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Tradycyjne przywiarki bierun skie.
Przyczynek do ludowej wizji swiata
i czó
owieka na Gornym S lasku.
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O TRADYCYJNYM S WIATOPOGLA DZIE LUDOWYM
Najbardziej ogolna czesc swiatopogladu ludowego stanowió
y wierzenia i postawy
zwiazane z sama przyroda, naturalnym otoczeniem czó
owieka, tworzace system
naturalistyczno-religijny. Charakteryzowa ó sie on wiara w ozywienie caó
ej natury,
pozbawiona jednak animizmu (a wiec wiary w duchy posiadajace odrebna egzystencje poza
obiektami naturalnymi), przekonaniem o solidarnosci zycia w przyrodzie oraz brakiem
rozroznienia religii od magii. System naturalistyczny, obejmuj acy znaczna czesc elementow
kultury chó
opskiej okreslanych zwykle mianem przesadow, zabobonow, guseóczy ź w
najlepszym razie ź wó
aczanych w zakres wiedzy o swiecie, byówaznym czynnikiem
ksztaó
tujacym stosunek spoó
ecznosci wiejskich zarowno do srodowiska naturalnego, jak i
wó
asnej. W XIXź XX wieku nie stanowióon ź pisze dalej Ryszard Tomicki ź caó
osci
autonomicznej. Przeciwnie, powiazany byósilnie z wierzeniami rozszerzajacymi naturalne
otoczenie czó
owieka o istoty nadprzyrodzone, posiadajace byt w peó
ni niezalezny od
jakichkolwiek obiektow przyrody, w tym takze z wierzeniami o charakterze chrzescijan skim.
Ta proba charakterystyki wskazuje na jednoznaczne powi azanie tradycyjnego systemu
naturalistyczno-wierzeniowego z kultura ludowa, a w zasadzie tradycyjna kultura chó
opska, a
wiec pewna miniona juz rzeczywistoscia kulturowa. Jej baza spoó
eczna byó
y wzglednie
izolowane, wzglednie samowystarczalne spoó
ecznosci wioskowe. Cechowaóje dosc wyraŃny
tradycjonalizm, akceptacja przeszó
osci, silne zwiazanie z religia katolicka. Natomiast
obiektem naszych zainteresowan jest spoó
ecznosc miejska. W jej realiach pragniemy
poszukiwac obecnosci owego tradycyjnego systemu, systemu, ktory w okresie, kiedy
funkcjonowaó
a tzw. tradycyjna kultura robotnicza odgrywaów realiach gornoslaskich dosc
znaczaca role. Wskazuja na to dotychczasowe wyniki badan (nn. Doroty Simonides, Mariana
Grzegorza Gerlicha, a w pewnym aspekcie takze Ireny Bukowskiej-Floren skiej). W
niniejszym natomiast opracowaniu koncentrujemy nasza uwage na jednej konkretnej
spoó
ecznosci. Ramy chronologiczne analizy obejmuja okres od mniej wiecej schyó
ku
ubiegó
ego stulecia az do kon ca okresu miedzywojennego.
Podjete przedsiewziecie jest wiec .z caó
a pewnoscia atrakcyjne gó
ownie z tego powodu, ze
przedmiotem analizy jest proba poszukiwania zjawiska kulturowego nieod ó
acznie
zwiazanego z konkretnymi warunkami spoó
eczno-ekonomicznymi w obrebie rzeczywistosci
charakteryzujacej sie zdecydowanie innymi warunkami. Odmiennosc dotyczy nie tylko
czynnikow ogolnych, determinujacych charakter interesujacego nas zjawiska, ale praktycznie
kazdej sfery zycia. WyraŃne odmiennosci zarysowuja sie rowniez miedzy rodzina wiejska a
rodzina miejska, a zwó
aszcza Interesujaca nas tu rodzina plebejsko-miejska. Zauwazmy
zatem, ze tradycyjna rodzina chó
opska jest przede wszystkim zaó
oga produkcyjna
gospodarstwa rolnego. Natomiast rodzina plebejsko-miejska (np. rodzina robotnicza)
charakteryzowaó
a sie juz innym typem wiezi i organizacji wewnetrznej. W realiach miejskich
rodzaj stosunkow miedzy rodzina i praca jest taz bardziej zó
ozony. Przede wszystkim zas
podkreslic tu nalezy wyraŃne oddzielenie rodziny od warsztatu pracy. Zwracamy tu
szczegolna uwage na rodzine, bo wó
asnie ona jest nosnikiem tradycji, to przede wszystkim
ona w okreslony sposob uczestniczy w kulturze. W jej obrebie chroni sie akceptowane
wartosci. Ponadto trzeba zwrocic uwage rowniez i na to, ze rodzina tradycyjna, I to zarowno
wiejska, jak i robotnicza stanowió
a integralny element szeroko pojetego przekazu
kulturowego. W jej obrebie dochodzió
o do potencjalnej weryfikacji w rezultacie w procesie
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miedzygeneracyjnego przekazu, cos co pozostawaó
o juz w sprzecznosci z okreslonymi
warunkami, nie byó
o wdrukowywane nastepnemu pokoleniu.
Kiedy chcemy pokazac pozostaó
osci tradycyjnego systemu naturalityczno-wierzeniowego
w realiach interesujacej nas kategorii spoó
ecznej musimy uswiadomic sobie jeszcze jeden
zasadniczy problem. Otoz istnienie owego systemu w realiach chó
opskich byó
o ciagle
motywowane okreslonymi impulsami spoó
ecznymi, ktore potwierdzaó
y sens jego zachowania. Zauwazmy wiec przede wszystkim, ze dawna rodzina wiejska, a i teraz podobne
zjawisko w jakims sensie, jeszcze zachodzi, byó
a w znacznym stopniu uzalezniona ccl
przyrody. Stad tez przyroda znajdowaó
a tak znaczne odbicie w kulturze, konkretnie tak ze w
ludowej ontologii. Zaleznosc od zmiennosci por roku, od kaprysow klimatycznych, od
powodzi czy suszy powodowaó
a, ze czó
owiek probowaónie tylko racjonalnie, ale takze w
sposob magiczny oddziaó
ywac na jej bieg. Wytworzyósie pewien specyficzny sposob jej
pojmowania, w tym takze pojmowania zwiazkow miedzy czó
owiekiem a przyroda. Te
szczegolne uwarunkowania odgrywaó
y istotna role w zakresie tradycyjnych wierzen
chó
opskich. Dlaczego jednak o tym wspominamy zajmuj ac sie pozostaó
osciami tradycyjnego
systemu wierzeniowego w realiach konkretnej spoó
ecznosci miejskiej? Otoz odp0wiedŃ zdaje
sie byc prosta. Trzeba bowiem przesledzic uwarunkowania trwania dawnego systemu wierzeniowego w realiach wiejskich, aby w efekcie zrozumiec potencjalne przyczyny obecnosci
jego podsystemow, czy konkretnych elementow w wierzeniach funkcjonujacych W obrebie
spoó
ecznosci bierun skiej i innych spoó
ecznosciach znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu.
Tak wiec przede wszystkim trzeba sie odwoó
ac tu do znakomitego dzieó
a Williama I.
Thomasa i Floriana Znanieckiego, w ktorym jeden z rozdziaó
ow poswiecony jest
tradycyjnym postawom religijnym i magicznym ludu polskiego. Przytoczmy wi ec dla
zrozumienia dawnych sposobow pojmowania przyrody odpowiednie fragmenty wywodu obu
autorow. Na wstepie wyraŃnie dowiadujemy sie, iz .~y realiach ludowych stykamy sie z
czterema kategoriami czesciowo niezaleznych wierzen , ktorymi sa:
I ź wiara w ozywienie przedmiotow natury, lecz bez duchow, 2 ź wiara w kategorie
duchow dobrych i zó
ych, czesciowo uzytecznych, czesciowo szkodliwych,
3 ź wiara w duchy zdecydowanie dobre .i zdecydowanie zó
e, przy czym w rezultacie dobre
duchy pojmowac nalezy w kategoriach religijnych, a stosunek z nimi ma charakter
magiczny, . .
4 ź przekonanie o celowosci dazenia do samodoskonalenia i zbawienia.
Przytoczona egzemplifikacja tradycyjnego systemu wierzeniowego wskazuje, i z stykamy
sie vi tym przypadku zarowno z religia, jak i przejawami tradycyjnych wierzen , jak i
wreszcie przejawami swoistego procesu folkloryzacji. Co z tego wynikaó
o, jesli chodzi o tak
doniosó
e dla zycia rolnika pojmowanie przyrody? Otoz zgodnie z powszechnymi przekonaniami caó
a rzeczywistosc, w tym i przyrode cechowaószczegolny rodzaj solidarnosci. W
rezultacie wiec takze Przyroda w sposob aktywny zainteresowana jest (wedó
ug tej koncepcji
ź przyp. aut.) pomyslnoscia czó
owieka. Só
on ce udziela mu swego ciepó
a i swiató
a (...) ziemia
przynosi mu plony, drzewa rodza owoce, strumienie I rzeki dostarczaja wody. Zwierzeta
domowe zaopatruja go w mleko (...). Kukuó
ka wrozy czó
owiekowi bogactwo (...). Wszystko
to nie stanowi metafory; to dawanie czó
owiekowi nalezy rozumiec w kategoriach
rzeczywistych, jako akt dobrowolny. Inne zwierzeta, szczegolnie ptaki, doradzaja mu jak postepowac. Skowronek, przepiorka, derkacz, goó
ab, wrobel, zaba itd. informuja go, kiedy ma
zaczac dana prace w polu.... Poza tym rozne zwierzeta ostrzegaja rolnika przed
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nieszczesciami. Ponadto pomagaja mu rowniez rosliny. Mozna powiedziec, ze czó
owiek
bedac czastka przyrody
ź wprawdzie zdecydowanie inna od wszystkich jej pozostaó
ych elementow ź w okreslony
sposob podlega wszystkim jej mechanizmom. Ze wzgledu na klasyczna zasade do ni des
uzyskuje od przyrody roznego rodzaju pomoc, ale i on musi w okreslony sposob pracowac na
jej rzecz. Nalezy tez powiedziec, ze sama prace rolnika nie nalezy pojmowac tylko w
kategoriach wydatkowania okreslonej energii, wykonywania okreslonych czynnosci
technologicznych, lecz takze ź a moze przede wszystkim
ź w kategoriach moralnych. W rezultacie zatem stosunek mi edzy Ńle wykonana praca a
zó
ymi wynikami, nie jest stosunkiem czysto fizycznej przyczynowosci. Chodzi tu o cos
wiecej, a mianowicie o moralna sankcje.
W tak rozumianej przyrodzie i szerzej ź w caó
ej otaczajacej czó
owieka rzeczywistosci,
i to zarowno realnie postrzeganej, jak i tej, ktora wykracza poza ludzka percepcje, istniaó
a
swoistego rodzaju struktura bytow ponadnaturalnych. Powtorzmy, byó
y duchy dobre i zó
e.
Przy czym pierwsze z nich to byó
y nadprzyrodzone, ktore nic nie maja wspolnego z
wierzeniami lecz sa przejawom istnienia chrzescijan stwa, szeroko pojetej religii i wiary.
Ponadto wyroznic nalezy inna jeszcze kategorie duchow dobrych, to znaczy byty
nadnaturalne, ktore nie miaó
y nic wspolnego z religia lecz z tradycyjnymi wierzeniami. Do
kategorii zó
ych duchow wspomniani autorzy zaliczyli wyó
acznie te, ktore zwiazane sa z systemem naturalistyczno-wierzeniowym. Poza nimi sa jednak jeszcze istoty zó
owrogie
odzwierciedlajace sposob pojmowania swiata przez system religijny. W efekcie nalezy tu
wyroznic Diabó
a, a wiec gó
ownego antagoniste Boga i jego konkretnych poplecznik ow.
Przytoczony obraz bytow nadprzyrodzonych wskazuje wiec, iz mimo dominujacego znaczenia religii katolickiej, zywotne znaczenie miaó
y w tradycyjnej kulturze chó
opskiej takze
byty odzwierciedlajace panujacy system wierzen , w tym zwó
aszcza wierzen
demonologicznych. Zreszta powiedzmy wyraŃnie, ze ta swoista struktura bytow
nadprzyrodzonych w wyniku procesu synkretyzacji pewnych elementow religii i wierzen ,
funkcjonowaó
a w szczegolny sposob. Generalnie jednak zasadnicza linia demarkacyjna,
decydujaca w efekcie o tym, ze oba systemy to jest religijny i wierzeniowy ź pozostawaó
yw
ostrej opozycji, przebiegaó
a miedzy postawa skierowana na samodoskonalenie (religia) a
postawa skierowana na probe magicznego oddziaó
ywania na rzeczywistosc. Religia jest wiara
w Boga, a magla falsyfikujacym przekonaniem, iz przy zastosowaniu okreslonych srodkow,
w okreslonej sytuacji. w konkretnych realiach czasoprze strzennych mozna osiagnac
pozadany skutek pozytywny.

REALIA BIERUN SKIE. ZARYS PROBLEMU
W niezwykó
ym skrocie przedstawilismy, iz tradycyjne wierzenia, ktorych poszukujemy w
realiach bierun skich, miaó
y swoje peó
ne, takze utylitarne, uzasadnienie trwania w
rzeczywistosci chó
opskiej. To przeciez praca chó
opa byó
a realizowana w bezposredniej
zaleznosci od kaprysnej przyrody. Kiedy zawodzió
y srodki racjonalne odwoó
ywano sie do
srodkow pozaracjonalnych. Kiedy dziaó
o sie cos zó
ego byó
o wiadomo, ze jest to skutkiem
obecnosci w ludzkiej rzeczywistosci istot zó
owrogich, a wiec zmory, utopcow, poó
udnic,
strzygonia. Funkcjonujaca zas koncepcja czasu bazujaca na jego podziale na czas dobry i
czas zó
y rowniez tó
umaczyó
y moment, specyfike i zakres podejmowanych czynnosci, w tym
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takze produkcyjnych. Wszystko miaó
o swoje uzasadnienie. Konieczna byó
a znajomosc
zagrozen , ale takze srodkow, ktore mozna Łbyó
o zastosowac aby ich uniknac. Logika tego
systemu z punktu widzenia interesow chó
opskich jest zatem oczywista. Logiczne jest
rowniez, jesli zrozumiemy specyfike tradycyjnego myslenia i panujacych kategorii
pojeciowych, samo istnienie systemu naturalistyczno-wierzeniowego w kulturze ludo wej.
Natomiast naszym celem jest poszukiwanie jego sladow w interesujacych nas realiach
bierun skich. W tej zas rzeczywistosci praktycznie nie istnieja od dawna jakiekolwiek bardziej
znaczace uzasadnienia obecnosci tych wierzen . Przede wszystkim wiec Bierun , ze swoja
wielowiekowa historia miejska stanowi inny od wsi, typ organizacji zycia spoó
ecznego.
Uzaleznienie jego mieszkan cow od przyrody w sensie bezposredniej egzystencji jest
minimalne. Oczywiscie, innym typem zaleznosci jest zaleznosc gornika od pracy w
podziemiach. Tak wiec, warto zastanowic sie czy w interesujacej nas przestrzeni zachowaó
y
sie slady dawnego ludowego systemu wierzeniowego. Warto tez zastanowic sie, co byó
o
powodem trwania w realiach miejskich pewnych element ow tradycyjnego ludowego systemu
naturalistyczno-wierzeniowego.
W tym miejscu naszych rozwazan nalezy powiedziec, ze ze wzgledu na niewystarczajaca
ilosc materiaó
u analiza dotyczyc bedzie tylko wybranych elementow badanego zjawiska.
Dopiero wyczerpujace monograficzne badania stacjonarne moga przyniesc peó
ny obraz
interesujacego nas zjawiska kulturowego. Nalezy zatem wyjasnic, iz baze Ńrodó
owa niniejszego opracowania stanowia materiaó
y etnograficzne gromadzone w Bieruniu (i
czesciowo w najblizszej) okolicy w ciagu ostatnich kilkunastu lat, to znaczy od 1976 roku do
1986 roku. Badania, ktore byó
y prowadzone w tej miejscowosci dotyczyó
y roznych
problemow, .a w tym miedzy innymi religijnosci, ludowej ontologii slaskiej, a takze tradycyjnych i wspoó
czesnych form swietowania. Kazdorazowo odpowiednia, wynikajaca z
przyjetych kryteriow, liczba wywiadow etnograficznych prowadzona byó
a w Bieruniu. W
efekcie zgromadzony zostaóniezwykle ciekawy materiaófaktograficzny (ktorego pewna
czesc stanowia zapisy magnetofonowe z luŃno prowadzonych wywiadow), ktory stanowi
podstawe tej pracy. Poniewaz zas prowadzone badania empiryczne dotyczyó
y zwó
aszcza
okresu od schyó
ku XIX wieku do schyó
ku okresu miedzywojnia rowniez ta cenzura zostaó
a
przyjeta w tej pracy.
Praca prezentuje pozostaó
osci tradycyjnego ludowego systemu wierzeniowego, ktore
funkcjonowaó
y w realiach badanej spoó
ecznosci. Przy okazji jednak formuó
owane sa pewne
wnioski ogolniejsze, ktore nie zawsze bezposrednio dotycza Bierunia, lecz szerzej slaskich
srodowisk plebejsko-miejskich. Zostaó
y one tu jednak przytoczone, gdyz maó
omiasteczkowa
spoó
ecznosc tej miejscowosci stanowi fragment szeroko pojetej gornoslaskiej tradycji
kulturowej. Natomiast w tym kontekscie niewatpliwie niezwykle cennym byó
oby okreslenie
zakresu lokalnej specyfiki. Niestety jednak proba rozszyfrowania tego problemu w oparciu o
dostepny materiaónie jest mozliwa do zrealizowania.
W pracy bedziemy prezentowac materiaópochodzacy Łw gó
ownej mierze z Bierunia, ale ze
wzgledow porownawczych bedziemy sie tez odwoó
ywac zarowno do przykó
adow
zaczerpnietych z tradycyjnej kultury chó
opskiej, jak i odpowiednich przykó
adow
pochodzacych z innych miast gornoslaskich.
Po tych uwagach przystapmy juz do prezentacji interesujacego nas problemu. Jego
wó
asciwe odczytanie bedzie niewatpliwie peó
niejsze, jesli jednak wpierw sprobujemy
sformuó
owac hipotezy, ktore analizowane zjawisko sytuuja w konkretnym kontekscie
szeroko rozumianego procesu historycznego, jak I szczegoó
owych uwarunkowan rozwoju
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tzw. tradycyjnej kultury robotniczej, czy szerzej „ gornoslaskiej kultury plebejsko-miejskiej.
Wydaje sie, ze dla poszerzenia bazy merytorycznej istotne znaczenie ma tak ze rozpoznanie
ź oczywiscie w interesujacym nas zakresie ź rzeczywistosci kulturowej badanej
spoó
ecznosci miejskiej Bierunia.
Gdybysmy w tym miejscu podjeli probe okreslenia determinant decydujacych o trwaniu w
interesujacej nas zbiorowosci pozostaó
osci tradycyjnego ludowego systemu wierzeniowego to
wydaje sie, iz mozna sformuó
owac nastepujaca hipoteze, ktora czesciowo zostaó
a
zweryfikowana w odniesieniu do innych gornoslaskich zbiorowosci. Otoz wydaje sio. ze
podstawowe znaczenie dla zachowania sie elementow dawnego systemu miaó
y nastepujace
przyczyny:
1 ź W interesujacym nas okresie, to znaczy od schyó
ku XIX wieku do schyó
ku lat
miedzywojennych w wiekszosci gornoslaskich srodowisk plebejsko-miejskich
(robotniczych) utrzymywaósie model tradycyjnej kultury robotniczej. Model ten w
znacznym zakresie zawieraóelementy typowe dla tradycji chó
opskiej;
2 ź fakt obecnosci w modelu kultury robotniczej tresci, wytworow i wartosci znamiennych
dla kultury wiejskiej wynikaóz uwarunkowan genetycznych, kiedy to formuó
ujaca sie
subkultura srodowisk robotniczych wyrastaó
a z podó
oza rustykalnego;
3 ź elementy kultury chó
opskiej nie stanowió
y w modelu kultury robotniczej
autonomicznego fragmentu, lecz zosta ó
y w okreslony sposob oswojone i
wkomponowane w nowa rzeczywistosc;
4 ź o trwaó
osci elementow rustykalnych decydowaótradycjonalizm srodowisk robotniczych i
innych srodowisk plebejsko-miejskich;
5 ź trwaó
osc tych elementow wynikaó
a rowniez z utrzymywania silnych kontaktow miedzy
miastem (robotnikami) a wsia (chó
opami) i bliskiej nieraz odlegó
osci przestrzennej
miedzy nimi;
6 ź istotne znaczenie dla procesu trwania element ow chó
opskich w realiach miejskich miaó
y
podobien stwa w sposobie funkcjonowania spoó
ecznego spoó
ecznosci wioskowych i osad
przyzakó
adowych w miastach;
7 ź trwaó
osc elementow kultury chó
opskiej w rzeczywistosci miejskiej wynikaó
a tez z
jednolitosci podstawowych kryteriow nieelitarnej (regionalnej) kultury gornoslaskiej, dla
ktorej
3 ź trwaó
osc ta w znacznym zakrcs 5e wynikaó
a z zamykania sie (swoistego izolacjonizmu)
lokalnej kultury w ramach swojskiej, zweryfikowanej i uznawanej za atrakcyjna lokalnej
kultury. Przekroczenie ram swojskosci, takze realiow wó
asnej swojskiej ekumeny byó
o
groŃne i mogó
o prowadzic do destabilizacji indywidualnej biografii, bo wszelka
perspektywa zyciowa byó
a ograniczona zarowno w ukó
adzie horyzontalnym, jak i
wertykalnym.
Powazne znaczenie, ktore pominelismy w tym wyliczeniu, miaózwó
aszcza utrzymujacy
sie sposob myslenia, ktory dopuszczaói pojmowaójako oczywiste rozwiazania przyczynowoskutkowe nie mieszczace sie w naszych kategoriach pojeciowych, w naszej wspoó
czesnej
logice. Jako oczywiste wiec przyjmowane byó
y w analizowanym okresie przykó
adowo
powroty zmaró
ych no ziemio. Liczne zarejestrowane opowiesci, w tym takze 7 opowiesci
bierun skich wskazuje, ze w realnie istniejacej rzeczywistosci jako cos naturalnego
przyjmowano obecnosc nie tylko realnie zyjacego czó
owieka, a wiec znajomego, sasiada czy
krewnego, ale rowniez osob zmaró
ych. Jako oczywiste przyjmowano rowniez to, ze w
najblizszym potoku ź czy jak w Bieruniu ź w grobli zyja utopce, ktore zagrazaja ludziom.
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Wierzono w interwencje zmor, a jeszcze poczatkiem XX wieku, jako oczywiste pojmowano
obecnosc Skarbnika w niektorych pokó
adach. Nie chodzi tu jednak w tym momencie o
prezentacje pozostaó
osci tradycyjnych wierzen w interesujacych nas realiach. To
przedsiewziecie dopiero podejmiemy. W tym miejscu chcemy tylko wskaza c uwage na
pewna ogolna prawidó
owosc, ktora w efekcie w kontekscie sformuó
owanych wczesniej
hipotez umozliwi peó
niejsza lekture tej pracy, ktora nie ma przeciez charakteru scisle
scjentystycznego.
Przedmiotem pracy sa pozostaó
osci w badanej rzeczywistosci ludowej wizji swiata
i czó
owieka. Zastanowmy sie wpierw nad sposobem pojmowania samego aktu stworzenia
swiata. Otoz materiaóbierun ski wyraŃnie potwierdza iz moment ten byópojmowany zgodnie
z ogolna tendencja obowiazujaca w realiach tradycyjnej gornoslaskiej kultury plebejskomiejskiej. Natomiast znamienne jest to, ze jeszcze w ó
atach 30-tych w znacznym zakresie
sam akt stworzenia swiata byópojmowany w sposob zblizony do ludowego. Wprawdzie
istniaó
a wiedza religijna, ale byó
a ona dalece ź przynajmniej w tym zakresie ź
sfolkloryzowana. Z caó
a tez wyrazistoscia nalezy powiedziec, iz swiadomosc obecnosci w tej
wizji elementow pozareligijnych, przez samych nosicieli tej tradycji byó
a znikoma, a w
zasadzie w ogole nie istniaó
a. Powszechnie wiec uwazano, iz Bog stworzyóswiat. Ale
charakterystyczne jest to, ze przebieg tego aktu byónasycany wieloma tresciami fabularnymi
nie majacymi po-twierdzenia w wersji ewangelicznej. Podkreslic wiec przede wszystkim
nalezy, ze w samym akcie stworzenia dopuszczana byó
a obecnosc Diabó
a, jako gó
ownego
antagonisty Boga. Byó
a ona roznie okreslana, ale raczej juz bardzo lapidarnie. Czy zatem w
okresie wczesniejszym jego udziaó byó znaczniejszy nie wiadomo. Jako najbardziej
znamienne proby charakterystyki dziaó
an Diabó
a w omawianym momencie uznac nalezy nastepujace przykó
ady:
DioboóBogu ó
od poczatku pomogoó
, ale byó
a to pomoc tako, ze ma robic na zó
osc. Ale
Bog doi mu rada, DioboószterowoóBoga;
Bog robi wszystko od poczatku po swojemu dobrze, a jak stworzyókrowa, to Dioboó
wilka, jak Bog owca, to Dioboóglisty. Zawsze stworzyócos, co dla czó
owieka byó
o bardzo
zó
e.
Trudno powiedziec, iz istniaó
o w badanej rzeczywistosci przekonanie o kreacji swiata
takze przez Diabó
a. Tak jednoznacznie problem nigdy nie byó formuó
owany, ale jego
interwencja nie byó
a wykluczona. Tak wiec zarejestrowane opowiesci bierun skie pozostaja w
zgodzie z pewnym ogolnym sposobem pojmowania stworzenia swiata na Gornym S lasku.
Zawsze dylematem byó
o dla nosicieli tradycyjnej religijnosci rozstrzygniecie przyczyn
obecnosci zó
a wsrod ludzi. Interpretowano to w roznorodny sposob. Ale tradycja ludowa
wyjasniaó
a, I to wcale precyzyjnie, okolicznosci pojawienia sie zó
a na ziemi. Jedna :z
charakterystycznych opowiesci zapisana przez znanych folklorystow slaskich Jozefa Ligeze i
Dorote Simonides wyjasnia przykó
adowo okolicznosci pojawienia sie wsrod ó
udzi istot
demonicznych. Okazuje sie jednak, ze niezwykle cenny tekst zostaótakze zanotowany
wó
asnie w Bieruniu: Roz juz Pon Bocek nie mogótego wytrzymac, ze niekierzy anioó
owie mu
sie buntuja. Robiom po swojemu. Wezwoósw. Piotra, a tyn zaroz tych zbuntowanych
anioó
ow wyciep z nieba. I od tego czasu zaczó
o sie na ziemi dzioc nie tak. Te anioó
y to rzecz
jasna spadó
y na ziemia. Na pola niekiere spadó
y, to sie z nich zrobió
y pieron stwa co ludzi
straszyó
y (byc moze poó
udnice ź przyp. aut.). Spadó
y tyz do rzek ź to sa juzas utopce.
Niektore spadó
y blisko jakigos zó
a, to te ludzi po nocach atakuja i im krew spijaja (byc moze
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chodzi tu o zmory ź przyp. aut.). Byó
o downij tego wiecej, i to byó
oó
os tych zbuntowanych
anioó
ow. Tak wiec w tej opowiesci scharakteryzowane zostaó
y okolicznosci pojawienia sie na
ziemi istot demonicznych, a takze poó
demonicznych. Przedstawione wiec zostaó
o przy okazji
pochodzenie znacznej czesci lokalnej sfery demonologicznej. Sa to wiec w tym rozumieniu
istoty nadprzyrodzone, ktorych przodkowie zostali zdegradowani pe ó
niac przy Bogu
okreslona funkcje. W kontakcie z ziemia, i konkretnym srodowiskiem staó
y sie istotami
jednoznacznie zó
owrogimi wobec czó
owieka. Faktem jest jednak, ze gdyby odrzucic
przedstawiona genealogie demonow, to w lokalnej tradycji istniaó
a rowniez interpretacja
inna, ktora wywodzió
a pochodzenie przynajmniej czesci tych istot, konkretnie zas
poó
demonow, od pewnej kategorii ludzi, realnie zazwyczaj zyjacych osob. I w tym miejscu
nalezy powiedziec, ze oba wyjasnienia w Bieruniu funkcjonowaó
y. Przy czym niewatpliwie
pierwsze z nich miaó
o znacznie mniejszy zasieg wystepowania.
Mowiac o interesujacej nas kategorii demonow trzeba na wstepie zaznaczyc, iz funkcje
spoó
eczne tych, ktore byó
y znane w Bieruniu nie byó
y koniecznie typowe tylko dla realiow
wiejskich. Szerzej bedziemy o tym pisac w innym miejscu. Na razie zas wymien my, iz
omawiana kategorie tworzyó
y przede wszystkim utopce, zmory, w mniejszym zakresie
Skarbnik, dalej podcieka, bobek, a w dalszej kolejno sci strzygon , Meluzyna, a nawet
mamuna.
Odrebna kategorie stanowiónatomiast Diabeó
, to znaczy gó
owny przeciwni[k Boga, istota,
w ktorej realne istnienie wierzono, ktorej istnienie wzmacniali np. wedrowni cyrkowcy z
Wó
och, ktorzy docierajac do Bierunia i innych miast slaskich stanowczo twierdzili, ze
obecnosc Diabó
a na swiecie potwierdza sam papiez.
Na kon cu wreszcie wymienic nalezy tzw.. strachy. Nie naleza one jednak do kategorii istot
demonicznych, lecz zjawisk ktore wywoó
ujac u widzow strach i wymykajac sie wszelkim
probom zdefiniowania byó
y okreslane terminem strachy czy np. straszki. Nie maja one cech
osobowych, a sa to roznego rodzaju odgó
osy, wrzaski, a wiec pewne na ogoóprzerazajace
dŃwieki akustyczne, takze roznego rodzaju widziadó
a oraz niczym nieuzasadnione ruchy
przedmiotow. Ten ostatni przypadek klasyfikowac mozna jako tzw. poltergeist. Jest
zrozumiaó
e, ze zwó
aszcza strachy odgrywaó
y istotna role w badanym srodowisku. Trzeba tez
tu zaznaczyc, iz pewna kategorie strachow mozna chyba wywodzic od zmaró
ych. Znakomity
etnograf Kazimierz Moszyn ski pisaóswego czasu:
.Najpospolitszy rodowod strachow prowadzi nas do grobu niedawno zmaró
ych ludzi,
zwó
aszcza zamordowanych, albo tez takich, co (...) byli uwazani za szczegolnie zó
ych.
***

Sprobujmy teraz kolejno przedstawic wymienione postacie z lokalnego panteonu istot
demonicznych i zó
owrogich czó
owiekowi. Wpierw jednak wyjasnijmy, ze ta wó
asnie sfera, a
takze istoty nadprzyrodzone sprzyjajace ludziom, a wreszcie caó
a otaczajaca czó
owieka
rzeczywistosc, w tym i sami ludzie byli pojmowani zgodnie z obowi azujaca w kulturze
ludowej wizja. Owa wizja w pewnym zakresie, co bedziemy sie starali pokazac
obowiazywaó
a takze w realiach plebejsko-miejskich badanego obszaru. Trwaó
osc zas
pewnych struktur, pewnego typu swiadomosci tkwió
a nie tylko w realiach wiejskich, lecz
takze w swoistej naturze procesu mitologizacji, ktory polega (i to czesto nawet w przypadku
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wspoó
czesnych spoó
eczen stw ź przyp. aut.) na zastepowaniu niepeó
nej wiedzy o swiecie,
mitem, ktory probuje wyjasniac zjawiska natury oraz przeznaczenie swiata i czó
owieka jako
caó
osci ciagó
ej i celowej, umozliwiajac wiare w sens ludzkiej dziaó
alnosci i trwaó
osc wartosci
(...). Z natury ludzkich emocji wynika, ze proces mitologizacji jest nieustanny. Daje on
bowiem szanse na caó
osciowa postawe wobec swiata „ tym rozni sie od potocznej percepcji
umysó
owej i intelektualnej. Ta uwaga Czesó
awa Robotyckiego sformuó
owana w jego pracy
dotyczacej tradycji i obyczaju w srodowisku wiejskim ma jednak cechy ogolne i znajduje
jakze wazkie i pó
odne intelektualnie potwierdzenie tak ze w prezentowanej zbiorowosci
plebejsko-miejskiej Bierunia.
Ramy opracowania nie umozliwiaja nam szerokiego omawiania poszczegolnych
zagadnien . Sprobujmy wiec teraz skoncentrowac sie na kolejnej sprawie, a mianowicie na
poszukiwaniu sladow tradycji ludowej w sferze wierzeniowej. Konkretnie zas interesowac
nas bedzie lokalny sposob pojmowania istot demonicznych. Zgodnie z zapowiedzi a ich prezentacje rozpoczniemy od Utopca.

UTOPIEC
Etnografowie, i to zgodnie podkreslaja, ze Najwiecej podan ludowych skupia sie wokoó
demona wodnego zwanego na S lasku utopcem, ale przyjmujacym tez nazwy: utopek, utoplec,
Jedra, hasterman, Rokita i inne. W zasadzie ma go ka zda slaska wies i znaó
o go niegdys
kazde slaskie dziecko. Lecz dodajmy do tej charakterystyki pi ora Doroty Simonides, ze, jak
wykazaó
y ostatnie badania, byó
a to postac doskonale znana rowniez w realiach miejskich.
Wskazaó
em na to w pracy Strachy. W kregu dawnych slaskich wierzen . Natomiast trzeba w
tym miejscu wyraŃnie powiedziec, ze sam fakt obecnosci podan na temat utopca nie oznacza
wcale rozwinietych wierzen demonologicznych. Niemniej jednak okazuje si e, ze jeszcze w
latach miedzywojnia postac ta byó
a dosc stabilnym elementem lokalnych, gornoslaskich
wierzen . W realiach miejskich i ich utrzymywaniu sie decydowaó
y, poza wzgledami
kulturowo-osobowosciowymi, takze wzgledy obiektywne zwiazane z Charakterem danego
srodowiska. O ile wiec dany obszar miejski charakteryzowaó sie rozwinieta siecia
hydrograficzna, obecnoscia rzek, jezior c ~y chocby sztucznych zbiornikow, to wowczas, jak
sie okazuje stabilnosc wiary w utopce zachowywaó
a sie, choc oczywiscie z roznym natezeniem w poszczegolnych miastach i ich dzielnicach. Natomiast w inte resujacych nas realiach
utopce nie byó
y juz tak bardzo aktywne. Wierzenia z nimi zwiazane ulegó
y redukcji
niewatpliwie juz poczatkiem XX wieku, ewentualnie przed I wojna swiatowa. Mimo to
jednak w poó
owie lat 70-tych zarejestrowaó
em na tym obszarze kilka interesujacych podan .
Jedno z nich jest niezwykle ciekawe, i dodajmy, zosta ó
o poŃniej potwierdzone w jeszcze
jednej notacji. Tym samym nie ma charakteru notacji jednostkowej. Oto ow tekst:
Dawno temu, to znaczy jeszcze mocno przed I wojna swiatowa, albo nawet jeszcze
predzej, bo to musiaó
o byc jeszcze wtedy, jak tu inaczej wygladaó
o, byó
a w Bieruniu
jeszcze tako staro grobla. Powstaó
a ona za czasow Napoleona, cesarza Francuzow. I jak
ona zostaó
a zbudowana to byó
o dobrze. Ale razu pewnego ludzie ale spamietali, ze
niedaleko jest miejsce w wodzie, z ktorego wiedzie droga do srodka swiata. Boli sie tego
miejsca i je omijali. I tego miejsca zaczeli pilnowac utopce. Musiaó
y ale tam jednego razu
przekludzic. I wszystko byó
oby dobrze, ale ludzie, jak to ludzie, zacz eli byc ciekawi, co
tyz tam widac. Mysleli, ze warto zobaczyc srodek swiata. Poszli ogladac, ale ich utopce
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nie chciaó
y dopuscic. I doszli mó
ode karlusy do wniosku, ze przeskocza nad tym miejscem
I tymi utopcami. Jak powiedzieli, tak zrobili. Jeden po drugim, w rzadku byli ustawieni,
zaczeli przeskakiwac nad ta dziura. Ale nic im ale nie udaó
o zobaczyc. Co kery skokoó
, ta
go utopiec ó
apoów lufcie i gibko, bardzo gibko przeciepywoódali. Ze strachu i z tego
ó
apania nikt nic nie zoboczyó
. A roz dwom ale udaó
o i przeskoczyli nad dziura i utopcami.
Wszystko widzieli, bo przez pola jak gupie lecieli i co s ó
o tym krzyczeli. Ale nikt ale
niczego sie nich nie dowiedzioó
. Za nimi leciaó
y te utopce. Zó
apaó
y tych dwoch juz na
oczach ludzi i wzieli ich nazod. Na ludzi pod strach, wszyscy bo tym godali. I tak jako s na
drugi rok ponoc jeszcze roz jedyn karlus sprobowoóto zrobic. Tyz mu sie trocha udaó
o.
Ale jak juz byóna drugiej stronie tyj dziury to go utopce za szczewiki z ó
apali i tyz na
ó
oczach wszystkich wciepli go do srodka. Ino ó
ogien poszed ze srodka. To byóó
ogien
diobelski od piekó
a.
Na koniec wiec dowiadujemy sie, ze ow srodek swiata to po prostu piekó
o, w ktorym
panuje Diabeó
. Natomiast utopce wystepuja tu w nietypowej dla siebie roli „ uwzgledniajac
realia gornoslaskich wierzen ź straznikow wrot prowadzacych do piekieó
. Juz to ich
usytuowanie i peó
niona funkcja wiaze ich jednoznacznie ze swiatem zó
a, ktory tu uosabia
gó
owny antagonista Boga ź Diabeó
. Utopce stoja wiec rowniez na strazy tajemnic, ktore nie
chca ujawnic czó
owiekowi. Opowiesc ta pozostaje w ostrej opozycji do wszystkich znanych
podan wierzeniowych na temat tej postaci. Wó
asciwie jedynym identyfikatorem wskazujacym
na ewentualny zwiazek ze slaskim utopcem, jest uzyta w opowiesci nazwa wó
asna oraz
ewentualnie to, ze bohater, czy raczej bohaterowie tekstu sa osadzeni w srodowisku wodnym.
Natomiast nic nie wiemy na temat ich wygladu czy stosowanych srodkow walki. Klasyczne
opowiesci zazwyczaj przeciez okreslaja dosc wyraŃnie miejsce akcji, czas akcji, wyglad
utopca,
stosowane
przez
niego
w
walce
z
czó
owiekiem
srodki.
W tym zas przypadku zadna z tego rodzaju informacji nie zostaje sformuó
owana.
Jak zatem ksztaó
towaó
a sie wiara w te istote w omawianym srodowisku? Otoz wydaje sie,
ze mamy w tym przypadku znamienne zjawisko wyraŃnej obecnosci samych podan
dotyczacych utopca, natomiast wierzenia na ich temat uleg ó
y stosunkowo wczesnej
dekompozycji i redukcji. Co najwyzej, i to jeszcze w okresie lat 20-tych postac utopca
só
uzyó
a do straszynio dzieci.
Nie mozna jednak wykluczyc takiej tendencji, ze w sytuacji, gdy dana jednostka znajaca
teksty na temat utopca zetkneó
a sie ze stereotypowa sytuacja, w ktorej z reguó
y demon ten
wystepowaó
, mogó
a ulec przekonaniu o realnosci tej sytuacji.

ZMORA
Najbardziej popularna postacia w lokalnym systemie wierzeniowym byó
a jednak zmora.
Wiara w jej istnienie cechowaó
a zwó
aszcza kobiety, choc niewatpliwie rowniez mezczyznom
byó
a znana.
Zmora byó
a to ź zdaniem jednej z informatorek, a jej charakterystyka jest zbiezna z
wizerunkiem tego demona ź zawsze tako duchowo stwora, co ona wychodzió
a z kobiety, co
zyó
a wsrod ludzi, i ó
ona po tym, ta stwora, a byóto duch, przyó
azió
a w nocy do jakiegos
czó
owieka. Ęona na nim siadaó
a, dusió
a go. Nawet ta niezwykle lapidarna lecz celna
prezentacja wskazuje, iz zmora jest istota, jak to okreslaja etnografowie, poó
demoniczna.
Wykazuje przeciez okreslony zwiazek z czó
owiekiem, w przypadku zmory z czó
owiekiem
Marian Grzegorz Gerlich

10

” Tradycyjne przywiarki bierun skie ...Ą
realnie zyjacym. Dodajmy, ze zgodnie z lokalnymi wierzeniami zmora byó
a prawie wyó
acznie
kobieta. Istota ta miaó
a zdolnosc nieskrepowanego przemieszczania sie w przestrzeni,
nieskrepowanego, bo mogó
a przenikac do roznych zamknietych pomieszczen . Wystarczyó
a
tylko szczelina i juz zmora mogó
a wtargnac do zamknietego pokoju. Atakowaó
a zawsze w
nocy. Obiektem jej ataku byó
y wyó
acznie osoby, ktore spaó
y. Zmora mogó
a atakowac na
bardzo duzym obszarze, a predkosc jej przemieszczania sie, choc nigdy nie byó
a okreslana w
opowiesciach, musiaó
a byc znaczna. Ze znanej folklorystom opowiesci relacjonujacej
zdarzenie z 1885 roku wiadomo, iz zmora (w tym wypadku wyjatkowo byóto mezczyzna)
atakowaó
a mó
odego mezczyzne przebywajac noca droge 200 km.
Skoro czó
owiek byów nocy obiektem duszenia, gniecenia, a nawet wysysania krwi, to jest
oczywiste, ze podejmowac musiaósrodki obronne. W lokalnej tradycji, jak sie wydaje
najbardziej skutecznym srodkiem apotropeicznym byó
o stawianie w pokoju, do ktorego
przychodzió
a zmora odwroconej wó
osiem do gory miotó
y.
Skutecznym srodkiem byó
o rowniez naklejanie na dziurki od klucza znajduj ace sie w
drzwiach specjalnych papierkowych krzyzykow. Charakterystyczne byó
o takze kropienie
przestrzeni nawiedzanej przez zmore woda swiecona. W takiej izbie, co sie spaó
o i tam zmora
przychodzió
a, to sie nalezaó
o duzo modlic. Wiadomo, ze wszystkie zó
e to ale bardzo boi
swieconego i modlitwy, to byóto bardzo skuteczny sposob. Tak wiec w tym wypadku
stykamy sie ze znamiennym zetknieciem sie religii, a konkretnie okreslonych praktyk, z
wierzeniami. Istota poó
demoniczna jest odpedzana od danej przestrzeni w sposob szczegolny.
Tak wiec nasycenie jej tresciami religijnymi, konkretnie só
owem modlitwy ma nie tylko
religijnie, ale i magicznie uchronic od zmory. Stad tez charakterystycznym zabiegiem byó
o
nasycanie atakowanej przestrzeni roznego rodzaju dewocjonaliami. Szczegolne znaczenie
miaókrzyz. Ale bywaó
o, ze w pokoju zapalano swieczke. Sadzono, ze zmora boi sie swiató
a, a
poza tym swieca czestokroc w lokalnej tradycji symbolizowaó
a Ducha sw. Stad tez byc moze
wykorzystywano takze wó
asnie boska moc.
Rowniez na terenie Bierunia funkcjonowaó
a opowiesc dowodzaca, ze osobiscie sam
papiez interweniowaóaby osó
abic agresywnosc tych istot. Zaznaczamy, ze byc moze chodzi
tu o Piusa XI, ktory byóbiskupem Rzymu w latach 1922ź 1939. Natomiast nalezy tu chyba
zaznaczyc, ze w innych miejscowosciach regionu slaskiego interwencje te kojarzono z
Leonem XIII (sprawujacym wó
adze w Stolicy Piotrowej w latach 1878ź 1903), albo z
Piusem X (papiezem w latach 1903ź 1914).
Oto przykó
ad takiej opowiesci: Ja byó
am wtedy w szkole w ostatniej klasie to idzie ó
atwo
obliczyc, ze byóto rok 1929. Wtedy to nom nauczycielka powiedzia ó
a, ze papiez duzo
dostawaólistow od ludzi, ze ich zmory napastuja. Papiez modlióale, ale to nie pomagaó
o. Na
koniec zrobióto juz bardzo mocno i Boga poprosiói ten sie zlitowaói zmory jakos przestaó
y.
Czy zmora nalezy do istot, ktore odeszó
y w niepamiec. Otoz jak wykazaó
y ostatnio
prowadzone badania w wybranych osrodkach miejskich Gornego S laska postac ta jednak od
czasu do czasu nadal sie pojawia. Nadal niektore bardziej tradycyjnie myslace jednostki nie
potrafia sie oderwac od dawnych schematow. Kiedy od poó
owy lat 70-tych podjaó
em
etnograficzne badania na tym obszarze potwierdzi ósie fakt wystepowania w dalszym ciagu
wierzen dotyczacych zmory. Nie byó
y to notacje incydentalne. Nie oznacza to jednak, ze
istota ta jawi sie w tradycyjny sposob. Ulegó
a ona swoistej ewolucji. Przeciez czó
owiek
wspoó
czesny nadal nie jest wolny od myslenia w kategoriach magicznych. Jego reakcje sa
czestokroc nadal zdeterminowane swoistym procesem wychowania. Pozwole sobie w tym
miejscu na pewna dygresje. Otoz wielokrotnie przekonywaó
em sie w czasie prowadzonych
Marian Grzegorz Gerlich
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badan etnograficznych na Gornym S lasku, iz przedstawiciele tradycyjnych srodowisk
robotniczych wykazuja szczegolna skó
onnosc do znacznej ostroznosci, do dmuchania na
zimne, ale takze jakby w przekonaniu o losie, ktory im nie sprzyja. Ale czy to jest tylko
szczegolne uwarunkowanie kulturowe mieszkan cow tej ziemi? Ma chyba racje filozof
Andrzej Grzegorczyk gdy zauwaza: Ęatwo sie spotkac ze swoistym lekiem przed kruchoscia
wszelkiego szczescia i powodzenia. Stad zabobon, zeby o pozytywnych stronach zycia nie
mowic gó
osno albo mowiac odpukac w nie malowane drewno. Natomiast, gdy nie szczesci
sie nam w zyciu, gó
osno o tym mowimy. Personifikujemy nawet los i twierdzimy, ze los nas
przesladuje.

SKARBNIK
Skarbnik to demon jednoznacznie zwiazany ze srodowiskiem pracy, z gorniczymi
zaó
ogami, co oczywiscie nie oznacza, ze nie byóznany poza kopalnia. Wierzenia na jego
temat niegdys okreslaó
y pewna sfere pozareligijnego zycia duchowego gornikow, a nawet ich
rodzin. Natomiast w badanym srodowisku nie odgrywaó on powazniejszej roli, choc
opowiesci na jego temat byó
y dosc stabilnym elementem jesiennych i zimowych wieczorow.
Niemniej jednak byó
y to tylko opowiesci, z ktorymi nie wiazaó
y sie juz w powazniejszym
stopniu wierzenia.

PODCIEPA
Trudno precyzyjnie okreslic stan wierzen w tzw. podciepe, roznie zreszta nazywana.
Ogolnie chodzi tu o demona, ktory charakteryzowaósie tym, ze samotnie pozostawione
niemowle porywaói podrzucaówó
asne. To zas charakteryzowaó
o sie tym, ze bezustannie
pó
akaó
o, co momentalnie tez wywoó
ywaó
o podejrzenie matki, czy aby jej dziecko nie zostaó
o
zamienione. Czy autentycznie wierzono w te istote? Jak zawsze w przypadku analizowanej
kategorii zjawisk nalezy zachowac duza ostroznosc. Mozna popadac w skrajnosci. Czy wiec
stanowisko, ktore chce przedstawic nosi znamiona skrajnosci, braku badawczej
odpowiedzialnosci? Gromadzony materiaó
, w tym takze z terenow prezentowanych w tej
pracy, wynika iz wiara w istnienie tej postaci, ktorej nikt nie widziaóbyó
a chyba znikoma, ale
z caó
a pewnoscia istniaó
o jednak przekonanie, ze maó
e dziecko jest obiektem zainteresowania
zó
ych mocy. Najczesciej przy takich okazjach mowiono o omawianej istocie, lecz byc moze
w pewnym okresie mogó
a ona uosabiac juz wszelkie magiczne zagrozenia, na jakie zwó
aszcza
niechrzczony noworodek byónarazony.

BEBOK
Pojecie bebok dotyczy juz w maó
ym zakresie klasycznego slaskiego beboka, ale w
zasadzie pewnej blizej nieokreslonej istoty, ktora peó
nió
a istotna role w procesie wychowania
dzieci slaskich. Bebokiem straszono niesfornych. Byó
y one nieraz przekonywane, iz wó
asnie
ta istota karci za naganne zachowanie. Powiadano przyk ó
adowo: Synek uston juz, bo cie
bebok porwie. A do malen kiego dziecka powiadano np.: Zoston tu som i ale nie ruszej, bo jak
to bebok zoboczy, to cie porwie. Mowi jeden z informatorow: Matka mnie na stole przy
ó
oknie posadzió
a i poszó
a do sklepu. Pedziaó
a cobych ale ino nie ruszoó
, bo mnie bebok
porwie. To jo siedzioói ani nie dychoó
. Tak zech w to wierzyó
. I dodajmy tylko, ze relacja ta
dotyczy mniej wiecej lat 1926ź 1927.
Marian Grzegorz Gerlich
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STRZYGON
Czy umieszczenie postaci strzygonia w tym miejscu, to znaczy wsrod mniej waznych
postaci, jest só
uszne. I tak i nie. Tak, poniewaz w lokalnej tradycji gornoslaskiej, a podobnie
byó
o niewatpliwie rowniez w Bieruniu postac ta na ogoónie zaprzataó
a wyobraŃni ludowej w
szerokim zakresie. Wiedziano o jej istnieniu, ale nie by ó
a szczegolnie znaczacym obiektem
relacji a takze obaw. Tak wiec prezentacja strzygonia w tym miejscu ma swoje uzasadnienie.
Niemniej jednak mozna z tym polemizowac. W pewnych bowiem sytuacjach istota ta
zyskiwaó
a olbrzymia popularnosc. Czesto o niej rozprawiano i nastepowaótez wyraŃny
wzrost obaw przed jej interwencja. Co jednak musiaó
o sie stac, aby doszó
o do takich reakcji?
Wystarczyó
o wiec, aby w danej okolicy pojawió
a sie wiadomosc, ktora szybko docieraó
a do
wszystkich, iz zmaró
y niedawno czó
owiek jest strzyga. Wychodzi z grobu, atakuje swoich
bliskich, wysysajac im krew, albo tez atakuje rozne postronne osoby. Choc w latach
miedzywojnia tego rodzaju informacja musiaó
a byc juz przyjmowana bardzo ostroznie, to
niewatpliwie jednak osoby cechujace sie znacznym tradycjonalizmem mogó
y przyjmowac ja
zupeó
nie inaczej.
Niewatpliwie z problemem strzygonia moze sie ó
aczyc zjawisko pozornej smierci.
Przykó
adowo u Lumpy odnajdujemy taki oto zapis w Rozmaito sciach gornoslaskich z 1844
roku: Ludzie starzy w Lubszy prawia i dom nawet wskazuja w ktorym sie to przed 60 laty
staó
o, ze gospodyni umaró
a i na só
ome zó
ozona byó
a, maz ja swiecona woda pokropió
. Martwa
nagle powstaó
a i na ludzi przytomnych z roztargnionemi rekoma sie rzució
a. Osoby te czem
predzej z izby sie wyparó
y i drzwi mocno przyciskali. Matka stara tylko w kaciku przy
kominku zostaó
a. Na te rzució
a sie martwa i zeby w jej brode wpoió
a. Przyskoczyli smialsi ź
pisze dalej znakomity slaski ludoznawca ź i dopiero brouniakami usta martwice
rozwan towali. Inni zas na meza woó
ali, aby swoja barania czapke zmaró
ej na gó
owe wcisnaó
i krzemien jej do ust wó
ozyó
. Wtedy ona dopiero uklekó
a i martwa padó
a, bo to strzyga byó
a.
Lompa przekazaónam wiec historie zapisana w 1844 roku, ktora dotyczyó
a lat 80-tych
XVIII w. Warto w zwiazku z ta notacja przedstawic zapis z Bierunia z 1977 roku, ktory z
kolei dotyczyólat przed sama I wojna swiatowa: Dziaó
o sie to w ostatnie lata przed I wojna,
bo wtedy moi dziadkowie brali slub. To wtedy mioómiejsce taki wypadek, ze jeden mó
ody
mezczyzna, taki jak dziadek ni z tego ni z owego naroz umaró
. Poó
ozyli go do trumny. On juz
mieszkoów Bytomiu czy Chorzowie, bo tam robió
. Z Bierunia duzo ludzi tam pojechaó
o na
pogrzeb. I jak on w tyj trumnie lezi to nagle wstaói zaczaówrzeszczec. Ludzie pouciekali. On
zaczaóchodzic i do nich wylozóna dwor. Okazaó
o sie ze nie umaró
, ale ludziom to podpadó
o.
Ale ó
on i tak za kilka lot mioówypadek w hucie i wtedy sie zaczó
o. Ludzie zaroz wiedzieli kto
ó
on byó
. Bo tu, kaj sie urodzió
, to zaczaóchodzic i ludzi brac na zab. Dopiero ludzie dali na
msza tam, kaj on mieszkoói sie skon czyó
o.
Strzygon staósie reszta po II wojnie swiatowej bardzo popularny. Mowi o nim popularna
seria opowiesci niesamowitych. Konkretnie sa to opowiesci o wampirach bo taka jest na ogoó
nazwa tej istoty w innych regionach Polski.

MELUZYNA
Meluzyna to postac, ktora w lokalnej tradycji wystepowaó
a w analizowanym okresie
niewatpliwie juz sporadycznie. Choc, jesli tylko wiaówiatr mowiono: Och, Meluzyna pó
acze.
Meluzyna pó
acze i za dziecmi szuko. I to w zasadzie wszystko, co obecnie etnograf mo ze
zapisac. Juz chyba w latach miedzywojnia nie krazyó
y bardziej zwarte tresciowo teksty na jej
Marian Grzegorz Gerlich
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temat. I warto w tym miejscu zaznaczyc, czego nie stwierdzono w badanej miejscowosci, ze
sa jednak tereny na S lasku, gdzie w opowiesciach o tej postaci mieszaja sie zarowno lokalne
watki wierzeniowe z watkiem ze starofrancuskiego romansu o pieknej wodnej rusaó
ce, ktora
poslubió
a Rajmonda, hrabiego Lusignan. Wskutek dramatycznego zbiegu okoliczno sci
musiaó
a opuscic meza i 10 synow. Kiedy jednak komus z jej najblizszych grozió
o
niebezpieczen stwo ostrzegaó
a ich jakims przeraŃliwym, nieludzkim gó
osem. Wskazujemy
uwage na ten watek, bo znalazóon odzwierciedlenie w licznych odpustowych tek stach.
Pierwszy tekst slaski to Historia o szlachetnej i pieknej Meluzynie przetó
umaczyó z
niemieckiego Jozef Lompa w 1847 roku.

MAMUNA
Sporadycznie wspominano w lokalnych domach o mamunie.

DIABEĘ
Charakterystyczna kategoria, ulegajaca ciagó
ej ewolucji jest wierzenie, czy raczej sa
wierzenia, dotyczace Diabó
a. W tym wypadku chodzi nam o antagoniste Boga, a nie o
diabó
ow, czyli okreslona kategorie, grupe istot piekielnych, z ktorymi czesto chó
op wchodzió
w zakó
ady, przechytrzaó ich, okpiwaó
, ale bywaó
o, ze rowniez sromotnie przegrywaó
.
Natomiast jesli chodzi o sposob widzenia Diabó
a, to mieszaja sie w jego wizerunku zarowno
elementy religijne, jak i wierzeniowe. Tak byó
o rowniez w przypadku interesujacych nas
realiow bierun skich. Szczupó
osc zgromadzonego materiaó
u uniemozliwia probe peó
niejszego
przed stawienia problemu. Wydaje sie jednak, ze w analizowanym okresie dominowaójednak
wizerunek Diabó
a dalece juz uksztaó
towany przez Koscioó
. W wizerunku tym tresci ludowe
byó
y raczej nieobecne.

STRACHY
Szczegolna kategorie w owym swiecie zó
a peó
nia tzw. strachy. Pod tym pojeciem kryja sie
zarowno dawne, zazwyczaj niedoprecyzowane zagrozenia ludowe, jak i nowe kategorie blizej
nieokreslonych, mglistych, só
abo postrzeganych obiektow, dziwnych odgó
osow, czegos co sie
nagle pojawia i rownie nagle znika.
***

TRADYCYJNE POJMOWANIE CZASU
Znamienne dla tradycyjnej kultury chó
opskiej byó
o cykliczne pojmowanie czasu.
Natomiast w realiach kultury robotniczej, i to nawet tra dycyjnej, dominowaójuz, i to ze
wzgledow obiektywnych ź czas linearny. Mimo to specyfika kultury, dominujacy typ
osobowosci, a wreszcie utrzymujace sie schematy myslowe bazujace na specyficznej siatce
pojeciowej determinowaó
y jednak nadal utrzymywanie sie w pewnym zakresie koncepcji
czasu cyklicznego. Ale bodaj najwazniejsze byó
o to, ze wyraŃnie funkcjonowaó czas
Marian Grzegorz Gerlich
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magiczny. W rezultacie wiec na zasadzie opozycji, opozycji binarnej tak typowej dla kultury
tradycyjnej wyrozniano czas zó
y i czas dobry. Fakt ten miaów pewnym zakresie decydujace
znaczenie dla sposobu pojmowania swiata. Ludzie sie boli ź wspomina jedna z informatorek
ź ze nadchodzi zó
y czas. Roztomajcie sie to tó
umaczyó
o. Ludzie na przykó
ad boli sie jak szó
o
na poó
noc, bo wtedy straszy. Boli sie tyz bardzo jak miaó
y isc swieta, a juz najbardzi
Barborka, bo wtedy byó
y wypadki. Ta wypowiedŃ charakteryzuje pewien sposob myslenia.
Sprobujmy jednak w pewnym porzadku scharakteryzowac owa magiczna koncepcje czasu,
czy raczej pozostaó
osci myslenia w tych kategoriach w interesujacych realiach. Tak wiec w
zasadzie zgromadzony materiaówskazuje, ze czas magiczny przejawiaósie w odniesieniu do:
ź cyklu dorocznego
„ cyklu dobowego
ź jednostkowej ludzkiej biografii.
W kazdym z wymienionych przypadkow swoje odzwierciedlenie ma szeroko pojeta reguó
a
przechodzenia z jednej sytuacji do drugiej, z jed nego stanu do drugiego. Chodzi tu o punkty
graniczne czasu z ktorymi wiaze sie styk jakosciowo odmiennych okresow. Powiedzmy
zatem, zgodnie z terminologia stosowana na gruncie etnologii, ze spotykamy sie w tym
wypadku z tzw. okresami przejscia. W dalszym ciagu nalezaó
oby powiedziec juz konkretnie o
obrzedach przejscia i ich swoistej filozofii. Pozwole sobie w tym miejscu na pewna dygresje,
iz podobna zasada, to znaczy jakosciowego pojmowania dotyczy rowniez przestrzeni.
Ludwik Stomma pisze w zwiazku z tym, ze czas i przestrzen nie sa w kulturach ludowych
i plemiennych rozumiane (i traktowane) jako ci agó
osc, lecz jako zbior jakosciowo roznych
segmentow.

CYKL DOROCZNY
Sprobujmy teraz kolejno przedstawic sposob pojmowania czasu w interesujacym nas
zakresie, w odniesieniu do cyklu rocznego. Ot oz w tradycji bierun skiej niezwykle silnie
eksponowano zó
owrogi charakter pewnych okresow. Jakze zastanawiajace jest, ze wiazaó
y sie
one z reguó
y z niektorymi swietami, a te przeciez peó
nia w kazdej kulturze istotna role, bo
przeciez sa manifestacja znaczacych wartosci. W interesujacym nas przypadku szczegolnie
obawiano sie okresu bozonarodzeniowego. Uwazano, ze wowczas, a konkretnie w okresie go
poprzedzajacym zdarza sie wiele wypadkow. Tego typu stwierdzenie wymaga jednak
pewnego wyjasnienia. Otoz przytoczone stwierdzenie brzmi bardzo jedno znacznie.
W praktyce jednak sam fakt zblizajacych sie swiat nie wywoó
ywaótak negatywnych
skojarzen . Funkcjonowaótu raczej pewien znamienny dla kultury ludowej mechanizm.
Przedstawia go nastepujaca relacja: Szó
y swieta to nieroz kobieta do kobiety godaó
a, czy aby
sie juzas przed swietami cos nie stanie. Kozdy juz czekoóna swieta, starzy i dzieci, a nieroz
gruchó
a wiadomosc, ze naroz ktos umar czy mu cos na gó
owa na kopalni spadó
o. I jak cos
takiego sie staó
o to zaroz ludzie godali, ze to przez te swieta. I potym, na drugi rok jak szó
y
swieta, to ludzie przypominali sio co sie stolo zeszó
ego roku i sie boli (...). Ale potym
zapominali i juzas musiaó
o sio cos stac coby sie boli. Powiedzmy tu wyraŃnie, ze odwoó
anie
sie do istoty rytow przejscia ma w przypadku analizy szeroko pojetego swietowania swoje
konsekwencjo teoretyczne i metodologiczne. Zawió
osci tych zagadnien jednak w tym miejscu
pominiemy. Natomiast musimy zwrocic uwage, ze problem swiat i swietowania nalezy
pojmowac i widziec w szeroko rozumianym kontekscie jednego zasadniczego problemu to
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znaczy czasu swiatecznego. Najprosciej mowiac wraz z nastaniem swiat ulega
rygorystycznemu zawieszeniu a wó
asciwie likwidacji to wszystko, co determinuje czas
powszedni. Pewna forma wprowadzenia do zasadniczego czasu swiatecznego, zwó
aszcza jesli
chodzi o centralne swieta roku koscielnego (Boze Narodzenie i Wielkanoc) jest okres
przygotowan i oczekiwania na ich nastanie. Ten typowy dla kultury ludowej mechanizm
(choc nie tylko) znajduje tez peó
ne odzwierciedlenie w realiach bierun skich. Stwierdzenie to
potwierdzaja nastepujace wypowiedzi:
Szó
y swieta to sie trzeba byó
o przyszykowac, a jak juz byó
y, to wiadomo, ze trzeba je byó
o
swietowac;
„ Na beztydzien to sic mo swoje do roboty, sprzatanie, lotanie i co tam jeszcze, ale we
swieta to robic nic nie idzie, bo tak chce Pan Bog;
ź Jeszcze przed wojna to we swieta trzeba sie byó
o pilnowac, coby one byó
y doprowdy
swietami. Nic nie szó
o robic i jedyn drugiego pilnowaó
. A niech by tam ksiadz przed
wojna ale dowiedzioó
, ze ktos co robió
, to juz koniec;
...nikomu nawet do gó
owy nie przyszó
o, jak ino koscioó
, modlitwa, jedzynie, godka z
inkszymi i na drugi dzien juzas to samo, bo wiadomo swieta sa.
Problem czasu mozna ujac w formie graficznego schematu:
CZAS
S WIECKI
(swiat profanum)

SAKRALNY (S WIETY)
(swiat sacrum)

Czas mityczny
jako praczas
negatywny
(porzadek diabelski)

Czas swiateczny jako
czas swieta (obrzedu)
pozytywny
(porzadek boski)

Przedstawiona propozycja swego czasu przez Hanne Czerwin ska jest niezwykle cenna.
Wprowadza ona znaczne uporzadkowanie prowadzonych dyskusji na temat czasu, a
zwó
aszcza jego analizowanie w kontekscie czasu swieckiego i swietego. Idac wiec tym
tropem i odwoó
ujac sie do wczesniej przywoó
anej koncepcji obrzedow przejscia mozemy w
efekcie jako wprowadzenie do problematyki analizowanych swiat w Bieruniu wskazac na
pewne ogolne uwarunkowania zwiazanych z nimi rytuaó
ow, ktore okreslaja i odzwierciedlaja
mechanizm przechodzenia:
1 ź jesieni w zime
2 „ zimy w wiosne
3 ź wiosny w lato
4 ź lata w jesien
W centrum poszczegolnych blokow, jak pisze wspomniana Czerwien ska (czy raczej
kompleksow obrzedowych) podstawowymi swietami w tradycji ludowej sa kolejno:
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dla przejscia (1) ź Boze Narodzenie
dla przejscia (2) ź Wielkanoc
dla przejscia (3) ź sw. Jan Chrzciciel.
Natomiast, jak dotad, etnografowie nie odnaleŃli w tradycyjnej kulturze chó
opskiej sladow
obrzedowosci odnoszacej sie do czwartej kategorii, to znaczy przechodzenia lata w jesien . W
interesujacych zas realiach bierun skich ow rytm obrzedowy znajdowaópotwierdzenie tylko w
odniesieniu do:
1 ź przejscia jesieni w zime, co odzwierciedla bogata otoczka kulturo wa kompleksu
bozonarodzeniowego
2 ź przejscia zimy w wiosne, co odzwierciedla stosunkowo bogata otoc zka kulturowa
odnoszaca sie do Wielkiej Nocy.
Poza tym zarowno w jednym, jak i drugim przypadku istotne znaczenie dla omawianego
mechanizmu kulturowego odgrywaó
y okresy bezposrednio poprzedzajace obie centralne
kategorie swiateczne, to znaczy w przypadku Bozego Narodzenia szeroko pojety Adwent,
z jego niezwykó
a sfera wierzeniowa i tradycyjnymi wzorami zachowan , a w przypadku
Wielkanocy Post, zwó
aszcza Wielki Tydzien . Natomiast, jak z tego wynika omawiany
mechanizm kulturowy w konkretnych realiach bie run skich nie zawieraójuz w sobie
swietowania zwiazanego z swietem sw. Jana Chrzciciela.
To, co powiedzielismy o zwiazku czasu ze swietem dla naszego opracowania musi byc
wystarczajace, a to z tego powodu, ze problemu kultury swietowania w Bieruniu dotyczy
odrebna praca Haliny Gerlich i jej lektura winna stanowic uzupeó
nienie ź oczywiscie w tym
zakresie problemowym ź prezentowanych tu rozwazan na temat swietowania. Tak wiec
jedynie do tych uwag ograniczamy prezentacj e zasygnalizowanego wczesniej cyklu
dorocznego. Warto tylko dodac, ze dwa podstawowe (z punktu widzenia Chrystocentryzmu)
swieta roku koscielnego, to znaczy Boze Narodzenie .i Wielkanoc wprowadzaó
y
kazdorazowo w lokalnej kulturze jakosciowo odmienny czas od czasu powszedniego. Ta
uwaga pozornie nic nie wyjasniajaca, albo ewentualnie przez niektorych oceniana jako
truistyczna, ma jednak swoje konkretne uzasadnienie kul turowe. Wraz bowiem z nastaniem
obu swiat nastepowaó
o tak dalekie zerwanie wszelkich wiezow z czasem swieckim, ze w
odniesieniu do realiow przeciez miejskich (choc w jakims sensie maó
omiasteczkowych) moze
to niezmiernie dziwic. W analizowanym bowiem okresie kazdorazowe swietowanie obu
swiat byó
o nie tylko religijnym, ale trudnym je jednoznacznego zdefiniowania nawi azaniem
do czasow, w ktorych nastapió
o narodzenie i smierc Jezusa. Byó
o to nawiazanie do obu
wydarzen na takiej zasadzie, ze realnie obchodzone swieto wywoó
ywaó
o przekonanie, iz w
dawnym konkretnym momencie ponownie jakby nastepowaó
o narodzenie i smierc. Choc
oczywiscie zdawano sobie sprawe, iz swieta sa forma czczenia tych momentow z Jezusowej
biografii, to jednak ranga czczonych wydarzen byó
a tak znaczna, ze sposob ich przezywania,
w znacznym przeciez zakresie znormalizowany kulturowo, przybieraóczesto charakter
skrajny. Co to oznacza? Otoz u niektorych wywoó
ywaó
o to przekonanie, iz (zgodnie z só
ynna
wypowiedzia Mircea Eliade) dane wydarzenia jakby sie toczyó
y na ich oczach. Odwoó
ajmy
sie do znamiennego przykó
adu: Ludzie bardziej downi wszystko przezywali. Szó
o sie do
Grobu Pan skiego we Wielki Piatek i widziaó
o sic Jezusa, to czó
owiek doprowdy byócaó
y
zaó
oscia przejety. To sie przezywaó
o. Wszyscy czuli, ze Jezus nie zyje. Wiedzieli, ze umarów
tym dniu i kozdy sic tak zachowywoójak w dniu, w ktorym, dejmy na to ktos z rodziny
umaró
. Ino to przezycie byó
o jeszcze wieksze, bo wszystko dookoó
a godaó
o o tyj smierci.
Uzupeó
niajac te niezwykle celna, w znacznym zakresie reprezentatywna dla tradycyjnego
Marian Grzegorz Gerlich

17

” Tradycyjne przywiarki bierun skie ...Ą
myslenia wypowiedŃ, nalezy powiedziec, iz rzeczywiscie sens religijny tego dramatu
uzasadniaó
y, potwierdzaó
y i wzmacniaó
y zarowno uroczystosci religijne, jak i lokalne
wierzenia, a takze zwyczajowe wzory zachowan , uwarunkowane i zdeterminowane
panujacym systemem aksjonormatywnym.
Ale owo przesilenie, ow szczegolny obrzed przejscia, ktory towarzyszyótym swietom,
miaóinny charakter niz w przypadku obrzedow odnoszacych sie do cyklu zycia jednostki, a
wiec tzw. obrzedowosci codziennej (obrzedy narodzinowe, weselne i pogrzebowe).
W omawianym przypadku tak wyraŃny mechanizm polegajacy na tym, ze przejscie z
jednego stanu do drugiego wywoó
uje stan zachwiania i wzrost aktywnosci sfery zó
a, w tym
wypadku miaóinny charakter. Jak sie przekonamy w dalszym ciagu rozwazan nastanie
obrzedow rodzinnych wiazaó
o sie kazdorazowo wó
asnie z okreslonymi sytuacjami
magicznych zagrozen . Natomiast w omawianym przypadku swiat podstawowe znaczenie ma
niezwykó
e wrecz nasilenie swiatecznosci. Proces ten w efekcie znajduje peó
ne
odzwierciedlenie takze w caó
ej otaczajacej czó
owieka rzeczywistosci. Nawet sama przyroda
nabiera cech swietosci. Czas jest tak dalece nasycony swietoscia, ze pojawienie sie zagrozen ,
tak znamienne dla obrzedow przejscia zwiazanych z cyklem rodzinnym w analizowanym
przypadku nastepuje dopiero wowczas, gdy czó
owiek naruszy zasady obowiazujace w czasie
swietym. Powoduje to dekompozycje ukó
adu i w efekcie rodzi sie zagrozenie, ktore moze
miec charakter nie tylko rodzinny i sasiedzki, ale nawet kosmiczny.
Faktem niezaprzeczalnym jest natomiast to, ze o ile czas realnych swiat byónierozerwalnie
zwiazany z czasem swiatecznym (i jego prawami), a obecnosc jakichkolwiek zagrozen
magicznych byó
a minimalna to jednak zupeó
nie inaczej byle w okresie poprzedzajacym
swieta. Otoz w lokalnej tradycji istniaó
o gó
ebokie przekonanie, ze przed swietami, zwó
aszcza
swietami Bozego Narodzenia i Wielkanocy czas jest wyraŃnie niebezpieczny dla ludzi.
Przejawiaó
o sie to zwó
aszcza w tym, ze bezposrednio przed tymi swietami, jak gó
osió
a
tradycja, zdarzaó
o sie duzo roznych wypadkow. Ten poglad relacjonuje mieszkanka Bierunia
nastepujaco:
Byó
o niedaleko do swiat, to byótaki czas, ze byó
o Ńle. Ciagle sie só
yszaó
o o jakis wypadkach.
Tak wiec nalezy powiedziec relacjonujac lokalne wierzenia, ze okres schyó
kowy czasu
przygotowan do swiat, lub czasu bezposrednio poprzedzajacego swieta miaów lokalnym
wierzeniu cechy demonogenne. Cos zó
ego wtedy jest i przez to sa te nieszczescia. To jest
straszne, ale tak doprowdy jest.
Ponadto okresy poprzedzajace dwa centralne swieta roku koscielnego narzucaó
y takze
konkretne wzory zachowan , ktore okreslaó
o zwó
aszcza ograniczanie sie i wstrzemieŃliwosc.
Nadrzednym imperatywem motywowanym religijnie i kulturowo byózakaz oddawania sie
wszelakiej ludycznosci. Zabawa byó
a wykluczona, bo jest ona dopiero atrybutem swieta.
Jakiekolwiek zas zó
amanie tego zakazu zgodnie z tradycyjnym rozum leniem mogó
o wywoó
ac
nieobliczalne skutki negatywne. Mog ó
y potencjalnie dotknac jednostke za kara kogos z
rodziny, caó
ej rodziny, caó
ej spoó
ecznosci, a umysó
y skrajnie tradycyjne wskazywaó
y nawet na
kataklizmy w makroskali. Nic tak bezkarnie nie moze sie kon czyc. Mnie jeszcze matka
godali, ze przyjdzie czas, ze ludzie wszyscy ó
odpowiedzom za swoje grzechy. Bo jest
nakozany post w Wielkim Tydniu czy piatkowy. Tego ludzie coroz mniej przestrzegaja
i przez to Bog ó
od czasu do czasu ludzi upomino. A z czego sa te wojny?.
Mozna wiec w tym miejscu powiedziec, ze czas poprzedzajacy swieta centralne (ale
dodajmy takze np. Barborke) byów lokalnym rozumieniu czasem potencjalnych zagro zen .
Pojawiaó
y sie w momencie naruszenia okreslonych zasad. Natomiast juz bezposrednio przed
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nastaniem swiat czas byósamoistnie groŃny pod wzgledem skutkow negatywnych. Wtedy
pojawiaó
y sie choroby, wypadki, a niekiedy ludzie umierali przed swietami. Nie wystepowaó
y
natomiast juz w lokalnej bierun skiej tradycji wyraŃniejsze elementy negatywne
odzwierciedlajace porzadek diabelski. Dotyczy to zarowno przedswiecia jak i swieta.
Z caó
a natomiast pewnoscia juz w okresie poprzedzajacym swieta pojawiaó
y sie i z czasem
wyraŃnie funkcjonowaó
y tresci kulturowe wykazujace swa wyraŃna odmiennosc od czasu
powszedniego, i szerzej ź od profanum. Byó
y to zatem juz zapowiedzi czasu sacrum.
Problemem o istotnym znaczeniu dla zrozumienia specyfiki trady cyjnych swiat
swietowania jest to, ze w tym wó
asnie czasie, ktory znamionowaó
a niezwykó
osc, a niekiedy
wrecz wszechogarniajaca cudownosc, ludzie mogli wrozyc. Byóto czas niezwykó
y, ktory
rzadziósie swoistymi prawami, ktory umozliwiaóna ten krotki czas poznanie przez czó
owieka
przyszó
osci. Ta tak znamienna cecha swiat byó
a tez skrzetnie wykorzystywana przez ludnosc
omawianej miejscowosci. Wrozono wiec zarowno w czasie wielkich swiat, jak i tych, ktore w
polskiej i gornoslaskiej tradycji ó
acza sie wó
asnie przede wszystkim, jesli nie wyó
acznie, z
wrozeniem. Takim szczegolnym dniem, czasem niezwykó
ym byódzien sw. Andrzeja. Wtedy
dominowaó
y wrozby matrymonialne. Charakterystyczne, iz wystepowaótu tak typowy dla
tradycji ludowej zwyczaj wypowiadania przy pó
ocie magicznej formuó
ki w rodzaju:
Pó
ocie, pó
ocie trzensem ciebie,
I Ty sw. Andrzeju prosza Ciebie,
Dej mi objawic,
Z kim zycie swoje byda trawic.
Popularna byó
a rowniez zabawa z butami. Tak wiec zebrane dziewczyny ukó
adaó
y na
przemian jeden ze swoich butow. Przekó
adaó
y kierujac sie do drzwi izby, a ten but, ktory
pierwszy dotaródo nich wrozyówó
ascicielce rychó
e zamazpojscie.

CYKL DOBOWY
PrzejdŃmy teraz do nastepnego z zapowiedzianych problemow, to znaczy cyklu
dobowego. Oczywiscie w tym wypadku nalezy wyraŃnie powiedziec, ze tak typowe dla
kultury tradycyjnej, konkretnie chó
opskiej, jego pojmowanie w omawianych realiach ju z nie
funkcjonowaó
o. Zarowno ogolna dekompozycja tradycyjnego systemu wierzeniowego, jak i
odmienne jakosciowo warunki pracy i zycia spowodowaó
y, iz dawne sposoby pojmowania
czasu, a takze swoistego dzielenia go tració
y racje bytu. Zwrocmy wiec uwage, ze tak
popularna w tradycji ludowej poó
udnica, ktora pojawió
a sie w samo poó
udnie i atakowaó
a
rolnikow na polu, .a zwó
aszcza spiacych na rozstajach drog, nie miaó
a juz wiekszego
uzasadnienia w srodowisku miejskim. Zauwazmy, ze pojawiaó
a sie w poó
udnie, a wiec .w
szczegolnym punkcie granicznym doby. .Bo wó
asnie pojmowanie doby w mysli tradycyjnej
wiazaó
o sie ze zwracaniem uwagi gó
ownie na momenty graniczne, a poza poó
udniem jest to
oczywiscie poó
noc. I o ile jednak wierzenia dotyczace szczegolnie demonogennej pory
poó
udnia w omawianych realiach juz zanikneó
y, to wierzenia dotyczace poó
nocy nadal
funkcjonowaó
y. W analizowanym okresie dosc powszechnie, jak mozna wnosic z badan ,
obawiano sie tej pory uwazajac ja za pore duchow. Wprawdzie zgodnie :z wierzeniami
duchy, demony, straszaki i zó
e moce aktywizowaó
y sie gó
ownie po zachodzie só
on ca, to
jednak szczegolnie w okolicy poó
nocy pojawiaó
a sie pora blizej nieokreslonych, lecz
niezwykle zó
osliwych duchow. Duchy te traktowano roznorodnie, bo mogó
y to byc:
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1ź

blizej nieokreslone duchy, ktore cechuja sie i wyrozniaja tym tylko, ze wó
asnie o
poó
nocy atakuja;
2ź
duchy zmaró
ych,
3ź
jakies duchy nocne,
4ź
zmory.
Niewatpliwie poza tradycja ludowa istotne znaczenie dla utrzymywania sie wiary, ze
poó
noc jest pora duchow miaóź uzyjmy tu okreslenia Kazimierza Dobrowolskiego ź opad
kulturowy ze srodowisk mieszczan skich, i to zarowno niemieckich, jak i po 1922 roku,
polskich. Jak jest koó
o poó
nocy to cos sie dzieje, i wtedy duchy roztomaite chodza. Ta
lapidarna wypowiedŃ zawiera jednak niezwykle istotna informacje. Nie jest przypadkowa nie ma charakteru jednostkowego. W wielu bowiem badaniach znajdowa ó
a ona silna
reprezentacje. Otoz zauwazmy, ze informatorka wyraŃnie sugeruje, ze koó
o poó
nocy to cos sie
dzieje. A wiec mozna wnosic, iz wó
asnie czas przeó
omu, czas graniczny, czas przesilenia, a
wiec konkretnie mowiac poó
noc ma znaczenie. Tak wiec konkretne realia czasowe maja
znaczenie decydujace, i w efekcie jest to czas demonogenny, czas zagrozen .
Z wierzeniami dotyczacymi godziny duchow (Geiststunde ź niem.) wiazaó
y sie niegdys
znamienne proby sprawdzania przez mó
odych mezczyzn tzw. karlusow swej odwagi.
Tradycja nakazywaó
a aby podejmowac zakó
ady, ktore dotyczyó
y np. przejscia o poó
nocy
przez cmentarz, chodzenia o tej porze po pustym polu, czy cho cby przejscia z jednej strony
lasku na drugi. Wtedy wszyscy w to wierzyli i mó
odymu synkowi nie byó
o to ó
atwe wszystko.
Gó
osno sie smieói godoó
, ze to bajanie starych, ale jak przyszó
o co do czego to byóstrach
wylyŃ dejmy na to, jak je musioó
, w nocy do taki stary lauby. Mioó
ech tam wlyŃ przed
poó
noca i zakurzyc tam cygareta i 10 minut po poó
nocy spokojnie stamtad wylyŃc. Jo jeszcze
dzis pamietom tyn strach, bo kozdy w to wierzyó
, ze o poó
nocy duchy wyó
aza, a wtedy to
nawet miesiaczka nie byó
o.
Znamienny dla tradycyjnej kultury gorniczej byózakaz pracowania o poó
nocy. Wierzono,
ze o tej porze po podziemiach chodzi Skarbnik i jakiekolwiek haó
asy powoduja jego
zdenerwowanie. W niektorych zas miejscowosciach zarejestrowano wierzenie, iz rowniez w
poó
udnie nie nalezaó
o pracowac. W efekcie takze istniaó ostro przestrzegany nakaz
przerywania w tym okresie pracy. Jego zó
amanie grozió
o ponoc natychmiastowa interwencja
Skarbnika. Natomiast w interesujacym nas srodowisku bierun skim wierzen tych nie zdoó
aó
em
napotkac. Byc moze wiaze sie to posrednio takze z tym, ze takze wierzenie dotyczace
podziemi nie byó
o tu zbyt silnie rozwiniete.

OBRZEDY PRZEJS CIA CYKLU RODZINNEGO
Swoista interpretacja czasu utrzymywaó
a sie w omawianym srodowisku takze w
odniesieniu do szeroko rozumianych obrz edow przejscia, ktore kazda jednostka, bedaca
czó
onkiem i nosicielem lokalnej tradycji slaskiej, musiaó
a przejsc. Chodzi tu wiec o takie
momenty i zwiazane z nimi zwyczajowe i zwó
aszcza obrzedowe wzory zachowan , jak
narodziny, zawarcie zwiazku maó
zen skiego i smierc. Ale poza tymi trzema momentami
przeó
omowymi w kazdej ludzkiej egzystencji byó
y rowniez inne, ktore tutaj ze wzgledu na
ramy opracowania pominiemy. Typowym dla kultury ludowej byó
o przekonanie, iz w czasie
obrzedow przejscia pojawiaja sie konkretne zagrozenia. Ta naczelna reguó
a w okreslony
sposob przejawiaó
a sie jednak rowniez w kulturze miejskiej. Znajduje tez swoje wyraŃne
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odzwierciedlenie w badanej zbiorowosci. Zgromadzony materiaódokumentacyjny dotyczacy
tzw. obrzedowosci rodzinnej wyraŃnie wskazuje, iz nieodzownym elementem lokalnych
obrzedow cyklu narodzeniowego, weselnego i pogrzebowego byó
o przekonanie, ze wraz z ich
nastaniem pojawiaja sie sytuacje demonogenne lub tez pojawiaja sie blizej nieokreslone
niebezpieczen stwa. Ich katalog byów analizowanym okresie stosunkowo znaczny.
Czó
owiek nosi dziecko to wiadomo, ze ciagle sie moze cos stac. A downij to byó
o straszne,
bo zawsze kobiety podaó
y coby uwazac, bo zó
e moze podleciec. W Bieruniu utrzymywaó
o sie
bowiem wierzenie, iz kobieta ciezarna jest narazona na roznego rodzaju interwencje sió
zó
owrogich. Widac w tym slad tradycyjnego myslenia. Zgodnie bowiem z logika obrzedow
przejscia funkcjonujacych w kulturze ludowej kobieta ciezarna znajduje sie w szczegolnym
stanie zawieszenia. Nosi przeciez pó
od, ktory stopniowo przechodzi z nie-bytu do bytu. Tego
rodzaju sytuacja jest zas groŃna i demonogenna. Dlatego tez ciezarna jest zgodnie z logika
tradycyjnych wierzen obiektem szczegolnego zainteresowania zó
ych mocy. W tym
niebezpiecznym (w sensie magicznym) czasie ich interwencja mo ze nastapic praktycznie w
kazdej chwili. W Bieruniu popularne byó
y niegdys wierzenia zwiazane z urokami. Obawiaó
y
sie wiec ciezarne zarowno tzw. urocznych oczu, jak i tez rzucania urokow. Byli tacy ludzie
co mieli takie oczy. Nieroz czó
owiek nie wiedzioó
, ze ktos je mogó
, a mogówyrzadzic szkoda
(...). Kobiety w ciazy co byó
y, to ó
one byó
y nieroz biedne. Godaó
o sie, ze jak taki sie cos nic
udaó
o to przez to, ze ktos na nia spojrzoóŃle i bez to ó
ona stració
a dziecko, abo cos sie nie
udalo przy porodzie. Beznosrednio z tym problemem wiaze sie sposob pojmowania tzw.
obcych. W tradycyjnej kulturze zawsze wywoó
ywali oni niechec, strach, ale i obrzydzenie, a
nawet pogarde. Sposob ich widzenia, a wiec tradycyjne pojecia o nich Jan Stanisó
aw Bystron
w ” Megalomanii narodowejĄ omowiódosc szczegoó
owo. W oparciu o istniejace wyobrazenia
wyeksponowaóczarnosc obcych, to, ze sa slepo urodzeni lub urodzeni inaczej, wskaza óna
przykry zapach obcych, ich niskie pochodzenie, a takze na to, ze obcy to ludozercy, a ostatni,
siodmy rozdziaóna ich temat mowió o obcych jako o czarownikach. Tak wiec negatywne
widzenie obcych to stary problem W interesujacych nas realiach gornoslaskich tego rodzaju
pojmowanie obcych takze wystepowaó
o. W omawianym zas przypadku obrzedowosci
i zwyczajowosci zwiazanej z okresem ciazy trzeba zaznaczyc, iz takze w Bieruniu wó
asnie
obcych podejrzewano, ze moga rzucic urok na brzemienna.
Ciezarna w tradycyjnym rozumieniu byó
a bezustannie narazona na rozne
niebezpieczen stwa typu magicznego. Choc w taki sposob nie byó
y one definiowane, to jednak
zdawano sobie sprawe z wyraŃnej niezwykó
osci, niecodziennosci roznych skutkow
negatywnych. ktore mogó
y wystapic. Mowiono wiec, ze w tym okresie ” zó
e koó
o kobiety
chodzi... Zó
e iom moze nodleciec. Nie wiedziec skad i jak, a zawsze jakies pieron stwo koó
o
takiej co nosi byó
o.Ą
W efekcie jej swobodne i dotad niczym nieskrepowane zachowanie sie i przebywanie w
roznych miejscach i roznych sytuacjach byó
o wyraŃnie ograniczone. Wó
asnie bowiem w tym
okresie kontakt z roznymi kalekimi osobami, dotad nie wywoó
ujacy jakichkolwiek
negatywnych skutkow musiaóulec zawieszeniu. Wynikaó
o to z gó
ebokiego przekonania, ze
defekty fizyczne czy psychiczne osob kalekich moga byc na zasadzie magicznego kontaktu
przejete przez ciezarna, a nawet sam pó
od. Z prowadzonych niedawno badan dotyczacych
pozostaó
osci systemu magicznego, ktore objeó
y rowniez Bierun wynika, iz wó
asnie w okresie
ciazy, kiedy to kobieta jest w sensie obrzedowym i magicznym w szczegolnym stanie
przejscia dotychczas obojetne srodowisko ludzkie ulega swoistemu wartosciowaniu, przy
czym dominujace znaczenie ma tu wzmaganie negatywnego oddzia ó
ywania tych jednostek,
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ktorych zachowanie, wyglad, cechy fizyczne i psychiczne odbiegaj a od normy. W rezultacie
wiec moga oni magicznie (swiadomie lub nieswiadomie) oddziaó
ywac na ciezarna i jej pó
od.
Podobna reguó
a dotyczy takze srodowiska zwierzecego. Na Gornym S lasku tradycyjnie
istniaó
a okreslona scisle kategoria zwierzat, ktore mogó
y fatalnie oddziaó
ywac na brzemienna.
Swoistym fenomenem jest fakt, ze tradycja ta wystepowaó
a nawet w realiach wielkich miast
tego obszaru. Etnograf, Halina Gerlich, zarejestrowaó
a wystepowanie tego zjawiska takze w
Katowicach. W pracy ” Narodziny, zaslubiny smiercĄ omawiajacej te sfere obrzedowosci w
okresie od zakon czenia I wojny do poó
owy lat 70 pisze, miedzy innymi, iz obawiano sie
zwó
aszcza szczurow, myszy, a ponadto zabraniano brzemiennej chodzi c do cyrku, aby tam
nie byó
a narazona im ogladanie zwierzat, ale juz nie okreslano jakich konkretnie.
Wszystko to, co roznió
o sie od przyjetych reguónormalnosci byó
o w znacznym zakresie
definiowane, jako niebezpieczne dla brzemiennej. W Bieruniu bardzo wi ec przestrzegano
kobiety ciezarne przed tym, aby sie nie zapatrzyó
y. Ogladanie bowiem obiektow brzydkich, a
tym bardziej szczegoó
owe przygladanie sie im mogó
o wywoó
ac zdecydowanie negatywne
skutki. Zakazywano wiec kobiecie, aby patrzyó
a sie w ogien , bo dziecko bedzie miaó
o
czerwona plame. Zakazywano jej patrzenia sie na obrazy prezentujace drastyczne sceny. Jak
tako to ogladaó
a, to jej sie mogó
o potym w nocy snic i byó
a z tego szkoda. To abo z dzieckiem
byó
o cos nie tak, abo tyz takie dziecko mogó
o miec skó
onnosci do bicio kogos, bo dejmy na to
na takim ó
obroziku cos takiego malorz przedstawió
.
Poniewaz okres ten byów sensie magicznym tak bardzo groŃny zrozumiaó
e jest, ze
wytworzyó
y sie znamienne srodki ochronne, a takze profilaktyczne. Wspomniana Halina
Gerlich zaproponowaó
a, bazujac na slaskim materiale etnograficznym zgromadzonym w
realiach miejskich (co przy okazji wskazuje na ksztaó
towanie sie w naszym regionie tzw.
etnografii miasta) podziaóistniejacych nakazow i zakazow dotyczacych ciazy na piec
zasadniczych grup. Zastosowana klasyfikacja zosta ó
a przyjeta rowniez w naszym
opracowaniu. Rowniez w Bieruniu wyroznic wiec mozna nastepujace grupy nakazow
i zakazow:
1 ź to zabiegi, ktorych celem byó
o ograniczenie pewnych dziaó
an tylko po to, aby w efekcie
dziecko nie miaó
o jakichkolwiek deformacji fizycznych. Istniaó
a caó
a lista zakazow
i nakazow, ktorych przekroczenie grozió
o deformacjami. Tak wiec przestrzeganie ich
gwarantowaó
o skutek pozytywny;
2 ź to zakazy, ktorych przestrzeganie gwarantowaó
o unikniecie potencjalnych chorob
psychicznych i w ogole gwarantowaó
o prawidó
owy rozwoj umysó
owy dziecka;
3 ź to zakazy, ktorych znajomosc i perfekcyjne przestrzeganie zabezpieczaó
o potencjalnego
noworodka przed zó
ymi cechami charakterologicznymi,
4 ź to zakazy szczegolnego rodzaju, bo ich przestrzeganie zabezpiecza ó
o szczesliwe
rozwiazanie. Ta grupa zakazow i nakazow bazowaó
a na tzw. magii Alkmeny. Generalnie
wiec chodzió
o o to, aby ciezarna unikaó
a wszelkiego rodzaju ruchow i czynnosci, ktore w
magiczny sposob cos zamykaó
y, zawiazywaó
y itd. Mogó
o to bowiem wedó
ug lokalnych
przekonan wpó
ywac na porod, a wiec swoistego rodzaju otwarcie. Zgodnie wiec z
obowiazujaca logika pozadane byó
y ruchy odwrotne, ruchy skierowane na otwarcie, a nie
na zamykanie;
5 ź to zakazy o charakterze izolacyjnym, ktore polegaó
y gó
ownie na znacznym ograniczeniu
uczestnictwa brzemiennej w zyciu towarzyskim. W Bieruniu polegaó
o to na zakazie
peó
nienia konkretnych rol obrzedowych, tj. starosciny i ” potkiĄ czyli matki chrzestnej.
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Ponadto powinna ograniczyc do niezbednego minimum udziaó w roznego rodzaju
imprezach publicznych, np. w zabawach.
Mowiac o szczegolnych zagrozeniach zwiazanych z tym okresem w zyciu kobiety, ktory
byótraktowany w kategoriach magicznych jako niebezpieczny nie mo zna pomijac rowniez
tego, iz ona sama byó
a w pewnym sensie groŃna dla otoczenia. Decydowaóo tym jej
obrzedowy stan zawieszenia, takze wzgledy czysto fizjologiczne. Lecz w lokalnej tradycji,
i nie tylko, owe czynniki fizjologiczne by ó
y rowniez definiowane w kategoriach magicznych.
Po prostu wiec kobieta byó
a w jakims sensie traktowana jako nieczysta. Zreszta ten typ
myslenia wzmacniaódodatkowo Koscioóutrzymujac obrzadek wywodu. Ma jednak racje
Henryk Biegeleisen, autor wielu prac etnograficznych o charakterze kompila cyjnym, gdy
pisze: ” Koscioókatolicki odjaówywodowi charakter oczyszczalny a nadaómu raczej ceche
bó
ogosó
awien stwa ź ale reminiscencje puryfikacyjnego obrzedu zachowaó
y sie w tradycji
ludowej...Ą . Ale jak mozna wnioskowac z przykó
adu bierun skiego (i innych miast gornoslaskich) „ sam obrzadek wywodu w lokalnym rozumieniu potwierdzaó przekonanie o
nieczystosci brzemiennej.
Izolacja kobiety nie dotyczyó
a tylko zycia towarzyskiego. Zgodnie z panujacymi
zakazami, ktore juz w okresie miedzywojennym nie miaó
y chyba wiekszego znaczenia
ciezarna nie mogó
a rowniez korzystac z pewnych urzadzen publicznych. Ewidentnym
przykó
adem byó zakaz pobierania wody ze studni czy studzienki. Nie mogó
a rowniez
uczestniczyc przy przygotowywaniu kapusty na zime, a juz deptac w zadnym wypadku nie
mogó
a, bo to jej szkoda i dziecku mogó
o przyniesc. Niechetnie patrzono na ciezarna, gdy
przebywaó
a na dziaó
ce w porze gdy inni podlewali grzadki woda. Zgodnie z lokalna
interpretacja mogó
o to wywoó
ac opoŃnienie wzrostu roslin lub wrecz ich zgnicie. W
niektorych rodzinach rygorystycznie przestrzegano rowniez tego, aby brzemienna nie braó
a
bezposredniego udziaó
u przy swiniobiciu. Obawiano sie, ze wyroby moga byc niesmaczne
albo skisnac.
Mozna w tym miejscu zadac pytanie czy po urodzeniu dziecka kon czyósie czas zagrozen ?
Otoz trwaó
y one nadal. Mozna nawet powiedziec, ze przez kilka tygodni, to znaczy do
wywodu byó
y one znacznie wieksze niz dotychczas. Tak wiec relacjonujac specyfike
lokalnych wierzen nalezy powiedziec, ze okreslona sytuacja, a wiec porod i pierwsze
tygodnie zycia, kiedy to niemowle jest juz pozbawione znakow innosci decydowaó
a, iz czas
zwiazany z nia nabieraócech zó
owrogich. Sam fakt pomyslnego rozwiazania nic zatem nie
wywoó
ywaów sensie pozytywnym „ wrecz przeciwnie „ nastepowaó
a czasowa eskalacja
roznych magicznych zagrozen . Dotyczyó
y one w rownym zakresie dziecka jak i kobiety. W
pewnym jednak sensie szczegolne zagrozenia dotyczace dziecka kon czyó
y sie wczesniej, bo
wraz z obrzadkiem chrztu. Tak wiec tradycja lokalna nakazywaó
a, aby noworodek byójak
najszybciej ochrzczony. Nie oznaczaó
o to natychmiastowego zaniku niebezpiecze n stw jakie
mogó
y spotkac dziecko, trwaó
y one dalej, ale intensywnosc zagrozen byó
a juz mniejsza.
Powiedzmy wyraŃnie, ze trwaó
y one przez caó
y pierwszy rok zycia dziecka. Ustawaó
y, albo
ulegaó
y bardzo wyraŃnemu ograniczeniu gdy wraz z pierwsza rocznica odbywaó
a sie
uroczystosc roczku.
Jesli chodzi zas o kobiete, to zgodnie z lokalnymi wierzeniami czas najbli zszych 6
tygodniu po urodzeniu dziecka byóuwazany za szczegolnie zó
owrogi. Byó
a narazona przede
wszystkim na to, ze ” jom zó
e mogó
o podleciecĄ . WyraŃnie wprawdzie nie definiowano
pojecia zó
e, ale za to niezwykle silnie ksztaó
towaó
o ono wyobraŃnie. Sam fakt obecnosci
zó
ych mocy powodowaóistnienie szeregu roznych zakazow wyraŃnie ograniczajac swobode
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poruszania sie kobiety. Jeszcze w latach 20-tych rygorystycznie przestrzegano, aby do czasu
wywodu, czyli tradycyjnie przez 6 tygodni nie wychodzi ó
a z domu. Zarowno bowiem ona
byó
a narazona na niebezpieczen stwo, jak i w pewnym sensie ona sama oddziaó
ywaó
a
negatywnie.
PrzejdŃmy teraz do kolejnego znaczacego obrzedu w zyciu czó
owieka, ktory jest zwiazany
z zaslubinami. Otoz w tym przypadku rowniez stykamy sie ze swoistym pojmowaniem
czasu, jakie wiaze sie nie tylko z tzw. dramatem weselnym, ale szerzej z okresem jaki
zawiera sie miedzy oficjalnym powiadomieniem rodzicow o zamiarach mó
odych, a dniem
weselnym. Juz poprawiny nie byó
y objete tego rodzaju forma zagrozen .
Odwoó
ujac sie do lokalnej, bierun skiej tradycji w tym zakresie trzeba wyraŃnie
powiedziec, ze czas szczegolnie negatywny nastepowaózwó
aszcza po tzw. pierwszych
zapowiedziach, kiedy to intencje mó
odych byó
y juz sprawa publiczna. I mimo, ze tradycja
nakazywaó
a, aby w jak najszybszym terminie po nich nastapió
y zaslubiny, to jednak termin
zawarcia zwiazku maó
zen skiego ukrywano. ” Lepi nie godac jak najdó
uzej kiedy bydzie slub,
to jeszcze sie moze cos stacĄ . Ten szczegolny sposob widzenia problemu wyjasnió
a mi kiedys
stara informatorka z Chorzowa. Przedstawiona przez te staruszke charakterystyka znalazó
a
poŃniej potwierdzenie w badaniach: ” Ludzie downij ukrywali jak mogli dó
ugo data urodzin
dziecka. To byó
o jasne, ze tak trzeba robic, bo jak ino wiadomo, od poczatku to cos zó
ego
moze przylyŃc (...). A jo pamietom jak byó
o z moim slubym. Termin juz wszyscy my ustalili,
tyz przeca najwazniejsi to znaczy nieboszczyki ó
ojcowie. No i trzeba po tym wszystkim, jak
wiadomo, powiadomic kogo trzeba. I trzeba to byó
o robic gibko bo ci najwazniejsi musieli
wiedziec najpryndzyj. A tu znow z drugi strony wiedziaó
o sie, ze jak sie powie ó
o terminie, to
tego nikt dlo siebie nie zatrzymo. I byókó
opot. A najbardzi juz nerwowo byó
o po zapowiedziach. Kozdy umioóliczyc i wiedzioów jakim tydniu musi trefic wesele. Nic za bardzo nie
szó
o ukryc, bo przeca byó
a tradycjo, ze robi sie slub w czwortek abo sroda, to jako to byó
a
tajemnica. Tak wiec pewne dziaó
ania miaó
y charakter swoistej gry. Kazdy z partnerow znaó
potencjalne zachowania wó
asne i innych, przewidywaótermin danej uroczystosci. Mimo to
jednak kazdy z uczestnikow gry podporzadkowywaósie tradycji. Jednym zas z elementow
tego podporzadkowania byó
o udawanie, iz nie zna sie terminu slubu.
Zatrzymajmy sie jeszcze przy samym terminie zawarcia zwiazku maó
zen skiego. Otoz
zgodnie z lokalnym sposobem pojmowania i magicznego waloryzowania poszczeg olnych dni
tygodnia trzeba zaznaczyc, ze niektore dni byó
y traktowane jako szczesliwe, a inne jako
nieszczesliwe. Tak wiec unikano zawierania zwiazku w piatek, co byó
o zreszta wrecz
niemozliwe, ” bo w piatek umaróPan JezusĄ , a takze soboty i poniedziaó
ku. W rezultacie wiec
preferowane byó
y: sroda i czwartek, w mniejszym zakresie wtorek.
Rok koscielny rowniez okreslaówartosc poszczegolnych miesiacow czy raczej okresow.
Wykluczone byó
o wiec zawarcie zwiazku w Poscie, a tym bardziej w Wielkim Poscie oraz w
Adwencie. Tradycja ludowa ponadto unikaó
a dwoch miesiecy, to znaczy maja i listopada.
Pozostaó
e miesiace byó
y traktowane w zasadzie dosc rownorzednie. Wyjatkiem byótylko
wrzesien . Jest zrozumiaó
a preferencja tego miesiaca w kulturze chó
opskiej, jest to bowiem
okres po zniwach, kiedy kon czy sie pewien etap prac. Plony zostaó
y sprzedane. Wszystko
sprzyja zorganizowaniu wesela, nawet pogoda.
Tego rodzaju sposob widzenia obowiazywaów zasadzie rowniez w slaskiej kulturze
robotniczej. Utrzymaó
a sie rowniez znamienna preferencja miesiaca wrzesnia. Ale
potwierdzenie tej opinii badanych daó
a dopiero analiza ksiag parafialnych i przejrzenie dat
zawierania zwiazkow maó
zen skich. Niestety w Bieruniu tego typu prac nie przeprowadzono.
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Okres bezposrednio poprzedzajacy slub i wesela z reguó
y wywoó
ywaówzrost obaw o los
mó
odych. Znamienne zas dla kultury gornoslaskiej jest swoiste pojmowanie okresow
bezposrednio poprzedzajacych darte wydarzenie, a zwó
aszcza wydarzenie o charakterze
obrzedowym. To swoiste pojmowanie polega gó
ownie na pozaracjonalnym zwracaniu uwagi
i eksponowaniu wszelkich zagrozen . Sprobujmy wiec podjac probe przedstawienia tego
sposobu myslenia i znajdujacych jego odbicie w rzeczywistosci spoó
ecznej konkretnych
nakazow lub zakazow kulturowych. Jaka juz jest bardzo blisko do slubu to jest jasne, ze
bardzo sie wtedy kozdy boi, bo wiadomo, ze zó
e nie spi. Przejawia sie w tej wypowiedzi ź
oczywiscie reprezentatywnej dla tradycyjnych reguómyslenia ź pewien konkretny sposob
pojmowania rzeczywistosci. Tak wiec to konkretna tradycja ksztaó
tujaca okreslony typ
osobowosci powoduje. iz w pewnych sytuacjach reakcje emocjonalne polegaj a na wyraŃnym
wzroscie obaw o los potencjalnych bohaterow obrzedu. Ma nastapic zmiana w ich poó
ozeniu,
co powoduje zarazem wzrost w tym czasie ź jak to chó
odno relacjonuja badacze kultury ź
konkretnych siózó
owrogich. Natomiast nosiciele tradycji majac w procesie kulturowej
edukacji wdrukowana zarowno wiedze o istocie danego wydarzenia. jak i odpowiedni sposob
reagowania ulegaja niekiedy wrecz panicznej obawie. Poniewaz nie dysponujemy w tym
wypadku konkretnym przykó
adem wypowiedzi pochodzacej z Bierunia odwoó
amy sie do
relacji pochodzacej z badan z 1979 roku z Piekar S laskich: ” Moja matka jekzech sie
wydowaó
a, to sie w ó
osó
atnich dniach bardzo boó
a. Só
yszaó
o sie przeca wiela na tyn temat, ze
ktos mioóisc do slubu i cos sie staó
o. Ęona sie bidoczka wydowaó
a w 1914 roku zaroz na
poczatku jak wojna wybuchó
a. Godaó
a, ze w okolicy kupa byó
o wypadkow, ze do slubu nie
doszó
o. Jo wiem ze byó
a wojna i na pewno bez to sie roztomajte rzeczy dzioó
y. Ale tak jak
moja matka ó
ozprawiaó
a i inksze kobiety i tyz dowaó
y przykó
ady z blizszych juz czasow.
Przez to wszystko to i jo sio boó
a. Przeca jest tak, ze czó
owiek mocno na cos czeko i juz to
mo
i dzieje sie inaczyj. My tyz z moim chó
opym dom mieli sie kupic w 1939 roku i mosz, wojna
wybuchó
a i byókoniec wszystkiego. Ale cos w tym jest doprowdy, ze przed slubym to jest
taki gó
upi czas, ze nieroz ” richtigĄ sie cos zó
ego dzieó
o, abo ktos zó
omoóreka, abo zachorowoó
(...). Jo tyz só
yszaó
aó
o takim wypadku, a byó
o to po wojnie (II wojnie swiatowej ź przyp.
aut.) tak jakos, ze jedni sie mieli zynic i tyn synek podóna kopalni. W tym wypadku
i wielu innych potwierdza sie pewien znamienny mechanizm kulturowy polegaj acy na
utwierdzaniu uwiarygadnianiu, a nawet uzasadnianiu twierdze n , stanowisk czy opinii,
poprzez konkretne teksty. Stanowia one ich wykó
adnie. Okreslona ich czesc funkcjonuje na
zasadzie exemnlum. Te standardowe jednak teksty podlegaja dalszemu wzmocnieniu poprzez
przywoó
ywanie tzw. opowiesci z zycia, najczesciej konkretnych przypadkow z najblizszego
otoczenia. Gdyby spojrzec na materiaóetnograficzno-folklorystyczny pochodzacy z Bierunia
to mozna w jego obrebie wyroznic wiele tego rodzaju przykó
adow. Ponadto zgromadzony
materiaó
, jego charakter i specyfika w znacznym zakresie potwierdza te z sformuó
owany
wyzej wniosek dotyczacy zasad "wdrukowywaniaĄ okreslonych twierdzen .
Istnieje w slaskiej kulturze zwyczaj zwany z niemiecka polterabend. Pojawia sie on w
przeddzien slubu, zazwyczaj wieczorem. Jego istota sprowadza si e do spektakularnego
tó
uczenia naczyn glinianych czy fajansowych (dawniej zwó
aszcza tzw. bonclokow). Odbywa
sie ono przed domem, lub nawet bezposrednio przed drzwiami prowadzacymi do mieszkania
przyszó
ej panny mó
odej. Zwyczaj ten w formie w jakiej jest opisany przez etnografow i w
jakiej wystepuje do dnia dzisiejszego (choc zasieg jego wystepowania wyraŃnie sie kurczy)
jest juz niczym wiecej jak forma zabawy, ale i swoistego rodzaju ludowego widowiska.
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Przeciez oprocz tó
uczenia wspomnianych naczyn znaczacym elementem zabawy sa
wzajemne przekomarzania sie gó
ownych uczestnikow widowiska, ktorzy ź podkreslmy to
wyraŃnie ź czesto sa poprzebierani. Szczegolnym obiektem dowcipow jest w takich
przypadkach panna mó
oda. Ale ma ow zwyczaj takze swoisty wymiar magicznego zaklinania
przyszó
osci, zaklinania pozytywnego. Zgodnie bowiem z tradycj a nalezy rozbic wowczas
sporo naczyn , a im wiecej bedzie czastek, tym wieksze bedzie szczescie mó
odych. Stad tez
zgodnie ze zwyczajem mó
oda para musiaó
a zawsze wszystkie drobiny skrupulatnie pozbierac.
Natomiast polterabend mozna interpretowac takze w zupeó
nie inny sposob. Otoz zauwazmy,
ze w só
owian skiej tradycji, i nie tylko wywoó
ywanie haó
asu só
uzyó
o konkretnemu celowi.
Kazdy bowiem haó
as zwó
aszcza duzy odstraszaóod danego miejsca zó
e moce, demony.
Tego rodzaju sens zwyczaju nie jest jednak artykuó
owany. Natomiast faktem jest, ze wywoó
ywanie haó
asu, i to nawet zgodnie z szeroko poj eta slaska tradycja wierzeniowa, só
uzy
odstraszania niepozadanych, zó
owrogich czó
owiekowi mocy. W tym zas konkretnym
przypadku jest to zabieg niezwykle pozadany. Przeciez odbywa sie wó
asnie w dniu slubu,
kiedy to nastapi rowniez czas przechodzenia bohaterow obrzedu z jednego stanu do drugiego,
a wiec jest to czas takze demonogenny. Tak wiec polterabend w takim przypadku moze
só
uzyc do potencjalnego zabezpieczenia danej przestrze ni weselnej od zó
ych mocy.
Wierzenia i przesady dotyczyó
y takze samego dnia weselnego. Najsilniej bodaj
przestrzegano tego, aby mó
ody ź ale takze i inni weselnicy ź nie zobaczyli panny mó
odej
przed jej oficjalnym pokazaniem sie wszystkim obecnym. ” Jak by mó
ody zobaczyójak sie
jego ó
oblyko, to mogó
a byc z tego ostuda. Tego trzeba byó
o mocno pilnowacĄ . Tak wiec sam
fakt zblizania sie mó
odej do granicy przejscia z jednego stanu (to jest kobiet niezameznych)
do drugiego stanu (to znaczy kobiet zameznych), co tak wyraŃnie podkreslaóstroj weselny
byó
o groŃne. Wymagaó
o zachowania szczegolnej ostroznosci. Panna mó
oda przynalezaó
a
jeszcze do stanu kobiet niezameznych, lecz juz nosió
a stroj weselny, najbardziej widomy
symbol obrzadku weselnego.
Czas przejscia mó
odych z jednego stanu do drugiego miaó nie tylko znaczenie
indywidualne czy rodzinne. Jego konsekwencje byó
y znacznie wieksze, a sam fakt
zblizajacego sie aktu zaslubin powodowaó
, ze caó
a przestrzen wokoódomu weselnego, a
nawet caó
a przyroda nabieraó
a jakosciowo nowego znaczenia. Oto bowiem wszyscy
obserwowali w taki czas przyrode. Z jej to stanu wrozono o przyszó
ych losach maó
zen stwa, a
nawet o losach kazdego z maó
zonkow.
Wskutek tego, ze ow czas przechodzenia z jednego stanu do drugiego byógrozny ź
dodajmy podobnie jak w kulturze chó
opskiej ź dlatego tez zachowania mó
odych byó
yw
znacznym zakresie zdeterminowane tradycyjnym scenariuszem. On to wyraŃnie regulowaó
sposob postepowania. Istotne, jesli nie podstawowe znaczenie odgrywaó
y zwó
aszcza zakazy
i nakazy. ” Jak mó
odzi wychodzili z domu do koscioó
a to juz byó
o wiadomo, ze oni nie mogli
sie wiecej na dom odwracac. Jak by tak zrobili, to z tego byó
o by nieszczescie. I doprowdy
tego sie pilnowaó
o.Ą
Niezwykó
osc tego czasu nie mijaó
a takze w chwili wkroczenia do koscioó
a. Okazuje sie, ze
ani przestrzen swieta, ani tez czas liturgii przeznaczony na obrzadek slubny czy nawet msze
nie likwidowaó
y potencjalnych zagrozen . Wszystko wokoó byó
o dziwne. Odbywaó
y sie
religijne zaslubiny, ale zarazem przeciez tradycja mowió
a, iz w tym czasie mó
odzi moga
podejmowac magiczne proby oddziaó
ywania na siebie. ” Jak mó
oda przyklekneó
a mó
odymu
koniec ó
ad jego galot czy szaketa to miaó
a pewnosc, ze bydzie go w doma trzymaó
a. Zreszta
rowniez sam moment obchodzenia oó
tarza, czyli tzw. droga na ofiara tez miaóswoje znaczeMarian Grzegorz Gerlich
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nie. Jak ” sie dejmy na to pierwsze wyrwaó
a kobieta do tyj drogi to ó
ona miaó
a zyc dó
uzej, jak
ó
odwrotnie to juzas chó
op. Tak byó
oĄ . Istotne znaczenie miaó
o tez obserwowanie palacych .sie
przed mó
odymi swiec. ” Jak przy chó
opie zgasó
a to zapowiadaó
o to jego smierc. Byóto bardzo
zó
y znak.Ą Zó
ym znakiem byó
o rowniez dotkniecie sie mó
odych, lub jednego z nich, gdy
odchodzili od oó
tarza do wyjscia. 휊 Jo znom taki przypadek ó
ad mojej matki jeszcze, ze jedna
kobieta sie przewroció
a. Mó
odzi sie wtedy smioli, a starzy sie wystraszyli, bo wiedzieli, co to
wszystko znaczy. Dzioó
o sie to w 1919 roku, wtedy, jak moji rodzice slub brali. Tamci tyz.
Ta dzioó
cha sie przewalió
a i jakos do pieciu lot umaró
a. Osieroció
a dwoje dzieci.Ą I chyba
najwazniejsze dla tradycyjnego myslenia jest ostatnie zdanie cytowanej informatorki: :Bo jak
jest dziyn wesela to trzeba byó
o dawac na wszystko pozor, i to mi matka zawsze padali. I
wiem ze inksze stare kobiety tyz to zawsze miaó
y na uwadze.Ą
Czy czas zagrozen mijaópo powrocie mó
odych do domu? OdpowiedŃ na to pytanie jest
trudna. Na podstawie badan etnograficznych prowadzonych w innych miejscowosciach
Gornego S laska, i to zarowno tradycyjnych osiedlach przyzakó
adowych, jak i na wsiach,
wiadomo, ze trwaóon nadal. Natomiast materiaóbierun ski jest w tym zakresie nader
skromny. Niezbedne byó
y by zatem odpowiednie badania uzupeó
niajace. Niemniej jednak
wydaje sie, uwzgledniajac znaczne podobien stwo analizowanych faktow kulturowych z
caó
ym obszarem Gornego S laska, ze analogie zachodzió
y rowniez w tym konkretnym
przypadku.
Interesujacym zjawiskiem kulturowym jest wreszcie szeroko pojeta sfera wierzeniowa
dotyczaca, a nawet bezposrednio sie odnoszaca, do zwyczajowosci pogrzebowej. Jest pewna
oczywistoscia, iz w tradycyjnej lokalnej kulturze stykamy sie z tzw. smiercia oswojona. Ten
klasyczny juz termin francuskiego humanisty PhilipeŹ
a Aries wyraŃnie charakteryzuje
rowniez tradycje gornoslaska. Tu smierc nie wywoó
ywaó
a dawniej przerazenia. Byó
a czyms
groŃnym i niechcianym, ale przeciez ludowa filozofia w sposob o wiele doskonalszy i co
najwazniejsze sprawniejszy i skuteczniejszy niz filozofia wspoó
czesna interpretowaó
a sens
ludzkiej egzystencji, a takze samej smierci, nieuchronnosci odchodzenia. S mierci sie
obawiano, ale jej nadejscie przyjmowano w sposob, ktory w znacznym zakresie byó
zdeterminowany kulturowo. Podobnie jak w kulturze sredniowiecznej w tutejszej tradycyjnej
kulturze, ktora w jakims sensie funkcjonowaó
a jeszcze w latach miedzywojnia smierc byó
a po
prostu czyms oczywistym i naturalnym, codziennym i nieuniknionym, ale zarazem
publicznym i pozbawionym intymnosci. S mierc zapowiadaó
a swoje nadejscie, a gdy nadeszó
a
przyjmowano ja nader spokojnie. Jesli odwoó
ac sie do 11 bierun skich opisow smierci osob,
ktore umieraó
y w latach 1916ź 1937 to okaze sie, ze panowaótu jakis typowy dla smierci
oswojonej ” la mort aippriovoisee (wzor umierania). Nie byótak wyrazisty jak w kulturze
chó
opskiej, ale wiele jego cech byó
o nadal zachowanych. Odwoó
ujemy sie wiec dla przykó
adu
do modelowego opisu zawartego w ksiazce Adama Fischera ” Zwyczaje pogrzebowe ludu
polskiegoĄ (wydanej we Lwowie w 1926 roku) i skonfrontujmy go z opisem smierci
zarejestrowanym w Bieruniu. Oto przykó
ad chó
opski:
” S mierc ludu nie przeraza, bo poddaje sie jej z rezygnacja. W tej ostatniej chwili zwykle
nie tyle mysli sie o ratowaniu zycia, ile o rychó
ej i bezpiecznej smierci.
Bywajta zdrowi! Juz mi cas do swiety ziemi, cas mi spocac. Narobiósie có
ek, to i spocynku
sie zada u Boga. Oj zada sie zada, Boze mió
osierny!Ą , mowi schodzacy starzec w
Studziankach.
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Natomiast odpowiedni opis bierun ski dotyczacy 1923 roku jest nastepujacy:
” Umieroómoj dziadek krotko. Juz dzien pryndzyj pedzioóze umrze (...). Zegnom Wos
wszyscy i miejcie sie tu dobrze, ja juz uda do Boga. Wszystko zrobcie jak nalezy
i przypilnujcie, zeby dlo mnie urychtowac wszystko tak, coby gan by nie byó
o. A teraz Wos
pobó
ogosó
awie...I jak zrobióto sie poó
ozyóna poduszce, spojrzoóna nos, zawaróó
oczy juz
byó
o po nim.
Odwoó
ujac sie do realiow gornoslaskich, w tym takze konkretnie materiaó
u bierun skiego,
nalezy powiedziec, ze interesujacy nas problem zwiazkow wierzen z problemem umierania
i smierci nalezy jednoznacznie analizowac uwzgledniajac caó
a koncepcje lokalnego
rozumienia sensu ludzkiej egzystencji i spraw eschatologii. Wtedy to wiele ź a moze
wszystkie ź tresci i wartosci kulturowe zwiazane z tradycyjnym pojmowaniem smierci nie
beda analizowane przez nas wspoó
czesnych tylko w kategoriach ” dziwow z innej epokiĄ .
Okazuje sie bowiem, ze tradycyjna ludowa ontologia, tradycyjna wizja czó
owieka i smierci,
maja swoj sens, choc opieraja sie na innej od naszej siatce logiczno-pojeciowej.
Jednym z najbardziej fascynujacych przejawow tradycyjnego swiatopogladu, ktory
ujawnia sie w interesujacym nas przypadku jest tzw. przeczucie smierci. ” Dawniej to ludzie
doprowdy jakos inaczyj patrzyli na smierc. Moja matka, dejmy na to to, jak umieraó
a (w roku
1936 ź przyp. aut.), to ó
ona wczesniej dwa tydnie juz zaczó
a nom godac, ze czuje, ze jej juz
czas w droga. Na dwa dni przed smiercia zas powiedziaó
a, ze smierc koó
a niej chodzi (...). My
sie tego boli razem wszyscy, a tu naroz tego dnia jak sie to staó
o, a trzeba powiedziec, ze caó
y
czas czuó
a sie dobrze, to ó
ona po obiedzie poszó
a do izby, a potym przyszó
a nazod do kuchni.
Poó
ozyó
a sie na szyslongu i umaró
a. Wszystkiego byó
o kilka minut. Nawet sie nikt tego nie
spodziewoó
. Tak ludzie downij umierali.
Oczywiscie jest to pewna proba odwoó
ania sie do znamiennego modelu umierania, modelu
zdeterminowanego kulturowo. Dobitnie swiadczy on o swoistym, wspomnianym wczesniej
procesie oswojenia smierci w kulturze gornoslaskiej.
Tradycyjne wyobrazenia i swiatopoglad wyraŃnie mowió
y tez o tym, ze istnieje caó
a
zwarta kategoria tzw. zwiastunow smierci. One to w scisle okreslonych warunkach informuja
o zblizajacej sie smierci, lub o tym, ze juz nastapió
a. Odbiorcami tych informacji mogli byc
potencjalnie, ci ktorzy mieli umrzec, jak i ewentualnie ich otoczenie. W lokalnej tradycji
wierzono, ze smierc zapowiada wyjacy ku ziemi pies, dziwnie piejaca kura, ale takze nagó
e
pekniecie szyby okiennej, zatrzymanie sie zegara, wywrocenie sie naczyn w kredensie,
niczym nieuzasadnione zerwanie sie obrazu ze sciany i inne tego rodzaju zdarzeniai. Ich lista
byó
a znaczna.
Zgodnie z panujaca tradycja zblizajacy sie zgon, a tym bardziej sama smierc powodowaó
y,
iz otoczenie konajacego musiaó
o sie podporzadkowac znormalizowanym kulturowo wzorom
zachowan . Przede wszystkim wiec nalezaó
o dac umierajacemu gromnice do reki, a w czasie
umierania modlic sie w jego intencji. Istniaórygorystyczny zakaz zbyt gó
osnego zachowania
sie modlacych. Nie mogli tez manifestacyjnie uzewnetrzniac swoich odczuc. Wrecz
przeciwnie ź pozadana byó
a wstrzemieŃliwosc. W chwili zgonu nalezaó
o momentalnie
zatrzymac zegar, zasó
onic okna, zmaró
emu poó
ozyc na oczach monety ” aby nie wypatrzyó
kogos, bo taki tez niedó
ugo umieroĄ , a dalej nalezaó
o zawiadomic, i to jak najpredzej, ksiedza.
Koniecznym byó
o rowniez powiadomienie najblizszych sasiadow.
Pierwsze decyzje jakie nastepowaó
y po smierci wyraŃnie wskazywaó
y, iz od tego momentu
nastaó
, nie tylko zreszta dla rodziny, jakosciowo odmienny czas od dotychczasowego.
Zwiazane z nim byó
y konkretne zadania, ktorych celem byó
o zabezpieczenie sie przed
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negatywnym wpó
ywem zmaró
ego na otoczenie, przygotowanie zmaró
ego do przejscia z tego
swiata do tamtego, jak i odpowiednie zorganizowanie poch owku. Istotnym elementem
ksztaó
tujacym niegdys zachowania najblizszego otoczenia zmaró
ego byó
o rygorystyczne
wykonanie wszystkich zadan , ktore przed smiercia zleciórodzinie. Trzeba tez tu wyraŃnie
powiedziec, ze istotnym elementem dawnego modelu umierania byó
o wó
asnie przekazywanie
przez konajacego konkretnych zadan , zlecen , wskazowek i polecen . Wszystkie one musiaó
y
byc rygorystycznie wypeó
nione.
” Dawniej, to jest nawet jeszcze po ó
ostatnlej wojnie, zawsze wazne byó
y wspolne
modlitwy wszystkich za umartego. Teraz, jak ino idzie to zrobic, bo umarty jest w doma, to
sie tyz tak robi. Ale downij byóto obowiazek, bo przeca umarty byów doma az do pogrzebu.
Byó
o we zwyczaju, ze w jego imieniu ktos z rodziny przeproszoówszystkich, a kto jemu
wyrzadziójatkies zó
o, to tyz musioógo po smierci przeprosic.Ą Powszechnie uwazano, ze
zyjacych nic nie moze wiazac ze zmaró
ym, ze sprawami, ktore tworzyó
y za zycia
jakiekolwiek napiecia, wasnie czy kó
otnie. Nie doprowadzenie do chocby symbolicznego
przeproszenia za wyrzadzone krzywdy mogó
o spowodowac, zgodnie z lokalnymi wierzeniami, nieobliczalne konsekwencje. ” Taki zmaró
y co go nie przeproszono to mogó
przychodzic i sie mscic na takim, co mu ta krzywda zrobió
. To byó
o bardzo Ńle. Trzeba sie
byó
o za takiego modlic. Ale nieroz rzykanie nie pomogaó
o, bo taki durch przychodzió
.Ą
Tak wiec poza wszystkim miedzy zyjacymi i zmaró
ymi istniaó
y okreslone wiezi i kontakty.
WyraŃnie o tym mowia lokalne wierzenia. Czesto charakter tych kontaktow nie przyjmowaó
tylko zasygnalizowanej formy. Czesto przyjmowaóbowiem forme oparta na zasadzie do ut
des. Modlono sie zatem intensywnie za zmaró
ymi, zwó
aszcza czó
onkami rodziny, ale w
konsekwencji liczono rowniez na ich wstawiennictwo u Boga. ” Ludzie bardzo na S lasku w to
wierza, ze im umarli pomogajom. Umrze chó
opu kobieta, to jak cos mu Ńle, to zawsze przeca
porzyko, ale tyz do swoji kobiety westchnie, bo mo nadzieja, ze ó
ona sie u Boga za niego
wstawi.Ą
Ramy czasowe opracowania uniemozliwiaja peó
na prezentacje zarowno tego, jak i wielu
innych problemow. Z caó
ym natomiast przekonaniem nalezy powiedziec, ze szeroko pojeta
problematyka smierci i zwiazana z nia otoczka wierzeniowa, byó
a w lokalnej tradycji
niezwykle bogata.
Uwagi kon cowe
Dokonany przeglad tradycyjnych wierzen funkcjonujacych w realiach spoó
ecznosci
bierun skiej (a takze najblizszej okolicy) wskazuje, iz stykamy sie w tym wypadku z pewnym
szczegolnym, jakby jednostkowym przypadkiem kulturowym. W tych konkretnych realiach
spoó
eczno-kulturowych jak w soczewce skupia sie i znajduje jednoznaczne odzwiercie dlenie
caó
a zó
ozonosc lokalnej, gornoslaskiej tradycji. W interesujacej nas spoó
ecznosci
funkcjonowaó
y wszystkie ź znane nam z innych prac etnograficznych dotycz acych kultury
ludowej, ale takze robotniczej ź znamienne tresci, wartosci i mechanizmy kulturowe. Z caó
a
tez pewnoscia istotne znaczenie peó
nió
a omawiana przez nas sfera ludowej ontologii. Jakze
tez znamienne jest to, ze przedstawione tradycje, typowe przeciez dla tzw. tradycyjnej
kultury chó
opskiej, funkcjonowaó
y takze (choc juz w zmodyfikowanej formie) w realiach
spoó
ecznosci, ktora podlegaó
a juz zdecydowanie odmiennym determinantom. Opisany
bierun ski przypadek trwania przy tradycyjnej kulturze zasó
uguje tym bardziej na uwage, ze
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nasza wiedza o rodzimej kulturze slaskiej jest nadal nikó
a. Stosunkowo sporadycznie
pojawiaja sie tez prace z zakresu tzw. etnografii miasta.
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