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WPROWADZENIE
W kaz dej kulturze, i to niezalez nie od stopnia jej rozwoju, swie ta, odwoąuja c sie do
znacza cych wydarzen mitologicznych, religijnych czy realnych, manifestuja , utrwalaja
i odnawiaja wartosci poz a dane i system normatywny. Zauwaz my, na co zwracaą uwage juz
Joachim Wach, z e zorganizowane mity zawieraja wąasnie ow pierwiastek normatywny. Pisaą
w jednej ze swych prac: ”Wielka idea powszechnego, kosmicznego, moralnego i rytualnego
porza dku (...) narzuca wia z a ce zobowia zania (...). Reguąy poste powania i moralnosci
stanowia wyraz potrzeby ”realizacjić boskiego porza dku, od ktorego zalez y egzystencja
i dobrobyt ludzkosci lub poszczegolnej grupy ludzkiejć.
W sensie spoąecznym sąuz a swie ta takz e zachowaniu rownowagi, ”wzmocnieniu wie zi
spoąecznychć i ”jednocza cych wszystkich wspolnoty duchowejć. Trzeba sie tez zgodzic z ks.
Mieczysąawem Malinskim gdy stwierdza, iz samo ”swie towanie jest to przez ywanie swojego
cząowieczenstwa w najwaz niejszych kategoriach egzystencjalnychć. Za znakomitym zas
humanista i etnologiem Mircea Eliade moz na powiedziec, z e prawdziwa samorealizacja
cząowieka moz e nasta pic tylko w realiach czasu i przestrzeni swie tej.
Taki stan najpeąniej moz na osia gna c odwoąuja c sie , czy mowia c wprost, partycypuja c w
swie cie, obrze dzie czy tez rytuale. Wyjasnic tu tylko trzeba pewna roz nice w sposobie
realizowania i odnawiania mitu przez wymienione kategorie kulturowe. Otoz dwie pierwsze
kategorie, gąownie zas swie to, odnosza sie bezposrednio do mitu i zwia zanych z nim
wartosci, Sa to ”mity w akcjić i kaz dorazowe odtwarzanie wydarzenia mitycznego wia z e sie
z na nowo przez ywanym dramatem i odnowieniem wartosci. Jest to tez znamienna fabularna
racjonalizacja tego, co swie te, i co sie w danym momencie swie tuje. Natomiast rytuaąy sa juz
wyra—nie uproszczona forma odtwarzania mitu. Sens pierwszych polega gąownie na
kaz dorazowej kreacji wartosci poz a danej i akceptowanej. Pamie tac przy tym nalez y, co
wyra—nie podkresla jeden z najznakomitszych umysąow naszej doby, Claude Levi-Strauss, iz
przekaz zawarty w micie to nie tylko konkretne fabuąa, ale cos wie cej. Chodzi po prostu o
zespoą tresci doste pnych nosicielom danej kultury tylko w sferze nieartykuąowanej
podswiadomosci grupowej. Typowy mit opowiada o tym, co dokonaąo sie ”u pocza tkuć
czasu. Opowiada o tym co staąo sie in illo tempore. Zgodnie z koncepcjami badaczy mitu w
kulturach niz szych peąni on taka funkcje , jak w kulturach wyz ej zorganizowanych doktryna
religijna. Przedmiotem naszych rozwaz an jest swie to religijne, to jest rok koscielny
prezentowany na przykąadzie pewnej konkretnej spoąecznosci. Zatem obiekt naszych badan,
ktorym jest swie to koscioąa katolickiego odwoąuje sie do Starego i Nowego Testamentu, a
takz e do Tradycji. Ale tak jak w klasycznym micie, choc w tym przypadku mamy do
czynienia z ”przekazem swie tym i objawionymć, naste puje odwoąanie do Prapocza tku, takz e
do pocza tku cząowieka.
S wie to i swie towanie maja charakter zdecydowanie pozautylitarny. Peąnia przy tym
wielorakie funkcje. Jako takie nie maja nic wspolnego z praca czy odpoczynkiem. Dlatego
nie sa prostym, a w zasadzie jakimkolwiek odtworzeniem czy nawia zaniem do procesu pracy
i produkcji. Michaią Bachtin, rosyjski badacz wre cz stwierdza: ”Kaz de swie to jest pierwotna ,
niezmiernie waz na pierwotna forma ludzkiej natury. Nie moz na go wyprowadzac (...) z
praktycznych warunkow i celow pracy spoąecznej, czy Ż wulgarniej jeszcze Ż z
biologicznych (fizjologicznych) potrzeb okresowego odpoczynku. S wie to zawsze miaąo
istotna i bardzo waz na tresc swiatopogla dowa ć.

Ze wzgle du na temat naszych rozwaz an nieodzownym jest odwoąanie sie do sposobow
tradycyjnego myslenia o czasie. Zauwaz my, z e podstawowe cechy swie ta, eksponowane w
wie kszosci uje c definicyjnych, wykazuja gąownie jego odmiennosc od codziennosci.
Atrybutem codziennosci jest praca. Tu na Gornym S la sku znojna praca nie tylko rolnika ale i
robotnika zatrudnionego w kopalni czy hucie. Ale to rowniez znojna i cierpliwa praca matki i
z ony. Z kolei swie to - to po prostu - nie praca. Ta zasadnicza roz nica jest zreszta w
przypadku swie ta wymagana przez roz ne formy kulturowego nakazu, a nawet przymusu.
Zgodnie zas z Prawem Kanonicznym ”Zadoscuczynienie nakazu swie towania obejmuje dwa
obowia zki:
1. uczestniczenie we Mszy sw.,
2. powstrzymywanie sie od codziennych pracć.
W konsekwencji byą, ale i jest, odczuwany i obiektywnie wyroz niany zarowno wąasnie
czas swia teczny, jak i czas codziennosci. Wynikaja z tego okreslone konsekwencje
spoąeczno-kulturowe. Znajduja one swoje odbicie w swiadomosci spoąecznej i sferze
zachowaniowej. Z caąa pewnoscia fundamentalne znaczenie dla tego problemu, i to tak w
perspektywie badan antropologicznych, jak i socjologicznych, ma proces ”uhistorycznienia
swiadomosci cząowiekać.
Po tych uwagach, ktore trudno pomina c podejmuja c probe prezentacji kultury swia tecznej
Bierunia I okolicy, sprobujemy jeszcze zwrocic uwage na pewne zagadnienia zwia zane z
sama ”ideologia ć roku koscielnego. Otoz podejmuja c sie analizy wybranych aspektow
chrzescijanskiego kalendarza swia tecznego trzeba zwąaszcza podkreslic chrystocentryzm
roku koscielnego. Bez swiadomosci tego podstawowego uwarunkowania i podstawowej
determinanty trudno przyja c jaka kolwiek probe analizy. Zauwaz my tez , z e w procesie
historycznego rozwoju roku swia tecznego w Kosciele juz w zasadzie od pierwszych wiekow
ksztaątowac sie pocza ą kult me czennikow i swie tych (ktorych z ycie jest przeciez
potwierdzeniem sensu Jezusowej ziemskiej biografii), a takz e kult Matki Boskiej, czy
wreszcie nawet anioąow. Proces ten nie doprowadzią jednak do naruszenia naczelnej zasady,
iz Ż jak to powiadaja teologowie Ż ”Sąoncem roku koscielnego jest Chrystusć, a zala z kiem
roku jest niedziela, czyli po prostu ”maąa Wielkanocć.
Zasygnalizowany Chrystocentryzm ma wymiar historyczny, bo widoczny jest ”w
przez ywanych tajemnicach pobytu Jego na naszej ziemi; mistyczny Ż poprzez ąaske i sąowo
swojej Ewangelii, ktore rozdziela; eucharystyczny Ż kiedy na naszych oątarzach skąada sie
za rodzaj ludzki jako ofiara (...). Dlatego kaz dy dzien liturgiczny koncentruje sie na stole
ofiarnym oątarza. Tam wypeąnia sie codziennie liturgia Koscioąać.
Z ywioąowy proces rozwoju swia t trwaą przez wiele wiekow i trwa nadal. W pocza tkach
chrzescijanstwa byąy ustanawiane przez biskupow. Dopiero od IX wieku dla caąego Koscioąa
zacze li je ustanawiac papiez e. Modyfikacji byąo wiele, a w tym mie dzy innymi za czasow
Piusa y, Urbana VIII, Piusa X czy ostatnio Pawąa VI. W wielu krajach i regionach istnieja tez
swie ta, ktore sa zwąaszcza dla nich typowe. Uksztaątowaąy sie tez narodowe struktury roku
koscielnego. Tak byąo w Polsce, tak byąo i jest rowniez w regionie gornosla skim. W jego
realiach uksztaątowaą sie kalendarz swia teczny, ktory miaą wyąa cznie cechy ludowe. Dopiero
w drodze ewolucji, ”opadu kulturowegoć, a takz e zapoz yczen i wpąywow obcych
naste powaąa jego modyfikacja. Zawsze jednak ow prymat ludowosci byą wyra—ny, bo lokalna
struktura spoąeczna miaąa do wąa czenia cze sci Gornego sla ska do Polski w 1922 roku
charakter niepeąny.
Lokalny kalendarz swia teczny znamionowaąa swoista ”otoczka kulturować, ktora byąa
przejawem ząoz onego procesu folkloryzacji tresci oficjalnych i nasycania ich wa tkami
lokalnymi. W efekcie tak jak i na innych obszarach z rokiem koscielnym w bezposrednim
zwia zku pozostawaą charakterystyczny kompleks obrze dow i zwyczajow dorocznych. Peąniąy
one wielorakie funkcje i wąasnie ze wzgle du na owe funkcje etnologowie zwykli wyroz niac:

1 Ś przyrodnicze,
2 Ż gospodarcze, agrarne, hodowlane,
3 Ś zapewniaja ce cząowiekowi z ycie, zdrowie, powodzenie, bogactwo...,
4 recepcyjne,
5 Ż religijne oraz kultowe,
6 Ś o charakterze rozrywkowym.
Jest to kategoria zjawisk kulturowych maja cych niezwykle ząoz ona proweniencje (m. in.
rzymska , grecka i tzw. poganska ), ale w realiach tradycyjnej kultury chąopskiej stanowiąy one
w miare spojny (synkretyczny) system. Odzwierciedlaą on ludowa ontologie . Pozwole tu
sobie na pewna dygresje , nie pierwsza i nie ostatnia . Otoz w czasie prowadzonych w
Bieruniu badan, a byąo to chyba w 1977 roku niechca cy wskazaąam na odlegąa proweniencje
pewnego zwyczaju. Wzbudziąo to olbrzymie zainteresowanie mojej informatorki.
Pozostawiąa mnie w mieszkaniu i wysząa po sa siadke . Niedąugo zjawiąy sie i inne. Te
podowczas ponad 80 letnie kobiety zafascynowane korzeniami naszej srodziemnomorskiej
kultury odwzajemniąy mi sie w sposob niezwykąy. Wprowadziąy mnie w bogactwo lokalnej
kultury sla skiej, w bogactwo kulturowe spoąecznosci, w ktorej z yąy. Powrocmy jednak do
przerwanego wa tku. Otoz Jerzy Pospiech, znawca problemu swie towania, autor
kompetentnego studium o zwyczajach i obrze dach dorocznych na S la sku podkresla ”rozlegąe
powia zania prawie caąego dorocznego swie towania ludu sla skiego z liturgika i rytuaąem
Koscioąa katolickiego (na S la sku cieszynskim Ś protestanckiego)ć. Bazuja c na materiale
etnograficznym pochodza cym juz z II poąowy XIX wieku, ale sie ga rowniez do
wspoączesnosci, dokonaą niezwykle bogatej prezentacji sla skiego kalendarza obrze dowego.
W mniejszym zas zakresie pokazaą same swie ta. To jednak one byąy podstawa klasyfikacji
i analizy. Jerzy Pospiech omowią kolejno: S wie tego Marcina (11 listopada), Adwent,
Andrzejki (29 listopada), S wie tej Barbary (4 grudnia), S wie tego Mikoąaja (6 grudnia),
S wie tej Ś ucji (13 grudnia), Prza dki, Skubaczki, Boz e Narodzenie (25Ż 26 grudnia),
S wie tego Jana Apostoąa (27 grudnia), S wie tych Mąodziankow (28 grudnia), Kole dnikow,
Ludowe widowiska swia teczne, Kole de koscielna , Stary Rok (Sylwester) i Nowy Rok (31
grudnia i 1 stycznia), Trzech Kroli (6 stycznia), Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego),
S wie tego Bąaz eja (3 lutego), S wie tej Agaty (5 lutego), Mie sopust (karnawaą), Ostatki,
S wie tego Grzegorza (12 marca), Wielki Post, S rode popielcowa , Wielki Tydzien, Marzanne
i gaik, Niedziele Palmowa , Wielka S rode , Wielki Czwartek, Wielki Pia tek, Wielka Sobote ,
Wielkanoc, S wie tego Jerzego (23 kwietnia), S wie tego Marka (25 kwietnia), 1 Maja,
S wie tego Urbana (25 maja), Zielone S wia tki, Boz e Ciaąo, S wie tojanskie sobotki (24
czerwca), Doz ynki, Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia), S wie tego Rocha (16 sierpnia),
S wie tego Michaąa (29 wrzesnia), Wszystkich S wie tych i Dzien Zaduszny (1 i 2 listopada).
Przytoczylismy ten rejestr w peąni, aby tym samym oddac bogactwo i strukture sla skiego,
roku swia tecznego i obrze dowego. Nasza prezentacja nie be dzie tak obszerna i to z tego
przede wszystkim powodu, z e w interesuja cym nas srodowisku wiele tradycyjnych
zwyczajow ludowych juz nie istnieje ze wzgle dow obiektywnych. W realiach miejskich, lub
wiejsko-miejskich konkretne zespoąy kulturowe pochodzenia chąopskiego nie maja juz racji
bytu. Nie istnieja bowiem warunki uzasadniaja ce ich trwanie. Z takim wąasnie fenomenem
stykamy sie w przypadku omawianego obszaru, choc zarazem fascynuja ce jest zarazem
trwanie wielu faktow, wytworow, zachowan i wartosci, ktore sa nieodąa cznie zwia zane z
tradycyjnym obliczem kulturowym ziemi gornosla skiej.
Nasza prezentacja nie be dzie tez tak bogata, jak w przypadku analizy Pospiecha, gdyz
bogactwo kultury swia teczno-obrze dowej znamienne jest zwąaszcza dla modelu kultury
tradycyjnej. Tymczasem obiektem naszego zainteresowania jest okres od mniej wie cej
pocza tku naszego wieku do wybuchu II wojny swiatowej. Wtedy zas nawet w realiach
spoąecznosci wioskowych naste powaąa dekompozycja struktur tradycyjnych. Tym bardziej

proces ten poste powaą w realiach miejskich. Niemniej jednak znow nalez y sie zastrzec
i jednoznacznie stwierdzic, z e gornosla ska kultura plebejsko-miejska, to znaczy gąownie
robotnicza, bo ona decydowaąa o charakterze tej kultury, zachowywaąa swoja stabilnosc. Po
prostu istniaąo w S la skiej rodzinie robotniczej wyra—ne przywia zanie do tego co
odziedziczono po antenatach. Tak byąo rowniez w Bieruniu. Tak jak w innych
miejscowosciach, tak i tutaj rodzina ogniskuja ca sie wokoą matki kultywowaąa tradycje.
Zwąaszcza zas kultywowano tradycje swia teczne, bo one byąy zwia zane z religia , ktora tu
zawsze odgrywaąa decyduja ce znaczenie.
W naszej analizie skoncentrujemy uwage na dwoch kompleksach swie towania. Choc be da
one przez nas wyodre bnione i omawiane oddzielnie to jednak razem tworza zwarta logiczna ,
dogmatyczna , a takz e liturgiczna caąosc. Pierwszy z tych kompleksow to centralne kategorie
swie towania, a drugi Ś pozacentralne kategorie.
I. CENTRALNE KATEGORIE S WIE TOWANIA
Ze wzgle du na Chrystocentryzm roku koscielnego centralne znaczenie w tradycji jego
swie towania odgrywaja podstawowe wydarzenia z biografii Jezusa. Konkretnie zas sa
czczone dwa wydarzenia krancowe, to znaczy narodziny i smierc Chrystusa. W nich zawiera
sie caąy sens boskiej biografii Jezusa na Ziemi. Sta d tez w efekcie jest zrozumiaąe, z e te dwa
wydarzenia i zwia zane z nimi konkretne fakty o znaczeniu uniwersalnym odgrywaja
fundamentalne znaczenie w caąym swie towaniu jakie jest charakterystyczne dla tradycji
katolickiej, czy szerzej Ś chrzescijanskiej.
Wspomniane wydarzenia i zwia zana z nimi sfera dogmatyczna, a takz e szeroko poje ta
otoczka kulturowa, nadaja w naszej tradycji europejskiej istotny sens caąemu z yciu
religijnemu, i chodzi w tym wypadku zarowno o sens swiatopogla dowy, etyczny, jak
i zachowaniowy.
Szczegolnie zas interesuja cym, i to wąasnie dla etnografii, jest ludowe swie towanie tych
swia t. Sta d tez ludoznawstwo, a potem juz klasyczna etnografia i etnologia znaczna cze sc
swego dorobku skoncentrowaąa wąasnie na tych zagadnieniach. Natomiast jakby na uboczu,
przynajmniej w Polsce, pozostawaąy problemy swie towania w srodowiskach plebejskomiejskich. A takim wąasnie interesuja cym obiektem analizy jest spoąecznosc bierunska,
spoąecznosc, ktora w toku swej historii dzieliąa skomplikowane dzieje ziemi sla skiej.
1. Cykl boz onarodzeniowy. Gody
Jak juz zaznaczylismy dwa podstawowe swie ta roku koscielnego poprzedzone sa
znamiennymi okresami, w czasie ktorych wyznawcy w nakazany tradycja sposob
przygotowuja sie i oczekuja na zasadnicze swie towanie. W przypadku cyklu
boz onarodzeniowego jest to adwent. Etymologia sąowa wywodzi sie z ąacinskiego sąowa
adventus. Jest to czas oczekiwania na przyjscie, na narodzenie Jezusa. Od adwentu w
Kosciele rozpoczyna sie nowy rok liturgiczny. W polskiej i lokalnej tradycji okres ten
odgrywaą niezwykle istotna role . Dawniej ”Polacy Ś jak pisze Zygmunt Gloger Ś nazywali
adwent (...) czterdziestnica , poniewaz (...) trwaą jak post wielki dni 40, zaczynaja c sie
nazajutrz po swie tym Marcinie. Sta d powstaą zwyczaj ucztowania na ge si pieczonej...ć.
Zwyczaj konsumowania w dniu sw. Marcina ge si byą znany takz e w tradycji sla skiej, lecz w
interesuja cych nas realiach tradycja ta juz w zasadzie nie wyste powaąa.
Zwyczajowy adwent byą w kulturze gornosla skiej nasycony wieloma usankcjonowanymi
tradycja wzorami zachowan, licznymi wierzeniami, a zwąaszcza wroz bami. Te ostatnie
wia zaąy sie z tzw. Andrzejkami, z wigilia sw. Katarzyny, a takz e dniem sw. Ś ucji
przypadaja cym 13 grudnia.

Niezwykąa tresc dogmatyczna adwentu znalaząa tez swoje bogate odzwierciedlenie w
licznych zwyczajach, z ktorych cze sc, jak roraty, byąa scisle zwia zana z z yciem religijnym, a
cze sc stanowiąa swoista ludowa otoczke kulturowa tego okresu. W efekcie byą to czas charakteryzuja cy sie swoja oryginalna specyfika , ale zarazem a moz e przede wszystkim Ś byą to
czas, w ktorym pojawiaąy sie zapowiedzi ”maja cego nasta pic swie tać. Tak wie c owe kilka
tygodni to kulturowe narastanie i tworzenie sie ”niecodziennoscić. Gdy natomiast ma nadejsc
swie to caąa rzeczywistosc, w ktorej cząowiek z yje musi ulec, i ulega zmianie. ”Temu wąasnie
sąuz a wszystkie zabiegi podporza dkowania i przygotowan. Czas niezwykąy, czas swie ta, gdy
wkroczy do ludzkich siedzib, zastanie cząowieka przygotowanego, a wszystko co po—niej nasta pi Ś jak powiada etnograf Anna Zadroz ynska Ś co musi wypeąnic niecodziennosc, nie
moz e przebiegac w zwyczajnej sceneriić. Ta ogolna prawidąowosc przejawiaąa sie rowniez w
interesuja cej nas spoąecznosci. Dla bierunskich kobiet naczelnym imperatywem byąo
perfekcyjne przygotowanie sie do swia t, a wie c dokąadne wysprza tanie mieszkania, wymycie okien, wąasciwe
to znaczy zgodne z tradycja Ś sporza dzenie zapasow
stanowia cych podstawe dan wigilijnych i swia tecznych, a wreszcie odpowiednie
przygotowanie ”wąasnej duszyć. Wszystko wie c, co byąo podejmowane w okresie adwentu
sąuz yąo wąasciwemu przygotowaniu sie do swia t Boz ego Narodzenia.
Boz e Narodzenie poprzedza tradycyjna wigilia, a wie c klasyczne przedswie cie, ktore w
polskiej tradycji urosąo do rangi najbardziej rodzinnego, peąnego symboliki dnia. Jego
niezwykąosc byąa zawsze wyra—nie podkreslana przez wszystkich. Wraz z nastaniem wigilii
nastaje czas niezwykąy, nadprzyrodzony, w ktorym wszystko moz e sie zdarzyc. Ma tez cechy
czasu przeąomowego. W efekcie w rodzinach sla skich juz od wigilijnego poranka
przestrzegano dzieci, aby sie wąasciwie zachowywaąy, co uzasadniano naste puja co: ”.Dej sie
pozor i byc dobry, bo przeca wiesz, z e jak dzisiej bydziesz niedobry i dostaniesz bicie, to tak
bydzie przez caąy rokć. Niezwykąosc czasu wigilii, zgodnie z panuja cymi przekonaniami,
przejawiaąa sie w roz norodny sposob. Przede wszystkim juz sama przyroda ulegaąa dziwnym,
wre cz nieprawdopodobnym przemianom. W noc wigilijna przemawiaąy przeciez zwierze ta,
woda w rzekach i studniach przemieniaąa sie w wino. Ponadto oz ywiaąy sie cze sto
przydroz ne kamienie, a nawet duz e gąazy. Opowiadaąa jedna ze starych mieszkanek Bierunia,
iz w latach jej dziecinstwa ”powszechnie wierzono (konkretnie w okresie przed I wojna
swiatowa ), iz w wigilie zupeąnie bezkarnie grasuja po polach roz ne duchy. Aktywizowaąy sie
takz e roz ne strachy. Wiadomo jednak byąo jedno, aby cząowiek ”niepotrzebnie sie tym
i dziwami nie zajmowoąć. Cząowiek miaą swoje sprawy i swoje obowia zki. W tym dniu
wąasnie na nich powinien sie skoncentrowac. One byąy dla niego decyduja ce.
W lokalnej tradycji, podobnie jak w caąej gornosla skiej kulturze boz onarodzeniowej,
funkcjonowaą pewien tradycja nakazany sposob zachowania sie w tym dniu. Dotyczyą on
zarowno okresu przed wieczerza , jak i oczywiscie rygorystycznie samej ”wilijić.
”Zachowanie kaz dego musiaąo byc ąod rana juz takie inksze niz na beztydzien, przeca wiadomo byąo, z e jest wigilio. Koz dy musioą wiedziec, z eby to przestrzegac. Kaz dy to zreszta
downij miaą w sobie, bo wszyscy wtedy nosili Boga w sercu i tyn uroczysty dzien sami
nosilić. Moz na powiedziec, iz kaz dy miaą okreslona role do speąnienia, ktora wynikaąa nie
tylko z jego pozycji w rodzinie, ale takz e tradycyjnego scenariusza, ktory wyznaczaą kaz dej
jednostce, w zalez nosci od pąci, wieku, i wielu innych czynnikow, konkretna role do
speąnienia. Tak wie c przykąadowo ojciec lub dziadek tradycyjnie ”tarą na maczkać, matka z
dziecmi (lub ojciec) stroiąa choinke , a babcie piekąy ciasta. Podziaą rol zalez aą tez od
charakteru danej rodziny. Inaczej organizowaąa sie rodzina dwupokoleniowa, a inaczej
wielopokoleniowa.
Najwaz niejszym jednak wydarzeniem jest wieczerza. W analizowanym okresie sposob jej
przygotowania, organizacja i przebieg bazowaą na jednolitym wzorze. Zwyczajowo jej
inauguracja naste powaąa wraz z pojawieniem sie pierwszej gwiazdki na niebie. Wtedy to

zwolna zasiadano do stoąu, od ktorego juz nikt z uczestnikow nie mogą, poza gospodynia ,
odejsc. Nim jednak rodzina zasiadąa do stoąu indywidualnie zazwyczaj modlono sie albo
pojawiaąy sie tak charakterystyczne ”westchnieniać. Pod tym poje ciem rozumiec nalez y
krotkie proszalne wezwanie kierowane do Boga, Matki Boskiej, lub konkretnych swie tych w
rodzaju: ”O Boz e, dej nom zdrowie na nowy rokć, ”Matko Bosko miej nos w opieceć czy
”Barborko miej na nos patrzynieć.
Modlitwa czy nawet westchnienia pojawiaja ce sie przed wigilia , sa przejawem
specyficznej zasady religijnej motywowanej norma kulturowa . Zgodnie z ta zasada istniaą
obowia zek, aby kaz da nowa , znacza ca kulturowo czynnosc inicjowac odwoąaniem sie do
sacrum.
Wigilie zwyczajowo rozpoczynaą najstarszy z cząonkow rodziny, skąadano sobie z yczenia
i zasiadano do posiąku. Natomiast niewa tpliwie interesuja ce jest scharakteryzowanie
przestrzeni, w ktorej spoz ywano wieczerze wigilijna . Otoz jeszcze w latach mie dzywojnia
funkcjonowaą slad starej sla skiej tradycji, ktora nakazywaąa organizowanie uczty w kuchni.
Na znak symbolicznego nawia zania do Ostatniej Wieczerzy spoz ywana byąa przy
swieczkach, lub ewentualnie karbidowce.
Caąa przestrzen musiaąa byc udekorowana i nasycona okreslonymi rekwizytami. Tak wie c
poza choinka , a takz e tzw. betlyjkami, ktore w latach 30 juz zanikaąy, w wielu domach
pojawiaąa sie sąoma, czy nawet snop. Stoą byą zwyczajowo nakryty biaąym obrusem. W wielu
domach stawiano tez na nim krzyz . O odswie tnosci decydowaą nie tylko stoą, na ktorym
stawiano w ”niedzielnych talyrzachć obrze dowe potrawy, ale takz e stroje ucztuja cych.
Zwyczajowe zachowanie spoz ywaja cych wigilie , dekoracja caąej przestrzeni, obecnosc
wielu znamiennych rekwizytow i symboli odzwierciedlaja razem nie tylko podstawowy
religijny sens wigilii. W kaz dym z wymienionych elementow kulturowych tkwia rowniez
dodatkowo roz ne, pozachrzescijanskie tresci kulturowe. Najsilniej widoczne sa w tym
wypadku elementy kultu zmarąych. Znakomity badacz Stanisąaw Poniatowski wre cz
stwierdzaą, z e z caąym okresem od Boz ego Narodzenia do Trzech Kroli ”wia z e sie u
wszystkich ludow europejskich (...) jedna wspolna podstawa obrze dowa, a mianowicie kult
zmarąych. Wsze dzie bowiem, gdzie wyste powaą kult przodkow szczegolnie silnie uzewne trznią sie on we wszystkich momentach przeąomowych z ycia dorocznego, a do nich w
pierwszym rze dzie musiaą nalez ec moment zimowego przesilenia. Niezwykąa krotkosc dnia
i dąugosc nocy, a jednoczesnie gro—ne osąabienie dziaąalnosci sąonca, wszystko to musiaąo
silnie oddziaąywac na wyobra—nie i skąaniac do szukania pomocy u zmarąychć. Zauwaz my
zatem, z e w czasie wigilii jedno miejsce pozostawia sie wolne dla zmarąego cząonka rodziny.
Innym przejawem obecnosci wa tku ”tamtego swiatać jest zakaz odchodzenia od stoąu
przed ukonczeniem wieczerzy, bo grozi to smiercia . Jeszcze w latach mie dzywojnia, w
niektorych domach gospodarz wychodzi przed wieczerza na podworzu i zapraszaą na biesiade
dusze wszystkich zmarąych cząonkow rodziny. Tak wie c i im w jakims sensie uczta byąa
ofiarowywana. Symbolicznie rowniez z nimi z yja cy ja spoz ywali. W wielu rodzinach silna
byąa tradycja, aby przed wieczerza modlic sie w intencji zmarąych krewnych.
Symbolika wigilijna odzwierciedla sie rowniez , i to w sposob niezwykąy w obrze dowych
potrawach. Natomiast swiadomosc ich tradycyjnego podąoz a nie jest juz w peąni znana. Co
wie c najcze sciej serwowano w sla skich domach?
Najbardziej popularne dania to: ,,siemieniotkać, ziemniaki ze smaz onym karpiem, kapusta
z grzybami lub grochem, kompot z suszonych owocow, ”moczkać i ”makowkić. To byą w
zasadzie podstawowy zestaw dan. Byą on niezmienny, bo tradycja precyzyjnie okreslaąa co
nalez y spoz ywac. Odste pstwo od tradycyjnego menu byąo niemoz liwe. O ile jednak w
realiach wiejskich, konkretnie w modelu tradycyjnej kultury chąopskiej serwowane potrawy
musiaąy reprezentowac wszystkie pąody, a wie c pąody pol, sadow, lasow i wod, aby w ten
sposob zagwarantowac pomyslnosc zbiorow w nowym roku i ich obfitosc w gospodarstwie

domowym, to juz w realiach plebejsko-miejskich ta determinanta nie odgrywaąa
powaz niejszej roli.
Interesuja cym aspektem wigilii jest sfera magii. W Bieruniu i najbliz szej okolicy jej
wyste powanie w analizowanym okresie nie byąo juz zbyt intensywne. Do najbardziej
charakterystycznych przejawow nalez aąo magiczne zabezpieczanie pomyslnej przysząosci.
W tym wie c celu pod talerze wigilijne kąadziono kaz demu pienia dze. Powiadano ”Jak sie
komus daąo pienia dz, to w nowym roku musioą on do niego przyjscć. Szczegolnym
przejawem dziaąania o charakterze magicznym, lecz nasyconego rowniez tresciami
symbolicznymi byąo zatrzymywanie ”na szcze scieć ąuski z wigilijnego karpia. Pie knym
przejawem lokalnej tradycji byąo tez obdarowywanie ąuska najbliz szych sa siadow, czy
wspoątowarzyszy pracy.
Wyste powaąy tez w Bieruniu wroz by wigilijne. Choc jest to tradycja typowo ludowa, to
jednak zarowno w tym miescie, jak i wielu dzielnicach robotniczych innych miast
gornosla skich charakterystyczna zabawa dziewcza t organizowana w wigilie byąy wroz by
wigilijne. Tak wie c przykąadowo nasąuchiwaąy dziewczyny, z ktorej strony wyje pies wroz a c,
iz z stamta d przyjdzie przysząy maąz onek.
Z wigilia nieodąa cznie wia z e sie takz e spiewanie kole d. Ta tradycja jest niezwykle silna w
kulturze sla skiej. Sta d tez niezwykle wyraziscie wyste puje w Bieruniu. ”U nos zawsze przy
wiliji duz o ale spiewaąo. Teraz tyz tak jeszcze jest, ale jeszcze za stary Polski to ludzie na
okra gąo spiewali. Downiej to jeszcze ludzie znali takie inksze kole dy, co teraz juz nikt nie
pamie toć.
Istotnym elementem wigilii byą szeroko poje ty dar, ktorego najbardziej spektakularnymi
przejawami byąo skąadanie sobie z yczen (czyli dar dobrego sąowa), a takz e prezenty skąadane
dzieciom pod choinke , czyli tzw. Dziecia tko.
Wigilia choc jest klasycznym przedswie ciem, to jednak, co juz zaznaczylismy, peąni w
naszej tradycji niezwykąa wre cz role . Jest najwaz niejszym wydarzeniem swia tecznym, ktore
tradycyjnie integruje caąa rodzine . Specyfika tego dnia i samej wieczerzy wykracza zdecydowanie poza wymiar wszystkich kategorii swia tecznych. Bo swia tecznosc tego dnia jest
bezsprzeczna. W tym dniu tradycyjnie wszyscy udaja sie tez na pasterke , ktora finalizuje
wigilie i inicjuje Boz e Narodzenie.
Wczesniej zaznaczylismy, iz w okresie adwentu wszyscy przygotowuja sie na nadejscie
Jezusa. Szczegolna forma tego przygotowania sie , tak silnie obecna w dawnej tradycji
badanej spoąecznosci byąo wzajemne przepraszanie sie i darowanie win. ”Jak sie rodzi
maluski Jezus to ludzie powinni byc na ten czas w peąnej zgodzie. Ludzie przez to w wilijo
jak sie spotkali i mieli sie na krzywe pyski, to zaroz sie obąapiali i jodyn drugimu zapominoą
krzywda. To byąo piykneć. Znamiennym przykąadem tej tradycji, ktora musiaąa miec
charakter silnie przestrzeganego nakazu moz e byc naste puja ca relacja wspomnieniowa:
”Byąo tak rzeczywiscie, z e na wilijo to sie ludzie darowali, jak ktos mioą cos do drugiego, abo
mu tamtyn cos zrobią. Jak jo sie zatrudnią na kopalni w Katowicach, a byąo to zaroz na
pocza tku jak Polska. nastaąa (prawdopodobnie chodzi juz o rok 1922 Ż przyp. aut.), to
wtedy gąosno byąo, z e sie dwoch hajerow pobiąo do krwi. Przysząa wilijo. Jeden podszedą do
drugiego i chcioą o wszystkim zapomniec. A tamtyn pedzioą, z e go to nic nie obchodzi.
Wszystkich to ubodąo. I tamtego spotkaąa kara. Niedąugo mioą wypadekć. Tak wie c w tym
wypadku moz na wnioskowac, iz na straz y tej tradycji staąa nie tylko sankcja spoąeczna, ale
nawet i nadprzyrodzona. Przejawia sie w tym pewien tradycyjny mechanizm kulturowy
znamienny, jak wykazuja badania, nie tylko dla kultury chąopskiej, ale rowniez tradycyjnej
kultury robotniczej.
Powracaja c do samej uczty wigilijnej i sposobu spe dzenia tego wieczoru, az do wyjscia na
pasterke trzeba zaznaczyc, iz obowia zuja cy model zachowania, ktory znajdowaą swoje —rodąa
w tradycyjnej religijnosci, wyra—nie nakazywaą pewien szczegolny rodzaj poste powania.

Zarowno w analizowanym przypadku, jak i w przypadku innych miejscowosci Gornego
S la ska byą on identyczny, lecz jego prezentacja wymyka sie probie obiektywnego opisu.
Odwoąajmy sie zatem jeszcze raz do bezposredniej charakterystyki zawartej w
etnograficznym wywiadzie z 1976 r.: ”To tak prosto nie idzie pedziec, jak sie wtedy nalez aąo
zachowac w czasie wiliji. To kaz dy ”wiedzioą, nie przyrownuja c nawet dziecioki. Wiadomo
byąo jedno, z e musiaąo byc uroczyscie. Kaz dy musioą byc, jak by to pedziec, godny. I nie
wiedziec czymu kaz dy siedziaą wyprostowany, jedyn drugimu dzie kowaą, jak jakie wielkie
panstwo i nie wiedziec ska d sie to braąo. Byąo zupeąnie inaczyj jak na beztydzien czy nawet
w inksze swie te. To sie zdorzo ino roz w roku w tyn dzien. Wtedy wszyscy sa razem, caąo
rodzina wie, z e jest wieczerza, z e siedzom ojciec, matka i jeszcze dzieci. I jest tyz Bog
i Dziecia tko, do ktorego zje podzie na poąnoc do koscioąa. I bez to sie spiewo mu, ze w z ąobie
lez yć. Ta pie kna proba zrelacjonowanie i scharakteryzowania nastroju wigilijnego jest nieco
przydąuga, ale niewa tpliwie byąa warta przytoczenia. I tylko dodac nalez y, z e na starej tasmie
magnetofonowej sprzed 16 lat zanotowane sa jeszcze stare piesni, ktore informatorka spiewa
zduszonym i lekko zachrypnie tym gąosem. Jest to pozostaąosc po swiecie, ktory na naszych
oczach odchodzi w zapomnienie, i to wyra—nie.
Ostatnim akordem wigilii byąa (i jest) tzw. pasterka, na ktora w przesząosci powszechnie
ucze szczano. Jakiekolwiek odste pstwa od tej tradycji byąy wykluczone, Na straz y jej
przestrzegania staąy sankcje kontroli spoąecznej. Norma przyzwolenia dotyczyąa tylko dzieci
i ludzi chorych.
Pierwszy dzien swia t omawianego cyklu to Boz e Narodzenie. W tradycji Koscioąa jest to
swie to, w ktorym czci sie narodziny Jezusa, czci sie moment, kiedy to ”Wiecznosc
przeobleka sie w smiertelnoscć. A wszystko to dzieje sie dla cząowieka i jego dobra. Jakz e
pie kne sa ludowe teksty relacjonuja ce to wydarzenie, jak i sama istote swie ta. Ta nadrze dna
wartosc umiąowania cząowieka przez Jezusa, przez narodzone Dziecia tko znajduje tez
odzwierciedlenie w dwoch niezwykąych w swym pie knie tekstach folklorystycznych
zanotowanych w Bieruniu, ktorych niestety, ze wzgle du na ograniczone ramy opracowania,
nie moz emy przedstawic Boz e Narodzenie w lokalnej tradycji religijnej nie wia zaąo sie z tak
silnym nakazem przysta pienia do komunii, jak Wielkanoc. Niemniej jednak, zwąaszcza
kobiety, dzieci, mąodziez , a takz e ”starzykić zwyczajowo w tym dniu powszechnie
przyste powali do Stoąu Panskiego. Natomiast odsetek me z czyzn w tzw. wieku produkcyjnym
byą juz znacznie niniejszy. Tej kategorii dotyczyąa zreszta zwyczajowo norma przyzwolenia.
Eksponowanie znaczenia eucharystii wskazuje wie c, z e istotna role w tym dniu odgrywaąo
uczestnictwo w mszy sw. Tak rzeczywiscie byąo. Nalez y tu jednak wyra—nie zaznaczyc, z e
obowia zek ten dotyczyą wszystkich bez wyja tku.
Po powrocie z koscioąa, a do dobrego tonu nalez aąo ”isc na sumać (i nie byąo to z reguąy
motywowane tylko wzgle dami religijnymi) rozpoczynaąa sie druga, nieoficjalna cze sc
swie towania. Takz e w przypadku Bierunia i okolicy potwierdza sie pewna ogolna
prawidąowosc podkreslana przez wielu etnografow, iz strona obrze dowo-zwyczajowa tego
swie ta jest bardzo uboga i skromna. Byą to dzien spe dzany wyąa cznie w gronie rodzinnym.
Istniaą rygorystyczny nakaz swie towania i powstrzymywania sie od wszelkich prac. Jedna z
informatorek wre cz stwierdza: ”Nie sząo w tyn dziyn nic robic. To byąo nie do pomyslynio za
cos sie wzia c, co sie robiąo na beztydzien. Zaroz ojciec czy matka godali: ”Dejsie pokoj,
przeca jest swie to, teraz sie swie tuje, a nie robi. Po to Bog ustanowią swie to, z eby
swie towacć. To tyz zaroz koz dy po czyms takim byą przywoąany do porza dkuć Jakz e ta
wypowied— relacjonuja ca dawna tradycje wspoąbrzmi z uwaga sla skiego folklorysty, ktory
pisze: ”Pracowity lud akcentowaą charakter tego dnia wstrzymywaniem sie od wszelkich
robot. W pocza tkowych latach naszego wieku niedozwolona czynnoscia byąa nawet osobista
toaleta, czesanie wąosow, przegla danie sie w lustrze, czyszczenie butow, zamiatanie izb (...).

Dzieciom zabraniano zabaw, gonitw i haąasow. Byąy to zapewne relikty jeszcze
poganskich zaduszek i kultu zmarąych (a wie c dodajmy ow wa tek wyste puja cy w czasie
wigilii jest kontynuowany Ś przyp. aut.) przodkow. Wierzono, z e nieodpowiednim
zachowaniem moz na byąo dusze te spąoszyc lub rozgniewacć.
Boz e Narodzenie, mimo iz w przesząosci oferta swia teczna nie byąa tak znaczna jak
wspoączesnie, to przede wszystkim znamienna byąa nadkonsumpcja. Niekiedy biesiadowanie
przyjmowaąo charakter obz arstwa, a nawet opilstwa.
Drugi dzien swia t, czyli S wie tego Szczepana nie miaą juz w interesuja cej nas spoąecznosci
miejskiej takiego znaczenia jak w kulturze ludowej. Brak bogatej otoczki kulturowej wynikaą
przede wszystkim z tego powodu, z e dawne tradycje (wierzenia, zabiegi magiczne
i zwyczaje) byąy integralnie zwia zane z wsia , jej produkcja , a takz e sposobem organizacji
zespoąow ludzkich. Byą to wie c przede wszystkim dzien przeznaczony na skąadanie sobie
wizyt i biesiadowanie. Zaznaczmy jednak, z e biesiadowano z reguąy tytko w gronie
rodzinnym.
W tym dniu zwyczajowo rozpoczynali chodzenie po domach kole dnicy. W prezentowanej
spoąecznosci byąa to niegdys z ywa i ciesza ca sie popularnoscia forma swoistego widowiska.
Dwa kolejne dni, to znaczy 27 grudnia i 28 grudnia, a wie c S wie tego Jana Apostoąa
i S wie tych Mąodziankow rowniez nie byąy oboje tne dla lokalnej tradycji swia tecznej. Na
uwage zasąuguje zwąaszcza dzien Mąodziankow, ktory niezwykle zaprza taą wyobra—nie .
W tym dniu zwyczajowo dzieci i mąodziez , gąownie me ska, udawali sie do koscioąow.
Najbardziej jednak znacza cym jest to, iz wąasnie w tym okresie zwąaszcza dzieciom
opowiadano liczne opowiesci hagiograficzne, wyjasniana sens swia t, zapoznawano z roz nymi
epizodami z z ycia Jezusa po prostu zwyczajowo koncentrowano sie na ”objasnianiu spraw
Boga i religiić. ,,Mnie sie zdowo
a przytoczona opinie uznac nalez y za reprezentatywna
zarowno dla badanej spoąecznosci, jak i szerzej miejskich srodowisk Gornego S la ska
ze
tak po swie tach, to byą wtedy czas na ąosprawianie o Bogu. Babka czy starzyk siadali na
ryczce i godali, coby mąodzi tyz byli wychowani jak nalez yć.
Upąywaąy zaledwie trzy dni i w tradycyjnej kulturze sla skiej znow pojawią sie czas
szczegolny. Miaą on podowczas nie tylko, jak dzis, znaczenie zabawowe. Podkreslmy zatem
wyra—nie, z e Stary Rok (dzisiejszy Sylwester) byą dniem uroczystym i peąnym motywow
religijnych. Skąaniaą do wroz b i praktyk magicznych. Obyczaj jednoznacznie nakazywaą, aby
w tym dniu udac sie na wieczorne naboz enstwo. Choc tradycja ta ulegaąa stopniowej
liberalizacji, to jednak tresci religijne byąy z tym dniem nieodzownie zwia zane. ”Zbliz oą sie
ąoztatni dzien roku, to ludzie tak robili, z eby zawsze porzykac i podzie kowac za to co byąo,
i tyz prosic z eby nowy rok byą dobry i spokojny. Nikt tam nic specjalnego nie chciaą. Nikomu
to nawet do gąowy nie przysząo. Jak ktos wiedziaą, z e do koscioąa nie pojdzie na wieczor, to
chociaz na chwila w cia gu dnia wlozą, przy krzyz u stana ą i porzykoą. Nikiej sie tyz sząo na
cmyntorz. Tak downij byąoć. Z tej okazji jednak rowniez sie bawiono. Niezwykąe byąy
zwąaszcza harce mąodziez y. Szczegolnie wąasnie o poąnocy ”strzelano z kabidowekć. W ten
sposob witano Nowy Rok. Do tradycji nalez aąy tez figle, niekiedy niewybredne. Najcze sciej
jednak wyjmowano w tym czasie furtki z pąotow, zatykano kominy, zasąaniano od zewna trz
okna.
Juz po I wojnie swiatowej coraz cze sciej koniec starego roku byą okazja do spotkan w
gronie rodzinnym, a nawet sa siedzkim. Moz na przypuszczac, iz tradycja ta sie stosunkowo
szybko rozwijaąa. Zabezpieczaąa przeciez naturalna ludzka potrzebe zabawy. Tym samym
wie c w realiach miejskich, w tym takz e w interesuja cych nas realiach bierunskich,
dekompozycji, rozchwianiu, a wreszcie zanikowi ulegąa tradycyjna formuąa kulturowa.
Tendencja ta zostaąa zreszta zaobserwowana przez owczesny ”Gosc Niedzielnyć. Juz w 1920
roku w jednym z numerow czytamy: ”Gdy po miastach rozpanoszyą sie w wielkiej mierze
brzydki zwyczaj bawienia sie przy kieliszku i tancach, widzimy po wsiach obchod

uroczystosci noworocznej powaz nie poje tej. Dla wiesniaka jest Nowy Rok swie tem
powaz nym. Szczegolnie gospodarz obchodzi dzien noworoczny starannie, bez haąasu
i radoscić.
Przeąom starego i nowego roku sprzyjaą, gąownie ze wzgle du na specyfike tradycyjnego
pojmowania tego typu momentow, funkcjonowaniu wielu wroz b. Byąy one typowe zwąaszcza
dla kultury chąopskiej. Niemniej jednak niektore z nich znane byąy rowniez w srodowisku
miejskim. W Bieruniu z tej okazji, oczywiscie w formie zabawowej dziewczyny liczyąy koąki
w pąocie i znow nasąuchiwaąy szczekania psa wroz a c, iz z tej strony przyjdzie narzeczony.
Starki natomiast wystawiaąy 12 cebul, ktore w wydra z onych zagąe bieniach miaąy sol. Potem
obserwowano reakcje w kaz dym warzywie. Jesli w cebuli pod wpąywem soli znajdowaąa sie
woda oznaczaąo to, iz w danym miesia cu be da deszcze. Duz e znaczenie przypisywano
rowniez tresci snow. Zreszta wiara w ”snikić byąa w przesząosci popularna. Przyczyniaąy sie
do tego rowniez licznie wydawane senniki. ”Byąy zas takie dni, co bardzo uwaz ano co sie sni.
W adwencie na to sie dawaąo pozor i tyz jeszcze ze starego na nowy rok. Ludzie sie potym
bardzo boli, jak im sie sniąo cos nie po myslić,
Tradycyjne gody koncza sie w Trzech Kroli. Dawniej swie to to odgrywaąo istotna role w
lokalnej tradycji. Powszechnie ucze szczano do koscioąa, liczni przyste powali do komunii sw.
W domu organizowano uroczysty posiąek. Natomiast nie istniaąa wokoą tego swie ta jakas
wyra—niejsza otoczka wierzeniowa czy zwyczajowa.

2.Wielkanoc
Fundamentalne znaczenie dla roku ”koscielnego, a takz e dla polskiej i gornosla skiej
tradycji obrze dowo-swia tecznej odgrywa Wielkanoc. Wąasciwie nalez y powiedziec, z e tego
rodzaju znaczenie ma caąy okres zwia zany i odnosza cy sie do istoty tego swie ta. Powiedziec
tez wyra—nie nalez y, z e centralna pozycja wielkanocnej tradycji wynika w kosciele z dwoch
zasadniczych powodow. Po pierwsze zatem jest to pamia tka zwycie stwa Jezusa w Jego
ziemskim bytowaniu nad piekąem i smiercia (co juz wykracza poza ziemskie realia
i moz liwosci ludzkiego umysąu), a po drugie jest to apologia samego Chrystusowego
Koscioąa. Znajduje to wyra—ne odzwierciedlenie nie tylko w samym swie cie, lecz szerzej, w
caąym okresie, ktory go poprzedza, a wie c w przedswie ciu, konkretnie mowia c w Wielkim
Poscie; zgodnie z decyzja papiez a Innocentego IV z 1284 roku rozpoczyna sie on od S rody
Popielcowej.
Od S rody Popielcowej, az do S wia t obowia zywaą w efekcie post, ktory w zalez nosci od
tradycji narodowej czy regionalnej przybieraą roz ne formy, cze sto bardzo drastyczne.
Obowia zywaąy one rowniez w realiach interesuja cej nas gornosla skiej kultury, a ich
specyficznym odzwierciedleniem byąa forma postu funkcjonuja ca w realiach plebejskomiejskich, w tym takz e w interesuja cej nas spoąecznosci. Faktem bezsprzecznym jest jednak,
i to trzeba zaznaczyc, iz juz w latach 30-tych naste powaąa powolna liberalizacja niektorych
tradycyjnych nakazow i zakazow. Niemniej jednak, jak moz na sie przekonac na podstawie
bierunskiego materiaąu dokumentacyjnego, proces ten nie naste powaą dynamicznie, gdyz
istniaąo dosc powszechne przekonanie, iz charakter i zakres postu jest definiowany
”przepisami papiez ać. Nie zdawano sobie sprawy z istotnej roli regionalnej i lokalnej
tradycji.
Po tych uwagach sprobujmy teraz skoncentrowac sie na okresie bezposrednio
poprzedzaja cym Wielkanoc, to znaczy na Wielkim Tygodniu. Inauguruje go praktycznie
Niedziela Palmowa. W tym dniu Koscioą obchodzi pamia tke tryumfalnego wjazdu Jezusa do
Jerozolimy, wjazdu, w czasie ktorego tak istotna role odegraąy dzieci. Chrystus wjez dz aą do
miasta na czele orszaku trzymaja c w re ku gaąa zke palmy. Rowniez witaja cy trzymali palmy.
W efekcie jest to gąowny symbol tej niedzieli. Ale jest to tez , zgodnie z tradycja Koscioąa,

pocza tek czasu, w ktorym nakazane jest swie cenie wody i nowego ognia. Do rangi
niezwykąej urasta tez przypadaja ce na ten dzien mycie nog z ebrakow przez dostojnikow
Koscioąa. Zwyczaj nawia zuje do konkretnego wydarzenia z Jezusowej biografii. Dzis nadal
kontynuuja go papiez e. Co roku w ostatnich latach prasa donosi o myciu nog rzymskim
z ebrakom przez Jana Pawąa II.
W lokalnej kulturze gornosla skiej Niedziela Palmowa peąniąa w okresie przygotowan do
Wielkanocy role szczegolna . Wynikaąa ona z tego, z e byąa ”punktem granicznymć. Wraz z
tym dniem konczyą sie bowiem pewien czas postu, ale i konczyą sie okreslony tradycja , czas
przygotowan do czczenia Wielkanocy. W sensie religijnym po Niedzieli Palmowej
naste powaąo swoiste apogeum czasu umartwien i wstrzemie —liwosci, to znaczy Wielki
Tydzien. W sferze zwykąej ludzkiej aktywnosci rozpoczynaą sie okres, gdy zakazane byąo
wykonywanie jakichkolwiek powaz niejszych prac. ”Z odno kobieta od tego czasu nie mogąa
tez nic wie kszego robic w doma. Tako robota musiaąa byc skonczono do Niedzieli Palmowej.
Potym byą juz szlusć.
Wskazane uwarunkowania zwia zane z pojmowaniem Niedzieli Palmowej w kategoriach
swoistego ”punktu granicznegoć, a on, jak wiadomo w kulturze ludowej
co tak dobitnie
wykazaąa francuski etnograf Arnold van Gennep
ma cze sto znaczenie ząowrogie
i demonogenne, znajdowaą takz e swoiste odzwierciedlenie w folklorze. Ten sposob
pojmowania Niedzieli Palmowej moz e sie wydawac szokuja cy, ale w procesie folkloryzacji
religii i w wierzeniowej ”otoczce wielu swia t tkwia zagadki i tajemnice trudne nieraz do
zrozumienia. Wprawdzie znaczna ich cze sc zostaąa przez badaczy ”odkrytać, to jednak
niektore nadal sa nierozpoznane. A poza wszystkim pamie tac nalez y, z e w realiach kultur
tradycyjnych, w tym takz e w realiach tradycyjnej kultury robotniczej, istniaąy pewne
schematy myslowe, ktore bazowaąy na siatce poje ciowej i na sposobach analizy
rzeczywistosci, ktore pozostaja w sprzecznosci z naszymi kategoriami poje ciowymi
i naszym sposobem analizy. Nie wchodza c wie c w szczegoąy warto przytoczyc opowiesc,
ktora nierozerwalnie wia zaąa sie wąasnie z analizowanym przez nas okresem. ”Opowiadaąo
sie downij, z e w Niedziela Palmowo przychodzi taki czas, z e sie wtedy ziemia otwiero.
Widac w niej wielkie skarby. Wtedy to idzie wly— do ziemi i je zawrzyc. Ino trzeba uwaz ac,
z eby zda z yc. Ino, z e ludziom sie to prawie nigdy nie udowaąo, i zostowali tam w ziemi Bo
skarby nie jest tak ąatwo zdobyc. Bywaąo jednak niekiej, z e sie to zdarzyąo. Byąa tako jedna
kobieta co z dziecmi za pienie dzmi wlaząa, a jak sie ziemia zawieraąa, to ąona wyskoczyąa.
Pienia dze wziyąa, a dzieci ąostaąyć. Ten rodzaj opowiesci to znany folklorystom wa tek.
Podany pochodzi spod Bierunia. Stykamy sie wie c w tym wypadku z przykąadem
reprezentuja cym grupe ludowych podan wierzeniowych klasyfikowanych, jako grupa T 8013
(Dziecko w zakle tym skarbcu) i T 8014 (Pala ce sie pienia dze). Na ten temat pisaąo wielu
etnografow, a zwąaszcza folklorystow. Natomiast zagadka pozostaąa niewyjasniona. Nadal
przeciez nie wiemy dlaczego ziemia otwieraąa sie wąasnie w Niedziele Palmowa .
Sprobujmy teraz przesledzic kolejne dni, a wie c czas od poniedziaąku do Wielkiej Soboty.
Na wste pie tej cze sci rozwaz an nalez y powiedziec, z e wszystkie dni Wielkiego Tygodnia
nosza wyra—ne cechy czasu odswie tnego. Oczywiscie wyste puja one z roz nym nate z eniem.
W stosunku do wszystkich dni istniaą tez pewien ogolny, tradycja usankcjonowany spis
zakazow i nakazow. W sposob zasadniczy, a niekiedy wre cz rygorystyczny ograniczaąy one
swobode ludzkiego, nieskre powanego zachowania. Dotyczy zarowno dorosąych (z wyra—nie
dominuja cym zakazem wspoąz ycia w okresie Wielkiego Tygodnia), jak i dzieci (z zakazem
wszelkich zabaw). Wszystkich dotyczyą nakaz ograniczenia posiąku do jednego w cia gu
caąego dnia.
Jak zatem ksztaątowaąy sie zgodnie z tradycja dwa pierwsze dni. Otoz zarowno
poniedziaąek jak i wtorek, zarowno w pąaszczy—nie z ycia religijnego, jak i w sferze
zwyczajowej nie odgrywaąy powaz niejszej roli. Odwoąuja c sie do Ewangelii nalez y

powiedziec, z e sa to juz dni ”innego porza dkuć. Gdyby konsekwentnie przywoąywac
zdarzenia z z ycia Jezusa, ktore sa kolejno czczone w Wielkim Tygodniu, to w wymienionych
dniach Chrystus jeszcze z yą. W poniedziaąek, jak wiadomo wype dzaą kupcow ze swia tyni, a
we wtorek prowadzią dyspute z z ydowska starszyzna . Ale te tak waz ne wydarzenia, choc sa
przywoąywane w czasie kazan, nie odgrywaąy jednak z adnej roli w tradycyjnej religijnosci;
nie odgrywaąy tez z adnej roli w sferze wierzeniowej i zwyczajowo--obyczajowej. Moz na
powiedziec, z e lokalnej tradycji bierunskiej byąy oboje tne kulturowo. Tak byąo rowniez w
caąej w zasadzie kulturze regionalnej.
S roda, a konkretnie Wielka S roda jest pierwszym znacza cym dniem w Wielkim Tygodniu.
Trudno w sposob przekonuja cy Ż gąownie ze wzgle du na ograniczonosc zgromadzonego
materiaąu Ś powiedziec, czy w przesząosci istniaąa jakakolwiek powaz niejsza refleksja
dotycza ca wydarzen (i ich sensu), ktore sa symbolicznie w tym dniu obchodzone. Chodzi tu
zwąaszcza o podje ta przez Sanhedryn decyzje o zgąadzeniu Jezusa oraz o role jaka podowczas
odegraą Judasz. W ogole nalez y powiedziec, z e istota Wielkiej S rody w lokalnej tradycji
polegaąa zwąaszcza na tym, co podkreslano, iz od tego dnia ”to juz wszystko idzie ku
smiercić, ”Zaczyno sie czas, co juz nie ma gąupot, bo za niedąugo bydzie Jezus cierpioąć itp.
Byąo to zatem stanowisko bardzo lapidarne, ale niewa tpliwie wąasnie od tego dnia
szczegolnie juz drastycznie przestrzegano reguą postu i wszelkiej wstrzemie —liwosci.
Natomiast w lokalnej tradycji, niewa tpliwie ze wzgle dow obiektywnych, nie istniaąy
zwyczaje zwia zane z tak typowa dla S la ska kategoria kulturowa , jaka byąo ”palenie z uruć.
Pamie c o tym zachowali juz chyba nieliczni. Zanotowano tylko jedna relacje na ten temat.
Gwoli kronikarskiej powinnosci odnotujmy jednak te relacje : ”Wiem, z e za downych lot, to
mąodzi lotali po polach i mieli w re ku zapolona sąoma. To byąa zabawa, tak mi ojciec powiadalić. Moz na wie c przyja c, z e zwyczaj musiaą w tych okolicach stosunkowo dawno zanikna c.
Dla odtworzenia jego przebiegu odwoąajmy sie zatem do charakterystycznego opisu Michaąa
Przywary z 1879 roku:
”Gdy sie zacmi chąopcy i dziewczyny biora wiechcie, cze sto caąe snopy sąomy i wynosza za
ogrody na ąa ki i tam zapalaja i nosza pala ce sie iskrami sypia ce ognie. Inni maja z soba roz ne
pochodnie ze szczap, wiorow, starych nasmolonych mioteą, ktore rozpaliwszy wszystkie w
szalonych podskokach miotaja . Z daleka to niezwykąy widok, gdy naokoąo wsi, tu i tam
gromadki takich swiateąek sie uwijaja ...ć. Tyle Przywara. A my ze swej strony dodajmy, z e
zwyczaj ten miaą swoj gąe boki sens magiczny. Ogien ma tu symbolizowac zniszczenie
wszelkiego ząa. Dodajmy, z e bieganie z pąona cymi wiechciami miaąo rowniez , wedąug
interpretacji niektorych badaczy, nawia zywac do poszukiwania Jezusa przez Z ydow, ktorzy
mieli w re ku pochodnie. Jest to jednak interpretacja wtorna.
Wielki Czwartek to dzien, ktory w sensie liturgicznym upamie tnia powoąanie i dokonanie
sie kilku sakramentow. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowią Najswie tszy
Sakrament i sakrament Kapąanstwa. Umyą nogi Apostoąom i zapowiedziaą swa smierc. Po
wieczerzy udaą sie , jak wiemy z Pisma sw. na Gore Oliwna , i tam tez nasta piąo Jego
aresztowanie. Odwoąuja c sie do tych wydarzen nalez y powiedziec, z e mimo ich tak wielkiego
znaczenia nie odegraąy one z adnej roli w ludowej tradycji. Podobnie byąo takz e w
interesuja cych nas realiach. Z caąego bogactwa ludowej otoczki kulturowej w danej
rzeczywistosci nic nie funkcjonowaąo.
Wielki Pia tek to dzien, ktory charakteryzowaą sie znacznym bogactwem form religijnego
przez ycia, jak i bogactwem zwyczajowych zachowan, a wreszcie wierzen oraz zakazow
i nakazow. Nim przedstawimy ich sposob przejawiania sie oraz sens sprobujmy wpierw
przesledzic wydarzenia, ktore sa w tym dniu obchodzone przez Koscioą. Ich przywoąanie
zdaje sie byc znacza ce dla peąniejszego zrozumienia ludowych tradycji. Wszystko rozpocze ąo
sie okoąo poąnocy. Wtedy to pojmanego Jezusa zawiedziono do paąacu Annasza i Kajfasza.
Nim to jednak nasta piąo, nim odbyą sie sa d nad Jezusem przyprowadzono Go do tego miejsca

z Getsemani. W wa skich zas uliczkach Jerozolimy Jezus byą lz ony i wyzywany. Jeszcze
przed wąasciwym posiedzeniem sa du, ktore nasta piąo po—na noca Chrystusa zaprowadzono
do Annasza. Sceny, ktore sie odbywaąy w jego domu, i to jeszcze przed obudzeniem
Najwyz szej Rady Z ydowskiej, sa na ogoą znane i odzwierciedlane w ludowych przekazach.
Tak byąo rowniez w interesuja cych nas realiach kulturowych. Po odbytym posiedzeniu sa du
i po uznaniu winy Jezusa zostaą on uwie ziony. Kolejne posiedzenie odbyąo sie okoąo 6 rano,
bo zgodnie ze zwyczajem wyroki wydane noca nie byąy prawomocne. Wyrok skazuja cy
Jezusa na smierc jednak podtrzymano. Natomiast ostateczna decyzje , zgodnie z prawem
wprowadzonym przez rzymskich okupantow musiaą zatwierdzic wąasnie wysoki
przedstawiciel Rzymu. Nim przejdziemy do prezentacji kolejnych wydarzen zasygnalizujmy,
z e z okresem sa du nad Jezusem wia z a sie dwa inne wydarzenia, ktore zawsze niezwykle
pobudzaąy ludowa wyobra—nie. Chodzi tu o trzykrotne zaparcie sie przez sw. Piotra jego
Mistrza. Natomiast Judasz przyjmuje wowczas 30 srebrnikow za zdrade Jezusa. Dalszy cia g
tragicznych wydarzen, ktorych pamia tke obchodzimy w Wielki Pia tek to ostateczne skazanie
Jezusa przez Piąata. On tez decyduje o biciu Jezusa i koronowaniu Go cierniowa korona .
Droge okoąo 1 km na Golgote , kiedy tu musi niesc krzyz , Chrystus odbywa w me czarniach.
Natomiast okoąo poąudnia nasta piąo ukrzyz owanie. Agonia trwaąa okoąo trzech godzin, a po
naste pnych dwoch Jezus zostaą pogrzebany. Tyle wydarzenia tego dnia przedstawione w
porza dku chronologicznym zgodnie z ewangelicznym zapisem.
Wiele z przedstawionych wydarzen znajdowaąo swoje niezwykle silne odzwierciedlenie w
dawnej religijnosci. Istotne byąo takz e to, z e wąasnie to wszystko co sie dziaąo w tym dniu
znajdowaąo wcale szerokie odzwierciedlenie w procesie religijnej edukacji mąodziez y. W
prowadzonych ostatnio badaniach przez Mariana Grzegorza Gerlicha problem ten wyra—nie
jest eksponowany. Po prostu Religia peąniąa ”w gornosla skiej rodzinie tak doniosąa role i to w
roz nych sferach z ycia, a ponadto ksztaątowaąa obraz swiata i okreslaąa charakter i zakres
systemu aksjonormatywnego, z e w efekcie byąa uwaz ana za cos tak dalece naturalnego,
oczywistego i koniecznego, z e stworzono tez sprawne mechanizmy jej przekazywania
naste pnym i wąasnie szczegolnie do tego celu byąy wykorzystywane Ż jak pisze autor
wspomnianych ”badan Ż niektore swie ta, gąownie te, ktore w spektakularny sposob
eksponowaąy podstawowe wartosci z ycia chrzescijanskiego (...). Z caąa pewnoscia sposob
pojmowania swia t w tradycyjnych rodzinach gornosla skich byą bardziej zawarty w sferze
nieswiadomosci, dziaąan bezrefleksyjnych, niz w swiadomym partycypowaniu w
poszczegolnych praktykach. Jakz e zatem fascynuja ca byąa dla mnie wypowied— starej
kobiety z Bierunia. To, co mi przekazaąa pozostaje w dosc ostrej sprzecznosci z caąa ludowa
ontologia , z typowymi dla lokalnej kultury mechanizmami. Ona sama gąe boko tkwi w
tradycji sla skiej; zgodnie z jej prawdąami reaguje. Mimo to powiedziaąa: ”Siedza caąymi
latami tu sama. Zostaąo mi juz nieduz o. Wiem zas jedno na pewno, z e w kaz dym swie cie jest
caąo prowda i wskozanie dlo nos ludzi, jak momy z yc. Z wszystkimi swie tami tak jest. Przy
Boz ym Narodzyniu momy prowda o Bogu i ąo rodzinie, ąo opiece. O tym, z e trzeba dbac o
wszystkich i dziecku pomogac. Tak jest pokozane jak matka kocho swoje dziecko. A przy
Wielkanocy wiemy tyz ąo tym, z e tak jak Pan Jezus poswie cią, tak my, na ile koz dy z nos
moz e, tyz tak mo robicć. Jest cos fascynuja cego w tej starej bezimiennej kobiecie, ktora nie
chciaąa nic o sobie powiedziec, natomiast z niezwykąa ma droscia potrafiąa okreslic
wielofunkcyjna role swia t religijnych, wzorotworcza , utwierdzaja ca , wzmacniaja ca
i kontrolna
Ten nieco przydąugi cytat odzwierciedla wprawdzie szerszy problem, ale zostaą
przytoczony bowiem wyjasnia on pewien ząoz ony mechanizm funkcjonowania kultury. Jego
przywoąanie zas w tym konkretnym miejscu naszych rozwaz an wynika z koncowego
stwierdzenia informatorki:

”.A wszystko to cząowiek moz e zrozumiec tak jak jo zrozumiaąa. Jak cząowiek idzie w Wielki
Pia tek do Jezusa, do koscioąa, to zrozumie jedno, z e Jezus po to doą sie ukrzyz owac, z eby
ludzie mogli tyz isc do Boga. Ale bydzie to dlo nich moz liwe, jak bydom myslec po co jest
msza, po co sa swie ta i te wszystkie drogowskazy od Bogać.
Po tych uwagach maja cych charakter wprowadzaja cy przejd—my juz do sposobow
pojmowania przebiegu samego Wielkiego Pia tku w interesuja cej nas sla skiej tradycji.
Na pocza tku nalez y powiedziec z e wąasnie omawiany dzien w obre bie tzw. Wielkiego
Tygodnia, a takz e szerzej Ś w odniesieniu do caąego cyklu swia t wielkanocnych odgrywa
niezwykle istotne znaczenie. W efekcie ąa czy sie z nim sporo charakterystycznych wierzen,
ale takz e okreslonych tradycja wzorow zachowan, czy pewnych polecen w mniej lub bardziej
rygorystyczny sposob okreslaja cych wzor zachowania cząowieka w pewnych sytuacjach.
Wąasciwie juz od wczesnych godzin porannych, od brzasku dnia moz na zauwaz yc
wkroczenie czasu niezwykąego. Jeszcze w latach 50-tych XX w. w niektorych
miejscowosciach lez a cych nawet w pobliz u duz ych skupisk miejskich funkcjonowaąa
tradycja nakazuja ca aby rankiem isc umyc sie do pobliskiej, jak to mowiono ”wodyć. Sząo sie
zatem do rzeki lub stawu, choc wydaje sie , z e swoje szczegolne znaczenie odgrywaąa woda
biez a ca. Zwyczaj ten, o ile oczywiscie funkcjonowaą, miaą swoja znamienna oprawe jeszcze
w latach mie dzywojnia, a takz e po II wojnie swiatowej. W realiach miejskich nalez aą juz do
dziaąan podejmowanych o wiele bardziej sporadycznie niz w realiach wiejskich. Jednak i w
realiach miejskich (w tym i w Bieruniu) jego zasadnicza struktura i zwia zane z nia
zachowania oraz przesa dy, nakazy i zakazy, a wreszcie wyobraz enia i wierzenia zachowaąy
wzgle dna jednolitosc. Sens i istota tradycji wynika z panuja cego wierzenia, zgodnie z ktorym
o poąnocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Pia tek woda przemienia sie w wino. Przede
wszystkim podkreslano jednak to, z e woda, i to wskutek ofiary Jezusowej nabiera niezwykąej
mocy, gąownie mocy ozdrowienczej. Dlatego tez wczesnym rankiem, jeszcze przed
wschodem sąonca udawano sie w niektorych osadach robotniczych do pobliskiej rzeki, aby
tam w skupieniu dokonac szczegolnej formy ablucji obmywano twarze, re ce, nogi.
Udawali sie ci, ktorych pogla dy byąy bardziej tradycyjne. Nadaą jednak w latach
mie dzywojnia, podobnie jak w realiach XIX wiecznych, przede wszystkim w
wielkopia tkowej ablucji uczestniczyąy kobiety i dzieci. Poza nimi udawali sie do wody ci,
ktorzy byli chorzy, ktorym doskwieraąy okreslone dolegliwosci. Pamie tac tez nalez y, iz
przykąadowo w Piekarach S la skich jeszcze w pocza tkach naszego stulecia w ablucjach uczestniczono zbiorowo, a dziaąo sie to na tzw. Kalwaryjski Gorze. Pisze o tym chocby Paul
Drechsler, ale takz e wskazuja na ten fakt przeprowadzone przez nas badania. ”U nos to byąo
tak, z e w Wielki Pia tek, to sporo ludzi byąo na Kalwaryjskiej Gorze i koz dy sie obmywoą i jeszcze przy tym ksia dz byą i my przy tym po cichu rzykalić.
Wiadomosci o tym sa uąomne, nie zostaąy zachowane szerzej w mie dzygene byc silna
jeszcze na przeąomie XIX i XX wieku. Zwyczaj ten byą tez , podobnie jak inne, obiektem
ostrych dziaąan ”wąadz administracyjnych, zarowno pruskich, jak i po—niej niemieckich.
”Wąadze (...) na S la sku dostrzegaja c w ”pąawieniu sie ć ludzi i zwierza t nie tylko przejawu
zacofania j zabobonu lecz takz e niebezpieczenstwa dla zdrowia, juz w pierwszych latach
ubiegąego wieku wydawaąy surowe zakazy. Zwyczaj, nie tak potem powszechny, przetrwaą
jednak do czasow nam wspoączesnychć.
Wyra—nie nalez y powiedziec, z e omowiony wyz ej zwyczaj nie miaą jednak w sla skich
srodowiskach robotniczych od mniej wie cej lat 30-tych wie kszego zasie gu spoąecznego.
Faktem jest jednak, z e o jego istnieniu wiedziano, a wie c moz na zakąadac jego wczesniejszy,
stosunkowo szeroki zasie g.
Wielki Pia tek, to w lokalnej kulturze robotniczej dzien, ktory od chwili obudzenia sie
domownikow i podje cia aktywnosci wymagaą jednoznacznego podporza dkowania sie tradycji
religijnej. Wynikaąa ona z czczenia pewnych konkretnych wydarzen, ktore swoje

odzwierciedlenie znajdowaąy nie tylko w liturgii, ale takz e w zwyczajach i obyczajach. Swoje
odbicie znajdowaąa takz e w dalece zobiektywizowanych pogla dach o tych wydarzeniach.
Dodac nalez y, z e byąy one dosc nieraz odlegąe od tresci dogmatycznych, od caąej prawdy
ewangelicznej.
Najwaz niejszym wydarzeniem wielkopia tkowym trwaja cym niezmiennie w lokalnej
tradycji robotniczej, i to od jej pocza tkow, byąo odwiedzanie grobu i ”czuwanie przy boz ym
grobieć. Odwiedzano groby powszechnie, i tak jest do tej pory, poniewaz istnieje zwyczaj
nakazuja cy, aby w Wielki Pia tek kaz dy przybyą do koscioąa. ”Trzeba isc do grobu Pana
Jezusa i porzykac przy grobie. A kobiety i dzieci to (...) siedza jeszcze na naboz enstwach.
Mnie sie tak zdowo, z e jak moje wnuki byąy maąe (koncem lat 50-tych
przyp. aut.) to
wtedy jakos juz mniej bywaąy matki ze swoimi dziecmi. Bo wysyąo sie teraz same dzieci do
koscioąać. Moz na nawet zauwaz yc, z e wyra—nie powszechny nakaz obecnosci dzieci ”u
boz ego grobuć ma pewne —rodąa w przesząosci, Adolf Hytrek wre cz nawet podkresla, z e
”Wielki Pia tek jest gąownie swie tem maąych dziatekć. Tak pisaą w 1879 r. i znamienne, z e ze
zwyczajem odwiedzania grobu Jezusa wia zaąa sie rowniez tradycja obdarowywania dzieci
roz nymi drobnymi prezentami. Nie jest juz ona jednak praktykowana.

Wielka Sobota
Ks. Wincenty Zaleski wyra—nie stwierdza, iz ”Wielka Sobota nie jest tak bogata w tresc
ewangeliczna i dogmatyczna jak Wielki Czwartek i Wielki Pia tek. Za to jest najbogatsza w
tresc liturgiczna obrze dowa , a to dlatego, z e stanowiąa kiedys nierozerwalna caąosc z Wielkanoca ć. Odwoąuja c sie zas do opracowan etnograficznych trzeba wyra—nie stwierdzic, iz
interesuja cy nas dzien jest w zasadzie cze sto omawiany, lecz ”praktyki ludoweć sa
analizowane jakby w oderwaniu od tresci religijnych. Natomiast ta zalez nosc jest przeciez
obecna i pomijac jej nie moz na.
Po tych uwagach sprobujmy odwoąac sie wpierw do warstwy religijnej i jej uzasadnien.
Otoz w sensie fabularnym Wielka Sobota to kolejny dzien upamie tniaja cy spoczynek Jezusa
w grobie.
Najistotniejsze zas w sferze liturgiczno-obrze dowej sa obrze dy poswie cenia ognia
i poswie cenia wody. Te dwa wydarzenia maja znaczenie fundamentalne, bo w nich zwiera sie
sens owego dnia. I dodac tylko nalez y, z e wokoą obu praktyk religijnych wyksztaąciąy sie
charakterystyczne, opisane przez etnografow, zwyczaje.
Oba tak bardzo znamienne obrze dy zwia zane jednoznacznie z kultura czasu
wielkanocnego, a w zasadzie czasu poprzedzaja cego swie to zmartwychwstania nie miaąy
jednak w kulturze interesuja cych nas srodowisk takiego znaczenia jak w kulturze chąopskiej.
Nie oznacza to jednak, z e palenie ognia przed koscioąem czy swie cenie wody odbywaąo sie
przy pustych nawach koscielnych. Pewne zainteresowanie tymi praktykami byąo, ale z caąa
pewnoscia nie moz na jednak mowic o jednoznacznym zwia zku tych obrze dow z lokalna
tradycja kulturowa . O zaniku znaczenia tych obrze dow w przypadku srodowisk miejskich
zadecydowaąy wzgle dy obiektywne Tak wie c zwrocmy uwage , z e szczegolna popularnosc
swie cenia ognia wynikaąa takz e z tego, z e chąopi wkąadali do pala cego sie przed koscioąem
ogniska przyniesione ze soba patyki. Po ich cze sciowym opaleniu robiono z nich krzyz yki,
ktore zatykano naste pnie na rogach wąasnych pol. Miaąy znaczenie apotropeiczne. Ta wie c
praktyka w realiach miejskich nie miaąa juz jakiegokolwiek znaczenia.
Rowniez obrze d swie cenia wody miaą dla ludu znaczenie nie tylko religijne, ale
i magiczne. Wodzie swie conej w Wielka Sobote przypisywano niezwykąa moc uzdrawiaja ca ,
zwąaszcza w pewnych typach chorob. Wodzie swie conej ogolnie zreszta przypisywano w
kulturze robotniczej szczegolna moc. Znamienne, z e niezwykąa popularnoscia cieszyąy sie
jeszcze w latach 50-tych, a pewne symptomy sa widoczne jeszcze dzis, cudowne —rodeąka, a

takz e studzienki. Takich —rodeą, wedąug lokalnych przekazow, jest wiele na S la sku, a
popularnoscia do dzis cieszy sie kilka, wsrod nich przykąadowo —rodeąko w Turzy. Ale sa
i takie, ktore miaąy okresowe znaczenie i stosunkowo wa ski zakres, jak chocby —rodeąko w
Kalwarii Panewnickiej w Katowicach.
Woda swie cona w Wielka sobote jeszcze po II wojnie swiatowej odgrywaąa w Bieruniu
i w wielu miejscowosciach istotna role magiczna . Sta d tez niekiedy gremialnie uczestniczono
w jej swie ceniu. Tak wie c moz na w tych przypadkach mowic o prymacie magii nad tresciami
religijnymi.
Na podstawie dokonanych analiz i porownan wydaje sie , z e znaczenie miaąo w kulturze
gornosla skich srodowisk robotniczych swie cenie potraw wielkanocnych. Choc dodac nalez y,
z e niektorzy wre cz stwierdzaja , iz ”w przemysąowej cze sci Gornego S la ska swie cone nie
byąo znane.ć
Wydaje sie , z e ta uwaga odnosi sie raczej tylko ”do zamieszkuja cej ten obszar ludnosci
niemieckiej. Wyra—nie przekonuje o tym lektura prac niemieckich, a konkretnie moz na sie tu
odwoąac do opracowan ludoznawczych takich chocby badaczy, jak: W.E. Peuckert, J.
Klapper czy W. Schremmer.
Z caąa pewnoscia zwyczaj swie cenia potraw w Wielka Sobote nie moz na uznac za
powszechny, ale jednak wyste powaą, i w pewnych srodowiskach robotniczych cieszyą sie
jednak popularnoscia . W okresie mie dzywojnia wyste powaą chocby w niektorych osadach
przykopalnianych w Katowicach (np. w pobliz u kopalni ”Wujekć), w Piekarach-Szarleju, a
takz e przykąadowo w Chorzowie-Starym, Chorzowie-Batorym i innych miastach.
Co swie cono? Otoz istnieje do dzis tradycja swie cenia jajek, chleba, kieąbasy, chrzanu,
we dzonki i w zalez nosci od lokalnej tradycji niektorych innych potraw, ba d— surowcow.
Charakterystyczne byąo przykąadowo swie cenie soli.
Ze swie conym tradycyjnie chodziąy przed II wojna swiatowa dzieci. Gdyby zas nawia zac
do cytowanej opinii o nieobecnosci tego zwyczaju w lokalnej kulturze robotniczej i miejskiej
to trzeba jedynie stwierdzic, iz nie byą on wprawdzie powszechny, ale jednak istniaą.
Natomiast z caąa pewnoscia moz na zauwaz yc jego stopniowy wzrost popularnosci, i to
zarowno pod wpąywem akcji Koscioąa jak i kultury przybyszow, po II wojnie swiatowej. Od
mniej wie cej lat 70-tych naste puje jego rozkwit, ktory szczegolnie jednoznacznie nasta pią w
okresie po Sierpniu i w stanie wojennym.
Mowi sie Ś i jest to niewa tpliwie obecnie pogla d charakteryzuja cy lokalna kulture
gornosla ska Ś w sposob naste puja cy: ”S wie cic trzeba, bo Wielkanoc to jest wielkie swie to, a
po prawdzie najwie ksze i jak cząowiek poswie ci, to wtedy, po przyjsciu z koscioąa jak tyz
byą w komunii, to juzas w czasie sniodania wielkanocnego mo do czyniynio ze swiynconym.
Bo to swiyncone co dzieci z koscioąa przyniosąy to przechodzi na reszta jedzynioć.
Tak jak w przesząosci, tak i wspoączesnie, Wielka Sobota to czas, w ktorym zachowania
jednostkowe i zbiorowe sa podporza dkowane tradycji. Istnieje wyra—ny zakaz wykonywania
powaz niejszych prac, nalez y sie tez podporza dkowac nakazom wstrzemie —liwosci w
spoz ywaniu wie kszej ilosci poz ywienia. Funkcjonuje zakaz picia alkoholu; w wielu domach
zakaz wychodzenia dzieci na podworko. Chodzi o to by podkreslic swym zachowaniem
”z aąobe i z aąosc wynikaja ca ze smierci Jezusać To symboliczne odwoąanie sie do przesząosci
ma istotne znaczenie dla nosicieli tradycji.
Sobota to wreszcie ostatni czas na zakonczenie wszelkich niezbe dnych prac zwia zanych z
przygotowaniem sie gospodyni do swia t.
Wszystko jednak, co dzieje sie w Wielkim Tygodniu ma charakter przygotowawczy.
Wąasciwy sens swie towania naste puje w Wielkanoc. Jerzy Pospiech w swym cennym
studium o obrze dowosci dorocznej na S la sku stwierdza: ”Na obydwa dni swia t
wielkanocnych przypada caąy szereg zwyczajow ludowych, z ktorych cze sc wykazuje wcia z
duz a z ywotnosc wielkanocnej obrze dowosci koscielnej, spotkac tez moz na relikty

pradawnych poganskich wierzen. Egzystuja one zapewne na roz nych zasadach. Badacze i tu
dostrzegaja konieczne ”uste pstwa ze strony Koscioąa...ć. Trzeba tez stwierdzic, z e jest to
trafna opinia okreslaja ca opisywany problem. Zachowuje ona trafnosc takz e w przypadku
srodowisk miejskich, konkretnie gornosla skich rodzimych srodowisk robotniczych.
Wprawdzie po II wojnie swiatowej wiele znanych jeszcze w latach mie dzywojnia wierzen i
praktyk, a takz e zwyczajowych wzorow zachowan ulegąo zarzuceniu, to jednak zasadniczy
trzon tradycji wielkanocnych wykazuje znaczna stabilnosc.

Alleluja. Pierwszy dzien swia t
Wielkanoc to dzien, ktory w tradycji Koscioąa nazywany jest Niedziela
Zmartwychwstania Panskiego. Jest to ”dzien Wielkiej Nocy, bowiem okoąo godziny 4
nasta piąo Zmartwychwstanie. Jest to pierwsze i najstarsze swie to Koscioąa. Jednoczesnie
zajmuje ono rowniez pierwszoplanowa pozycje ze wzgle du na swa waz nosc.
Ewangelia ”w sposob stosunkowo szczegoąowy opisuje nam wydarzenia zwia zane ze
zmartwychwstaniem. Moz na nawet powiedziec, z e Ewangelisci ”odtwarzaja wszystkie
waz niejsze sceny jakie naste powaąy od wielkiego trze sienia, ktore zapowiadaąo cud. ”A oto
powstaąo wielkie trze sienie ziemi. Albowiem Anioą Panski zsta pią z nieba, podszedą, odsuna ą
kamien i usiadą na nim. Postac jego jasniaąa jak bąyskawica, a szaty jego byąy biaąe jak snieg.
Ze strachu przed nim zadrz eli straz nicy i stali sie jakby umarli (Mt. 26, lŻ 4)ć.
Potem zas nasta piąy kolejne wydarzenia. Wszystkie one znajduja wie ksze lub mniejsze
odzwierciedlenie w tekstach folklorystycznych. Cze sto pozostaja w pewnej opozycji do
wersji oficjalnej.
Nim jednak przejdziemy do prezentacji tych zagadnien musimy zwrocic uwage na
szczegolnie waz ny moment jaki poprzedzią zmartwychwstanie. W skąadzie Apostolskim sa
sąowa: ”Zsta pią do piekieą, trzeciego dnia zmartwychwstaąć. Wiadomo z wersji oficjalnej
i ludowych przekazow, z e przed aktem zmartwychwstania nasta piąo znacza ce wydarzenie, a
mianowicie zejscie Jezusa do piekieą. ”Jezus poszedą wtedy po tych wszystkich co tam
siedzieli, a mieli czyste duszeć. Wiadomo tez z wersji oficjalnej, z e w orszaku Jezusa
udaja cym sie za nim do nieba sząy wszystkie dusze sprawiedliwe, a wie c mie dzy innymi
Adam i Ewa, ale takz e prorocy i swie ci, jak sw. Jozef czy Jan Chrzciciel.
Warto zaznaczyc, z e wąasnie moment zsta pienia Jezusa do piekieą, z wielu powodow
przeciez ekscytuja cy i pobudzaja cy wyobra—nie , znajdowaą swoje odzwierciedlenie w
ludowej prozie. Na ten temat opowiadano wiele. Jeden z charakterystycznych wa tkow
podejmuje rowniez problem corocznej obecnosci Jezusa w piekle, a nie tylko tej pierwszej,
decyduja cej. Tak wie c kaz dorazowa wizyta Jezusa w piekle wynika z potrzeby ponownego,
w takim wąasnie cyklu, przykucia Antychrysta do pala, do ktorego jest przymocowany
ąancuchem. Antychryst przez ”caąy rok odpina kolejne ogniwa, a ”w Wielki Pia tek pozostaje
mu ostatnie. (Wedąug innych wersji dzien nie jest precyzyjnie okreslany). Jezus uniemoz liwia
mu odpie cie sie i tym samym ratuje swiat. Moz emy odwoąac sie tez do tekstow, ktore
opowiadaja o tym, z e dodatkowe znaczenie w ponownym spie ciu ąancucha ma zawsze
wiosenny grzmot i bąyskawica. (Wa tek znany m. in.”rowniez w folklorze rosyjskim).
Dopiero po—niej, to jest po zsta pieniu do piekieą i wyjsciu z nich nasta piąo
zmartwychwstanie. Nasta piąo ono w czasie zapowiedzianym przez Jezusa. Cząonkom
Sanhedrynu jeszcze za z ycia Jezus powiedziaą: ”Po trzech dniach powstane ć.
Akt zmartwychwstania jest fundamentem caąej wiary chrzescijanskiej. Znajduje swoje
odzwierciedlenie w tradycyjnych pogla dach ktore i dzis, choc zmodyfikowane jeszcze trwaja .
”Jezus umarą za ludzi i po tym zmartwychwstaą, coby ludzie mogli z yc i w niego, i to co
powiedziaą, wierzyc. Bez tego nic by nie byąo, bo ludzi by z yli jak te koty, koz dy dlo siebie,
bez z odnego sensu A jak Jezus to zrobią to z tego jest nasza wiarać.

W polskiej i lokalnej tradycji uroczystosci wielkanocne rozpoczynaja sie wraz z
rezurekcja . Jest to centralna uroczystosc religijna wielkanocnego okresu. Jeszcze mniej
wie cej na przeąomie lut 20-tych i 30-tych w wielu miejscowosciach utrzymywaą sie
zwyczajowy nakaz, aby walnie w tej uroczystosci uczestniczyc. Po—niejsze naboz enstwa nie
miaąy juz tego znaczenia co to pierwsze, poranne. Stopniowo jednak ten nakaz tracią na
znaczeniu i dzis w zasadzie nie odgrywa juz powaz niejszej roli. Nadal jednak utrzymuje sie
przekonanie, iz rezurekcja, a raczej udziaą w rezurekcji ma szczegolne znaczenie dla
wiernych.
Dzien Wielkanocy to przede wszystkim swie to, ktore w lokalnej kulturze uznawane jest za
szczegolnie waz ne, bo stanowi ono istotne wezwanie dla cząowieka. Wąasnie bowiem w tym
okresie zgodnie z nakazem religijnym kaz dy powinien przysta pic do komunii. Roz ne sa
interpretacje szczegoąowe tego nakazu, ale wszystkie pozostaja jednak w logicznym zwia zku
z tradycja Koscioąa. Wielkanoc symbolizuje swie to zwycie stwa nad smiercia , symbolizuje
swie to szcze scia wiekuistego, ktore dzie ki Jezusowi kaz dy moz e potencjalnie osia gna c.
Nasta pi to jednak dopiero po speąnieniu odpowiednich zobowia zan, ktore cząowiek musi w
realiach tego swiata wypeąnic.
Centralnym wydarzeniem religijnym jest udziaą w rezurekcji ba d— ewentualnie innym
naboz enstwie wielkanocnym. Natomiast w sferze z ycia rodzinnego gąownym wydarzeniem
jest sniadanie. Ono to wąasnie powoduje, z e okres przedswia teczny poprzedza tradycyjny,
znamienny dla wszystkich swia t etap przygotowawczy. W odniesieniu do dwoch gąownych
cykli roku koscielnego i obrze dowego jakimi sa cykl boz onarodzeniowy i wielkanocny.
Stwierdzic nalez y, z e sa one zawsze najbardziej rozbudowane. Juz wąasciwie od pocza tku
XX wieku ze wzgle du na rosna ca wystawnosc swia t wielkanocnych, choc stwierdzenie to ma
charakter wzgle dny, moz na zauwaz yc, z e okres poprzedzaja cy Wielkanoc byą poswie cony na
intensywne przygotowania. Chodziąo o odpowiednie wysprza tanie mieszkan, a takz e
przygotowanie zapasow jedzenia. Na przeąomie lat 20-tych i 30-tych stopniowo coraz
wie ksza uwage poswie cano rowniez napitkom. Ale wąasciwie do lat 60-tych nie moz na
mowic o jakims powaz niejszym alkoholizowaniu sie biesiadnikow. Alkohol do sniadania w
zasadzie nie byą podawany, albo ewentualnie w minimalnych ilosciach. Dopiero mniej wie cej
w latach 70-tych pojawiac sie zacza ą coraz wyra—niej, i dodac nalez y, z e serwowany jest juz
w czasie sniadania.
Przyste puja c do prezentacji sniadania wielkanocnego trzeba wpierw odwoąac sie do
znacza cych symboli wielkanocnych, bo wąasnie one w roz norodny sposob wia z a sie z tym
posiąkiem. Owe symbole to baranek wielkanocny, figura zmartwychwstaąego, piskle ta i
pisanki. Ale poza ”tym trzeba by jeszcze wspomniec o innych, jak chocby paschale, lecz
maja one mniejsza role , lub zupeąnie nie wia z a sie z lokalnymi zwyczajami wyste puja cymi w
Bieruniu.
Kaz dy z symboli ma swoje istotne znaczenie. Baranek to przeciez nawia zanie do tradycji
mowia cej o tym, z e domy Izraela omina ą anioą smierci, bo byąy znaczone krwia z baranka, a
poza tym byą ow baranek zapowiedzia Jezusa, ktory miaą ocalic (i ocali) ludzkosc od
wiecznej smierci. Na ten temat zanotowaąam w jednej z okolicznych miejscowosci pie kna
opowiesc. Obecnosc baranka, ba d— to wykonanego wąasnore cznie ba d— zakupionego w
sklepie (co naste powaąo juz w latach 30-tych) jest nieodzownie zwia zana z lokalnym stoąem
wielkanocnym.
Figura zmartwychwstaąego Jezusa niewa tpliwie pojawiaąa sie juz w okresie po I wojnie,
wczesniej raczej nie wyste powaąa. Nasta piąo to niewa tpliwie pod wpąywem wpąywow
zewne trznych, napąywu ludnosci z innych regionow. Dopiero jednak ostatnie kilkanascie lat
wywoąaąo zmiany, i to pod wpąywem akcji Koscioąa jak i bodaj oferty handlowej.
Piskle ta to symbol nieco ząoz ony Jezus bowiem odwoąywaą sie do kokoszy, ktora rozcia ga
swe skrzydąa nad kurcze tami, i sens tej wypowiedzi jest oczywisty Ale jest i inne znaczenie.

Oto bowiem kaz de piskle wykluwa sie ze skorupy i zwycie sko wchodzi w sfere z ycia. Podobnie Jezus wychodzi z ziemskiej skorupy i pokonuje smierc.
Najbardziej jednak dobitnym symbolem wielkanocnym jest jajko, sla ska ”kroszonkać. Jest
ono symbolem z ycia, zwycie stwa nad smiercia . Sta d byąo tak wyra—nie obecne w
wielkanocnej kulturze. I wąasnie owym jajkiem z okazji Wielkanocy zwyczajowo sie
dzielono. Ta czynnosc w niektorych osadach inicjowaąa robotnicze sniadanie. Lecz nie jest to
tradycja znana powszechnie. Obok niej istniaąa inna, ktora wykazywaąa zupeąna oboje tnosc
wobec dzielenia sie jajkiem. Ale przykąadowo Niemiec, Paul Drechsler wre cz upatrywaą w
dzieleniu sie jajkiem wyra—nej tradycji polskiej. Sam zwyczaj porownywaą do tradycji opąatkowej.
S niadanie wielkanocne konczy dąugi post. Post byą przestrzegany surowo, i to nie tylko w
Wielkim Tygodniu. Tak byąo jeszcze do lat 50-tych. Potem coraz bardziej stare zwyczaje
postne uste powaąy. Niemniej jednak i dzis utrzymuje sie zwyczaj scisąego postu od
Wielkiego Pia tku.
Zestaw potraw serwowanych w czasie sniadania wielkanocnego jest w zasadzie
niezmienny, jesli chodzi o podstawowe menu, od pocza tku analizowanego okresu. Te
podstawowe potrawy i surowce to: sol, chrzan, a takz e jajka, we dzonki, chleb i okreslone
ciasta.
Stopniowo zas od pocza tku mniej wie cej okresu mie dzywojnia coraz cze sciej pojawiaąy
sie
i inne potrawy, co wia zaąo sie z podniesieniom stopy materialnej srodowisk robotniczych
i pewnymi wpąywami obcymi, w tym rowniez obcymi etnicznie. Coraz cze sciej tez
serwowano kieąbasy, gotowane lub pieczone mie siwa.
Specjalne znaczenie miaąy ciasta Ś babki droz dz owe, piaskowe, strucle, ciasta z serem,
z makiem czy jabąkami.
Istniaą zwyczaj, aby wszystkiego zjesc po trochu, co i dzis jeszcze jest praktykowane ”na
szcze scieć.
Tradycyjnie obowia zuje zasada, aby oferta konsumpcyjna byąa jak najbardziej obfita.
”Jedzynio musi byc duz o, coby koz dy mogą sie dobrze pojescć. Jakikolwiek wie c wzrost
dochodow wyra—nie ”odzwierciedla sie w ilosci i jakosci serwowanych potraw. Tak wie c w
efekcie nalez y stwierdzic, z e wąasnie skąonnosc do obfitej oferty konsumpcyjnej i zwia zana z
tym zdecydowana nadkonsumpcja sa ewidentnymi atrybutami tego swie ta. Wyra—nie ujawnia
sie to juz w momencie sniadania, gąownej biesiady, jaka jest organizowana w Wielkanoc, ale
trwa ta nadkonsumpcja przez caąy dzien, az do wieczora. Natomiast wydaje sie , z e mniej
wie cej w poąowie lat 70-tych wyksztaącac sie zacze ąa tendencja do obz arstwa, a nawet
opilstwa, ktore to cechy charakteryzuja juz coraz cze sciej wspoączesne sniadanie. ”Ta nowo
modać oceniana jest bardzo negatywnie przez bierunskie ”starkić, i bierunskich ”starzykowć.
Stopniowo wraz z inwazja telewizji, a ostatnio takz e coraz cze sciej pojawiaja cych sie w
robotniczych domach na S la sku aparatow video, charakterystyczne pogawe dki i rozmowy
przy stole traca na znaczeniu. Fakt ten jest zreszta bardzo wyra—nie dostrzegany przez
samych badanych. ”Downij, to jak ”sie ino ludzie siedli ze soba razem, to kupa ąozprowiali.
Ludzie mieli ale kupa do powiedzynio. Kaj ino byąo trocha miejsca, to ludzie sie siedli
i godali (...). W swie ta to nie byąo tak jak teraz, z e ludzie wsadzam ąeb w telewizor i nikt sie
do nikogo nie odzywo.. Nie byąo tych telewizorow tak wiela, to ludzie mie dzy sobom godali
i byąo jakos inaczyj. Ludzie przez ta telewizja to juz gąowy potracili i jeszcze trocha, a nie
bydom umieli wcale ze sobom godacć.
Charakterystycznym zwyczajem zwia zanym z tym dniem byąo szukanie tzw. zaja czka.
Zabawa pojawiąa sie mniej wie cej po I wojnie swiatowej, choc moz na jednak wskazac
miejscowosci, jak przykąadowo Piekary S la skie, Siemianowice, czy np. Czerwionke (dzis

Rybnik), w ktorych ta niewa tpliwie niemiecka tradycja zawitaąa znacznie wczesniej. Trudno
okreslic kiedy pojawiąa sie w Bieruniu.
Tradycja obdarowywania dzieci przetrwaąa do dzis, choc zmieniąy sie warunki w jakich
przekazywano prezenty ”od zaja czkać. O ile jeszcze po II wojnie swiatowej dzieci
poszukiwaąy tych darow w ogrodkach, w lesie, na ”podworkach (”w krzokachć), to dzis
zazwyczaj lokuje sie je w najbliz szym otoczeniu dzieci Ż tj. na ogoą w mieszkaniach.

Poniedziaąek Wielkanocny
Ten dzien, zarowno w przesząosci jak i obecnie, charakteryzuje zupeąna odmiennosc w
stosunku do dnia poprzedniego. Jest to bowiem dzien radosnych spotkan rodzinnych, a takz e
coraz cze sciej Ś od mniej wie cej zakonczenia II wojny swiatowej, spotkan odbywaja cych
sie w gronie znajomych, sa siadow. Spotkania te odbywaja sie jednak dopiero po poąudniu.
Nim jednak przejdziemy do omowienia tego problemu sprobujmy wpierw nakreslic ogolny
scenariusz Poniedziaąku Wielkanocnego. Otoz skąada sie owo swie to rowniez z dwoch
zasadniczych cze sci. Pierwsza z nich to cze sc oficjalna, a konkretnie mowia c uroczystosc
religijna czyli msza sw. Cze sc druga natomiast to cze sc nieoficjalna.
Jesli chodzi o pierwsza cze sc drugiego dnia wielkanocnego to podstawowe znaczenie ma
udziaą we wspomnianej mszy sw. O ile jednak w odniesieniu do pierwszego eksponuje sie
rezurekcje , to w drugim dniu przywia zuje sie wage przede wszystkim do tzw. sumy. Mimo z e
to naboz enstwo ma priorytetowe znaczenie, to jednak juz w okresie mie dzywojnia
przypisywane mu znaczenie nie wia zaąo sie z kulturowym przymusem uczestniczenia wąasnie
w nim. ”Ta msza jest najbardziej uroczysto i waz no, ale nie koz dymu pasuje coby na nia isc.
To bez to sie sząo na ta msza co pasowaąa. Jak kto chodzią na osmo czy na dziewia to, to na
nia szedą i tyz w Wielkanoc. A jak mu pasowaąa to szed na gąowne (naboz enstwo Ś przyp.
aut.)ć.
W czasie mszy sw. nalez aąo zgadnie z tradycyjnym nakazem przysta pic do komunii. ”Roz
w roku w tym czasie jest powiedziane przez Jezusa coby isc do komunii. To tyz wtedy
najwie cej ludzi idzie do koscioąa i jest w komunii. Bo jak kto roz w roku nawet wtedy nie
idzie, to i sie wykluczo z koscioąać. Istniaąy jeszcze w latach 20-tych roz nego rodzaju formy
przymusu sa siedzkiego wobec tych jednostek, ktore nie poste powaąy zgodnie z religijnym,
kulturowym nakazem.
Cze sc druga poniedziaąku wielkanocnego skąada sie w zasadzie z dwoch, a niekiedy
i trzech cze sci. Pierwsza z nich to ta cze sc ktora wia z e sie z uroczystym obiadem, ktory jest
podobnie bogaty jak analogiczny posiąek w pierwszym dniu. Obiad, zarowno w przesząosci
jak i obecnie, spoz ywa sie najcze sciej w gronie rodziny, to jest krewnych, rodzenstwa,
rodzicow. Jest to tez czas, kiedy powszechnie i w duz ych ilosciach spoz ywa sie alkohol.
Jeszcze przed II wojna swiatowa podawano gąownie piwo.
Druga cze sc Poniedziaąku Wielkanocnego to biesiada, ktorej gąownymi uczestnikami
bywaja krewni, ale takz e znajomi czy sa siedzi, co juz zalez y od stopnia kontaktow
i rozwinie tych wie zi spoąecznych.
Znamiennym dla gornosla skich srodowisk robotniczych jest tez , podobnie jak w caąej
Polsce smigus-dyngus. Po II wojnie swiatowej tradycja ta jednak dosc wyra—nie traciąa swoje
dawne znaczenie. O ile bowiem jeszcze w latach mie dzywojnia oblewano sie woda juz od
rana, a wąasciwie w chwili wychodzenia mąodych kobiet z domu do koscioąa (lub po wyjsciu
z niego), to stopniowo w latach 40-tych coraz wyra—niej nasta piąa zmiana dotychczasowej
tradycji. Oblewano dziewcze ta raczej dopiero po poąudniu, gdy wychodziąy na spacer.
Byąa to zabawa niezwykąa, skupiaja ca caąa mąodziez . Nie oszcze dzano z adnej dziewczyny,
czy nawet mąodej, zame z nej juz kobiety. W zasadzie jeszcze do schyąku okresu
mie dzywojnia oblewano sie gąownie zwykąa woda , i to w znacznych nieraz ilosciach. Powoli

jednak, niewa tpliwie pod wpąywem kultury mieszczanskiej, kobiety ”polewano parfumamić.
”Parfumć wykorzystywali w tym dniu gąownie me z czy—ni, ktorzy udawali sie do swych
wybranek-narzeczonych. ”To byąo w zwyczaju, z e jak synek chodzią na zolyty do dzioąchy,
to nie mog jom poloc wodom, bo sząo na z yniaczka to z parfuminami przychodzią i polywoą
kobiety elegancko, co w doma byąy i ta swoja upatrzono tyz polywoą. Tako byąa ta tradycjać.
I wąasnie stopniowo ta tendencja zacze ąa zwycie z ac, wypieraja c obfite oblewanie sie woda
Lecz mniej wie cej od poąowy lat 70-tych znow nasta pią jakby powrot do tradycji
wczesniejszej. Zwyczaj podtrzymuja dzieci i mąodziez . Oblewaja woda , ktora nosi sie w
wiadrach, duz ych garnkach czy innych pojemnikach. Sami nosiciele tradycyjnej kultury
dostrzegaja analogie jak i odre bnosci mie dzy dawnym i wspoączesnym zwyczajem.
”Downij to sie jakos tyz loli, z e cząowiek byą jakby do wody w stowie wlecioą, ale nie byąo
przy tym chamstwa z odnego. To byą smiech i kupa larma, a teraz kupa w tym wszystkim jest
chuliganstwa, bo dzioąchy wcia gaja do siyni, wciepuja do kaąuz y i larmuja ć. I choc tego
rodzaju opinia ma swoje uzasadnienie wynikaja ce z idealizacji przesząosci, to jednak z caąa
pewnoscia trzeba tez dostrzec realnie wspoąwyste puja ce z tym zjawiskiem chuliganstwo.
Nie wia zaąy sie natomiast z omawianym dniem jakies inne typowe zachowania, zwyczaje,
wierzenia czy wroz by. Te tak typowe dla tradycji chąopskiej elementy kulturowe okreslaja ce
specyfike Poniedziaąku Wielkanocnego w zasadzie nie wyste powaąy albo tez miaąy znaczenie
zupeąnie marginalne w interesuja cej nas spoąecznosci.

II. POZA CENTRALNE KATEGORIE S WIE TOWANIA
Poza omowionymi wczesniej dwoma podstawowymi kompleksami swia tecznymi w
lokalnej tradycji swie towano rowniez inne swie ta. Powtorzmy jeszcze raz, z e tego rodzaju
podziaą moz e sie wydawac sztuczny, i jakby sprzeczny z sama istota i sensem roku
koscielnego. Jest to jednak wraz enie pozorne. Otoz przyje ty podziaą kalendarza swia tecznego
przyje ty zostaą za funkcjonuja ca w swiadomosci badanych, choc nie zawsze w peąni
uswiadamiana i artykuąowana , klasyfikacja . ”Wszystkie swie ta som waz ne. One sa
ustanowione przez Boga i Koscioą. A dyc jest tyz tak, z e najbardzi to sie jednak obchodzi
Boz e Narodzynie, bo to na pamia tka tego, z e Jezus sie urodzią 24 grudnia, a dali Wielkanoc,
to na pamia tka zbawienie ludzi przez Jezusa.ć Ten sposob myslenia jest czy raczej byą
znamienny dla przesząosci. Zauwaz my, z e pojawia sie tu interesuja ca informacja dotycza ca
daty narodzin Jezusa. Ten sposob myslenia, to znaczy bazuja cy na przekonaniu, iz Jezus
rzeczywiscie urodzią sie 24 grudnia uznac nalez y za charakterystyczny. Nie istniaąa po prostu
swiadomosc ewolucji tego swie ta. Trudno zreszta , aby istniaąa jakakolwiek swiadomosc
zwia zku Wigilii i Boz ego Narodzenia, a raczej daty ich obchodzenia z rzymskim Dniem
Narodzin Niezwycie z onego Sąonca. Pozostawmy jednak te zagadnienia i skoncentrujmy sie
juz bezposrednio na przedmiocie naszego opracowania. Zaznaczmy, z e prezentacje tej grupy
swia t i zwia zanych z nimi form swie towania opieramy na ukąadzie chronologicznym, to
znaczy zgodnym z kolejnoscia wyste powania tych kategorii w cyklu rocznym.
S wie to Matki Boskiej Gromnicznej
Powiedzmy na wste pie wyra—nie, z e to swie to w tradycji Koscioąa wyste puje tylko w kilku
krajach. Niezwykle silnie w Polsce, a takz e na Gornym S la sku. Odwoąuja c sie do teologow
wyjasnijmy, z e w tym dniu przypada S wie to ”Ofiarowania Pana Jezusa w swia tyni w
Jerozolimie. W naszych jednak realiach swie to nabraąo charakteru wybitnie maryjnego, gdyz
”lud polski widzi w Niej te , ktora to niebianskie swiatąo sprowadziąa na ziemie , i ktora nas
tym swiatąem broni i od wszelkiego ząa osąania jako nasza najpote z niejsza Posredniczka
i Ore downiczka przed tronem Boga. Dlatego Ż jak pisze ks. Wincenty Zaleski
lud polski
cze sto gromnice do re ki swojej bierze, zwąaszcza w niebezpieczenstwach kle sk i groz a cej

smierci. Sta d i nazwa w Polsce uroczystosci dzisiejszej ”Matka Boska Gromnicznać.
Podobnie byąo na Gornym S la sku, podobnie byąo takz e w tradycji bierunskiej. Gromnica byąa
w kaz dym tradycyjnym domu. Byąa czyms nieodzownym i naturalnym. Wykorzystywana
byąa w roz nych sytuacjach ekstremalnych. Niektore z nich byąy wre cz nieodzownie zwia zane
z koniecznoscia uz ycia gromnicy. Tak wie c przede wszystkim byąa zawsze podawana
umieraja cemu. Do czasu, gdy ludzie odchodzili z ”tegoć do ”tamtego swiatać w gronie
swoich najbliz szych, ci byli zobowia zani podac konaja cemu gromnice . Ona miaąa zgodnie z
lokalnymi wierzeniami oswietlac droge . Jakiekolwiek zaniedbania byąy wykluczone. Jesli zas
zdarzyąo sie , z e ktos nie podaą umieraja cemu gromnicy, mogą byc naraz ony na ”powroty
umartegoć. Winny zaniedbania musiaą odkupic swoj ząy poste pek.
Gromnica byąa takz e uz ywana wowczas, gdy ”byąa bardzo mocno burza. Jak biąy pioruny,
bąyskaąo ale to nieroz moja matka (lata 20-te) gibko leciaąa do okna i stawiaąa na oknie
gromnica. Kozaąa sie modlicć. Tego rodzaju zabiegi byąy popularne. Gromnica bowiem
zgodnie z lokalnymi przekonaniami miaąa chronic od ”uderzen pioruna i ewentualnego
poz aru.
Dzien 2 lutego byą jednak przede wszystkim swie tem. Ten fakt byą decyduja cy
i powodowaą, z e chodzono do koscioąa na naboz enstwo. Byą to dzien swie cenia gromnic,
ktore do koscioąa przynosiąy kobiety oraz okazja do modlitwy.
Dzien Matki Boskiej Gromnicznej peąnią istotna role takz e z tego powodu, z e formalnie
konczyą sie z jego nastaniem okres boz onarodzeniowy. Sta d tez najdalej w przeddzien
nalez aąo zlikwidowac ostatecznie wszelkie slady Boz ego Narodzenia. Jednym zas z jego
najbardziej widomych symboli jest choinka. Sta d mogąa ona stac najdalej od swie ta Matki
Boskiej Gromnicznej.
Zielone S wia tki
W polskiej kulturze religijnej istotne znaczenie odgrywa dzien Zesąania Ducha sw., czyli
wąasnie tradycyjne Zielone S wia tki. Samo swie to do dzis jest utoz samiane z kultura
chąopska . W jej realiach sama idea Ducha sw. poddana zostaąa swoistemu procesowi
folkloryzacji, choc proces nadania mu cech cząowieczych, tak jak w przypadku Jezusa, a
nawet Boga-Ojca, nie byą jednak w z adnym wypadku rozwinie ty. Proces folkloryzacji
dotyczyą raczej sposobow oddziaąywania tej Istoty na ludzki rodzaj. Zgodnie z uje ciem
oficjalnym, ”doktrynalna ząoz onosc i specyfika Ducha sw. wyraz a sie i polega na
znamiennym samoudzielaniu sie Boga Ż swiatu. Proces ten odznacza sie dwiema
podstawowymi modalnosciami: samoudzielania sie jako Prawda, ktore dokonuje sie w
historii i jest zaproszeniem, z ktorym zwraca sie do cząowieka (...) Bog, i samoudzielanie sie
jako Miąosc, ktore sprawia przyje cie tego zaproszenia i otwiera transcendencje cząowieka na
absolutna przysząosc Boga. Natomiast w dniu Zielonych S wia tek staje sie wiadomo, z e Duch
ten nie jest tylko obiecany cząowiekowi, lecz z e rowniez przyje cie tegoz Ducha przez
cząowieka jest Jego darem, z e to udzielenie Ducha nie jest czyms, co zdarza sie
sporadycznie...ć.
Tego rodzaju sposob myslenie oczywiscie byą odlegąy od ludowej religijnosci. W jej
realiach wszelkie zawiąosci podlegaąy uproszczeniu, mistyfikacji, albo byąy wre cz omijane.
”To nie jest na moja gąowa. W Boga trzeba wierzyc, nie wszystko sio rozumie. Ale rozum
ludzki wszystkiego i tak nie pojmie. Ksia dz wie wie cej. A niektore sprawy sa trzymane w
tajemnicyć. Ten tak typowy dla kultury ludowej sposob myslenia funkcjonowaą jednak takz e
w Bieruniu. Wynikaąo to z tego, z e pewien model swiata z cząowieka byą powszechnie
obowia zuja cy. Bazowaą on na swoistej dla nas juz niezrozumiaąej siatce poje ciowej.
W efekcie rowniez doktrynalne zawiąosci, albo kwestie wykraczaja ce poza owczesne
schematy byąy poddawane ”oswojeniuć. Podobnie dziaąo sie w przypadku Zielonych
S wia tek. Otoz jakby na drugi, a moz e nawet trzeci plan przesunie te zostaąy najwaz niejsze

oficjalne elementy swie ta, a wyeksponowane te, ktore byąy waz ne dla utrzymania i trwania
kultury. Zauwaz my wie c, z e zgodnie z tradycyjnym pojmowaniem znaczenia swia t Ś
dodajmy wyra—nie obecnym takz e w kulturze gornosla skiej Ś - Zielone S wia tki byąy
uwaz ane jako trzecie pod wzgle dem waz nosci swie to. Cze sc tradycyjnie nastawionych do
rzeczywistosci Bierunian myslaąa podobnie. Jednakz e z koncem okresu mie dzywojnia nie
byąo to stanowisko dominuja ce. Wynikaąo to zwąaszcza z zaniku ”utylitarnegoć sensu tego
swie ta. Otoz w tradycji chąopskiej, tak typowej rowniez dla wsi gornosla skich, i to rowniez
lez a cych w pobliz u miast, wąasnie w tym dniu, ktory nalez aąo swie cic, gospodarze uroczyscie
obchodzili pola. Procesje te prowadzią ksia dz, a sam fakt obchodzenia, czyli jakby
magicznego otaczania danej przestrzeni, w tym wypadku pol, miaą na celu ich zabezpieczenie
przed negatywnym wpąywem ząych sią. Ponadto na polach zatykano gaąa zki leszczyny lub
olchy. Miaąy one chronic przed gradem. Siąa tradycji takz e w miescie poste powano na
przydomowym poletku podobnie. Zreszta Bierunianie nie zwykli nigdy rezygnowac z tego co
sprawdzone i odziedziczone po antenatach. Z okazji Zielonych S wia tek majono rowniez
okna. Zwyczaj ten zreszta do dzis trwa, choc juz w maąym zakresie, takz e w niektorych
innych miastach gornosla skich.
O z ywotnosci, a nawet rozwoju tego swie ta w kulturze miejskiej swiadczyc moz e to, z e w
lokalnej tradycji z tej okazji strojono takz e czyms zielonym izby mieszkalne, a takz e kuchnie,
a wie c centralna przestrzen robotniczego domu. Poza tym w latach mie dzywojnia z tej okazji
majono budynki publiczne. Uczniowie stroili szkoąy. Zdarzaąo sie niektorym mieszkancom
Bierunia, z e maili takz e pocia gi. Musiaą to byc zreszta kiedys popularny zwyczaj skoro byą
odnotowany przez badaczy. Przykąadowo wspomina o nim niemiecki ludoznawca Paul
Drechsler.
Znamienne jest, z e Zielone S wia tki w kulturze miejskiej byąy pretekstem, zwąaszcza drugi
dzien, do roz nego rodzaju wypraw za miasto. Rowniez okolice Bierunia sprzyjaąy tego
rodzaju wycieczkom. Ma racje jeden ze sla skich etnografow, gdy pisze: ”Od dawna ulubiona
forma spe dzania czasu swia tecznego sa spacery i wyjazdy do pobliskich parkow i lasow, nad
rzeki, stawy i jeziora (...). Prawie kaz de miasto gornosla skie posiada ulubione miejsca
wypoczynku...ć. A okazja do wypoczynku stawaąy sie wąasnie swie ta. To chyba sposrod
wszystkich wąasnie Zielone S wia tki najwyra—niej wia zaąy sie z tradycyjnym nawia zywaniem
przez cząowieka bezposredniego kontaktu z przyroda .
Boz e Ciaąo
W niedąugim czasie po Zielonych S wie tach odbywa sie kolejne, jakz e uroczyste, peąne
dostojenstwa, ale zarazem wigoru i radosci swie to. W Bieruniu, tak jak i w caąej regionalnej
i polskiej kulturze religijnej i swia tecznej odgrywaąo ono niezwykle waz na role . Miaąo ono
przeciez charakter publicznej manifestacji, wyraz aąo wspolnotowy charakter caąej
spoąecznosci parafialnej. ”W taki dzien wszyscy wychodzili, nie tak jak teraz. Wszyscy byli
razem, starzy i mąodzi. To byąo dopiero widac bogactwo, jak cia gli jedni za drugimi, a pod
baldachimem ksia dz z Przenajswie tszym. Takie rzeczy to sie juz nie powtorza . Teraz juz tak
nie ma. Ale jo to czuja, z e juzas przyjdzie czas, z e jak downij, bydzie i wojsko i koz dy kto
ino z ywyć.
Uczestnictwo w swie cie byąo publicznym okazaniem wąasnej postawy religijnej. Zreszta
jakiekolwiek odste pstwo od tej tradycji byąo wykluczone wąasnie ze wzgle du na ow
nadrze dny cel, jakim byąo okazanie szacunku monstrancji i hostii, a wie c Bogu, a takz e
podkreslenie swojego zwia zku z caąa parafia .
Religijny sens tego swie ta nie byą jednak praktycznie znany w badanym srodowisku.
Istniaąo w zasadzie tylko stosunkowo proste, ale jakby w efekcie wypaczaja ce, gąownie
wskutek uproszczenia, kojarzenie swie ta z Boz ym Ciaąem, ktore interpretuje sie w
kategoriach aktu bezposredniego spoz ywania komunii swie tej. W zasadzie nie w peąni poj-

mowano to, z e uroczystosc ta jest uroczystoscia Najswie tszego Ciaąa i Krwi Chrystusa. W
rezultacie zatem sąowa ”Bierzcie i jedzcie, to jest Ciaąo Moje (...). Kto spoz ywa Ciaąo moje
i pije Krew moja , we mnie mieszka, a ja w nimć nie wywoąywaąy powaz niejszej refleksji.
Sprobujmy teraz przesledzic strukture tego swie ta, kolejno po sobie naste puja ce akcje,
ktore moz na, podobnie jak w przypadku innych swia t, precyzyjnie wyodre bnic. Przede
wszystkim wie c aktem wste pnym byąo wspolne wychodzenie rodziny na procesje . Dopiero
pod koscioąem ”.kawalerowieć i ”starsze dzioąchyć odchodzili od rodzicow.
Boz e Ciaąo (i udziaą w procesji) byąo forma przez ycia religijnego, ale takz e zarazem
manifestacji ideaąow wspolnoty parafialnej. O w wspolnotowy charakter w sposob wyra—ny
ujawniaą sie juz w dniu poprzedzaja cym Boz e Ciaąo. ”Wtedy, pod wieczor dekorowano okna
domow. Wiele rodzin robiąo oątarzyki w oknach swoich mieszkan. Ci, co mieszkali przy
drodze, ktora sząa procesja zdobili je bogato. Wystawiaąo sie obraz Matki Boskiej
Cze stochowskiej czy Pana Jezusa, czy jeszcze inny swie ty obrazek. Wieszaąo sie go na takiej
wielkiej chuscie i ona zwisaąa z okna. Ta chust byąa czyms strojona, czyms zielonym albo
czym innym. Ja stroiąam zawsze wianuszkami z merty. Inne kobiety robiąy sztuczne kwiaty, a
inne dawaąy z ywe kwiaty. Jak ktos miaą elegancki dywan albo kilim to przeąoz yą to przez
okno i na nim kąadą obraz. Jeszcze po bokach kąadąo sie kwiaty i na parapecieć.
Inna informatorka zas podaąa naste puja cy opis: ”We wszystkich domach byąo jedno. Jak
zbliz aąo sie Boz e Ciaąo, to w kaz dym domu rozpoczynaąo sie rychtowanie. Najbardziej byąy
w to zaangaz owane kobiety i dzioąchy. Pamie tam taka scene z moja ciotka nieboszczka jak
razem chodziąysmy na ąa ki zbierac kwiatki. Jak przysząo sie do dom, to trzeba byąo
rychtowac na taka deke kwiatki. Matka, babka pucowaąy obraz Pana Jezusa co w re kach
trzymaą swoje czerwone serce. To byąo bardzo szykowne, caąe to ustrojenie. Pamie tam, jak
byą papiez w Katowicach i sząam wtedy na lotnisko od dworca ulica 27 Stycznia dzis ulica
Wojewodzka Ś przyp. moj), to kaz de okno byąo tak cudnie ustrojone. Mnie sie zaraz
przypomniaąy te lata z mojego dziecinstwa. Na pewno u nas takiego bogactwa nie byąo
dawniej, to wiadomo. Ale taki obraz mi pozostaąć.
Istotne znaczenie miaąo tez budowanie i strojenie oątarzy na trasie procesji. Tu wspolnie
pracowali me z czy—ni oraz kobiety. ”Najbardziej nerwowo to byąo wczas rano w dzien
Boz ego Ciaąa. Wtedy robiąo sie ostatnie roboty z kwiatkami przy oątarzachć.
Dla etnografa istotnym zagadnieniem jest odkrywanie pewnych, uz yjmy tu okreslenia
Edwarda Halla ”ukrytych zjawisk kulturowychć. Stykamy sie z nimi rowniez w przypadku
Boz ego Ciaąa. . Ujawniaja one caąa ząoz onosc sla skiej religijnosci. z charakterystycznym
(dodajmy Ś nie tylko na S la sku) prymatem rytualizmu nad przez yciem religijnym, a takz e
wpąyw religii na system aksjonormatywny. S wie to to odzwierciedlaąo takz e funkcje
spoąeczne, m. in. wczesniej sygnalizowany solidaryzm. Boz e Ciaąo to przede wszystkim
procesja, ktora charakteryzowaąa sie na interesuja cym nas obszarze niezwykąa wre cz
barwnoscia , o ktorej decydowaąy zachowane stroje regionalne kobiet (ubierane specjalnie na
te okazje ), a takz e mundury gornicze me z czyzn. Nieodzownym uzupeąnieniem byąy wreszcie
nabieraja ce tu nowego, symbolicznego znaczenia pierwszokomunijne stroje dzieci. Ci, ktorzy
w danym roku po raz pierwszy przysta pili do komunii, mieli swoje wyodre bnione
wyeksponowane miejsce. Kiedy dodamy do tego jeszcze to, z e ”dzieci komunijneć sypaąy
kwiaty, wowczas okaz e sie , z e tąum wiernych peregrynuja cy od koscioąa do kolejnych oątarzy
az do powrotu do koscioąa charakteryzowaą sie nie tylko podniosąym religijnym nastrojem
lecz takz e pewnymi akcentami ”choreograficznymić. Procesja byąa swoistego rodzaju
widowiskiem.
Jak w przypadku kaz dego swie ta, tak i przypadku Boz ego Ciaąa funkcjonowaąa otoczka
magiczna. Sprowadzaąa sie ona tutaj do przypisywania szczegolnego znaczenia gaąa zkom
brzozy zdobia cym oątarze. Wedąug wierzen miaąy one chronic i zabezpieczac uprawy przed

szkodnikami. Dlatego po zakonczonych uroczystosciach kobiety obąamywaąy wspomniane
gaąa zki, a naste pnie zatykaąy je w swoich ogrodkach.
Procesje zwia zane z Boz ym Ciaąem organizowane w maąych miasteczkach i przebiegaja ce
w sposob tak barwny jak w Bieruniu sa jednym z niezwykle charakterystycznych przejawow
polskiego swie towania i polskiej religijnosci. Nauka i publicystyka europejska od dawna
koncentruje sie na tego typu wspoączesnych zjawiskach kulturowych. Wybitni naukowcy
i dziennikarze pisza na ten temat studia i opracowania prezentuja c w ten sposob bogactwo
swojej narodowej kultury. Nalez y z aąowac, z e u nas w kraju jakby nie dostrzegamy pie kna
zjawisk kulturowych, ktorych jestesmy swiadkami. Jednym z takich ciekawych przykąadow
jest na pewno swie to Boz ego Ciaąa. Z tej okazji warto na S la sku obejrzec wspoączesne
procesje nie tylko przykąadowo w Piekarach lecz takz e w robotniczych dzielnicach starych
miast czy w takich miasteczkach jak Bierun. Jedna z pie kniejszych tradycji tego miasta byąy
obchody oktawy Boz ego Ciaąa. Zgodnie z obyczajem maja cym silne uzasadnienie religijne w
uroczystosciach musiaąy uczestniczyc zwąaszcza dzieci. Tym samym zwyczaj ten stanowią
istotny element w lokalnym systemie wychowania religijnego.
S wie to Matki Boskiej Zielnej
S wie to Wniebowzie cia Najswie tszej Marii Panny, przypadaja ce 15 sierpnia, zwane bywa
w polskiej i sla skiej tradycji dniem Matki Boskiej Zielnej. Jest uroczystoscia , ktora byąa w
kulturach staropolskiej i chąopskiej nierozerwalnie zwia zana z obrze dowa kulminacja tzw.
okresu zielonego. Okres ten rozpoczyna swie to Nawiedzenia Najswie tszej Marii Panny
przypadaja ce 2 lipca. Dodac nalez y, aby unikna c nieporozumien, iz prawie do konca lat 60tych swie to to obchodzone byąo wąasnie 2 lipca. Dopiero od 1969 roku zostaąo ono
przeniesione na ostatni dzien maja. Jednakz e w tradycji ludowej jest ono zwia zane z
pocza tkiem lipca.
Ten czas wia z e sie w sposob scisąy z bogatymi tradycjami agrarnymi. Odzwierciedlaja one
uzalez nienie chąopa od przyrody, wskazuja c zarazem na roz ne, pozaracjonalne sposoby jego
oddziaąywania na ziemie i klimat. Tak wie c kulturowa otoczka swie ta, a zwąaszcza jego
strona magiczna, odzwierciedlaąa potrzeby mieszkancow wsi. Przedstawia takz e ząoz ona
symbolike ludowego kalendarza swia tecznego. Okazuje sie jednak, iz tak rozumiane swie to
Matki Boskiej Zielnej odgrywaąo rowniez istotna role w tradycyjnej kulturze plebejskomiejskiej. Takim ewidentnym przykąadem sa stare dzielnice miast gornosla skich, w tym
Bierunia i okolic. Takie czynniki jak bliski zwia zek z wsia , a takz e obecnosc w obre bie
skupisk miejskich ziemi uz ytkowanej dla celow gospodarczych, uzasadniaąy, choc juz w
bardziej ograniczony sposob sens ludowej tradycji zwia zanej z obchodzeniem swie ta Matki
Boskiej Zielnej.
Istotne znaczenie tego swie ta w polskiej i sla skiej tradycji wynika dodatkowo takz e z tego,
z e jest ono elementem szeroko rozumianej tradycji maryjnej. Wiadomo zas, z e kult Matki
Boskiej ma w naszej kulturze znaczenie wre cz dominuja ce. W efekcie, mimo obiektywnych
determinantow dekomponuja cych sens istnienie swie ta Matki Boskiej Zielnej, w srodowisku
miejskim wąasnie kult maryjny decydowaą o stabilnosci niektorych elementow tego swie ta.
Najlepszym tego przykąadem jest fakt, z e w okresie mie dzywojennym 15 sierpnia odbywaąy
sie wielkie uroczystosci w sla skich koscioąach. Liczne pielgrzymki scia gaąy wowczas do
wie kszych sanktuariow z osrodkow wiejskich. ”Pamie tam
wspomina jedna z mieszkanek
Bierunia
jak za dziecka, do smierci mojego dziadka, a byąo to w 1937 roku, to wiele razy
bylismy w Piekarach na Matki Boskiej Zielnejć.
Kult maryjny odzwierciedlaja cy sie m. in. w dniu 15 sierpnia byą w bierunskim
srodowisku niewa tpliwie pobudzany wąasnie uczestnictwem w uroczystosciach piekarskich.
”My mąodzi to jechalismy juz nieroz 14 sierpnia do Piekar. Byąy tam specjalne naboz enstwa
dla mąodych. Wszyscy mąodzi byli na Kalwarii. Byąo to wielkie swie to kiedys, bo na 15

sierpnia, to juz nawet S la zoki i Niemcy przychodzili. Byąo lato, to sie spaąo kaj kto mogą.
My, jak tylko pamie tam, to my zawsze spali za gmachem poczty i policji. Tam dawniej byąy
pola i byąo miejsce do spania. A w samo ”swie to to juz od rana biąy dzwony i w porza dku
sząo sie do koscioąa (...). Z Piekar my przywozili swie te obrazki i inne rozmaite pamia tki.
Przez to zawsze sie ten dzien pamie taąo. A ja do dzis mam taki maąy obrazek Matki Boskiej.ć
Z okazji dnia Matki Boskiej Zielnej tradycja nakazywaąa, zwąaszcza kobietom, przyje cie
komunii. Ten nakaz religijny byą dosc silnie przestrzegany w przesząosci.
Zastanowmy sie co byąo istota tego swie ta. Otoz dzien ten nieodąa cznie kojarzy sie w
naszym kre gu kulturowym ze swie ceniem warzyw, owocow i zioą. Do koscioąa niesiono
gąownie te zioąa, ktorym przypisywano w ludowym lecznictwie role szczegolna , a wie c duz a
moc uzdrawiaja ca . Wymienmy choc niektore z nich. Byą to przykąadowo pioąun (stosowany
przy chorobach z oąa dka), krwawnik (stosowany przy dolegliwosciach kobiecych), wrotycz
(przeciwko ”glistomć), macierzanka (maja ca duz e zastosowanie w chorobach kobiecych) czy
powszechnie uz ywany rumianek (na wszystko go sząo stosowac). Wielu etnografow
wskazuje na istotne znaczenie w sla skiej medycynie ludowej ”diabelskiego zielać, czyli, jak
go tutejsza ludnosc nazywa, ”turantuć (Antirruhinum orontium). Roslinie tej przypisywano
niezwykąa role w walce z siąami nieczystymi, na ktore, wedąug wierzen naraz one byąy
gąownie kobiety w cia z y, a takz e poąoz nice i niemowle ta. Dlatego ”turantć powinien rowniez
znale—c sie wsrod swie conych zioą.
W roz nych regionach kraju znana jest legenda uzasadniaja ca waz ne znaczenie zioą
i kwiatow swie conych podczas omawianego swie ta. Wedąug niej, kiedy w jakis czas po
smierci Matki Boskiej otwarto jej grob, okazaąo sie , z e nie znaleziono w nim ciaąa, gdyz
nasta piąo jej wniebowzie cie, natomiast grob byą usąany swiez ymi kwiatami i zioąami.
Opowiesc ta znana byąa rowniez dawniej w wielu sla skich domach.
Wszystkich S wie tych
Bogatym i interesuja cym zjawiskiem kulturowym i religijnym sa tradycje zwia zane z
dniem Wszystkich S wie tych oraz dniem Zadusznym. Dzien Wszystkich S wie tych, a wie c
wigilia Dnia Zadusznego, powszechnie bywa uwaz ana za swie to. Obydwa te dni rozpatrywac
natomiast nalez y w szerokim kontekscie problemu smierci i umierania, a wie c takz e ludowej
wizji swiata i cząowieka oraz w kontekscie szczegolnego na S la sku stosunku do zmarąych.
Filozofia tego swie ta ma zatem swoje uzasadnienie w religii, a dalej w procesie folkloryzacji
jej okreslonych tresci doktrynalnych. W konsekwencji mowia c o obu dniach nalez y mowic o
ludowej sferze wierzeniowej oraz o ludowej sferze zwyczajowej.
W Bieruniu odnotowaąam przed kilkunastu laty pare tekstow waz nych dla etnografa
i folklorysty. Dotyczyąy one stosunku do zmarąych, a takz e ich pojawiania sie wąasnie w
przeddzien Dnia Zadusznych. Wydaje sie interesuja ce przytoczenie kilku ich fragmentow.
Pierwszy przykąad dotyczy stosunku do zmarąych. ”Ludzie dawniej mocno wierzyli, z e
zmarli po smierci z yja gdzies tam indziej. I jak tylko z ywi na to zasąuguja , to oni im
pomagaja . Ale z ywi tez maja do nich swoje obowia zki. Musza sie za nich modlic. Moja
matka, co urodziąa sie 1889 roku, to opowiadaąa, z e ci z rodziny, co umarli i sa przy Bogu, to
sie do niego za nas wstawiaja . Z tego jest taki obowia zek cząowieka wierza cego, z eby sie
modlic za umarąych, a oni, jez eli sie ich o to prosi, to przyjda zawsze z pomoca . Nawet jak
sie ich o to nie prosi, to i tak nad nami czuwaja . Niekiedy nie idzie Boga prosic o cos, to
zmarąa matka albo ojciec pomoga . Ale ludzie nie moga o nich zapominac. Teraz (informatorka odwoąuje sie do lat siedemdziesia tych) to ludzie najbardziej dbaja o groby, pomniki, o
wielki pogrzeb, a mniej o msze i modlitwy za umarąych. A im tego najbardziej potrzebać.
Moz na by powiedziec. z e z ycie tradycyjnej rodziny toczyąo sie jakby w obecnosci
zmarąych cząonkow rodziny. Charakterystycznym przykąadem tego tak typowego myslenia
byą swoisty sposob reagowania w sytuacjach zagroz en. Mieszkanka Chorzowa, ktorej ojciec

urodzią sie w Bieruniu opowiadaąa, iz kiedy miaą on wypadek w kopalni -modlią sie do sw.
Barbary, ale takz e wzywaą na pomoc swoja zmarąa matke . Zgodnie bowiem z lokalna
tradycja zmarli byli posrednikami i ore downikami spraw rodziny. ”Jak moj ojciec opowiadoą,
uratowali go tylko dlatego, z e czuwaąa nad nim matka. Ona nie daąa mu zgina c. I nieraz
doswiadczyą od niej roz nej pomocy. Bo on byą jej ulubionym synkiem i po smierci dawaąa
mu o tym znacć. Tak konczy swoja wypowied— wspomniana informatorka.
Wedąug wierzen w okreslonych sytuacjach naste powaąy powroty zmarąych na ziemie .
Interweniowali gwaątownie i ganili tych cząonkow rodziny, ktorych poste powanie byąo
niewąasciwe. Tym samym stali oni na straz y obowia zuja cego systemu aksjonormatywnego.
Takim szczegolnym dniem, gdy zmarli ”powracalić na ziemie byąa noc przed Dniem
Zadusznym. ”Kiedys za pradziadow kaz dy w to wierzyą Ś mowiąa przygodnie spotkana
mieszkanka Bierunia, maja ca w 1978 roku okoąo osiemdziesie ciu lat. Przed poąnoca z
cmentarza sząa wielko procesja umarąych do koscioąa pod przewodnictwem ksie dza. Byli
nawet tacy co to widzieli na wąasne oczy. Ten proboszcz, ktory prowadzią umarąych odprawią
msze o poąnocy w kosciele. Co byąo waz ne, to to, z e kaz dy niosą ze soba nieduz e wiaderko, a
w nim niesli oni ązy. Byąy to zebrane ązy od tych wszystkich co za takim pąakali. Jak tego
byąo duz o, to cie z ko umartym byąo niesc. Tak dawniej ludzie rozprawialić.
W tej opowiesci relacjonuja cej stare wierzenie zawarta jest znacza ca informacja o
tradycyjnym sposobie pojmowania z ycia i smierci. Kaz dy cząowiek jest skazany na smierc
i samo odejscie, a odwoąac sie tu moz na do koncepcji tzw. smierci oswojonej, wyąoz onej
doskonale przez Ph. Aries a, nie powinno wywoąywac dramatycznych reakcji otoczenia.
Zmarąy bowiem odchodzi, lub raczej tylko przechodzi z ziemskiej rzeczywistosci do
”tamtego swiatać. Jesli jego z ycie byąo godne Ś spotka go szcze scie wiekuiste. Tam be dzie
dbaą o swoich z yja cych krewnych. Czyz by wie c nie powinno sie pąakac za zmarąymi dlatego,
z e jest to przejawem niewiary w ”tamten swiatć?
W kontekscie przytoczonych tu wypowiedzi nalez y zwrocic uwage na formy czczenia
pamie ci zmarąych podczas tego szczegolnego swie ta. Podstawowe znaczenie ma fakt
dekorowania i odwiedzania grobow. Ta zwyczajowa, jakz e pie kna tradycja skąadania hoądu
zmarąym, miaąa i ma dosc jednolity przebieg w polskiej tradycji kulturowej. Jednakz e w
przesząosci, jak wynika z badan, przywia zywano wie ksza wage do praktyk religijnych w tym
dniu. Powszechnie uczestniczono w mszach z aąobnych i nieszporach. Istotnym tez
elementem dawnych tradycji byąo zwyczajowe zamawianie w tym okresie mszy sw. w
intencji zmarąych. Nalez y takz e wspomniec o powszechnym kiedys zwyczaju zwia zanym z
tzw. wspominkami czy ”zaleckamić. ”Byąy to karteczki z imionami nazwiskami tych
zmarąych z rodziny, za ktorymi farorz w Dzien Zaduszny modlią sie . To byąo w intencji tych
umartych.ć
Barborka ㌳ swie to zawodowe
Jednym z najbardziej znamiennych elementow sla skiej kultury jest kult sw. Barbary.
Zakorzeniaja c sie w subkulturze gorniczej grupy zawodowej rozprzestrzenią sie na wszystkie
grupy zawodowe szeroko poje tej warstwy robotniczej. Zwia zek kultu barborkowego z
gornictwem uzasadnia jeden podstawowy fakt, a mianowicie ten, z e sw. Barbara jest
patronka dobrej smierci. Sta d tez roz ne profesje czy nawet kategorie spoąeczne naraz one na
nagąa utrate z ycia czciąy ja . Tak wie c byąa ona patronka nie tylko gornikow, ale takz e
flisakow, marynarzy, artylerzystow, a nawet wie —niow. W czasie okupacji byąa rowniez
patronka polskiego podziemia.
Na interesuja cym nas obszarze, podobnie jak w innych spoąecznosciach miejskich
Gornego S la ska sw. Barbara byąa nieodzownym elementem z ycia religijnego, zwąaszcza tych
rodzin, ktore byąy zwia zane z gornictwem. Mowia c o kulcie sw. Barbary moz na go
rozpatrywac w kilku wymiarach. Pierwszy z nich, to wymiar z ycia zawodowego. Mam tu na

mysli zwąaszcza sposob przejawiania sie tego kultu w z yciu codziennym gornikow, w
sposobach ich zachowan wobec swojej patronki w sytuacjach ekstremalnych w pracy pod
ziemia i wreszcie chodzi tu o sposob czczenia i obchodzenia barborkowego swie ta. Wymiar
drugi, to wymiar z ycia sa siedzkiego, bo i w tych realiach kult Barbary sie przejawiaą.
I wreszcie trzeci wymiar Ż to kra g z ycia rodzinnego. W dotychczasowych opracowaniach
etnograficznych z reguąy najsilniej jest prezentowany wymiar pierwszy, a czasem takz e
drugi, sta d tez uzasadnione wydaje sie byc zwrocenie uwagi na zwia zek z ycia rodzinnego z
kultem sw. Barbary. Ten sposob analizy dla naszych rozwaz an ma jeszcze jedno
uzasadnienie. Koncentracja bowiem na tym zagadnieniu umoz liwia w peąniejszy sposob
odzwierciedlenie specyfiki kulturowej interesuja cej nas spoąecznosci. Formy przejawiania sie
kultu bezposrednio w srodowisku pracy byąy zdeterminowane zwąaszcza czynnikami
wynikaja cymi z ogolnie przyje tego modelu z ycia zaąog kopalnianych. Podobnie i z ycie
sa siedzkie, gąownie w przypadku osad przykopalnianych byąo determinowane bliskoscia
zakąadu. I dopiero sfera z ycia rodzinnego byąa wypadkowa zarowno czynnikow
zewne trznych jak i wewna trzgrupowych. W przesząosci rodzina kultywuja ca zwyczaje
barborkowe byąa rodzina , ktora swoj zwia zek z patronka tego zawodu realizowaąa poprzez
pewien zespoą usankcjonowanych tradycja i dalece zestandaryzowanych wzorow zachowan.
Interesuja ca sprawa jest odpowied— na pytanie jak uzasadniono obecnosc sw. Barbary w
z yciu gornikow. Przytoczony poniz ej tekst zawiera zarowno wa tki hagiograficzne jak i wa tki
lokalnej kultury. Istotna wartosc opowiesci polega na tym, z e powielaja c pewien
ideologiczny i strukturalny schemat opowiesci implikuje dodatkowo pewne tresci wskazuja ce
na jego konkretne osadzenie czasoprzestrzenne. ”S wie ta Barbara to byąa corka takiego
poganina, ktory byą bardzo bogaty, ale w Boga nie wierzyą. Jego corka Barbara byąa mąoda
i uwierzyąa w Jezusa. Za to jej ojciec ja strasznie przesladowaą. Nie dawaą jej z yc. Ale ona sie
nie poddawaąa. Razu pewnego ojciec kazaą sie jej wyrzec Boga. Straszyą, z e ja zamknie w
wie zieniu. Ona go nie posąuchaąa tylko uciekąa. Ojciec ja jednak ząapaą i zamkna ą do ciemnej
wiez y. Stamta d jej sie udaąo jakos z pomoca boz a wydostac i schowaąa sie pod ziemie . Ale
ząy ojciec i tam ja dostaą, i ja zabią. Barbara przez to, z e byąa pod ziemia , a potem zgine ąa
smiercia me czenska z ra k wąasnego ojca i posząa do Boga, to staąa sie patronka gornikow,
patronka od dobrej smierci. A kaz dy gornik w kaz dej chwili jest na nia naraz onyć.
Swoistym uzupeąnieniem tej opowiesci odzwierciedlaja cym pewien mechanizm
obowia zuja cy w ludowej narracji jest proba wzmocnienia rangi kultywowanej tradycji
poprzez odwoąanie sie do konkretnych przypadkow. ”Duz o sie sąyszaąo o tym, jak ludzie
zasuci pod ziemia rzykali do Barborki, to ona zawsze wysąuchaąa i zrobiąa tak, z e ich na
wierch wyprowadzili. Tak byąo raz z naszym sa siademć.
Etnografowie probuja cy analizowac specyfike kultu sw. Barbary cze sto eksponuja
znaczenie wiary w patronke gorniczego stanu. Rowniez w Bieruniu istniaąo przekonanie, z e
”Barbara swie ta o gornikach pamie tać. Barbara Bazielich relacjonuja c gornicza wiare pisze
naste puja co odwoąuja c sie do wspomnien jednego z gornikow: ”Kto pamie ta o swie tej
patronce, tego ona w razie zabąa dzenia ba d— zasypania wyprowadza lub pokazuje wąasciwa
droge , sprowadza pomoc, ratuje w razie nieszcze scia lub wybawia dusze zasypanychć. Jak
widac z tej relacji zakres moz liwosci sw. Barbary jest ogromny.
Uwagi koncowe
Dokonalismy proby prezentacji Ż oczywiscie wybiorczej Ż fenomenu swie towania na
przykąadzie jednej konkretnej miejscowosci sla skiej. Przedsie wzie cie to stanowi niewa tpliwie
przyczynek w procesie rozpoznania gornosla skiej kultury swie towania, a nawet szerzej Ż
specyfiki lokalnej tradycji. Bo wąasnie przeciez swie towania, jak bodaj z aden inny element
ludzkiego z ycia nie zawiera w sobie tak wiele tresci i wartosci kulturowych, ktore stanowia

swoistego rodzaju synteze danej kultury. Okazuje sie , z e rowniez szczegolny przypadek
bierunskiej tradycji swie towania wskazuje z jednej strony, iz stanowi on element szeroko
rozumianej tradycji gornosla skiej, a z drugiej strony zawiera jednak pewne specyficzne rysy,
ktore sa rezultatem okreslonej drogi historycznej tego miasta, jego ludzi, jak i lokalnego
pejzaz u.
Przedstawiony problem wskazuje takz e na to, z e bogactwo lokalnej kultury jest olbrzymie,
lecz nadal pozostaje ono nieodkryte. Szkoda, z e u progu lat 90-tych tak wiele mowi sie Ż na
szcze scie Ż o lokalnej kulturze, lecz niestety w slad za tym nie ida jakiekolwiek
powaz niejsze proby badawcze. Wre cz przeciwnie Ś sla ska humanistyka spychana jest na
boczny tor. Czyz by znow musiaąa ulec przed dyktatem Ż lecz juz nowym Ś polityki?
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