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Ludowy traktat o ludzkich dylematach.
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UWAGI WSTEPNE, CZYLI HISTORIA
EST MAGISTRA VITAE

Bierun ska Ziemia, to jeden z miliona punkt ow na naszym globie, pozornie niczym sie nie
wyro zniajacy, schowany, gdzies Ęna bocznych drogach Europył, ale zarazem przeciez
oryginalny i specyficzny, niezwykćy i nietypowy, tak zreszta, jak i kazde inne miejsce na
ziemi. Dla jednych stanowi rzeczywistosc monotonna i banalna, dla innych niecodzienna
i egzotyczna. Bo przeciez  kazdy punkt na mapie swiata taki wćasnie jest. A w efekcie o to
przede wszystkim chodzi, by w przestrzeni naszej codziennej egzystencji odnajdywa c uroki
niezwykćosci, wspaniaćosci i tajemniczosci, bo przeciez  sa one tuz  obok nas. Nie
dostrzegamy ich, poniewaz  ulegamy mirazom i legendzie innych odlegćych
Ępocztowkowychł miejsc. Te najblizsze zas spychamy w otchćan  niechcianej i pogardzanej
szarzyzny. A Bierun ? Powie ktos, ze to miejscowosc, jak wiele innych. Tak, to prawda. Ale
chodzi o to wćasnie, by w niej szukac tego, co piekne i wspaniaće. A powodow jest wiele.
Byc moze wielu temu goraco zaprzeczy. Ale to stwierdzenie baćamutne. Przynajmniej
folklorystow, etnologow czy antropologow kultury musi zachwycac. Mozna sie tu bowiem
zetknac z fascynujaca ź  w pewnej oczywiscie skali i perspektywie ź  tradycja kulturowa,
ale takze przezytkami i reliktami lokalnego dziedzictwa kulturowego. Rejestrowane jednak
nader rzadko umykaja w otchćan  zapomnienia. Dlatego tez  na szczego ćn4 uwage zasćuguja
bierun skie inicjatywy i dziaćania zmierzajace do umocnienia i kreowania lokalnej tozsamosci
kulturowej. Tu rozumie sie znaczenie historii. Dla ludzi tej ziemi jest mistrzynia zycia, a
zdanie ĘHistoria est magistra vitaeł zdaje sie byc dla wielu dewiza. Ten fakt wyjasnia
wszystko lub prawie wszystko. I co wazne ź  funkcjonuje tu swiadomosc istnienia Ędwo ch
historiił, scjentycznej i oralnej, niespisanej. Obie traktowane sa z rowna uwaga, zarowno ta,
kto ra jest efektem naukowej refleksji jak i ta, kto ra bywa przekazywana z pokolenia na po-
kolenie w bezposredniej relacji face to face. Pierwsza zawarta jest w naukowych traktatach,
druga ź  w ludowej opowiesci. I przyznajmy, ze to wćasnie ta Ędruga historiał jest nam
czesto blizsza. Ona to wćasnie dotyczy z regućy naszej Ęmaćej Ojczyznył, tego swiata, kto ry
jest bardziej odczuwany i przezywany, niz  werbalnie definiowany. Ta Ęmaća historiał to caćy
szereg zdarzen , faktow, skojarzen , interpretacji, stereotypow i utrwalonych przez wieki
sposobow przedziwnej analizy skutkowo-przyczynowej. A dodac do tego jeszcze trzeba
specyficzna skćonnosc ludzi czasu minionego do mitologizacji. Najog o lniej polega ona na
zastepowaniu naszej niepećnej wiedzy o rzeczywistosci niczym innym, jak wćasnie mitem.
Ten zas, o zgrozo, tak to powiada wspo ćczesny etnolog Czesćaw Robotycki, Ępro buje
wyjasnic zjawiska natury oraz przeznaczenie czćowieka i swiata jako caćosci ciagćej
i celowej, umoz liwiajac wiare w sens ludzkiej dziaćalnosci i trwaćosc wartosci. Nadto, proce-
som mitologizacji sprzyja fakt, ze postawe konstytuuja emocje i wartosciowaniał. Nic dodac
nic ujac. Tak wiec dotarlismy do szczego lnego etapu wyjasniania i budowania historii
potocznej, Ęfolklorystyczejł.

Czy owa Ędruga historiał jest inna, gorsza? Z caća pewnoscia inna, ale nie gorsza.
Zawarta jest w caćym szeregu zachowanych jedynie w zbiorowej pamieci tekstow oralnych.
Poznanie ich przez czćowieka wspo ćczesnego stwarza niepowtarzalna szanse podro zy w
przeszćosc, nawet do praczasu, podro zy do basniowych krain czasu minionego, na pozo r
dziwnego, pozbawionego logiki, tajemniczego, ale zarazem swiata, kto ry być nasycony
niezwykća symbolika. Czy wiec historia relacjonowana przez tego rodzaju teksty, te z  jest
mistrzynia zycia? Spro bujmy na to odpowiedziec odwoćujac sie do niezwykćego przykćadu
opowiesci pochodzacej z bierun skiej skarbnicy ludowego folkloru sćownego. Tekst ten zostać



ĘBierun ski srodek swiata. Ę

Marian Grzegorz Gerlich 3

zarejestrowany w Bieruniu w paŃdzierniku 1976 roku. Juz  niedćugo okaze sie, ze to zupećnie
niezwykća opowiesc. A zatem ź  oddajmy gćos tradycji.

BIERUN SKI STOW I DZIURA DO S RODKA S WIATA

ĘTo jest historia ćo takij wielkiej wodzie, co u nos byća i o tym, ze nizej, pod niom byća
dziura do srodka swiata. A byćo to bardzo dawno temu, jak sie to zdarzyćo. Staćo sie to wtedy,
jak w niebie anioćy jedne przeciwko Bogu powstaćy. One sa nazwane upadćymi anioćami, bo
Bogu nie chciaćy czci oddawac. Pon Bocek, jak to on, spokojny i sprawiedliwy, wtedy sie
snerwowoa, bo sie w niebie z tego napoczća wielka wojna. I napoezća sie wielka wojna z
nimi, znaczy tymi zćymi anioćami, wieksza, jak miedzy Bismarckiem a Francuzami. Byća to
wojna wielka, co takich juz  nie bedzie. To byća pierwszo i ostatnio. Wszystko dokoća sie
trzensćo, nawet Koscio ć na Klemensowej Go rze, zdawaćo sie, ze bydzie koniec wszystkiego,
swiata nawet, ale ćon nie nastapić. Jak juz  ta wojna przegraćy zće anioćy, Pon Bocek kozoć je z
nieba wyciepnac. Roz na zawsze, coby sladu po nich nie zostaćo. I powiedzioć wtedy tak:
ĘIdŃcie stad wszystkie do Piekća, tam jest wasze miejsce, a nie tu. I archanioć Gabriel stoć z
anioćami przy wrotach nieba i pilnowoć, coby je wyciepnac. Niebo sie otwarćo. Być wielki
ogien , co swiat nie
widzioć, a dokoća walićy pioruny, a jeszcze gorsze, ze być wielki wiater. I ćone zaczćy
sćatywac. I wiela z nich spadćo wtedy do takiej wielkiej wody, co byća u nos (w Bieruniu ź
przyp. MGG) nie wiedziec ~ka.d. Ta woda to zalewaća dziura, co wiodća do samego srodka
swiata. A w tym stowie byćy ryby. I jak sie to wszystko dzioćo, to ćogien  sie zrobić jeszcze
wiekszy A te gizdy, jedyn po drugim slatywaćy do tego naszego stowu, kupa ich leciaća z
nieba nie kajs tam indziej, a ino tu, do tyj wody. Ta woda byća bardzo wielko. Byća juz
mniejszo, to jeszcze moji dziadkowie jom widzieli, bo byća. I te upadće anioćy, to jak
wlatywaćy do wody, to ćone leciaćy dali do piekća. Przez ta woda szćy jeszcze nizej, do
Lucyfera, co tam na nich czekać. I tom droga wicia tych anioćow do piekća sie dostaćo, bo ta
woda, to byća, jak nie przymierzajac, wrota z ziemi do piekća.

Jak juz  wszystkie wpadćy do wody piyknie sie naroz zrobićo. Na niebie byća wielka tecza.
Od tej teczy lepiej sie ludziom zyćo. Wszyscy byli radzi byćo ludziom dobrze. A w tej wodzie
to ryb przybyćo. Byćy wielkie i dobre. Ludzie tu mieli robota Wszyscy tu robili, i starzy,
i mćodzi. Wszystko byćo, jak najlpi. Dokoća byćo piyknie tak bardzo, ze ludzie z ro znych
stron tu przyjezdzali. Na grobli rosćy wielkie deby, aze swiata zza nich widac nie byćo, i takie
jak dzioćchy wierzby z dćugimi gaćeziami.

Ale ta woda to padajom, ze byća bardzo czysto i piykno. Duzo tu ryb byćo. Caće stada
ptokow tu lotaćy, i goćebie tez , a ćona, ta woda bardzo lubićy pic. Jeszcze za dziadkow tak by-
ćo, jakies 150 lot tymu. Ludzie tej wody pilnowali. Padali, ze w tej wodzie som Pon Bocek
sie przeglado. Przez to pilnowali tej wody, a szćo o to, coby nikt tam nic nie wciepywoć. A
pluc to juz  wcale nie szćo, bo sie godaćo, ze sie w tej wodzie Pon Bocek, Panienka i Jezus
przegladaja, i jakby w ta woda napluc, to jakby sie Jezusowi czy Panience naplućo w twarz, a
to grzech wielki. A koćo Ętyj wody to być dokoća nasyp, co jeszcze jest go trocha, i deby tam
rosćy i wierzby i krzoki. Bociany tani chodzićy i zab tyz  byćo wiela. I ćod czasu do czasu ino
sie woda burzyća. W ciepće dni na skraju wody wygrzewoć sie waz . Byćy tez utopce, ale
dobre, co ludziom nie szkodzićy. Nad ta woda piyknie zawsze sćon ce swiecićo. Dyszczu byćo
tyla, co trzeba.
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Przyszoć jednak gorszy czas. Sćon ce juz  tak nie swiecićo. Ludzie zaczli gorzej zyc, byli
gorsi. Z wody zaczećy wychodzic roztomajte zće duchy. Woda zaczća z tego stowu uciekac.
Ryby zaczćy umierac. I na koniec ta woda caćkiem uciekća i dno sie na koniec pokozaćo.
I ludzie mysleli, ze zoboczom ta dziura do srodka ziemi, ale zamulićo jom i zarosća trowom
i nic nie mogli sie dowiedziec. I nawet do Boga nie poszli, nie wiedziec czemu. Dopiero po
jakims czasie zaczli chodzic do koscioćow, a to niedaleko, na przykćad tyz  do Lendzin, a
potem i do Piekar. Ale woda juz  nie przyszća. Nie dosc tego wszystkiego musiaćy byc jakies
szpary w ziemi, znaczy do tego srodka ziemi, i z nich zće wychodzićo. To zćo wszedzie ćazićo,
i tu, i po swiecie. Zaczćo sie to rozćazic kaj ino szćo. Wszedzie to zće polazćo, we wszystkie
strony. Nieroz to szćo to wszystko na ta swoja Ęzćo gorkał i tani siedziaćo. I staćo sie. Po
stowie zostaća dolina i grobla, nic wiecej. Ludzie wzieli sie pomaću do roboty. Ludzie juz
wiedzieli, ze im tak dobrze nie bydzie jak kiedys, ze musza byc z Bogiem i robic. A ta robota
ofiarowali Bogu. Dopiero po jakims czasie jakos sie wszystko zaczćo po nowemu ukćodac,
ale juz  nie byćo jak downijł.

NA TROPACH TAJEMNIC I ZAGADEK

Przyznajmy, to zupećnie niezwykća opowiesc. Zmusza do refleksji i wielu pytan .
Zastanawia dlaczego wćasnie wody bierun skiego stawu zalewaćy Ędziure do srodka ziemił.
Czy byćo to jedyne tego rodzaju miejsce na swiecie? Jesli tak, to dopiero wowczas mozna
zrozumiec decyzje zbuntowanych anioćow. Pytan , tajemnic, watpliwosci i zagadek jest wiele.
Odpowiedzi tkwia gdzies w mrokach dziejow, w ludowej tradycji, a takze w zakamarkach
dawnej mysli. Nie moze to nas jednak zwolnic od pro by rozwikćania tajemnic bierun skiej
opowiesci. Wydaje sie, ze pomocne bedzie zwćaszcza skorzystanie z doswiadczen  pewnych
dyscyplin, jak wspomnianych juz  folklorystyki, antropologii i etnologii. I nadal bedziemy
korzystac tylko ze Ńro deć posrednich. Miejmy nadzieje, ze poprowadza nas ku prawdzie, a nie
wywioda na manowce.

Przede wszystkim na wstepie koniecznym wydaje sie odwoćanie do Jokalnej slaskiej
ontologii ludowej, do tutejszych wierzen . Nie bez racji bedzie tez  skorzystanie z analiz
dotyczacych tradycyjnych reguć myslenia.

Od czego wiec zaczniemy? Z caća pewnoscia od fundamentalnego stwierdzenia, ze swiat
być pojmowany jako opozycja sić dobra i sić zća. To dwa porzadki. Pierwszy z nich to
porzadek boski, drugi diabelski. Ludzie zas zyjac w realiach Ętego swiatał mieli moznosc
wyboru; Ęwolnej wolił. O ile byli ludŃmi prawymi, szli po smierci ź  jak to niegdys
okreslano ź  Ędo nieba za swe ziemskie zycieł. Gdy byli Ńli ź  Ęszli do piekćał. Wszystko
nader proste. Ale jednak istniaćo tez  przekonanie, iz  kazda jednostka i zbiorowosc sa
bezustannie narazone zwćaszcza na pokusy i zagrozenia wynikajace z obecnosci Ęsić zćał. Z
przytoczonej opowiesci widac, iz  lokalna spoćecznosc bierun ska zyća dopo ty w dobrobycie,
ćasce i szczesliwosci, dopo ki na ziemie nie wtargnećy Ęzće duchył.

W naszej analizie prezentowanego tekstu niezbedne jest tez  odwoćanie sie do dawnych
go rnoslaskich sposobow pojmowania pewnych aspektow i konfiguracji zachodzacych w
czasoprzestrzeni. Powie ktos, ze trudno podejrzewac dawny lud slaski o jakies
skomplikowane analizy matematyczne. Zreszta . nie o nie tu nawet chodzi, a o cos wiecej, bo
o analizy Ęontologiczneł. Niejeden wspo ćczesny pyszaćek byćby zreszta mocno zdziwiony
zapoznajac sie ze specyfika tradycyjnej slaskiej filozofii ludowej. Wyjasnijmy wiec, ze w
dawnej kulturze tej ziemi  i w zyciu jednostki i zbiorowosci niezwykle groŃne skutki ma-



ĘBierun ski srodek swiata. Ę

Marian Grzegorz Gerlich 5

giczne. Podnosimy ten problem, gdyz  zdaje sie on odgrywac niezwykle istotna role w
przypadku prezentowanej opowiesci.

Czas akcji. Moment wyrzucenia zbuntowanych anioćow to moment niezwykćy, a z punktu
widzenia historii nieba (lecz rowniez , jak sie okaze bierun skiej spoćecznosci) graniczny.
Wowczas to bowiem doszćo do ostatecznego rozbicia, zdezintegrowanej juz  wczesniej
wskutek buntu Ęi wojny, niebian skiej spoćecznosci. Być to moment groŃny nie tylko ze
wzgledu. na istote toczacych sie zdarzen  i ich konsekwencje, ale. rowniez  ze wzgledow
magicznych. O tym jednak po Ńniej.ł W tej chwili nalezy tylko powiedziec, ze gćownym
skutkiem wypedzenia anioćow byća ich magiczna ź  po zetknieciu sie z woda bierun skiego
stawu ź  zamiana w ro znego rodzaju istoty demoniczne.

Miejsce akcji ź  przestrzen . Przede wszystkim trzeba sie zastanowic nad poćozeniem
samego stawu. Uwzgledniajac topografie terenu trzeba powiedziec, iz  tego typu analiza nie
przyniesie zadnych powazniejszych argumentow w naszych poszukiwaniach. Wazne jest
natomiast cos zupećnie innego. Oto bowiem bierun ski staw lezy posrodku ź  nie w sensie
dosćownym, lecz symbolicznym ź  miedzy Klemensowa Go rka, a go rka, w kto rej Ęlezaćy
zaklete, zće skarbył, przez niekto rych utozsamiana z Orla Go rka. Ogo lnie rzecz biorac
pierwszy punkt ma walory miejsca zdecydowanie swietego, znajduje sie tam przeciez  od
wiekow koscio ć. Drugi punkt, to miejsce zdecydowanie negatywne, bo skćadowano tam,
wedćug jednych legend owe Ęzće skarbył; wedćug innych byća tam siedziba boga Peruna.
Jeszcze inni mowili o Ęzćej go rceł, kto ra byća gdzies blisko. Nie wchodzac wiec w zbedne
szczego ćy nalezy powiedziec, ze bierun ski staw, owa Ęwielka wodał z czasow Ębuntu
anioćowł lezać Ęmiedzy dwomał jakosciowo odmiennymi miejscami. Go rka Klemensowa
przynalezaća w konsekwencji do Ęboskiego porzadkuł, druga do Ędiabelskiego porzadkuł.
Tak wiec staw lezać posrodku, lezać na pograniczu Ęmiedzy dobrem i zćem. Tego zas rodzaju
poćozenie zawsze niesie ź  wedćug tradycyjnych wierzen  ź  swoje niezwykće konsekwencje.
Jest to bowiem poćozenie ź  z punktu widzenia interesow czćowieka niekorzystne, a nawet
demonogenne. To jednak nie wszystko. Bierun ski staw lezy tez  posrodku miedzy Niebem
i Piekćem, a fakt, ze jego wody zalewaja dziure do srodka swiata caća sprawe dodatkowo
komplikuje.

Odwoćujac sie wiec do ustalen  etnologii, w tym rowniez  badan  realizowanych na Go rnym
S lasku (w tym takze w Bieruniu), mozemy powiedziec, iz  wedćug prezentowanej opowiesci
poćozenie analizowanego stawu byćo szczego lne z wielu powodow. Powto rzmy: w
analizowanym momencie, uwzglednic trzeba szczego lny punkt graniczny czasu, to jest bunt
anioćow i ich wypedzenie z nieba, a takze szczego lne poćozenie bierun skiego stawu, Ękto ry
lezać miedzy punktem dobra (ĘGo rka Klemensował) i punktem zća (ĘZća Go rkał), a ponadto
miedzy Niebem i Piekćem, dodatkowo zalewać Ędziureł wiodaca do Ęsrodka swiatał. Wedćug
tradycji ludowej byćo to niezwykle nagromadzenie elementow mogacych doprowadzic do
destabilizacji, i to nie tylko w mikro-, lecz takze w makroskali.

Po tych uwagach spro bujmy przesledzic opisane w opowiesci zdarzenia, ich okolicznosci,
symptomy. Warto je rozpoznac i skonfrontowac z tradycja europejska, chrzescijan ska i
lokalna.

Moze ktos powiedziec, ze przedstawiony tekst, to jeszcze jedna nic nie znaczaca ludowa
opowiesc. Ale to nieprawda. Mowi on bowiem wiele o nosicielach tradycyjnej kultury, o ich
sposobie widzenia swiata, o ich pragnieniach, nostalgiach i marzeniach, a wreszcie nawet o
ich poczuciu piekna. Aby jednak w nieco szerszy sposo b odzwierciedlic sens omawianego
tekstu warto zastanowic sie nad jego ź  uzyjmy tu okreslenia Wćodzimierza Proppa ź
Ęmorfologiał. Analiza jego poszczego lnych elementow umoz liwi nam przesledzenie nie
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tylko fabućy, ale takze wymowy ideowej, a takzeł szczego lnej zawartosci symbolicznej
opowiesci.

Ten stosunkowo kro tki tekst obejmuje okres od blizej nieokreslonego praczasu, kiedy to
doszćo w niebie do buntu anioćow, az  ź  i w tym momencie mozemy sie juz  posićkowac
danymi historycznymi ź  do Ęucieczki wodył, co, jak wiemy, wiaze sie z osuszeniem
bierun skiego stawu poczawszy od 1809 roku. To zupećnie niebywaće, ze oto opowiesc
ludowa analizuje tak ogromny fragment dziej ow. I co charakterystyczne, to dokonuje tego
poprzez odwoćanie sie do konkretnej rzeczywistosci. Jej centralnym miejscem jest staw ź
akwen zarowno realny, jak i mityczny. Na jego tle dokonany zostać nie tylko opis
fundamentalnego zdarzenia w dziejach swiata, ale takze opis zycia mieszkajacych w jego
poblizu ludzi, czćonkow bierun skiej zbiorowosci.

Skoncentrujmy sie na poczatku owej opowiesci. Odnosi sie ona do wiadomego buntu
anioćow w niebie. Jest to wiec blizej nieokreslony, co juz  powiedzielismy, czas mityczny.
Lecz o dziwo, juz wowczas istniać w Bieruniu staw, a wiec sztuczny zbiornik wodny. Byća to
owa Ęwielka wodał. Wiemy rowniez , ze wzbudzić on zainteresowanie wypedzonych z nieba
anioćow. To juz  zupećnie zaskakujaca wiadomosc. Okazuje sie, ze potwierdzany przez Pismo
sw. bunt anioćow znajduje swo j niezwykćy epilog w bierun skim stawie. Trudnoł Ęodmowic
wyobraŃni ludowym marzycielom i wizjonerom. Oto bowiem odniesli sie do jednego z
fundamentalnych wydarzen , ale zarazem problemow chrzescijan stwa. Czćowiek przeciez  od
zarania zastanawiać sie nad obecnoscia zća na ziemi. Ks. Tadeusz Loska pisze w zwiazku z
tym: ĘOd poczatku swego istnienia czćowiek pytać: Dlaczego istnieje zćo, jakie jest jego
Ńro dćo? Objawienie uczy, ze praŃro dćem, jakby ojcem wszelkiego zća jest szatan - zćy duch,
kto ry usićować caćkowicie uniezaleznic sie od Boga i zawćadnac swiatemł. I oto okazuje sie,
ze zafascynowany tym problemem lud go rnoslaski ź  w konkretnych realiach bierun skich ź
pro bować sie zmierzyc z tym zagadnieniem. Pro bować go w jakis sposo b sprowadzic do
swoich konkretnych realiow. Na swo j sposo b wiec opowiada o jego prapoczatkach. Tekst
mowi o tym w sposo b prosty. Odwoćuje sie do porownania do wojny miedzy Prusakami
i Francuzami w 1870 roku. Na czele Ędobrych anioćowł stawia archanioća Gabriela, kto ry
walczy z ł upadćymi anioćami, bo Bogu czci nie chcieli oddawacż. Choc owa wojna zostaća
przyrownana do konkretnej wojny ziemskiej, to jednak groza wojny Ęniebian skiejł byća
nieporownywalna. Stwierdza sie przeciez : ł Byća to wojna wielka, co takich juz nie bedzie. To
byća pierwszo i ostatnio. Wszystko dokoća sie  trzesćo, nawet kos cio ć na Klemensowej Go rze,
zdowaćo sie, ze bydzie koniec wszystkiego, swiata nawet...ż A jak dla porownania ow
moment przedstawiony zostać w Pismie sw? Aby uzyskac odpowiedŃ odwoćac sie trzeba do
Objawienia sw. Jana. Dowiadujemy sie z niego co nastepuje: ĘI wybuchća walka w niebie:
Michać i anioćowie jego stoczyli bo j ze smokiem. I walczyć smok i anioćowie jego. Lecz nie
przemo gć i nie byćo juz  dla nich miejsca w niebieł (Obj. 12, 7.ź 8). Byća to Ęzatem wedćug
ludowej interpretacji wielka wojna dobra ze zćem. I choc zakon czyća sie zwyciestwem Boga,
a demony zća zostaćy stracone do Piekća, to jednak zćo nadal jest obecne wsro d ludzi, wciaz
sa oni na nie narazeni. Co sie wiec staćo, ze zćo wypećzćo z Piekća? Przeciez  Bo g wypedzajac
zbuntowane anioćy z Nieba powaznie ograniczyć ich moc i wpćywy. Wedćug bierun skiej
opowiesci przez dćugi czas, trwajacy byc moze caće wieki, nie wychodzićy one z podziemi
i nie atakowaćy ludzi. Trudno jednak o wyraziste okreslenie istoty ludowego stanowiska co
do przyczyn obecnosci zća na ziemi. Oto bowiem z wielu slaskich opowiesci dowiadujemy
sie, ze zćo istniaćo juz  od poczatku swiata. Dowodza tego chocby opowiesci mowiace o tym,
iz  w samym akcie tworzenia swiata w jakims sensie uczestniczyć takze Diabeć ź  gćowny
antagonista Boga. Jest to zreszta watek znany na wielu obszarach Sćowian szczyzny. Poza ta
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wersja istniaća jeszcze inna, kto ra z kolei mowića ź  jak np. w jednej z pieknych bierun skich
opowiesci ź  o tym, ze wprawdzie Diabeć nie uczestniczyć w tworzeniu swiata, lecz w
szczego lny sposo b tworzyć niekto re jego negatywne czesci. Bo g przykćadowo powoćywać do
zycia Ęzwierzeta dobre i pozyteczneł, a Ędiabeć niedobre i szkodzace ludziomł.

A jak wygladać sam moment wypedzenia zbuntowanych anioćow?
Oto z  dowiadujemy sie, ze ł niebo sie  otwarćoż a potem ł być wielki ogienż, ł walićy

piorunyż i ł być wielki wiaterż. I choc na tym w zasadzie kon czy sie opis to jednak
dowiadujemy sie bardzo duzo. Oto bowiem wiemy, iz  nastapićo otwarcie nieba, otwarcie,
kto rego skutkiem byćo wyrzucenie z Ęniebian skiej przestrzenił istot, kto re byćy niegodne w
jej obrebie przebywac. Samo Ęotwarcieł urasta tu do rangi symbolicznej. Wraz z nim
czćowiek bowiem zostaje narazony na obecnosc zćych istot. O tym jednak nieco po Ńniej.

A co sie dziaćo w tej szczego lnej chwili? Przede wszystkim pojawić sie wspomniany juz
ogien . Warto zastanowic sie nad jego wymowa symboliczna. Jest ona niewatpliwie zćozona,
zwćaszcza w tym szczego lnym i groŃnym momencie. W samej tradycji chrzescijan skiej
ogien , czy sćup ognia uosabiaja Boga. Ogo lnie zas Ogien , i to nie tylko w naszym kregu
kulturowym oznaczać cos, co jest swiete. Sam jako taki rowniez  być traktowany jako swiety.
W prezentowanej zas opowiesci samo otwarcie sie nieba mogćo jednoczesnie uwolnic
pojawienie sie sacrum. Wynika to zarowno z tradycji lokalnej, jak i europejskiej. Ale jest
i wiele innych symboli i pro b interpretacyjnych. Ogien  ma przeciez  rowniez  znaczenie
niszczace w stosunku do zća, a dalej oczyszczajace, a nawet odnawiajace. Idac tym tropem
mozemy wiec powiedziec, ze w chwili wypedzenia anioćow z nieba, mo gć ogien
symbolizowac koniec pewnej epoki, a takze konkretnego wydarzenia, a ponadto
symbolizowac oczyszczenie i odrodzenie. Ale nie zapominajmy o jeszcze jednym rozumieniu
tego zywioću. Oto z  w Pismie sw. wielokroc jest mowa Ęo ogniu gniewu Bozego, kto ry sadzi
lub karze...ł Co Ęciekawe podobne jego rozumienie, choc poddane swoistemu procesowi
folkloryzacji, wystepuje rowniez  wsro d ludnosci go rnoslaskiej. A wiec byc moze w takim
pojmowaniu tkwi zagadka obecnosci ognia w chwili wypedzania zbuntowanych anioćow z
Nieba.

Idac tym tropem mozna w konsekwencji zrozumiec takze obecnosc pioruna, kto ry w
tradycji chrzescijan skiej jest pojmowany jako Ęgćos gniewu Bozegoł. W rezultacie wiec jego
pojawienie sie moze byc w tej groŃnej sytuacji w pećni uzasadnione. Wprawdzie w
bierun skiej opowiesci Bo g jawi sie jako dobrotliwy Pon Bocek, ale kto wie, czy aby nie ulegć
jednak emocji. O tego rodzaju reakcjach Boga lokalne opowie sci takze mowia.

A wiatr, i to wiatr niezwykle silny? Rowniez  on jest w tradycji Koscioća, jak i tradycji
ludowej, czestym towarzyszem teofanii, momentow ujawniania przez Boga swej obecnosci
i mocy. Znawcy przedmiotu (np. Dorothea Forstner OSB) wrecz nawet stwierdzaja, ze ĘW
gwaćtownej wichurze objawia sie takze pećnia dzieć Bozych...ł

Samo otwarcie sie nieba i wypedzenie zbuntowanych anioćow w ludowej ontologii
odgrywaćo istotna role. Oto bowiem w panujacej koncepcji Ędobra i zćał istniać ciagćy
dylemat dotyczacy obecnosci Ędiabelskiego swiatał. Najczesciej wyrazany jest nastepujaco:
ĘNo bo jak to byc moze ź  pytaća mnie kiedys, czy raczej refleksyjnie formućowaća swe
watpliwosci, stara mieszkanka Bierunia ź  ze Bo g jest dobry, a na ziemi jest tyća zća. Kaj ino
spojrzec zćo widac. Czymu i ćod kiedy ono jest na ziemi?ł. Ano wćasnie, od kiedy? I oto
ludowa ontologia znalazća szanse w Apokalipsie, a konkretnie w scenie wypedzenia anioćow
z Nieba. Dlatego tez  to ona posćuzyća w slaskich opowiesciach wierzeniowych do
wyjasnienia genezy zća i genealogii zćych mocy. W jednym z najbardziej
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charakterystycznych tekstow, pochodzacym z gliwickiej Ostropy, zanotowanym przez Jo zefa
Ligeze i Dorote Simonides, czytamy:

ĘNa poczatku swiata Pan Bo g stworzyć duzo anioćow. Czesc z nich byća bardzo pyszna
i zća. Nie chcieli sie juz Ponbo ckowi kćadniac: mysleli, ze sa duzo wazniejsi ćod samebo Pana
Boga. Wtedy Ponbo ocek nie wytrzymali. Wzieni se taki kij do reki, poruszali nim
i powiedzieli:

ź Wszystko, co zće fora z raju!
Naroz wszyscy pyszni anioćowie zaczynali spadac i zlatywacł.
Dalej zas podane jest szczego lne wyjasnienie. Oto bowiem dowiadujemy sie, ze:
ĘJedni wpadli do samego piekća ź  no, to som diobli. Drudzy wpadli do lasa ź  to tam sa

takie ro zne zće duchy z nich.. Trzeci wpadli do morza, a z morza do stowow i roztomajtych
rzek ź  a to sa utopceł.

Przyznajmy, to bardzo szczego lne wyjasnienie okolicznosci pojawienia sie wsro d ludzi
istot demonicznych. Tak wiec dowiadujemy sie z tej klasycznej opowiesci,
odzwierciedlajacej istote slaskich wierzen , iz  rodowo d istot demonicznych wiazac nalezy ze
zbuntowanymi anioćami. Ale dowiadujemy sie jeszcze, ze duchy lesne czy utopce,
ewentualnie jeszcze inne demony, sa tu potraktowane na tym samym poziomie co diabćy.
Tymczasem przeciez  wedćug lokalnych wierzen  swiat zćych mocy być pojmowany
hierarchicznie, a na jego czele stać Lucyfer. Skad wiec owa niekonsekwencja? Nie badŃmy
zaskoczeni, pojawia sie ona nie wiedziec skad w wielu tekstach. Najwazniejsze jednak, ze w
bierun skiej opowiesci, jak w zadnej innej z terenu Go rnego S laska, ogo lnie panujaca
koncepcja - wprawdzie nigdzie w sposo b caćosciowy nie zwerbalizowana - znalazća swoje
odzwierciedlenie. Tak wiec zbuntowane anioćy razem wpadaja do bierun skiego stawu, a dalej
przez owa tajemnicza Ędziure do srodka ziemił dostaja sie do piekća, i dopiero w pewnym
momencie, wćasnie z tego miejsca wydostaja sie do ludzi. Sa juz  jednak wyraŃnie
zro znicowane, podlegaja pewnej hierarchii. Co sie wiec staćo? Pro bujac szukac odpowiedzi
na to pytanie trzeba przede wszystkim zastanowic sie nad znaczeniem wody w bierun skim
stawie. Przeciez  to zanurzenie w niej wywoćuje niewatpliwie pierwsze zmiany w strukturze
zbuntowanych anioćow.

Jesli odwoćamy sie do symboliki wody, to niewatpliwie zaczniemy krazyc po bezdrozach
ro znych znaczen . A i tak horyzont kazdej interpretacji bedzie umykac, czy tez  bezustannie
uwodzic zćudnym mirazem. Ale co do jednego musimy sie chyba zgodzic. Woda nade
wszystko symbolizuje prapoczatek wszelkiej egzystencji. Materia prima. Lecz to nie
wszystko. Woda jest tez  symbolem zmiany, odnowy, oczyszczenia, uzdrowienia. Swoje,
jakze silnie odzwierciedlenie, ma w tradycji Koscioća. Przypomnijmy, ze to juz  sw. Ambrozy
woćać: ĘO wodo, kto ra zasćuzyćas sobie stac sie sakramentem Chrystusa, kto ra wszystko
obmywasz, nie bedac sama obmyta! Od ciebie zalezy poczatek, od Ciebie koniec, a raczej ty
sprawiasz, iz  kon ca nie mamył. Idac tym tropem mozna obserwowac ro zne funkcje wody
wystepujace w Starym i Nowym Testamencie.

Jak wiec w konsekwencji nalezy rozumiec wode z bierun skiego stawu? OdpowiedŃ jest
trudna. Z caća pewnoscia to wćasnie ona zalewa Ędziureł do owego Ęsrodka swiatał, a w tym
do Piekća. Zbuntowane zas anioćy gdy do niej docieraja, a potem jeszcze nizej, przestaja juz
byc tym kim byćy. Staja sie demonami. A wiec woda bierun skiego stawu zmywa z nich
ostatnie slady dotychczasowego stanu i nadaje im znamiona no wego stanu? A moze tu
nastepuje jedynie poczatek tego procesu, a jego koniec w Piekle? Niestety z braku
odpowiednich danych, w tym takze porownawczych, stajemy bezradni. Zreszta, z bierun skiej
opowiesci dowiadujemy sie, ze dopiero po pewnym czasie owe istoty wychodzićy z piekća na
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ziemie, ale staćo sie to juz  po Ęucieczce wodył, czyli, jak mozna wnosic, ostatecznym
osuszeniu zbiornika, co nastapićo w poczatkach XIX wieku.

A co z  byćo dalej? Oto z  gdy wszystkie zbuntowane anioćy juz  wpadćy do wody na niebie
ukazaća sie tecza. To znak szczego lny, raczej nieobecny w ludowych slaskich opowiesciach.
Ma jednak~ bogata wykćadnie interpretacyjna w wielu innych kulturach, w tym takze na
gruncie chrzescijan stwa. Na Go rnym S lasku co najwyzej byća kojarzona z Chrystusem, a
sporadycznie z gestem Boga, kto ry po potopie ućozyć ja na niebieskim firmamencie, jako
symbol swego zwiazku i przymierza z rodzajem ludzkim. Wtedy to rzeki Bo g: ĘŻuk mo j
kćade na obćoki, aby być znakiem przymierza miedzy mna a ziemia (Rdz 9, 9ź 13). Ta
symbolika teczy zdaje sie dominowac. Zupećnie zas sporadycznie kojarzono ja z Maryja,
postrzegana jako Posredniczke ćask i pojednania.

Dlaczego jednak tecza pojawia sie w bierun skiej opowiesci, i to w tak dziwnym
momencie? OdpowiedŃ zdaje sie byc zarowno trudna jak i prosta. Trudna, bo nie
dysponujemy wiekszym materiaćem porownawczym, prosta, bo przeciez  mozemy skorzystac
z ćatwej metody interpretacji. Jakiej? Ano tej, ze odwoćamy sie do najbardziej typowej
symboliki teczy. Jest ona znakiem przymierza Boga z ludŃmi. Nie mozna jednak zapominac
takze i o tym, ze mogća byc tez  znakiem przypomnienia trzech istotnych prawd, kt o re
wyrazaja trzy jej podstawowe barwy. Tak wiec niebieska oznacza wody potopu lub niebia n -
skie pochodzenie Jezusa, czerwona Matke Jezusa, a zielona barwa, po prostu nowy swiat
i dziaćanie Jezusa na ziemi. Gdyby skorzystac z tych wskazowek mozna by wiec stwierdzic,
iz  pojawienie sie teczy w bierun skiej opowiesci jest niczym wiecej jak wćasnie znakiem
zmiany na lepsze, znakiem kon ca pewnego etapu i poczatku nowego. Kon czy sie okres
zagrozenia. Skon czyća sie wojna ze zbuntowanymi anioćami. Zostali wypedzeni i straceni,
lub tez  sami dotarli do Piekća. Nieba zostaćo uwolnione od zća. A ziemia praktycznie nie byća
zdana na ich obecnosc, bo przeciez  zbuntowane anioćy znalazćy swoja siedzibe. Tak wiec
nastać czas szczesliwosci. Wyraza sie w tym zarowno sens wiary, jak i ludowej tesknoty za
kraina szczesliwosci, dobrobytu i dostatku. Odtad tez , jak dowiadujemy sie z bierun skiej
opowiesci nastaća nowa era. Zadecydowaćy o tym trzy fakty:
1 ź wypedzenie zbuntowanych anioćow z Nieba
2 ź dotarcie zbuntowanych anioćow, poprzez bierun ski staw do Piekća
3 ź ukazanie sie teczy na Niebie, widomego znaku zmiany akceptowanej przez Boga.

Nastać nowy czas. Od kiedy ukazaća sie tecza ł lepiej sie  ludziom zyćo. Wszyscy byli
radzi...ż. W bierun skim stawie przybyćo ryb, kto re Ębyćy wielkie i dobreż. Okoliczna ludnosc
znalazća tu zatrudnienie. I w efekcie, jak opowiada ludowy tekst ł Wszyscy tu robili, i starzy,
i mćodziż.

Niezwykćej urody być rowniez  lokalny krajobraz, ł tak bardzo, ze ludzie z ro znych stron tu
przyjezdzaliż. Niezwykćej urody byća rowniez  woda bierun skiego stawu, nad kto ra lataćy
ł stada ptoko wż, a goćebie chetnie ja pićy. Niezwykće byćo jednak zwćaszcza to, ze w
krystalicznym lustrze wody przegladali sie ł Pon Bocek, Panienka i Jezus...ż.

Woko ć stawu byća zas grobla, na kto rej rosćy potezne deby. urokliwe wierzby, nad
brzegiem przechadzaćy sie bociany, obok kto rych kumkaćy caće rzesze zab. A zeby byćo juz
tak do kon ca sielsko to ł Nad ta woda piyknie zawsze sćonce swiecićoż. A deszczu ł byćo tyla,
co trzebaż.

Trudno nie ulec urokowi takiej krainy. W prezentowanym tekscie opisana zostaća w
sposo b lapidarny, ale jednak przy uzyciu niezwykle bogatej symboliki. Spro bujmy zatem
kolejno przyjrzec sie poszczego lnym znakom i symbolom.
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Jeszcze raz odwoćac sie nalezy do wo d bierun skiego stawu. Oto z  dowiadujemy sie o
czyms zupećnie niezwykćym, ze oto przegladać sie w nich Bo g, Matka Boska i Jezus. O ile
jeszcze Maryja i Jej Syn w miare czesto odwiedzali ludzkie siedziby, o tyle Bo g-Ojciec nigdy
tak nie postepować. S laski folkor rejestruje przypadki Ęodwiedzin z niebał, ale nigdy nie
samego Pana Boga. W tym jednak przypadku okazuje sie, ze postepować inaczej, ćamiac
swoje przyzwyczajenia. Dlaczego tak postepować trudno odpowiedziec. Byc moze ulegć
urokowi bierun skiego stawu i caćej pieknej okolicy. A moze o wszystkim decydowaća woda
tego akwenu? Byc moze miaća ona tu jakas moc, badŃ znaczenie, kto re nie byćo ludziom
znane. Moze o tym przekonywac pewien szczego lny fakt. Oto bowiem wiemy, iz  chetnie pićy
ja goćebie. No i co z  z tego, powie ktos? Ano wćasnie jest to fakt niezwykle wazny. Bowiem
istotnym elementem sztuki sredniowiecznej być motyw goćebia, niekiedy takze pawia,
pijacego wode. Interpretacja zdaje sie byc nader prosta. Ptak pić bowiem wode nie tylko dla
ugaszenia pragnienia, ale dlatego aby czerpac siće ze ĘŃro dća zyciał. Nie mozna wykluczyc,
ze wody bierun skiego stawu miaćy wćasnie taki charakter. A poza wszystkim to trzeba
stwierdzic, iz  szmat drogi przeszedć ow motyw spotykany w sredniowiecznych
wyobrazeniach plastycznych, chocby Niemiec czy Francji, nim trafić do bierun skiego
folkloru.

Pozostan my jednak nadal przy wodach bierun skiego stawu. To w nich zyćy przeciez  owe
dorodne ryby. To oczywiscie nic zaskakujacego, podobnie jak i to, ze ich obfitosc zapewniaća
okolicznej ludnosci syte pozywienie, ale takze prace. Dlatego tym bardziej powinnismy sie
zastanowic ź  uwzgledniajac caća. specyfike folklorystycznego odzwierciedlenia
bierun skiego stawu ź  nad symbolem ryby. Przede wszystkim trzeba zaczac od tego, ze w
naszym kregu kulturowym wyjatkowe znaczenie nadaje rybie Ewangelia. Jednoznacznie
wiaze ona ten znak z Chrystusem. Wynika to oczywiscie z ro znych powodow. A jako
ciekawostke przytoczyc nalezy informacje, iz  w jezyku greckim zestawienie pierwszych liter
sćow ĘJezus, Chrystus, Syn Bozy, Zbawicielł tworzy wćasnie wyraz Ęrybał. Nie bez racji
bedzie jednak, jak sie wydaje ź  odwoćanie sie do niezwykle ciekawego, dzis juz  nieco
zapomnianego watku znaczeniowego tego stworzenia. Oto bowiem ryba byća tez  symbolem
Opatrznosci Bozej, lub Oka Bozego. Interesujace jest zwćaszcza pierwsze znaczenie. Wynika
to zwćaszcza z tego, ze Opatrznosc Boza zawsze odgrywaća istotna role w ludowej tradycji, w
religijnosci warstw plebejskich. Choc pojmowana swoiscie, to jednak stanowića
fundamentalny element wiary. Powiadano:
ĘJak nad ludŃmi czuwo Opatrznosc, to jest dobrze, wszystko sie udaje, a jak jej nie ma, to
czćowiek nie umie sobie poradzic, traci droga, po kto rej powinien isc. Moze nawet isc na
zatracenie, a wtedy, to po smierci wiadomo, idzie taki do piekćał. Potwierdzenie tego
rozumowania odnajdujemy rowniez  w prezentowanej opowiesci. Oto bowiem czasy
dobrobytu i szczesliwosci nastaćy dla bierun skiej zbiorowosci wraz z ukazaniem sie na niebie
teczy, symbolu przymierza Boga z ludŃmi, ale takze dowodu otoczenia ich boska
opatrznoscia. Trudno o inna interpretacje, gdyz  przeciez  w teologicznym rozumieniu
Opatrznosc Boza to po prostu Ęnieustanne dziaćanie Boga, kto ry z troska i mićoscia opiekuje
sie swoimi stworzeniami, kieruje wydarzeniami w swiecie i prowadzi wszystko do
wyznaczonego celuł. Tyle wypowiedŃ ks. Ryszarda Szmydki. A oczywiscie w kulturze
ludowej wszystko byćo pojmowane nader prosto. Dostatek, dobrobyt i szczescie mogćy byc
osiagniete tylko i wyćacznie wskutek boskiej Opatrznosci. Dopo ki wiec Bo g sprzyjać
Bierunianom, byća to kraina wrecz sielska i anielska.

Nie bez racji bedzie tez  odwoćanie sie do jeszcze jednego zagadnienia. Oto bowiem na
gruncie chrzescijan stwa w szczego lny sposo b zostać wyro zniony zawo d rybaka. Jego
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reprezentanci stanowili pierwsza grupe uczniow Jezusa. Do nich to powiedziać: ĘPo jdŃcie za
Mna, a uczynie Was rybakami ludził (Mt 4,19). Kto z  wie, czy aby duma i swoista
megalomania bierun skiej spoćecznosci, tak mocno wyrazona w prezentowanej opowiesci, nie
wynikaća z przekonania o szczego lnej pozycji i tradycjach zawodu rybaka.

Nader wazne jest rowniez  to, ze ryba jest symbolem duchowego pokarmu, a poza tym
wraz z chlebem jest symbolem Eucharystii. Ta symbolika byća oczywiscie znana w kulturze
ludowej. Niestety jednak trudno nam ź  wskutek braku odpowiednich materiaćow ź
zrekonstruowac sposo b jej pojmowania, i to zarowno w zyciu codziennym, jak i swiatecznym
bierun skiej spoćecznosci, kto rej zycie koncentrowaćo sie wćasnie woko ć ryby. Musiaćo to
niewatpliwie nadawac jej wysoko pozycje w obyczaju, zwyczajowosci i, byc moze, w innych
sferach kultury.

Owe wielkie i dobre ryby, jak opowiada nasz tekst, symbolizuja rowniez  dostatek
i swoisty proces Ęmnozenia sieł obecny przeciez  nie tylko w kulturze Asyryjczykow, lecz
rowniez  wćasnie na gruncie chrzescijan stwa. To przeciez  Jezus cudownie rozmnozyć z kilku
bochenkow i kilku ryb pozywienie dla Jego wyznawcow.

A jak interpretowac obecnosc innych zwierzat w owej krainie szczesliwosci? Spro bujmy
je kolejno przedstawic.

Rozpocznijmy od bocianow. Te, jak wiadomo, w kulturze ludowej zawsze uchodzićy za
wrecz swiete ptaki. Tam gdzie sie pojawiaćy zwiastowaćy, iz  jest to kraina Ęporzadnychł
ludzi. ĘBociany wiedziaćy gdzie moga przyleciec. Jak ludzie zyli dobrzy i spokojni, to wtedy
ź  jak opowiadać mi przed laty stary mieszkaniec Go rnego S laska ź  one wiedziaćy, ze im tu
nic nie grozi, a jeszcze do tego beda miaćy od ludzi pomocł. I jakby uzupećnieniem owego
tradycyjnego pogladu jest wypowiedŃ dowodzaca, iz  ĘBociany, to jak przyleciaćy w jakies
miejsce to wiadomo byćo, ze bydom ludziom pomogacł. Z caća pewnoscia ten piekny ptak
wywoćywać szczego lnego rodzaju reakcje. Mozna powiedziec, ze jego obecnosc wsro d ludzi
charakteryzowaća sie swoista zasada wzajemnej pomocy.

W bierun skiej opowiesci bociany sa nieodćacznym elementem pejzazu, jakby zawsze tam
zyćy, co oczywiscie jest niemoz liwe. To trwaće osadzenie ma tu jednak swoje uzasadnienie.
Nie jest wiec bocian zwiastunem wiosny, lecz ptakiem, kto ry zyje tu Ęprzez caćy okragćy
rokł, bo po prostu jest to kraina, kto ra na to zasćuguje.

A zaby? O nich tez  wspomina nasz tekst. Oczywiscie na obszarach, kto re charakteryzuja
sie rozwinieta siecia rzek i akwenow pćazy te nader czesto zyja. Tworza swoiste Ęzabie
krainył. Z caćym jednak przekonaniem nalezy stwierdzic, ze zwierzeta te wywoćuja w
naszym kregu kulturowym raczej niechetne skojarzenia. Ten stosunek do nich niewatpliwie
wynika takze ze znaczenia jakie zabom nadaća tradycja chrzescijan ska. Nie chodzi juz  o to,
ze Egipcjanie zostali ukarani plaga tych pćazow za to, ze utrudniali Izraelitom wyjscie do
Ziemi obiecanej, ale gćownie o to, ze Apokalipsa jako szo sta plage wymienia inwazje
duchow nieczystych w postaci ropuch. Byća to wiec dla ludowych opowiesci okazja
niezwykća, aby z iscie naturalistyczna precyzja straszyc sćuchaczy obrazem atakujacych zab.
Te zas, jako zwierzeta, raczej zdecydowanie odrazajace ź  gćownie ze wzgledu na swo j
wyglad ź  wywoćywaćy opo r, a nawet odraze.

To, co do tej pory powiedzielismy o zabach musi wiec skćaniac do refleksji i pytan .
Dlaczego wiec w ogo le zostaćy umieszczone w owym pieknym pejzazu? Powie ktos, ze z
tego powodu, poniewaz  byćy naturalnym elementem bierun skiej przestrzeni. To prawda, ale
jednak tego typu wzgledy nie odgrywaćy powazniejszej roli. Tak wiec wydaje sie, ze
umieszczenie paskudnych zab w pejzazu owej krainy szczescia miaćo swo j konkretny cel.
Byc moze chodzićo wćasnie o to, by ich obecnosc stale przypominaća, iz  nad swiatem
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i czćowiekiem ciazy widmo Apokalipsy. Ale nie wykluczone jest zupećnie inne wyjasnienie,
iz  zaba mogaca miesc najwiekszy skwar ma symbolizowac wiernego, kto ry dla swej wiary
wytrzyma wszelkie przeciwnosci, wszelki ucisk. A moze po prostu obecnosc zaby w owej
mitycznej krainie wynikaća z caćej zćozonej symboliki jaka zwierze to niosćo. Trudno o
jednoznaczna odpowiedŃ. Taka jest zreszta nader czesto specyfika ludowych opowiesci, kto re
tylko pozornie rozstrzygaja problem, tylko pozornie opowiadaja sie za jednym konkretnym
rozwiazaniem.

PrzejdŃmy teraz do wymienionego w opowiesci weza. I tu zaczyna sie problem, bo
przeciez  symbolika tego zwierzecia, jak zadnego innego jest zbudowana na jednoznacznej
opozycji. Wedćug jednych interpretacji mozna mowic o symbolice pozytywnej, wedćug
drugiej ź  o negatywnej. I dodac do tego jeszcze trzeba to, ze oba przeciwstawne ujecia
wystepuja czesto obok siebie. Zauwazmy, iz  na gruncie chrzescijan stwa, a w konsekwencji
takze w kulturze ludowej, i nie tylko, waz  uosabia samo zćo, ale zarazem, przykćadowo,
roztropnosc. Zćo, bo przeciez  to wćasnie waz  skusić Ewe w Raju, a roztropnosc, bo sym-
bolizuje umiejetne zachowanie w chwili zagrozenia. Stad tez  nawet sam Jezus powiadać do
Apostoćow: ĘBadŃcie wiec roztropni jak weze...ł (Mt 10, 16). Jak wiec pojmowac weza? Czy
jako istote symbolizujaca to co pozytywne i wartosciowe, czy wrecz przeciwnie, jako Ęojca
grzechuł, jak go nazywa Grzegorz z Nysy? Z caća pewnoscia widziec go nalezy wćasnie w
caćej zćozonosci symboliki, kto ra reprezentuje. Wygrzewanie sie zas w sćon cu bierun skiego
weza moze wiec byc albo sygnaćem obecnosci na ziemi zćych mocy, albo tez
przypomnieniem pewnej prawdy czesto w Kosciele przywoćywanej. Widzi ona w zrzucaniu
przez weza starej sko ry wzo r dla czćowieka niewierzacego, kto ry rowniez  moze odrzucic
dotychczasowe zycie i zaczac nowe.

Choc trudno o jednoznaczne rozstrzygniecia, bo rowniez  w go rnoslaskim folklorze waz
być pojmowany dwoiscie, to jednak w wiekszym zakresie eksponowano jego bezposredni
zwiazek z Szatanem. Gdyby isc tym tropem to okaze sie, ze w prezentowanej opowiesci
obecnosc weza jako symbolu zća dodatkowo wzmacniaja inne czynniki. Wspomina sie o tym,
iz ł ćod czasu do czasu ino sie woda burzyćaż, co oczywiscie mozna kojarzyc z naturalnym
falowaniem, wirami czy innymi tego rodzaju zjawiskami. Pojawia sie juz  jednak pewien
niepoko j. Byc moze owe wzburzenie wo d bierun skiego stawu nastepowaćo wskutek
interwencji zćych mocy. Na brzegu pojawiaćy sie juz utopce, wprawdzie Ędobreł, nie
szkodzace ludziom, ale przeciez  reprezentujace zawsze diabelski swiat, niezaleznie od
okresowej neutralnosci czy sympatii wobec ludzi.

Nadal jednak być to czas pomyslnosci. Nad bierun ska woda bowiem ł piyknie zawsze
sćonce swiecićoż. Mowi sie wiec, ze Ęzawszeł byćo tam sćonecznie. Trudno oczywiscie,
uwzgledniajac poćozenie geograficzne Bierunia, zgodzic sie z tym stwierdzeniem.
Niewatpliwie wyraz ten uzyty zostać z pećnym przekonaniem. Podkresla on w jakis sposo b
wyjatkowosc bierun skiej krainy. Oto bowiem Sćon ce zapewniajace zycie na naszej planecie
zostaćo potraktowane jako gwiazda, kto ra wbrew wszelkiej logice Kosmosu bezustannie
swieci rownym swiatćem nad jednym miejscem. W takim stosunku do niegoł widac zarowno
jakies echa tradycji pogan skich, zywego niegdys kultu Sćon ca, jak i tradycji chrzescijan skiej.
Ona to przeciez  w sposo b wyrazisty nadaje tej gwieŃdzie fundamentalne znaczenie w
dziejach swiata, wskazuje na jej zwiazki z Chrystusem. W tym szczego lnym bierun skim
przypadku staća obecnosc Sćon ca na firmamencie kojarzyc mozna zarowno z jego funkcja
dawcy i gwaranta zycia, jak i symbolu Jezusa. Mozna by wiec powiedziec, ze jest ono tak
dćugo nad ludzkimi gćowami, jak dćugo Bo g sprzyja danej zbiorowosci. I byc moze podobnie
byćo w analizowanym przypadku, albo tez  zmiana nastapića wskutek innego czynnika.
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Nastapić wreszcie moment gdy ta niezwykća kraina dostatku i szczesliwosci ulegac
zaczeća gwaćtownemu rozkćadowi. Co spowodowaćo owa zmiane? Niewatpliwie mozna
wskazac na kilka zasadniczych czynnikow, lecz trudno okreslic na razie, kto ry z nich miać
znaczenie decydujace. W owym krytycznym momencie zaczećy sie dziac rzeczy dziwne,
przede wszystkim wiec sćon ce przestaćo juz  tak swiecic jak niegdys. Nie Ędosc tego, z
bierun skiego stawu poczećy wychodzic zće moce, a wreszcie woda z tego akwenu zupećnie
Ęuciekćał. ł I na koniec ź  jak informuje nasz tekst ź ta woda caćkiem uciekća i dno sie  na
koniec pokozaćoż. Dalej zas przez jakies Ęszparył wiodace do srodka ziemi, wydostawaćy sie
do ludzkich siedzib, zće moce. Uwzgledniajac realia tradycyjnych wierzen  slaskich i panujace
niegdys regućy myslenia w analizowanym okresie nastapića swoista kumulacja negatywnych
dla czćowieka czynnikow. Wprawdzie Bierunianie odwoćali sie o pomoc do Boga, chodzili
do koscioćow, miedzy innymi do pobliskich Ledzin czy do sto p Matki Boskiej Piekarskiej, to
jednak sytuacja nie ulegća poprawie. ł Po stowie zostaća ź  jak sie dowiadujemy ź dolina i
grobla...ż. A poza tym po swiecie rozprzestrzenićy sie zće moce.

Co sie wiec wćasciwie staćo? Mozna podejrzewac, ze ludzie zaczeli byc Ńli i dlatego
Ędobrotliwy dotad Pon Bocekł przestać okazywac pomoc swym dotychczasowym
ulubien com. Byc moze z tego wćasnie powodu wieksza aktywnosc mogćy okazac zće moce.
Istnieje tez  taka moz liwosc, ze po prostu sićy zća zaczećy chwilowo zwyciezac nad dobrem.
Takie oto moz liwosci interpretacyjne daja tradycyjne slaskie wierzenia oraz tradycyjna
ludowa ontologia.

Wedćug lokalnej ontologii ludowej swiat to swoisty, pozostajacy w ukćadzie
komplementarnym i w stanie rownowagi ukćad. Jakiekolwiek zmiany czy nawet wahniecia
moga spowodowac nieobliczalne skutki. ĘDejmy na to, ktos komus zrobić krzywde, to ćona
pryndzyj czy po Ńniej i jego spotko. Albo dejmy na to ludzie odmowili umierajacymu tego, co
chcioć, to ćon sie przyjdzie ćo to po smierci upomniec (...). A juz  najgorzej, ze jak ludziska
byli niedobrzy, to potym na tako wies spadćy jakies kary. Byli i tacy, co dejmy na to nie
przestrzegali postow, to tyz dzioćy sie straszne rzeczy, bo przyszćy wichury czy co inkszego
(...). Abo w takiej grubie kamrat Ękamratowi nie pomogć, to sie mscićo. Bo w zyciu jest tak,
ze wszystko jest ućozone przez Pana Boga, i tak mo byc. A jak cos sie w tym porzadku
zaczyno kruszyc, abo ktos nie postepuje tak jak potrzeba, to potym nie wiedziec, co sie z tego
niedobrego robił. Idac tym tropem, reprezentatywnym dla tradycyjnego myslenia, mozna
zauwazyc, iz  w przypadku omawianego tekstu ow okres poprzedzajacy zasadnicze zmiany
charakteryzować sie wćasnie wystepowaniem pewnych sprzecznosci. Mozna wnosic, iz  byćy
one rezultatem aktywnosci istot demonicznych, a nie ludzi. Ale w pewnym momencie
rowniez  sama bierun ska spoćecznosc postepowac poczeća niezgodnie z przyjetymi normami.
Skad o tym wiemy? Oto z  w samym tekscie mowi sie, iz ł ludzie zaczeli gorzej zyc, byli
gorsiż. A zatem naruszali obowiazujace, i chronione sankcja obyczajowa, normy etyczne.
Wprawdzie nie wiemy jakie, ale domyslamy sie, iz  musiaćo to byc powazne ich naruszenie.
Zreszta zaskakuje reakcja tej tak szczesliwej dotad spoćecznosci. Oto bowiem kiedy woda
zupećnie juz  opadća w stawie ludzie byli bardziej zainteresowani szukaniem owej tajemniczej
Ędziury do srodka ziemił niz  podjeciem dziaćan  ochronnych. Nie zwro cili sie tez  ź
przynajmniej w pierwszym momencie ź  z prosba do Boga. To intrygujace, bo przeciez
typowa reakcja tradycyjnych spoćecznosci w chwili zagrozenia byćo odwoćanie sie do
sacrum. W tekscie mamy zdanie: ł I nawet do Boga nie poszli, nie wiedziec czemuż. To
zaskoczenie i wyrzut. Byća to bowiem reakcja nietypowa. Dopiero po jakims czasie ludnosc
zaczeća chodzic na pielgrzymki, lecz niestety ź  jak sie dowiadujemy ź ł woda juz nie
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przyszćaż. Mozna wiec powiedziec, ze doszćo do tak powaznego zachwiania rownowagi, iz
pewne procesy staćy sie nieodwracalne. Woda, gwarant powodzenia a nawet szczesliwosci, ta
woda tak krystaliczna i swoiscie swieta, bo sie w niej Bo g, Maryja i Jezus przegladali, w
pewnym momencie odpćyneća. Nastapića reakcja ćan cuchowa. ĘUciekća woda, bo ź  jak by to
skomentować typowy czćonek tradycyjnej spoćecznosci lokalnej ź  uciec musiaća. Inaczej byc
nie mogćo. Gdzies zaczyna sie Ńle dziac, to pociaga za soba inne rzeczy. To jest tak, jak w
tamie, ktos zacznie wybierac kamien  za kamieniem, to potem i caća tama poleci i juz  koniecł.
W rezultacie wraz z Ęucieczka wodył zginećy ryby, ludzie stracili strawe i prace. Okazaćo sie,
ze wszystko nagle runećo. S wiat sie zmienić nie do poznania. Nie dosc tego, ludzie w jakims
szalonym upojeniu bardziej byli zainteresowani Ęswiatem diabelskimł niz  swoim wćasnym.
Okazaćo sie tez , iz  mimo wzrostu aktywnosci religijnej, nie wiedziec skad ź  chyba z owych
blizej nieokreslonych Ęszpar do tego srodka ziemił wychodzic zaczećy ro zne zće moce. Tak
wiec swiat stać sie obiektem ich szczego lnej penetracji. W tym momencie docieramy do
szczego lnie waznej, jesli nie fundamentalnej informacji. Oto z  dowiadujemy sie, ze istoty
demoniczne zawitaćy na ziemi dopiero po wyschnieciu bierun skiego stawu. Prezentowana
opowiesc nie precyzuje blizej daty. Co najwyzej dowiadujemy sie, iz  czasy sielskie, anielskie
byćy jeszcze Ęjakies 150 lot tymuł, a wiec uwzgledniajac date rejestracji tekstu, mozna
przyjac, ze chodzi mniej wiecej o lata 20-te XIX wieku. Tymczasem z danych historycznych
wiemy, iz  proces osuszania zaczać sie kilkanascie lat wczesniej. Idac tym tropem myslenia
nalezaćoby powiedziec, iz  lokalna tradycja bierun ska lokuje geneze pojawienia sie istot
demonicznych na swiecie wćasnie w tym konkretnym okresie. Przyczyna zas ich pojawienia
sie ź  powto rzmy to jeszcze raz ź  byća ucieczka wody z bierun skiego stawu. Ta
interpretacja, choc niezwykle oryginalna ź i majaca swoje konkretne lokalne uzasadnienie
ź  pozostaje jednak przynajmniej w sensie datowania, w sprzecznosci z ogo lnie panujaca na
Go rnym S lasku Ękoncepcja. Typowe bowiem dla rodzimego myslenia w zakresie genezy
pojawienia sie na swiecie istot demonicznych jest brak jakiejkolwiek daznosci do osadzenia
tego problemu w konkretnych ramach czasowych. Wiemy, i z  wiazac je nalezy z Szatanem,
zwanym takze Lucyferem, lub Zćym. Od niego, gćownego opozycjonisty Boga pochodza
diabćy i to ro znych kategorii, a dalej ź  co juz  nastepowaćo w ro znorodny sposo b ź
Ęroztomajte inksze stworokił, a wiec poćudnice, utopce, zmory, strzygi, strzygonie, ogniste
chćopy, i wiele, wiele innych istot. Natomiast generalnie w dawnych wierzeniach brak
informacji kiedy konkretnie zaczećy ludziom zagrazac. W sensie ogo lnym sa dwa stanowiska.
Pierwsze wiaze ich pochodzenie, zwćaszcza diabćow, juz  z poczatkiem swiata, drugie zas z
momentem wyrzucenia zbuntowanych anioćow z nieba. One to zasilićy szeregi diabćow
i wzmocnićy sićy zća. I dodajmy tylko, ze to wćasnie stanowisko byćo dominujace.

Natomiast inaczej jest w przypadku oryginalnej opowiesci bierun skiej. Tutaj powszechnie
przyjeta chronologia wydarzen  zostaća odrzucona. Przyjeto zupećnie inna propozycje. Wydaje
sie jednak, ze jest to w pećni uzasadnione. Po prostu w tej opowiesci pro bowano sie zmierzyc
z pewnymi konkretnymi problemami wćasnej spoćecznosci, i w procesie edukacji, posćuzono
sie konkretnymi realiami aby zaćozone cele dydaktyczne byćy ćatwiejsze do osiagniecia.
O tym jednak po Ńniej.

Co sie jednak dalej dziaćo? Oto z  jak wiemy odwoćanie sie bierun skiej spoćecznosci do
Boga nie przyniosćo pozadanego skutku. Staw wysechć, choc z danych historycznych wiemy,
iz  zostać swiadomie osuszony. ĘPo stowie zostaća dolina i groble...żA wiec Bierunianie
staneli przed dramatyczna koniecznoscia zmiany swojego dotychczasowego trybu zycia.
Skoro bowiem, jak relacjonuje opowiesc, wiekszosc ludnosci pracowaća przy stawie, po
Ęucieczce wodył, musiaća szukac innego zatrudnienia. Nie wiemy jak dalece zmienić sie
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okoliczny krajobraz. Na ten temat zalega cisza. Wiemy jedynie, ze groze sytuacji potegowaćo
to, ze ł zćo wszedzie ćazićo i tu (czyli w Bieruniu i okolicy ź  przyp. MGG), i po swiecież.
Tak wiec konsekwencje negatywne dotyczyćy nie tylko tego skrawka ziemi, ale jakiejs
znacznie wiekszej przestrzeni, byc moze caćego swiata. Zreszta juz  z nastepnego zdania
wrecz sie dowiadujemy: ĘZaczlo sie to rozćazic kaj ino szćo. Wszedzie to zće polazćo, we
wszystkie stronyż. Tak wiec nie mozemy miec juz  jakichkolwiek watpliwosci. To, co sie
staćo w Bieruniu, na maćej przeciez  przestrzeni, miaćo katastrofalne skutki globalne. I znow w
tym wćasnie ujawnia sie caća specyfika lokalnego myslenia, caćej slaskiej ontologii. Skoro
bowiem swiat stanowi pewien, pozostajacy w rownowadze ukćad, jakiekolwiek jego
naruszenie (a tym bardziej kilku jego element ow) moze wywoćac destabilizacje caćosci. Tak
tez  sie staćo w analizowanym przypadku.

Co wiec byćo dalej? ł Ludzie wzieli sie pomaću do robotyż. Tak wiec podjeli konkretna
decyzje. Po okresie zaćamania, odwoćywania sie do Boga, przyszedć czas na prace. Ale co
istotne, jej trud ł ofiarowywali Boguż. Tak wiec zmienića sie dotychczasowa postawa
bierun skiej spoćecznosci. Zakon czyća sie era szczesliwosci, ale tez , jak mozna sie domyslic,
pewne okresowego zaniedbania praktyk religijnych. ł Ludzie juz wiedzieli, ze im tak dobrze
nie bydzie jak kiedys , ze musza byc z Bogiem i robicż. Wszystko wiec rzeczywiscie ulegaćo
zmianie. Na koniec zas dowiadujemy sie, ze ł Dopiero po jakims  czasie jakos  sie wszystko
zaczćo po nowemu ukćodac, ale juz nie byćo jak downi)ż. Ludzie wiec uporzadkowali swoje
sprawy. Zycie wracaćo ź  choc na nowych zasadach ź  do normy. Ale jednak teskniono za
utraconym rajem, za latami dostatku i szczesliwosci. A co staćo sie z istotami demonicznymi,
czy pozostaćy wsro d ludzi? O tym sie juz  nie dowiadujemy.

UWAGI KON COWE

Trudno zaprzeczyc, ze ta opowiesc wierzeniowa, opowiesc mocno osadzona w
konkretnych realiach przestrzennych, jest tekstem niezwykćym. Ustosunkowano sie tu do
pewnych kwestii ogo lniejszych, filozoficznych, aksjologicznych, etycznych, a wreszcie takze
religijnych. W tym gaszczu, na pozo r sprzecznych danych i informacji, baćamutnej
chronologii zawarte jest jednak niezwykće przesćanie; zawarte sa tez  mysli o dawnym
sposobie pojmowania swiata i czćowieka. Jest to imponujace. Okazuje sie, ze ten tekst
poprzez zawarte w nim tresci, wplecione w pewna fabuće, jest swoistego rodzaju traktatem
filozoficznym. Na tle historii, gdzies od buntu upadćych anioćow, az  po poczatek XIX wieku,
ukazane zostaćy losy konkretnej spoćecznosci.

Bierunianie zmierzyli sie tu z kilkoma fundamentalnymi problemami. W zasadzie jednak
owa ludowa opowiesc stanowi pro be wykćadni pogladow na temat sensu ludzkiego zycia, na
temat postawy czćowieka wobec zmieniajacej sie rzeczywistosci, nad jego postawa wobec
dobra i zća. Natomiast Wielki Staw Bierun ski usytuowany na (rys. 1) przecieciu dwo ch osi,
wertykalnej i horyzontalnej, posćuzyć do wyćozenia pewnych racji, zganienia innych. Akwen
ten lezacy miedzy Niebem a Piekćem, a wiec miedzy Dobrem a Zćem oraz miedzy
Klemensowa Go ra i Zća Go rka, czyli miedzy Dobrem i Zćem w jakims sensie przypomina
poćozenie czćowieka, czćowieka rozdartego miedzy potrzeba dziaćania pozytywnego, miedzy
dobrem, a pokusa ulegania sćabosciom, a wiec zćem. Nagća zas ucieczka wody z tego akwenu
(przeciez Bierunianie wiedzieli, iz  staw być co pewien czas osuszany, a po 1809 roku zostać
zlikwidowany z pobudek ekonomicznych) spećnia w opowiesci niezwykća funkcje.
Uswiadamia bowiem jak ulotne jest ludzkie zycie. Czćowiek powinien o tym pamietac, i to
zwćaszcza wowczas gdy jego zycie toczy sie spokojnie, bez zakćo cen . Niestety jednak
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Bierunianie nie zrozumieli sensu pewnych znak ow, kto re winny ich skćonic do refleksji.
Przeciez  rosnace na groblach deby i wierzby w caćej swej skomplikowanej symbolice mowićy
o dwoistosci swiata i jego kruchosci, ale takze o kresie egzystencji, o smierci. A zarazem
napawaćy nadzieja na zmiane i odnowe. I wćasnie w tej niezwykle zćozonej i bogatej
wymowie filozoficznej tkwi sića tego ciekawego bierun skiego traktatu o czćowieku i jego
drodze ku Prawdzie.
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