 852) i praw rodzicielskich. To
ostatnie posunięte tak daleko, iż
...uszkodzenia cielesne dzieci przez rodziców [...], wskutek których następuje śmierć po upływie krótszego lub
dłuższego czasu, nie należą do bardzo rzadkich wypadków. Nie bywają one wszakże przedmiotem dochodzeń sądowych. Obcy bowiem nie podnoszą ich z zasady, aby nie naruszać praw ojcowskich; zresztą śmierć dziecka uważa
się za naturalną, skoro ona nie następuje bezpośrednio po pobiciu, ale po dłuższej słabości, która jest jego następstwem. Sąsiedzi tylko wtedy nie puściliby bezkarnie rodzicom zabicia dziecka, gdyby ono od razów z ich ręki natychmiast zakończyło życie. [...] Jak ciężkie i częste są kalectwa, o które rodzice dzieci przyprawiają, jak nieopatrzne są razy, które oni nawet z błahych powodów między nie rozdzielają, wystarczy choćby zagadnąć jednego i drugiego włościanina, który ma pewne wady fizyczne lub umysłowe, odkąd datują się te jego wady, a usłyszy się od
niego narzekania na „tatusia, co go okulawili, ize teraz ukrymuje na noge, bo go porazili pałą, jak uciekał, ize się
bał, zeby go nie pobili za to, ize puściuł w konicyne krowy”; lub „na matusie, ze mu utrącili ręke, jak im kij kciał
wydrzyć, izeby go nie bili za to, że krów nie napas” [...] Utyskuje też niejeden na tatusia lub matusię, „ize go raz tak
po łbie zwalili, ize on teraz pamięci ni ma i zabacuje se i w głowie mu się casem jaze mąci”. 853

O ciężkich pobiciach dzieci, nie powodujących trwałych okaleczeń, nie warto nawet wspominać. „Ojciec podskoczył z kijem, głowę wsadził między kolana i bił tak długo, aż się zmęczył”,854 „Ojciec tak często zajadle bił dzieci, aż mu je Żydzi wydzierali z rąk, bo niemiło było
słuchać”855 – od takich relacji aż roi się w chłopskich pamiętnikach. Bicie dzieci było na porządku dziennym nawet i w tych oświeconych rodzinach chłopskich, gdzie latoroślom starano
się zapewnić wykształcenie:
Gdy nadszedł wieczór, nieśmiało podchodzę do ojca z elementarzem, ojciec wziął ze stołu duże i ciężkie nożyce
i powiada „To będzie wskazówka”. Zaczęła się lekcja, do dziś ją pamiętam. Nie licząc guzów i sińców, najgorzej
żal mi było mego nowiutkiego elementarza, bo cały był pochlapany kroplami krwi.856
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Bicie to – dodajmy – nie było bynajmniej równoważone w innych przypadkach ciepłem pociechy i pieszczoty:
Nie tylko uważa się za rzecz nieprzyzwoitą pieścić dziecko w obecności obcego, ale i w rodzinnym otoczeniu
powinni rodzice tak swe dzieci wychowywać, aby one uczuwały ich władzę nad sobą [...] „zeby wiedziały, co to
znacy ociec albo i matka”. Gdy ojciec lub matka patrzy pobłażliwie na błędy i wykroczenia dzieci i z nimi się pieści, mówią sąsiedzi: „Bedzie ón na nie jesce płakał, kiej teraz załuje na nie kija”.857

Tymi samymi środkami co edukacja dzieci regulowane są także konflikty wewnątrzmałżeńskie.
Nie należą też w zwyczajnych warunkach małżeńskiego życia do wyjątków wypadki pokaleczenia jednej osoby
z małżonków przez drugą [...] – relacjonuje niezastąpiony Jan Świętek. – Najczęściej odnosi je żona, która uporczywie przy swym obstając, do zapamiętałego gniewu męża pobudza lub też naprzód lekko przez niego uderzona,
„porywa się na niego”. Pokaleczenie się wzajemne małżonków wśród bójki rzadko jest objawem wzajemnej ich ku
sobie niechęci i nienawiści, ale raczej skutkiem ich porywczości i chwilowej zapalczywości, słabym nieraz podmuchem wywołanej. „On powie co, ona mu odpowie, dotnie, z tego do tego i juz się biją, i pokalicą.” Myliłby się zatem, kto by, wnioskując z obrażeń cielesnych, zadanych żonie przez męża, posądzał małżeństwo o złe pożycie w
całej pełni lub przypisywał każdemu tak niesfornemu mężowi złe zamiary względem żony [...] Co innego, gdy żona
dopuszcza się niewiary. Wtedy mężczyzna, silnie obrażony w swych uczuciach, niewiele dba o życie żony... 858

Zapewne, podobnymi zastrzeżeniami opatrzyć należy również relacje rodzice – dzieci. Nie
ma w nich mowy o nienawiści. Jest tylko potrzeba bezwzględnego wyegzekwowania hierarchii,
scementowania uświęconego porządku orbis interior. Przejawia się ona zresztą nie tylko w dziedzinie kar. W rękach rodziców spoczywa przez długie lata pełny monopol na decyzje dotyczące
losu dzieci, do wyboru przyszłych współmałżonków włącznie.
Margines na uczucia i zachcianki młodych jest tu w rzeczywistości niezwykle wąski. Jeżeli
dobierze się para reprezentująca rodziny zaprzyjaźnione i mające zbliżony status majątkowy,
wtedy owszem – wola młodych może być uszanowana. W innych jednak przypadkach „na upór
rodziców [...] nie ma lekarstwa; wymagają oni od dzieci bezwzględnej uległości, a nawet tłumaczą im swe życzenia powrozem lub kijem”.859 Stąd to pieśń ludowa tak pełna jest wątków niespełnionej miłości, bolesnego rozstania...
Jak ja mam wesoła być?
za starego kazą iść.
Oj serce moje zakamieniało się,
co zapłakać nie może.
Po sadeńku chodziła,
białe nózki rosiła.
Oglądający suchą lescyneckę:
cyli listek puściła.
Cięzko suchej lescynie
zielony listek puścić:
Ach tak ci i mnie za starego iść
a młodego opuścić.860

albo:
Idzie stary, idzie,
talarami brzęka;
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matulu kochana,
serce się go lęka.
Jedzie młody, jedzie,
kapociny ni ma;
matulu kochana,
serce się go ima.
Chces-li mnie, matulu,
za starego wydać;
kaz-ze mi, matulu
przy drodze grób wybrać. [...]
Zdradzili dziewcynę,
zdradzili urodę;
za tego psa dziada,
osiwiałą brodę...861

Rzeczywistość była zresztą z reguły bardziej tragiczna niż poetyckie strofy. Wspomina np.
żona gospodarza z Mazowsza posiadającego 15 mórg:
Lecz trudno, klamka zapadła, rozpacz mnie ogarnia straszna, po całych nocach proszę Boga o śmierć, lecz
śmierć nie przychodzi, a tylko dzień za dniem zbliża się termin ślubu. Ojciec kupił mi już wyprawę, składającą się z
dwóch koszul, batystowej sukienki białej i pantofli. O jakże bym chętniej widziała się w tym stroju w trumnie, jak
przy ołtarzu! Tak się bałam strasznie tego człowieka, że na wspomnienie samo drżałam jak liść osiki. Nikt chyba
nigdy tyle łez nie wylał co ja w ostatnią noc przed ślubem, była to najstraszniejsza noc w życiu. Potem zawiedli
mnie ledwie żywą do ołtarza i tam kazali powtarzać słowa jakiejś przysięgi, z której nie zdawałam sobie wcale
sprawy. Zresztą ja tego człowieka wcale nie kochałam, tylko bałam go się, bałam okropnie! Stało się, jestem mężatką i tu dopiero zaczyna się gehenna...862

Księża starali się niekiedy przeciwdziałać praktykom wydawania przemocą za mąż, szczególnie gdy w grę wchodziła przyszłość dziewczynek 12-14-letnich, które „po ślubie uciekały zaraz na drogę bawić się z dziećmi”,863 wieś jednak lekceważyła rzucane z ambony przygany,
świadoma, iż nie zostaną one poparte odmową udzielenia sakramentu.
Na marginesie zaś kwestii doborów matrymonialnych warto wspomnieć o podnoszonych zarówno przez Kazimierza Dobrowolskiego,864 jak i Jana Świętka,865 wyraźnych tendencjach endogamicznych, dominujących na wsi polskiej XIX w. Wprawdzie preferencje dla partnerów z
rodzinnej wioski uzasadniane były przeważnie względami gospodarczymi (problem własności
gruntów), jednak coraz pobrzmiewają tu też nuty mitycznej opozycji orbis interior–orbis exterior. Wbrew racjom ekonomicznym stwierdzali więc chłopi z Kamionki, że „woleliby, aby ich
córki poszły za dziadów niż za rozdzielan”,866 zaś Nadrabianie tłumaczyli:
Ni ma to, jak we swoji wsi. Co potrzebuje, ino do was przeskoknie; zaboli ją co, juz i wy wiecie, a tam, choćby i
umarła, to i chto wam tu da predko znać... W ogranicy to ino wsyćkie baby na nią huziu, a nik za nią sie nie ujmie,
ino chyba ten chłop... Ale cóz tam i ten chłop. Pódzie do roboty w pole i ani go widnąć, a tu, Bóg wie, co sie stać
może... A któz wie, jaki tam i ten chłop bedzie? Przezrycie go to? A jak bedzie jaki pijak i zbijak – to i biedacka sie
nacierpi, a i wam bedzie markotno, izeście za takiego łajdaka dziecko swoje dali.867
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Od argumentów pozornie racjonalnych szybko – jak widać – przejść się udało do sedna
sprawy: obcy to łajdaki. „Ale niech ta bedzie juz, jak kce, ja zawdy powiedam, ize w takich
wsyćkich stadłach [z obcymi – przyp. LS] ni ma błogosławieństwa Bozego...”868
SENSUALIZM
Wyobraźnia chłopa polskiego XIX w. kształtowana przez zmitologizowaną tradycję lokalną
nie wybiegała, jak wiemy, daleko poza granice orbis interior. Wizja świata „w ogranicy”, „po
tamtej stronie” trwać więc mogła i trwała w bezruchu mitycznych wyobrażeń. Sytuacja komplikowała się jednak w przypadku przyjęcia i zaakceptowania przez wieś jakiejkolwiek nowiny z
zewnątrz. I tak, zasymilowanie modelu dobrego władcy, w jego konkretnej postaci, pociągać by
wszak za sobą winno spopularyzowanie obrazu stroju monarszego, dworu czy choćby (w zależności od zaboru) kopuł kremlowskich cerkwi, galerii Sans Souci, kolumnad Hofburgu. Również
dzieje ewangeliczne rozgrywają się na tle pustynnych piasków, egzotycznych gajów oliwnych,
w cieniu piramid. Zrozumienie tego kontekstu, udostępnienie wyobraźni tamtej, odległej rzeczywistości pod inną niż baśniowo-fantastyczna formą, oznaczałoby zaś uznanie możliwości toczenia się normalnego ludzkiego życia wśród r ó ż n y c h pejzaży, zwierząt, roślin, co uderzałoby w samą istotę dychotomii orbis interior–orbis exterior i prowadziło do jej zupełnego zniweczenia. Broniąc się przed tym, czyli innymi słowy – chcąc udostępnić chłopom nowe treści bez
naruszania binarnych struktur z „Tablic Mendelejewa”, podjęła kultura ludowa uwieńczony pełnym powodzeniem wysiłek zmiany kontekstu „tamtych'' zdarzeń, przeniesienia ich bohaterów w
tutejsze, swojskie, zrozumiałe realia. Są więc nadal „tam daleko” domy „wyzse niz Tatry”, rzeki
wódką płynące, kościoły z rubinów i złota, ale już „N a s z cysorz to ma z dziesięć zagród i po
sto owieczek w każdej”.869 Tak – nasz cesarz jest taki sam jak my tu, my w naszych zamkniętych kręgach swojskości. Niech więc nas nie zadziwia, że Kozak Ilejka Gorczakow wspomagający Iwana Bołotnikowa – przywódcę wojny chłopskiej w Rosji lat 1606-1607 – poczytywany
mógł być przez lud za „carewicza Piotra”; podczas powstania Stiepana Razina (1667-1670) powszechna była wśród chłopów wiara, „że carewicz Aleksy Aleksiejewicz niedoszły król polski
nie umarł, lecz żyje i znajduje się w obozie powstańczym”, 870 że również wódz rewolty chłopskiej 1773-1775 Jemelian Pugaczow uznawany był za zmarłego cara Piotra III (car ten miał
zresztą osobliwe „szczęście” do samozwańców, jako że w latach dwudziestych XIX w. poczytywano za niego również głównego krzewiciela sekty skopców w guberni orłowskiej – Konrada
Seliwanowa,871 a jeszcze w 1905 – Wasyla Potapenkę, ludowego powstańca ukraińskiego872).
Przypadki te będące niejako drugą stroną medalu asymilacji obrazu monarchy do warunków orbis interior nie należą bynajmniej do specyfiki wielkorosyjskiej. W postacie władców przedzierzgali się łatwo w oczach ludu również przywódcy chłopskich powstań chorwackich z 1755,
„sofronijczycy” siedmiogrodzcy (1759-1761)... Znamy też takie przypadki i z ziem polskich:
Car Mikołaj przybył w te strony [okolice Sokółki w woj. białostockim – przyp. LS] pod koniec lat dwudziestych, ale skąd – nie wiadomo: mówiono, że z głębi byłego rosyjskiego imperium, podobno aż z Mandżurii. Wieść
niosła, iż nie zginął podczas rewolucji, ukrywał się przed władzą radziecką i wreszcie wyemigrował do Polski.
Osiedlił się car we wsi Wojszki nad Narwią, w domu Bonifaciuków.
I przybycie cara z carycą, i pochodzenie, i zachowanie się były niezwykle tajemnicze. Szczupły, wąsaty car był
katolikiem, rozmawiał po polsku, ale też doskonale znał rosyjski i starosłowiański i chętnie śpiewał prawosławne
pieśni religijne. Ona, wyższa od niego, bardzo energiczna, znała niemiecki, ludzie mówili, że jest Niemką. [...]
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Wkrótce okazało się, że car jest osobą wszechstronnie utalentowaną. Najpierw zajął się robotą prostą i praktyczną, chociaż carskich rąk niegodną: szył chłopom buty. Chłopi wzruszeni nędzą cara pośpieszyli z darami i pomocą. Wtedy car zaczął układać wiersze i hymny religijne dla swego prawosławnego ludu, katolikom pięknie odmalował kościół w Tryczówce. Malował także obrazy, głównie ikony z napisem w języku polskim: „Bolesne serce
Pana Jezusa”.
Caryca sprzedawała je na odpustach.
Pełnym blaskiem zalśniła jego sława dopiero w latach trzydziestych. [...] Rozjeżdżał trojkoj łoszadiej, bywał na
ucztach, które wydawali na jego cześć miejscowi chłopi, brał udział w nabożeństwach odmawianych przez wielbicieli. Dla władz miał nazwisko Józef Bachliński, dla ludu był Mikołajem II.873

Dodajmy, że chwile swej największej chwały przeżywał Józef Bachliński-Mikołaj II, gdy
związał swe losy z objawionym we wsi Grzybowszczyźnie (parafia Podlipki) prorokiem Eliaszem. Zasada asymilacji i uswojszczenia dotyczy bowiem również, czy raczej – przede wszystkim, osób świętych.
– Ponoć tej zimy Chrystus chodził po waszej wsi?
– Jak to Chrystus?
– Toście nie słyszeli? W miasteczku, po okolicznych plebaniach, w klasztorze na górce mówią, że z apostołami,
z ojcami kościoła wędrował. Dzieciom oślepłym źrenice przywracał, starców niedołężnych, nie mogących się zwlec
z wyrka, żywcem do nieba za ręce prowadził. A że akurat kończył się adwent i z co drugiego domu wychodziły na
drogę skrzypce, klarnety i basy, wodę w studniach na wino przemienił. Nie byliście, kumotrze na żadnym weselu?
Nie kosztowaliście tego wina z wody uczynionego?874

I ten fragment noweli świetnego znawcy wsi polskiej – Tadeusza Nowaka, zaczerpnięty jest
wprost z wyobrażeń ludowych, podług których Pan Bóg w chłopskim przebraniu odwiedzać ma
poszczególne wsie, czynić cuda i wymierzać doraźnie sprawiedliwość.875 Trwałymi i namacalnymi śladami owych pobytów bożych na ziemskim padole pozostają tzw. „boże stopki” – odciśnięte w kamieniach znaki stóp Pańskich. Jest ich w Polsce około 40-50, oraz dalszych 100-120
przypisywanych Matce Boskiej, aniołom i poszczególnym świętym. 876 W niejednej też miejscowości, jeszcze pod koniec XIX w., wieśniacy chętnie pokazywali wścibskim ludoznawcom,
pod którym drzewem odpoczywała Najświętsza Rodzina,877 gdzie Jezus przechodził przez rzekę...878 Wszystko wracało do normy. Znów mogła mieć wieś do czynienia z przeciwstawionym
„obcemu” światem swojskim i dosłownym, namacalnym i zrozumiałym.
Czyż może zatem dziwić, że w tak ukształtowanej świadomości chłopa nie mieściło się np.,
iż mógłby zwracać się do Wszechobecnego modląc się niekoniecznie przed konkretnym, dobrze
sobie znanym obrazem świętym? Nie! – on zwraca się do tego tu obrazu, który sam w sobie „ma
udział w naturze wyobrażanej postaci i postać tę streszcza”, 879 który sam w sobie jest cudowny,
a cudowność tę potwierdza zarówno postać twórcy (z reguły któryś ze świętych), jak i niezwykły sposób pojawienia się płótna w okolicy. I tak w Tursku obraz Najświętszej Maryi Panny
przyfrunął z chmur, w Rywałdzie figura została „nadziemską siłą przyniesiona”, w Świeciu
„szkuta z miejsca ruszyć nie chciała”, aż obraz... Więc i medalik, który do takiego obrazu przytknięto, będzie miał „większą moc” od zwykłego medalika, więc i dyskusja, która Matka Boska
jest „silniejsza” –krasnobrodzka czy jarosławska – mogła wydawać się jak najbardziej uzasadniona.880 Jak dalece wizerunek, symbol, utożsamiany był z postacią, którą sygnalizuje, jak daleko sięgał konkretyzm ludowej wyobraźni religijnej, przykładem niezwykle mało w Polsce XIX
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w. rozwinięty kult relikwii.881 Wzruszająco uzasadnia to współczesny (IV 1975) respondent z
Nowego Sącza w odniesieniu do relikwii św. Stanisława Kostki: „A co ja się mom do kości modlić, kiej moge godoć do całego Stanisława świętego...” (chodziło oczywiście o figurę).
Cóż, dotąd wszystko wydaje się zgodne z tezami o „naskórkowym” katolicyzmie chłopa polskiego XIX w. Nie wyszliśmy właściwie poza zakres tez Stanisława Poniatowskiego czy Adama
Fischera. Czyż więc można w ogóle coś do nich dodać? A jednak... Choćby ten niewątpliwie
naiwny i niejednokrotnie deprecjonowany sensualizm ludowy legł jednak, mimo wszystkich
swoich ograniczeń, u podstaw specyficznego bodaj dla ziem północno-słowiańskich typu niezwykle głębokiej i autentycznej wrażliwości religijnej.
WRAŻLIWOŚC RELIGIJNA
Jeżeli wspomnieliśmy o tendencji do „zeswojszczenia” i usensualnienia wizji sacrum przez
kulturę ludową XIX w., to pominąć wszakże nie możemy drugiej – daleko bardziej istotnej –
strony tego samego zjawiska, czyli sakralizacji „swojego” świata, orbis interior, w którym większość obserwowalnych elementów związanych zostaje bezpośrednio z postaciami Chrystusa,
Maryi, świętych – lub ich działalnością. Spójrzmy na same choćby nazwy roślin: boży byt (ambrosia maritima), boże drzewko (artemisia abrotanum), boży mech (hieracium pilosella), dłoń
Chrystusowa (orchis conopsea), koszyczki Najświętszej Panny Maryi (verbena officinalis), lenek Panny Maryi (linaria vulgaris), łysina św. Piotra (scabiosa succisa), łzy Matki Bożej (pisum
sativum), rajskie drzewo (aquillaria agallocha), warkoczyki Najświętszej Panienki (verbascum
thapsus), ziele św. Antoniego (plumbago europaea), złote włoski Matki Boskiej (polytrichum)...
itd. A przecież na tym nie koniec. Również wszelkie właściwości roślin i zwierząt, ich wygląd,
głosy, zachowania znajdują wytłumaczenie w niegdysiejszym lub permanentnym kontakcie z
sacrum. Można tu ułożyć prawdziwą antologię. I tak np.:
Bławatki: Kiedy Noe wypuszczał już zwierzęta z arki, ją już znosiła, popruła na małe szmateczki i rozrzuciła po polu. Z tych gałganków powstały bławatki.882
Bocian: Kiedy Noe wypuszczał już zwierzęta z arki, dał bocianowi zawiązany worek, który
kazał mu zanieść hen, daleko. Ciekawski bocian zajrzał do worka, z którego uciekły przez to gady i płazy. Za karę musi je łowić po dziś dzień.883 (Wątek ten często jeszcze bardziej upodabnia
się do mitu Pandory, gdy ciekawskim jest chłop imieniem Wojciech, dopiero później – za karę –
zamieniony w bociana.884)
Dzięcioł: Pan Bóg przechadzając się po lesie w niedzielę rano spotkał pasiecznika, który zamierzał się siekierą na drzewo. – Czy ty, człowiecze, zapomniałeś, że dzisiaj niedziela? – zapytał surowo Pan Bóg. – Nie zapomniałem, ale w tym pniu jest rój i muszę go zaznaczyć, żeby
mnie nie ubiegł mój sąsiad. Już zaraz kończę i idę do gospody... – Nie pójdziesz do żadnej gospody – rzecze na to Pan Bóg – bo już nie jesteś człowiekiem, tylko dzięciołem i do końca
świata, w świątek, piątek będziesz musiał uderzać dziobem w pień...885
Groch: Powstał z łez Matki Boskiej wylanych pod krzyżem. 886
Grzyby: „Raz przyszedł Pan Jezus ze św. Piotrem do młynarza. Ten chciał im dać placek, ale
Pan Jezus go nie wziął; natomiast św. Piotr wziął go z łakomstwa po kryjomu przed Panem Jezusem. Potem szli przez las, Pan Jezus naprzód, a św. Piotr za Nim. Wtedy św. Piotr zaczął jeść
placek, ale ile razy go ugryzł, zawsze się Pan Jezus na niego obejrzał, a św. Piotr nie chcąc się
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zdradzić wyjmował prędko z ust to, co ugryzł, i rzucał na ziemię. Gdy się to kilka razy powtórzyło, oglądnął się Pan Jezus i zapytał: Co ty robisz, Piotrze? – Św. Piotr na to: Grzyby sieję,
Panie! – Od tego czasu zaczęły róść grzyby, bo ich przedtem nie było na świecie”.887
Jaskółka: Jaskółka ukradła nożyczki i kłębek czerwonych nici szyjącej Maryi i za karę ma
piętno nożyczek na ogonie (głębokie wycięcie), a czerwonego koloru pod szyją (chodzi o jaskółkę dymówkę – hirondo rustica).888
Kamień: Dawniej kamienie były wielkie jak te chaty! Aż kiedyś Matka Baska stłukła sobie,
przechodząc, palec o taki kamień; rzewnie się rozpłakała i zawołała: – Ach, dałby Bóg, żebyście
takie wielkie nie rosły! I rzeczywiście – od tego czasu kamienie rosną dużo wolniej.889 Nota bene wiara w to, że kamienie rosną, nie jest wyłącznym udziałem słowiańskich, niewykształconych chłopów. Przypomnijmy fragment Rozmów z katem:
Znam się, Herr Moczarski, na glebie, gdyż byłem kiedyś Katasterinspektorem w Księstwie Lippe. Tam kamieni
pełno i nie można się ich pozbyć, gdyż rosną w ziemi.
– Jak to rosną? Kamień nie jest żywą materią, więc nie rośnie.
– Myli się pan. Kamienie rosną w ziemi. Niedostrzegalnie dla oka. Co rok narasta otoczka i po kilkunastu latach
mały kamyczek staje się bryłą.
Wielokrotnie wracał Stroop do tego tematu. Wiedział, że nie podzielam jego zdania i znał moje uzasadnienie.
Nie zdołałem go jednak nigdy przekonać. W końcu, gdy był już śmielszy w wypowiedziach, rzekł:
– Pańska teza, Herr Moczarski, o kamieniach świadczy, że pan nasiąkł myślą marksistowską.890

Leszczyna: Zabezpiecza przed burzą, gdyż pod tym drzewem schroniła się Święta Rodzina
podczas ucieczki do Egiptu.891
Miesiączka: „Do czasu narodzenia Chrystusa kobiety miesiączki nie miewały. Zmiana jednak
nastąpiła od czasu, gdy Najświętsza Panna powiła Chrystusa i kazała służącej swą koszulę krwią
zbroczoną wrzucić do rzeki z tym zastrzeżeniem, aby jej nie rozwijała i nie oglądała. Służąca,
nie usłuchawszy tego, stała się przyczyną, że Najświętsza Panna w gniewie rozkazała, aby odtąd
cały ród niewieści co miesiąc odbywał oczyszczenie, a od tego zdarzenia i samo oczyszczenie
otrzymało nazwę »soroczka« (koszula)”.892
Niedźwiedź: Pewien niedowiarek chciał przestraszyć Pana Boga, gdy ten odwiedzał jego
wieś. Włożył kożuch futrem do góry i stanąwszy na czworakach zaryczał. I tak już został – Pan
Bóg zamienił go za karę w niedźwiedzia.893
Osika: Dygocze do dzisiaj ze strachu, bo się na niej Judasz powiesił (ewentualnie: chciał się
powiesić; w tym wariancie powiesił się na jarzębinie). 894
Pająk: Pająka nie należy zabijać, gdyż uciszył kiedyś muchę przeszkadzającą spać Dzieciątku
lub wręcz przeciwnie – należy tępić za przechwałki, iż przędzie cieniej od Najświętszej Panienki...”895
Skowronek (w innej wersji pliszka896): Są pod specjalną opieką Matki Bożej w nagrodę za to,
że wydłubały cierń z głowy umęczonego Pana Jezusa... itd., itd.
Cały świat wokół, „wszystkie dzienne sprawy” wieśniacze włączane były przez kulturę ludową w chrześcijański krąg sacrum. Owo włączenie nie wyczerpywało się przy tym w dziedzinie folkloru słownego, naiwnych i nieporadnych apokryfów, lecz w istotnym stopniu determi887
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nowało postawę chłopów, ich stosunek do rozlicznych przedmiotów i zjawisk. By się o tym
przekonać, wystarczy wspomnieć choćby nabożny szacunek ludu dla „darów Bożych” – chleba
krojonego na krzyż i podnoszonego z ziemi – jeżeli upadł – z przepraszającym pocałunkiem,
potraw żegnanych przed spożyciem, różnorakich płodów święconych uroczyście w dniach:
Matki Boskiej Gromnicznej (2 II) – wosk, św. Błażeja (3 II) – jabłka, św. Agaty (5 II) – sól, św.
Walentego (14 II) – len, św. Tomasza (7 III) – chleb, św. Łazarza (27 III) – ziele szakłaku,
Przemienienia Pańskiego (6 VIII) – owoce, miód, koper; św. Wawrzyńca (10 VIII) – miód, masło; Matki Boskiej Zielnej (15 VIII) – zioła polne i kwiaty, św. Rocha (16 VIII) – bydło itd. I
tak, jak bezpośrednim skutkiem apokryficznych opowieści były np. zakazy zabijania bobrów, jaskółek (dotykały wszakże przedmiotów należących do Maryi), pliszek, skowronków, słowików
itd., tak powściągliwość w biciu bydła motywowana była właśnie ich „świentorochowym” poświęceniem. Sacrum łagodzi obyczaje... Truizm to być może, ale truizm jakże często przez badaczy chłopskiej kultury zapoznawany...
Inną formą swoistego uświęcania świata były patronaty. I tak obok patronów-obrońców (od
trudnego porodu – św. Katarzyna, od bezpłodności – św. Idzi, od bólu gardła – św. Błażej, od
ospy – Dziewięciu Męczenników, od piorunów – św. Barbara, od chorób oczu – św. Otylia i św.
Łucja, od bólu zębów – św. Apolonia, od pijaństwa – św. Bonifacy)897 i patronów-pomocników
(w małżeńskiej niezgodzie – Czterej Ewangeliści, 898 w przypadkach bez wyjścia – św. Tadeusz
Juda, od zguby – św. Antoni Padewski) mamy też bezinteresownych – z chłopskiej perspektywy
– patronów-opiekunów: wilków – św. Mikołaj, kruków – św. Łukasz, bocianów – św. Wojciech,
koni – św. Jerzy, wołów – św. Marek itd. I cóż z tego, iż Pierre Saintyves wywiódłby z łatwością owe patronaty z fałszywego zrozumienia ikonografii czy z pomyłek lingwistycznych,899 jeżeli gospodarz z Michałówki w ziemi chełmskiej stwierdza (1975): „Zrzuciłbym to gniazdo, bo
mi już raz spięcie zrobiły w elektryce, a i ptak – jak słycho – paskudny, gadów nasprowadzał;
ino nie chce św. Wojciecha obrazić...” Wybite w całej Francji bociany ostały się tylko, na prawach curiosum, w Alzacji. W Polsce zaś:
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą...
Tęskno mi, Panie.900

Św. Wojciech słowiańskim jest świętym. Nie generalizując tej hagiograficznej przyczyny ornitologicznego stanu rzeczy, czyż należy ją jednak pomijać?
Warto też zwrócić uwagę na powszechne przyjęcie przez wieś polską religijnych formuł powitań, pozdrowień i życzeń: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, „Szczęść Boże”, „Boże dopomóż”, „Z Bogiem”, „Boże prowadź”, „Ostańta z Bogiem”, „W imię Boże”, „Wszelki
duch Pana Boga chwali”, „Niech cię Bóg ma w swojej opiece” i związanego z nimi zwyczaju
czynienia znaku krzyża przed pracą, podróżą, ważną rozmową, przy powrocie do domu...
Znak krzyża czyni się wtedy, kiedy się wstaje i kiedy idzie się spać, przed każdym posiłkiem, jak wchodzi się
do domu sąsiada, jak jedzie się w podróż, jeżeli jedzie się autobusem – to w drodze, jeżeli furmanką – to przed wyjechaniem rysuje się przed koniem krzyż, żegna się zapałką ogień, a nożem chleb przed pokrojeniem. Trzeba się
przeżegnać przy figurach i przed kościołem, a także przed grobami na cmentarzu...901

897

Talko-Hryncewicz op. cit., s. 378-380.
Ibidem.
899
Por. P. Saintyves Les saintes successeurs des dieux, Paris 1907.
900
C. Norwid Moja piosnka (II) „Do kraju tego...”, w. 5-8.
901
BT – X Józefów 1980 t. I, cz. 1, s. 34
898

140

Znak wiary towarzyszy więc wszelkim spotkaniom z sacrum, rozpoczęciu i zakończeniu każdego z ważniejszych, choć nieraz o zgoła codziennych, życiowych przedsięwzięć. Cóż dopiero
w sytuacjach wyjątkowych, przeżywanych szczególnie mocno:
Gdy już usiedliśmy i umieściliśmy się wygodnie w wagonie po pożegnaniu ostatecznym – wspomina wiejski
kowal z powiatu nieszawskiego – pociąg ruszył i każdy z nas jak na komendę zrobił znak krzyża na sobie, wyjrzał
oknem na ledwo z mroków widoczną równinę kujawską, każdy sobie pomyślał: czy ja też wróce jeszcze w swe
strony rodzinne. [...] Po ruszeniu pociągu z Włocławka ktoś zaczuł pieśń: kto się w opiekę poda Panu swemu, drudzy podchwycili zrazu nieśmiało, a późni pełnym głosem śpiewaliśmy owom pieśń do końca, tak że nawet żydzi
rekruci pozdejmowali swe jarmułki i pomagali śpiewać jak umieli. Po skończeniu pieśni otucha wstąpiła w nas, zaczęliśmy raźniej patrzeć w przyszłość, że przecież z nami będzie zawsze i wszędzie najlepszy nas Ojciec i Bóg, a
także wziuł każdy ze sobą wizerunek tej naszej Panienki Matki i Królowej naszej drogiej...902

To chłopskie poczucie pełnej zależności zamierzeń i losów ludzkich od Bożego wyroku ujawniają ze szczególną siłą zapisy podziękowań w księgach łask przy cudownych obrazach i na ex-wotach, dotyczące nieraz
spraw, które obserwatorowi nie obdarzonemu ludową „wrażliwością mirakularną”903 wydać się muszą naturalne i codzienne: „Za szczęśliwy powrót z miasta”, „Za wyrok sądu sprawiedliwy”, „Za plon obfity”... Jak zwierciadło odbijają te zapisy bolączki i krzywdy wsi na przestrzeni wieków. I tak, jeżeli wśród zdarzeń uznawanych
przez lud za cudowne, uzdrowienia stanowią – podług fragmentarycznych danych904 – w pierwszej połowie
XIX w. około 85%, to w połowie XIX w. 70-80%, w latach 1900-1920 około 60-70%, a w okresie 1920-1936
już tylko 51-55%. Podobnie przedstawia się sytuacja, gdy chodzi o zapisy błagalne; odpowiednio około: 8085%, 70-80%, 55-60% i 45-55%. Świadomość wsi narasta powoli. Już w parę lat po uwłaszczeniu zaczynają się
jednak coraz częściej pojawiać prośby „o szkołę dla dzieci”, „o pracę w ojczyźnie”, „o głos dla ludu”... Już nie
tylko zachowaniem biologicznej egzystencji ośmiela się lud interesować (w latach 1920-1936 udział intencji o
charakterze społeczno-politycznym wzrośnie do około 20-25%). Wciąż jednak trzeba, w odczuciu wsi, interwencji Boskiej, by prośby owe zostały spełnione i wciąż też właśnie na ołtarzach odnajduje wieś swych jedynie
pewnych orędowników. Opowieści o zdarzeniach cudownych były też dla wsi jednym z głównych źródeł otuchy i rekompensaty moralnej. Realizowały się przez nie również ludowe: ideologia i dydaktyka. Tak więc np. w
okresie pouwłaszczeniowym opowiadano o roztoczańskich Huciskach:
Dzierżawca jeden, od Zamojskich, nie chciał chłopom ukazu carskiego odczytać i po staremu do pańszczyzny
ich przymuszał. Był jednak we wsi chłop bywały i on się od Żyda w Szczebrzeszynie o ukazie dowiedział. Przychodzi tedy i chłopom powtarza. Pan go usłyszeli i krzyczą: Co wy Żydom wierzycie, kiedy oni Pana Jezusa naszego umęczyli i ukrzyżowali! Kto kłamcom wierzy – sam kłamca i nie wedle figury nie przechodzi, by go piorun niebieski nie pokarał. Minęło dni pare – Pan drogą jechali, patrzą, a tu wedle figury stary Żyd stoi. – To ty mi tu chłopów buntować przyjszedł! – krzyknął Pan i bić podjeżdżają. A ten Żyd zdjął jarmułkę i taka od niego jasność uderzyła, że Pan na węgiel spaleni z konia spadli. Bo ten Żyd to był Chrystus Pan. Tak się słowa tego Pana sprawdzili,
coby kłamca do figury nie podchodził. Chwała Ojcu i Synowi, co chłopów wspomogli!905

A oto relacja z okresu stalinowskiego:
Tuż przed Wielkanocą przyszedł urzędnik do gospodarza, który akurat zabił świnię. Urzędnik koniecznie chciał
zjeść coś i napić się. Gospodarz powiedział mu, że nie można, gdyż jest Wielki Piątek, ale jak on nalegał, dał mu
mięso do zjedzenia. Natomiast sam gospodarz odmówił mówiąc, że nie można, bo Matka Boska z obrazu patrzy.
Wówczas urzędnik zasłonił kapeluszem obraz Matki Boskiej i natychmiast oślepnął.906
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Adresatem próśb o pomoc i wstawiennictwo, a w konsekwencji i autorem ogromnej większości cudów, była na wsi polskiej przede wszystkim osoba Matki Bożej.
Wszystko tam wielkość Matki Bożej chwali,
Wszystko Ją wielbi albo Jej się żali!907

– pisał Wincenty Pol i rzeczywiście nasilenie kultu maryjnego przybrało wśród chłopów polskich XIX stulecia rozmiary niespotykane poza basenem Morza Śródziemnego, na co decydujący wpływ miały, jak się wydaje, cztery podstawowe czynniki:
1 Popularyzowanie przez Kościół (szczególnie po Tridentinum) prostych i łatwo dostępnych
sensualnej mentalności chłopskiej stereotypów kultowych: Maryi – piastunki (Panagia Galaktotrophousa, Glykophilousa i Eleousa), opiekunki (orędowniczki) i zbolałej Matki (Panagia Strastnaja, Mater Dolarosa), które łatwo było dopasować do konkretnych sytuacji życia codziennego.
2 Niemal zupełny brak (poza Śląskiem Cieszyńskim i terenami kolonizacji niemieckiej) penetracji protestanckiej na wsi polskiej, względnie silny natomiast (szczególnie na kresach
wschodnich) wpływ prawosławia.
3 Bardzo silne pierwiastki matriarchalne w kulturze społecznej wsi polskiej, związane z jej
rolniczym, osiadłym charakterem.
4 Rozdrobnienie przestrzenne kultu do wielu małych centrów lokalnych, umożliwiające zamykanie go i interpretowanie w kategoriach orbis interior.
Tradycyjna socjologia polska akcentować zwykła, mniej czy bardziej świadomie, głównie
ostatni (4) spośród wymienionych czynników. W takim ujęciu ludowa nabożność maryjna, oderwana od całokształtu zagadnienia chłopskiej wrażliwości religijnej, staje się li tylko jednym
jeszcze elementem sakralizacji „swojskiej ekumeny” lub identyfikacji kulturowej, powierzchowną warstwą bez większego znaczenia, podporządkowaną całkowicie mitycznym strukturom
kultury ludowej.
Na poparcie takiego poglądu przywołuje się z reguły, omawiany już przez nas, łatwy do wykazania głęboki rozdźwięk między wieloma nakazami etycznymi, które winny wynikać z kultu,
a moralnością swojacką; jak również unaoczniające dobitnie nietrwałość spektakularnych nawet
uniesień religijnych ludu; wyniki różnych akcji sanacyjnych podejmowanych, szczególnie pod
koniec XIX w., przez kolejne diecezje.
Jednego dnia po południu – opisuje np. Wincenty Witos – zjechali według zapowiedzi księża redemptoryści. W
bardzo licznych i gorących kazaniach starali się oni w jak najczarniejszych barwach przedstawić skutki pijaństwa i
zepsucia połączonego zwykle z nim, grożąc strasznymi karami bożymi, które w tym i przyszłym życiu na pewno
nie ominą winowajców. Szczególnie ks. Łubiński w słowach porywających, malując ogrom czeluści piekielnych i
gospodarkę zajętych tam szatanów, 908 potrafił doprowadzić ludzi do tego, że to piekło i szatanów znęcających się
nad potępieńcami widzieli wciąż przed sobą tak we dnie, jak i w nocy. W czasie parodniowych misji kobiety zawodziły głośno i przeraźliwie, mężczyźni stali przeważnie nieruchomo z zachmurzonymi, na dół spuszczonymi twarzami. Wszyscy byli u spowiedzi i wszyscy przyrzekali solenną poprawę, wyrzekając się wszystkiego złego. Misje
zakończyły się generalnym ślubowaniem od wszelakich trunków i uroczystym podziękowaniem Bogu za tę wielką
przemianę. Proboszcz chodził uradowany, a martwiło go tylko, że kilka kobiet chodziło z objawami obłąkania. Był
to jednak triumf bardzo przedwczesny, gdyż jak się okazało, misje i śluby niewiele i nie na długo pomogły. Ślubujący, prawie wszyscy, wstrzymali się od picia na parę tygodni, huczna i głośna karczma zupełnie opustoszała. Nie
brakło jednak i takich, co pili po kryjomu lub po innych karczmach. Z czasem zaczęli pić otwarcie i to jeszcze więcej niż przedtem, aby odrobić zaległości. Wszystko zaczęło iść po dawnemu.909

Wszystko po dawnemu – można więc, zakładali niektórzy badacze, tych parę pomisyjnych
tygodni pominąć, wyrzucić – jako redundantne – poza margines opisu i analizy. I tu właśnie popełniono zasadniczy, niemożliwy później do naprawienia błąd. Nie zauważono bowiem, że po907

W. Pol Jest tam w Krakowie, w. 19-20.
Por. M. Król Kazania przeciw pijaństwu, Tarnów 1845, s. 41.
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Witos op. cit., s. 102-103; por. też: A. Chętnik Z Puszczy Zielonej, Warszawa 1978, s. 68.
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dobne jak misji, tyle że bardziej spontaniczne i nie połączone z eschatologiczną grozą było oddziaływanie na mentalność ludową całego szeregu zdarzeń. Przypomnijmy powszechny w XIX
w. zwyczaj godzenia się wrogów z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała,
powstrzymywania się od alkoholu w wigilię wszelkich świąt maryjnych („Kto kocha Maryją,
nie pyta o wiliją”910), a często i przez cały Wielki Post (post na wsi polskiej XIX w. to zaś nie
tylko powstrzymywanie się od spożywania mięsa, lecz również od wszelkich tłuszczów zwierzęcych, nabiału, mleka,911 więc i braki kaloryczne – uzupełniane zazwyczaj wódką właśnie 912 –
były wtedy ogromne), często występujący zakaz bicia zwierząt domowych w soboty (dzień maryjny) i na Boże Narodzenie, przerywanie bójek na dźwięk dzwonów wzywających do południowej modlitwy, poniechiwanie zemsty (nawet na obcych!) przy Zielonych Świętach lub po
prostu „w imię Maryi” itd.
Że były to wszystko działania krótkotrwałe i doraźne, że potem znów „po dawnemu...” Zapewne. Jeżeli wyliczyć jednak czasokresy „po dawnemu” i „nie po dawnemu”, okaże się, że
była wieś polska XIX w. areną ciągłego starcia postaw. Chrześcijaństwo szczególnie dzięki
sentymentalnym skądinąd, ale za to zrozumiałym i żywo oddziałującym uczuciowo formom
kultu maryjnego zdynamizowało – jeżeli można się tak wyrazić – etykę wsi, wniosło w życie
chłopów nowy – obcy statycznym, dychotomicznym strukturom orbis interior – głęboki ferment.
PRZEŻYCIE GŁĘBI
Chrystianizując wieś Kościół nie starał się w większości przypadków (przynajmniej do XVIII
w. i początków XIX) podejmować frontalnej walki z zastaną tradycją ludową, zmierzając raczej
do jej adaptacji oraz zgadzając się na daleko idącą folkloryzację swej liturgii, hagiografii itd.
Zawdzięczamy tej formacji misyjnej (popularyzowanej na ziemiach polskich przede wszystkim
przez franciszkanów i jezuitów) znaczną ciągłość, np. układu, ludową, zmierzając raczej do jej
adaptacji, oraz zgadzadów przejścia, wartościowania przestrzeni, ogromnej ilości praktyk magicznych itd. Zafascynowani tymi i innymi podobnymi zbieżnościami zewnętrznymi lub długim
trwaniem wewnętrznych struktur kultury ludowej etnografowie skoncentrowali się na nich (widzieliśmy to na przykładzie Stanisława Poniatowskiego) niemal całkowicie. W ten sposób
uszedł ich uwadze (jak również uwadze duchownych badaczy religijności wiejskiej!913) inny rezultat chrystianizacji, który potocznie nazwać by można uwewnętrznieniem – niekoniecznie intelektualnego – poznania religijnego, do którego należałaby ta tajemnicza rzeczywistość, którą
pastor Dietrich Bonhoeffer nazywał „głębią”.914 Samo indywidualne przeżycie „głębi” jako „nie
dające się wyrazić, a więc w pewien sposób nieprzekazywalne” 915 znajduje się niewątpliwie poza zasięgiem narzędzi i metod etnologa. Nie może on jednak pominąć projekcji owego doświadczenia na świat zewnętrzny, której społeczny wymiar zasygnalizowali choćby Bolesław Prus w
dialogu dróżnika Wysockiego z uratowanym przed samobójczą śmiercią Wokulskim916 czy Stefan Żeromski w Charitas (scena z sołdatem przekazującym odnalezione dziecko panu Granowskiemu917), której pełnię jednak oglądać dane było historii przede wszystkim w chwilach „tych
krótkich spięć, których jaskrawy błysk ujawnia na chwilę bieguny dobra i zła”:918
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Z. Gloger op. cit., s. 105.
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I wtedy w tych ciężkich chwilach mieszkańcy wsi Cisie otworzyli swoje ubogie domy dla zaszczutych przez
okupanta wygnańców. Ludzie z gwiazdą Syjonu na rękawie znajdowali tu pomoc i opiekę. Już w pierwszych miesiącach 1942 r., kiedy Niemcy rozpoczęli na tym terenie masowe wyniszczanie Polaków pochodzenia żydowskiego,
gospodarz Kieliszczyk ukrywa dwie Żydówki z Cegłowa: Freide i Fatime, wraz z ich dziećmi. W drugim gospodarstwie wychowuje się 2-letnia dziewczynka żydowska, Jabłonka. U Wąsowskich nad obórką mieszka rodzeństwo
Estera, Jojne i Mendel Goldsteinowie i Moszek z Cegłowa.
Na wsi trudno ukryć jakiekolwiek wydarzenia. Tu wszyscy i wszystko o sobie wiedzą. To nie miasto, gdzie
można się wtopić w tłum, zaszyć w murach mieszkania. Wieś wie wszystko i wie też, co ją czeka za wykrycie pomocy Żydom – przypominają o tym przybite do drzew plakaty, z podpisem osławionego kata pow. Mińsk Mazowiecki, Schmidta: kara śmierci. Są twardzi i solidarni. Ostrzegają zagrożonych, przewożąc do innej wsi Feide, Fatime i małą Jabłonkę. Pozostaje jeszcze tylko czwórka ukryta u Wąsowskich...
W tragicznym dniu padał deszcz. Ludzie zmęczeni po dorocznym odpuście na św. Jana, który odbywał się w ich
parafii, w Cegłowie, spali jeszcze, kiedy padły pierwsze strzały...919
We wsi Lipowiec Duży (powiat Biłgoraj, woj. lubelskie) w pewnej odległości od zwartej zabudowy wiejskiej
stał dom i gospodarstwo Wojciecha Kusiaka. Gospodarz ukrywał Żydów. Jedna z ukrywających się osób wyszła w
jakiejś sprawie, została schwytana przez Niemców i wydała miejsce, gdzie się ukrywała. Przybyli żandarmi,
wszystkich obecnych w domu ludzi rozstrzelali. Dom został podpalony.920
W Brzozie Królewskiej, w pow. łańcuckim, za ukrywanie Żydów zastrzelili hitlerowcy 70-letniego Sebastiana
Kozaka i 65-letnią Katarzynę Kozak oraz Tomasza Wacha, lat 41.
W Jaworzu Dolnym, w pow. dębickim, rozstrzelani zostali za to samo „przestępstwo”: Jan Psioda, lat 71, Maria
Kałuża, lat 28, i Józef Ryba, lat 24.
W Brzozowej, w pow. sanockim, za pomoc Żydom skazano na śmierć Zofię Gargasz.
W Kępie, w pow. miechowskim, zastrzelili Niemcy rolnika Józefa Wydmańskiego za ukrywanie Żydów, a zabudowania jego spalili, aby rzucić postrach na ludność okoliczną...921

Piszący te słowa zdaje sobie doskonale sprawę, że od będących przedmiotem niniejszej pracy
czasów dziewiętnastowiecznych minęło, w dniach opisywanych wydarzeń, z okładem czterdzieści lat. Tak – prawie pół wieku działalności Kościoła na wsi polskiej dzieli te chwile od ludowej
rozprawy z karczmarzem Lejbusiem w święto Matki Boskiej Zielnej... Nie wolno oczywiście
przykładów pomocy Żydom na wsi polskiej generalizować. Były to przypadki rzadkie i nawet
być może – lecz jakiejż tu używać miary – za rzadkie. Znane są także fakty przeciwstawne: donosicielstwa, wydawania Żydów, dokonywanych na nich rabunków. Owoców postępującej chrystianizacji środowiska chłopskiego upatrywać wolno jednak w tym, co potwierdzają każde współczesne badania terenowe, iż mimo wszelkich, trwających i po dzisiaj dzień, zakodowanych w opozycjach swój–obcy i orbis interior–orbis exterior przesądów narodowościowych, to właśnie ci, którzy Żydom pomagali, przetrwali w chlubnej pamięci wsi.
„Wiara – pisał Jean Claude Barreau – nie jest doktryną, nie można jej więc zaszczepić przez
najbardziej nawet spektakularną i zdobną w obrzędy propagandę. Jest ona »rozpoznaniem«.922
Rozpoznania nie sposób narzucić; można tylko ukazywać własne rozpoznanie, by się nim podzielić. Z żarliwością opowiadają chłopi przyjezdnemu etnografowi o tamtych gospodarzach. „–
Spotkałem pewnego człowieka, mówili pierwsi uczniowie, chodź zobaczyć go, chcesz?...”923
A do religijności wsi polskiej XIX w. ma się to o tyle, że nawet cząstkowe „rozpoznanie”
stanowi, w skali społecznej, wynik żmudnego i długotrwałego procesu. Może więc w klasycznych, etnograficznych i socjologicznych studiach nad „tradycyjną religijnością ludową” coś jednak pozostało niezauważone? Jakieś ziarno, które kiełkować mogło i parę metrów od karczmy,
przed którą „kołowano” Lejbusia, „aby się nie zatajuł”...
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Rozdział dziewiąty
LUDOWOŚĆ MITYCZNA

Konfrontacja mitów o wsi polskiej XIX w. z rzeczywistością nie wypada dla nich najlepiej.
Oto „lud dziecko natury”,924 mający – jak wykazują bliższe badania – nader ograniczoną realną
wiedzę o otaczającej go przyrodzie. Oto „lud jako nosiciel wartości moralnych”,925 którego
swojacki relatywizm etyczny przekształca się dopiero w wyniku żmudnego i długotrwałego oddziaływania chrześcijaństwa. Oto wreszcie „chłopski rozum” mający symbolizować myślenie
proste, racjonalne i skuteczne, który z trudem odnajdujemy pod obfitymi złożami świadomości
mitycznej... A przecież na tych trzech sloganach, z którymi – w toku niniejszej pracy – przyszło
nam już pośrednio polemizować, nie kończy się bynajmniej zestaw obiegowych poglądów o
chłopach XIX w. i ich kulturze. Nie zaszkodzi więc zastanowić się na chwilę nad zasadnością
jeszcze paru z nich.
1 NIEZMIENNOŚĆ
Zwracając się do „szczęśliwej prostoty” pisał Kajetan Koźmian:
I niestarte ojczystych zwyczajów obrazy,
Przekazujesz następcom bez odmian i skazy... 926

Z kolei Władysław Syrokomla (o Polesiu):
Tu zasłonieni lasem i oblani wodą
Z pokoleń w pokolenia ludzie wiek swój wiodą;
Żaden nowy obyczaj, żaden wymysł świeży
Nie przemienił ich mowy ni kształtów odzieży;
Żaden nowy duch wieku nie przyłożył ręki,
By zmienić bicie serca albo tekst piosenki... 927

Ten swoisty konserwatyzm poematów rolniczych nie wynikał – zapewnia Alina Witkowska –
z jakichś ograniczeń horyzontu ich autorów. Wiedzieli przecież świetnie, że skoro odnotować
wypadło
924

A. Witkowska Sławianie, my lubim sielanki, Warszawa 1972, s. 111, 155, 170, 180.
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...postępu od tego czasu
Jak żył żołędzią człowiek wśród lasu,
Nim plon od ziemi wymógł obfity
I z bud się przeniósł pod piękne szczyty...928
I jeśli tak mocno akcentowali niezmienność, to wskutek pewnych racji ideowych: ustanawiania ciągłości tradycji, w której mieści się „tak Hezjod, Wergili, jak dawni Polacy, zakreślania rolniczego horyzontu życia programowo
niechętnego historii, rozumianej jako dzieje wojen, zniszczeń i triumfów oręża. W tym porządku szczególne miejsce przypada ludowi, który zachwyca autorów swoistą tożsamością kultury, takiej dziś jak przed wiekami.929

Zapewne – takiej właśnie historiozofii hołdowali Kazimierz Brodziński, Ryszard Berwiński,
ze względów polityczno-narodowych Andrzej Cinciała, Józef Lompa, Florian Ceynowa, czy –
co łatwo wyczytać z oględnych określeń Anny Kutrzeby-Pojnarowej 930 – Oskar Kolberg, a więc
zbieracze i eksploratorzy „rzeczy ludowych”, poprzednicy naukowej refleksji ludoznawczej. Jest
jednak rzeczą niewątpliwą, iż wielu późniejszych etnografów wzięło ich przesłanie ideowe nazbyt dosłownie. W ich świadomości funkcjonuje więc po dziś dzień „tradycyjny” i sielskoniezmienny wiek XIX, który dopiero pod wpływem XX-wiecznych (na szerszą skalę) procesów
industrializacji i urbanizacji podlegać poczyna przemianom – również w sferze kultury duchowej. W ten sposób wytworzona zostaje fałszywa dychotomia „tradycyjnej kultury ludowej” i
„wsi polskiej w procesie przemian”. Na tej zaś dychotomii opierają się liczne analizy i porównania. Dalsze spiętrzanie się nieporozumień gwarantuje tu przede wszystkim termin „tradycyjna
kultura ludowa” czy zgoła „kultura ludowa”, traktowany jako określenie całokształtu pewnego
realnego systemu kulturowego. Dopiero bowiem, gdy zauważymy, iż – jak to już pisaliśmy –
cechy składające się na tzw. „ludowość” są tylko aspektem danej kultury i przenikają się nawzajem z elementami innych typów, będziemy mogli zauważyć dynamikę przemian kultury wsi
polskiej, która nigdy nie była tak ze wszystkim „ludowa”, dynamikę polegającą m.in. na stopniowym zmniejszaniu się udziału „typu ludowego” w jej systemie, zauważyć więc, że znajduje
się ona „od czasów Seta”,931 czyli od „zawsze” w procesie przemian. Spostrzeżenie to istotne.
Na tej wewnętrznej dynamice zasadza się bowiem w dużym stopniu fascynujące bogactwo cywilizacji chłopskich. Usiłując ratować wizję „tradycyjnej kultury ludowej” stosunkowo szybko
zaakceptowali etnografowie kreowane przez Lucien Febvre’a, a upowszechnione przez Fernanda Braudela932 pojęcie „struktur długiego trwania”. Zostało ono jednak wyrwane z kontekstu
pełnej Braudelowej triady: struktury – koniunktury – zdarzenia, w której „długie trwanie” dotyczyć może tylko pewnych determinant (np. „Tablice Mendelejewa”); na pewno nie dotyczy jednak udziału poszczególnych formacji świadomościowych w społecznym systemie komunikacji
(koniunktury), a tym bardziej jego konkretnych znaków-desygnatów (zdarzenia).
2 „WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA”933
Na wsi jest tylko rozkosz prawdziwa,
Tam lud niewinny, szczery, rzetelny,
Tam radość mieszka i czułość żywa...934
(Stanisław Trembecki)
Lud to jest wiejska dziewczyna urodna,
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7Co wdzięcznie każdemu się śmieje...935
(Gustaw Ehrenberg)
Bo tak ano chłopski naród się weseli...936
(Władysław Stanisław Reymont)

Ta wizja wsi radosnej i kolorowej, roztańczonej i rozśpiewanej, zagnieździła się na dobre w
powszechnych przekonaniach. Kształtowały ją i kształtują: coraz mniej mające wspólnego z autentyczną kulturą wsi zespoły folklorystyczne, barwne produkty CPLiA czy lektura najbardziej
znanego kompendium wiedzy o wsi polskiej XIX w. – dzieła Oskara Kolberga. To ostatnie jest
zaś nader osobliwym przewodnikiem po kulturze ludowej. Oto np. zawartość treściowa siedmiu
jego tomów poświęconych Mazowszu (razem 2800 stron nie licząc przypisów):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opisy krajoznawcze
Podstawowe dane socjo-etniczne
Strój ludowy
Wyposażenie materialne i praca
Wyżywienie
Obrzędy doroczne i gospodarcze
Obrzędy rodzinne
Pieśni i tańce
„Zabobony” i wierzenia magiczne
Religijność
Legendy
Gry i zabawy
Inne

114 s.
74 s.
31 s.
82 s.
10 s.
284 s.
457 s.
1402 s.
102 s.
2 s.
184 s.
23 s.
35 s.

4,1%
2,6%
1,1%
2,9%
0,4%
10,1%
16,4%
50,1%
3,6%
0,07%
6,6%
0,8%
1,2%

W sumie więc wesołym zajęciom, związanym przede wszystkim z czasem wolnym (poz.: 6,
7, 8, 11, 12) poświęcone jest 84% kolbergowego obrazu wsi. Nie podliczamy tego bynajmniej w
celu znęcania się nad bezcennym klasykiem. Warto jednak uświadomić sobie, z jakich to przesłanek wyrastała pokaźna większość późniejszych literackich (nie wspominając już o filmowych!) wizji wsi; wizji, które dosyć skutecznie ukształtowały nie tylko inteligencką opinię publiczną, ale nawet podświadomość części etnografów... W tej sielankowej atmosferze nawet
Chrystus frasobliwy z wiejskich kapliczek stał się znakiem melancholii i zadumy, choć słowo
„frasunek” (od niemieckiego: fressen – żreć, gryźć) jest dosłownym synonimem zgryzoty, a
więc rozpaczy i bólu. A zaiste miał nad czym boleć, z głową w dłoń wtuloną, chłopski Syn Boży:
a) Głód
Właściwe piekło życia – wspomina gospodarz na trzymorgowym gospodarstwie w powiecie radomszczańskim
ujrzałem dopiero, kiedy urodziło mi się dziecko [...] Jakżeż ponuro wyglądała nieraz nasza niska izba, kiedy o wieczornym zmroku dziecina zaczęła kwilić z głodu, a matka nie mogła jej nasycić zwiędłą piersią, wiatr wył przeraźliwie za oknami i przeszywał dreszczem grozy, aż włosy jeżyły się na głowie. [...] Jadaliśmy różnie. Rano: „dziad”,
zalewajka, zupa ziemniaczana, ziemniaki rzadkie, na obiad: ziemniaki suche z barszczem, kraszonym roztrzepanym
jajkiem lub bedłkami, albo kasza jęczmienna z suszonymi gruszkami, na kolację inna odmiana ziemniaków i tak w
kółko. Rozumie się, że w takich warunkach dziecko chować się nie mogło i umarło [...].
Myślałby może kto, że w opisanych warunkach żyją i wychowują się ludzie tylko w indywidualnych wypadkach. Otóż nic naiwniejszego. Nawet kilkumorgowy – od pięciu do dziesięciu morgów [ok. 2,8-5,6 ha – przyp. LS]
935
936

G. Ehrenberg Szlachta w roku 1831, w. 49-50.
Reymont op. cit., t. I, s. 232.
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gospodarz posiadający kilkoro dzieci wychowuje je w ten sposób, że po dorośnięciu ich do wieku 11-12 lat wydaje
je kolejno na służbę do paszenia krów, a kiedy są starsze – do koni i taki żywot pędzą aż do osiągnięcia samodzielności. Bywają jeszcze [1934 – przyp. LS] i dzisiaj w naszej wiosce takie domy, że pięć osób śpi na jednym łóżku,
tak że nie wiadomo gdzie nogi, a gdzie głowy. Jedynym pożywieniem mieszkańców naszej wsi jest kapusta i ziemniaki, a w niektórych domach jadają ziemniaki z wodą, oszczędzając nawet na porcji soli. W wielu domach pożywienie bywa spożywane dwa razy dziennie – późne śniadanie, a obiad razem z kolacją – a kiedy dzieci zawołają
jeść, to matka upiecze im ziemniaków pod blachą w popiele albo odgrzeje ziemniaków z śniadania. Dzieje się to
przeważnie w zimie, gdy dzień jest mniejszy i głód łatwiej przespać. Niektóre rodziny w zimie przychodzą do
swych mieszkań tylko na noc, ponieważ w swej chałupie usiedzieć nie można z zimna, drzewa nie ma za co kupić,
gdyż nie zarabia się nic i nigdzie. Powszechnie głosi się, że „cukier krzepi”, lecz na wsi ludzie go nie znają, np. w
naszej wiosce na 600 mieszkańców sklep sprzedaje 3 kg cukru tygodniowo [...] Na przednówku, kiedy już twardnieje żyto, są u nas modne tzw. życiaki. Jest to rodzaj kaszy sporządzonej z poprzetrącanych w żarnach ziarn żyta,
którą się praży w garnku i później biedota ją zajada z maślanką. Służy ona przeważnie do pracy żniwowej, gdyż
wtedy szczególnie sił potrzeba, a naród osłabiony niezmiernie, tak że kosiarze podczas minionych żniw mdleli przy
pracy we dworze. Bywało, że taki idąc rano do pracy najadł się śmierdzących zieleniną młodych ziemniaków i poszedł kosić. Z początku miarowo i dosyć szeroko wodził kosą po ziemi i ścinał pochylone kłosy zboża. Lecz w miarę wznoszenia się słońca nad powierzchnią ziemi słabł, topniał w pocie, pokosy ciął coraz węższe, aż wreszcie ustał
pod nadmiarem wysiłku, kosę oparł o ziemię, nogi nie mogące udźwignąć ciężaru cielska zgięły mu się w kolanach
[...], po czym zatoczył się i upadł zemdlony... 937

Podobnymi relacjami utkane są niezmiennie pamiętniki chłopskie od tych pierwszych, z lat
1880-1900, aż po zebrane w wyniku konkursu lat 1933-1934, rozpisanego przez Instytut Gospodarstwa Społecznego z Ludwikiem Krzywickim na czele. Przytaczane w nich fakty z trudem
jednak torują sobie drogę do naszej świadomości. Wolimy więc odwoływać się do rozwarstwienia społecznego wsi, co pamiętnikarz chłopski kwituje dobitnymi słowami:
Wieś nasza dzieli się na trzy kasty. Bezrolnych, małorolnych i więcej rolnych. Bezrolny i małorolny patrzą
krzywym okiem na bogatszego swego sąsiada i na odwrót. Bogatszy gospodarz na przednówku, pożycza biedniejszemu ćwierć mąki za trzy ćwierci oddane po żniwach. I tak wzajemnie jeden drugiego gryzie nie wiedząc, że obaj
są głodni i obdarci.938

Wolimy odwoływać się do „mlekiem i miodem płynących ziem zaboru pruskiego czy wreszcie do zakrawających na tragifarsę stwierdzeń, iż „walorów w pożywieniu ludowym można
znaleźć wiele”, bowiem „wiadomo jest, że nadmierne, luksusowe pożywienie nieraz było bardziej szkodliwe dla zdrowia niż ubogie”. 939 Byle tylko – czy ma to uspokajać nasze historyczne
sumienie? – uznać głód na wsi polskiej XIX i początków XX w. za rzecz marginalną, uboczną,
nietypową...
Ciekawe – termin „nędza galicyjska” przyjął się w potocznym języku naszego pokolenia. Jego realne znaczenie nikogo jednak nazbyt nie zaprząta. Tymczasem Stanisław Szczepanowski
już w 1888 r. nadał mu zupełnie ścisły, liczbowy wymiar. Otóż podług jego obliczeń940 przeciętny mieszkaniec Galicji spożywał dziennie ok. 82 g białka, 38 g tłuszczów i 330 g węglowodanów, co równa się wartości kalorycznej rzędu 1990 kilokalorii, czyli według współczesnych
Zalecanych dziennych norm żywienia dla różnych grup ludności, opracowanych przez Instytut
Żywności i Żywienia, odpowiada dawce wskazanej dla 6-7-letniego dziecka. Albo przeliczając
inaczej: przeciętna rodzina galicyjska, składająca się z ciężko pracujących rodziców oraz dwojga
dzieci w wieku 8 i 10 lat, pozyskiwała – około 1880 r. – 7960 kcal dziennie, a więc zaledwie
65,6% ilości zalecanej przez IŻiŻ i 84,2% ilości uznawanej przez ONZ za próg niedożywienia.
Dodajmy przy tym, iż Stanisław Szczepanowski nie wyłączył bynajmniej ze swoich obliczeń lepiej odżywionej ludności miejskiej i szlacheckiej, jak i to również, że niewłaściwy jest stosunek
składników pokarmowych w owych głodowych 7960 kcal galicyjskiej rodziny. Jeżeli więc gali937

Pamiętniki chłopów, t. I, s. 91-93.
Ibidem, s. 93.
939
Z. Szromba-Rysowa Walory pożywienia ludowego, [w:] Funkcje społeczne etnologii, s. 82.
940
Szczepanowski op. cit., s. 26-27 (przeliczenie wg. WEP PWN, t. XII, s. 883).
938
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cyjskie spożycie białka odpowiadało mniej więcej zalecanym normom, to węglowodanów wynosiło już tylko 75,4% wskazanej dawki, a tłuszczów zaledwie 37,5%! Podobne proporcje
składników, acz na nieznacznie wyższym poziomie ilościowym, odnotowano także w pożywieniu chłopów polskich zaboru rosyjskiego.941 („Wiadomo, że tradycyjne pożywienie ludowe nie
było bogate w tłuszcze...” ale „nadmierne spożycie tłuszczów jest niewskazane, gdyż łatwo zaspokajają głód, co może prowadzić do względnych niedoborów innych składników pokarmowych oraz przyczyniać się do powstawania otyłości...” 942 – kpi albo o drogę pyta współczesny
polski etnograf). Białka należą do składników budulcowych pożywienia; węglowodany i tłuszcze to składniki energetyczne. Czyż można się więc dziwić, że drastyczny niedobór rezerw
energetycznych uzupełniał chłop polski alkoholem?
b) Pijaństwo
W XVIII w., we wsi Rudy wypito – jak obliczył Józef Burszta – rocznie 137 beczek piwa i
155 garncy gorzałki 50-procentowej. Wieś liczyła podówczas 31 rodzin, czyli około 155 mieszkańców. Na statystycznego wieśniaka wypadło więc mniej więcej 2 l spirytusu.943
Według Małego rocznika statystycznego z 1939 roczne spożycie spirytusu na jednego obywatela Polski wynosiło, w latach 1929-1938 od 0,7 do 1,6 l.
Natomiast w latach czterdziestych XIX w. przeciętny mieszkaniec ziem polskich konsumował w przeciągu roku 9,6 l spirytusu!944
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pomimo zniesienia przymusu propinacyjnego (w Galicji patentem cesarskim z 21 XII 1802, w Królestwie na podstawie art. 686 kodeksu cywilnego Księstwa Warszawskiego) wieś miała w spożyciu trunków wysokoprocentowych zdecydowanie
największy udział, już to proste zestawienie ukaże nam rozmiary plagi pijaństwa wśród chłopów
polskich XIX w. Obszerne dane statystyczne na ten temat znajdzie czytelnik w ogólnie dostępnych, znakomitych monografiach Józefa Burszty945 i Haliny Rożenowej.946
Pisze Jan Słomka: „Wódki pili wtedy [ok. 1900 – przyp. LS] trzy razy więcej niż obecnie:
była tania, bo kwarta [0,96 l – przyp. LS] okowity kosztowała tylko 24 grajcary [dla porównania: kapelusz słomkowy pastusiej roboty 33 grajcary947 – przyp. LS] i można było dolać do niej
więcej niż drugie tyle wody, a była jeszcze mocniejsza niż dzisiejsza okowita...”948 To prawda,
wódka za 24 grajcary 0,96 l była tania. Jan Słomka nie sięga jednak pamięcią czasów około pół
wieku wcześniejszych, kiedy to
pijaństwo w Królestwie osiągnęło największe nasilenie, doszła też do punktu kulminacyjnego nadprodukcja
wódki i do najwyższego nasilenia konkurencja między właścicielami propinacji. Wożono teraz wódkę po prostu na
granice cudzych posiadłości lub roznoszono ją po polach i drogach, gdzie sprzedawano ją pokątnie. Zdarzało się
także, że w czasie zapustów właściciel wstawiał sołtysowi beczkę wódki, aby ją rozdał na kredyt chłopom. [...]
Cena wódki spadła do 1 gr [miesięczny zarobek parobka = ok. 7,8 zł, czyli 235 gr – przyp. LS] za kwaterkę [=
0,24 l]. Już nie wódkę, ale okowitę [80-85° zawartości spirytusu – przyp. LS] pito kwaterkami i kwartami. Powszechnym zjawiskiem było teraz szynkowanie po dworach okowity. W ten sposób konkurowano nawet z własnymi karczmami.
Nie mogąc obniżyć ceny wódki z braku drobniejszej monety, w celu reklamy i zwyciężenia konkurenta zaczęto
dodawać do trunków bezpłatnie obwarzanki i różne zakąski. W innych znów miejscach płacili chłopi tylko za pra941
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wo wejścia do karczmy (jak za bilet do teatru) i za opłatę ryczałtową 1,5 kopiejki [= 3 gr – przyp. LS] mogli pić i
siedzieć w karczmie jak długo chcieli. 949

Halina Rożenowa przytacza wstrząsający opis wsi onych czasów:
Gniły odarte i przesiąkłe wilgocią chaty, z niektórych sterczały smutne i puste rudery, znikły płoty, wycięto
drzewa, sadki zaniedbane wyschły, we wsi widzieć tylko było [można] półnagie dzieci, gdzieniegdzie wlokący się
pług lub furkę, [...] reszta, jeżeli nie wypędzona na pańskie batogiem od włodarzy, piła dniem i nocą w karczmie.
Baby na wyścigi szły z mężami. Huczały, rzęsisto rozsypane wszędzie karczmy, gwarem, krzykami, śpiewami lub
kłótnią i bijatyką półpijanych i pijanych. Pod płotem, w rowie, lada gdzie, jak pieczarkę lub kamień, mogłeś napotkać pijanego chłopa.950

Oczywiście, ten stan rzeczy spowodować musiał wreszcie zdecydowaną reakcję. Od roku
1838 (przedtem akcja taka zabroniona była przez rząd951) trwa więc werbunek do organizowanych pod auspicjami Kościoła, a i w znacznej mierze spontanicznie, tzw. Bractw Trzeźwości,
których działalność skłania ostatecznie rząd Królestwa do wydania 8 VI 1844 reskryptu zakazującego sprzedaży okowity. Zostaje on potwierdzony ukazem carskim z 17 VII tegoż roku, w
którym wyznacza się m.in. minimalną cenę wódki na 48 kop. za garniec (= ok. 7 gr za kwaterkę), ogranicza moc wódki do 46,8°, opodatkowuje gorzelnie opłatą konsensową itd.). Nawiasem
mówiąc odnajdujemy tu i przepis umacniający opozycję swój–obcy, a mianowicie zakaz sprzedaży wódki osobom „nietutejszym”.952 Ukaz powoduje w pierwszej chwili znaczny spadek produkcji wódki – w 1845 87,2% produkcji z roku 1844, w 1846 – 69,2%, w 1847 – 82,1%, ale już
w 1848 wszystko wraca do normy – 110,3%! Znów więc rozwija się akcja trzeźwości... I tak w
koło Macieju... Rzeczywiste ograniczenie alkoholizmu na wsi Królestwa przynosi dopiero artykuł 17 ukazu uwłaszczeniowego z 2 III 1864. W Galicji natomiast prawo propinacji zniesione
zostaje uchwałą sejmu krajowego w V 1875. Uchwała owa – zauważa Józef Burszta – została
tak sformułowana, że de facto jej wcielenie w życie nastąpiło dopiero w roku 1910.953
Trudno się dziwić temu opóźnieniu. Toż znaczna część opinii publicznej nie widziała żadnych racji w przeciwstawianiu się rozpijaniu wsi. Pisze np. jej przedstawiciel – wpływowy hrabia Aleksander Ostrowski, wieloletni (1874-1890) prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego: „Umiarkowane użycie wódki jest dla ludu prostego dobroczynne. [...] Jeżeli bowiem użycie
wódki ma dobroczynne wywrzeć wpływy, powinno być regularnym i codziennym...”954 Inny zaś
publicysta – Stanisław Modzelewski, zamartwia się na łamach „Korespondenta Handlowego,
Przemysłowego i Rolniczego”, iż jeszcze „wielka część ludności krajowej wódki lub wcale, lub
z wielkim pomiarkowaniem używa...”955
A tymczasem alkohol zbiera na wsi swoje tragiczne żniwo. I tak np. według raportów Fryderyka Goleńskiego, naczelnika powiatu wieluńskiego:
W ciągu 26 dni 13 osób w jego powiecie zmarło wskutek pijaństwa. W oczynszowanym niedawno Turowie jeden chłop zapił się na chrzcinach, drugi spadł z wozu i rozwalił głowę o kamień. [...] „Piotr Spychała ze wsi Stawki
gminy Masłowice raczej do pijaństwa skłonny w karczmie Psia Górka zwanej, do dóbr Czarnożyły należącej, gdzie
okowita po gr 3 kwaterka sprzedawaną była, wypiwszy jej za gr 18 [= ok. 1,5 l wódki! – przyp. LS] tak dalece się
upił, że zabrany na wóz w drodze życie skończył”. „We wsi Słupski, gminie Mokrsko w czasie chrzcin 5 pozbawieni przytomności. Dwóch zmarło” I jeszcze jedno dla dopełnienia rysu obyczajowego wsi polskiej z 1844 r.: „We
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wsi Ciemiłowie na weselu u Kołodzieja Żuśla 37 garncy okowity [= ok. 240 l wódki – przyp. LS] spotrzebowano i
w trzy dni potem dwóch mężczyzn i jedna kobieta życie zakończyły”.956

Warto też zauważyć, że pijaństwu towarzyszyła na wsi swoista ideologia.
Wódka – oświadcza pamiętnikarz chłopski – dla większości społeczeństwa niniejszej klasy stanowi wyższą
energię życia, ideał, bez którego życie na tyle marne, jak niebo bez raju. Jakie nie byłoby życie – sądzę po własnym
uczuciu – o ile ono dąży do punktu, w którym widzi się zbawienie, choć tymczasowe, jest życiem właściwym, a
właśnie jest nim wódka, przeważnie w życiu chłopskim. Są tacy, którzy nie używają, lecz to okazy. Ja też lubię pić.
Piłem nawet dużo do namiętności.957

Poprzez tę mętną metafizykę przebija wyraźnie powszechne na wsi polskiej mityczne przeświadczenie, że upojenie alkoholowe jest metonimią sui generis podróży w zaświaty.
Wódka jest przecież trunkiem diabelskim i miano to nosiła chyba nie tylko z racji spustoszeń moralnych, jakie
czyni; toć stanowi ona słowiański halucynogen, dający wizyjny kontakt z krainą duchów. Czy ludy nie dysponujące
intensywnymi narkotykami z roślin tropikalnych nie mogły przypisywać swym własnym, skromniejszym środkom
oszałamiającym tej samej roli mediatora, pomostu ułatwiającego kontakt z tamtym światem [...] nieświadomość czy
to jako „sen rozumu”, czy choćby jako zapomnienie rzeczy wydaje wprawdzie człowieka na pastwę upiorów, ale
też oznacza stan, w którym kontakt z tamtym światem jest w ogóle możliwy...958

Stąd pijany – podobnie jak wariat, staje się „urodziwy” – niejako namaszczony sacrum. Stąd
wierzenia o pijackiej przenikliwości, o nawiedzeniach upojonych przez artystyczne natchnienia
itd. Coś z tego myślenia (wystarczy spojrzeć na społeczne postawy względem upitych) zostało
zresztą i po dziś dzień.
c) Przestępczość
Pijaństwo w rozmiarach, w jakich widzimy je na wsi polskiej XIX w., prócz przyspieszonej
pauperyzacji czy degradacji fizycznej, powodować musiało również i powodowało odczuwalny
społecznie wzrost przestępczości. Raz jeszcze odwołajmy się do chłopskich wspomnień. Relacjonuje Józef Zieliński z Cmolasu w dawnym powiecie kolbuszowskim:
Prawie żadne wesele nie odbyło się bez bitki. W owych czasach po wioskach potworzyły się takie bandy, po
kilkunastu „baciarów”, jak ich wtedy nazywano. Trudniły się te bandy kradzieżą, napadały na wesela, ażeby się
najeść i napić. Gdy taka baciarka przyszła na wesele, to trzeba ich było zaprosić, dać im żreć i popić, pozwolić, żeby przetańcowali kilka kawałków. Wtedy poszli i było spokojnie. Gdy gospodarz wesela tego nie zrobił, a wesele
mogło być biedne i nie było z czego, to taka baciarka stała na polu jakiś czas i czekała, czy ich nie zaproszą do
środka. Jak ich nie zaprosili, to weszli sami i od razu rozpoczynali bitkę; winny, niewinny, bili, kto był. Rozbijali
stoły, talerze, szkło, jakie było, powybijali okna. Następnie muzyka musiała grać, dokąd oni sami chcieli. Musieli
grać, inaczej muzykanci pozbyliby się instrumentów. Toteż gdy takiego coś zachodziło, tośmy tak kombinowali,
żeby się gdzieś skryć. Najlepiej było na strychu w tym domu lub u sąsiadów. Było nasze szczęście, jak nas nie znaleźli. Jak nas złapali, tośmy się nagrali za darmo i jeszcze pod strachem. Dlatego jak baciarzy robili taki napad, to
wszyscy weselni uciekali z mieszkania, którędy się dało: przez okna czy drzwiami. [...] Kiedy uspokoiło się, to znaczy, że baciarka odeszła, bo nie miała już co robić, jak nie było muzyki, to my wychodzili z kryjówki i wesele szło
dalej. Tańczyli tylko ci, którzy nie byli pobici. Tych ciężko pobitych czy rannych od noży lub bagnetów, nieraz nawet śmiertelnie, wieźli do lekarza lub jechali po niego końmi. Lekarz na miejscu robił opatrunki, nieraz musiał szyć
rany. Takie to były czasy i taka moda. Każdy kawaler nie chodził inaczej jak z grubą lagą z okuciem na końcu, z
bagnetem lub nożem zrobionym u kowala „na słowo” – jak wtedy mówili. Wielu miało tak zwane „gumszlagi”, a
była to sprężyna obszyta skórą, a na końcu była zaopatrzona kawałem ołowiu. Jeśli czegoś podobnego nie miał, to
nie był honorowy kawaler, nie był morowy. Chcąc pokazać się, że się jest honorowym i morowym, trzeba było
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niejednemu niewinnie rozbić lagą głowę, innemu wrazić nóż w plecy, komu innemu utrącić rękę. Taki był ówczesny honor i morowy kawaler.
Zdarzały się jednak i takie wesela, że „żołądkowe” baciary – tak ich nazywano – po napadzie przegrywali. Było
bowiem i tak, że goście weselni też się uzbroili, w co mogli: w widły, siekiery, cepy; znalazły się nawet takie krótkie karabiny z oberżniętymi lufami. Jak tacy nieproszeni goście natrafili na przygotowane do bitki wesele, byli nieraz biedni. Uzbrojeni weselnicy brali górę nad baciarami, a i kobiety stawały do bitki. Brały za widły, motyki i inne
ostre narzędzia i biły bez litości. Sam widziałem, jak kobieta wbiła widły w plecy napastnikowi i mówiła ze śmiechem i dumą: – Wbiłam w niego widły jak we wściekłego psa. – Jak tacy baciarze zostali pobici [...] wtedy my,
muzykanci, patrzyliśmy na to z zadowoleniem i radością, że dziś nasze wesele zostało górą. Na takim weselu
chciało się grać i było wesoło.959

Oczywiście powiedzieć można, że wiejskie wesela (acz baciarzy działali nie tylko w czasie
matrymonialnie obrzędowym) i dzisiaj nie cieszą się najlepszą sławą, że ukazujemy więc wieś w
krzywym i krzywdzącym zwierciadle. Poświadcza jednak Wincenty Witos: „Za pijaństwem poszła rozpusta, napadanie na ludzi, awantury, a nawet morderstwa. Przez Wierzchosławice bali
się ludzie przechodzić i przejeżdżać nawet w biały dzień”. 960 Poświadcza Franciszek Bujak:
Znam wieś, w której co parę lat trafiało się przed 30 laty zabójstwo, krwawych bójek z użyciem nożów i kołów
było kilka do roku. [...] Wiele wsi w każdym powiecie było siedzibami zawodowych złodziei [...] w trzeciej ćwierci
XIX wieku kradli oni konie, woły, słoninę, ubranie, zboże itd.; napadali ludzi po chałupach, wiązali i groźbami
zmuszali do oddawania pieniędzy. Ludność mściła się za to i każdego pochwyconego złodzieja biła bez miłosierdzia, odbierając mu zdrowie, a niekiedy i życie. 961

A skądinąd nasze zwierciadło jest rzecz jasna i krzywdzące, i krzywe. Wieś polska XIX w.
nie jest wszakże bezwolnym poligonem nędzy, pijaństwa i bandytyzmu. Ale „wieś spokojna,
wieś wesoła”? Wolne żarty! Wydaje się, że co się nader rzadko zdarza w poznawczych kontrowersjach, prawda leży tym razem rzeczywiście pośrodku. Od tego środka do rzewnej sielanki
nader jednak daleka droga.
W kolejce na zdemaskowanie czekają liczne jeszcze mity o wsi. Tak więc mit świeżej, hożej i
tkliwej kochanki z ludu:
I jzbyk chyba ja sama wolała
lezeć hań, niźli tak płakać daremno
a kie spać legnę, to poduska cała
mokra, kie wspomnę, jakeś ty spał ze mną.
Chwilo jedyna, kaześ się podziała,
kieś to przychodził ku mnie w nockę ciemną
i kieś mię objon tak serdecznie w rence,
jakbyś przy miejskiej lezał ka panience...;962

mit chłopskiej dumy i pewności:
Chłop potęgą jest i basta!;963

mit wiejskiej prostoty:
Ma swe powieści prostota wioskowa –
A tak im wierzy, że przysiąc gotowa!964
959

Kotula Muzykanty, s. 314-315.
Witos op. cit., s. 102.
961
F. Bujak Wybór pism, Warszawa 1976, t. II, s. 339-340.
962
K. Tetmajer List Hanusi; w. 13-20.
963
Wyspiański Wesele, akt. I, sc. 24, w. 830.
964
Kondratowicz O skarbcu zaklętym, w. 1-2.
960

152

Każdy z nich wymagałby zapewne odrębnego studium. Studium literacko-etnograficznego
(czysto literackie już mamy, jak choćby znakomite prace Aliny Witkowskiej965). Rzecz iście
warta świeczki. Ale omne nimium nocet.
Wyrzekając się więc niewczesnych pokus spróbujmy na zakończenie zmierzyć się, w kilku
słowach, ze stereotypem innego zupełnie rodzaju. Stereotypem nie angażującym już tak bardzo
wyobraźni literackiej, utrwalonym za to solidnie w tradycji naukowej refleksji humanistycznej.
Pisze oto Marian Czerwiński:
Studium kultur pierwotnych nie wyłoniło prolegomenów kulturologii [...] badanie mechanizmów archaicznych
ukazało ścisłe pokrewieństwo nie pomiędzy systemami dawnymi a całością kultury współczesnej – temu bowiem
badanie to zaprzeczyło – lecz pomiędzy archaizmem kulturowym a wieloma wciąż jeszcze czynnymi, niejako marginalnymi zjawiskami grupowego i jednostkowego życia. W odróżnieniu od organizacji kultury pierwotnej, współcześnie zjawiska te zachodzą jedynie w ograniczonych rejonach życia, jakby pod powierzchnią kultury właściwej.966

Tak oto wracamy raz jeszcze w krąg ludowej opozycji swój–obcy. Gdy chłop polski XIX w.
stawał oko w oko z człowiekiem z zewnątrz, z orbis exterior, zauważał przede wszystkim zewnętrzne cechy różniące: strój, język, kolor włosów. Raz dokonana klasyfikacja przybysza w
kategorii obcych pociągała już mechanicznie za sobą dalsze o nim wyobrażenia. Poprzez konfrontację z obcym dokonywała się teraz autoidentyfikacja. Skoro ja jestem związany z Bogiem,
w nim musi być moc diabelska, skoro ja jestem zgodny z naturą, on jest wynaturzony, skoro ja
jestem czysty, on jest brudny... Fakty, iż obaj byli np. identycznej anatomii, stanu społecznego,
profesji schodziły nagle na dalszy plan, przestawały być postrzegane lub zgoła spotykały się z
negacją.
Marcin Czerwiński postawiony wobec kultury typu ludowego nie zauważa swojej z jej przedstawicielem (mniejsza już o to, że takowy w formie czystej nigdy nie istniał) wspólnoty egzystencji fizjologicznej, psychologicznej, wspólnoty posługiwania się językiem i mechanizmami
pamięci (co implikuje – w przypadku zbliżonej grupy językowej – podobieństwo klasyfikacji
zjawisk)... Postrzega natomiast amulet na szyi obcego, słyszy mamrotaną przezeń magiczną
formułę. Dalej wszystko przebiega już modelowo – autoidentyfikacyjnie. Współczesna nauka
wyposażona jest w bogatą aparaturę teoretyczną, w i ę c ujmowanie świata przez dzikich „stanowi przypadek empirii czystej, w której brak jest zaczątków teorii”,967 ale współczesna nauka
operuje też eksperymentem. W i ę c u dzikich „nie wchodził w grę organizowany eksperyment
badawczy”,968 współczesna nauka operuje logiką kartezjańską, w i ę c „pomiędzy elementami
wiedzy dzikich brak związków logicznych”969 itd. itd. Zbiór przekonań Marcina Czerwińskiego
o przedmiocie jego analizy jest zupełnie niezłym przykładem, że właśnie wbrew jego słowom
badanie mechanizmów archaicznych nie zaprzeczyło pokrewieństwu pomiędzy systemami dawnymi a kulturą współczesną.
Nie jest to oczywiście przykład jedyny. Toż wystarczy odwołać się choćby do ideologii nacjonalistycznych (swój–obcy, orbis interior–orbis exterior), okazji, na które wkłada się garnitur
(„Konkludując i uogólniając, powiedzieć by można, że mechanizm rytualizacji nie działa lub
działa szczątkowo na znacznych obszarach kultury ongiś mu poddanych”970 – pisze Marcin
Czerwiński), prawej ręki podawanej na powitanie (lewe–prawe), dżinsów na nogach, kwiatka
dla kochanki w ręku, menu wigilijnej wieczerzy i... obiadu w stołówce, czapki zdejmowanej
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przy wejściu do lokalu i podrzucanej w górę, gdy „Wisła” wygrywa z „Legią” itd., itd., itd. (tych
„itd.” winno być kilkaset stron).
W noweli Marka Hłasko Kancik, czyli wszystko się zmieniło klient zgłasza się do salonu fryzjerskiego. Minęła wojna, dokonała się rewolucja społeczna, a on wychodzi ostrzyżony na ten
sam ordynarny, przedwojenny i sanacyjny kancik... Jest to nowela na wskroś antropologicznohistoryczna. Ukazuje, że dialektyka zmienności i trwania nie zawsze jest sprawą oczywistą i
prostą, że więc arbitralne przekonanie o obumieraniu dawnego, dożywającego swoich dni „jedynie w ograniczonych rejonach życia” i „pod powierzchnią kultury właściwej” raz po raz okazywać się musi ułudą.
1 – Lejbuś został zamordowany przez chłopów. 2 – Specyficzna, trwająca od drugiej połowy
XVI w. formacja społeczno-gospodarcza spowodowała, iż kultura wsi polskiej XIX w. kształtowała się w warunkach wielostronnej izolacji i silnego spetryfikowania elementów „typu ludowego”. 3. „Tablice Mendelejewa” kultur słowiańskich obejmują opozycje swój–obcy i orbis interior–orbis exterior. Lejbuś nie został zamordowany d l a t eg o, że taka była akurat formacja
społeczno-gospodarcza i takie opozycje, czyli – innymi słowy – z korelacji opozycji i formacji
nie wynikała i wynikać nie mogła konieczność śmierci Lejbusia z rąk chłopów. Z drugiej jednak
strony, gdyby inne były opozycje i (lub) inna formacja, Lejbuś nie zostałby przypuszczalnie zabity. Zabójstwo Lejbusia zmieściło się w pełni w logice opozycji (struktura) i formacji (koniunktura). Struktury długiego trwania nie determinują koniunktur, te zaś z kolei zdarzeń. Nie
determinują w tym sensie, iż struktury mają niejako charakter prawdziwościowy – nie określają
więc i określać nie mogą konieczności wystąpienia jakiejkolwiek konkretnej, poszczególnej koniunktury. Podobnie z układu koniunktur nie wyłaniają się same przez się przewidywalne zdarzenia. Z drugiej jednak strony struktury wyznaczają zakres koniunktur (a koniunktury zdarzeń),
które wystąpić mogą, tworzą sui generis denotacje, których koniunktury (i odpowiednio – zdarzenia) są desygnatami.
Owa subtelna gra struktur, koniunktur i zdarzeń, której ukazanie w kulturze wsi polskiej zaborów: austriackiego i rosyjskiego, było ambicją niniejszej pracy, toczy się zarówno na terenie
kultur pierwotnych jak i wysoko cywilizowanych. Tak więc zarówno studium kultur pierwotnych wyłania prolegomena kulturologii, jak i współczesna kulturologia wyłania prolegomena do
studium kultur pierwotnych.
Szkiełka różnych witraży rozsypały się po świecie. Metoda ich sklejania i konserwacji jest
zapewne bardzo podobna. Odszukane i sklejone ukażą nam jednak bardzo różne obrazy. Odszukane i sklejone... Ba! Odszukać i skleić! Hic labor, hoc opus est!
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