


CMENTARZ I STÓŁ



seria:
res humanae





Pierwsze wydanie książki ukazało się  
w serii Monografie FNP wydanej przez  

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.0., Wrocław 2006

Korekty
Ewelina Gajewska

Projekt okładki 
Tomasz Jaroszewski

Printed in Poland
© Copyright by Justyna Straczuk  

and Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2013

ISBN 978-83-231-3012-3

WYDAWNICTWO NAUKOWE  
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

Redakcja:  ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel. +48 56 611 42 95, fax  +48 56 611 47 05

e-mail: wydawnictwo@umk.pl 
Dystrybucja: ul. Reja 25, 87-100 Toruń

tel./fax: +48 56 611 42 38, e-mail: books@umk.pl

www.wydawnictwoumk.pl

Wydanie drugie 
Druk: Wydawnictwo Naukowe UMK 

ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń 
Oprawa: Abedik Sp. z o.o. 

ul. Glinki 84, 85-861 Bydgoszcz



spis treści

podziękowania ....................................................................................... 9
wstęp ......................................................................................................... 11

rozdział 1. pojęcia, problemy badawcze, teren i metoda  ....... 17
Pogranicze, etniczność, wielokulturowość  ................................... 17

Koncepcja kultury w kontekście pogranicza etniczno- 
-kulturowego ............................................................................. 18
Koncepcja etniczności w kontekście „kulturowej odrębności  
grup etnicznych” ....................................................................... 21
Wielokulturowość obszarów pogranicza ............................... 30
Antropologia pogranicza ......................................................... 37

Tło społeczno-historyczne badanego terenu ................................ 40
Mityzacja rzeczywistości pogranicza ..................................... 40
Wiadomości o miejscowościach ............................................. 46

O metodzie pracy terenowej ........................................................... 51
Nawiązywanie „ludzkich” relacji .................................................... 53
Rozmowa ........................................................................................... 56
Technologiczne „ekstensje” ............................................................. 57

rozdział 2. cmentarz i formy pamięci. o dynamice  
wyznaniowych granic ........................................................................ 63

„Byliby groby, to by i pomnili, a tak…”, czyli o materii pamięci  67
Granice cmentarza – granice społeczności? .......................... 67
Pamięć zbiorowa ....................................................................... 74
Indywidualizacja pamięci ........................................................ 81

„Jednakowo, tylko my po swojemu i oni po swojemu”, czyli  
o względności różnic ........................................................................ 86

Praktycyzm i metafizyka: tradycje Kościoła zachodniego  
i wschodniego ............................................................................ 87
Wspólnota strukturalna – wspólnota religijna ..................... 99
Śmierć chłopska ........................................................................ 102
Wyznanie jako cecha rodzinna ...............................................  112
Asymetria prestiżu: wsie katolickie versus wsie prawosławne 115
Równorzędność wyznań – wsie mieszane ............................. 123



6 SPIS  TREŚCI

Odmienność terenu polskiego i białoruskiego ..................... 126
„I po co tu rozdzielać?”, czyli o unieważnianiu granic ................ 133

O rodzinnej strukturze cmentarza  ........................................ 134
Zasady grzebania – przekraczanie granic  ............................. 136
Dialog cyrylicy z łacinką  ......................................................... 145
Dwuimienność, podwójność  .................................................. 157

Wnioski .............................................................................................. 161

rozdział 3. wspólnota stołu. o integracyjnych 
właściwościach pożywienia ............................................................. 163

Jedzenie jako temat badawczy  ........................................................ 163
Różnicujące i integrujące właściwości pożywienia .............. 174
Jedzenie jako temat rozmów i element etnograficznego 
doświadczenia ........................................................................... 183

Jedzenie jako komponent chłopskiego losu  ................................. 187
Związki z chłopskim etosem  .................................................. 188

Ziemia – żywicielka  .......................................................... 188
Etyka pracy na roli ............................................................ 192
„Minimalizm konsumpcyjny” ........................................... 194

Kultura biedy ............................................................................. 198
Rodzina – wspólnota dzielenia się  .................................. 199
Doświadczenie głodu – pamięć smaku  ........................... 201
Jedzenie jako metonimia życia  ........................................ 205

Powszednie i świąteczne  ......................................................... 207
Cykl świąteczny a jakość diety .......................................... 207
Kanonizacja jedzenia  ....................................................... 212

Kres kultury chłopskiej? .......................................................... 216
Sztuka gotowania  .............................................................. 216
Przerwanie tradycji  .......................................................... 222

Jedzenie jako materialny znak więzi społecznych  ....................... 226
Krąg rodzinny i sfera domowa  ............................................... 226

Gospodarstwo ..................................................................... 229
Semantyka chleba .............................................................. 234

Wspólnota rodzinno-sąsiedzka .............................................. 237
Dary z pożywienia ............................................................. 237
Uroczystości rodzinne i zabawy składkowe: model 
konsumpcji obfitej .............................................................. 239
„Darzenie się” – podtrzymywanie więzi .......................... 243
Pomoc sąsiedzka – poczęstunek i wódka ......................... 246

Podziały i granice – szlachta i chłopi ..................................... 250



7SPIS  TREŚCI

Jedzenie a różnice wyznaniowe  .............................................. 254
Pokarmy świątynne i obrzędowość wiejska  .................... 255
Wódka i kapłański autorytet  ........................................... 263
Podwójność czasu – „pierwsze” i „drugie” święta  .......... 265
Rodziny mieszane – rozmycie granic ............................... 268

Wnioski  ............................................................................................. 271

zakończenie. przechodniość, sytuacyjność i stopniowalność  
pogranicza.............................................................................................. 275
cytowani rozmówcy ............................................................................. 281
bibliografia ............................................................................................ 287
summary ................................................................................................... 301
indeks osobowy ..................................................................................... 305





podziękowania

Chciałabym serdecznie podziękować za życzliwość, gościnę i wspa-
niałe opowieści wszystkim swoim Rozmówcom, dzięki którym ta 
praca powstała, zwłaszcza zaś Paniom: Marii Serafinowicz, Włady-
sławie Leonczyk i Zuzannie Kozłowskiej z Papierni, Państwu Tere-
sie i Dionizemu Biernackim z Roubów, Paniom: Walentynie Rychlic-
kiej, Wierze Nowickiej i Walentynie Zajko z Radziwoniszek, Janinie 
Uszko z Feliksowa, Felicji Skorupskiej, Eugenii Szkurynowej i Jani-
nie Skorupskiej z Topolan oraz Irenie Żerel z Białegostoku.

Wiele zawdzięczam również swoim koleżankom badaczkom – 
wytrwałym towarzyszkom etnograficznych wzlotów i upadków: Kasi 
Dąbek, Kasi Dołęgowskiej-Urlich, Kasi Kolasie, Dance Życzyńskiej-
-Ciołek, Renacie Banasińskiej, Małgosi Żerel, Małgosi Litwinowicz. 
Z ich doświadczenia i owoców pracy terenowej obficie tutaj korzy-
stam. Za wspólne wyjazdy i rozmowy w sposób szczególny wdzięcz-
na jestem Ance Engelking, od której uczyłam się warsztatu bada-
cza terenowego. Wiele uwag i wniosków zawartych w tej książce jest, 
mniej lub bardziej świadomym, zapożyczeniem lub rozwinięciem jej 
oryginalnych spostrzeżeń i intuicji, którymi zawsze hojnie i bezinte-
resownie się z nami dzieliła.

Osobne podziękowania chciałabym złożyć: Panu Profesorowi 
Rochowi Sulimie – za inspirujące teksty, nie tylko o kulturze chłop-
skiej, oraz za nieocenioną pomoc w konceptualizacji tej pracy, Pani 
Profesor Joannie Kurczewskiej – za merytoryczne i duchowe wspar-
cie socjologa „rozumiejącego”, Pani Profesor Elżbiecie Smułkowej – za 
dobrą szkołę interdyscyplinarności w  badaniach nad pograniczem, 
Panu Profesorowi Michałowi Buchowskiemu – za życzliwą lekturę 
i cenne uwagi antropologa.

Rodzicom zaś i mężowi dziękuję za cierpliwość i czynne pomna-
żanie czasu, jaki mogłam poświęcić na przygotowanie tej książki.





wstęp

W niniejszej pracy skupię się na zagadnieniach związanych ze spe-
cyficzną sytuacją kulturową i  społeczną, jaką jest pogranicze wy-
znaniowe, a konkretniej, na przejawach kulturowej pograniczności 
w życiu codziennym mieszkańców kilku wiosek z pogranicza kato-
licko-prawosławnego Polski i Białorusi. Pisząc o tym świecie i tych 
ludziach, celowo będę posługiwać się dość neutralnym terminem 
„pogranicze wyznaniowe”, abstrahując od innych wieloznacznych 
i semantycznie gęstych określeń, stosowanych przy opisach terenów 
położonych po obu stronach wschodniej granicy Polski. Pogranicze 
prawosławno-katolickie, obejmujące obszar położony wokół grani-
cy wpływów Kościoła wschodniego i zachodniego, jest pojęciem wy-
jątkowo konkretnym, dającym się wyznaczyć geograficznie i histo-
rycznie. Jednak to nie pogranicze terytorialne ani jego historyczne 
uwarunkowania będą przedmiotem bezpośredniej analizy. Będzie 
to raczej studium nad pograniczem, które niekoniecznie ma jakieś 
realne kształty, które funkcjonuje w  umysłach ludzi, gdzie grani-
ce mają naturę symboliczną, podlegając nieustannym fluktuacjom, 
przesunięciom, zmianom.

Operując określeniami „katolik”, „prawosławny”, celowo unikam 
również narodowych kwalifikatorów, chyba że mają one jakiś zwią-
zek z  poruszaną problematyką. W  pełni akcentuję niewspółmier-
ność kryterium wyznaniowego, jak również językowego w narodo-
wym samookreśleniu się tutejszych mieszkańców. Zresztą kwestie 
identyfikacyjne – rozumiane za Antoniną Kłoskowską1 jako naro-
dowe samookreślenie się w odróżnieniu od tożsamości, obejmują-
cej znacznie szerszy zakres świadomości – nie są tu bezpośrednim, 
ani nawet pośrednim przedmiotem zainteresowania. Nawet sama 
przynależność religijna jest tu częstokroć wyróżnikiem niestabilnym 
i niejednoznacznym. Pomimo wyraźnej granicy istniejącej na mapie, 

1 Zob. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996.
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granica osobnicza między katolikami i prawosławnymi bywa równie 
płynna. Nie tylko w przypadku mieszanej wyznaniowo wsi, miesza-
nej rodziny, ale też w przypadku poszczególnych osób zdarza się, że 
rozróżnienia religijne ulegają rozmyciu, że możliwa staje się wyzna-
niowa „przechodniość”, podwójność. Każdy mieszkaniec tego terenu, 
ze swoim indywidualnym pochodzeniem, życiowym doświadcze-
niem, otoczeniem społecznym, nosi w sobie osobną, dającą się opi-
sać jedynie idiosynkratycznie, a nie systemowo, sytuację pogranicza.

Miejscem, w którym „toczy się” opisywana codzienność pogra-
nicza, jest kilka wsi na pograniczu prawosławno-katolickim, w któ-
rych prowadzone były terenowe badania etnograficzne: na Białoru-
si w latach 1993–2001, w Polsce w latach 2001–2003. Zobaczymy tu 
przede wszystkim, jak „działa” w warunkach pogranicza kluczowa 
instytucja kultury chłopskiej2 – struktura rodzinno-sąsiedzka; jak 

2 W literaturze przedmiotu oprócz pojęcia „kultura chłopska” funkcjonuje jesz-
cze pojęcie „kultura ludowa”, często utożsamiane z tym pierwszym, a tylko po 
części z nim związane, mające dziś dużo szerszy zakres semantyczny i obrosłe 
różnego typu mitologizacjami i folklorystyczną ideologizacją (por. np. R. Suli-
ma, Literatura a dialog kultur, Warszawa 1982). Posługując się terminem „kultu-
ra chłopska”, mam na myśli kulturę historycznie ukształtowanej warstwy (klasy) 
społecznej, której członkowie utrzymywali się od zawsze z pracy na roli. Praca 
ta, odznaczająca się niezwykle bogatą symboliką, była podstawą formułowania 
chłopskiego światopoglądu, systemu wartości, obrzędowości, zasad życia spo-
łecznego. Rzeczą dyskusyjną jest jednak kwestia, czy dzisiaj mamy jeszcze do 
czynienia z kulturą chłopską pojmowaną jako kultura bytu konkretnej warstwy 
społecznej – taką, jaka do tej pory była opisywana przez etnografów – por. np. 
klasyczny tekst K. Dobrowolskiego, Chłopska kultura tradycyjna, w: idem, Stu-
dia nad życiem społecznym i  kulturą, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1966. Czy kultura sukcesywnie pozbawiana swojego „technicznego 
zaplecza”, związanego z tradycyjnie wykonywaną pracą fizyczną na roli, jest na-
dal kulturą chłopską? Czy chłopem jest nieposiadający własnej ziemi (najwyż-
sza wartość chłopskiego etosu) kołchoźnik albo tzw. chłoporobotnik dojeżdża-
jący do pracy do miasta? Choć w dalszej części pracy będę jeszcze pisać o wciąż 
żywych i wyznawanych wartościach chłopskiego etosu, to należałoby tu od razu 
zaznaczyć, że – zwłaszcza w przypadku młodszego pokolenia – mamy często-
kroć do czynienia jedynie z formami szczątkowymi tej kultury. Moja praktyka 
badawcza i liczne rozmowy z mieszkańcami wsi nie pozwalają mi jednak zgo-
dzić się z W. Myśliwskim (Kres kultury chłopskiej, „Gazeta Wyborcza” 2004, 22–
–23 V), że ten specyficzny sposób myślenia, działania i wartościowania, który 
nazywa się kulturą chłopską, jest już dzisiaj jedynie kategorią historyczną.
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wzdłuż i  w  poprzek różnic kulturowych, wynikających z  odmien-
nych tradycji Kościoła wschodniego i  zachodniego, działają więzi 
wspólnotowe, wynikające z pokrewieństwa i bliskiego zamieszkiwa-
nia. Mówiąc o strukturze rodzinno-sąsiedzkiej, nie mam, rzecz jasna, 
na myśli jakichś mechanicznych i determinujących powiązań mię-
dzy ludźmi, ale znaczenie, jakie tego typu relacjom nadaje się w kul-
turze chłopskiej; ich istotność zawiera się więc w myśleniu o nich. 
Silne związki rodzinno-sąsiedzkie, konstytuujące wiejskie społecz-
ności lokalne, sprawiają, że różnice kulturowe są najczęściej neutra-
lizowane przez społeczną interakcję, w której ramach dokonuje się 
przekraczania granic wyznaniowych. Płaszczyzną łączącą są tu bo-
wiem społecznie uznawane i respektowane wartości kultury chłop-
skiej, przy których podziały wyznaniowe tracą często na znaczeniu.

Praca jest podzielona na dwie części. W  rozdziale pierwszym 
przedstawiam krótki przegląd zagadnień związanych z tematyką po-
granicza i  wielokulturowości. Proponuję odejście od paradygma-
tu badania pogranicza jako „sąsiedztwa grup etnicznych”, rozumia-
nych jako odrębne całości kulturowe „zderzające się” na pograniczu, 
postulując w zamian badanie kultury pogranicza będącej orga-
niczną całością wraz z właściwymi jej zjawiskami, określanymi tutaj 
pojęciami sytuacyjność, przechodniość, nierozróżnialność. 
W  tej części poruszam też wybrane problemy z  historyczno-spo-
łecznego kontekstu badanego terenu oraz prezentuję przyjętą me-
todę badawczą.

Druga część pracy jest poświęcona szczegółowej analizie dwóch 
dziedzin życia kulturowego – śmierci i  pożywienia – które, będąc 
od dawna przedmiotem refleksji antropologicznej, nie były dotąd 
szczegółowo opisywane w kontekście kultury pogranicza. W tym za-
kresie skupiam się jedynie na specyficznych aspektach dotyczących 
umierania i  jedzenia, pozwalających wykazać, jak związane z  tymi 
uniwersalnymi sferami życia różnice kulturowe – w  codziennych 
zachowaniach, w  rytualnej obrzędowości oraz w  ich materialnych 
przejawach – są organizowane w ramach lokalnej społeczności po-
granicza wyznaniowego.

Najpierw analizuję więc przestrzeń wiejskich cmentarzy, któ-
re ukazują pewne istotne elementy pogranicznej rzeczywistości oraz 
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charakterystyczne cechy pamięci chłopskiej i  dokonujące się jej 
przemiany w  ciągu ostatniego wieku. Przestrzeń cmentarza jest 
miejscem, które znakomicie odzwierciedla strukturę społeczną wsi: 
zorganizowana w  skupiska rodzinne jest zarazem wskazaniem na 
istnienie granic wyznaniowych (podział na cmentarze katolickie 
i prawosławne), jak i na ich przekraczanie (grzebanie innowierców 
z uwagi na więzi inne niż wyznaniowe – rodzinne, lokalne itp.). Ana-
liza infrastruktury cmentarnej – charakteru nagrobków i  inskryp-
cji, mieszania się alfabetów, dwujęzycznych wersji imion i nazwisk – 
świadczy, że kulturowa podwójność („biwalencja”), przechod-
niość, nierozróżnialność są immanentną cechą rzeczywistości 
pogranicznej i fenomenu zwanego tutaj kulturą pogranicza.

Podobnie jest z  pożywieniem, będącym przedmiotem anali-
zy w  następnym rozdziale. Jedzenie okazuje się jednym z  najbar-
dziej otwartych, „inkluzywnych” elementów kultury ze względu na 
łatwość dzielenia się nim i wymiany, a przez to – ważnym instru-
mentem tworzenia społecznych więzi. Wspólnota stołu, będąc funk-
cjonalnym elementem systemu komunikacji, pozwala znaczyć, or-
ganizować i  podtrzymywać społeczne relacje, bezpośrednio więc 
wskazuje na granice swojskości i obcości. Wszelkie rytuały, etykieta, 
protokoły użyć, sytuacji i zachowań związanych z jedzeniem odwo-
łują się bezpośrednio do wyznawanych w danej społeczności war-
tości. Pokarmy, uczestnicząc w ważnych momentach życia rodzin-
nego i wiejskiego, stają się znakiem niezwykłego czasu. Dodatkowo, 
istotny jest tu podział na pożywienie codzienne, takie samo dla całej 
społeczności, i na pożywienie rytualne, które różnicuje zachowania 
prawosławnych i  katolików. Właśnie na tej płaszczyźnie dochodzi 
do symptomatycznych sytuacji, w których widać dynamiczny aspekt 
poczucia wspólnotowości – ujawniającego się w zależności lub nie-
zależnie od różnic kulturowych.

Parę słów jeszcze na temat zastosowanej pisowni wypowiedzi 
ustnych oraz wprowadzonych skrótów. Praca zawiera dość dużo 
cytatów z  rozmów z  mieszkańcami pogranicza. Rozmowy prowa-
dzone w  języku polskim, białoruskim lub rosyjskim, a  częstokroć 
będącym mieszaniną tych trzech, zostały spisane po części fonetycz-
nie, tak jak były słyszane, bez stosowania standardowej transkrypcji 
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i bez poprawek gramatycznych. W ten sposób starałam się zachować 
w miarę „naturalne” formy językowej wypowiedzi ustnej, nie chcąc 
utracić nic z ich oryginalności i niepowtarzalności. Mam nadzieję, 
że dla czytelnika polskiego będą one wystarczająco zrozumiałe po-
mimo bariery językowej (trudniejsze słowa zostały objaśnione w na-
wiasach kwadratowych).

Wszystkie cytaty z rozmów zostały opatrzone skrótową infor-
macją o rozmówcy, zakodowaną w następujący sposób: [kraj/miej-
scowość/płeć rozmówcy/wyznanie/rok urodzenia], np.: [P.Top.k.pr.25] 
= [Polska/Topolany/kobieta/prawosławna/ur. 1925]; [B.Pie.m.kat.20] 
= [Białoruś/Pieluńcy/mężczyzna/katolik/ur. 1920].

W tekście stosuję również skróty nazw najczęściej przywoły-
wanych źródeł etnograficznych:

[Feder., nr akapitu] – Michał Federowski, Lud białoruski na Rusi 
Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 
1877–1891, t. 1: Wiara, wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowy-
ska, Słonimia, Lidy i Sokółki, Kraków 1897.

[Kolb., nr strony] – Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 52: Biało-
ruś – Polesie, Warszawa 1984.

[Dworak., ZR, nr strony] – Stanisław Dworakowski, Zwyczaje 
rodzinne w powiecie wysoko-mazowieckim, Warszawa 1935.
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rozdział 1
Pojęcia, problemy badawcze, teren i metoda

Pogranicze, etniczność, wielokulturowość*

Jeśli przyjrzeć się tytułom współczesnych prac poświęconych zwłasz-
cza wschodnim pograniczom Polski1, na pierwszy plan wysuwają się 
kwestie tożsamościowe oraz najczęściej stosowane sformułowanie: 
„pogranicze etniczno-kulturowe”, uzupełniane lub uszczegóławiane 
określeniami „pogranicze językowe” czy „pogranicze wyznaniowe”. 
Epitety „etniczny” czy „kulturowy” są niemal nieodłącznymi okreś- 
leniami pogranicza, zrośniętymi ze sobą na tyle, że czasem stosu-
je się je wymiennie. Samo zaś określenie „etniczno-kulturowy” jest 
swoistą zbitką pojęciową, która wymaga głębszej analizy.

*  Zmodyfikowana wersja tego podrozdziału ukazała się w tomie Oblicza lokalno-
ści. Różnorodność miejsc i czasów, t. 2, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa 2006.

1 Podaję kilka przykładowych tytułów: G. Babiński, Pogranicza etniczne i kultu-
rowe, w: Między Polską a Ukrainą. Pogranicze – mniejszości, współpraca regio-
nalna, red. M. Malikowski, D. Wojakowski, Reszów 1999; idem, Pogranicze et-
niczne, pogranicze kulturowe, peryferie, „Przegląd Religioznawczy” 1994, nr 3;  
A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Trans Hu-
mana, Białystok 1995; E. Smułkowa, Problem języków narodowych w praktyce 
religijnej na białorusko-litewsko-polskim pograniczu etniczno-kulturowym, „Stu-
dia nad Polszczyzną Kresową” 1994, t. 7; D. Wojakowski, Stosunki etniczne i wy-
znaniowe na pograniczu polsko-ukraińskim, „Przegląd Poloniny”1995, R. XXI, 
z. 4; idem, Sytuacja religijna na pograniczu polsko-ukraińskim w kontekście sto-
sunków etnicznych, „Przegląd Polonijjny” 1997, z. 3; Religijność ludowa na pogra-
niczach kulturowych i etnicznych, red. I. Bukowska-Floreńska, Uniwersytet Ślą-
ski, Katowice 1999.
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Koncepcja kultury w kontekście pogranicza etniczno-kulturowego

Kiedy używa się terminu „etniczno-kulturowy”, z  reguły definiuje 
się jedynie pierwszy jego człon, natomiast drugi, dotyczący kultu-
ry, jest rozumiany niejako sam przez się. Nacisk kładzie się zresz-
tą nie tyle na samą kulturę, ile na różnicę kulturową, która jest 
jednym z podstawowych kryteriów, jakimi posługują się socjologo-
wie przy wyznaczaniu pograniczy: „Pogranicze było wyodrębniane 
i  analizowane głównie w  oparciu o  odrębności kulturowe i  proce-
sy wzajemnego przenikania czy zderzenia kultur […] – pisze Grze-
gorz Babiński. – Uwzględniane najczęściej różnice to odmienno-
ści etniczne, język, religia i świadomość przynależności do szerszej 
zbiorowości – regionalnej lub etnicznej”2. Jednak – mimo że sugeru-
je się tu zainteresowanie kwestiami kulturowymi – uwaga większo-
ści autorów koncentruje się na problematyce tożsamościowej. Zresz-
tą pojęcie „kulturowego zróżnicowania” ogranicza się zazwyczaj do 
języka i wyznania, które nie są bynajmniej traktowane jako odręb-
ne kategorie poznawcze, lecz jedynie jako grupowe emblematy, bę-
dące znakami tożsamości członków badanych społeczności. W so-
cjologii pogranicza język i wyznanie są opisywane w związku z tym 
jednowymiarowo, jakby były kategoriami rozdzielnymi i wewnętrz-
nie homogenicznymi, spełniającymi warunki prostego równania: ję-
zyk i/lub wyznanie równa się przynależności do określonej grupy 
etnicznej. Zadaniem badacza w  tej sytuacji jest najczęściej spraw-
dzenie, w jakim stopniu owo równanie (traktowane najczęściej jako 
„obiektywny” stan rzeczy) znajduje odzwierciedlenie w świadomo-
ści osób badanych.

Pomijając dyskusyjną kwestię zakładanej zgodności stanowiska 
badacza i osób badanych co do samego zjawiska etniczności, o czym 
za chwilę, traktowanie języka czy wyznania jako jednowymiaro-
wego emblematu, niemal pewnika etnicznej identyfikacji, reduku-
je tak istotne i  charakterystyczne dla pogranicza sytuacje, jak np. 
w aspekcie lingwistycznym – dwujęzyczność społeczna („dyglosja”), 
gdzie dwóch języków używa się wymiennie na co dzień w zależno-

2 G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, 
tożsamość, Nomos, Kraków 1997, s. 52.
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ści od społecznej sytuacji36, czy interferencje językowe prowadzące 
do powstania gwar mieszanych, gdzie częstokroć trudno przypisać 
mowę użytkownika do jednego tylko języka. W takich sytuacjach ję-
zyk użytkownika przestaje być jednoznacznym wyznacznikiem et-
nicznym, chyba że założy się możliwość podwójnej czy mnogiej et-
niczności47. Mniej złożonym i „kłopotliwym” kryterium wydaje się 
wyznanie, choć – jak to zostanie pokazane w dalszej części pracy – 
również i tutaj dochodzi często do rozmycia granic, bo spotyka się 
osoby mające podwójną kompetencję i odczuwające związek z dwie-
ma religiami. Na pograniczu, zwłaszcza jeśli jest to pogranicze typu 
„przejściowego”58, „otwartego”69, jednoznaczne kryteria-identyfika-
tory bywają niezmiernie zawodne.

Poza językiem i  religią, mającymi zazwyczaj jedynie wskaźni-
kowy charakter, w socjologii pogranicza rzadko wspomina się o in-
nych cechach kulturowych, które są najczęściej zagadkowo nazywa-
ne „obyczajem”, „kulturową tradycją”, „etniczną odmiennością” – tak 
naprawdę nie wiadomo, co kryje się za tymi enigmatycznymi sfor-
mułowaniami, bo prawie nigdy się ich nie precyzuje. Ich śledzenie 
powierza się natomiast etnografom – badaczom ponoć „odpowie-
dzialnym” za tę sferę kultury. Głos etnografów w  tej sprawie daw-
no już jednak stracił na sile. Wypracowana przez nich i popularna 
jeszcze w latach 70. metoda kartograficzna, polegająca na wyznacza-
niu geograficznych zasięgów pojedynczych elementów kulturowych, 

3 C. F. Ferguson, Diglossia, „Word” 1959, nr 15; J. A. Fishman, Bilingualism and Bi-
culturism as Individual and Societal Phenomena, w: The Rise and Fall of the Eth-
nic Revival Perspectives on Language and Ethnicity, Haga 1985.

4 Taką propozycję, opartą na socjolingwistycznym modelu dwujęzyczności, zło-
żył zresztą J. A. Fishman, nazywając przedstawiony model di-ethnią, zastrzega-
jąc jednocześnie, że jest to zjawisko występujące niezmiernie rzadko (podane 
przez niego przykłady to dość hermetyczne środowiska amerykańskich Chasy-
dów i Amiszów). Zob.: J. A. Fishman, op. cit.

5 Opozycję pogranicza „przejściowego” i „stykowego” (w oparciu o kryteria ję-
zykowe) wprowadza J. Chlebowczyk, Obszary pogranicza językowo-narodowe-
go we wschodniej Europie, w: Z problemów integracji społeczno-politycznych na 
Górnym Śląsku, red. Z. Zieliński, Kraków 1980.

6 Klasyfikację na pogranicze „otwarte” i „zamknięte” stosuje A. Kłoskowska, Kul-
tury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996.
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okazała się nieprzydatna w badaniach nad pograniczem, i to co naj-
mniej z dwóch powodów. Po pierwsze – dlatego że zawsze pojawiały 
się kłopoty z ustaleniem rodowodu tychże elementów i przypisania 
ich do któregoś ze stykających się obszarów kulturowych; po drugie – 
w refleksji nad samą kulturą nie traktuje się jej już jako zbioru nie-
zależnych elementów, ale jako wewnętrznie spójny system znaczą-
cy. Metoda geograficzno-kartograficzna wyznaczania „obiektywnie” 
istniejących granic kulturowych okazała się niewłaściwa również 
dlatego, że pomijała tak ważny czynnik, jak uczestnictwo w kultu-
rze samych mieszkańców pogranicza – badane „elementy kulturo-
we” miały funkcjonować niejako niezależnie od nich, tak jakby lu-
dzie byli całkowicie pasywni w  stosunku do kultury. A  skoro tak, 
etniczność, mająca się wszak opierać na kulturowym zróżnicowa-
niu, dotyczyłaby nie samych ludzi, lecz jedynie wytworów kulturo-
wych7. Ryszard Kantor podsumowuje te próby następująco: „Kultu-
ra nie może być przedstawiana jako suma wybranych zjawisk, jest to 
struktura funkcjonalnie powiązanych elementów. […] Wnioskowa-
nie na podstawie map zasięgów zjawisk etnograficznych musi być 
ograniczone do samych elementów kultury, nie może obejmować 
bez istotnych zastrzeżeń ich użytkowników. Stwierdzenie odrębno-
ści kulturowej jakiegoś terenu jeszcze nie stanowi określenia go pod 
względem etnicznym”8.

W badaniach nad pograniczem mamy zatem do czynienia z sy-
tuacją, gdzie z  jednej strony uwaga skupiona jest przede wszyst-
kim na kwestiach narodowej identyfikacji, a kultura jest reifikowa-
na i traktowana „użytkowo” – służy potwierdzeniu lub zaprzeczeniu 
świadomościowych wyznaczników, z drugiej zaś strony, przez kon-
centrację na samych tylko wytworach kultury, traktuje się ją bezoso-
bowo, bez uwzględnienia perspektywy ludzi biorących w danej kul-
turze udział, którzy są przez to niejako mechanicznie przypisani do 
analizowanych elementów kulturowych. Tymczasem kultura nie jest 

7 W ten zresztą sposób, na podstawie wykopalisk archeologicznych, wyznaczano 
przecież etniczną, a nawet narodową przynależność różnych obszarów kulturo-
wych, co miało zaświadczać ich „odwieczną” przynależność do macierzy.

8 R. Kantor, Kultura pogranicza jako problem etnograficzny, w: Zderzenia i przeni-
kanie kultur na pograniczach, red. Z. Jasiński, J. Korbel, Opole 1989, s. 225.
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jedynie „czymś”, do czego ludzie należą, ani jedynie „czymś”, co na-
leży do ludzi, lecz jednocześnie jednym i drugim, uaktywniając się 
we wszystkich ludzkich relacjach i powodując, że te relacje mają ja-
kieś określone znaczenie. Oba stanowiska redukują zatem kulturę do 
poręcznych fetyszy, które mają służyć uprawomocnieniu przyjętych 
założeń i hipotez.

Koncepcja etniczności w kontekście „kulturowej odrębności grup 
etnicznych”

Zajmijmy się teraz pierwszym członem sformułowania „etniczno-
-kulturowy”, stosowanym w  pracach na temat pogranicza. Jak już 
mówiłam, w  skład definicji etniczności niemal zawsze wchodzi 
element kulturowego zróżnicowania – rzeczywistego czy deklarowa-
nego9. Pojawienie się określenia „etniczny” nawiązuje do kultury ro-
zumianej jednak w swoisty sposób – jako kultura grupy etnicznej. 
W polskiej tradycji socjologicznej zjawisko etniczności jest bowiem 
niemal zawsze kojarzone z pojęciem grupy etnicznej, a pogranicze 
kulturowe jest najczęściej opisywane jako sąsiedztwo grup etnicz-
nych. Grupy etniczne traktuje się przy tym na ogół jako nośniki od-
rębnych całości kulturowych – kultur etnicznych właśnie. Granice 
tych jednostek są najczęściej wyznaczanewzdłuż granic językowych 
i  wyznaniowych, które potwierdzają też istnienie grup etnicznych 
w historii.

Przywoływana przez wielu autorów definicja grupy etnicznej, 
zaproponowana przez Andrzeja Sadowskiego jeszcze w  latach 70. 
i powtórzona w jego pracy z roku 1995, podaje, że grupa etniczna 
to „wszystkie trwałe postacie integracji społecznej powstałej w wy-
niku obiektywnego procesu historycznego na gruncie języka, au-
tentycznego lub domniemanego pochodzenia, religii i innych czyn-
ników, cechujące się poczuciem odrębności w stosunku do innych 

9 Por.: G. Babiński, Etniczność, hasło w: Encyklopedia socjologii, t. 1, red. H. Do-
mański et al., Warszawa 1998, s. 191–195; A. Posern-Zieliński, Etniczność, hasło 
w: Słownik etnologiczny: terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa–Poznań 
1987, s. 79–82.
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zbiorowości”10. Jak widać, na pierwszy plan przy wyróżnianiu gru-
py etnicznej wysuwają się znowu stałe i uniwersalne cechy kulturo-
we – język i religia oraz bliżej nieokreślone „inne czynniki” – jako 
podstawowe wyznaczniki poczucia odrębności jej członków. Język 
i religia są tu traktowanejako „obiektywne”, trwale przypisane wła-
ściwości grup etnicznych, które niejako automatycznie sprawiają, że 
członkowie grupy etnicznej, identyfikując się z nimi, mają świado-
mość swojej odrębności względem innych. Co niezmiernie istotne, 
grupa etniczna, w przekonaniu autora definicji, miałaby być zjawi-
skiem czasowo trwałym, powstałym niejako samorzutnie, w wyni-
ku „obiektywnego procesu historycznego”. Jest więc nie tyle tworem 
myślowym, ile niejako „naturalnie” istniejącą, „przyrodniczą” jed-
nostką życia społecznego.

Jednym z  istotnych ograniczeń tego typu definicji jest poku-
sa dopasowywania tych „obiektywnych” cech kulturowych do po-
czucia grupowej (w  tym przypadku etnicznej) przynależności jej 
użytkowników. Badacz, dysponujący takimi „obiektywnymi” dany-
mi, uzurpuje sobie prawo do oceny poziomu etnicznej samoświa-
domości przedstawicieli badanych społeczności i  do oceny zgod-
ności rzeczywistości subiektywnej ze stanem „faktycznym”. Bada 
się więc tożsamość podmiotu, ale w oparciu nie o jego własne kry-
teria, ale o „naukowe” kryteria badacza, zawłaszczając tym samym 
świadomość badanych osób. Rezygnując z  ich perspektywy, zmu-
sza się ich podczas badań – mających zazwyczaj charakter ilościo-
wy i będących gotowym oraz z góry wiadomym projektem, którego 
zadaniem nie jest bynajmniej dostosowywanie się do badanej rze-
czywistości – do „wtłaczania się” w proponowane rozdzielne katego-
rie, które są projekcją siatki pojęciowej badacza. Tymczasem to, co 
ma etniczne konotacje dla badaczy, niekoniecznie musi mieć tako-
we dla podmiotów badań. „Ponieważ nasze koncepcje, na przykład 
etniczność czy nacjonalizm, są naszymi własnymi pomysłami – 
powiada Richard Jenkins – nie możemy zakładać, że sami użytkow-

10 A. Sadowski, Pojęcie grupy etnicznej w socjologii, „Studia Socjologiczne” 1973, 
nr 4, s. 186, powtórzone w: idem, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość 
mieszkańców.



23POJĘCIA,  PROBLEMY BADAWCZE,  TEREN I  METODA

nicy mają takie same wyobrażenia na temat tego, w jaki sposób świat 
jest skonstruowany, nawet jeśli używają tych samych słów, co my”11. 
Nadając własnym przekonaniom na temat pewnych zjawisk społecz-
nych sankcję uniwersalności, będącej wyrazem „obiektywnej praw-
dy” i naukowej bezstronności, trudno jest dostrzec (a tym bardziej 
przyznać prawo racji) problem z lokalnego punktu widzenia, tak jak 
jest postrzegany przez same podmioty (traktowane w tym przypad-
ku jako przedmioty) badań.

W  heroicznej próbie uchwycenia rozmaitych znaczeń związa-
nych z  etnicznością Grzegorz Babiński formułuje z  kolei następu-
jącą definicję, różniącą się już znacznie od stanowiska Sadowskiego: 
„Mimo wszystkich rozbieżności i kontrowersji można zdefiniować 
etniczność jako zespół cech grupowych. Cechy te to na pewno pe-
wien rodzaj więzi, chociaż niesprowadzalny do więzi prymordial-
nej12, to również świadomość wspólnego pochodzenia i wspólnoty 
kulturowej i – oparte na tej świadomości – poczucie my, oddziela-
jące grupę od innych grup etnicznych, a także, w pewnych wymia-
rach, od reszty świata”1316. Mówi się tu już nie tyle o „obiektyw-
nie” istniejącej wspólnocie kulturowej, ile jedynie o świadomości jej 

11 R. Jenkins, Rethinking Ethnicity: Arguments and Explorations, Sage, London 
1997, s. 16.

12 Koncepcja więzi prymordialnej, zaproponowana przez E. Shilsa (Tradition, 
Chicago 1958), a rozwinięta w kontekście etniczności przez C. Geertza (The In-
terpretation of Cultures, New York 1973), jest historią nieustannych nieporozu-
mień. C. Geertz, pisząc o więzi prymordialnej, miał na myśli nie tyle naturalnie 
istniejącą pierwotną więź spajającą grupę, ile raczej przekonanie o jej istnieniu 
wyznawane przez członków tejże grupy. „Przez więzi prymordialne – tłumaczył 
wiele lat potem C. Geertz – rozumiane jest (przynajmniej przeze mnie) przy-
wiązanie do wyobrażeń, które pochodzi od podmiotu, nie obserwatora, o fak-
tach społecznej egzystencji – posługiwanie się określonym językiem, przynależ-
ność do określonego wyznania, urodzenie się w określonej rodzinie, wyłonienie 
się z określonej historii, życie w określonym miejscu: podstawowe fakty (zno-
wu, widziane z  perspektywy użytkownika) krwi, mowy, zwyczaju, wiary, za-
mieszkania, historii, wyglądu fizycznego itd.” (C. Geertz, Ethnic Conflict: Three 
Alternative Terms, „Common Knowledge” 1993, nr 2 (3), s. 58) Tymczasem kon-
cepcja więzi prymordialnej stała się (co widać również w piśmiennictwie pol-
skim) elementem „tubylczych wierzeń” samych badaczy, którzy nadali jej status 
„obiektywnie” istniejącej.

13 G. Babiński, Etniczność, s. 194.
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istnienia, abstrahując od „rzeczywistego” stanu rzeczy (jeśli taki stan 
da się w ogóle określić) i jego historycznego podłoża. Za najważniej-
szą cechę grupy etnicznej (autor nadal posługuje się tu jednak poję-
ciem grupowości) Babiński uważa spajającą ją wewnętrzną więź, 
a więc odwołuje się bezpośrednio do rzeczywistości subiektywnej – 
do tego, co mentalnie łączy członków grupy etnicznej.

Jak widać, różnica w porównaniu ze stanowiskiem Sadowskie-
go tyczy się zagadnień natury ontologicznej – polega na uwzględnie-
niu w głównej mierze aspektu świadomościowego i  rzeczywistości 
myślowej w oderwaniu od „przyrodniczej”, istniejącej niejako obiek-
tywnie rzeczywistości. Jest to ogólna tendencja, na jaką wskazuje Ba-
biński w swej charakterystyce przemian we współczesnych socjolo-
gicznych badaniach pograniczy. Wymienia tu m.in. takie czynniki, 
jak „[…] przechodzenie od przede wszystkim geograficznego ob-
szaru do przestrzeni społecznej wyznaczanej w sposób symbolicz-
ny” i „[…] przechodzenie od styku i przenikania różnic kulturowych 
i  ekonomicznych do styku tożsamości grupowych wyznaczanych 
przede wszystkim symbolicznie”14. Babiński stawia jednak na koń-
cu dość zaskakujące pytanie, świadczące o  poczuciu niepewności 
w związku z utratą „materialnego” gruntu badawczego: „Pogranicze 
staje się bardziej przestrzenią kulturową, wprost symboliczną niż fi-
zyczną. Czy jest to więc w dalszym ciągu pogranicze?”15 Niepokój 
zawarty w tym pytaniu podziela również w innym miejscu Andrzej 
Sadowski: „Najczęściej pogranicze bywało pojmowane jako obszar 
przenikania się i styku co najmniej dwóch kultur i/lub zbiorowości 
etnicznych. […] Najistotniejsze jest to, że na tych tradycyjnych ob-
szarach pogranicza zachodzące współczesne kontakty i  przejawia-
jące się zróżnicowania kulturowe mają w coraz większym zakresie 
jedynie [wyróż. – J. S.] identyfikacyjno-symboliczny charakter”16. 
Jak widać, rzeczywistość „jedynie symboliczna”, niemająca wymiaru 
materialnego (tak jakby świat fizyczny i świat znaczeń były w pełni 

14 Idem, Pogranicza etniczne i kulturowe, s. 21–22.
15 Ibidem, s. 22.
16 A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie, passim.
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niezależne i odrębne), jest przez obu socjologów odbierana jako, do 
pewnego stopnia, nierealna.

Stanowisko Babińskiego, dotyczące tożsamościowego statusu et-
niczności, nie jest czymś specjalnie nowym ani zaskakującym. Na 
głównie świadomościowy wymiar etniczności już dużo wcześniej 
zwracał uwagę Józef Obrębski. Jeszcze w latach 30., w znakomitym 
artykule Problem grup etnicznych w etnologii i jego socjologiczne uję-
cie17 wskazywał on na wyłącznie myślowy, symboliczny wymiar tego 
zjawiska: „Jak każda formacja społeczna, a taką właśnie jest grupa et-
niczna, grupa etniczna istnieje tylko o tyle, o ile istnieje ona w świa-
domości tych, co do niej należą, i tych, co należąc do innych grup 
podobnych, sami siebie z niej wyłączają. Jak każda grupa społeczna, 
grupa etniczna jest bowiem tworem wyobrażeniowym [wyróż. – 
J. S.], nie konkretnym”18. Obrębski krytycznie wypowiada się na te-
mat możliwości faktycznego wyznaczania zróżnicowania etnicznego 
na podstawie „rzeczywistych” różnic kulturowych. Podkreśla przy 
tym, że tylko te elementy kulturowe, które są istotne z punktu wi-
dzenia członków grup etnicznych, są używane do ich autocharakte-
rystyki. Najważniejszy jest tu czynnik nie tyle kulturowy, ile społecz-
ny. „Tylko pewne aspekty odrębności kulturalnych mają znaczenie: 
tylko te mianowicie, które zaważyć mogą na kształtowaniu się tych 
bardzo zdawkowych i przejściowych stosunków, do których docho-
dzi między członkami odrębnych grup. Tylko te zatem, które posia-
dają swoje znaczenie społeczne”19. Obrębski zwraca również uwa-
gę na dynamiczny aspekt etniczności, na to, że grupy etniczne nie 
są tworami stałymi i niezmiennymi: „Podział na poszczególne gru-

17 J. Obrębski, Problem grup etnicznych w  etnologii i  jego socjologiczne ujęcie, 
„Przegląd Socjologiczny” 1936, t. 4.

18 Ibidem, przedruk w: Sto lat socjologii polskiej: od Supińskiego do Szczepańskiego, 
red. J. Szacki, Warszawa 1995, s. 689. Co charakterystyczne dla epoki J. Obręb-
skiego (choć nie tylko, bo Kłoskowska zdaje się podzielać ten pogląd w książ-
ce pt. Kultury narodowe), badacz ten traktował grupy etniczne jako „grupy par 
excellence ludowe”, a więc wszelkie zjawiska etniczności zachodzić miały jedy-
nie w obrębie jednej warstwy społecznej, niedojrzałej jeszcze do narodowych 
ideologii. Współcześni badacze traktują raczej zjawisko etniczności nie jako 
przednarodowe, ale innej natury niż narodowe.

19 J. Obrębski, Problemy gryp etnicznych, s. 692.
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py etniczne nie jest bowiem zjawiskiem statycznym. Zróżnicowa-
nia etniczne podlegają nieustannym zmianom i fluktuacjom i w po-
szczególnych wypadkach możemy się spotkać z różnymi fazami tych 
przeobrażeń”20.

Jednak to, co najistotniejsze w  myśli Obrębskiego i  co najbar-
dziej zbliża go do współczesnego nurtu etnicznego w antropologii 
społecznej, to zwrócenie uwagi na „negatywowe” oblicze grup et-
nicznych: w ich autocharakterystyce istotne są nie tyle cechy własne 
grupy, ile to, co różni ją od innych grup. Świadomość odrębności 
od innych jest zasadniczą cechą organizującą grupę etniczną. „Toteż 
grupa etniczna nie posiada rozbudowanej, skrystalizowanej i  zin-
tegrowanej świadomości etnicznej, to znaczy zespołu usystema-
tyzowanych i  uzgodnionych ze sobą koncepcji, ujmującego w  pe-
wien schemat wyobrażeniowy własną rzeczywistość grupową. […] 
W  koncepcjach jakiejś grupy etnicznej wybija się więc na pierw-
szy plan stale i niezmiennie wizerunek grupy obcej”21. Stanowisko 
to różni się np. od definicji etniczności sformułowanej przez Ba-
bińskiego, według którego to przede wszystkim wewnętrzne poczu-
cie my kształtuje świadomość jej odmienności w  stosunku do in-
nych. Dla Obrębskiego najważniejsza jest grupa etniczna w relacji 
z innymi grupami: „[…] grupa etniczna nie może być rozpatrywa-
na jako coś niezależnego, coś, co można badać w oderwaniu od in-
nych grup etnicznych”22.

Takie stanowisko jest bliskie zapatrywaniom Frederika Bartha, 
redaktora głośnego w  swoim czasie zbioru esejów: Ethnic Groups 
and Boundaries23. Barth przeciwstawia się tu reifikacji grup etnicz-
nych jako społecznych całości posiadających pewne stałe cechy kul-
turowe i organizacyjne, gdzie kultury etniczne są postrzegane jako 
trwałe i zamknięte systemy. Zwraca uwagę, że to nie jakieś szczegól-
ne cechy kulturowe właściwe poszczególnym grupom etnicznym sta-
nowią sedno zjawiska etniczności, ale same wyobrażenia o tych róż-

20 Ibidem, s. 696.
21 Ibidem, s. 693.
22 Ibidem, s. 691.
23 F. Barth, Introduction, w: Ethnic Groups and Boundaries, ed. F. Barth, Universi-

tetforlaget, Oslo 1969.
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nicach, funkcjonujące w świadomości członków tych grup. „Z tego 
punktu widzenia najważniejszym obiektem badawczym staje się 
granica etniczna [wyróż. – J. S.], przy pomocy której definiuje się 
grupę, nie zaś kulturowa substancja [cultural stuff], którą ona zawie-
ra”24. Granice etniczne są zorganizowane wokół różnicy kulturowej, 
ale status tej różnicy ma charakter czysto myślowy: ważne jest, czy 
sami członkowie grupy odbierają jakąś cechę kulturową jako różną, 
nie zaś o to, jak jest „w rzeczywistości”. Postulowana różnica kulturo-
wa jest kryterium, za pomocą którego wyznacza się granice między 
grupami. Uwaga jest więc przeniesiona tu z charakterystyki grup do 
opisu pewnego procesu społecznego, w  którym najważniejsze sta-
je się komunikowanie różnic kulturowych oraz sposoby ich społecz-
nej organizacji.

Co do istotności samego podłoża historyczno-kulturowego, któ-
re miałoby wpłynąć na wybór takich, a nie innych znaków etnicz-
nej tożsamości, to zarówno Obrębski, jak i Barth uznawali, że ten 
problem w ogóle nie znajduje się w polu zainteresowań badaczy zja-
wisk etnicznych. O  ile jednak Obrębski przyznawał, że etniczność 
ma swoją kulturową genezę: „[…] jakiś układ etniczny, rozpatrywa-
ny jako twór historyczny, mógłby stać się przedmiotem badań i do-
ciekań historycznych. […] Te zagadnienia znajdują się jednak poza 
zakresem badań etnologa, który – rozpatrując zróżnicowanie etnicz-
ne w płaszczyźnie zjawisk grupy społecznej – może abstrahować od 
analizy i  rekonstrukcji historycznej danego układu”25, o  tyle Barth 
traktował grupy etniczne jako „puste naczynia”, które można zapeł-
nić dowolną treścią kulturową, arbitralnie wybranymi emblemata-
mi. Pewne różnice kulturowe mogą nabrać konotacji etnicznych, ale 
nie muszą – nie ma żadnych historycznych determinantów kształtu-
jących poczucie etnicznej odrębności. Dlatego też historia grupy et-
nicznej nie jest tym samym, co historia jej kultury: „Kiedy ktoś bada 
historię jakiejś grupy etnicznej na przestrzeni wieków, nie znaczy 
to, że jednocześnie, w tym samym znaczeniu, bada historię kultu-
ry: elementy obecnej kultury grupy etnicznej nie rozwinęły się z ja-

24 Ibidem, s. 30.
25 J. Obrębski, Problemy grup społecznych, s. 691.
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kiegoś szczególnego zespołu, który ukonstytuował kulturę tej grupy 
w przeszłości, nawet jeśli grupa ta cieszy się organizacyjną ciągłością 
granic (kryteriów członkostwa), które pomimo modyfikacji wyzna-
czały trwającą jednostkę”26. Wspólnota kulturowa może być postrze-
gana raczej jako rezultat długotrwałego społecznego procesu, usta-
nawiającego granice między grupami, a nie cecha przypisana grupie. 
Dlatego częstokroć różnica kulturowa powstaje lub nasila się dopie-
ro w wyniku ustalenia granicy międzygrupowej. Kultura grupy i for-
my społecznej organizacji mogą się przy tym zmienić bez narusza-
nia tej granicy.

Problemem, który wysuwa się na pierwszy plan, jest zatem kwe-
stia subiektywności w postrzeganiu różnicy kulturowej i jego dyna-
mika, nie zaś istnienie nadrzędnych, obiektywnych i stałych kultu-
rowych wyznaczników etniczności. Grupy etniczne to nie są stałe 
jednostki kulturowe, nie ma tu trwałego i ustalonego raz na zawsze 
podziału. Takie jest stanowisko większości współczesnych badaczy 
etniczności. „Grupowość nie może być reifikowana – powiada Ri-
chard Jenkins w Rethinking Ethnicity – grupy nie są odrębnymi rze-
czami w  pozytywistycznym sensie tego słowa. Są przepuszczalne 
i naturalnie zmienne, są sytuacyjnym wytworem interakcji i proce-
su klasyfikacyjnego (definicji my i kategoryzacji oni)”27. Ta sytuacyj-
ność zaważyła nawet na paradygmacie fleksyjnym samego określe-
nia: od formy przymiotnikowej – „etniczny”, stosowanej najczęściej 
jako przydawka określająca grupę, do formy rzeczownikowej – „et-
niczność”, stosowanej na oznaczenie samego zjawiska, nie zaś sta-
łych właściwości grup. Jenkins formułuje własną definicję etniczno-
ści, uznając, że jest to rodzaj „[…] tożsamości zbiorowej, która jest 
społecznie tworzona jako wyraz deklarowanych podobieństw i róż-
nic kulturowych”28. Etniczność jest więc przede wszystkim wyni-
kiem społecznej interakcji, podczas której wytwarza się wspólnota 
znaczeń, a jej związek z kulturą polega na tym, że tworzenie tożsa-

26 F. Barth, op. cit., s. 38.
27 R. Jenkins, op. cit., s. 150–151.
28 Ibidem, s. 50.
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mości, w tym również etnicznej, jest zawsze dialektyką między po-
dobieństwem i różnicą.

Etnicznymi kategoriami niekoniecznie muszą być te same, sta-
łe cechy. Odmienny język czy wyznanie nie muszą automatycznie 
wywoływać relacji etnicznych i vice versa: relacje etniczne mogą za-
chodzić również tam, gdzie język i wyznanie są takie same. „Różni-
ca kulturowa między dwiema grupami nie jest cechą dystynktywną 
etniczności – powiada Thomas Eriksen. – Dwie odrębne endoga-
miczne grupy mogą mieć różne języki, wierzenia religijne itd., ale 
to niekoniecznie znaczy, że zachodzą między nimi relacje etniczne. 
Aby pojawiła się etniczność, grupy muszą mieć minimalny kontakt 
ze sobą i muszą podzielać opinię o każdej z nich jako będących kul-
turowo różnych od siebie. Jeśli te warunki nie są spełnione, nie ma 
etniczności, ponieważ etniczność jest przede wszystkim aspektem 
relacji [wyróż. – J. S.], a nie właściwości grupy. […] Tylko wtedy, 
gdy różnice kulturowe są postrzegane jako ważne i pełnią społecz-
nie istotną funkcję, dopiero wtedy społeczne relacje mają element 
etniczny”29.

Owe deklarowane podobieństwa i różnice nigdy jednak nie sta-
nowią odrębnych kulturowych całości. „Cechy kulturowe, przez któ-
re grupa etniczna definiuje siebie – pisze w podobnym duchu Eugeen 
Roosens – nigdy nie zawierają całościowej obserwowalnej kultury, 
ale są tylko kombinacją pewnych cech, które użytkownicy przypi-
sują sobie i uważają za istotne. Te cechy mogą być zastąpione przez 
inne z biegiem czasu. Wystarczy, że zostanie zarysowana społeczna 
granica między grupą własną i podobnymi grupami przy pomo-
cy kilku kulturowych emblematów i wartości”30. Kładzenie nacisku 
na kulturową odrębność grup etnicznych, opisywanie ich jako od-
rębnych kulturowych całości powoduje, że szerokie antropologiczne 
pojęcie kultury jako złożonego systemu symbolicznego31 zostaje za-

29 T. H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism, Pluto Press, London–Chicago 1993,  
s. 11–12.

30 E. Roosens, Creating Ethnicity, Sage, London 1989.
31 Przyjmują tu definicję C. Geertza (The Interpretation of Cultures, s. 89), gdzie 

kultura rozumiana jest jako „[…] historycznie przekazywany wzór znaczeń 
ucieleśnionych w  symbolach, system odziedziczonych pojęć wyrażonych 
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wężone do kilku identyfikatorów, inwentarza wybranych elementów, 
będących znakami grupowej tożsamości. Samo określenie „kultura 
etniczna” jest swoistym nadużyciem. To, co składa się na kulturowe 
cechy grupy etnicznej, trudno nazwać złożonym, całościowym sys-
temem symbolicznym. Jest to raczej dowolny zbiór elementów, któ-
ry członkowie grup etnicznych (lub ich badacze) uważają za istotny 
przy odróżnianiu się od członków innych grup etnicznych. A prze-
cież, jak słusznie podkreśla Andrzej Paluch, „odrębność kulturowa to 
odrębność wartości kulturowych, symboli i znaków, reguł komunika-
cji: to nie tylko zróżnicowanie katalogu cech czy elementów, ale też 
odrębność strukturalna i reguł wymiany kulturowej”32. O odrębno-
ści kulturowej można mówić wtedy, gdy między grupami zachodzą 
problemy komunikacyjne, spowodowane „odmiennymi układami 
wartości i  różnymi sposobami odczytywania znaczeń”33. Tymcza-
sem w sytuacji pogranicza często świat jest uwspólniony, a  inność 
i różnorodność nie stoją na przeszkodzie w codziennych kontaktach.

Wielokulturowość obszarów pogranicza

Pogranicze często bywa nazywane strefą tertium34, strefą „czegoś in-
nego” w stosunku do stykających się obszarów państwowych, naro-
dowościowych, kulturowych czy językowych. Zachodzą tu rozma-
ite procesy „odróżniania” i  „uwspólniania”, które powodują, że na 
obszarze tym wytwarza się swoisty układ kulturowy, gdzie elemen-
ty różnych tradycji współwystępują razem – w obrębie tego samego 
regionu, tej samej miejscowości, rodziny, tej samej osoby. Rozpa-
trywanie obszaru pogranicza jedynie w kontekście jednego z obsza-
rów stykowych – poszukiwanie w  lokalnej kulturze redukcji pew-
nych cech w porównaniu z obszarem centralnym lub przeobrażenie 

w formach symbolicznych, za pomocą których ludzie komunikują się, utrwala-
ją i rozwijają swoją wiedzę o życiu i postawy wobec życia”.

32 A. Paluch, Problematyka odrębności kulturowych grup etnicznych w społeczeń-
stwach pluralistycznych, w: Kultura skupisk polonijnych, Warszawa 1981.

33 Ibidem.
34 Z. Staszczak, Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograficzne, Po-

znań 1978.
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ich pod wpływem obcych zapożyczeń – powoduje, że traci się to, 
co dla pogranicza najbardziej charakterystyczne. Kultury pograni-
cza stanowią bowiem całość nie tylko przez wymieszanie różnych 
wątków kulturowych, ale też często noszą znamiona przejściowo-
ści – tworzą nowy, swoisty i całościowy układ kulturowy, tak że nie 
da się nawet przypisać poszczególnych cech do któregoś z obszarów 
stykowych35. „Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się badaniem zja-
wisk kultury pogranicza – powiada Dorota Simonides – stoi przed 
tym samym problemem niemożności określenia ich rodowodu kul-
turowego”36.

Tak rozumiane zjawiska na pograniczu zwykło się określać mia-
nem wielokulturowości. Mówi się w  tym kontekście o  zderze-
niu, zlewaniu się, przenikaniu, symbiozie kultur. Jednak wielokul-
turowość pogranicza jest pojęciem mało skonceptualizowanym, 
któremu daleko do teoretycznych uściśleń (jakich doczekała się np. 
wielojęzyczność), wyrosłym przede wszystkim na gruncie eseistyki 
i  literatury beletrystycznej, a nie naukowej. Nie da się go w prosty 
sposób przetłumaczyć na stosowany w  tradycji zachodniej termin 
multiculturalism, który wiąże się przede wszystkim z polityką tożsa-
mościową grup mniejszościowych w  państwie wielonarodowym i, 
tak naprawdę, niewiele ma wspólnego z problematyką kulturoznaw-
czą. „Pod angielskim terminem multiculturalism – pisze Wojciech 
Burszta – kryją się trzy odrębne intuicje pojęciowe związane z tym 
zjawiskiem. Na płaszczyźnie opisowej wskazuje on po prostu na wie-

35 Nasuwa się tu skojarzenie z  klasyfikacją, jakiej dokonali swego czasu dialek-
tolodzy, opisując zjawisko kontaktów językowych na pograniczu. Wprowadzo-
ny podział na gwary mieszane i przejściowe odróżnia w pierwszym przypadku 
sytuację, gdy mieszające się elementy dwóch języków nie wywołują zmian na 
tyle głębokich, by sięgnąć ich poziomu strukturalnego i naruszyć integralność, 
w drugim zaś – sytuację takiego nakładania się dwóch języków, że mamy do 
czynienia z  trwałymi innowacjami systemowymi; nie sposób wówczas okreś- 
lić, do którego z dwóch języków dana gwara należy. W rezultacie użytkowni-
cy gwar przejściowych są tak naprawdę jednojęzyczni. Por.: E. Smułkowa, Pro-
pozycja terminologicznego zawężenia zakresu pojęć: gwary przejściowe – gwary 
mieszane, „Rozprawy Slawistyczne” 1993, nr 6. 

36 D. Simonides, Archaizmy kulturowe na śląskim pograniczu, w: Pogranicze jako 
problem kultury, red. T. Smolińska, Opole 1994, s. 23.
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lość kultur, a więc jest opisowym stwierdzeniem obiektywnego fak-
tu zróżnicowania kulturowego danego społeczeństwa, czego odpo-
wiednikiem jest polska »wielokulturowość«. W  drugim i  trzecim 
znaczeniu mówić należy o »multikulturalizmie« albo jako o polityce 
rządowej zmierzającej do niwelacji napięć społecznych związanych 
z faktem wielokulturowości, albo o ideologii, ruchu, doktrynie lub 
nawet filozofii multikulturalizmu. W tym ostatnim wypadku chodzi 
o działania środowisk mniejszościowych skierowane na emancypa-
cję i pełniejszą partycypację podobnych środowisk w życiu społecz-
nym, politycznym i kulturalnym kraju”37.

Anglosaski multikulturalizm nie jest więc analizą konkretnych 
sytuacji kulturowych, lecz jedynie społecznych i politycznych uwa-
runkowań funkcjonowania grup mniejszościowych w  zbiorowo-
ściach wieloetnicznych. Kultura występuje tu bardziej w  aspekcie 
ideologicznym niż poznawczym – jest reifikowana jako własność 
grupy etnicznej tak, że nie podlega krytycznej analizie. Porównując 
pojęcie kultury stosowane przez multikulturalistów i antropologów, 
Terence Turner słusznie twierdzi, że „[…] multikulturaliści stosu-
ją termin kultura w  inny sposób i  w  innym celu niż antropolo-
dzy. Multiculturalism, w przeciwieństwie do antropologii, jest przede 
wszystkim ruchem ukierunkowanym na zmianę. […] Kultura jest 
dla multikulturalistów społeczną tożsamością grupową zaangażowa-
ną w walkę o  równość społeczną”. Dlatego też „[…] multikultura-
lizm zasadniczo nie jest zainteresowany kulturą w żadnym z jej po-
wszechnie przyjętych antropologicznych sensów”38.

Odmienną koncepcją multikulturalizmu, wypracowaną na grun-
cie australijskim, pod wieloma względami różniącą się zatem od 
multikulturalizmu w wersji amerykańskiej czy brytyjskiej, posługu-
je się Jerzy Smolicz, uściślając ten ogólny termin za pomocą pew-
nych kategorii analitycznych. Smolicz wprowadza pojęcie „wartości 

37 W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk i S-ka, Po-
znań 1998, s. 152.

38 T. Turner, Anthropology and Multiculturalism: What is Anthropology that Mul-
ticulturalists should be Mindful of it?, w: Multiculturalism: A  Critical Reader,  
ed. D. T. Goldberg, Routledge, London–New York 1994, s. 407–408.
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rdzennych”39, a więc takich elementów kultury, które są w podob-
ny sposób odbierane i wywołują podobne reakcje emocjonalne u jej 
użytkowników oraz których zachowanie jest niezbędne w utrzyma-
niu kulturowej tożsamości grup mniejszościowych w państwie wie-
lonarodowym. Właściwe funkcjonowanie takiego państwa, jak suge-
ruje autor, winno zasadzać się na możliwości zachowywania wartości 
rdzennych przez poszczególne grupy narodowe równolegle z takimi 
wartościami, które są wspólne dla całego społeczeństwa. Członko-
wie społeczności wielonarodowej znajdują się zatem w sytuacji kul-
turowej biwalencji czy poliwalencji40, przyswojenia i poczucia związ-
ku z przynajmniej dwiema całościami kulturowymi, która prowadzi 
albo do kulturowej koegzystencji, kiedy formuje się podwójny czy 
mnogi system wartości, albo do kulturowej syntezy, która powoduje 
wewnętrzne przemieszanie układów kulturowych i powstanie jednej 
formy pośredniej między kulturami wchodzącymi w kontakt. Pew-
ne elementy tych kultur można przy tym poklasyfikować w zależno-
ści od łatwości, z jaką są przyjmowane przez przedstawicieli innych 
kultur: byłyby to inkluzywne (włączające) i ekskluzywne (wyłącza-
jące) cechy kultury41.

Przedstawiona przez Smolicza koncepcja wielokulturowości 
wprowadza więc kilka użytecznych kategorii analitycznych. Jednak 
wielokulturowość australijska, będąca podstawą tych teoretycznych 
uogólnień, jest różna od sytuacji pogranicza, o której będzie mowa 
w  tej pracy. W państwie wielonarodowym bowiem mamy do czy-
nienia z jasno określonymi grupami, odwołującymi się w oczywisty 
sposób do swoich krajów pochodzenia oraz ich skrystalizowanych 
kultur narodowych i zderzających się z podobnymi grupami na „no-
wym gruncie”, w stosunkowo nowej sytuacji społecznej i kulturowej. 

39 J. J. Smolicz, Wartości rdzenne a  tożsamość kulturowa, „Kultura i  Społeczeń-
stwo” 1987, nr 1.

40 J. J. Smolicz posługuje się tu, oczywiście, terminologią wprowadzoną przez  
A. Kłoskowską, zob. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni.

41 J. J. Smolicz, Multiculturalism as an Over-Arching Framework of Values for Cul-
tural Diversity. The Australian Experience and its Educational Implications,  
w: Ethnicity, Nation, Culture. Central and East European Perspectives, eds. B. Bal-
la, A. Sterbling, Kramer, Hamburg 1998.
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W przypadku opisywanego tu pogranicza trudno mówić o wyraź-
nych odrębnościach kulturowych i mnogich układach wartości, sko-
ro mamy do czynienia ze społecznościami lokalnymi, mieszkający-
mi wspólnie „od zawsze”, których członkowie są powiązani licznymi 
relacjami: rodzinnymi, sąsiedzkimi, ekonomicznymi, politycznymi 
itp. Taka społeczność jest zbiorowością trwałą i aby móc się na co 
dzień komunikować, musi stanowić wspólnotę symboliczną, wyzna-
wać wspólny system wartości, posługiwać się tym samym systemem 
znaczeń, wytwarzać wspólną kulturę lokalną. Wszak „każda trwa-
ła zbiorowość – powiada Ossowski – narzuca wzory zachowania się 
swoich członków (wzory reakcji mięśniowych, uczuciowych i umy-
słowych) – świadomie lub nieświadomie (przez fakt zbiorowego sto-
sowania się do tych wzorów i  reguł), a  ogół tych wzorów to swo-
ista kultura tej zbiorowości”42. Otwarte zatem pozostaje pytanie, czy 
w istocie można tu mówić o wielokulturowości rozumianej jako wie-
lość kultur. Czy sama odmienność wyznaniowa i – do pewnego stop-
nia również – językowa43 jest wskazaniem na kulturową odrębność 
prawosławnych i katolików?

Fakt, że o  pograniczu prawosławno-katolickim w  Polsce i  na 
Białorusi zwykło się myśleć i  pisać w  literaturze przedmiotu jako 
o pograniczu wieloetnicznym, wielonarodowym i wielokulturowym 
(wymieniając często wszystkie te trzy cechy jednym tchem), jest wy-
nikiem postrzegania wyznaniowej odmienności jako obiektywnego 
i jednoznacznego wskaźnika zróżnicowania etnicznego (narodowe-
go, kulturowego). Pojęcie wielokulturowości wydaje się tu pochod-
ną przyjętego paradygmatu, według którego zakłada się, że odręb-
ne wyznanie, język i swoiście rozumiana kultura w naturalny sposób 
wywołują „stosunki etniczne”, a etniczność z kolei to zjawisko wy-
stępujące wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z odrębnym języ-
kiem, wyznaniem i kulturą. Czy jednak różnica wyznaniowa zawsze 

42 S. Ossowski, Córka wielu matek, w: idem, Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 1967.
43 Różnorodność językowa na pograniczu prawosławno-katolickim jest w znacz-

nym stopniu funkcją przynależności religijnej, bo dotyczy przede wszystkim 
sfery sakralnej. Na co dzień bowiem większość mieszkańców posługuje się tym 
samym językiem – białoruskim na Białorusi i polskim w Polsce.
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musi wiązać się ze zjawiskiem etniczności i czy musi wskazywać na 
kulturowe odrębności – zarówno faktyczne, jak i deklarowane?

Wydaje się, że wielokulturowość, tak jak jest ujmowana w pol-
skim piśmiennictwie dotyczącym pograniczy, zbyt ściśle wiąże się 
z  tradycyjnym pojęciem etniczności, pojmowanym jako zjawisko 
przyrodnicze i obiektywne. Wielokulturowość jest tu często trakto-
wana jako nieodłączny element etnicznego zróżnicowania i  – po-
dobnie jak grupa etniczna – staje się bytem konkretnym, którego 
istnienie po prostu stwierdza się bez konieczności teoretycznych 
uściśleń. Jak słusznie twierdzi Eriksen, zapomina się często o tym, że 
„etniczność jest przede wszystkim pojęciem, a nie zjawiskiem natu-
ralnym”44. Jest pojęciem zarówno dla badacza, jak i „tubylca” – do-
tyczy wszak rzeczywistości myślowej, świadomościowej, a nie mate-
rialnej, „przyrodniczej” i można ją rozumieć na różne sposoby. Jeśli 
więc przyjmujemy, że etniczność to nie są wyznaczniki obiektywne 
(język, wyznanie) organizujące odrębne jednostki kulturowe, ale we-
wnętrzne – od strony podmiotu – poczucie obcości kulturowej, pro-
wadzące do wyznaczania symbolicznych granic międzygrupowych, 
to należałoby również zadać sobie pytanie o ontologiczny status wie-
lokulturowości. Wielokulturowość, podobnie jak kultura, może być 
traktowana jako byt ideacyjny, należący przede wszystkim do sfery 
symbolicznej. W  takim przypadku faktyczne różnice wyznaniowe, 
występujące na pograniczu, „organizują” wielokulturowość dopie-
ro wówczas, gdy coś znaczą dla uczestników tamtejszego życia spo-
łeczno-kulturowego. Nie chodzi przy tym o wielokulturowość, „wie-
lość kultur”, w ściśle antropologicznym sensie – ta pojmowana jest 
bowiem jako całkowita odrębność systemów symbolicznych, odręb-
ność światów znaczeń, a przecież nie tego typu granic międzykul-
turowych tyczy się zjawisko pogranicza kulturowego. Dlatego mó-
wiąc o wielokulturowości, należałoby też zadać sobie pytanie o sam 
charakter międzykulturowych granic oraz o poziom opisu kultury 
(kultur?), w dużej mierze zależny od tego, o jakiego typu przynależ-
ności grupowej myślimy – narodowej, etnicznej, regionalnej, lokal-

44 T. H. Eriksen, The Epistemological Status of the Concept of Ethnicity, „Anthropo-
logical Notebooks”, Ljubljana 1996.
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nej, stanowej/klasowej itp. W  przypadku opisywanych w  tej pracy 
wiejskich społeczności lokalnych za nadrzędną kategorię analitycz-
ną przyjmujemy właśnie ową lokalność oraz chłopskość, stanowią-
ce raczej czynniki łączące niźli różnicujące mieszkańców pogranicz-
nych wiosek. O wielokulturowości można tu więc mówić tylko do 
pewnego stopnia – jako o pewnym zespole cech wynikających z od-
mienności wyznaniowej, ale czy organizujących kulturową odręb-
ność? Przypuszczam, że tylko nieliczne elementy tradycji Kościoła 
wschodniego i zachodniego mogą stać się podstawą etnicznych roz-
różnień, w większości zaś można tu mówić o wspólnym konglome-
racie kulturowym.

A zatem zamiast terminu „wielokulturowość” i stosowania po-
jęcia kultury w  liczbie mnogiej, proponowałabym raczej termin 
„kultura pogranicza”, rozumiany niekoniecznie jako zespół stykają-
cych się różnych całości kulturowych (tu: kultur etnicznych), ale ra-
czej jako swoisty układ kulturowy, zespół cech różnego pochodze-
nia, które wspólnie zebrane stanowią funkcjonalną całość. Dlatego 
należałoby badać nie tyle poszczególne kultury wchodzące w kon-
takt na pograniczu i ich wzajemne modyfikacje, ile właśnie ten swo-
isty układ kultury pogranicza, rozumianej jako odrębne zjawisko45. 
Taki sposób podejścia do kwestii pogranicznej wielokulturowości 
proponowała Antonina Kłoskowska w  jednym ze swoich artyku-
łów: „Badaniom z dziedziny antropologii i socjologii kultury można 
postawić za cel odtworzenie całości kulturalnego uczestnic-
twa [wyróż. – J. S.] ludzi żyjących na obszarach mieszanych etnicz-
nie, ich stosunku wobec własnych i sąsiednich całości kulturowych 
i wobec ich nosicieli, jasności własnego kulturowego samookreśle-

45 Podobny postulat, dotyczący badania zjawisk pogranicznej wielojęzyczności, 
wysuwała kiedyś pod adresem językoznawców E. Smułkowa: „Kiedy zbadane 
już zostały poszczególne systemy językowe […] na polsko-białorusko-litew-
skim pograniczu językowym, kiedy znacznie zaawansowane są prace dotyczą-
ce rezultatów ich wzajemnego oddziaływania, pora na przystąpienie do trzecie-
go etapu badań, do zajęcia się funkcjonowaniem współistniejących systemów”. 
Zob. E. Smułkowa, Problematyka badawcza polsko-białorusko-litewskiego po-
granicza językowego, „Studia nad Polszczyzną Kresową” 1990, t. 5, s. 162.
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nia […]”46. Przedmiotem dociekań powinna się stać zatem zarów-
no charakterystyka kulturowej kompetencji mieszkańców pograni-
cza, w tym również stopień ich osadzenia w kulturowych tradycjach 
chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego, jak i sposób postrzega-
nia przez nich takiej właśnie sytuacji – czy jest ona podstawą do de-
klarowania kulturowych rozróżnień i tworzenia międzygrupowych 
granic, czy też nie ma większego społecznego znaczenia.

Antropologia pogranicza

Przy założeniach badawczych, o których była mowa wyżej, istotny 
staje się nacisk na zrozumienie lokalnego świata znaczeń, traktowa-
nego jako unikatowa oraz swoista sytuacja kulturowa i opisywane-
go idiosynkratycznie, z uwzględnieniem relatywistycznej perspekty-
wy społeczno-kulturowego zróżnicowania. Najwłaściwsze będzie tu 
więc podejście antropologiczne. „Przez swoje zaangażowanie w dłu-
goterminowe badania terenowe – pisze Eriksen – antropologia ma 
tę zaletę, że dostarcza wiedzy z »pierwszej ręki« o życiu społecznym 
na poziomie codziennej interakcji. W znacznym stopniu to jest właśnie 
locus, gdzie tworzy się i  odtwarza etniczność. Etniczność pojawia 
się bowiem i staje się istotna w społecznych sytuacjach i kontaktach 
oraz w sposobach, w jakie ludzie radzą sobie z potrzebami i wyzwa-
niami życia”47.

Kluczowa okazuje się tu kategoria sąsiedztwa, a więc ta sfera 
codziennych kontaktów, w  której żyjący obok siebie ludzie komu-
nikują się, korzystając z systemu znaczeń w ramach wspólnie two-
rzonej kultury. „Takie mikrostrukturalne sąsiedztwo regionu – pi-
sze w  innym miejscu Kłoskowska – wyznacza granice swojskości 
i  obcości. Jest terenem docierania do kresu swojskości i  płaszczy-
zną doświadczania sąsiada jako innego. Ale może także stwarzać 
szanse przełamywania obcości i  powstawania amalgamacji kultu-

46 A. Kłoskowska, Wielokulturowość regionów pogranicza, w: Region, regionalizm. 
Pojęcia i  rzeczywistość, red. K. Handke, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 
Warszawa 1993, s. 99–100.

47 T. H. Eriksen, Ethnicity and Nationalism, s. 1.
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rowej”48. Wspólna przestrzeń codzienności oswaja i  przyzwyczaja 
do odmienności, tak że często różnica staje się niewidoczna i nie-
uświadomiona, staje się zjawiskiem naturalnym. „Sąsiedztwo jako 
naturalna relacja codzienna oscyluje między biegunami widoczno-
ści i niewidoczności”49. W tego typu sąsiedztwie różnica – językowa, 
wyznaniowa – staje się wewnętrzną kategorią świata, nie zaś grani-
cą dzielącą dwa światy. To właśnie w takich warunkach może docho-
dzić do „kulturowej amalgamacji”, która jest cechą charakterystycz-
ną kultury pogranicza.

Jest to zatem propozycja skupienia zainteresowań badawczych 
na codziennym doświadczeniu mieszkańców pogranicza. Przyjęcie 
takiej perspektywy, „[…] rozróżniającej sąsiedztwo bezpośrednich 
kontaktów w  regionach pogranicza etnicznego od sąsiedztwa kul-
tur”50, zmienia optykę patrzenia na zjawisko kultury pogranicza, bo 
pozwala zbliżyć się do problemu niejako od wewnątrz, z perspekty-
wy podmiotu badania, czyli samych mieszkańców pogranicza i wy-
pracowanych przez nich kategorii pojęciowych dotyczących świata, 
w którym żyją. Na poziomie codziennej praktyki najlepiej widocz-
ne są niuanse dotyczące subiektywnych odczuć kulturowej obcości 
oraz tworzenia i  wyznaczania symbolicznych granic między ludź-
mi. Ujawnia się tu też cała sytuacyjność tych zjawisk, zmieniają-
cych się w zależności od społecznego kontekstu. Poczucie obcości 
nie jest bowiem wartością absolutną, ale względną, doświadczaną 
w konkretnych sytuacjach, tak jak to ujmował Znaniecki w Studiach 
nad antagonizmem do obcych: „Obcy w odniesieniu do badanej jed-
nostki lub gromady są ci, i tylko ci, których ta jednostka lub groma-
da doświadcza jako obcych. Ponieważ zaś ci sami ludzie lub po-
dobni ludzie czasem mogą być, czasem nie być doświadczani jako 
obcy, więc obcość to nie jest cecha bezwzględna, przysługująca sta-
le temu samemu człowiekowi lub powszechnie tej samej klasie ludzi, 
lecz cecha względna, którą ten sam człowiek lub ta sama klasa ludzi 
niezależnie od swych własnych modyfikacji może posiadać w pew-

48 A. Kłoskowska, Wielokulturowość regionów pogranicza, s. 100.
49 K. Kojew, Sąsiedztwo: między widocznością a niewidocznością, „Kultura i Społe-

czeństwo” 1991, z. 4, s. 48.
50 A. Kłoskowska, Sąsiedztwo kultur, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, z. 4, s. 4–5.
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nych warunkach, a nie posiadać w innych. Problemat obcych […] 
nie brzmi więc: »jacy ludzie są obcy w odniesieniu do oznaczanej 
jednostki lub gromady«, lecz »w jakich warunkach [wyróż. – J. S.] 
dani ludzie lub ludzie danej klasy są obcy w doświadczeniu oznaczo-
nej jednostki lub gromady?«”51.

Dlatego jednostką analizy powinny tu być nie grupy czy poje-
dyncze osoby, ale konteksty interakcji obserwowanej z bliska, na 
poziomie życia codziennego. „Zmieniająca się treść, czy semantycz-
na zawartość etniczności – pisze Eriksen – może być tylko uchwyco-
na przez porównanie kontekstów, z uwzględnieniem różnicy zna-
czeń wynikających z aktów komunikowania kulturowej odrębności, 
którą nazywamy etnicznością”52. Bierzemy więc na warsztat pewne 
dziedziny życia kulturowego (tu: śmierć, jedzenie), które traktuje-
my jako kontekst do analizy zachowań związanych z postrzeganiem 
i  zaznaczaniem różnic kulturowych. Ukazując znaczeniowe kon-
teksty zachowań związanych z komunikowaniem kulturowej swoj-
skości i  obcości, uda się być może opisać kulturę pogranicza „od 
wewnątrz”, od strony podmiotów współtworzących codzienność po-
granicza i ich sposobu postrzegania zjawisk nazywanych przez nas 
etnicznością. Być może, pozwoli to wykazać sytuacyjność i zmien-
ność poczucia obcości kulturowej i zrelatywizować samo pojęcie et-
niczności, a kulturową pograniczność przedstawić nie jako inwen-
tarz wybranych elementów, ale pewną rzeczywistość myślową.

Badając kulturę pogranicza, należałoby więc postawić sobie 
przede wszystkim pytanie o to, kiedy i które różnice kulturowe na-
bierają konotacji etnicznych, które dziedziny życia są etnicznie na-
znaczone i gdzie wytwarzają się granice, oraz w jakim stopniu (i czy 
w ogóle) utrudnia to interakcję na poziomie życia codziennego. Za-
kładam bowiem, że wyznawcy innej religii, użytkownicy innego ję-
zyka stają się sobie obcy tylko w specyficznych momentach, w  in-

51 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, w: idem, Współczesne na-
rody, PWN, Warszawa 1990, s. 292. Pierwodruk: „Przegląd Socjologiczny” 
1930/1931, t. 1, nr 2–4, s. 158–209.

52 T. H. Eriksen, The Cultural Contexts of Ethnic Differences, „Man” 1991, Vol. 26, 
No. 1.
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nych zaś są po prostu sąsiadami, uczestnikami życia społecznego 
i użytkownikami oraz twórcami wspólnej kultury.

Tło społeczno-historyczne badanego terenu

Mityzacja rzeczywistości pogranicza

Wokół obszaru, na którym leży opisywane pogranicze, narosło, zwłasz-
cza w  literaturze polskiej, wiele wyobrażeń i przekonań, skłaniają-
cych do myślenia o zachodzących tu zjawiskach społecznych i kultu-
rowych według gotowych schematów.

Pierwszym z nich jest powszechny w polskiej świadomości mit 
Kresów. Kresy, oznaczające skraj, koniec czegoś, granicę znanego 
świata, za którą nic już praktycznie nie istnieje, implikują spojrzenie 
jednostronne, wyłącznie z naszego punktu widzenia. „Jak wiado-
mo, każde kresy to zarazem pogranicze – pisze Krzysztof Kwaśniewski 
w zbiorze Kresy – pojęcie i rzeczywistość – ale nie każde pogranicze 
można nazwać kresami. O ile pogranicze jest zjawiskiem symetrycz-
nym, a  dana strefa stanowi pogranicze dla społeczności zamiesz-
kałej po obu jej stronach, o  tyle kresy są asymetryczne, są zawsze 
kresami tylko dla ludzi żyjących po jednej ich stronie”53. Używając 
pojęcia „kresy”, kładzie się niejako nacisk na granice, na strzeżenie 
ich nienaruszalności, oddzielanie. „Kresy odróżnione od pogranicza 
nie wytwarzają sąsiedztwa” – pisze we wspomnianym tomie Anto-
nina Kłoskowska54. W świadomości polskiej zmitologizowane Kresy 
w istocie miały stanowić granicę kulturową czy wręcz cywilizacyjną, 
ostatni bastion polskości i katolicyzmu. Idylliczne i megalomańskie 
wyobrażenie Kresów Wschodnich było ze swojej natury polonocen-
tryczne: inne zamieszkujące tam narody stanowiły tylko dopełnienie 

53 K. Kwaśniewski, Społeczne rozumienie relacji kresów i terytorium narodowego, 
w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, red. K. Handke, Warszawa 1997, s. 63–64.

54 A. Kłoskowska, Kresy – od pojęcia zamkniętego do otwartego sąsiedztwa, w: Kre-
sy – pojęcie i rzeczywistość, s. 233.
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i barwną dekorację tego wizerunku, nie były natomiast przedmio-
tem osobnego zainteresowania.

Wiele prac badawczych na temat Kresów skupiało się więc 
przede wszystkim na sprawach w jakiś sposób związanych z ideolo-
giami narodowymi. Towarzyszyło im najczęściej jednostronne spoj-
rzenie – „z polskiego punktu widzenia”: w językoznawstwie zajmo-
wano się zasięgiem i opisem tamtejszych gwar polskich (słynna seria 
wydawnicza „Studia nad Polszczyzną Kresową”), w socjologii i  et-
nologii śledzono głównie „tożsamość Polaków na pograniczach”55. 
Badacze z drugiej strony granicy badali z kolei „swoją” problematy-
kę dotyczącą tamtych terenów – białoruską, ukraińską czy litewską 
(choć do pewnego czasu nie bez pewnych komplikacji wynikających 
z „antynarodowościowej” polityki ZSRR). Ten swoisty podział na-
rodowy, nie tylko w określaniu podmiotu badań, ale i w określaniu 
się samych badaczy (nie zawsze do końca uświadomionym w trak-
cie badań), doprowadził do tego, że ich opisy były osobne i pojedyn-
cze, tak że każdy z nich przedstawiał „swoją” wersję, zupełnie inny 
obraz danego terenu56.

Drugim, wiążącym się pośrednio z  pierwszym, zmitologizo-
wanym wyobrażeniem na temat wschodniego pogranicza Polski 

55 Mimo że cały czas istniał również nurt pisania o tamtych terenach z perspek-
tywy pogranicza „otwartego”, to dopiero w  latach 90. doszło do ożywionych 
dyskusji na temat demitologizacji Kresów. Zmieniły one znacznie sposób po-
strzegania i opisu Kresów zwłaszcza w literaturze naukowej. Por.: S. Kieniewicz, 
Kresy. Przemiany terminologiczne, „Przegląd Wschodni” 1991, t. 1; D. Beauvois, 
Mit Kresów Wschodnich, czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX 
i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1994; Kresy – pojęcie i rzeczywistość.

56 Znamienny jest przykład trójjęzycznej wsi Dziewoniszki na pograniczu litew-
sko-białoruskim, gdzie niemal co rok dialektolodzy litewscy, białoruscy i polscy 
badali „swoje” gwary u tych samych trójjęzycznych informatorów. Oczywiście, 
każdy zespół uzyskiwał zupełnie inny obraz zróżnicowania socjolingwistycz-
nego wsi, wynikający nie tylko z wewnętrznej dynamiki zjawiska wielojęzycz-
ności. Nie bez znaczenia był także „efekt badacza” – jego narodowość skłaniała 
informatora do udzielania takich odpowiedzi, jakie, w jego mniemaniu, najbar-
dziej zadowoliłyby pytającego. Ale świadczy to też o, najczęściej niezamierzo-
nej, intencjonalnośći badań – ukierunkowując się na badanie tylko jednego ję-
zyka, nie dostrzega się pozostałych. (Informację tę zawdzięczam językoznawcy 
z Uniwersytetu Wileńskiego, K. Rutkowskiej, pochodzącej z Dziwoniszek).
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jest przekonanie, że wszyscy mieszkający tam katolicy są Polakami 
(w znaczeniu narodowościowym). W istocie, to właśnie procesy pol-
skiej ekspansji na wschód, która to ekspansja miała zawsze znamio-
na kolonizacji katolickiej i  w  której wyniku ukształtowała się gra-
nica zasięgu Kościoła wschodniego i zachodniego, legły u podstaw 
mitu Polaka-katolika. Według niego związki katolicyzmu z polsko-
ścią i  analogicznie – polskości z  katolicyzmem są nierozerwalne. 
„Najwcześniej więc – pisze w  studium nad mitem Polaka-katoli-
ka Zygmunt Zieliński – w  naturalny sposób powstał limes mający 
po swej wschodniej stronie prawosławne plemiona ruskie i te, któ-
re z biegiem lat pod wpływem podboju moskiewskiego uległy orto-
doksji, po zachodniej zaś katolików podległych berłu polskiemu”57. 
Religijnie i narodowo zostały też przez to naznaczone kierunki świa-
ta: wschód kojarzy się z prawosławiem i „ruskością”, zachód – z ka-
tolicyzmem i polskością, co w połączeniu z mitem Kresów nakłada 
się dodatkowo na opozycję dzikości i cywilizacji. Rzecz charaktery-
styczna, mimo że na omawianym terenie granica prawosławno-ka-
tolicka biegnie równoleżnikowo, a więc w poprzek, nie zaś wzdłuż 
granicy państwowej polsko-białoruskiej, ta geograficzna semantyka 
nie traci na swej sile.

Na wschodnim pograniczu katolicyzm był zatem od początku 
kojarzony z  polskością. Prawosławie nie miało już takich jasnych 
narodowych konotacji. Jak pisze dalej Zieliński, „Trudno byłoby na 
tych terenach wnioskować z całą pewnością z wyznania prawosław-
nego konkretną narodowość, zwłaszcza że kryteria narodowościo-
we były płynne, natomiast nie było wątpliwości, że łacinnik, katolik 
jest Polakiem. Tu więc wyznanie było wyznacznikiem nieomylnym, 
choć bynajmniej nie jedynym, gdyż byli także Polacy innych wy-
znań”58. Identyfikację katolicyzmu z polskością wzmacniała potem 
polityka carska w okresie zaborów. Jednak mit Polaka-katolika (ka-
tolika-Polaka) jest na tyle żywotny, że można go wyśledzić również 
we współczesnych pracach naukowych. Pomimo deklarowanej wie-

57 Z. Zieliński, Mit Polak-katolik, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wro-
cław 1994.

58 Ibidem, s. 109.
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dzy o  rozdzielności czynnika wyznaniowego i  narodowościowego, 
badacze polscy czasami nie są w stanie oddzielić tych kwestii, trak-
tując katolicyzm jako synonim polskości. „Religia katolicka – pisze 
na temat pogranicza prawosławno-katolickiego na Białorusi Halina 
Rusek – jest tam czynnikiem integrującym polską mniejszość na-
rodową, oddzielającym swoich od obcych, wzmacniającym pol-
ską tożsamość narodową, jest płaszczyzną transmisji polskich tra-
dycji kulturowych, a więc także płaszczyzną kulturalizacji młodego 
pokolenia Polaków na Białorusi. Jednym słowem – religia jest w tym 
regionie ostoją polskości, gdyż zróżnicowanie religijne nałożyło się 
tu na zróżnicowanie narodowe”59. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że 
przy zbieraniu różnego typu danych nie uwzględnia się wieloznacz-
ności terminu „polak”, który na tym obszarze używany jest w języku 
potocznym częściej na oznaczenie wyznania właśnie, nie zaś naro-
dowości (jestem polakiem = jestem polskiej wiary = jestem kato-
likiem)60.

Zważywszy na fakt, że dla wielu mieszkańców białoruskich 
wiosek istnieje tylko jasno określona identyfikacja wyznaniowa, 
a  o  narodowej świadomości raczej trudno tu mówić61, nazywanie 
wszystkich katolików Polakami w sensie narodowościowym jest nie-
wątpliwie projekcją własnych schematów pojęciowych na badaną 
rzeczywistość. Wobec nieustannej zmienności politycznej przyna-
leżności tych terenów do różnych państwowości, określenia narodo-
we nabierały tu cech relatywnych, były kategoriami zewnętrznymi. 
Swoistą strategią w neutralizowaniu tej relatywności była świadomo-
ściowa izolacja od jakichkolwiek narodowych ideologii i określanie 
siebie po prostu jako „tutejszych”, ludzi związanych z konkretnym 

59 H. Rusek, Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i  kulturowych,  
w: Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych, Katowice 1999, 
s. 175.

60 Por. na ten temat A. Engelking, „Jak katolik to Polak”. Co to znaczy? Wstępne 
wnioski z badań terenowych na Białorusi, w: Wschodnie pogranicze w perspekty-
wie socjologicznej, Białystok 1995, s. 138–146.

61 Więcej na ten temat pisze A. Engelking, Nacje to znaczy grupy religijne. O wyni-
kach etnograficznych badań terenowych na Grodzieńszczyźnie, „Kultura i Społe-
czeństwo” 1996, nr 1, s. 109–139.
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miejscem, bo przywiązanie do ziemi i fakt zamieszkiwania tych te-
renów „od zawsze” był dla „tutejszych” mieszkańców jedyną pewną 
i stałą rzeczą. Zamiast przyjęcia którejś z opcji narodowościowych 
dochodziło więc tu często do wytwarzania się świadomości własnej 
odrębności w  stosunku do sąsiednich obszarów centralnych i  ich 
państwowości, dla których te tereny stanowiły zawsze obszary pe-
ryferyjne62.

Dopełnieniem mitu Polaka-katolika jest przekonanie, że owi ka-
tolicy są Polakami nie tylko w sensie narodowym (świadomościo-
wym), ale również w  sensie ciągłości pochodzenia i  historycznej 
zasiedziałości (biologiczne „więzy krwi”). Otóż, jeśli chodzi o cha-
rakter procesów osadniczych, zupełnie inaczej jest w  przypadku 
Podlasia i terenów dzisiejszej Białostocczyzny, które były ziemiami 
na pograniczu, należącymi raz do Korony, raz do Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, inaczej zaś w  przypadku Grodzieńszczyzny. Na 
Podlasiu od końca XIV wieku osiedlała się najpierw drobna szlachta 
mazowiecka, rzecz jasna – katolicka, potem zaś, od połowy XV wieku 
aż do końca XVI wieku – prawosławni ruscy chłopi63. Na zróżnico-
wane pochodzenie i  wyznanie nakładało się więc również zróżni-
cowanie stanowe, co sprzyjało podtrzymywaniu barier międzygru-
powych i zakazom małżeństw mieszanych. Inna sprawa, że ziemie 
między Narwią i Supraślą, a więc na terenach, gdzie znajdują się ba-
dane przeze mnie wsie Topolany i Potoka, zaczęto kolonizować jako 
dawne obszary puszczańskie dopiero na przełomie XV i XVI wieku, 
osadzając tu już wyłącznie ludność ruską64. Nie ma więc tu tak cha-

62 Nie miejsce tu na gruntowne studium historyczne na ten temat, który jest już 
zresztą solidnie opracowany przez innych autorów. Zob. np.: J. Bardach, Od na-
rodu politycznego do narodu etnicznego, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 4;  
R. Radzik, Ewolucja narodowa społeczności Kresów Wschodnich, „Kultura i Spo-
łeczeństwo 1991, z. 2; J. Turonek, Formowanie się sieci parafii rzymskokatolickich 
na Białorisi (1387–1781), „Biełaruski Histaryczny Ahliad” 1995, t. 2/22.

63 Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w pracach J. Wiśniewskie-
go, Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV w. 
do połowy XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 1964, idem, Zarys dziejów osadnictwa 
na Białostocczyźnie, w: Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. 1,  
red. S. Glinka, Wrocław–Warszawa 1980.

64 Idem, Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie.
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rakterystycznego dla Podlasia podziału na wsie chłopskie i zaścian-
ki drobnoszlacheckie.

Jeśli zaś chodzi o obecne tereny białoruskie, to ludność katolicka 
była tu w znakomitej większości pochodzenia litewskiego. Granica 
wyznaniowa po części nałożyła się na granicę osadnictwa bałtyckie-
go, które od wieków cofało się na północ pod naporem kolonizacji 
ruskiej, ulegając stopniowej białorutenizacji65. Te procesy spowodo-
wały, że obecne pogranicze prawosławno-katolickie od wieków sta-
nowi pas ludności mieszanej pod względem językowym i  wyzna-
niowym: nawet po wprowadzeniu odgórnych zakazów małżeństw 
mieszanych – czy to ze strony katolickiej (po chrystianizacji Litwy), 
czy prawosławnej (w okresie zaborów) – konwersje religijne i języ-
kowe były tu zawsze zjawiskiem dość powszechnym66.

O osadnictwie pochodzenia polskiego na terenach dawnego wo-
jewództwa nowogródzkiego można mówić jedynie w przypadku za-
ścianków drobnoszlacheckich, nazywanych tu, w  odróżnieniu od 
wiosek chłopskich, „okolicami”, których mieszkańcy wyróżniali się 
odrębną świadomością stanową i narodową, utrzymującą się wśród 
starszego pokolenia do dziś. Tak jest też w przypadku mieszkańców 
zaścianka Rouby, powstałego w drugiej połowie XVII wieku67. Do 
dziś starsze pokolenie posługuje się dość dobrą polszczyzną, która 
niewiele ma wspólnego z  językiem większości „wioskowych Pola-
ków”, mówiących na co dzień przeważnie po białorusku. Pomimo 
że różnice prawne i majątkowe między szlachtą i chłopami zostały 
praktycznie zniesione jeszcze w czasie zaborów i w wyniku uwłasz-
czenia, szlachta zawsze starała się podkreślać swoją odmienność 
przedstawianą w kategoriach kulturowej wyższości. Bariery społecz-
ne między wsią i okolicą były tu na tyle silne, że aż do czasów ra-
dzieckich małżeństwa mieszane „stanowo” zdarzały się niezmiernie 
rzadko.

65 Por. J. Ochmański, Litewska granica etniczna na wschodzie, Wrocław 1981.
66 J. Turonek, op. cit.
67 J. Wiśniewski, Zarys dziejów osadnictwa na Białostoczcyźnie.
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Wiadomości o miejscowościach

Najważniejszym kryterium w doborze wiosek, w których przepro-
wadzano badania, było ich położenie na pograniczu prawosławno-
-katolickim po obu stronach granicy polsko-białoruskiej oraz pe-
wien stopień ich wyznaniowego przemieszania. Nie są to jednak 
miejscowości – pod względem socjologicznym czy historycznym – 
idealnie sobie odpowiadające. Bardziej niż na dokładnie dopasowa-
nych parametrach demograficznych zależało mi bowiem na pozy-
skiwaniu dobrych wypowiedzi narracyjnych. O wiele istotniejsi byli 
zatem sami rozmówcy i ich wypowiedzi, których charakter w dużym 
stopniu zależał od typu nawiązanych z nimi relacji niż ich geogra-
ficzne umiejscowienie.

Badania po stronie białoruskiej odbywały się wieloetapowo 
i w dość długim czasie (w  latach 1993–2001). Początkowo były to 
studenckie praktyki laboratoryjne, prowadzone przez Annę Engel-
king w kilkunastu wsiach rejonu lidzkiego i woronowskiego w obwo-
dzie grodzieńskim. Ośmioosobowy zespół zebrał wówczas zasadni-
czy korpus wywiadów, który został wykorzystany w wielu pracach68, 
a częściowo również w niniejszej. Późniejsze wyjazdy odbywały się 
już w ramach naszych własnych zainteresowań. Natomiast materiały 
specjalnie do tej pracy zbierałam w latach 1999–2001 w trzech miej-
scowościach, które wcześniej okazały się z różnych względów najcie-
kawsze: w katolickiej wiosce Papiernia, w okolicy szlacheckiej Ro-

68 Zob.: „Konteksty” nr 3/4: tu artykuły studentów, będące podsumowaniem prak-
tyk terenowych, oraz wybrane fragmenty rozmów; A. Engelking, Nacje, to zna-
czy grupy religijne, s. 109–139; idem, „Kołchoz musi być”, czyli przyczynek do 
portretu polaka-kolchoźnika. Uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach 
Grodzieńszczyzny, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. 8, numer specjalny: Pola-
cy na pograniczach w perspektywie porównawczej, red. A. Sadowski, Białystok 
1999, s. 199–211; D. Życzyńska-Ciołek, Naród język i państwo w wypowiedziach 
mieszkańców wsi pod Lidą na Białorusi, „Etnografia Polska” 1996, t. 40, z. 1–2, 
s. 137–153; J. Straczuk, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wie-
łojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 1998. Z materiałów tych obficie też korzystała  
J. Tokarska-Bakir w swojej książce Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źró-
deł etnograficznych, Universitas, Kraków 2000.
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uby i w wyznaniowo mieszanej (z przewagą prawosławnych) wiosce 
Radziwoniszki.

Papiernia jest dość dużą wsią (ok. 150 domów, 500 miesz-
kańców), należącą do katolickiej parafii Wawiórka. Jest to miejsco-
wość, która cały czas zmienia swój charakter społeczno-kulturowy: 
na obrzeżach starej zabudowy wsi powstają nowe domy dla przyby-
szów, przeważnie z innych dawnych republik radzieckich, znajdują-
cych zatrudnienie w pobliskim kołchozie, niewchodzących jednak 
w bliższe kontakty z miejscowymi69. We wsi działa szkoła podstawo-
wa, której jednak nieustannie grozi zamknięcie ze względu na zbyt 
małą liczbę uczniów. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego od-
notowuje tu w  drugiej połowie XIX wieku 283 katolików i  21 ży-
dów70. Była tu wówczas kaplica katolicka i  cmentarz, należący do 
ówczesnych właścicieli Kostrowickich. Nie przetrwały do dzisiej-
szych czasów, zachowała się jedynie pamięć miejsca. W okresie mię-
dzywojennym w Papierni mieszkało już 426 katolików – wszyscy oni 
deklarowali narodowość polską (cokolwiek by ona znaczyła dla spi-
sywanych czy dla spisujących)71. Również i teraz niemal wszyscy za-
siedziali mieszkańcy są katolikami deklarującymi polskość – raczej 
w kategoriach wyznaniowych niż narodowych: mając tego świado-
mość, stosują często określenie „nieakuratny”, „nieczysty” Polak – 
w odróżnieniu od polskości mieszkańców pobliskich Roubów.

Okolica szlachecka Rouby, która kilka lat temu obchodziła swo-
je czterechsetlecie, należy do tej samej parafii Wawiórka i jest rów-
nież miejscowością o  zwiększającej się liczbie i  zmieniającym się 
składzie społecznym mieszkańców. Wielu z nich przybyło tu w cią-
gu ostatnich 20 lat w poszukiwaniu pracy w dobrze prosperującym 
sowchozie w  Małym Możejkowie, produkującym znaną i  lubianą 

69 Wszystkie dane dotyczące obecnej sytuacji w miejscowościach na Białorusi po-
daję na podstawie nieoficjalnych rozmów z miejscowymi, ponieważ dostęp do 
jakichkolwiek danych urzędowych jest praktycznie niemożliwy.

70 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Su-
limierski, Warszawa 1888. 

71 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny 
RP, Warszawa 1924 (dane z pierwszego powszechnego spisu ludności z 30 IX 1921 
roku i innych źródeł urzędowych).
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w rejonie wódkę marki Pański Dom72. Szacuje się, że przybysze osie-
dlający się tu od końca lat 80. stanowią już ok. 50% mieszkańców. Jak 
podają źródła73, w 1887 roku było tu 124 mieszkańców (wszyscy ka-
tolicy), a w 1921 roku niewiele więcej, bo 140 osób74, co świadczyć 
może – po pierwsze – o mniejszym niż wśród chłopów przyroście 
naturalnym (przeciętnie 2–3 dzieci), po drugie, o niechęci do po-
działu ziemi i o wychodźstwie młodszego rodzeństwa do miast. Po-
sługiwanie się na co dzień językiem polskim i moralne potępianie 
osób nieprzestrzegających zasady stanowej endogamii jest właściwe 
już tylko starszemu pokoleniu. Urodzeni w  czasach powojennych, 
choć znają polski dużo lepiej od „wioskowych Polaków” i  chętnie 
przyznają się do swojej szlacheckości, posługują się na co dzień bia-
łoruskim i zawierają małżeństwa według własnego uznania, również 
(choć nieczęsto) z prawosławnymi. Mieszkańcy Roubów różnią się 
od mieszkańców chłopskiej wsi Papiernia nie tylko świadomościo-
wo: wyższy jest np. poziom wykształcenia przedwojennych miesz-
kańców, zwłaszcza mężczyzn mających nierzadko ukończone szkoły 
średnie, czy poziom czytelnictwa (znajomość kanonicznych dzieł li-
teratury polskiej, prenumerata czasopism).

Prawosławno-katolicka wieś Radziwoniszki (ok. 400 miesz-
kańców), z własną cerkwią oddaną z powrotem w użytkowanie pod 
koniec lat 90. i z mieszkającym tu od tego czasu batiuszką, leży po 
drugiej, w  stosunku do Papierni, stronie szosy, która – w  przybli-
żeniu – jest zarazem linią podziału między zasięgiem parafii pra-
wosławnych i katolickich, niezmieniającą się zasadniczo od XV wie-
ku75. Miejscowi katolicy stanowią ok. 20% mieszkańców: chcąc udać 
się do kościoła po drugiej stronie szosy, muszą pokonać kilkanaście 
kilometrów, nic więc dziwnego, że większość uczęszcza do miejsco-

72 Jest to poniekąd kontynuacja przedwojennych tradycji regionalnych, zapocząt-
kowanych przez dawnego właściciela Możejkowa, Brochockiego, który miał tu-
taj swoją gorzelnię. Warto wspomnieć, że również pobliska Papiernia jeszcze 
w latach 70. prosperowała jako znany w całym regionie ośrodek nielegalnej pro-
dukcji wyśmienitego ponoć samogonu.

73 Słownik geograficzny.
74 Skorowidz miejscowości.
75 J. Ochmański, op. cit.; J. Turonek, op. cit.
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wej cerkwi. W Radziwoniszkach od zawsze przeważali prawosław-
ni: pierwsza cerkiew drewniana (obecnie jest murowana) została 
ufundowana jeszcze w 1696 roku76. W 1887 roku Słownik geograficz-
ny odnotowuje tu 91 mieszkańców prawosławnych i 28 katolików77. 
Liczba mieszkańców i procent katolików wyraźnie wzrasta w okresie 
międzywojennym: na 382 osoby 231 jest prawosławnych, a 151 ka-
tolików; co ciekawe, jedni i drudzy deklarują narodowość wyłącznie 
polską78. Obecnie w wiosce działa szkoła i ferma hodowlana, należą-
ca do sowchozu Małe Możejkowo, w której pracuje większość tutej-
szych mieszkańców.

Badania po stronie polskiej, prowadzone w  latach 1999–2003, 
odbywały się w terenie dotąd mi nieznanym i miały zdecydowanie 
węższy zakres – objęły jedynie dwie miejscowości: Topolany i Po-
tokę (gmina Michałowo, woj. podlaskie), a ich wybór był podykto-
wany koligacjami koleżeńsko-rodzinnymi, które w znaczny sposób 
ułatwiły mi – kluczową w działalności etnograficznej – możliwość 
zakwaterowania u miejscowej rodziny i zdobycia przez to zaufania 
rozmówców zapraszających mnie do swoich domów (o co na pol-
skiej wsi coraz trudniej). Mniejsza jest tu liczba osób, z którymi roz-
mawiałam, mniejsza z nimi zażyłość (podczas trzech wyjazdów mia-
łam okazję wracać do nich co najwyżej dwukrotnie), mniejsza też 
ilość zebranego materiału, który zdobywałam sama, nie dysponu-
jąc przy tym korpusem wcześniejszych rozmów i danych o rozmów-
cach, jak to było w przypadku terenu białoruskiego. Dlatego porów-
nania obydwu terenów, których dokonuję w tej pracy, nie mają tej 
prawomocności, jaką uzyskuje się w pracy zespołowej.

Topolany są wsią mieszaną, prawosławno-katolicką, założoną 
prawdopodobnie w  XVI wieku, leżącą podówczas na terenie dóbr 
zabłudowskich, będących własnością Chodkiewiczów, którzy na ob-
szarach dawnych puszcz osiedlali ludność przeważnie ruską. We wsi 
jest cerkiew fundowana jeszcze w XVI wieku i stanowiąca parafię do 
połowy XIX wieku, kiedy to dołączono ją, wraz z cmentarną cerkwią 

76 Słownik geograficzny.
77 Ibidem.
78 Skorowidz miejscowości.
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w Piatience, do parafii w Potoce; osobną parafię w Topolanach przy-
wrócono dopiero w latach 40. XX wieku79. Miejscowi katolicy nale-
żą do parafii w pobliskim Michałowie, tam też znajduje się katolic-
ki cmentarz. W połowie XIX wieku mieszkało tu 501 osób80. W roku 
1915 blisko 80% osób w wyniku tzw. bieżeństwa (objęło ono wyłącz-
nie ludność prawosławną) uciekło w ślad za wycofującymi się woj-
skami rosyjskimi w głąb Rosji. Do roku 1922 większość mieszkańców 
powróciła. Według spisu powszechnego z 1921 roku w Topolanach 
mieszkały już 454 osoby, z czego 289 prawosławnych o zadeklarowa-
nej narodowości białoruskiej oraz 159 katolików o zadeklarowanej 
narodowości polskiej, a oprócz tego sześcioro ewangelików Niem-
ców (pamiętanych do dziś właścicieli młyna)81. Jak w wielu wsiach 
w  tym regionie, liczba mieszkańców Topolan zmniejsza się sukce-
sywnie od lat powojennych i  spadła drastycznie w połowie lat 70. 
(wtedy też zamknięto miejscową szkołę): w roku 1950 mieszkało tu 
615 osób, w 1970 roku – 443 osoby, w 1995 roku – już tylko 202 oso-
by82. Podobnych danych na temat zmniejszania się i starzenia spo-
łeczności Topolan dostarczają cerkiewne księgi parafialne: w  1950 
roku były 33 chrzty i 11 pogrzebów; w 1970 roku – 11 chrztów i 17 
pogrzebów, w 1990 roku – 5 chrztów, 11 pogrzebów83.

Wieś Potoka, o zdecydowanie prawosławnym charakterze, jest 
miejscowością mniejszą niż Topolany, powstałą też prawdopodob-
nie nieco później, w każdym razie pierwsza cerkiew została ufun-
dowana tu przez Radziwiłłów w  roku 170784. W  roku 1809 w  Po-
toce mieszkały 164 osoby prawosławne i  jedna rodzina żydowska 
(właściciele karczmy). W połowie XIX wieku tyfus i cholera zdzie-
siątkowały miejscową ludność, tak że w roku 1866 odnotowuje się 

79 G. Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie, część demo-
graficzna, Ryboły 1992, s. 111.

80 Cyt. za: L. Nos, Monografia gminy Michałowo, Białystok 1996.
81 Skorowidz miejscowości.
82 L. Nos, op. cit.; na podstawie ksiąg meldunkowych wsi Topolany Urzędu Gmi-

ny w Michałowie.
83 G. Sosna, op. cit.
84 Większość informacji o Potoce, jeśli nie zaznaczam inaczej, pochodzi z mono-

grafii L. Nosa, op.cit.
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już tylko 62 mieszkańców. Działała tu wówczas szkoła ludowa, a od 
lat 80. XIX wieku aż do I wojny światowej również przycerkiewna 
szkoła średnia. W roku 1913 zastąpiono dawną cerkiew drewnianą 
cerkwią murowaną, która jednak po dwóch latach została całkowi-
cie zniszczona w  wyniku odbywających się w  pobliżu walk rosyj-
sko-niemieckich. Również w 1915 roku cała ludność Potoki udała 
się w „bieżeństwo” do Rosji, a wieś została doszczętnie spalona. Po 
stopniowych powrotach w 1921 roku odnotowano tu 123 mieszkań-
ców – wszyscy prawosławni narodowości białoruskiej85. Nie był to 
koniec dramatycznych losów Potoki, bo w 1945 roku wieś ponownie 
doszczętnie spalono (partyzanci biali uważali miejscowość za zaple-
cze partyzantki czerwonej), a 46 osób przeniosło się wówczas na sta-
łe do Związku Radzieckiego. Liczba ludności, podobnie jak w Topo-
lanach, z roku na rok spadała. W roku 1950 było 286 mieszkańców, 
1970 roku – 178 osób, 1995 roku – 69 mieszkańców.

O metodzie pracy terenowej

Jeśli chce się zrozumieć, czym jest jakaś nauka, powinno się najpierw 
spojrzeć nie na jej teorie czy odkrycia, ani tym bardziej na to,  

co mówią o niej jej apologeci, ale raczej na to, czym zajmują się jej 
praktycy. W przypadku antropologii, czy też antropologii społecznej, 

praktycy zajmują się etnografią.
C. Geertz, The Interpretation of Cultures

Pisząc o swojej obecności w terenie, nie chciałabym popadać w nad-
mierny sentymentalizm, współtworząc mit badacza terenowego 
„dostosowującego się jak kameleon, doskonale wtopionego w swo-
je egzotyczne otoczenie, chodzące wcielenie empatii, taktu, cierpli-
wości i kosmopolityzmu”86. Badania terenowe nie są wcale zajęciem 
bezproblemowym, o czym – po opublikowaniu Dzienników mistrza 

85 Skorowidz miejscowości.
86 C. Geertz, Local Knowledge. Further Essays in Interpretive Anthropology, Fon-

tana Press, London 1993, s. 56.
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Malinowskiego87 i wywołanej wokół nich dyskusji – można już, a na-
wet wypada głośno i otwarcie mówić. Mój pobyt zwłaszcza w bia-
łoruskich wsiach często wiązał się z  pewnymi niedogodnościami, 
które niejednokrotnie odbierały ochotę do pracy i – miast chęci do 
refleksji – wywoływały jedynie chęć ucieczki. Tego typu doświad-
czenia są jednak niezbywalnym elementem pracy etnograficznej i – 
mimo że dokuczliwe – są poznawczo cenne.

Dla czytelnika cytowane przeze mnie wypowiedzi będą stano-
wić jedynie martwy tekst, dla mnie zaś pozostają materią żywą – za-
pisem realnych rozmów z realnymi osobami w realnych sytuacjach 
i miejscach. Są konkretem akustyczno-wizualnym, a często też, zwa-
żywszy na okoliczności, w  jakich zostały zapisane – zapachowym 
i  smakowym. Pisząc o  obrzędowości pogrzebowej, zwyczajach ży-
wieniowych czy rytuałach alkoholowych, korzystam z efektów ob-
serwacji uczestniczącej, opierając się na rozmaitych doznaniach, 
wychodzących często poza obręb przekazu dyskursywnego. Bycie 
obiektem przymusowej alkoholizacji, konieczność żywienia się na 
co dzień tłustą słoniną, wdychanie zapachu zmarłego w czasie ca-
łonocnego czuwania – to wszystko było nieodłącznym elementem 
mojego etnograficznego doświadczenia, które sprawiało, że teren 
nieraz „dobierał mi się do skóry”. W tym też sensie, jak powiada Jo-
anna Tokarska-Bakir, „używałam siebie jako narzędzia”: nie tylko 
poznając, ale też doznając opisywanej przez siebie rzeczywisto-
ści88, czego nie chciałabym wcale ukrywać pod maską neutralności 
badawczej. Własne emocjonalne zaangażowanie, którego nie sposób 
się wyzbyć w imię naukowej obiektywności, może stać się dodatko-
wym elementem poznawczym, wcale nie gorszym od innych, bar-
dziej uprawomocnionych przez tradycję metodologiczną.

87 B. Malinowski, A Diary in the Strict Sense of the Term, New York 1967.
88 J. Tokarska-Bakir, Dalsze losy syna marnotrawnego. Projekt etnografii nieprze-

zroczystej, „Konteksty” 1995, nr 1, s. 21.
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Nawiązywanie „ludzkich” relacji

Etnografia, rozumiana tu za literaturą anglosaską jako metoda badań 
terenowych, a nie w sposób tradycyjny – jako rejestrowanie i opis 
wytworów tzw. kultury ludowej, nie jest skodyfikowanym zapisem 
czynności i zachowań, które należy realizować podczas pracy tere-
nowej. Jest raczej umiejętnością, której nie da się do końca wyuczyć, 
którą po prostu trzeba praktykować. Na sposób bycia w terenie i me-
todę pozyskiwania danych w  dużym stopniu wpływ mają indywi-
dualne predyspozycje badacza, a nie jakieś z góry przyjęte procedu-
ry89. Toteż we wszelkich podręcznikach traktujących o metodologii 
badań jakościowych pisze się trochę tak, jak nie jest, podając pe-
wien tok postępowania idealnie usystematyzowany, niedający się do 
końca zrealizować w terenie, bo niebiorący pod uwagę tak istotnych 
przecież czynników psychologicznych, sytuacyjnych, pogodowych, 
splotów wydarzeń czy czystego przypadku. Zamiast więc po raz ko-
lejny pisać o przyjętej metodologii badań jakościowych (obserwacja 
uczestnicząca, wywiad swobodny, scenariusz z pytaniami otwarty-
mi itd.), wolałabym podzielić się kilkoma osobistymi uwagami, do-
tyczącymi mojego sposobu bycia w terenie i metody pozyskiwania 
danych.

Bez względu na to, co piszą podręczniki na temat wchodzenia 
w kontakty z „tubylcami”, najbardziej istotny jest, według mnie, cha-
rakter nawiązanej z nimi relacji: ważne, by była to relacja „ludzka”, 
przebiegająca w warunkach obustronnego zainteresowania i życzli-
wości, nie zaś sztywna relacja badacz – badany, z natury swej asy-
metryczna, gdzie ten pierwszy uchodzi za „eksperta”, ten drugi zaś 
jedynie za „podmiot” (czy wręcz „przedmiot”) badań. Co prawda, 
taki oficjalny typ kontaktu jest dużo mniej wymagający w stosun-
ku do badacza, bo mniej angażuje go emocjonalnie, ale daje też dużo 

89 „Nie jest możliwe opracowanie jakiegoś kształtu zasad, które pozwoliłyby na 
nawiązanie dobrych stosunków pomiedzy prowadzącym badania etnografem 
a poddaną badaniu grupą ludzi. Nauka może zaoferować jedynie dyskusje na 
temat głównych metodologicznych i praktycznych założeń związanych z sytu-
acją etnografa w trakcie badań terenowych”. H. Hammersley, P. Atkinson, Meto-
dy badań terenowych, Poznań 2000.
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gorsze wyniki: rozmowy stają się wówczas zbyt sztywne, mniej au-
tentyczne i do pewnego stopnia wymuszone. Na w miarę swobod-
nych relacjach zaważyć może również sam sposób prowadzenia 
rozmów, które nie powinny się nigdy zamieniać w bezosobowe „wy-
wiady”. Z tego też powodu warto np. zrezygnować czasem ze zbiera-
nia wszystkich oficjalnych danych „metryczkowych”, o ile nie uda się 
ich wpleść w naturalny tok rozmowy lub wywnioskować z jej treści.

Nawiązanie quasi-naturalnej relacji wymaga wejścia w  jakąś 
społecznie przyjętą rolę, a trudno za taką uznać sytuację klasyczne-
go wywiadu. Dlatego już na samym wstępie ważny jest sposób za-
wierania znajomości i nakłaniania do rozmowy: korzystanie z po-
średnictwa miejscowych władz, oficjalnych pism przewodnich, 
powoływanie się na „poważne” instytucje ustawiają od razu bada-
cza w  mocniejszej pozycji względem swojego interlokutora, który 
zamienia się po prostu w „informatora”, podlegającego procedurze 
odpytywania. Dużo lepszą atmosferę rozmowy, zasadzającą się na 
dobrowolności obu stron, tworzy się, przychodząc do swojego roz-
mówcy praktycznie „z ulicy” (oczywiście, niezbędne jest uprzednie 
przedstawienie się, ale jeśli robi się to osobiście i bez zasłaniania się 
dokumentami, to cała pompatyczność związana z  powoływaniem 
się na działalność naukową „rozpływa się” w toku interakcji). Badacz 
całkowicie zdaje się wówczas na łaskę i niełaskę swojego rozmówcy – 
to on sam, według własnego uznania, a nie pod wpływem subtelnego 
nacisku (urząd, instytucja, władza) decyduje, czy ma ochotę na po-
święcenie swego czasu przybyszowi, czy też nie.

Rzeczą kluczową jest miejsce rozmowy. Najbardziej nadaje się 
do tego najbliższe otoczenie rozmówcy – mieszkanie, podwórko, ła-
weczka pod płotem. Ma się wówczas nie tylko okazję do obejrzenia 
(czasem też sfotografowania) prywatnego środowiska, które samo 
z siebie dużo mówi o człowieku. Rodzinne fotografie, eksponowa-
ne przedmioty, elementy wystroju czy krajobrazu mogą też stać się 
dobrym pretekstem do nadania rozmowie bardziej osobistego tonu. 
W  miejscu publicznym: na ulicy, w  sklepie, w  pracy, kontakt jest 
traktowany jako przypadkowy, chwilowy, powierzchowny. Te same 
osoby w swoim prywatnym środowisku, w swoim mieszkaniu, wy-
stępując w roli gospodarza, są bardziej otwarte i skore do dłuższych 
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wypowiedzi. Taka sytuacja rozmowy jest bardziej autentyczna i swo-
bodna, bo wchodzi się tu już w sferę codziennych kontaktów towa-
rzyskich. Zdarza się, że gdy podczas bytności etnografa w domu go-
spodarza zjawi się jego sąsiad lub krewny, spontanicznie włącza się 
w rozmowę potraktowaną jako zwykła pogawędka, marginalizując 
przy tym często obecność badacza.

Równie istotne jest powracanie do tych samych rozmówców 
przy okazji kolejnych wyjazdów w teren. Relacje stają się wówczas 
znacznie bliższe, czasem wręcz zażyłe, dużo łatwiej jest o zaprosze-
nie do domu czy o znalezienie noclegu. Rozmowy są coraz bardziej 
osobiste, uzyskuje się wiadomości, których obcym ludziom raczej 
się nie przekazuje (np. przezwiska nadawane różnym rodzinom we 
wsi, miejscowe plotki, prywatne problemy). Dobrze jest też rozma-
wiać powtórnie na te same tematy: rozmówcy mają już wtedy dany 
problem „wywołany” w głowach, nie muszą go ewokować na hasło, 
mają czas na ewentualne przemyślenia, czasem wręcz pamiętają nie-
które pytania i czekają na nasz kolejny powrót, by dopowiedzieć ja-
kieś nowe wątki. Jeśli mieszka się w  domu gospodarzy, to rozmo-
wy przydarzają się właściwie spontanicznie, bez konieczności ich 
wywoływania. Taka obecność etnografa jest chyba najbardziej na-
turalną sytuacją, skłaniającą do otwartych rozmów, choć nie da się 
ukryć, że dość wyczerpującą dla obu stron, wymaga bowiem wyrze-
kania się swojej prywatności i  długoterminowego bycia „na kon-
trolowanym” (obserwacja uczestnicząca to broń obosieczna: podle-
ga jej również sam etnograf). Wraz z kolejnymi powrotami relacja 
ewoluuje w kierunku układów nieraz bardzo bliskich i serdecznych. 
Tak było w przypadku naszych długoterminowych badań na Biało-
rusi, kiedy to początkowo odbierani byliśmy jako grupa studentów 
z Warszawy, potem jako „nasi Polacy”, a wreszcie jako indywidual-
ne osoby o rozpoznawalnych imionach i życiorysach. Zainteresowa-
nie życiem osobistym badacza – jak dawno już zauważyła Kazimiera 
Zawistowicz-Adamska90 – jest zaś ewidentnym znakiem jego dobre-
go wejścia w teren.

90 K. Zawistowicz-Adamska, Społeczność wiejska, Warszawa 1958.



56 ROZDZIAŁ 1

Rozmowa

Jeśli chodzi o sam sposób prowadzenia rozmowy, to aktywność et-
nografa polega głównie na słuchaniu, dopiero później na zadawaniu 
pytań. Dobrze przygotowany scenariusz rozmowy z przemyślanymi 
pytaniami, aczkolwiek nie bez znaczenia, nie jest tu rzeczą najważ-
niejszą. Rozmowa toczy się bowiem swoim własnym torem i często 
większość przygotowanych pytań w  ogóle nie zostaje zadana. Jeśli 
pytania nie wynikają w jakiś sposób z kontekstu rozmowy, to zmie-
nia się ona w uciążliwe odpytywanie, które utrudnia rozmówcy roz-
winięcie wątków dla niego samego najważniejszych. Dlatego z regu-
ły w każdej rozmowie są najpierw zadawane pytania podstawowe, 
stanowiące otwarcie kolejnych bloków tematycznych, dopiero po-
tem, jeśli okaże się to konieczne, „ciągnie się” dany temat, zadając 
kolejne pytania uszczegóławiające.

Konsekwencją takiego podejścia jest też to, że pytania scenariu-
szowe zadaje się „z głowy”, nie zaś czyta z kartki. Nie jest to specjal-
nie trudne, jeśli etnograf jest zaangażowany w cały proces badawczy 
i wie, po co dane pytanie zadaje oraz jakie jeszcze pytanie powinno 
być zadane. Z tego też powodu badań etnograficznych nie da się zle-
cić komuś „z zewnątrz”, po krótkim przeszkoleniu, jak to się dzieje 
w przypadku socjologicznej ankiety, bo konieczne jest zrozumienie 
celowości każdego pytania i umiejętne zadawanie ich w zależności 
od tego, co się uprzednio usłyszało. Scenariusz nie jest narzędziem 
przygotowanym „raz na zawsze” – ulega nieustannym modyfika-
cjom pod wpływem coraz bliższego zaznajamiania się z badaną rze-
czywistością.

Zdarza się, że dokładnie przemyślane „w domu” pytanie okazuje 
się zupełnie „nie pracować” w terenie: jest albo sztuczne, albo niezro-
zumiałe, albo „nie na miejscu”. Czasem też kolejność pytań lub jakiś 
ich ciąg nie sprawdza się podczas rozmowy – może być zbyt mono-
tonny, męczący, nienaturalny – czego często również nie da się prze-
widzieć, zależy to bowiem od sposobu funkcjonowania danej tema-
tyki w świadomości rozmówców i stopnia jej zwerbalizowania. Bywa 
też, że – wydawałoby się – najmniej sensowne pytanie, zadane jedy-
nie dla podtrzymania rozmowy lub źle zrozumiane przez rozmów-
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cę, wywołuje ciekawą wypowiedź, tak że częstokroć bardziej pomoc-
ny okazuje się przypadek niż doskonale opracowany zestaw pytań.

Należy jednak jeszcze raz powtórzyć, że im mniej zadawanych 
pytań, tym lepiej. Z  punktu widzenia jakości zebranego materiału 
najcenniejsi okazują się dobrzy „opowiadacze”, którzy sami potrafią 
poprowadzić temat według własnego porządku i własnej inwencji. 
Pytania badacza ustawiają bowiem wypowiedzi według jego własnej 
hierarchii i są często sugerujące91. Czasem też rozmówca, chcąc jak 
najbardziej przysłużyć się pytającemu, przywołuje z pamięci epizo-
dy, które dla niego samego nie mają wielkiego znaczenia. Dlatego tak 
ważne jest, by nie za często przerywać rozmówcom ich wypowiedzi, 
bo dłuższe narracje ukazują naturalny kontekst każdej problematy-
ki. Zresztą coś, co w  trakcie rozmowy wydaje się nieistotne, póź-
niej okazuje się kluczowe; nie wiadomo też nigdy, jak potoczy się 
dalej wątek poruszony przez rozmówcę i co z niego wyniknie (dla-
tego warto mieć zawsze włączony dyktafon – o czym za chwilę). Nie 
należy też bać się ciszy: w takich momentach rozmówcy często za-
stanawiają się głębiej nad problemem, a zadane wówczas znienacka 
pytanie może przestawić ich myślenie na zupełnie inny tor. Dobry 
materiał trzeba czasem po prostu „wysiedzieć”, dając się „wygadać” 
rozmówcy, bywa bowiem, że w kolejnej godzinie rozmowy pojawia 
się nagle ciekawy wątek, trop, który w żaden sposób nie przyszedłby 
do głowy etnografowi. Takie rozmowy są nieraz bardzo długie i wy-
czerpujące dla obu stron, często nie da się ich przeprowadzić więcej 
niż jedną, dwie dziennie, ale przy tego typu badaniach nie ilość „wy-
wiadów” jest przecież najważniejsza.

Technologiczne „ekstensje”

Parę słów jeszcze na temat technologicznych pomocy w  pracy et-
nograficznej, tzn. aparatu fotograficznego i dyktafonu, bez których 

91 Jak np. ulubione pytanie badaczy etniczności o konflikty z osobami innego wy-
znania/języka/narodowości: często dopiero w tym momencie rozmówcy uświa-
damiają sobie, że ta cecha nielubianego sąsiada może mieć jakieś znaczenie.
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trudno już dziś wyobrazić sobie badania terenowe. Z aparatem spra-
wa jest oczywista, bo używa się go niemal od początku zaistnienia 
tego typu badań (vide fotograficzna dokumentacja badań Malinow-
skiego na wyspach Trobrianda). Natomiast ogromną przewagę roz-
mów nagrywanych nad jedynie notowanymi czy wręcz „zapamię-
tywanymi” widać najlepiej w  momencie ich spisywania (choć to 
niezmiernie pracochłonne, zawsze najlepiej jest robić to samodziel-
nie). Okazuje się bowiem, że wiele kwestii umyka uwadze w trakcie 
rozmowy, pewnych treści w ogóle się nie zauważa, niektóre wycho-
dzą na jaw dopiero po głębszej analizie językowej tekstów będących 
dosłowną transkrypcją wywiadów. Podczas spisywania ma się spo-
sobność przywołać jeszcze raz sytuację rozmowy i  obserwować 
z dystansu swój własny wpływ na jej charakter, o co trudno wów-
czas, gdy jest się aktywnym uczestnikiem interakcji. Wielokrotne 
odsłuchiwanie kaset przy spisywaniu powoduje też, że wiele fraz 
i sformułowań głęboko zapada w pamięć, wywołując dalsze pytania 
badawcze i ułatwiając potem poruszanie się w ogromnym korpusie 
spisanych tekstów.

Wbrew pozorom, technologiczny sprzęt wcale nie musi zabu-
rzać w miarę naturalnych relacji z  rozmówcami, jeśli tylko zosta-
nie jak najszybciej „oswojony” i zaakceptowany przez obie strony. 
Dlatego dyktafon i aparat dobrze jest nosić zawsze na wierzchu (np. 
na szyi czy na pasku biodrowym) jako nieodłączny element stro-
ju, tak by ludzie przyzwyczajali się do ich stałej obecności, licząc 
się z „ryzykiem” utrwalenia na taśmie czy kliszy (ważne, by mieli 
świadomość, że z tego „ryzyka” nie wynikną żadne konsekwencje, 
prócz otrzymania pamiątkowych zdjęć przy następnej wizycie)92. 
Bywa czasem, że rozmówcy proszą, by nie zapisywać jakiegoś frag-
mentu ich zbyt osobistej czy zbyt kontrowersyjnej wypowiedzi (te 
nieprzeznaczone do zapisywania treści – przekleństwa, plotki, po-
glądy polityczne, historie osobiste – mogłyby się stać, swoją dro-
gą, przedmiotem osobnych studiów) albo by nie fotografować ich 

92 O możliwości oswojenia dyktafonu świadczy fakt, że w całej mojej dziesięcio-
letniej praktyce etnograficznej jedynie raz zdarzyło się, by odmówiono mi zgo-
dy na nagranie rozmowy.
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samych (np. w  „brzydkim” ubraniu) lub ich otoczenia (np. urzą-
dzeń do produkcji samogonu, nieraz bardzo pomysłowych). W ta-
kich przypadkach, rzecz jasna, niedopuszczalne jest nagrywanie czy 
fotografowanie z ukrycia, nie uprawniają nas do tego żadne „naukowe 
cele” – trzeba po prostu przyjąć, że nie da się zawłaszczyć całej udo-
stępnionej nam rzeczywistości. Co znamienne, po wyłączeniu dyk-
tafonu nie widać jakiejś specjalnej zmiany zachowania rozmówców 
(rozluźnienia, większej wylewności czy otwartości): jak się wydaje, 
nie wpływa on specjalnie na sposób prowadzenia narracji, w trak-
cie której często zapomina się o fakcie nagrywania. Zupełnie inaczej 
jest jednak w przypadku rozmów na szczeblu oficjalnym – z miej-
scowymi władzami czy autorytetami lokalnymi, a więc ludźmi wy-
stępującymi w jakiejś funkcji urzędowej. Widać wówczas, chociaż-
by z analizy stosowanych form językowych, stałą świadomość bycia 
nagrywanym i mówienia specjalnie do nagrywania (nie zaś pozwa-
lanie, by nagrywać to, co się mówi, jak jest w przypadku „zwyczaj-
nych” rozmów). Z tego typu spotkań na ogół nic zresztą ciekawe-
go nie wynika: rozmówcy ściśle kontrolują to, co mówią, i trudno 
im się zdobyć na niezależne wypowiedzi, chyba że całą rozmowę 
uda się sprowadzić na tory bardziej osobiste, co jest jednak dosyć 
trudne, zważywszy na to, że rozmowy „na szczeblu” odbywają się 
na ogół w miejscu publicznym – szkole, urzędzie, zakrystii, domu 
kultury.

Pisząc o  nawiązywaniu „ludzkich relacji” w  terenie, nie negu-
ję bynajmniej podstawowej motywacji etnografa, jaką jest chęć ze-
brania dobrego materiału terenowego, nie zaś (w każdym razie nie 
na pierwszym miejscu) nawiązanie nowych znajomości. Jednak nie 
wszystko służy przecież „naukowemu pożytkowi”. Jeśli nie ma się 
nazbyt poważnego stosunku do samego siebie i do swojej „nauko-
wej misji”, to nawiązanie czysto ludzkich relacji w terenie nie powin-
no być rzeczą trudną ani wymuszoną. Zawsze mamy wszak do czy-
nienia z  człowiekiem opowiadającym swoją historię, którą trudno 
jest w całości rozpatrywać w kategoriach użyteczności; trudno też 
określić, co jest w niej redundantne. Dla mówiących możliwość by-
cia wysłuchanym jest często rodzajem psychoterapii, dla słuchają-
cych wysłuchanie czyjejś historii ma walor nie tylko psychologicz-
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ny (rozmowa jest relacją obustronnie angażującą), ale też estetyczny 
(to są często wspaniałe narracje, swoista forma literatury mówionej).

Przy tego typu podejściu rodzi się problem z nadmiarem ma-
teriału, nad którym częstokroć trudno zapanować i  którego samo 
opracowanie oraz posegregowanie zajmuje większość czasu w pro-
cesie badawczym. Co gorsza, rodzaj źródła, jakim się tu posługuje-
my, jest w zasadzie niewyczerpany – w każdej chwili można poje-
chać w teren i je pomnażać: dopytywać, uszczegóławiać i znajdować 
nowe wątki i nowe pytania. Kategoria „nasycenia”, jaką swego czasu 
usiłował wprowadzić do badań jakościowych Daniel Bertaux93, ma-
jąca wskazywać, kiedy mamy już wystarczającą ilość zebranych da-
nych, moim zdaniem nie istnieje. Tak jak nieskończone jest ludzkie 
rozumienie, nieskończona jest też potrzeba dalszego dopytywania; 
można tu co najwyżej liczyć na wyczerpanie się zasobów czasowych 
i  materialnych. „Analiza kulturowa – jak powiada dobrze znający 
się na rzeczy Clifford Geertz – jest ze swej natury nieskończona i, co 
gorsza, im głębiej prowadzi, tym mniej całościowa się staje”94.

W metaantropologicznej refleksji na temat tworzenia fikcji lite-
rackich w relacjach z badań terenowych krytykuje się etnograficzne 
pisarstwo, wykorzystujące autorytet badacza terenowego do upra-
womocnienia i generalizacji swojego indywidualnego spojrzenia na 
opisywaną rzeczywistość95. Jest to jednak zjawisko nie do uniknięcia, 
badacz terenowy przemawia wszak zawsze przez pryzmat własne-
go doświadczenia i emocjonalnego zaangażowania. Nawet sam wy-
bór zebranego w terenie materiału, jego porządkowanie, przycina-
nie, szatkowanie, dzielenie na segmenty, jest subiektywną autorską 
kreacją, swoistym przekładem „strumienia rzeczywistości na stru-

93 D. Bertaux, L’approche biographique. Sa validité methodologique, ses potentiali-
tés, „Cahiers Internationaux de Sociologie” 1980, t. 69, cyt. za: A. Kłoskowska, 
Kultury narodowe, passim.

94 C. Geertz, The Interpretation of Cultures, s. 29.
95 Por. na ten temat m.in.: J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etno-

grafia, literatura i sztuka, Warszawa 2000; C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog 
jako autor, Warszawa 2000; Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnog-
raphy, red. J. Clifford, G. E. Marcus, University of California Press, Berkeley–
Los Angeles–London 1986.
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mień tekstu”. Toteż strategią, jaką przyjęłam, pisząc tę pracę, i jaka, 
moim zdaniem, może złagodzić nieco ten rozdźwięk między rzeczy-
wistością „daną” i „wykreowaną”, jest nadanie jej takiej formy, by sta-
ła się rodzajem dwugłosu – mojego i moich rozmówców, przema-
wiających równie często i obszernie, bez stosowania mowy zależnej, 
tak że należałoby ich właściwie uznać za współautorów niniejsze-
go dzieła.





rozdział 2
Cmentarz i formy pamięci.  

O dynamice wyznaniowych granic

Jeżeli pamięć o naszych zmarłych jest warunkiem wszelkiej  
społecznej egzystencji, jako że rozwija poczucie ciągłości,  

grób jest instytucją niezbędną.
P. Aries, Człowiek wobec śmierci

Moje zainteresowanie pogranicznymi cmentarzami nie było rezul-
tatem uprzednich teoretycznych konceptualizacji. Temat przyszedł 
sam z siebie, spontanicznie, podpowiedziany przez teren, a nie wy-
koncypowany w  zaciszu biblioteki. Odwiedzając cmentarze jako 
jedno z  ważniejszych miejsc w  topografii wiosek, w  których prze-
prowadzałam badania, od początku miałam wrażenie niemal nama-
calnego kontaktu z  istotą pograniczności. Pomimo oficjalnego po-
działu na cmentarze katolickie i prawosławne rzucało się w oczy ich 
wyznaniowe przemieszanie, bezpośrednie sąsiedztwo krzyży prawo-
sławnych i katolickich, cyrylicy i łacinki. To swoiście „ekumeniczne” 
współistnienie symboli obydwu religii w  obrębie zamkniętej prze-
strzeni cmentarza wskazywało bezpośrednio na pewne – jakby to 
nazwał Znaniecki – „nieprzestrzenne wartości”1, istotne w życiu lo-
kalnych społeczności. Początkowo jedynie aspekt wizualny wysu-
wał się na pierwszy plan, wyprzedzając głębszą refleksję. Kiedy jed-

*  Niektóre fragmenty tego rozdziału, z  wykorzystaniem części cytowanych tu-
taj materiałów terenowych, ukazały się w formie artykułu pt. Śmierć – pamięć – 
wspólnota. O wiejskich cmentarzach na pograniczu kulturowym, w: Oblicza lo-
kalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa 2004, s. 228–266.

1 „[…] każda wartość przestrzenna jest składnikiem nieprzestrzennego systemu 
wartości – posiada swoją treść i znaczenie”, F. Znaniecki, Socjologiczne podsta-
wy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1938, t. 18, 
z. 1, s. 90.

*
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nak wątek związany z cmentarzem został włączony do zestawu pytań 
zadawanych naszym rozmówcom, okazał się nadspodziewanie do-
brym narzędziem do wywoływania spontanicznych wypowiedzi 
narracyjnych. Otworzyło się niemałe pole zagadnień do tej pory nie-
wydobytych, a wiążących się z całą złożonością życia na pograniczu 
wyznaniowym. W miarę kolejnych rozmów przybywało też pomy-
słów na kolejne pytania dotyczące cmentarza, tak że w rezultacie po-
wstała odrębna część scenariusza, z której wyłonił się potem samo-
dzielny temat badawczy.

Rozmowy o  cmentarzu dotyczyły rzeczy konkretnych – kon-
kretnej przestrzeni, konkretnych czynności, konkretnych wydarzeń – 
łatwych do opowiedzenia, a jednocześnie nośnych znaczeniowo, bo 
związanych bezpośrednio z trudną nieraz do zwerbalizowania tema-
tyką śmierci i  pamiętania. Śmierć w  tradycyjnej kulturze ludowej, 
jako jeden z ważniejszych, a może najważniejszych rytuałów przej-
ścia, została kiedyś nazywana „organizatorem kultury”2, ponieważ 
związana z  nią obrzędowość powtarza się na swój sposób w  każ-
dym ważniejszym momencie życia chłopskiej społeczności, dostar-
cza istotnych znaczeń symbolicznych i  wskazuje na najważniejsze 
wartości wyznawane w danej społeczności. „Jeśli jest do pomyśle-
nia ludowa antropologia – pisze z podobnym przekonaniem Roch Suli-
ma – to właśnie umieranie jest jej podstawową treścią, ono dostarcza 
najdogłębniejszych opisów człowieka, ono podsuwa najistotniejsze 
kategorie ludowego humanizmu”3.

Jest więc oczywiste, że cmentarz jako miejsce bezpośrednio 
związane z  wydarzeniem śmierci, miejsce sprawowania obrzędów 
pogrzebowych i  wspominania zmarłych jest nieodłącznie wpisany 
w życie społeczności chłopskiej, stanowi integralny składnik lokal-
nego świata. Na cmentarz (zwłaszcza gdy znajduje się on w pobli-

2 Por. J. Tokarska, J. S. Wasilewski, M. Zmysłowska, Śmierć jako organizator kul-
tury, „Etnografia Polska” 1982, t. 26, z. 1. Autorzy dokonują tu strukturalno-
-semiotycznej analizy różnych obrzędów przejścia w  społecznościach trady-
cyjnych, pokazując, jak w  każdym z  nich odbija się proces rytualnej śmierci 
i odrodzenia.

3 R. Sulima, O umieraniu, w: idem, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992,  
s. 71–72.
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żu wsi) „zachodzi się” niemal codziennie, traktując to jako wizy-
tę złożoną zmarłemu, okazję do spotkania sąsiadów czy znajomych, 
do modlitwy, do „zakrzątnięcia się” przy grobie. Cmentarz skupia 
przy tym w sobie znaczenia ambiwalentne. Będąc miejscem oddalo-
nym od „zwyczajnego” świata, miejscem „innym”, jest jednocześnie 
nieustannie oswajany, zagospodarowywany, upodabniany do prze-
strzeni „codziennej”. Mnogość czynności związanych z cmentarzem, 
zarówno rytualnych, jak i  świeckich (choć często trudno nawet 
wprowadzić tego typu rozgraniczenie), mnogość związanych z nim 
myśli, wyobrażeń, wspomnień kojarzących się zarówno ze śmiercią, 
jak i odradzaniem (w pamięci), czasowością i wiecznością, możliwo-
ścią zawracania czasu przez traktowanie umarłych, jakby byli żywi, 
żywych (budujących sobie groby za życia) jakby umarli – wszystko 
to przywodzi na myśl zjawisko nazwane przez Foucaulta „hetero-
topią” – możliwością przeciwstawiania w  jednym realnym miejscu 
kilku przestrzeni w  różnych wymiarach czasowych i  skojarzonych 
z nimi różnych warstw znaczeniowych4.

Na doniosłość cmentarzy jako tematu badawczego, ich semio-
tyczną naturę i możliwości kulturowej analizy zwracał już wcześniej 
uwagę Jacek Kolbuszewski: „Przestrzeń taka [cmentarna] jest bo-
wiem zjawiskiem par excellence kulturowym, rzec by więc można, 
iż cmentarz jest tekstem kultury, daje więc nie tylko świadectwo 
ludzkich losów (bo każdy grób jest przecież jakąś informacją o po-
chowanym w nim człowieku), ale także obrazuje znamienny dla da-
nego czasu stosunek do śmierci, a zatem również stosunek do życia”5. 

4 M. Foucault, Of Other Spaces, „Diacritics”, Spring 1986, s. 22–27.
5 J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 30. Por. idem, Wiersze z cmen-

tarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985. Obie pozycje to 
analiza przestrzeni cmentarzy wyłącznie z  perspektywy zewnętrznego obser-
watora. Wcześniej antropologiczną interpretacją cmentarza, z uwzględnieniem 
znanego postulatu F. Znanieckiego, aby „brać przestrzeń z  jej współczynni-
kiem humanistycznym, tj. tak, jak jest doświadczana przez te podmioty ludz-
kie, których kulturę się bada” (F. Znaniecki, Socjologiczne podstawy ekologii 
ludzkiej), zajmował się S. Sikora w artykule: Cmentarz. Antropologia pamięci, 
„Polska Sztuka Ludowa” 1986, R. 40, nr 1/2. Ostatnio ukazały się również inne 
artykuły na temat wiejskich cmentarzy: D. Demski, „Najważniejsze, żeby pa-
miętać…” Cmentarz jako źródło do badań tożsamości zbiorowej mieszkańców wsi 
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Wydarzenie śmierci wiąże się nieodłącznie z  początkiem kształto-
wania pamięci – nie tylko o poszczególnych zmarłych, ale też o całej 
społeczności tych, którzy odeszli wcześniej, społeczności przodków. 
Taka pamięć jest ważnym elementem tożsamości, dostarcza bowiem 
obrazu społecznej przeszłości, daje wyobrażenie o  wspólnych ko-
rzeniach. Jednocześnie, pamięć społeczna, jak dawno już zauważył 
Halbwachs6, jest zwierciadłem społeczności pamiętającej, wskazuje 
na te normy, wartości i wzory, które są dla danej wspólnoty istot-
ne, pożądane i godne utrwalenia. W przypadku cmentarzy pogra-
nicznych, kształt i  treść pamięci społecznej, którą one przywołują, 
dostarcza dodatkowych informacji na temat autoidentyfikacji tych 
społeczności. Kolbuszewski pisze w innym miejscu: „Jak grób stano-
wi substytut przestrzeni zmaterializowanej wokół zmarłego za życia 
(określenie Rocha Sulimy), cmentarz jest takim samym substytutem 
przestrzeni zmaterializowanej ongiś wokół ogółu zmarłych, rozu-
mianych jako grupa etniczna, wyznaniowa, czasem – inna. Stąd wy-
znaniowy bądź narodowy charakter danego cmentarza stanowi znak 
swoistego zawłaszczenia obszaru, na którym jest on położony: jest 
to przestrzeń moja i (lub!) nasza”7. Granice cmentarza wydzielają 
zatem „swoją” społeczność spośród innych, potwierdzają jej odręb-
ność, precyzują jej tożsamość. Cmentarz określa też najczęściej wy-
znaniową przynależność wsi, jest wskazaniem na jej religijny status, 
co w kontekście pogranicza wyznaniowego jest niezmiernie istotne.

Przedmiotem analizy będzie tutaj sześć cmentarzy wiejskich: 
po stronie polskiej – katolicki parafialny cmentarz w  Michałowie  
[Mich/k]8 oraz dwa cmentarze prawosławne: w  Michałowie [Mich/p] 
i w Piatience [Piat]; po stronie białoruskiej – katolicki cmentarz pa-

na Białorusi i ich wyobrażeń na temat śmierci, „Etnografia Polska” 2000, t. 44,  
z. 1–2, oraz: A. Spiss, Wiejskie cmentarze w Polsce, w: Śmierć – przestrzeń – czas 
– tożsamość w Europie Środkowej około 1900, Kraków 2002.

6 M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1968.
7 J. Kolbuszewski, Pejzaż semiotyczny pogranicznych cmentarzy, w: Pogranicze 

jako problem kultury, red. T. Smolińska, Opole 1994.
8 W nawiasach kwadratowych podaję dalej skróty stosowane na oznaczenie po-

szczególnych cmentarzy.
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rafialny w Wawiórce [Waw] oraz dwa cmentarze prawosławne w Ra-
dziwoniszkach [Radz] i w Lebiodzie [Leb].

Co zatem na temat mieszkańców wiosek z pogranicza polsko-bia-
łoruskiego mówią cmentarze? Na jakiego typu więzi, wartości, posta-
wy wskazują? Jakie znaczenie dla tych społeczności ma ich zróżnico-
wanie wyznaniowe i w jaki sposób znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w przestrzeni cmentarza? Czy odwiedzając cmentarze, dowiadujemy 
się czegoś o kulturowej rzeczywistości pogranicza?

„Byliby groby, to by i pomnili, a tak…”,  
czyli o materii pamięci

Technologie nie są tylko zwykłymi zewnętrznymi środkami,  
lecz i wewnętrznymi transformacjami świadomości.

W. J. Ong, Oralność i piśmienność

W pierwszej części rozdziału zajmę się powiązaniami między cha-
rakterem pamięci chłopskiej a  stosowanym materiałem nagrobko-
wym i technologiami utrwalania pamięci w przestrzeni cmentarza. 
Spróbuję prześledzić pokrótce proces przemian, jakim ulegała pa-
mięć chłopska w ciągu ostatniego wieku, a  tym samym, jak zmie-
niała się mentalność i  kulturowa specyfika badanych społeczności 
chłopskich na przestrzeni ostatnich trzech pokoleń. Tego typu ana-
liza będzie pomocna w dalszej charakterystyce czynności obrzędo-
wych i  rytualnych związanych ze śmiercią i wspominaniem zmar-
łych, a  więc wszystkiego, co wchodzi w  skład społecznej praktyki 
pamiętania i, w sposób bezpośredni dotykając sfery religijności, od-
nosi się do problematyki wiejskiej wspólnoty religijnej na pograni-
czu wyznaniowym.

Granice cmentarza – granice społeczności?

Na omawianym terenie mamy do czynienia z  jednoznacznym po-
działem cmentarzy na katolickie i prawosławne. Nie ma tu miejsc 
z  założenia „ekumenicznych”, tzn. takich, gdzie możliwe byłoby 
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sprawowanie obrzędów pogrzebowych zarówno przez księdza kato-
lickiego, jak i prawosławnego. Strefa ich wpływów jest tu zasadniczo 
rozdzielna, co nie znaczy jednak, że wszyscy katolicy grzebani są wy-
łącznie przez księdza, a prawosławni przez batiuszkę. Do tej kwestii 
powrócimy jeszcze w dalszej części pracy.

Podział na cmentarze katolickie i prawosławne wskazuje na wy-
raźne społeczne rozgraniczenie mieszkańców wedle kryterium wy-
znaniowego. Fakt istnienia odrębnych cmentarzy dla każdej z tych 
dwóch grup szczególnie wyraźnie wyznacza granice między nimi. 
Należy jednak podkreślić, że ten podział ma charakter instytucjonal-
ny – jest narzucony z góry i bardziej odzwierciedla administracyj-
ne granice zasięgu wpływów Kościoła i Cerkwi niż wewnątrzgrupo-
we granice w obrębie mieszanej wyznaniowo społeczności lokalnej. 
W  tym przypadku osobne cmentarze byłyby więc wskazaniem na 
istnienie formalnych granic zewnętrznych, ale niekoniecznie granic 
symbolicznych, uznawanych przez członków tych społeczności.

Już sam typ lokalizacji cmentarzy odróżnia wsie prawosławne 
od katolickich. Cmentarze katolickie znajdują się na ogół w sąsiedz-
twie kościoła i są to cmentarze parafialne – wspólne dla kilku miej-
scowości. Tak jest również w przypadku opisywanych tu cmentarzy 
katolickich w Wawiórce i Michałowie. Cmentarze prawosławne na-
leżą z reguły do jednej wsi, choć nie zawsze ulokowane są w jej obrę-
bie. Cmentarze w Piatience i Lebiodzie znajdują się w pewnej odle-
głości od miejscowości, w okolicznym lesie. Na tę specyfikę zwracał 
uwagę jeszcze w XIX wieku Kolberg: „Mogiły na Białej Rusi pospo-
licie w gajach bywają. Groby oddalone od cerkwi, w polu, noszą na-
zwisko mogił, a  cmentarem właściwie nazywają tam miejsce ota-
czające cerkiew, gdzie się pospólstwo nie grzebie” [Kolb., 101]. Tego 
typu lokalizacja cmentarzy prawosławnych jest dosyć często spoty-
kana na tych terenach do dziś, zarówno w Polsce, jak i na Białorusi.

Ich [prawosławnych] tam w  każdej wiosce cmentarz jest. W  każdej 
wiosce […] Uroczyszcze takoje ta Lebieda. I tak: jak gdzie odejdzie się, 
to zaraz widzisz, że prawosławna wioska. Od razu około wioski gdzieści 
cmentarz. A u nas nie – tylko około kościoła [B.Ser.m.kat.29].
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W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego, który już w począt-
kach średniowiecza nakazał grodzenie cmentarzy, aby wydzielić je 
z przestrzeni codzienności i chronić ich sakralny charakter, często 
bowiem służyły wówczas jako targowiska albo miejsca spotkań to-
warzyskich9, Cerkiew prawosławna, podzielona na samodzielne au-
tokefalie, nie wydawała podobnego typu odgórnych zarządzeń. Dla-
tego jeszcze dziś zdarzają się, choć rzadko, nieogrodzone cmentarze 
prawosławne10.

Leśne cmentarze nie są jednak zjawiskiem wyrosłym na gruncie 
prawosławnym. Wywodzą się raczej jeszcze z  tradycji przedchrze-
ścijańskich, którym Kościół dał zdecydowany odpór, natomiast 
Cerkiew – przyzwolenie. Jak podaje Anna Spiss, nie powołując się 
jednak na żadne konkretne źródła: „Na ziemiach polskich przed 
przyjęciem chrześcijaństwa istniał zwyczaj palenia ciał zmarłych, 
a także grzebania zwłok w lasach i na polach. Aż do XVIII wieku lud 
zwał te przedchrześcijańskie miejsca pochówków żalnikami, żala-
mi, później kopcami, mogiłami. W X wieku, po przyjęciu chrześci-
jaństwa, na terenach polskich pojawiły się pierwsze cmentarze, jed-
nakże praktyka grzebania na cmentarzach początkowo napotykała 
silny opór. Lud nadal chował swych zmarłych pod drzewami, w le-
sie, na rozstajnych drogach, na polanach”11.

Jeszcze do czasów II wojny światowej, co wynika zarówno ze 
wspomnień starszych ludzi, jak i z zachowanych źródeł oraz nazw 
mikrotoponimicznych, również niemal każda wieś katolicka miała 
swój odrębny cmentarz. Tak też było w przypadku katolickiej wsi Pa-
piernia. W szkolnej kronice, napisanej przez tutejszych nauczycieli 
na podstawie rozmów z najstarszymi mieszkańcami, znajdujemy na-
stępującą informację (tłumaczę z białoruskiego):

9 Por. A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego 
(1861). Studium historyczno-liturgiczne, ATK, Warszawa 1983; P. Aries, Człowiek 
wobec śmierci, Warszawa 1989.

10 Cmentarz w  Lebiodzie jest pod tym względem wyjątkowy: ulokowany w  le-
sie, nie ma ogrodzenia, co sprawia wrażenie, jakby groby wyrastały spomię-
dzy drzew, a  samo miejsce żyło własnym życiem, niekontrolowanym przez 
człowieka.

11 A. Spiss, op. cit., s. 218.
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Zachodnia część wioski nosi nazwę Zakościółek. Jest co do tego sto-
sowne wytłumaczenie. Stała tu kiedyś kapliczka, w  której odprawia-
no nabożeństwa. Dla miejscowych katolików było to święte miejsce, 
w prostym języku nazywali nawet tę kapliczkę kościołem, a miejsce za 
kościołem – Zakościółek. Grzebano tam nieboszczyków. Na północ od 
kapliczki, w rodzinnym grobowcu grzebano panów, którzy mieszkali 
w majątku, a na zachód i południe od niej znajdowali wieczne spoczy-
wanie prości wieśniacy. Do niedawna przy prowadzeniu prac rolnych 
znajdowano tu żelazne krzyże, kamienie z wyrytymi napisami i ludz-
kie kości12.

Miejsce zwane Zakościółkiem jest obecnie ugorem, jednym z nie-
wielu niezagospodarowanych miejsc w gęstej zabudowie wsi. Rów-
nież w sąsiedniej do wawiórskiej parafii katolickiej w Pielasie star-
si ludzie wspominają o  czynnych jeszcze do niedawna lokalnych 
cmentarzykach wiejskich:

Póki nie było tutaj kościoła w Pielasie, to my należeliśmy do raduńskiej 
parafii. I do Radunia jeździli, chodzili do kościoła, jak kto mógł. I tam 
chowali wszystkich. No to wtenczas były tutaj mogiłki [w Pieluńcach]. 
W Powłoce byli mogiłki, tam w Podzitwie byli mogiłki. No i tam, jak 
trudno dojechać do tego Radunia, to tego zmarłego pochowali. A już 
jak pobudowali kościół w Pielasie, już z tego czasu nie chowali na tych 
małych mogiłkach. Już w Pielasie cmentarz. [B.Pow.k.kat.27]

Inny typ kościelnej organizacji terytorialnej, która skupia kilka wio-
sek parafialnych wokół jednej świątyni (w  odróżnieniu od prawo-
sławia, gdzie niemal każda wieś ma swoją własną cerkiew), sprawił, 
że te lokalne katolickie cmentarzyki wiejskie zaczęły stopniowo za-
nikać na rzecz dużych zbiorczych cmentarzy parafialnych. Wiązało 
się to zapewne z czysto ekonomiczną kalkulacją kosztów odprawia-
nia mszy pogrzebowej w odległym kościele i sprowadzania z daleka 
księdza na miejscowy cmentarz. Od czasów średniowiecza Kościół 
nakazywał bowiem odprawianie pogrzebów kościelnych, a  potem 

12 Odbitka kserograficzna kroniki znajduje się w moim archiwum.
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również mszy pogrzebowej w miejscowej świątyni13. Dopóki istnia-
ły lokalne cmentarze, nierzadko zdarzało się jednak, że ludzie grze-
bali zmarłych bez udziału księdza, o czym donosi np. Kolberg: „Bar-
dzo często włościanie odprawiają pogrzeb sami bez duchownego, 
gdy ten w zbyt odległym mieszka miejscu” [Kolb., 309]. Tak zresztą 
działo się jeszcze do niedawna, w czasach powojennych na Białoru-
si, kiedy to, z uwagi na brak księży, ludzie musieli sami sobie radzić 
w różnych posługach religijnych.

Odmienny typ lokalizacji powoduje, że cmentarze katolickie, 
znajdujące się przy kościele parafialnym, są w sposób jednoznacz-
ny cmentarzami wyznaniowymi: należą do kościoła. Takie wyraźne 
wskazanie na granice wspólnoty religijnej sprawia, że jest niezmier-
nie trudno je przekroczyć osobom wyznania prawosławnego. Loka-
lizacja cmentarzy prawosławnych świadczy bardziej o ich „wiosko-
wej” przynależności: pomimo swojego wyznaniowego charakteru 
wskazują bardziej na wspólnotę lokalną, terytorialną. Stąd ich grani-
ce są łatwiejsze do przekroczenia przez katolików, zwłaszcza miesz-
kańców wiosek prawosławnych lub mieszanych wyznaniowo14.

Osobne cmentarze wyodrębniają więc społeczności nie tylko 
według dzielących je różnic wyznaniowych. Niegdyś, oprócz cmen-
tarza przeznaczonego dla ogółu mieszkańców danej wsi, spotyka-

13 „Mszę w obecności ciała zmarłego zaczęto odprawiać na Zachodzie dopiero we 
wczesnym średniowieczu. Wschód nigdy tej praktyki nie przyjął. W  pełnym 
średniowieczu msza ta stała się centralną częścią uroczystości pogrzebowych. 
Żaden pogrzeb nie odbył się bez mszy św.” (A. Labudda, op. cit., s. 103).

14 Na tę otwartą formułę „wioskowych” cmentarzy, również katolickich, zwra-
cał uwagę zmarły niedawno białoruski lingwista, W. Werenicz, zagorzały ba-
dacz napisów nagrobnych, którego pracę miałam okazję obserwować w terenie. 
W jednym z artykułów: Napisy nagrobkowe z Kojdanowskiego jako świadectwo 
stosunków etnicznych, społecznych i wyznaniowych na środkowej Białorusi, pisze 
on: „Osobliwością tego regionu jest to, że każda, najmniejsza nawet wioseczka 
ma swój osobny cmentarz. Częstokroć są one położone w odległości od 100 do 
500 metrów od siebie. Na swoim cmentarzu nie pozwalano chować nieboszczy-
ków z innych wiosek. Natomiast można tam spotkać groby osób, które należały 
do innej konfesji, np. prawosławnej, ale pochodziły z tej samej wsi. Brak tu tra-
dycji korzystania z cmentarzy parafialnych, jak to jest w zwyczaju na północno-
-zachodnich terenach Białorusi”, Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsia-
dami, red. E. Smułkowa, A. Engelking, Warszawa 2001, s. 170.
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ło się również w jej pobliżu oddzielny cmentarz dla osób zmarłych 
w wyniku epidemii (ślady cmentarzy epidemicznych zachowały się 
w Topolanach i Potoce) czy też zmarłych nagle i przedwcześnie: nie-
ochrzczonych dzieci, samobójców, topielców. Takie cmentarze, ist-
niejące jeszcze w czasach międzywojennych, zaczęły znikać dopiero 
po II wojnie światowej. Wiązało się to zapewne z bardziej liberal-
ną polityką Kościoła, dotyczącą grzebania osób ekskomunikowa-
nych w granicach cmentarza wyznaniowego15. Osoby zmarłe inaczej, 
a więc bez dopełnienia wszystkich niezbędnych czynności obrzędo-
wych związanych ze śmiercią, również dla całej społeczności wsi 
miały odmienny status niż pozostali zmarli, pogrzebani na cmen-
tarzu wyznaniowym w  „poświęconej ziemi”. Cmentarz dla ludzi 
„przypadkowych” był dlatego miejscem dzikim, strasznym, wzbu-
dzał obawy wśród przechodzących w pobliżu ludzi.

I pa tym boku byli dauniej, dauniej byli mahiłki. Ale tam tolka cha-
wali takich ludziej pripadkowych: katoryj utapiłsia, katoryj pawiesił-
sia… o  takich o  usie chawali… Niechrzczonych… I  niechriszczonyje 
tam chawali. Tam, tam, ale to niekaliś byli mahiłki. A zwyczajne mahił-
ki? A nie… na zwyczajnych to nie chawajuć. Tut takich nie chawajuć… 
Tut takich… gdzie kto pawiesiłszysia to prinimajut’ pri bierehu, u rowie … 
na mahiłkach nie chawajuć… [B.Radz.k.pr.12]

Przed wojną istniał jeszcze jeden typ cmentarzy, będący miejscem 
pochówku okolicznych właścicieli ziemskich. Odgradzali się oni 
w  ten sposób od miejscowych chłopów, aby zaznaczyć swój od-
mienny status społeczny. Jeśli nawet nie było osobnego „pańskiego” 
cmentarza, to zawsze w obrębie parafialnego cmentarza zbiorczego 
wydzielona była ogrodzona część dla rodzin ziemiańskich. Gdy w la-
tach powojennych znikła z rzeczywistości społecznej grupa „panów”, 
bardzo szybko znikły również z krajobrazu jej cmentarze, pozosta-

15 Jak podaje M. Lenczewski (Liturgika, CHAT, Warszawa 1981), samobójcom, 
dzieciom oraz położnicom ze względu na niejasny status pośmiertny można 
było odmówić mszy pogrzebowej aż do późnych lat 60., kiedy to w dyspozycji 
Ordo Exsequiarum z 1969 roku ta kwestia została pominięta milczeniem.
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wione same sobie lub celowo „zagospodarowywane” przez lokalne 
władze kołchozowe.

My w wiosce tutaj mieszkali, a Kuncewicze tam dalej na Kurhanie. Ma-
jątek swój pod zakład oddali i wszystko swoje oddali pod zakład. I ko-
ściół tam maleńki był na Kurhanie. Tam mogiłki byli, ludzie chowali 
się. Zdeptali wszystko, mogiłki też zdeptali. [B.Radz.k.pr.06]

Osobne „mogiłki” miała również okoliczna drobna szlachta, która 
żyjąc w bezpośredniej bliskości wiosek chłopskich, zawsze i z upo-
rem zaznaczała swoją kulturową i stanową wyższość.

Nasza okolica tak była tut wrzucona. I mogiłki swoje mieli. I jak to ob-
chodzili sobie pierwsze piątki, poletka wyświęcali – tylko szlachta, sami 
z sobą. [B.Sur.k.kat.15]

Jak już wspominałam, w  latach przedwojennych okolice szlachec-
kie starały się żyć w społecznej izolacji od wiosek chłopskich. Zabro-
nione były wspólne zabawy oraz małżeństwa mieszane. Cechą naj-
bardziej wyróżniającą szlachtę, pielęgnowaną nadal przez najstarsze 
pokolenie, było posługiwanie się na co dzień językiem polskim. Po 
wojnie, kiedy zarówno chłopi, jak i szlachta zaczęli pracować wspól-
nie w tym samym kołchozie, nienaruszalne do tej pory granice za-
częły się kruszyć. Coraz częściej pojawiały się małżeństwa mieszane, 
a młode pokolenie zaczęło posługiwać się na co dzień językiem bia-
łoruskim, który w funkcji języka „domowego” stopniowo wypierał 
powszechnie stosowaną do tej pory polszczyznę. Z krajobrazu oko-
lic znikły też wtedy osobne szlacheckie cmentarze.

Jak zatem widać, granice cmentarza wyznaczają na ogół pewien 
typ społeczności o określonym statusie społecznym (chłopi, szlach-
ta), lokalnym (społeczność „wioskowa”) czy wyznaniowym (prawo-
sławni, katolicy). Granice cmentarza są przez to wskazaniem na toż-
samość pogrzebanych tam ludzi i ich żyjących następców, określają 
ich wyznaniową i społeczną identyfikację. Mają moc włączania i wy-
kluczania. Są przy tym granicami stabilnymi, nastawionymi na „dłu-
gie trwanie”, co najmniej trzypokoleniowe, tyle bowiem obejmuje 
swoim zasięgiem pamięć chłopska.
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Pamięć zbiorowa

W wyglądzie zewnętrznym cmentarze katolickie niewiele różnią się 
od prawosławnych. Cechą najbardziej rzucającą się w oczy jest od-
mienny kształt krzyży. Jednak krzyże prawosławne, które w swojej 
pełnej formie powinny mieć trzy poprzeczne belki, spotyka się tu-
taj niezmiernie rzadko – najczęściej nie mają one górnego titulusa 
(wyższej i krótszej belki prostopadłej), a jedynie suppedaneum (dol-
ną ukośną). Często jednak są identyczne z krzyżem łacińskim, który 
jest po prostu uniwersalnym znakiem wiary chrześcijańskiej. Dru-
gą cechą odróżniającą jest alfabet inskrypcji stosowany na nagrob-
kach, tj. cyrylica i łacinka. Jednak i tutaj często dochodzi do ich prze-
mieszania, przy czym różnica wynikająca z  odmiennych języków 
sakralnych nakłada się zazwyczaj na problem dostosowywania się 
do urzędowego języka państwowego. Do tej kwestii powrócę jeszcze 
w dalszej części pracy.

Układ i stylistyka nagrobków oraz materiał użyty na ich budowę 
jest zasadniczo ten sam, choć na cmentarzu prawosławnym, zwłasz-
cza po stronie białoruskiej, można zauważyć więcej nagrobków 
i krzyży drewnianych. W odróżnieniu od cmentarzy polskich, gdzie 
zmiany zachodziły zdecydowanie wcześniej i szybciej, na Białorusi 
jest jeszcze możliwe prześledzenie ewolucji chłopskiej sztuki sepul-
kralnej, jaka dokonała się tam w ciągu ostatniego wieku – od mogi-
ły piaskowej z drewnianym krzyżem, przez groby słupowe drewnia-
ne i kamienne z żeliwnymi krzyżami, aż po współczesne nagrobki 
kamienne (ściślej: betonowe i  lastrykowe). Na tej podstawie widać 
również bardzo wyraźnie, w  jaki sposób w  ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat ulegał zmianie kształt i charakter pamięci o zmarłych 
przodkach. Można by te przemiany określić ogólnie jako stopniowe 
przechodzenie od tego, co zbiorowe, do coraz bardziej postępującej 
indywidualizacji pamięci.

Niezmiernie ciekawy pod tym względem jest katolicki cmentarz 
parafialny w Wawiórce, a zwłaszcza starsza jego część, używana jesz-
cze w czasach przedwojennych, a dziś w całości już zarośnięta i trud-
no dostępna. Można tutaj porównać przemiany pamięci chłopskiej 
z przemianami pamięci innych stanów społecznych, albowiem za-
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chowały się tu jeszcze groby magnatów z drugiej połowy XIX wieku, 
okazałe, monumentalne, z rozbudowanymi inskrypcjami (fot. 6), oraz 
przedwojenne groby okolicznej drobnej szlachty. Groby arystokra-
cji, mimo że przetrwały w bardzo dobrym stanie, nie pełnią już swo-
jej pierwotnej funkcji, tzn. przypominania o pochowanych w nich 
ludziach. Ze względu na trudny do nich dostęp nikt nie zagląda już 
do tej części cmentarza i nie odczytuje zapisanych na nagrobkach in-
skrypcji16. W powszechnej świadomości groby te istnieją jako obiek-
ty materialne, przetrwała nawet legenda o transportowaniu jednego 
z pomników („tam pomnik staić taki kamienny, tam sześć par wo-
łow ciahnuła toj pomnik” [B.Ser.m.kat.28]), nikt jednak nie potrafił 
już niczego powiedzieć o pogrzebanych tam ludziach. Zadbane i od-
nawiane są natomiast groby okolicznej szlachty, którą na ogół stać 
było na ufundowanie kamiennego nagrobka z wykutą inskrypcją lub 
przynajmniej żeliwnego krzyża z tabliczką i wymalowanym na niej 
napisem. Takie groby przetrwały jeszcze z czasów przedwojennych. 
Najstarszy znaleziony przeze mnie grób drobnoszlachecki, do dzisiaj 
zresztą pielęgnowany, pochodził z 1919 roku. Udało mi się dotrzeć 
do wnuczki pochowanej tam osoby:

Żelazny krzyż? I tabliczka przybita? To właśnie mój dziadek i tego Wik-
tora ojciec. To rodzone bracia dwa, tam pochowani. No, to właśnie ten 
mój Józef dziadek, to mojego ojca ojciec. To pani tam dba o te groby? 
No, to i ja, i ten Wiktor, bo tam jego ojciec i mój dziadek to rodzone 
bracia byli. I tyfus był w dziewiętnastym roku. W jednym miesiącu chy-
ba umarli. [B.Rou.k.kat.31]

16 Pismo ma jednak moc wskrzeszania pamięci nawet poza jej społecznym kon-
tekstem. Dlatego dokonam tutaj zaburzenia naturalnego procesu społeczne-
go zapominania, podając czytelne jeszcze inskrypcje, przepisane z „pańskich” 
nagrobków: „ŚP / Kazimierz Książę Giedrojć ur. października 2d. 1826 zm. li-
stopada 17d. 1891 / A światłość wiekuista niech / mu świeci niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym / Amen”, „Tu w Bogu spoczywa / ŚP / JWJ Pani Maryja / 
/ z Rawkowskich / Szalewiczowa Chorążyna Łunińska powiatu Lidz. urodzo-
na w 1796 / w 1878 stycznia 5 dnia ży / cie skończyła”, „Pomódlcie się / za Duszę 
Róży / z Wejssenhoffów / Popławskiej / zmarłej dnia 15. Septembra 1845. roku”.
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Dłuższa dbałość o groby szlacheckie, w porównaniu z grobami 
chłopskimi, jest podyktowana nie tylko tym, że materiał użyty na 
nagrobki był trwalszy. Na cmentarzach chłopskich czasem spotyka 
się istniejące jeszcze, choć zupełnie już zaniedbane groby. Podtrzy-
mywanie pamięci o pogrzebanych w nich ludziach kończyło się wraz 
ze śmiercią tych, którzy bezpośrednio znali zmarłą osobę. Mimo 
wszystko jest również ważne, kto pamięta oraz w  jaki sposób pa-
mięta. Mieszkańcy okolic szlacheckich przechowują pamięć o swo-
ich przodkach intencjonalnie – gromadzą pamiątki, dokumenty 
oraz przekazują sobie opowieści, które nietrudno jest wydobyć rów-
nież badaczowi, bo istnieją w formie gotowej do prezentacji. Pamięć 
o przeszłości rodziny, o szlacheckich korzeniach jest tu istotnym ele-
mentem tożsamości, dlatego kultywuje się ją i zabiega o jej trwałość. 
Z tego również wynika dbałość o groby.

Inaczej jest z  pamięcią chłopską – jest ona znacznie krótsza 
i  mniej „dopracowana”. Najstarsze pokolenie (przedwojenne) pa-
mięta co najwyżej imiona swoich dziadków, i to z reguły tych, któ-
rych znało się za życia. Jeśli opowiada się o nich, to nie w celu pod-
trzymywania pamięci o nich samych jako indywidualnych osobach, 
ale raczej w  celu prezentacji pewnego wzorca – człowieka praco-
witego, zaradnego, szanowanego. Nie jest to więc pamięć konkret-
nej osoby, ale raczej wzorca osobowego (Halbwachsowska idea i jej 
obraz17). Pamięć rodzin chłopskich jest też mniej konkretna – wy-
starcza im z  reguły sama znajomość miejsca, cmentarza, na któ-
rym spoczywają przodkowie. Nie ma potrzeby dbania o groby, któ-
rych zresztą większość już nie istnieje. Dbałość o groby ogranicza się 
w zasadzie do mogił rodziców; rzadziej jest znane konkretne miej-
sce pochówku dziadków.

To uże na tych starych [mogiłkach], dzie użo rodzice tam baćki [ojca], 
to uże tam pozarastawszy wsio i użo niczoho nie widno. To na ecich, 
uże oni tam pachowany. A użo na etych nowych, to uże mamina mama 
to ja pomniu, chażu, atprawlaju wsio. Tak, uże ciepier to i  pomni-
ki, a jak u nas, to i abharodeczki [ogrodzenia] jeszczo stawiać. To uże, 

17 M. Halbwachs, op. cit.
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u mnie to tam już i mama, i tata, i siestra leżyć razem. To i abharodka 
pastawlena i pomniki użo. To i choć pamru, to buduć wiedać any. A jak 
tak dawniesznie, to chto tak rabił? [B.Pap.k.kat.38]

Z  tej wypowiedzi wynika dosyć wyraźnie, że w  przekonaniu mo-
jej rozmówczyni to właśnie sam „pomnik” odgrywa istotną rolę we 
wspieraniu pamięci. Materialna forma dowodzi „obiektywnego” ist-
nienia pamięci, może ją nawet zastąpić, jeśli umrą osoby, na których 
spoczywa główny jej ciężar. Jednak materialny wspornik to jeszcze 
nie wszystko: jest również konieczny wzór kulturowy, który tę ma-
terialność wykorzystuje i nadaje jej znaczenie. Te dwie strony pamię-
ci – materialna i symboliczna – oddziałują więc stale na siebie i są od 
siebie uzależnione.

Kamienne nagrobki chłopskie, które masowo pojawiły się do-
piero po II wojnie światowej, wyznaczają prawdopodobnie cezurę 
pamięci wychodzącej poza pokolenie samych rodziców. Tę współza-
leżność pamięci ludzkiej i jej materialnego odpowiednika widać na 
przykładzie osób z pokolenia przedwojennego, których rodzice od-
umarli jeszcze w dzieciństwie. Substancją pamięci, wobec nieistnie-
jącego już grobu, pozostaje przybliżone miejsce pochówku:

Mama, o tutaj, jak wychodzisz z mogiłek, w ugo… w różku tym takim, 
o. I ot, zaraz stoi, tylko pomnika to nie ma, bo nie miałam za co po-
stawić. To takie, ogrodziłam, żeby nie deptali się, a pomnika nie ma. 
A u męża pomnik. A tato, to już nie, siedem lat [mi] było [kiedy umarł], 
to już i nie wiem nawet gdzie, tak i po miejscu, to w rodzie by pa-
miętam. Ale tam już pochowali [inni] ludzie… [B.Fel.k.pr. 16]

Bo on [mąż] 7 lat miał, jak już matka zmarła, no i później i ojciec zmarł, 
to też. I tak, o, matkę oni gdzieś pochowali, oni nie wiedzą gdzie. Ale 
gdzie on [ojciec] tam pochowany, to on nie w tym miejscu pochowany. 
Bo jedna kobieta mi opowiadała, że gdzieś tutaj, mówi, gdzieś tutaj, 
ale gdzie, to nie wiadomo. [P.Top.k.pr.25]

Owo „gdzieś tutaj” jest ostatnim punktem zaczepienia pamięci, jej 
przestrzennego umiejscowienia. Jest też ostatnim etapem pamięta-
nia, charakteryzującego tradycyjną kulturę chłopską, którego nosi-
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cielami byli sami ludzie, nie zaś przedmioty materialne. Taka pamięć 
dość szybko traciła swój jednostkowy charakter. Jak pisze Thomas18, 
w kulturach tradycyjnych, przedkładających życie zbiorowe nad in-
dywidualne, kult przodków (uogólnionych i anonimowych) najczę-
ściej brał górę nad kultem zmarłych (indywidualnych osób), dlatego 
dbałość o pojedyncze groby nie była aż tak istotna. Nie przywiązy-
wano wagi do długiego pamiętania konkretnych ludzi – wierzono, że 
zbawienia dostępuje się zbiorowo, nie było więc nawet silnej potrze-
by indywidualnych modlitw za dusze bliskich. Dosyć szybko zlewali 
się oni w anonimową społeczność wszystkich zmarłych.

Materialną postacią tej zbiorowej pamięci jest przestrzeń całego 
cmentarza, a ściślej – jego podziemna część. Kolejne warstwy tej pa-
mięci to leżący jedni na drugich zmarli, którzy zlewają się w uogól-
nioną społeczność anonimowych przodków, jeden zbiorowy grób 
„dziadów”. Owa pamięć narasta niejako w głąb, nasycając cmentar-
ną ziemię coraz gęstszą (w sensie dosłownym i przenośnym) treścią:

Skolko hadou mahiłki – tam użo adzin na adnom chawajecca. Bo 
wot, radzina usia heta, prymierna, pamre tam, ceraz piaćdziesiat ha-
dou tam, ci skolka, uże nie ma kamu tam prawierać [sprawdzać] ni-
koha, opraulać [doglądać] tych mahiłak… nie ma abharodki… Ma-
hiłaczki takije, szto tolka kryżyczak staić – kryżyczak zwaliłsia, i usio. 
I nichto niczoha nie hladzić [nie dogląda]. Ja wo, pajdu, jaho tam faj-
nieńka wykapaju… A wo, ciepier baciuszka hawaryu, szto dzied pacha-
wany, w dziewiaćsot szasnadcatom hodzie. I jon każe: możecie użo ła-
żyć na wierch. [B.Radz.k.pr.35]

Tutaj już nie ma takiego miejsca, żeby nie było kogo pochowanego, to 
jeden na drugim na pewno już. Mało ważne, że tam może kiedyś kto 
był pochowany. Już mogiły nie ma, nie widać jej, to i wykopali, często 
wykopują kości. [B.Fel.k.pr.16]

Ziemia cmentarna, a  nie same mogiły, stanowiła niegdyś esencję 
cmentarza, jej zasadniczą treść, bo to w niej spoczywały kości, ma-
terialny znak, o który „zaczepiała się” pamięć żyjącej społeczności. 

18 L. V. Thomas, Trup, Łódź 1991.
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Szczątki anonimowych przodków, nie zaś pojedynczych konkret-
nych osób, były dla żyjących znakiem trwania w czasie całej wiejskiej 
społeczności, jej zakorzenienia w przeszłości, jej zbiorowej tożsamo-
ści. „Kości, a zwłaszcza czaszki – pisze Thomas – uczestniczą w ak-
tywnym życiu grupy, ponieważ zapewniają czasową ciągłość lineażu, 
rodu, plemienia. […] Przodek nie mówi już, ale – poprzez przypi-
sywane mu wartości – jego czaszka w dalszym ciągu przemawia do 
grupy: poświadcza jej pochodzenie i dowodzi ciągłości”19. Do dziś 
do znalezionych w ziemi kości podchodzi się z  szacunkiem, jakby 
uosabiały one realną osobę, anonimowego przodka. U prawosław-
nych na Białorusi zachował się jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj rzuca-
nia podczas pogrzebu drobnych pieniędzy do dołu przeznaczone-
go na grób – płacenia za miejsce leżącym tam wcześniej zmarłym20.

– Kidajuć [rzucają]. Wykapajut doł, prynosisz nieboszczyka, i zrazu ki-
dajesz tady kapiejki, płacisz za miesto. No, w doł, tam no, pare kapie-
jek, tam rubiel, tam zajac.
– Ot, jak kapajesz, i wykapajesz tam czerep [czaszkę], kostaczku jakuju, 
ci szto – usio składajesz u kuczku [w kupkę] ś bierahu […] Wykopywa-
jesz piasok, kapajesz jamu, szto ty tam dastajesz, usio składajesz u kucz-
ku. Wykapau doł akuratny, tady wykopywajesz u niz jamku, składajesz 
toje, szto wykapau, tuda, i piasoczkam nasypajesz, zarouniwajesz. Tak, 
wo ż, jaje nie można wykidać [wyrzucać] – jana ż tam leżała.
– Ana tudy upakoiłasia na toje miesta, dzie ana była.
– I wot tady treba kłaść za toje kapiejki: kostaczka wykopałaś, ci szto, 
i  jon że ż tam lażau, i  jon budzie ciabie haniać [wyganiać] – a  treba  
ż jamu płacić, kab jon nie haniau. [B.Radz.k.pr.38; k.pr.43]

19 Ibidem, s. 95–98.
20 Płacenie nieboszczykom za miejsce jest na tym terenie zwyczajem bardzo daw-

nym, potwierdzanym przez wiele źródeł. U M. Federowskiego znajdujemy np. 
taką informację: ,,»U nas umierłamu zawierciać u łapik jakoho aśmaka i ułożać 
u prawuju ruku: kab mieu czym za miesco zapłacić dziele taho, szto nibosz-
czyki hniewalisieb na jeho, kab pryszoł z hołymi rukami i za darma ź imi był«. 
Inny znów chłop tak się wyraził: »Kab mrec miercam ni apłaciłsia, tob jeho 
prahnali z mahiłak«” [Feder., 1798].
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Kości są tu traktowane niemalże jak relikwie, przez co ziemia 
cmentarna, która jest ich „pojemnikiem”, jest obarczona bardzo gę-
stą semantyką. Podziemna warstwa cmentarza bywa uważana za swo-
iste medium, miejsce bezpośredniego materialnego kontaktu świata 
żywych i umarłych. Dla niektórych mieszkańców białoruskich wiosek 
granica między „tym” i „tamtym” światem nie jest, bynajmniej, niena-
ruszalna. Kopiąc w ziemi, można dostać się „na tamtą stronę” i prze-
kazać np. umarłemu potrzebne mu na tamtym świecie przedmioty. 
Rozmówcy opisywali czasami zachodzący tu swoisty system wymiany.

Tolko u mnie jak pamior muż świnie tracilisie [zdychały]. I wielkij ka-
ban takij, dużyj do dwuchsot kilahram. I potem maleńkije. I mnie uże 
pasawietowali [poradzili] tak: jak budzie rocznica pa mużu, wziać tady 
jamu czaho on najbolsz lubił i zanieści na mahiłoczku, jemu w piasok 
zasypać. No to ja heto nosiła. I akurat jemu jak sumoczku [torbę] na ra-
botu pryhatawała. I razkopała ziemlu u mahiłoczki trochu dalej i zako-
pała jemu hetu jedu [jedzenie]. I tady uże pierestała skacina mnie tra-
cicca. [B.Radz.k.pr.35]

On jej skazał, sztob jana jemu kascium [garnitur] nowy była dzieła [za-
łożyła]. A  ana nie dzieła, bo paszkadawała [pożałowała], ana adzie-
ła stary… To kazali, potem na mahiłki zaniesła, kazali, zakopywała. 
[B.Radz.k.pr.12]

W  tradycyjnych wierzeniach była powszechnie znana szczególna 
moc ziemi z  „mogiłek” oraz wszelkich przedmiotów, które weszły 
w kontakt z grobem, ciałem zmarłego czy szczątkami – przy zada-
waniu różnych uroków i ich „odrabianiu”, a także leczeniu wszelkich 
chorób. Tego typu informacje podają zarówno źródła etnograficz-
ne, jak i nasi rozmówcy: „Kto chce uwolnić się od uporczywej febry, 
powinien przed wschodem lub zaraz po zachodzie słońca pójść na 
cmentarz i byle jaki pieniążek na mogiłę rzucić” [Feder. 2478].

Proszek z kostki znaleziony na cmentarzu, również w wódce na czczo 
zażyty, ma być lekarstwem, które bardzo często uwalnia od najupor-
czywszej febry. [Feder.2490]

No i  wot, daj Boh jej zdarowie… ana wyleczyła, eta babka. Na etu 
starszu [córkę], mnie skazała, szto samaja bliskaja sasiedka prasypała 
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z mogiłek ziemlu. Przesypała z mogiłek ziemię? Ale gdzie przesypała? 
O tak, jak ana skazała, tak ja i prypomniła. U nas, o tak, kak my eto na-
zywajem, ganok, schody, u nas tam […] To przed progiem było posypa-
ne tą ziemią z mogiłek, tak? Tak, tak. I jak jana mnie skazała, ta babusz-
ka, szto było tak, to ja tylko wspomniła takoje. [B.Fel.k.pr.50]

Ludzie od nas jeździli do wróżbitki, do Wołkowyska. Ona już umarła. 
Ona mówiła, że „Na was podrobione”. Córka ich zarżnęła się, syn bez 
nóg ostałsia. „Wam trzy igły w dom zatknięte. Z waszych ścieżek piasok 
wziaty i w mahiłu pałożen. Ja wam nie odrobię, patomu, szto u hrob 
położeno”. [B.Myt.k.pr.25]

Dopóki pamięć chłopska miała zdecydowanie zbiorowy charakter, 
dopóki krótka pamięć o poszczególnych zmarłych była własnością 
ich najbliższej rodziny i  lokalnej społeczności, funkcjonowała wy-
łącznie w ich świadomości, bez przenoszenia jej lub wspierania ma-
terialnymi obiektami, dopóty nie było potrzeby specjalnego zazna-
czania wyznaniowej identyfikacji zmarłego, ponieważ stanowiła ona 
integralny element wiedzy pamiętających, nie była przeznaczona 
na wyjście poza ścisły krąg rodzinno-sąsiedzki, nie była informacją 
do przekazania. Dlatego w pamięci potomków wszyscy zmarli, bez 
różnicy wyznania, określeni byli wspólnie przez lokalny charakter 
cmentarza, na którym zostali pochowani.

Indywidualizacja pamięci

W miarę zmiany budulca używanego na cmentarzach, wraz z poja-
wieniem się żeliwnych krzyży i betonowych nagrobków, charakter 
pamięci oraz sposoby jej podtrzymywania stopniowo ulegały prze-
mianom. Zmienił się również wygląd cmentarza. Ze względu na co-
raz dłuższą materialną trwałość nagrobków była potrzebna coraz 
większa przestrzeń. Pamięć „wyszła” na powierzchnię, dlatego cmen-
tarz zaczął się rozrastać wszerz i wzdłuż (a nie, jak wcześniej, w głąb). 
Niegdyś mały wiejski cmentarzyk starczał ludziom przez wiele lat 
w niezmienionej postaci. Rozbudowywanie cmentarzy, zwiększanie 
ich powierzchni jest więc kolejnym znakiem przechodzenia od pa-
mięci zbiorowej do indywidualnej. Znaczenia skupiają się teraz wo-
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kół naziemnej infrastruktury cmentarnej: krzyże i pomniki stanowią 
o specyfice cmentarza, i to one są nośnikami informacji na temat po-
chowanych tutaj osób oraz pamiętających o nich bliskich. Pojawia 
się jednocześnie możliwość zaznaczenia religijnej symboliki związa-
nej z konkretnym wyznaniem.

Przed wojną materiał trwalszy niż drewno był dla chłopa w za-
sadzie niedostępny. „Ale to drogo kosztowało, krowę trzeba było od-
dać, dobrą krowę za taki pomnik” [L.Ej.k.kat.22]. Dlatego najstarsze 
zachowane groby chłopskie liczą sobie tyle lat, ile zdołał przetrwać 
drewniany krzyż i piaskowa mogiła, czyli ok. 40–50 lat (fot. 1). Trud-
no zresztą oszacować ich wiek, ponieważ z reguły nie mają one żad-
nej inskrypcji lub też są to inskrypcje ryte bezpośrednio w drewnie 
i obecnie już nieczytelne (fot. 2). Trwałość grobu koresponduje z róż-
nicą w głębokości pamięci kolejnych trzech pokoleń: osoby urodzo-
ne przed wojną pamiętają co najwyżej imiona swoich dziadków, ale 
pielęgnują już tylko groby swoich rodziców lub współmałżonków. 
Pokolenia powojenne odwiedzają również istniejące jeszcze groby 
swoich dziadków, a pokolenie najmłodsze – również pradziadków.

Chłopskie groby kamienne pojawiły się masowo dopiero po  
II wojnie światowej (fot. 3). Zastąpiły one wcześniejsze mogiły pia-
skowe z drewnianymi krzyżami prostymi lub z krzyżami na drew-
nianym cokole.

Odkąd pamiętam ja, cmentarz u nas to nie był tak pięknie dopatrzony, 
bo ludzie byli spracowani, nie mieli czasu na tym cmentarzu wysiady-
wać. Ale to były kopczyki takie, nadgrobki zarośnięte tarniną, krzyże 
stawiało się wysokie, takie drewnianne krzyże, przeważnie drewnian-
ne, bo dąb nie potrzebował malowania i był wytrwały, dłużej trzymał 
się. [L.Ejsz.k.kat.22]

Teren białoruski ulegał pod tym względem znacznie powolniejszym 
przemianom: na tutejszych cmentarzach zachowało się jeszcze sporo 
drewnianych grobów – w przeciwieństwie do terenu polskiego, gdzie 
stanowią one już dzisiaj rzadkość. W Polsce z reguły spotyka się gro-
by lastrykowe – ich kształt, liternictwo, wygląd ogólny są jednostajne 
i monotonne. Natomiast nagrobki na opisywanych tu cmentarzach 
białoruskich są pod względem stylistycznym niezmiernie urozma-
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icone. Wzmożona pomysłowość radzenia sobie z  niedostatkiem 
materiału i finansów na fachowe prace kamieniarskie powoduje, że 
każdy grób jest w zasadzie niepowtarzalny, indywidualny. Odręcz-
ne inskrypcje (często odwzorowywane przez nienawykłą do pisania 
rękę – fot. 4) wraz z indywidualnymi cechami chirograficznymi, ory-
ginalnym liternictwem (fot. 7) i niecodzienną ortografią („pamiont-
ka od synuf ”), nieoczekiwanymi skrótami („prosi o 3 zdr. M”) sta-
nowią o nieodpartym uroku tych cmentarzy, ich niepowtarzalności. 
Niestety, tracą one powoli swój charakter wobec wszechpanujące-
go lastryko i  sztampowości wzorów proponowanych przez zakła-
dy kamieniarskie. Tutaj też widać dokonującą się zmianę kulturową 
i zasadniczy brak dialogu z pretensjonalną estetyką nowych grobów 
w stylu „postradzieckim” (fot. 5).

Z  kamiennym nagrobkiem wiążą się jeszcze zmiany innego 
typu. Kości miały bezpośredni związek z materialnością zmarłych. 
Nagrobek przejmuje po części funkcje symboliczne – jego związek 
z ciałem zmarłego polega na bliskiej łączności ze szczątkami, ale to 
nie one zaczynają być kojarzone ze zmarłym, lecz sam pomnik. Te-
raz za pośrednictwem nagrobka utrzymuje się ciągły materialny 
kontakt ze zmarłym, wyrażany przez przynoszenie na grób różnych 
przedmiotów (zniczy, kwiatów, ozdób, u prawosławnych również je-
dzenia i  picia), podtrzymujących niejako „życie codzienne” zmar-
łych. Cała przestrzeń wokół nagrobka jest oswajana i upodabniana 
do przestrzeni codziennej. Groby przypominają więc domy – są hy-
brydalną mieszaniną przydomowego ogródka i pokoju gościnnego 
(są wystawiane np. stoliki – fot. 16), zagrody i kuchni. Nagrobek jest 
często traktowany jak ciało zmarłego – myty, czyszczony, ubierany 
w kwiaty, w święta specjalnie dekorowany i wystawiany na pokaz – 
„zamieszkuje” wydzielone dla niego miejsce. W ten sposób podtrzy-
muje się zmarłego jako społecznie żywą osobę, ma się wrażenie au-
tentycznego przebywania z  nim, zmusza się go do dzielenia czasu 
społecznego z żywymi.

Najistotniejszy bodaj wpływ nie tylko na wydłużenie się pamię-
ci chłopskiej, lecz także na zmianę form jej ekspresji, miało pojawie-
nie się nagrobnych inskrypcji. Pismo nagrobne dokonało rewolucji 
w sposobie funkcjonowania pamięci chłopskiej w ogóle, również w jej 
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statusie ontologicznym. O ile dawniej pamięć i społeczność pamięta-
jąca były w zasadzie synonimami, o tyle pismo pozwoliło zobiekty-
wizować wiedzę o  przeszłych pokoleniach, przenieść ją na nośniki 
niezależne od pamięci przechowywanej w umysłach ludzi. Inskryp-
cje pozwoliły zmarłym uniezależnić się od pamięci żyjącej rodziny, 
bo napis miał szanse przetrwać dłużej – sam w sobie stanowił komu-
nikat możliwy do odczytania również przez osoby postronne. Pamięć 
mogła trwać więc tak długo, jak długo czytelna była inskrypcja.

Początkowo inskrypcje umieszczane na drewnianych krzyżach 
nie miały jeszcze takiej trwałości, jak napisy ryte lub kute w kamie-
niu. Na Białorusi dużo jest takich form pośrednich – tabliczek z in-
skrypcjami malowanymi farbą lub rytymi w  drewnie. Tutaj roz-
dział między mówionym i pisanym nie jest jeszcze kategoryczny, bo 
w formach pisma odnajdujemy różne elementy subiektywne, z po-
zatekstowej praktyki życiowej (indywidualny charakter pisma, wpły-
wy języka mówionego). W Polsce mamy już do czynienia wyłącznie 
z fachową pracą kamieniarską.

Inskrypcje pozwoliły na zaistnienie nowego zjawiska, jakim jest 
odnawianie pamięci przez wpisywanie imion zmarłych, których 
groby przestały już istnieć. „No a teraz już my matkę przepisali do 
siebie, na swoim pomniku” [P.Top.k.pr.25]. Wpisane nazwisko przej-
muje tu dotychczasową funkcję nagrobka, który znaczył miejsce po-
chówku (fot. 13). Napis odkonkretnia pamięć, emancypuje się od 
jej materialnych „fantazmatów” (miejsca, w którym znajdują się ko-
ści), zmienia więc również sposób jej funkcjonowania. To sam napis 
(pismo) staje się materialną postacią pamięci. Pamięć nabiera bar-
dziej uniwersalnego charakteru – każdy może odczytać inskrypcję, 
sam napis staje się śladem człowieka, bez konieczności odwoływa-
nia się do pamięci znających go za życia osób. Możliwe jest zatem 
pamiętanie bez uprzedniej znajomości, możliwe jest wyabstrahowa-
nie pamięci od konkretnej osoby na rzecz wyobrażenia jedynie o da-
nej osobie. Człowiek wychodzi niniejszym poza krąg pamiętającej 
go rodziny. Zmienia się też nie tylko sam charakter, ale i kierunek 
pamięci: możliwe jest odgrzebywanie z przeszłości czegoś, co w mia-
rę upływu lat było już skazane na zapomnienie.
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Inną, nową dla kultury ludowej formą ekspresji stała się nagrob-
na fotografia, która pojawiła się na Białorusi na początku lat 70., w Pol-
sce nieco wcześniej. Fotografia, podobnie jak inskrypcja, wzmacnia 
związek kamienia ze szczątkami zmarłego, dostarcza „obiektywnych 
informacji” (noszonych przez sam kamień, a  niekoniecznie przez 
ludzi), pozwala wyobrazić sobie daną osobę, nadać wyobrażeniom 
z odczytanych inskrypcji konkretny kształt. Wizerunki na grobach 
chłopskich są do siebie bardzo podobne, tak jak podobne są do sie-
bie nagrobki, napisy, imiona i nazwiska. Dąży się do unifikacji, nie-
wyróżniania się. Są to zdjęcia poważne, portrety niemówiące nic 
o  indywidualnych cechach, ukazujące raczej przedstawicieli danej 
wspólnoty niż osobowości. Fotografia nagrobna odzwierciedla więc 
społecznie akceptowalne formy pamiętania: tak jak zdjęcia w  ro-
dzinnych albumach czy ramkach wieszanych na ścianie, zdjęcia na 
nagrobku pokazują ludzi w określonych powiązaniach rodzinnych.

Powszechna dostępność budulca nagrobnego w latach powojen-
nych stworzyła też możliwość wystawiania nagrobka samemu sobie, 
jeszcze za życia. Taki nagrobek nie tylko odwraca kierunek pamięci 
(organizuje się i kształtuje pamięć w chwili, gdy jeszcze brak obiek-
tu pamięci), ale stanowi przede wszystkim wyznacznik statusu ma-
terialnego przyszłego zmarłego. Nagrobek staje się dla niektórych 
koniecznym elementem posiadania, stanowiącym niejako finalne 
dopełnienie wszystkich zgromadzonych za życia dóbr, efektem ży-
ciowych dokonań. Jedynie niedokończona formuła nagrobnej in-
skrypcji – brak konkretnej daty śmierci – jest znakiem wiążącym 
jeszcze przyszłego zmarłego ze światem żywych.

Już pomnik postawiony, to i ja tam wpisana, i nadgrobek leży. Już przy-
szykowane miejsce. [B.Rou.k.kat.31]

Nadgrobek dzieci mi już kupili, już leży. I dziadu kupili już, mego męża 
ojcu. To ja krzyż postawiła taki ładny, a  dzieci, moje wnuczki, kupili 
nadgrobek. Nadgrobek staremu jedna wnuczka kupiła, a mnie druga 
wnuczka kupiła prezent. Ładnie zrobili, ładnie. Jeszcze syn przyjedzie 
w sobotę, będzie zdejmować to, co zalewali. Taka ładna obgrodka, ład-
na, nizieńka taka. [B.Sur.k.kat.15]
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Każdej zmianie w percepcji śmierci i stosunku do zmarłych to-
warzyszą najczęściej zmiany w relacjach między żyjącymi. Dlatego 
opisane tu procesy przekształceń dotychczasowych form pamięci 
chłopskiej o zmarłych przodkach stanowi odbicie powszechnej ten-
dencji odchodzenia od tradycyjnego, zbiorowego modelu życia ku 
coraz bardziej postępującej modernizacji i  indywidualizacji życia 
społecznego. Wiąże się to nieodłącznie z problemem zmiany typu 
więzi łączących jednostki i przekształcania charakteru różnego typu 
wspólnot ludzkich, w tym również wspólnot lokalnych i religijnych.

W drugiej części tego rozdziału zajmiemy się społeczną prakty-
ką pamiętania, obrzędowością i rytuałami związanymi z grzebaniem 
i wspominaniem zmarłych. Na tym tle spróbujemy przyjrzeć się kul-
towym i kulturowym różnicom między katolikami i prawosławnymi 
oraz określić, w jaki sposób są one interpretowane przez mieszkań-
ców pogranicza, w jakim stopniu wpływają na postrzeganie granic 
między wyznawcami tych dwóch religii oraz jaki ma to wpływ na ży-
cie społeczne badanych wsi.

„Jednakowo, tylko my po swojemu i oni po swojemu”, 
czyli o względności różnic

[…] odrębność wspólnoty, realność jej granic leży  
w ludzkich umysłach, w znaczeniu, jakie ludzie jej przypisują,  

a nie w jej formach strukturalnych. 
A. Cohen, The Symbolic Construction of Community

Przestrzeń cmentarza to materialny zapis pamięci o  zmarłych, ale 
sama forma statyczna – układ nagrobków, ich wystrój, formy napi-
sów nabierają sensu dopiero przez używanie, odtwarzanie w  spo-
łecznej praktyce. W  ramach powtarzanych działań – czyszczenia 
grobów, sprzątania, przynoszenia czy sadzenia kwiatów, przez mo-
dlitwy i rytuały, które pozwalają tworzyć żywą pamięć – przestrzeń 
cmentarza zyskuje i  wytwarza znaczenia. Nie są one jednak auto-
nomiczne i  stałe – są nieustannie negocjowane przez zachowania 
społeczne. Owe zachowania, społeczne praktyki, są istotne w rozu-
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mieniu sposobu, w jaki przestrzeń i obiekty materialne przywołują 
pamięć o zmarłych. Można powiedzieć, że sama przestrzeń cmen-
tarza jest jedynie korelatem pamięci, jej formą „ucieleśnioną” – po-
maga jej trwać, jest jej nośnikiem, ale tylko wtedy, gdy niesie ze sobą 
znaczenie odczytywane przez ludzi pozostających w  jakiejś relacji 
do grobów.

Powiedzieliśmy już, że cmentarze, zarówno prawosławne, jak 
i katolickie, pomimo swojego wyznaniowego charakteru w podobny 
sposób zapisują pamięć o zmarłych – sposób organizacji przestrzeni, 
cała naziemna infrastruktura, stosowany materiał i  formy nagrob-
ków są zasadniczo podobne. W tym względzie można raczej doszu-
kiwać się większych różnic między grobami szlacheckimi i chłopski-
mi. Na podstawie samej analizy materialnej przestrzeni cmentarza 
można jedynie stwierdzić wolniejsze przemiany w technice i charak-
terze utrwalanej pamięci na cmentarzach prawosławnych, zwłaszcza 
tych po stronie białoruskiej.

Spróbujmy teraz zastanowić się nad tym, w jakim stopniu róż-
nica wyznaniowa wpływa na rozmaite praktyki związane z cmenta-
rzem i  utrwalaniem pamięci społecznej. Czy odmienność rytuału 
wynikająca z przynależności do dwóch różnych Kościołów i tradycji 
chrześcijańskich wyznacza w  społecznościach mieszanych wyzna-
niowo jakieś dzielące je granice? Czy śmierć i  pamięć prawosław-
nych różni się od śmierci i pamięci katolików?

Praktycyzm i metafizyka: tradycje Kościoła zachodniego i wschodniego

Aron Guriewicz, analizując kategorie średniowiecznej kultury lu-
dowej21, stwierdza, że ludowe chrześcijaństwo stanowiło specyficz-
ną jedność, będącą połączeniem pogańskiej świadomości społecznej 
z różnymi aspektami chrześcijańskiej teologii. Był to swoisty synkre-
tyzm lokalnej tradycji o  przedchrześcijańskim jeszcze rodowodzie 
i treści narzuconych przez wiarę chrześcijańską. Ta pierwotna, „głę-
binowa”, jak ją nazywa Guriewicz, warstwa świadomości ludowej 
okazała się nad wyraz trwała i odporna na zwalczającą ją działalność 

21 A. Guriewicz, Problemy średniowiecznej kultury ludowej, Warszawa 1987.
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instytucji kościelnych. Do dzisiaj na omawianym terenie, zarówno 
w społecznościach katolickich, jak i – przede wszystkim – prawo-
sławnych, religijność ludowa zachowała ślady „procesów akomoda-
cyjno-asymilacyjnych”22, polegających na wzajemnym dostosowy-
waniu chrześcijańskiej doktryny i wcześniejszych wierzeń i praktyk 
religijnych.

W początkach wprowadzania chrześcijaństwa obydwa Kościo-
ły trafiały na podobny – świadomościowo i kulturowo – grunt. Rów-
nież sam fakt bliskości obu religii, wywodzenia się z  tego samego 
nurtu chrześcijańskiego powodował, że zarówno prawosławie, jak 
i katolicyzm borykały się w swojej działalności misyjnej z podobny-
mi problemami. Przyjmowały jednak wobec nich odmienną taktykę, 
zgodnie z własną specyfiką religijności, co spowodowało, że przez 
wieki nawarstwiały się różnice między oboma wyznaniami.

Cerkiew w  swojej działalności chrystianizacyjnej była zawsze 
zdecydowanie bardziej otwarta na ową głębinową treść ludowej 
świadomości. Sergiusz Bułgakow, porównując charakter chrześcijań-
stwa zachodniego i wschodniego, słusznie przyznaje, że o ile katoli-
cyzm „posiada dar władzy i organizacji”, o tyle prawosławie kładzie 
duży nacisk na „[…] obecność w człowieku szczególnej zdolności do 
bezpośredniego, ponadrozumowego i  intuicyjnego poznania, któ-
re nazywamy mistycznym”23. Dlatego też, jak pisze dalej Bułgakow, 
„[…] prawosławie, jako wschodnie chrześcijaństwo, w porównaniu 
z chrześcijaństwem zachodnim jest bardziej nie z tego świata. Za-
chód jest praktyczny, Wschód bardziej kontemplacyjny”24. W isto-
cie Cerkiew utrzymuje i pielęgnuje tradycje Kościoła starożytnego, 
nie kładąc wyraźnego nacisku na sferę ideologiczną, potrzebę we-
wnętrznych i zewnętrznych przemian i reform. Podzielona na samo-
dzielne autokefalie Cerkiew nie przywiązywała do tego nigdy więk-
szej wagi, podczas gdy zunifikowany Kościół rzymski przez kolejne 
wieki dążył do precyzowania i ujednolicania swojej doktryny oraz 

22 Określenie stosowane przez R. Tomickiego, Religijność ludowa, w: Etnografia 
Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, Wrocław 1981, s. 56.

23 S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, Białystok– 
–Warszawa 1992, s. 161.

24 Ibidem, s. 168.
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kodyfikacji prawa kanonicznego. Cerkiew nie miała i nadal nie ma 
ambicji regulowania życia codziennego swoich wyznawców, Kościół 
wydawał powszechnie obowiązujące edykty, nakazy i  zakazy. To 
wszystko sprawiało, że jest inny charakter religijności wyznawców 
prawosławia, inny katolików. Pewne zachowania, które z punktu wi-
dzenia Kościoła katolickiego są ludowymi zabobonami, doskonale 
wpisują się w tradycję prawosławną, nie tworząc dysonansu z wła-
ściwym Cerkwi typem duchowości.

Wydaje się, że prawosławny model pobożności częstokroć wzmac-
nia specyficzną dla świadomości ludowej wrażliwość religijną. Za-
miłowanie do rytualizmu i  silny sensualizm25, potrzeba bardziej 
zmysłowego niż racjonalnego poznawania świata nie stoi w sprzecz-
ności z postulatem mistycznego – bezpośredniego i pozarozumowe-
go poznawania Boga, głoszonym przez Cerkiew26.

Również w dziedzinie wspominania zmarłych prawosławie jest 
znacznie silniej zakorzenione w tradycjach starożytnych, otwierając 
się na bardziej archaiczny typ pobożności. Jak przyznaje Bułgakow: 
„W chrześcijaństwie, a zwłaszcza w prawosławiu, rozwinął się szcze-
gólny kult śmierci, w pewnym stopniu bliski staroegipskiemu kul-
towi (istnieje pewien związek między pobożnością egipską w  po-
gaństwie i prawosławną). Martwe ciało jest grzebane ze czcią jako 
ziarno przyszłego ciała zmartwychwstania, a sam obrzęd pogrzebu 
był przez niektórych teologów uważany za sakrament. Poprzez mo-
dlitwę za zmarłych, okresowe wspominanie zmarłych, ustanowiony 
zostaje związek między nami i nimi, a każde ciało zmarłego w języ-
ku liturgicznym (w Trebniku) nazywane jest relikwiami (scs. mošči), 
bowiem zawiera w sobie możliwość wysławienia”27.

25 W ten sposób charakteryzował religijność ludową polskich katolików S. Czar-
nowski, ale jego analiza jest adekwatna również w przypadku chłopów prawo-
sławnych – po obu stronach granicy. Por. S. Czarnowski, Kultura religijna wiej-
skiego ludu polskiego, w: idem, Dzieła, t. 1, Warszawa 1956.

26 Niektóre stwierdzenia na temat duchowości prawosławnej mogą wydać się na-
zbyt daleko idącymi skrótami myślowymi, nie miejsce tu jednak na bardziej 
wnikliwe analizy. Zainteresowanych odsyłam do bogatej literatury przedmiotu, 
wśród najbardziej znanych autorów m.in.: S. Bułgakow, op. cit.; P. Evdokimov, 
Prawosławie, Warszawa 1986; J. Klinger, O istocie prawosławia, Warszawa 1983.

27 Nauka o nabożeństwach prawosławnych, Białystok 1987, s. 197.
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Jeśli więc idzie o stosunek do śmierci, różnice między wyznaw-
cami prawosławia i  katolicyzmu są najbardziej widoczne na po-
ziomie rytualnym, ponieważ dogmaty nie stanowią dla większości 
przedmiotu głębszej refleksji. Inne są zatem obrzędy wspominania 
zmarłych podczas liturgii. W prawosławiu praktykuje się ich najstar-
szą formę. „Najdawniejszą formą modlitwy za zmarłego we mszy św. 
było wspomnienie jego imienia. Imiona znaczniejszych zmarłych 
wypisywano na specjalnych tablicach – dyptykach i  wyczytywano 
w czasie mszy św.” – informuje Lenczewski28. W dyptykach umiesz-
czano również imiona osób żyjących, a  ich wspólne wyczytywanie 
miało charakter litanijny. Była to więc, jak pisze Aries, forma mo-
dlitwy zbiorowej: „Jest to afirmacja zbiorowego losu, symbolizowa-
nego przez długie listy wyliczające nomina (jak w genealogiach bi-
blijnych), jest to obojętność na ideę jednostkowego przeznaczenia”29. 
W  mszy rzymskiej zrezygnowano z  tego zwyczaju we wczesnym  
średniowieczu, natomiast w liturgii prawosławnej dyptyki odczyty-
wane są niemal na każdej mszy podczas proskomidii30. Imiona zmar-
łych z danej rodziny zapisuje się na karteczkach lub w specjalnych 
zeszycikach (fot. 27), w których jest również miejsce na imiona ży-
jących członków rodziny, o których zdrowie kapłan modli się w tej 
samej części każdej mszy. W liturgii katolickiej ta starożytna forma 
zbiorowej modlitwy za zmarłych została zastąpiona modlitwą indy-
widualną na ich intencję.

Jest też inna sama częstotliwość wspominania. Jak podaje Al-
fons Labudda31, Kościół katolicki dość energicznie zabrał się do 
chrystianizacji wszystkich tradycyjnych obrzędów związanych ze 
zbiorowym wspominaniem zmarłych. Pod wpływem kolejnych ko-
ścielnych edyktów zmieniły się one radykalnie. Przede wszystkim 
ustalono kościelne święta zbieżne z  terminami pogańskich świąt 
zmarłych – wiosenne zostały zastąpione przez święta wielkanocne, 
jesienne – przez Dzień Wszystkich Świętych, do którego dodano po-
tem Dzień Zaduszny. W rezultacie został więc katolikom tylko je-

28 M. Lenczewski, op. cit., s. 101.
29 P. Ariès, op. cit., s. 154.
30 Nauka o nabożeństwach prawosławnych; M. Lenczewski, op. cit.
31 A. Labudda, op. cit. 
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den dzień w roku liturgicznym poświęcony wspominaniu zmarłych. 
Poza nim zmarłych można wspominać jedynie indywidualnie pod-
czas specjalnie zamówionych mszy. W Cerkwi prawosławnej zbio-
rowe wspominanie zmarłych i dni do tego wyznaczone są wpisane 
w całoroczny kalendarz liturgiczny. Odbywają się dużo częściej, za-
leżnie od regionu – od czterech do sześciu razy w  roku, czyli tyle 
razy, ile niegdyś odbywały się tradycyjne „dziady”, przedchrześcijań-
skie obrzędy kultu zmarłych, opisywane jeszcze szczegółowo w dzie-
więtnastowiecznych źródłach32. Obecnie nadal w obrzędowym ka-
lendarzu prawosławnym znajduje się wiele dni (zwłaszcza sobót) 
poświęconych wspominaniu zmarłych. Do najważniejszych należy 
Radunica obchodzona w okolicach Wielkanocy (pierwotne słowiań-
skie święto ku czci zmarłych nie uległo w tym przypadku resemanty-
zacji, jak to jest w Kościele katolickim). W Polsce, ze względu na dni 
wolne od pracy, wprowadzono dla prawosławnych dodatkowy dzień 
wspominania zmarłych, zbieżny z katolickimi Zaduszkami, co spo-
tyka się z ogólnym zadowoleniem:

I Wszystkie Święte, u nas też teraz w Piacieńce teraz już dużo lat my 
mamy to święto, Wszystkich Świętych. Na pierwszego listopada? Tak, 
strasznie dużo ludzi w Piacieńce, ile taksówek, ile kwiatów, Boże, każdy 
ma rodzinę, ma swego, swój grób – to rodziców, to kuzynów, to znajo-
mych. I jadą. [P.Top.k.pr.19]

No, teraz to się tak jakoś zunifikowało, to wszyscy chodzą na święto 
zmarłych, bo to przeważnie pracują i tam… To większość chodzi na… 
mają rodziny mieszane, więc chodzą w  święto zmarłych, pierwszego 
listopada chodzą. Także jeszcze jakby przybył prawosławnym jeden 
dzień, kiedy odwiedzają groby. [P.Biał.k.kat.50]

32 Por.: P. W. Szejn, Materiały dlia izuczenija byta i jazyka russkago nasielenija sie-
wierozapadnogo kraja, Sanktpietierburg 1902; M. Federowski, Lud białoruski na 
Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–
–1891, t. 1: Wiara, wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowyska, Słonimia, Lidy 
i Sokółki, Kraków 1897; O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 52: Białoruś – Polesie, 
Warszawa 1984.
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Różnica dotyczy także indywidualnego wspominania zmarłych. 
Oprócz tak samo zamawianej mszy rok po śmierci, katolicy świętu-
ją również 30. dzień, natomiast prawosławni 40. dzień po śmierci 
(na Białorusi zaleca się również święcenie 3., 6. i 9. dnia). Nasi roz-
mówcy często zwracali uwagę na tę rozbieżność, nierzadko doda-
jąc, że termin prawosławny jest bardziej uzasadniony („U nas mó-
wią, że do 40 dni… że przez 40 dni dusza człowieka błądzi dokoła 
domu” [B.Biał.k.kat.23]). Choć nikt z rozmówców nie potrafił wy-
tłumaczyć, skąd się wzięła taka różnica, widać, że jest ona bardzo 
istotna, wprowadza wyraźne rozgraniczenie między prawosławnym 
i katolickim wspominaniem, mimo że sama treść, praktyka związana 
z tym dniem jest zasadniczo taka sama: „Tylko że u nich 40, a u nas 
30 dni, a tak, to wszystko to samo” [B.Pap.k.kat.38].

Odmienny charakter religijności prawosławnej i  katolickiej 
różni cuje też zachowania ludzi: to, co jest dopuszczalne przez Cer-
kiew, nie jest akceptowane przez Kościół. Katolikom zabrania się 
wielu trady cyjnych praktyk, związanych np. z wiarą w nadzwyczajną 
moc rzeczy związanych ze zmarłym.

To mówią, że jak te nogi i ręce związane [nieboszczyka], to te wstążki 
wziąć i na krzyż powiązać, to jak boli, to to bardzo pomocne. […] A my 
jak byli w Siemaszkach [na pogrzebie], z Żełudka był ksiądz i jedna roz-
wiązała i do kieszeni. A on mówi: „Zabobonów tutaj nie ma!”. Tak po-
wiedział. [B.Pap.k.kat.30]

W  tradycyjnej kulturze chłopskiej śmierć jest zjawiskiem oswo-
jonym, dlatego ciało zmarłego nie stanowi przedmiotu społeczne-
go lęku – nie ukrywa się go przed wzrokiem żyjących. Z widokiem 
zwłok oswaja się już dzieci; nadal jest tu żywy zwyczaj nocnego czu-
wania przy zmarłym, w którym uczestniczy cała miejscowa społecz-
ność. Zwyczaj ten ma archaiczny rodowód, potwierdzany w źródłach 
historycznych zarówno z ziem polskich, ruskich, jak i  litewskich33, 
towarzyszą mu śpiewy pieśni pogrzebowych. Ciało zmarłego, pod-
dane uprzednio licznym zabiegom mającym maskować jego rozkład, 

33 W. Ivanov, W. Toporov, Issliedowania w obłasti bałto-slowianskoj. Pogrebalnyj 
obriad, Moskwa 1990.



93CMENTARZ I  FORMY PAMIĘCI .  O DYNAMICE WYZNANIOWYCH GRANIC 

jest wystawiane na pokaz. Do niedawna była jeszcze popularna in-
stytucja „oglądacza” zwłok, który komentował stan przechowania się 
ciała. Dzisiaj nadal wymienia się uwagi na ten temat.

To obycie z ciałem zmarłego, potrzeba podtrzymywania naocz-
nego kontaktu ze zmarłym jest eksponowana zwłaszcza w  obrzę-
dowości prawosławnej. Zmarłego niesie się do cerkwi, a potem na 
cmentarz w otwartej trumnie, którą zamyka się dopiero bezpośred-
nio przed włożeniem do grobu34. W prawosławnej liturgii mszy po-
grzebowej zwyczajowo pozostawia się otwartą trumnę w czasie ca-
łej mszy, w  katolickiej natomiast trumna powinna być zamknięta. 
Jednak również katolicy przedłużają moment ostatecznego pożegna-
nia z ciałem zmarłego i – choć nie robią tego w kościele – otwierają 
trumnę pod miejscowym krzyżem i na cmentarzu.

A na cmentarzu też się odkrywa trumnę? Tut odkrywajut, praszczajucca 
[żegnają się]. A patom zakrywajut. A u ruskich35 i niesut adkryta. […] 
Mnie to panrawiłosia, szto adkrytyj hrob [trumna], można i pahla-
dzieć na nieboszczyka. A u nas zakryli i wsio. [B.Waw.k.kat.40]

No, u nas na pacharonach [pogrzebie], to uże zanosiat pakojnika w cer-
kau, stawiat, adkrywajut. I  stawiat na hrobie [trumnie] świeczeczki, 
z kraju hroba, i zapaliwajut. A u was uże na tym katafali zakryte. Te pa-
chodnie tak uże pastawleny u was. A u nas adkrytyj hrob, święcić ba-
ciuszka, modlicca. [B.Radz.k.pr.35]

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja na terenie polskim. Otwartą 
trumnę noszono tu jeszcze w czasach powojennych. Obecnie zwy-
czaj ten zanikł niemal zupełnie, co wskazuje na zmianę w postrze-
ganiu zjawiska śmierci, jej „wyobcowanie” z codziennego życia spo-

34 Podobnie jak czyniono to w  świecie starożytnym, o  czym pisze J. Kucharski 
w pracy pt. Spocząć ze swymi przodkami, KUL, Lublin 1998: „Zwykle zmarły 
niesiony był do grobu na marach (rodzaj otwartej trumny), tak że wszyscy prze-
chodnie mogli go widzieć”.

35 Ponieważ terminy „Ruski” i „Polak” są tu traktowane na ogół synonimicznie 
i używane wymiennie z określeniami „prawosławny” i „katolik”, w całym tek-
ście stosuję pisownię „polak” i „ruski”, gdy jest mowa o wyznaniu, a nie narodo-
wości lub etniczności.
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łecznego i – co za tym idzie – zmiany w sposobach obchodzenia się 
z ciałem zmarłego. Nadal odbywa się tu czuwanie przy zwłokach, ale 
już nie przedłuża się ponad rytualną potrzebę wystawiania niebosz-
czyka na widok publiczny, motywując to najczęściej względami hi-
gienicznymi36:

Ale bywa tak, że niosą otwartą trumnę? Bywało, kiedyś bywało to czę-
ściej, w tej chwili to się robi już, że w domu się zamyka na dobre, zna-
czy… Bo to jest tak, że z domu jeszcze niosą do cerkwi, tak jak w na-
szym przypadku, w cerkwi się odbywa, w cerkwi się zamyka, i do krzyża 
niesie się już zamkniętą, tam w karawan i już wiozą. Kiedyś było tak, ja 
pamiętam, że do krzyża nieśli otwartą trumnę, a to kiedyś, kiedyś daw-
no, jeszcze byłam mała. […] Tylko były takie sytuacje, że były jakieś 
tam zastrzeżenia sanepidu, że to nie można otwierać, że to, że tamto, 
więc nawet w domu nie była otwarta. Także jak ja pamiętam, to już za-
wsze do cerkwi, to już niosą… w cerkwi to na trochę otworzą. Ale by-
wały takie sytuacje, że nawet i w cerkwi nie otwierali. Ze względów hi-
gienicznych. [P.Top.k.kat.50]

Jest też znamienny, pod względem różnicy wyobrażeń o  „tamtym 
świecie”, zwyczaj zaopatrywania zmarłego „na drogę” w przedmio-
ty codziennego użytku. O ile katolicy wkładają umarłemu do trum-
ny jedynie rzeczy związane bezpośrednio z liturgią kościelną – świę-
cone zioła, gromnicę, święty obrazek, różaniec, chleb Świętej Agaty, 
o  tyle prawosławni z  wiosek białoruskich wyobrażają sobie świat 
zmarłych w bardziej ziemskich kategoriach i dążą również do zaspo-
kojenia ich czysto materialnych potrzeb:

36 Moje doświadczenie etnograficzne jest przykładem jeszcze dalej posuniętego 
procesu „odzwyczajniania” i „wynaturzania” śmierci w świecie nowoczesnym. 
Jestem człowiekiem miasta i po raz pierwszy zdarzyło mi się zobaczyć ludzkie 
zwłoki dopiero w trakcie badań na Białorusi. Dyskomfort spowodowany obec-
nością ciała zmarłego uświadomił mi, że różnice kulturowe wynikające z innej 
koncepcji śmierci sięgają poziomu sensorycznej wrażliwości. W  przeciwień-
stwie do zebranych na nocnym czuwaniu sąsiadów zmarłego unikałam patrze-
nia na ciało (choć obserwacja uczestnicząca była konieczna), nie byłam w sta-
nie fotografować (choć byłaby to pożądana pamiątka rodzinna dla gospodarzy) 
ani znieść zapachu zwłok (kilkakrotnie musiałam wychodzić z domu, w którym 
pozostali siedzieli przez długie godziny).
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A co się wkłada do trumny? No, tam szapku pałażyli. O, jak my swaje-
mu, to dużo nałażyli do truny. I bieljo [bieliznę] nowe, i brytwu, i ode-
kałon [wodę kolońską], szapki, rukawiczki i nasoczki [skarpetki] jemu 
dwa ciopłyje. Dużo jemu nakłali, bo i on prosił mnie. […] I płatoczok 
nosowy [chusteczkę], papierosy, zapałków. [B.Radz.k.pr.35]

Zważywszy na to, że podczas pogrzebu trumna stoi w cerkwi cały 
czas otwarta, należy przypuszczać, że batiuszka celowo nie interwe-
niuje w tego typu przypadkach, pozwalając na te nie do końca chrze-
ścijańskie w swej treści praktyki. W obecności księdza taka sytuacja 
nie mogłaby mieć raczej miejsca, chociaż jak podaje Dworakowski, 
sam zwyczaj wkładania zmarłemu do trumny różnych przedmiotów 
był niegdyś praktykowany również wśród katolików: „Ułożywszy 
zmarłego w trumnie dawano mu prócz obrazka, krzyżyka i innych 
dewocjonalji, przedmioty, których używał stale za żywota, np. ta-
bakierkę, jeśli nieboszczyk zażywał tabakę, a kalece szczudło. Przed 
kilku laty grabarze, kopiąc na cmentarzu dół na grób, odkryli trum-
nę, w której szczątkach znaleźli butelkę wódki” [Dworak., ZR, 148]37.

Najbardziej kontrowersyjną różnicą w obrzędowości związanej 
ze zmarłymi jest zwyczaj przynoszenia przez prawosławnych pokar-
mów i  alkoholu na cmentarz. Ten powszechny w  wielu kulturach 
związek śmierci z pożywieniem, zaświadczany w najstarszych tek-
stach38, na Słowiańszczyźnie w czasach przedchrześcijańskich przyj-
mował charakter uczty, zwanej niegdyś strawą lub po rusku tryzną, 
która miała jednocześnie żałobny i radosny charakter39. Pogłosy tego 
można znaleźć i dziś w zakazach stukania się podczas stypy kielisz-

37 Por. też na ten temat: Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 5: Zwy-
czaje, obrzędy i wierzenia pogrzebowe, red. J. Bohdanowicz, Polskie Towarzy-
stwo Ludoznawcze, Wrocław 1999.

38 „Biblia ST posiada teksty, które wspominają ofiary z pokarmów przynoszone 
zmarłemu (Ba 6, 26; Syr 30, 18) albo na jego grób”, J. Kucharski, op. cit. Tego 
typu świadectwa znaleźć można w wielu innych tekstach starożytnych: w hym-
nach Rigvedy, Odysei, Eneidzie itd. Na ten temat: J. Kallenbach, Tło obrzędowe 
„Dziadów”. Studium porównawcze, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, Lwów 
1898, s. 222–248.

39 A. Labudda, op. cit.
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kami, ciągłym napominaniu do zachowywania się tak jak na pogrze-
bie (czyli cicho i z powagą), a nie jak na weselu.

Nie, to żałobny pogrzeb, myśmy nie dawali wódki, wina po trochu, i to 
po troszku, a wódki nie można. Kiedyś dawali, kiedyś a kiedyś, a teraz 
to już batiuszka powiedział, że nie można. Takie, mówi, żałobne obia-
dy, wódki się nie daje. No i najlepiej, bo jak wódki wypiją, to już szum, 
hałas, tak jak na chrzcinach czy na weselu, bo to mężczyźni, no. A tak 
spokojnie. [P.Top.k.pr.19]

Kościół katolicki wcześnie zakazał jakichkolwiek obrzędów związa-
nych z jedzeniem w obrębie cmentarza, jednak przedwojenne źródła 
z terenów Polski podają jeszcze informacje o częstowaniu się u bra-
my cmentarza40. Obrzęd pogrzebowy również u katolików jest nie-
rozłącznie związany z poczęstunkiem, na który zwykło się zapraszać 
wszystkich przybyłych na pogrzeb. „Poczęstunek odbywał się nie-
gdyś w pobliżu kościoła, np. u dziada kościelnego w domu parafial-
nym, czyli tzw. śpitalu, często w karczmie […], gdzie każdy z uczest-
ników pogrzebu otrzymywał po kieliszku wódki, śledzia, chleb 
pszenny lub tylko piwo, herbatę i pieczywo. […] Skoro umarł bogaty 
gospodarz, na „nabożeństwo” szykowano jadło jakby na jakieś we-
sele. Nierzadko bito wieprza, jałówkę lub nieucka (młodego wołu), 
wypiekano kilka pudów pszennego chleba, który tu zwą pierogiem, 
kupowano wódkę, piwo” [Dworak., ZR, 156]. Do niedawna był też 
praktykowany zwyczaj obdarowywania jedzeniem w Dzień Zadusz-
ny żebraków – tradycyjnych mediatorów między żywymi i umarły-
mi. Na cmentarzu katolickim w Wawiórce mieliśmy okazję spotkać 
jeszcze babkę Maryję, która modli się za dusze w zamian za ofiaro-
wywane jej jedzenie. Jednak nawet na Białorusi jest to instytucja za-
nikająca – nie ma już żebraków, bo „każdyj staruszoczok pałuczajet 
pensiju”, dlatego obdarowuje się przypadkowo spotkane osoby, rów-
nież etnografów.

A uże kada na mahiłkach, rańsze byli taki babki, katoryje ani biedny 
jest. Tak im specjalno nosisz szto – ili kałbasy, ili hroszy, i ani molacca 

40 Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 5.
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za zmarły duszeczki. A ciepier uże nie ma takich bab. Tak ciepier tak: 
szto jakoje, tak w cerkow zaniesiesz, pakiniesz. A nie to tak: z wami 
wstrieciłsia, wam dał paprobawać, z hecim wstrieciłsia, dał paprobo-
wać, i tak każut, eto toje samo dla toho, chto maliłsia. Uże takich bab-
ków nie ma. Adnażdy tu pierechodzili z mohiłek, a ja idu. Tak ani mnie – 
szuch i dawaj ugaszczać. Eto tak nada kamu-to szto dać, wsio rawno. 
[B.Radz.k.pr.35]

U prawosławnych zwyczaj jedzenia przy okazji wspominania zmar-
łych jest praktykowany znacznie częściej. Został również wprowa-
dzony do liturgii. Wierni przynoszą do cerkwi tzw. koliwo, zwane 
też kutią albo kaszą, którą stawia się na specjalnym stoliku. Jest to 
na ogół gotowana kasza, pszenica albo ryż z miodem, nad którą od-
prawia się panichidy (litanie za zmarłych)41. Jedzenie zanosi się rów-
nież na cmentarz, gdzie spożywa się je w gronie rodzinnym, a część 
zostawia na grobie. Na Białorusi zwyczaj ten jest do dziś powszech-
ny i niewiele różni się od relacji z dziewiętnastowiecznych źródeł et-
nograficznych, takich jak Szejn czy Kolberg: „We wtorek po Niedzieli 
Przewodniej, między drugą i  trzecią godziną po południu, zbiera-
ją się wieśniaki i wieśniaczki białoruskie na mogiłki, czyli cmentarze 
w polu, zasiadają koło grobowca krewnych. […] Rozścielać zwykli 
na grobowcu obrus, stawiają potrawy, zlewają mogiłę wódką i sytą 
miodową, zapraszają umarłych na ucztę […] Trzeba, żeby koniecz-
nie były: miód, twaróg, bliny, rodzaj naleśników grubych z mąki hre-
czanej, jaja, kiełbasa lub świnina wędzona” [Kolb., 101].

Podobnie opisują ten zwyczaj nasi rozmówcy. Zmienił się może 
tylko zestaw przynoszonych pokarmów. Nieodzowny jest teraz graż-
danski (państwowy, czyli kupowany w sklepie) chleb, kiszone ogór-
ki, kiełbasa lub słonina i oczywiście alkohol, najczęściej samogon.

U nas jest specjalny zaduszny dzień takij i chodzit w cerkow, baciuszka 
molicca, patom idut na mahiłki. Każdy na swaju mahiłku stawiat świe-
czeczku, no i tam uże ugaszczajucca. I tam uże ostawlajut szto-nibuć, 
szto tam chto maje: kałbasu jaku ili tam pieczenije i bywaje czaroczku 

41 Nauka o nabożeństwach prawosławnych, s. 157.
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nalewaje tomu, chto tam uże pachowany. No i jakbudto wstrieczajucca 
u hasciach. [B.Fel.k.pr.35]

Jedzenie na cmentarzu, a potem w domu odbywa się nie tylko w spe-
cjalne dni paminania, a więc przy okazji zbiorowego wspominania 
wszystkich zmarłych, ale również w dni rocznicowe po śmierci kon-
kretnych osób. Na ogół zostawia się wtedy na grobach coś do jedze-
nia i picia. Talerzyki z widelcami i kieliszki stoją na niektórych gro-
bach przez cały rok (fot. 21 i 22). Często też wystawia się ławki czy 
nawet stoliki przeznaczone do wspólnego jedzenia w gronie rodzin-
nym. W ten sposób zmarły staje się niejako „animatorem” życia ro-
dzinnego, jest bezpośrednią przyczyną, dla której krewni zbierają się 
razem i dzielą jedzeniem (fot. 19 i 20).

Abyczna, jak pamior czeławiek niedauna, ot, my schadzili da jaho, uże 
pamianuli jaho duszu, pryszli da chaty, użo zjeli. Za jaho prypamianuli 
i zjeli abied […] Można skazać: adwiedali czeławieka. Choć mior-
twaha, ale my jaho adwiedali i zjeli abied. [B.Radz.k.pr.42]

Dla prawosławnych po stronie białoruskiej jedzenie na cmentarzu 
jest zachowaniem dość powszechnym, naturalnym sposobem kul-
tywowania pamięci po zmarłych. Dlatego zdarza się, że przenoszą 
swoje zwyczaje również na katolickich krewnych:

Tutaj żyje taki człowiek, to jak jego żona umarła, a żona była polka, a on 
ruski, tak on nosił na mogiłę żony wódkę i kanfiety tam sypał. Jak tylko 
Dzień Zaduszny był. [B.Hor.k.kat.30]

Niekiedy prowadzi to do kulturowych interferencji, bo katolicy bez-
wiednie przejmują te zachowania, w ich formie czysto dekoracyjnej, 
zostawiając dla ozdoby na swoich grobach jabłka albo cukierki.

Ot, jak który tam, ja widzę, tam jedzenie stoi, to jabłka kładną, i widzę 
ja, na mogiłkach leżą. Ale ja nie wiem, kto to – czy to tam prawosławne 
pochowane, bo nie widać, krzyż to polski. [B.Ser.k.kat.21]
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W  Polsce zwyczaj przynoszenia jedzenia na cmentarz prawo-
sławny jest w znacznej mierze zredukowany. Krewni nadal spotyka-
ją się przy grobach, ale rzadko już zdarza się, by przy tej okazji spo-
żywano posiłek czy pito alkohol. Jedynie w okolicach Wielkanocy, 
a więc najważniejszego prawosławnego święta wspominania zmar-
łych, zostawia się na grobach pisanki i palemki – bardziej w funkcji 
dekoracyjnej niż rytualnej (fot. 24).

Jak zauważył kiedyś Czarnowski42, kultura religijna ludu nie jest 
tożsama z wyznawaną przez niego religią, dlatego opisane tu różni-
ce rytualne Kościoła wschodniego i zachodniego są na swój sposób 
interpretowane i  wcielane w  lokalną obrzędową praktykę. Widać, 
że wśród samych wyznawców prawosławia i katolicyzmu jest wie-
le tendencji i zachowań zbieżnych – w dziedzinie obchodzenia się 
z ciałem zmarłego czy dzielenia się jedzeniem. Jednak są pewne różni-
ce – zostawianie jedzenia na cmentarzu, inna częstotliwość i terminy 
wspominania zmarłych – które powodują, że granice między katoli-
kami i prawosławnymi stają się widoczne i eksponowane.

Wspólnota strukturalna – wspólnota religijna

Badacze zajmujący się zjawiskiem religijności ludowej zgodnie 
twierdzą, że jest ona silnie zespolona z życiem społecznym. Przyna-
leżność do określonego Kościoła jest zawsze zapośredniczona przez 
przynależność do określonej grupy lokalnej. O  ile można w  ogóle 
mówić tutaj o zjawisku prywatnej pobożności, to jest ona zawsze re-
fleksem pobożności grupowej. Stefan Czarnowski przyznaje, że reli-
gijność ludowa jest przede wszystkim: „[…] sprawą życia zbiorowe-
go, a dopiero wtórnie indywidualnego. […] Jakikolwiek udział bierze 
włościanin nasz w praktykach kultu, jakkolwiek usiłuje on zdać so-
bie sprawę z roli religii w życiu ludzkim, nad człowiekiem indywidu-
alnym bierze górę, wysuwa się na pierwszy plan członek określonej 
etnicznie, lokalnie oraz stanowo czy klasowo społeczności, przeglą-
dającej się w wyznawanej religii i jej praktykach jak w zwierciadle”43. 

42 S. Czarnowski, op. cit.
43 Ibidem, s. 90.
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I  dalej: „[…] nabożność włościanina polskiego wyraża się przede 
wszystkim, niejednokrotnie bez reszty, udziałem w kulcie społecz-
ności sąsiedzkiej – lokalnej lub terytorialnej, wiejskiej, parafialnej, 
okolicznej. Organizacja przestrzenna i  kalendarzowa kultu stano-
wi przy tym trzon organizacyjny tejże społeczności, której wyrazom 
współżycia nadaje ramę, rytm i postać”44.

Zbiorowe formy odprawiania kultu i wyrażania uczuć religijnych 
sprawiają, że religia staje się istotnym elementem życia społecznego 
i kulturalnego, zostaje włączona w codzienną rzeczywistość wsi, sta-
je się jej nieodłącznym aspektem. Dlatego też rozmaite formy życia 
społecznego, niezwiązane nawet bezpośrednio ze sferą religijną, na-
bierają konotacji religijnych. Religia staje się integralnym elementem 
lokalnej kultury. Ryszard Tomicki, nazywając to zjawisko „inkultu-
racją” religii, objaśnia je następująco: „Inkulturacja religii oznacza, 
że działania religijne stają się zwyczajowym wzorem zachowania, zo-
stają połączone z innymi, niereligijnymi wzorami zachowania, nor-
mami i wartościami, tracąc przy tym autonomię i rozszerzając swe 
funkcje daleko poza obszar potrzeb religijnych”45.

Rozszerzenie funkcji religijnych na inne funkcje społeczne po-
woduje, że również różne normy społeczne nabierają sankcji świę-
tości, stają się oczywiste i  niepodważalne. Sprzyja to, rzecz jasna, 
postawom konserwatywnym, które są charakterystyczne dla tra-
dycyjnych społeczności chłopskich. „Chodzi o to, iż w tego rodza-
ju społecznościach – pisze Włodzimierz Pawluczuk – wszystkie lub 
prawie wszystkie elementy tradycyjnej kultury etnicznej obwarowa-
ne były sankcją świętości. Świętymi były tradycyjne zwyczaje, trady-
cyjny sposób uprawy roli, przyrządzania i spożywania posiłków itp.”46 
Nie tylko czynności rytualne, których przestrzeganie jest warun-
kiem pomyślności i  trwania całej wspólnoty, ale wszelkie aspekty 
życia lokalnego w  jakiś sposób przynależą więc do sfery religijnej. 
Wspólnota lokalna staje się przez to zarazem wspólnotą religijną.

44 Ibidem, s. 91.
45 R. Tomicki, op. cit., s. 56.
46 W. Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności trady-

cyjnej, Warszawa 1972, s. 44.
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Również wszystkie relacje i powiązania wewnątrz takiej wspól-
noty nabierają cech sakralnych – raz na zawsze określonych i nie-
zmiennych. Jej członkowie wykazują największe przywiązanie do 
grup predestynowanych, opartych na więziach pojmowanych jako 
z góry dane, a więc przede wszystkim rodzinnych i sąsiedzkich, do-
piero potem innych. Poczucie jedności grupowej jest dodatkowo 
wzmacniane przez rozmaite obrzędy i  rytuały religijne, które peł-
nią tu ważne funkcje integracyjne. Józef Obrębski, badając jeszcze 
w latach międzywojennych strukturę obrzędową wsi macedońskiej, 
w jednym ze swoich artykułów na ten temat wykazywał, że organi-
zacja czynności obrzędowych jest ściśle powiązana ze strukturą spo-
łeczną. Analizowany przez niego system świętych zakazów – zaro-
ków, jak pisał, „[…] całym swym działaniem czyni znak równości 
między świętym i społecznym, między wspólnotą religijną i grupą 
wioskową”47. W ten sposób religia przyczynia się w znacznym stopniu 
do utrzymywania zwartości grupy, jej wewnętrznych podziałów, hie-
rarchii i przypisywanych poszczególnym członkom ról społecznych.

Przywoływani tu badacze, charakteryzując wiejską wspólnotę 
religijną, mieli jednak zawsze na uwadze społeczności jednolite wy-
znaniowo. Czy sprawdza się to również w  przypadku wiosek reli-
gijnie mieszanych, należących do dwóch różnych Kościołów? Spró-
bujmy przyjrzeć się pokrótce obrzędom pogrzebowym związanym 
ze wspominaniem zmarłych, aby stwierdzić, jakiego typu więzi są 
tutaj wyeksponowane i czy różnica wyznaniowa odgrywa przy tym 
ważną rolę. Innymi słowy, czy w  sferze rytualnej, która na ogół 
służy ujawnianiu i  akcentowaniu istotnych dla danej społeczno-
ści zasad i norm, ważniejszy okaże się czynnik społeczny (wspól-
nota strukturalna) czy wyznaniowy (wspólnota religijna) oraz jak 
to się przejawia w różnych formach kulturowych: czy dochodzi tu 
do kulturowej interferencji, akomodacji, asymilacji, czy też tradycje 
prawosławne i katolickie funkcjonują oddzielnie, nie ulegając wza-
jemnym wpływom?

47 J. Obrębski, Obrzędowa struktura wsi macedońskiej, „Etnografia Polska” 1972,  
t. 16, z. 1, s. 202. Zob. też nowe tłumaczenie tego tekstu: idem, Struktura spo-
łeczna i rytuał we wsi macedońskiej, w: idem, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, 
Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.
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Śmierć chłopska

W obrzędowości pogrzebowej z całą mocą ujawnia się synkretycz-
ny charakter religijności ludowej. Śmierć chłopska „dzieje się” za-
wsze na dwóch poziomach: jest to zarazem czynność świecka, po-
żegnanie zmarłego przez wspólnotę doczesną, i czynność sakralna, 
zabiegi o włączenie go do świętej wspólnoty wszystkich zmarłych. 
Oba aspekty przenikają się nawzajem i uzupełniają. „Ludowe umie-
ranie – pisze Roch Sulima – było umieraniem podwójnym, dwu-
krotnym: pogańskim i chrześcijańskim, rodzinno-sąsiedzkim i ko-
ścielnym. Z jednej strony było to umieranie wobec wspólnoty i jakby 
w imię wspólnoty, oddalenie się ku jej przodkom, ku siedliskom pra-
rodziców, nawiązanie (odnowienie) kontaktu z zaświatem, połącze-
nie w akcie umierania świata i zaświata. Z drugiej strony dochodziły 
tu do głosu treści i rytuały chrześcijańskie, uniwersalne w swym cha-
rakterze obrządki kościelne”48. W sytuacji wyznaniowego pograni-
cza wydarzenie śmierci niesie ze sobą pewną ambiwalencję: z jednej 
strony łączy całą społeczność wiejską postawioną w sytuacji straty 
jednego z  jej członków, z drugiej dzieli ze względu na różnicę wy-
znania.

Czy jednak różnica religijna odgrywa w tej sytuacji istotną rolę? 
Wydaje się, że nieszczególnie, zwłaszcza że cała obrzędowość po-
grzebowa u  prawosławnych i  katolików jest zasadniczo podobna. 
Różnica polega głównie na miejscu i rodzaju kościelnej liturgii po-
grzebowej oraz na miejscu pochówku.

Podstawową informacją, jaka zostaje zakomunikowana w mo-
mencie śmierci członka lokalnej społeczności, jest śmierć jednego 
z nas, bez wskazania na różnicę wyznania. Śmierć jednego z miesz-
kańców wsi powoduje, że zachwiana zostaje równowaga całej spo-
łeczności, dlatego trzeba ją na nowo rytualnie odtworzyć i  po-
twierdzić. W wiejskiej obrzędowości pogrzebowej aspekt wspólnoty 
lokalnej wysuwa się zawsze na pierwszy plan, uruchomione zostają 
wszystkie sakralne momenty istotne dla danej wspólnoty. Nie jest to 

48 R. Sulima, op. cit., s. 71.
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nigdy wydarzenie jednostkowe czy wewnątrzrodzinne, bo dzieje się 
zawsze na oczach i w obliczu całej wsi.

W przedwojennych etnograficznych pracach na temat ludowe-
go umierania49 opisuje się szczegółowo scenariusz obrzędowy zwią-
zany ze śmiercią, począwszy od pierwszych oznak jej zbliżania się, aż 
do ekspiacyjnej uczty pogrzebowej, będącej uwieńczeniem wszyst-
kich zabiegów wokół zmarłego, które mają mu zapewnić spokojne 
przejście na „tamten świat”. Bardzo dużo z opisywanych tam wierzeń 
i czynności można zaobserwować również i dzisiaj, szczególnie we 
wsiach białoruskich, gdzie pomnikowe dzieło Fischera zdaje się do-
kładnym instruktażem miejscowego obrządku pogrzebowego. Do-
tyczy to w równym stopniu prawosławnych i katolików. Scenariusz 
śmierci jest tu wiedzą niemalże wrodzoną, bo poznawaną od dziecka 
i w dużym stopniu bezrefleksyjną. Ludzie często nie potrafią nawet 
umotywować czynności wykonywanych przy zmarłym:

Zawiesi się lustro, zawiesi się jakim materiałem, czy jakim ręcznikiem. 
Zawiesza się. To każdy, taki obyczaj, tam mówi się: jutro to trzeba za-
wiesić i tu zawiesić. A któż jego wie? To tak z dawnych lat, tak było. Jak 
to… To tak już wszystkie tak robią. Tak trzeba może. No pewnie, jakże, 
zmarły leży, będzie lustro… [B.Pap.k.kat.30]

Obudowanie śmierci licznymi zakazami i nakazami, objęcie jej sta-
ranną społeczną kontrolą powoduje, że nie przekracza ona granic, 
które wyznacza jej kultura. Nawet formy kontaktów między żywymi 
i umarłymi są ściśle określone. Zmarli, którzy przychodzą do swo-
ich bliskich we śnie, robią to wyłącznie w dni specjalnie wyznaczo-
ne do ich wspominania:

A ciepier piered Wsiech Światych, piered Wsiech Światych wabszcze 
pakojniki śniacca. [B.Radz.k.pr.35]

Znajomość sposobów zapewnienia sobie dobrej śmierci, wiedza 
o  możliwości opanowywania tego zjawiska powodują, że chłop-

49 Por. zwłaszcza: A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921;  
H. Biegeleisen, Śmierć w obrzędach i zwyczajach ludu polskiego, Warszawa 1930.
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skie umieranie jest wyjątkowo spokojne – stanowi naturalne przej-
ście z jednego świata, świata żywych, do drugiego – świata zmarłych 
przodków. Śmierć chłopska to zatem ów typ „śmierci oswojonej”, 
opisywany przez Philippe’a Ariesa50, której towarzyszy postawa spo-
ufalenia, obycia, która nikogo nie zaskakuje, bo człowiek przygoto-
wuje się do niej przez całe życie. Gotowość na śmierć jest jednym 
z warunków godnego zmierzenia się z nią, możliwości jej przezwy-
ciężenia. Stąd tendencja do kolekcjonowania śmiertelnego ubrania, 
desek na trumnę, wódki na poczęstunek czy przygotowywania sobie 
zawczasu nagrobka na cmentarzu:

A śmiertelne odzienie wszystkie mam, dziewczynki. I córka ma. Cór-
ka kupiła pantofli sobie teraz na śmierć. Suknię jaką to ładną szyją jej. 
Już tylko pasek i obrębić jej. […] U nas wszystko gotowe. A coż to, jak 
jeden tu umarł, to w białych spodniach leżał, póki mu kostiumu nie 
uszyli. A u nas tak i staremu, i moje dzieci jak byli maleńkie, tak i dzie-
ciom chowała na śmierć. Zawsze, zawsze. I  teraz też wszystko mam. 
I ot, wszystkie tu dokumenty, szkaplerze, różaniec. A szal czarny. A to 
hmerło zakryć trumna. [B.Sur.k.kat.15]

[…] to teraz trumny gotowe można kupić, a to już [dawniej] szykowali 
w domu zawsze deski, jeśli ktoś mniej więcej… tak żeby były deski i ro-
bilib trumny. [P.Top.k.kat.28]

Zakopanyj był butel 25 litrou! Tak paszli, adkapali. Był zakapanyj, jak 
jeszcze Kola [wnuk] szoł do wojska. Adkapali na pachawanie [pogrzeb] 
hetu wodku… [B.Radz.k.pr.12]

Zarówno oczekiwanie na śmierć, jej przyjście i wszystkie zabiegi ko-
nieczne do wykonania przy zmarłym są wydarzeniem dla całej spo-
łeczności wiejskiej: uczestniczą w nim wszyscy i w taki sam sposób, 
bez względu na różnicę wyznaniową. Chłopskie umieranie ma głę-
boki wymiar wspólnotowy. Śmierć jest impulsem do zebrania się 
wszystkich mieszkańców wsi, którzy w  mniejszym lub większym 
stopniu zespołowo dokonują „przeprowadzenia” zmarłego na tam-

50 P. Aries, op. cit.
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ten świat. Obowiązek (i  chęć) uczestniczenia w pożegnaniu zmar-
łego jest sprawą tak oczywistą, że zawieszeniu ulegają wszelkie nie-
porozumienia i antagonizmy. Wydarzenie śmierci jest też głównym, 
a często jedynym powodem do czynnego uczestniczenia w rytuałach 
religijnych drugiego wyznania i nawiedzenia „nie swojej” świątyni.

Tak do cerkwi na odprawę to się nie chodziło, ale czasem, tak o, na od-
prawę, jak ktoś zaprasza. To przecież tak o, wszystkie razem, to jak 
przyjdzie się, że ktoś zmarł, to tak zapraszają jedne drugich. No i on 
[batiuszka] jak zauważa, to on nawet więcej po polsku. [P.Top.k.pr.25]

My ż prywykszy i do cerkwi, i do kaścioła, nam różnicy nie ma. Mały 
jak byli, maładyje, biehom polecieli, pawyzieralisie. Ze szkoły wyj-
dziem, nieboszczyka chowajuć, biehom u cerkwu pohladzieć. I pry-
wykszy byli. [B.Radz.k.pr.08]

Do Wawiórki ja tak uże nieczęsto chodzę do kościoła. Do cerkwi to ja 
jeżdżu. Wot u nas to że samo. O, jak my jeździm do Wawiórki do ko-
ścioła, jak uże nieboszczyk. Sasiedy poprosiat, my uże prawosławny 
czy katoliki, ale uże jedziem da kaścioła, czy polskie jeżdżą do cerkwy. 
Jak u nas, to tak. [B.Radz.k.pr.35]

Jak wynika z rozmów, wszystkie kluczowe obrzędy przejścia, które 
są istotne dla życia społecznego wsi – chrzest, ślub, a szczególnie po-
grzeb – są zarazem impulsem do przekraczania różnych granic wy-
znaniowych, w tym również do brania udziału zarówno w rytuałach 
kościelnych, jak i cerkiewnych. Jest to fakt dość istotny, na ogół bo-
wiem nie uczestniczy się w  „obcych” nabożeństwach. Drugą taką 
wyraźną granicą jest język modlitwy – ogólnej i prywatnej, który na 
ogół nie ulega zmianie, nawet w momencie przejścia na inne wyzna-
nie. Dlatego też przy okazji nocnego czuwania przy zmarłym docho-
dzi do swoiście „ekumenicznych” spotkań, bo „każdy modli się po 
swojemu”: katolicy po polsku, prawosławni po rusku.

No jak pamre primierno polskij i my idziom, to my prawosławne mo-
litwy haworim. A polskij czeławiek jak zajdzie do prawosławnych, to 
po polsku też molitwy haworit. Swaje po-swojemu. No jaka ż różnica. 
Chto jak umieje, tak i haworit. [B.Radz.k.pr.35]
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Ta nieunikniona podwójność, która jest na ogół traktowana jako 
oczywista, jest również na stałe obecna w krajobrazie wsi. We wsiach 
mieszanych zawsze stoi krzyż prawosławny i  katolicki, pod który-
mi, w zależności od wyznania zmarłego, odbywa się jego pożegna-
nie przez całą miejscową społeczność. Pod krzyżem jest wygłasza-
na oracja pogrzebowa w imieniu zmarłego, w której są potwierdzane 
wszystkie łączące daną społeczność więzi, zwłaszcza zaś więzi ro-
dzinne. „Oto ja, Bronisław, zeszedł z tego mizernego świata. Żegnam 
kochana rodzina, żegnam kochana córka, żegnam kochanego zię-
cia, żegnam kochanego syna, żegnam synowa. I  żegnam ta córka, 
która nie mogła tu przybyć na ten pogrzeb. I żegnam moje wnucz-
ki i was wszystkich. I moje te malusieńkie przewnuczki”51. W ora-
cjach to nie człowiek indywidualny, ale przedstawiciel jednej rodziny 
przemawia do członków innych rodzin. „Życzę wam pomyślno-
ści waszych rodzin, opieki Matki Boskiej. Bądźcie wszyscy zdro-
wi”. Echa tej przemowy słychać w liście – zawiadomieniu o śmierci: 
„W pierwszych słowach naszego listu zawiadamiamy dla Anny i dla 
niej koleżanek od rodziny Waszkiewiczuw Aliny i  iej rodziny że 
naszej mamy jusz niema zmarła 29 grudnia […] Do widzenia z ro-
dzinon Alina Waszkiewicz”52.

Ujawnia się tu wewnętrzna struktura społeczności wiejskiej: 
najważniejsza jest wspólnota rodzinno-sąsiedzka, która unieważ-
nia wszelkie podziały wyznaniowe. Ta hierarchia zostaje w pełni wy-
rażona w  obrzędowości pogrzebowej: to, co jest tutaj niezmiernie 
istotne, to akcentowanie roli rodziny i wspólnoty sąsiedzkiej, wspól-
noty sąsiadujących rodzin w życiu społecznym wsi. Wskazuje się tu 
na ważność więzów rodzinnych i  sąsiedzkich oraz oparty na nich 

51 Nagrane na pogrzebie w Papierni, listopad 1993 roku.
52 Jest to fragment listu – zaproszenia na stypę, który A. Engelking otrzymała 

w styczniu 2002 roku z wioski Papiernia. Autorka listu jest tu przedstawicielką 
swojej rodziny, która zaprasza na uroczystości wypominkowe przedstawicielkę 
„rodziny” etnografów. W najbardziej zaprzyjaźnionej przez nas wiosce Papier-
nia traktowani byliśmy jako grupa „naszych Polaków”, w jakiś sposób uczestni-
cząca, przez stałe powroty, w życiu wsi, stąd rytualne włączenie nas w tekście ora-
cji pogrzebowej we wspólnotę żegnających zmarłego pod krzyżem: „[…] Pragnę 
jeszcze podziękować dla tych przyjaciół, które też tu z Polski zawitali, tu do tego 
zmarłego pod ten krzyż Chrystusowy […]” (XI 1993).
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obowiązujący model życia społecznego. Śmierć pozwala zakreślić 
wyraźnie i  zaakcentować aktualne granice między „swoimi”, czy-
li przede wszystkim rodziną, a bliższymi i dalszymi sąsiadami oraz 
znajomymi. Przez rozmaite czynności zatacza się kręgi swojskości, 
poczynając od najważniejszego, czyli kręgu rodzinnego.

Istotny jest np. wybór osób, które zaprasza się na mszę do ko-
ścioła lub do cerkwi, a potem do wspólnego stołu na stypę. Zaprasza 
się przede wszystkim rodzinę, ale również osoby, z którymi krewni 
zmarłego czują się w jakiś sposób związani.

A kogo zaprasza się do kościoła? Kogo chcę. Kogo ja chcę. Ale to tylko 
rodzinę czy też tutaj znajomych? A proszę, jak to, mnie Marysia [sąsiad-
ka], ona czużaja, gdzie wy nocowali, ta Marysia. Ona mnie czużaja, 
no ja u nich była, jak jije siostry mąż zmarł, ja tam była, ja ich poprosi-
ła, ona była, czużaja mnie. Ona była, siostra jej Zosia była, no i byli ta-
kie ludzie, które oni mi potrzebne, no i wsich że nie sprosisz, bo później 
z kościoła siadają do stoła, a wyjeżdżają do kościoła to nie dają jeść. Jak 
to były takie czasy, to dawali, a teraz nie dają, a jak z kościoła już przy-
jadą, wtedy już wszystkich do stoła, wszystkich w mieszkaniu. U mnie 
było sorok cztery czełowieki, to to jeszcze nie dużo […] Jeść już taż wie-
czorem tylko jaki ludzie swojaki, tam już ty naczujuć, no trzeba dać lu-
dziom, i hety kotory śpiewajut, dajuć, wieczorem. No a na ranku to już 
swoje proszą iść tam na kuchniu tam pojeści, swoich, które naczujuć. 
A tak nie, uże nie dają… [B.Pap.k.kat.37]

Czynności, które są zarezerwowane wyłącznie dla krewnych, wska-
zują na przynależność ich wykonawców do grupy rodzinnej zmarłe-
go. Krąg najbliższych wyznacza się również przez zakazy, określe nie, 
czego krewni nie powinni robić. Związki pokrewieństwa nabywa-
ją tu szczególnego znaczenia, ich ważność zostaje wyeksponowana.

Przyjdzie to tak, jak swoje krewne jakie, to one pochylą się tylko, 
w  czoło pocałuje, albo jak młodsze, a  starszy już umrze, tam będzie 
wujek, czy stryjek jaki, to tam czy wujenka, czy stryjenka, to w ręka 
pocałuje i w czoło ucałuje, nieboszczyka tego. Całuje swoje, a cudze – 
a co nam komu całować. Uklękniem, pacierze zmówim, Anioł Pański 
i  już, do stołu. […] tam postawią koło tej mogiły, wiersznica [wieko] 
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tam zdejmą, odkryją i które żegnają się, podchodzą swoje rodzone, 
żegnają się. [B.Pap.k.kat.17]

[…] baciuszka adsłużywaje i adtul uże niesuć da jamy, i tam uże pra-
szczajucca swai rodny, i  tady uże zabiwajuć i  stanowić w  hrob. 
[B.Radz.k.pr.38]

Tut nios u nas krzyż, niesie chrzestny jego syn, mego męża chrzestny 
niesie krzyż, a tut… a tam też swojak, pochodnie niesie, eto u nas tak. 
[B.Pap.k.kat.43]

Rodnyje i bliskie piasok nie kidajuć. Tolka czużyje. [B.Radz.k.pr.42]

W  obrzędowości śmierci ujawnia się w  pełni zależność umarłego 
od własnej rodziny, komunikuje się niezbędność tej instytucji. Tyl-
ko rodzina może zapewnić zmarłemu właściwe przejście na „tam-
ten świat” – im większa rodzina, tym znamienitszy, bardziej god-
ny pogrzeb.

Trumna przy krzyżu, jak to kiedy, jak kogo duża rodzina, to niosą tego 
zmarłego, przeprowadzają, i tu postawią już jego na te stoliki […] A jak 
które nie mają już tak dużo rodziny, to na maszynie. [B.Pap.k.kat.35]

I on i u spowiedzi był, i pachawali, i piewczyje śpiewali noc. A potem 
uże baciuszku priwieźli iz cerkwi, i z piewczymi, i z chórem. I na ma-
hiłki jeho niaśli. Jeho wziali wnuki iz chaty hrob [trumnę], panieśli 
na mahiłki. Nikto czużyj nie nios! I hrob jany zrabili, wnuki – Kola 
z Siergiejem. Nie kuplali, bo syryje doski ciażkije takije, a jany wziali – 
u nas byli takije – suchije doski. […] A hetyj krzyżyk, to Siergiej zra-
bił. [B.Radz.k.pr.12]

Uczestnictwo w rytuałach śmierci nadaje relacjom między biorący-
mi w  nich udział osobami sakralny wymiar. Jeśli jest eksponowa-
na rola wspólnoty rodzinno-sąsiedzkiej, to nabiera ona charakteru 
świętego, potwierdza się nie tylko w ziemskim, ale w odwiecznym 
porządku świata. Przy okazji modlitw za zmarłego przypomina się 
również imiona tych, którzy odeszli wcześniej, powtarza się gene-
alogię rodziny, jej pierwiastkową historię: „Później ta świeca [grom-
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niczna] zatrzymuje się i  polecają pacierze za ojców tego zmarłe-
go: za matkę, siostry, które zmarły, no i  za dziadów, pradziadów” 
[B.Kras.m.kat.25]. Zmarły jest tutaj łącznikiem między obecną ro-
dziną i jej przodkami, potwierdza ciągłość rodziny, staje się „narzę-
dziem” uruchamiania pamięci rodzinnej. Śmierć jest impulsem do 
ożywiania pamięci.

Wspominanie imion zmarłych przodków przy okazji obrzędo-
wości pogrzebowej mityzuje przeszłość rodziny, nadaje jej inny sta-
tus. Na płaszczyźnie sakralnej rodzina musi stanowić jedność, jest 
nierozłączną całością. Dlatego tak ważna jest obecność wszystkich 
z rodziny na pogrzebie, ich gremialne uczestnictwo w obrzędach re-
ligijnych.

U nas, chawali tatu, to my, dzieci byli wsie w asnawnom, wsie doczki 
byli, brat był. A użo jak było sorak dniej – wsie wnuki byli. Wsie da 
jedynaha wnuki. U spowiedzi. Pa dziedu usie schadzili da spowiedzi. 
[B.Radz.k.pr.38]

To ksiądz powiedział, że takiej rodziny nie widział – 11 miesięcy, 11 
mszów i  wszystkie dzieci u  spowiedzi, u  Najświętszego Sakramentu. 
[B.Sur.k.kat.15]

Każdy członek rodziny przez swoją obecność wyraża nie tylko sza-
cunek dla zmarłego, chęć uczestniczenia w przeprowadzaniu go na 
„tamten świat”, ale również znajduje swoje miejsce we wspólnocie 
żywych i  umarłych, zostaje wpisany w  pewien porządek genealo-
giczny. W pamiątkowych portretach rodziny zgromadzonej wokół 
trumny z ciałem zmarłego czasem dokleja się wizerunki tych, któ-
rzy w pogrzebie nie mogli uczestniczyć53. Podobny zabieg widać też 
w cytowanym wcześniej fragmencie mowy pogrzebowej: „[…] że-
gnam ta córka, która nie mogła tutaj przybyć na ten pogrzeb”. Dzię-
ki tej prostej operacji zapobiega się wykluczeniu nieobecnych z krę-
gu wspólnoty, nadając rzeczywistości taką formę, jaką powinna była 
mieć. Jest tu bowiem ważna, jak w każdym rytuale, kompletność.

53 Por. M. Bijak, A. Garlicka, Fotografia chłopów polskich, Warszawa 1993.
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W obrzędowości pogrzebowej ujawnia się jeszcze jedna istotna 
cecha wewnętrznej struktury społecznej wsi. Zwracał także na nią 
uwagę Obrębski w przywoływanym już artykule o wsi macedońskiej. 
Chodzi o dominującą rolę kobiet we wszelkich czynnościach rytual-
nych związanych ze śmiercią. Mężczyźni, mimo panującego modelu 
rodziny patriarchalnej, pełnią rolę zdecydowanie podrzędną – ina-
czej niż to jest w życiu codziennym. W obrzędowości związanej ze 
śmiercią do kobiety należy całonocne czuwanie przy zmarłym, ob-
mywanie i ubieranie ciała, przygotowywanie posiłków dla krewnych 
i  śpiewaków, urządzanie przyjęcia pogrzebowego i, co najważniej-
sze, opłakiwanie, wyrażanie żalu po zmarłym. Lament to domena 
i  podstawowy obowiązek przede wszystkim kobiet. Potwierdzenie 
tego można znaleźć u Federowskiego: „Podczas wynoszenia zwłok 
z chaty, koniecznie rozlegać się powinien płacz głośny, a pozostałej 
rodzinie, zwłaszcza kobietom, ludzi za złe mają, kiedy w chacie cisza: 
»Niboszczyk ni spryjaje z taho świetu, jak pa jom ni wyczytywajuć«. 
To też matka, żona, siostry, kumy, bratowe i  wszystkie niewiasty 
należące do rodu żałosnym głosem nieustannie zawodzą, a jed-
na drugą zmieniając, nieustannie wybuchają straszliwym krzykiem 
i lamentem, przedstawiając w niem swój żal głęboki, oraz tysiączne 
zalety i kardynalne nieboszczyka cnoty” [Feder., 1802]. „Uchylać się 
kobiecie od płaczu po zmarłym w żadnym razie nie wolno: żona naj-
gorszego męża, ród najdalszego po krwi członka opłakiwać musi” 
[Feder., 1813].

„Obrzędowe wyrażanie uczuć rodziny i poczucia jedności mię-
dzy żywymi i  zmarłymi – pisze Obrębski – jest rolą kobiet. Taki 
właśnie układ obowiązków akcentuje bilateralną zasadę więzi ro-
dzinnych i pokrewieństwa. Kobieta jest zobowiązana do płaczu za 
członkami rodziny, w której się urodziła, rodziny najbliższej (pro-
kreacyjnej) oraz wspólnoty rodzinnej, do której weszła przez mał-
żeństwo”54. Kobieta należy jednocześnie do dwóch rodzin i to ona, 
jako osoba obca w rodzinie męża i rytualnie obca dla rodziny, z któ-
rej wyszła, jest pośrednikiem między tymi rodzinami i resztą świata. 
Do niej też należy czynne wspieranie rodowej tożsamości i ciągło-

54 J. Obrębski, Obrzędowa struktura wsi, s. 208–209.
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ści – zarówno w  aspekcie biologicznym, jak i  społeczno-kulturo-
wym. Dlatego np. pogrzeb młodej dziewczyny, która nie miała szan-
sy wypełnić przypisanych jej ról społecznych, stanowi zagrożenie dla 
bytu całej rodziny: „Dzieucy pacierak na toj świet kłaści ni możno, 
bo jak nitka pierahnije i pacierki razsyplućsie, to i usiej jeje rod na 
toj świet pasyplećsie” [Feder., 1797].

Nie ma wątpliwości co do tego, że w kulturze chłopskiej (i nie 
tylko chłopskiej) rodzina i  życie rodzinne jest domeną przede 
wszystkim kobiet. Rytuały śmierci uświadamiają również tę istotną 
właściwość społecznej organizacji wsi. Kobieta jest strażniczką rodu 
własnego i  swojego męża. Jest też główną „opowiadaczką” historii 
rodzinnych i znawczynią krewniaczych powiązań55. Do kobiety na-
leży również religijna edukacja dzieci i wnuków – nauka pacierza, 
a więc przekazanie języka modlitwy, który jest istotnym elementem 
tożsamości wyznaniowej, i nauka religijnych gestów:

U mnie dwie doczki i  adna pa katolicki kriestitsia, a wtaraja pa pra-
wosławnemu, patamu szto ich dwie raznyje babuszki wyuczili. 
[B.Waw.k.pr.45]

Kobiety przygotowują również domowe święta (pojedyncze lub obu 
wyznań), a  więc kształtują charakter religijności domowej, w  ra-
mach której najczęściej dochodzi do przełamywania najsilniejszych 
barier wyznaniowych:

A które święta świętują? A świątkują toje i toje. I Kuciu, i na Paschu ana 
uże wsio prybere. [B.Radz.k.pr.35]

55 Nic zatem dziwnego, że większość moich rozmówców to właśnie kobiety – te-
matyka rodzinna, którą zajmowałam się w trakcie badań, jest ich „specjalno-
ścią”, dlatego też kiedy zaczynałam rozmowy z mężczyznami, kierowano mnie 
najczęściej po jakimś czasie do kobiet, które ponoć „lepiej się na tym znały”. 
Nie bez znaczenia był również fakt, że sama jestem kobietą, wybierano mi więc 
„równorzędnych” partnerów (partnerki) do rozmowy.
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Wyznanie jako cecha rodzinna

Dwuwyznaniowość staje się problematyczna dopiero wtedy, gdy 
przekracza granice jednej rodziny. Wyznanie jest bowiem cechą ro-
dzinną. Przynależność wyznaniowa jest dana, przypisana przez uro-
dzenie się w  określonej rodzinie, jest cechą niemalże „wrodzoną”. 
Najważniejszym momentem rytualnego zaznaczenia tej identyfika-
cji jest chrzest, który definitywnie określa człowieka.

Jeśli on w kościele chrzczony, to on polak, chrześcijanin. [B.Pap.m.kat.21]

A  wiara (od czego zależy)? Od chrieszczenija. Jakije baćki, takije że 
i dzieci. Ot, primierna: czeławiek jak ruski, to on wsio rawno w cerkwi 
budziet chriescić, czy on prawosławny, czy on Biełarus, czy on Ukra-
iniec – usie u cerkwi chrieściacca. No a katoliki, to uże usie w kaścio-
łach. [B.Radz.k.pr.35]

Trudno nawet określić, czy ważniejszy jest tu sam rytuał chrztu (ce-
cha nadana), czy urodzenie w  konkretnej rodzinie (cecha przyro-
dzona). Jest to swego rodzaju determinizm: to nie chrzest w kościele 
czyni z człowieka katolika, ale raczej katolicy chrzczą się w koście-
le, a  prawosławni w  cerkwi. Wyznanie jest cechą stałą, dziedzicz-
ną i raczej nie można jej zmienić. Jest się katolikiem czy prawosław-
nym substancjalnie, z krwi i kości, natomiast wszelkie zmiany w tym 
statusie mają inną naturę, są powierzchowne, tymczasowe. Tak jest 
również w przypadku zawierania małżeństw mieszanych i przecho-
dzenia z jednej wiary na drugą:

Tak ojciec mówi, mąż mówi: No, coż on [narzeczony] prawosławny, 
może do kościoła nie pójdzie. No jeszcze my nie rozmawiali. A jak nie 
pójdzie? No toż i ona pójdzie, coż zrobić. No ona jak jest polka, to i bę-
dzie. Przyjdzie się do cerkwi iść [śmiech]. No choćby i do cerkwi, ale 
jaki ty i jest, taki i zostaje się. Pójdziesz ty za katolika albo i kato-
lik prawosławny – wszystko jedno, zostaje się takiej nacji, jakiej i on 
jest, choć i zejdą się. Które przechodzą i na prawosławne, i na katoli-
ki. [B.Hor.k.kat.30]
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No jeśli uże dziewczyna prawosławna, a chłopiec katolicki, to do ka-
ścioła. A jeśli prawosławny młody, a młoda katolicka – to da cerkwy. 
I nikt prociw nie stoit, ni baćki, ni szto. To dziewczyna musi wiarę swo-
ją zmienić wtedy? Maje dzietki, a eto tylko szto ślub prawosławny, a ana 
astajecca katalicka. Czy primierna prawosławna, a ślub biere w kaścio-
le, to ona wszystko prawosławna astajecca. Ana wsio swajej wiery. Ja-
koj ana radziłasia, gdzie jejo chreścili, to ana uże takoj i pamre. 
Tolki szto uże pawienczajecca w kaściole, no wsio rawno nie mieniaje 
chreszczenia swaho. [B.Radz.k.pr.35]

Czy może być tak, że Polak jest wiary prawosławnej? Nie, na pewno tak 
nie może być. To wam powie każdy, nawet kto bardziej uczony. Jak on 
w kościele chrzczony to on już polak, on tylko może sam przejść na 
wiarę żony albo męża. [B.Leb.m.pr.14]

Chrzest jest uważany za ten sakrament, który ostatecznie przypie-
czętowuje przynależność człowieka do danej religii. W  tym sensie 
jest więc sakramentem niezbędnym. Człowiek musi być ochrzczo-
ny „na swoje”, tzn. musi mieć jasno określoną identyfikację wyzna-
niową. Sakrament kościelny przypieczętowuje tylko społeczne sank-
cje. Do czasu, kiedy „Harbaczow adkrył wieru”, chrzczono wszystkie 
dzieci potajemnie, natomiast nie zawierano ślubów kościelnych, bo 
tu nie było już tak silnej normy. W ciągu dziesięcioletnich badań na 
Białorusi ani razu nie zdarzyło się nam spotkać osób z rodzin po-
chodzących z badanych wiosek, które nie byłyby ochrzczone. Bar-
dzo często natomiast w pokoleniu powojennym można było spotkać 
małżeństwa bez ślubu kościelnego. To swoiście pojmowana religij-
ność: związek małżeński nie ma takiego znaczenia dla tożsamości 
człowieka, jak chrzest, który sytuuje człowieka w grupie ludzi reli-
gijnie określonych, choć niekoniecznie wierzących. Można więc być 
prawosławnym czy katolickim ateistą, bo przypisanie do wyznania 
jest niezależne od wyznawanego światopoglądu. Taka sytuacja była 
zresztą dosyć wygodna z punktu widzenia małżeństw mieszanych:

Bywaje i takoje, szto i ni na twajoj wiere i ni majoj. Jeśli nie twaja, to 
i nie maja. I ni da kaścioła i ni da cerkwi, ni tuda – ni tuda. No jest i ta-
koje. Ja znaju mnoho słuczajou. Tu u Wawierkie była toże swadźba, to 
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nie zachacieu muż, sztob no, pierechodzić na jeje wieru, na katalicze-
sku, a jena nie zachacieła na jewo i jeny wabszcze nic, ni śluba nie brali, 
ni wienczalisia, niczoho, ot, prosta tak ot rozpisalisia, i ni jana na jeho 
nie piereszła, ni jon na jeje nie piereszoł. Tak i stalisie nietralnymi. 
Nijak. [B.Ser.k.kat.70]

U mienia tri niewiesty i wsie tri polki. Priedstawcie siebie. Kak-bud-
to naroczna [specjalnie]. I, ot, ich, eta ż ikony ani priniaśli, kada zamuż 
szli. Wa wremia swadźby. Oni wieńczalisia [brali ślub] w cerkwi? Ani 
tolka w sielsawiecie razpisalisia. Sztob sporu nie była. No a żywuć, jak 
choczuć. Nu, niewiestki chodziać u kaścioł malicca. No i puść. U nas 
adzin Boh, adzin Isus Christos, a cóż ja budu prociw, szto mai synuli 
wziali. Nu zaczem tu razdzielać, jeśli Boh adzin. A dzieci były chrzczone 
w cerkwi czy w kościele? W cerkwi. U adnaho syna w cerkwi, a u druho-
ho w kaściele. No tak chaj sabie, kakaja mnie raznica. Wsie rawno. Boh 
adzin. [B.Szp.k.pr.23]

Jak widać, dzieci pochodzące z  takich „neutralnych” związków też 
są wyznaniowo określone przez chrzest, który staje się tu bardziej 
elementem tradycji rodzinnej niż religijnej. Wyznaniowa przynależ-
ność, będąca pochodną przynależności rodzinnej, jest bowiem nie-
zbędnym elementem tożsamości człowieka uczestniczącego w kul-
turze tradycyjnej56.

Dobrym wskaźnikiem tej „przypisanej” wyznaniowości jest ję-
zyk modlitwy, przekazywany w ramach tradycji domowej. Opano-
wane w dzieciństwie pacierze stają się probierzem religijnej identyfi-
kacji („Ja polka, bo z dziectwa pacierzy po polsku” [B.Piel.k.kat.59]), 
a zachowanie ich, pomimo instytucjonalnej zmiany wyznania (mo-

56 Rzecz charakterystyczna, że osoby przybyłe do wsi niedawno, zwłaszcza w cią-
gu ostatnich 15 lat z  innych republik radzieckich, z  którymi w  zasadzie nie 
utrzymuje się żadnych kontaktów, nie mają też sprecyzowanej (w świadomości 
miejscowych) przynależności religijnej. Ponieważ żyją na uboczu społeczności 
wsi, wiedza o ich religijnej identyfikacji nie jest nikomu potrzebna. Natomiast 
osoby, których obecność zostaje w jakiś sposób zaakceptowana (dotyczy to za-
równo kołchozowej „wierchuszki”, przybyłych do wsi etnografów, jak i znanych 
postaci z telewizji), a więc ludzie na swój sposób „oswojeni” zawsze są przypisa-
ni do określonej religii, tak jak musi też być znane ich miejsce pochodzenia i sy-
tuacja rodzinna.
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dlenie się po polsku w cerkwi czy po rusku w kościele), staje się ru-
dymentarną formą „trwania przy swoim”. Nie chodzi przy tym 
o trudność w przyswojeniu sobie pacierzy w drugim, częstokroć do-
brze znanym języku. Problem polega raczej na byciu już raz inicjo-
wanym do modlenia się w określonym języku i niemożności zmiany 
tego faktu. Barierą jest tu więc konieczność odmawiania „nie swo-
jej” modlitwy, o czym świadczyć może ta rozmowa z rosyjskojęzycz-
ną dziewczynką:

Ja była w cerkwi, mnie tam panrawiłasia, no ja niczeho nie paniała, pa-
tamu szto ani nie pa-naszemu „Ojcze nasz” hawarili. To jaki to jest nasz 
język? Polskij. A w jakim języku mówią w cerkwi? Pa-ruskamu. Ja pani-
maju, no paciera nie panimaju pa-ichniemu. [B.Waw.Dz.kat.84]

Mimo że językiem codziennym tej dziewczynki jest język rosyjski 
(ruski), to jednak nie rozumie ona modlitwy w tym języku (nawet 
jeśli jest to ruski cerkiewny, to jest on jednak bliższy rosyjskiemu 
niż język polski, który z kolei trudno jej było zrozumieć w rozmo-
wie z etnografem). Jednak modlitwą zrozumiałą, modlitwą „swoją”, 
nauczoną na pamięć we wczesnym dzieciństwie, są dla niej pacierze 
odmawiane po polsku.

Asymetria prestiżu: wsie katolickie versus wsie prawosławne

Pora teraz zająć się kwestią postrzegania różnic między katolikami 
i prawosławnymi przez samych mieszkańców pogranicza wyznanio-
wego. Będzie nas tu interesować interpretacja odmienności z  per-
spektywy mieszkańców wiosek jednolitych wyznaniowo oraz wiosek 
mieszanych i różnice w ich percepcji oraz wartościowaniu.

We wsiach katolickich, oddalonych od prawosławnych na tyle, 
że ich mieszkańcy nie mają bezpośredniej styczności z wyznawca-
mi tej drugiej religii, a małżeństw mieszanych jest stosunkowo mało, 
funkcjonuje powszechnie stereotyp „gorszej” wiary prawosławnej. 
Jest to przekonanie dosyć silnie zakorzenione w świadomości kato-
lików, utrwalone dodatkowo w  przysłowiach i  powiedzeniach. Fe-
derowski przytacza następujące przykłady: „Katalik da nieba myk, 
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a Ruś da piekła muś” [Feder., 1103], „Ruskije trymajuć niby zakon ad 
Pana Jezusa, a papy ich usie żanaty i za toje nie majuć prawa ludziam 
dawać Kamuni rukami, a  tylko łożaczkaju” [Feder., 1128], „Nasza 
wiera liepsza, bo u nas piekniej u kaścieli, na arganach hrajuć i śpie-
wajuć razam; u nas na abrazach biełyje asoby, a u cerkwi murzaty-
je” [Feder., 1129].

Podobne przekonania o  niższości wyznania prawosławnego 
można usłyszeć i dziś w katolickich wsiach na Białorusi. Wynikają 
one najczęściej ze słabej znajomości tej religii lub bardzo pobieżne-
go z nią kontaktu. Wiedza na temat prawosławia jest tu mocno opar-
ta na stereotypach, niepoparta bezpośrednim doświadczeniem:

Ja ni razu nie był w cerkwi. Obyczaju nie znam. Batiuszka śpiewa 
za drzwiami. Nie wiesz, jak się przeżegnać, nie wiesz, jak się zachować. 
Na kolędę u nich sucharki, a nie opłatek. Hałuszki z makiem, po zako-
nu. Nie poszczą. Pogrzeb – z mogiłek przyjdą, kaszą jęczmienną czę-
stują i musisz zjeść. Batiuszka z żenoj z pogrzebu [idą] pojeść do chaty, 
skąd nieboszczyk, wypić. [B.Pap.m.kat.21]

Byłam w cerkwi – może zgrzeszyłam, jeszcze księdzu nie mówiłam 
[…] W cerkwi rozmawiają, o, jak ja z panią teraz. U nas cicho – ludzie 
modlą się. A tam tylko stoją jak osły. Nie ma różańca, modlitw nie zna-
ją. Modlić się nie umieją jak Polacy. Żegnają się trzema palcami. Dale-
ko im do katolickiej naszej wiary. [B.Pap.k.kat.43]

Prawosławnym często zarzuca się nieznajomość modlitw i  naboż-
nych pieśni oraz brak odpowiedniej edukacji religijnej i ogólnej po-
bożności. Od katolików więcej się wymaga formalnie – to stwarza 
pozory niedostępności i elitarności tego wyznania.

Oni nie umieją nic, oni ot śpiewali wczoraj [w telewizji], to mąż mówi: 
idź, posłuchaj, jak oni mówią po rosyjsku, po biełarusku. Ja patrzę, kie-
dy oni nie umieją, pieśni nijakiej nie mają te Biełarusy, nijakich ni… ta-
kich, żeby to święte jakie pieśni, oni nie wuczone.

Nasza polska wiara jest usilona, jeszcze teraz, o, wziąć dzieci do spo-
wiedzi. Jak ruskie to mówią (to ruskie, białoruskie, to to samo): do 
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pryczaści. Oni do pryczasci, u nas do spowiedzi. Tak, o, moja wnucz-
ka była do pryczaści. Tak ona pacierzy tylko nauczyła się – ot, po rusku, 
tylko pacierz. A u nas wszystkie katechizmy, wszystko, a jeszcze teraz – 
oj, jak te dzieci uczą dużo! O! [B.Czesz.k.kat.34]

Znamienne jest przy tym, że stereotyp niższości drugiej wiary nie 
jest obustronny, nie funkcjonuje podobne przekonanie na temat ka-
tolików u prawosławnych, wręcz przeciwnie, oni sami często przy-
znają, że katolicy są „narodem silniej wierzącym”.

Z przyrodzenia tak już jest, że oni [katolicy] więcej nasilniejsze do wie-
ry tej, do Boha. [B.Rou.m.kat.28]

Jest to motywowane m.in. wysoką frekwencją katolików na niedziel-
nej mszy, ilością „specjalnych” modlitw (majowe, czerwcowe, róża-
niec itp.) oraz ogromnym poważaniem księdza w porównaniu z ba-
tiuszką, który jest traktowany na ogół jak „zwykły” człowiek, nie 
zaś niedostępny autorytet, jak to jest w przypadku księdza57. Argu-
mentem przemawiającym na korzyść katolicyzmu jest też np. celi-
bat księży.

Wiara jest usilona polska. Czemuż pop żeni się, a ksiądz nie? Pop żo-
naty żeż, tylko raz jemu można żenić się. A ksiądz już nie może żenić 
się. [B.Czesz.k.kat.34]

W  cerkwi batiuszka mocno krzyczy, a  oni [prawosławni] rozmawia-
ją między sobą. U nas księdza wszyscy słuchają, nikt nie poruszy się, 
a u nich tego nie ma – tam bez żadnej kultury. [B.Now.k.kat.30]

Jak ja jechała z Polski i jechał ksiądz z Warszawy do Białegostoku. Ale 
wtedy księży jeszcze u nas nie było tak. Teraz to i u nas w każdym ko-
ściele ksiądz, ale kiedyś nie było. I  ja mówię: „U nas księży mało”. To 
mówi: „To jak u  was ludzie, jak umierają?”. Mówię: „Ot, tak i  umie-
rają. Jak nie ma ratunku, to i bez spowiedzi umiera”. „To tak nie moż-
na, to trzeba choć popa” – mówi. A ja: „O nie, nikt u nas z katolików 

57 Por. na ten temat: J. Cichocki, Ksiądz i batiuszka jako autorytety społeczności lo-
kalnej, „Konteksty” 1996, 3–4, s. 211–215.
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nie pójdzie do popa do spowiedzi i nie będzie chciał, żeby go pop spo-
wiadał”. „A co to pani mówi, to pani grzeszy. Popy to są też duchow-
ne wyświęcenie”. Ja mówię: „No i co, a czemu one żonate? A u nas księ-
ża nieżonate, a popy żonate”. A on mówi tak: „Dlatego oni żonate, bo 
my namiestniki Chrystusowe, a oni namiestniki apostołów. Apostoły 
wszystkie były żonate, ot”. Tak ja mówię: „Wszystko jedno, ichnia wia-
ra niższa jak nasza, bo naszy księża namiestniki Chrystusa, a oni na-
miestniki apostołów. No to wszystko jedno, oni poddane naszej wie-
rze”. [B.Mac.k.kat.23]

Dotykamy tutaj istotnej kwestii, która będzie jeszcze poruszana 
w dalszej części rozdziału, a mianowicie problemu wymienności po-
sług kapłańskich dla obu wyznań. Również w tym przypadku asy-
metria prestiżu jest dobrze widoczna: katolicy są raczej niechętni 
przyjmowaniu jakichkolwiek sakramentów z rąk batiuszki, nie trak-
tują ich bowiem na równi z księżowskimi. Takie przypadki są uwa-
żane za ostateczność i często są postrzegane jako degradacja, nawet 
mimo oficjalnego przyzwolenia Kościoła:

Kiedyś taki był ksiądz, to już dawno było, że mówił, że jeżeli człowiek 
umiera, a daleko jest do księdza, no to można zanieść do prawosławne-
go księdza i też on tak samo pomodli się przy umarłym. No to tak mó-
wią, jakby nie wyróżniają się teraz. A jak jest…? Jak kto chce, tak 
jest. [P.Top.k.kat.23]

Nieco inaczej jest z  zawieraniem małżeństw mieszanych. Przeciw-
nie niż Cerkiew, Kościół katolicki wysuwa mnóstwo formalnych za-
strzeżeń dotyczących takich związków, zasad włączania i wyklucza-
nia ze wspólnoty wyznaniowej, obowiązków i  nakazów względem 
małżonków oraz katolickiego chrztu dzieci58.

[Małżeństwa mieszane] No to ksiądz zabraniał, krzyczał. A batiuszka 
nie, niech sobie żeniatsia. Batiuszka nic nie mówił, a ksiądz nie pozwa-
lał, krzyczał. [B.Ser.k.kat.19]

58 Według Kodeksu Prawa Kanonicznego takie małżeństwo w zasadzie „jest za-
bronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy” [Kan. 1124]. Więcej 
na ten temat: E. Gajda, Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawo-
sławnym w prawie kanonicznym, Toruń 2001.
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Kak polska idzie na ruskuju wieru, baciuszka niczeho trebował nie bu-
dzie, tolko sztoby da spowiedzi priszła. I daje ślub. „Hawari ty – każe 
jej – polskije pacierzy i żegnaj sie pa-polski”. Każe baciuszka: „Jedzinyj 
Haspodź i jedzinyj Boh i Matka Boska ta jedzina. Heta jedziny, ich bol-
sze nie ma. I my molimsia do jedneho Chrystusa, do jedneho Boha i do 
adnoj Macieri Bożej”. [B.Radz.k.pr.38]

Małżeństwa mieszane są sytuacją niełatwą dla obu stron, jednak 
u katolików powoduje to znacznie więcej kłopotów, i to nie tylko ze 
względu na politykę kościelną. Katolicy są generalnie bardziej na-
stawieni na zachowanie „czystości” swojej wiary, na niemieszanie 
wyznań w  ramach rodziny. Dystans wyznaniowy ze strony katoli-
ków jest silniejszy, bo granice rodzinne są trudno przekraczalne. Jest 
to szczególnie widoczne w środowisku szlachty zaściankowej, która 
z reguły nie dopuszcza do tego typu małżeństw. Tutaj bariera jest po-
dwójna: po pierwsze społeczna (antagonizm szlachecko-chłopski), 
po drugie wyznaniowa (katolicko-prawosławna). O swojej niechę-
ci do prawosławia (a ściślej do wpuszczania go intra muros własnej, 
nawet odległej rodziny) rozmówcy mówili nam całkiem otwarcie:

No już przychodzi się do wesela, będą oni żenić się już. To matka jego 
powiedziała tak: inaczej nie jak w cerkwi ślub brać. A jej rodzice: jeżeli 
w cerkwi ślub brać, to ona nie pójdzie za niego, my nie oddamy. No i tu 
była wielka kwestia. Jednakże teraz przemogli oni swoją córkę, że to jak 
to. Ja to nawet mówiła jego matce: „Danusia, to wielki wstyd i wielka 
hańba i od Boga, i od ludzi, i od wszystkich”. [B.Mac.k.kat.25]

Jedynie u katolików był znany w przeszłości zwyczaj „wydzwaniania” 
z kościelnej dzwonnicy dziewcząt wychodzących za mąż za prawo-
sławnych – oznaczać to miało ich symboliczną śmierć dla wspólnoty 
wyznaniowej. Nie było analogicznych przypadków społecznego na-
znaczenia po stronie prawosławnej.

Polskij naród bolsz takij prociw prawosławnych. Czemu tak? A  chto 
jeho znaje? Prawosławni boisz prichylne takije. Czy tam jak wesele, tak 
polskije bolsz protestujut: „Synu, zaczem ty bieresz tu prawosławnu, 
szto uż nie ma polskoj dziewczyny?”. A jak to prawosławne, tak nie tak 
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użo prociw. A czy dawniej wydzwaniano w kościele taką dziewczynę, co 
szła za prawosławnego? No a chto ż jeho znaje. Patamu, szto ana była 
wrogom swajej wiery i ana uże swaju wieru astawlała, katolicku, a szła 
na prawosławnu. Uże paslednije zwany w kaściele zwanili, że ona nie 
dołżna bolsze w kaściele pajawicca. Ana uże dałżna chylicca da cerkwy. 
Ot – zwanili zwonami. A w cerkwi też dzwonili? Nikagda w żyzni, ni-
kagda. [B.Radz.k.pr.35]

Większa otwartość na wyznaniową odmienność wśród prawosław-
nych powoduje, że chętnie przejmują oni od katolików niektóre for-
my religijności (litanie, różaniec, kult wędrującego obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej itp.), dobrze wpisujące się w  ludowy typ 
pobożności. Jest to znowu zjawisko jednostronne: katolicy na ogół 
nie znają prawosławnych modlitw. Może się to wiązać również z sa-
mym językiem modlitwy. Polski, który jest powszechnym językiem 
sakralnym Kościoła, jest postrzegany jako język „delikatny”, „kultur-
ny”, ponieważ kiedyś posługiwali się nim na co dzień jedynie księża, 
właściciele ziemscy i drobna szlachta. Modlitwa ruska, mimo że róż-
ni się od codziennej mowy tutejszych mieszkańców, która jest dia-
lektem białoruskiego (tzw. językiem prostym), uważana jest za od-
mianę chłopską, niższą.

Kwestia innego języka sakralnego jest zresztą jedną z zasadni-
czych różnic, jaka ma znaczenie w podziałach na katolików i prawo-
sławnych. Zbitki słowno-semantyczne: „polska wiara” i „ruska wia-
ra” wskazują właśnie na tę współzależność. W kościele modlą się po 
polsku, w cerkwi po rusku, również modlitwy katolickie to modlitwy 
po polsku, a prawosławne po rusku. Terminy „wiara”, „nacja” i „ję-
zyk” są często stosowane wymiennie59:

A jak to się stało, że te dwie wiary powstały? A  to wszystko z naszej 
wiary. Nasza wiara rzymskokatolicka, a tutaj prawosławna. Jeszcze jest 

59 Ten problem był obszerniej poruszany przez A. Engelking w artykule pt. Nacje 
to znaczy grupy religijne. O wynikach etnograficznych badań terenowych na Gro-
dzieńszczyźnie, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 1. Ja również pisałam na ten 
temat: J. Straczuk, Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wieloję-
zyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Wydawnictwo UW, Warszawa 
1999.
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greckokatolicka. Trzy wiary, to biskupi, mówią, odłączyli od rzymskiej. 
Na swój język oni pooddzielali. [B.Piel.m.kat.24]

Jakie są różnice między nacjami? Mnie zdaje się że nie ma. Tylko, że na 
polskim języku i na rosyjskim, tylko językiem, a tak to w tego same-
go Boga wierzą, tylko że na drugim języku. A wiary to ja myślę tej sa-
mej. [B.Leb.m.pr.14]

Język sakralny jest bardzo silnym wyróżnikiem wyznania, bywa 
z nim wręcz utożsamiany, stąd częste protesty przeciwko wprowa-
dzaniu języka białoruskiego do Kościoła, bo znaczyłoby to dla wy-
znawców „zniszczenie” religii. Również język polski w  cerkwi jest 
dla wielu zjawiskiem niezrozumiałym.

Dlaczego w kościele nie ma mszy po białorusku? Czemu? Jest cer-
kiew u  Radziwoniszkach, u  Lebiadzie. I  ani do swajej cerkwi cho-
dziać. A  jak to w  kościele msza dla katolików i  dla prawosławnych? 
[B.Radz.m.kat.28]

A teraz to nie wiem sama, dlaczego po cerkwiach to odprawia batiusz-
ka jakieś tam słowiańskie, czy jakieś, ale obróci się do ludzi i mówi po 
polsku. O, po polsku? Bo ja sama nieraz, jaki pogrzeb, zajdę do cerkwi, 
bo to znajomy, sąsiedzi, ktoś umrze, to trzeba pójść, no to skończy swo-
je po swojemu, potem rozmawia po polsku. W telewizorze też batiusz-
ka prawi tam w cerkwi, a rozmawia po polsku, wyż sami to wiecie… Ja 
nie wiem, ja sobie tak myślę, jak to jest na tym świecie, ale tak jest, jak 
kto chce. [P.Top.k.kat.23]

W  sferze obrzędowości pogrzebowej nierównorzędność modlitwy 
polskiej i  ruskiej jest widoczna w zwyczaju zapraszania śpiewaków 
pogrzebowych. Jeśli wieś nie ma własnych śpiewaków, prawosławni 
często zapraszają na pogrzeb śpiewaków z wiosek katolickich, którzy 
chętnie się na to godzą, zważywszy na społeczny prestiż, jaki się z tym 
wiąże. Nie ma jednak sytuacji analogicznej we wsiach katolickich.

Czy prawosławni zapraszają śpiewaków? Tak i tam polaki jeżdżą, i tam 
ich zapraszają. I mnie nieraz na taki pogrzeb zabierali. My śpiewamy 
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tylko w domu, a batiuszka już przyjeżdża na mogiłki. […] My tak samo 
polskie pieśni śpiewamy, to nam bez różnicy. [B.Kras.k.kat.25]

A  katoliccy śpiewacy śpiewają na prawosławnych pacharonach [po-
grzebie]? Da, da, no jakaż to różnica? A prawosławni na katolickich? 
Nie choczut. Jeśli umie polskie pieśni, to proszą, a  tak, prawosław-
ne pieśni u katolików – nie. Ale katolickie u prawosławnych idą? Idut. 
[B.Radz.k.pr.35]

Najwięcej wątpliwości i  czasem również lekceważenia okazywane-
go przez katolików prawosławnym wiąże się ze zwyczajem jedzenia 
na grobach. Można tu usłyszeć rozmaite krytyczne komentarze, do-
tyczące prawosławnych obyczajów. Jest to jeden z najbardziej różni-
cujących i niezrozumiałych dla drugiej strony religijnych zachowań, 
często również dla katolików ze wsi mieszanych.

A dlaczego ruscy noszą jedzenie na groby? A to ja nie wiem. Ja tu popa-
dła raz… tutaj byli w szkole poprzywożone i poumierali. To ja poszłam. 
To mnie było dziwo: siadła tyłkiem na grób i jeść daje wszystkim. Póź-
niej coś porzucają ptaszkom. „Niech ptaszki modlą się!” – mówią. 
[B.Sur.k.kat.12]

Prawosławni? Modlą się. Oni tam i jedzą na grobach. Dla zmarłych zo-
stawiają, to i ptaszki zjedzą. I wódki naleją, postawią. Kto jak i lubi wy-
pić, to wtedy pośle tego poszedł tam i  napije się tak, ledwie wylezie 
stamtąd. No jeść to cukierki kładą, no jedzenie. To ptaszki zjedzą, czy 
piesek jaki przyleci, czy kot. [B.Biał.k.kat.23]

Stopień poczucia obcości względem innego wyznania jest kwestią 
indywidualną. Zależy od jednostkowego doświadczenia i  wiedzy 
na temat tego wyznania, ale także od wewnętrznego przemieszania 
w ramach własnej wsi i, szczególnie, własnej rodziny. Czasem trud-
no nawet uzasadnić bardziej lub mniej otwartą postawę poszczegól-
nych osób. Jednak generalnie, jeśli porówna się materiały zebrane we 
wsiach niemieszanych i mieszanych wyznaniowo, jest widoczny wy-
raźny kontrast w postawach względem drugiej religii, co wynika naj-
wyraźniej z odmiennego typu relacji społecznych.
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Równorzędność wyznań – wsie mieszane

Wsie od wieków mieszane wyznaniowo mają wypracowane sposo-
by radzenia sobie z religijną odmiennością przez neutralizowanie jej 
silnymi związkami rodzinno-sąsiedzkimi. Dlatego zarówno katoli-
cy, jak i prawosławni są tu bardziej skłonni do postaw otwartych. Im 
więcej przypadków małżeństw mieszanych w  najbliższym sąsiedz-
twie, a także we własnej rodzinie, tym większa tolerancja na problem 
zróżnicowania religijnego. Dlatego we wsiach mieszanych granice 
religijne często ulegają zatarciu, tracą na znaczeniu, czasem w ogó-
le się ich nie dostrzega.

Większość rozmówców neguje istotność różnicy wyznaniowej. 
Przekonanie o  równości wyznań, będące ważnym elementem po-
rządku społecznego, jest obarczone silną sankcją moralną. Wyra-
ża się ona w bardzo często powtarzanej formule: „Boh adzin, wier 
mnoha”60, która zrównuje oba wyznania nie tylko w ich statusie teo-
logicznym (wierzymy w tego samego Boga), ale również w społecz-
nym statusie ich wyznawców (jesteśmy takimi samymi ludźmi). Nie-
przykładanie wagi do różnicy wyznaniowej nosi znamiona nakazu 
etycznego – przyzwoity człowiek nie powinien czynić żadnej różni-
cy: „Jak akuratnyj czeławiek, to i raznicy nie ma”. Ktoś, kto kładzie 
nacisk na różnice, sprzeciwia się porządkowi moralnemu.

No jak człowiek dobry, to mnie zdaje się, różnicy nie ma – jeden żeż 
Bóg. [B.Hor.k.kat.30]

Jak człowiek dobry, to pri czom tam wiera? Nie za nacjej, haworiat, tre-
ba rodzicca, a za czeławieka. Chacia by i dapuścim prawosławne – wsio 
rawno, Boh adzin. [B.Lel.m.kat.42]

A w czom raznica? Ot, jak priwykszy da swajej wiary, tak wy polski-
je, a my ruskije. Czekajecie swai świata, światkujecie pa swaim czisłam, 
a my czekajem swai świata. Bo zdajecca raznicy nie ma, kak dabrym 

60 Więcej na ten temat: Boh adzin, wier mnoha. Z badań etnograficznych na Gro-
dzieńszczyźnie, „Konteksty” 1996, 3–4. Jest to praca zbiorowa grupy laboratoryj-
nej na temat przeprowadzonych badań terenowych.
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ludziam. Boh adzin toj że ż, i  my jeho adnaho prosim a  zdarowie 
i o usio. [B.Radz.k.pr.38]

Jeśli by ta był u polskich adzin Boh, a u nas druhi, nu, to możet ja padu-
mała: a może nasz lepszy? Nu, kali ż jon adzin i Pan Jezus adzin, i Pan-
na Marija adna, no to jak że ż tut razdzielać? To ich wyróżniajet, szto 
chodzić u kaścioł, chrzcili ich u kaściele, i  jany szczitajut siebie, szto 
jany palaki. A tak jany tak samo haworiat, tak samo wsio robiat, i wsio. 
Nie ma nijakoj raznicy. [B.Radz.k.pr.35]

Potwierdzanie wzajemnego zgodnego współżycia jest idyllicznym 
obrazkiem wsi, przedstawianym chętnie osobom z zewnątrz. Ludzie 
żarliwie opowiadają o wzajemnej tolerancji, popierając swoje wypo-
wiedzi licznymi przykładami. Przypadki jakichkolwiek antagoni-
zmów na tym tle uważane są za odstępstwo od normy i potępiane61.

To rodzice nas wychowali w ten sposób, że musimy się szanować na-
wzajem, bo tylko wszyscy razem coś znaczymy. Bo tylko ta nasza 
wspólna miłość, jednych i drugich, ludzi, którzy chodzą do kościoła, 
i  ludzi, którzy chodzą do cerkwi, będzie postrzegana jako wspólnota, 
miłość, dobro – wtedy będziemy coś warci. Bo jak będziemy się drzeć, 
to nic z tego nie wyniknie. Bo będzie nie tylko dzieciom źle, tak moi 
rodzice przynajmniej, ale i naszym wnukom będzie źle. Więc nie było 
sensu, nie widzieli w tym sensu, skłócania jednych i drugich. Wręcz od-
wrotnie, powiem coś jeszcze ciekawszego, byli nawet tacy ludzie, któ-
rzy szanowali, bardzo szanowali, może nawet przesadnie szanowali jed-
ni drugich. Może dlatego tak właśnie jest w tej wsi, że tam, jeżeli chodzi 
o wiarę, nigdy się nie kłócili. Tam się kłócili o morgi, o miedzę, o hek-
tary, o coś jeszcze, ale jeżeli chodzi o wiarę, to nie było tego. To, co mi 
się najbardziej w tym podobało, że jak było Spasa, to był odpust w cer-
kwi, no to nikt z katolików drzewa nie rąbał, nie robił niczego takiego, 

61 Tylko raz w ciągu kilkuletnich badań etnograficznych stanowczo poproszono 
mnie o skasowanie nagrania. Była to historia o nieporozumieniach i konflik-
tach związanych z  zawieraniem małżeństwa mieszanego. Moja rozmówczyni 
nie zauważyła, że włączyłam dyktafon. Zwykle bowiem takie historie opowia-
da się poza nagraniem magnetofonowym. W ten sposób retuszuje się obraz rze-
czywistości, który w opowieściach przeznaczonych do użytku „zewnętrznego” 
powinien osiągać standard sielanki.



125CMENTARZ I  FORMY PAMIĘCI .  O DYNAMICE WYZNANIOWYCH GRANIC 

żeby demonstracyjnie, żeby zademonstrować, że to nie jest święto. 
[P.Top.k.kat.50]

My tu drużna żywiom. To ż ludzi adzinakawyje. U nas świata polski-
je – ruskije nie robiać, ruskije – polskije nie robiąc. Ludzi pamieniajuc-
ca, pamagajut sabie. Ludzi nie dzielacca. Na polskije świata usie ruski-
je iduć i polskim dajuć świętować i na abarot. Tut nie ma takoj raznicy, 
sztoby dzielilisia. [B.Radz.k.pr.12]

Przykazanie, aby nie dzielić się według wyznania, jest rygorystycz-
nie przestrzegane we wsiach mieszanych, co widać wyraźnie, jeśli 
porówna się opinie osób z  pobliskich wiosek z  wyraźną przewagą 
jednego wyznania. We wsiach mieszanych ludzie wypracowali so-
bie sposoby na okazywanie poszanowania drugiego wyznania. Naj-
bardziej powszechne i bardzo często podawane jako przykład zgod-
nego współżycia jest przestrzeganie zakazu pracy w święta obydwu 
wyznań. Nie jest to zupełny zakaz pracy, chodzi o to, by nie była ona 
widoczna i słyszalna, by jej wykonywanie w sposób ostentacyjny nie 
wskazywało na lekceważenie nie swoich świąt.

U nas katoliki po sąsiedzku, to jak katolickie święto, to my nic, to ja 
nic nie robię. Bo u nas tak było w domu, też nauczone, że jak katolickie 
święto, to my coś w domu tak o, coś cichego robili, czy tam cerujesz, czy 
tam szyjesz, czy tam łatajesz co, ale żeby tata szedł młócić, czy sieczkę 
rżnąć, czy drzewo rąbać, to broń Boże, nie. I tak samo u nas w domu, 
bo moja teściowa też była katoliczka. [P.Top.k.pr.30]

A  ciepier adzinakawa wsio. Kada my światkujem, ani uże siedziat 
w chacie. I my uże starajemsia. Wot kali wasz praznik, uże my stara-
jemsia nie rabić. No wsio adzin Boh. I tak samo i ani. [B.Fel.k.pr.35]

Jeśli postrzega się różnice, to nie podlegają one wartościowaniu, jak 
to jest w przypadku wsi niemieszanych. Różnice, o jakich się mówi, 
należą wyłącznie do porządku rytualnego. Dostrzega się jedynie ce-
chy zewnętrzne, często na zasadzie odwrotności, lustrzanego odbi-
cia, w sumie mało istotne dla samej esencji wiary:
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Tolko u nas try palcy i na prawo, a u was na lewo. I u nas Matka Boska 
riebionoczka dzierżyt na prawoj ruce, a u was na lewoj. Nie, u nas musi 
na lewoj, a u was na prawoj… [B.Radz.k.pr.35]

Dla mnie wiara najlepsza, gdzie jest sakrament. Rozumiecie, co to jest 
sakrament? Znaczy to najlepsza wiara. […] To w której jeszcze wierze 
jest sakrament? U prawosławnych. U nas, znaczy, jest Krew, a tam Cia-
ło. Tam bułeczki takie dają. [B.Piel.m.kat.24]

Z przedstawionej tutaj percepcji różnic wyznaniowych wśród miesz-
kańców wiosek jednolitych i  mieszanych wynika, że ci pierwsi 
skłonni są postrzegać religijną odmienność w  kategoriach warto-
ściujących (zwłaszcza w przypadku katolików), podczas gdy ci dru-
dzy uważają odmienność za naturalny stan rzeczy, który nie podle-
ga ocenie. Dwuwyznaniowość jest tu wpisana w porządek społeczny 
(w naszej wiosce mieszkają prawosławni i katolicy) i porządek mi-
tyczny (świat jest pomieszany – składa się z różnych nacji, które mo-
dlą się w różnych językach).

Odmienność terenu polskiego i białoruskiego

Z tego, co zostało powiedziane do tej pory, widać dosyć wyraźnie, 
że teren białoruski różni się w dużym stopniu od polskiego. Chodzi 
o  różnicę biegnącą nie wzdłuż granicy wyznaniowej, ale państwo-
wej. Mieszkańcy wiosek białoruskich należą do społeczności zdecy-
dowanie bardziej tradycyjnych, niż to jest w Polsce. Zachowało się 
tu o wiele więcej praktyk, które na terenie Polski uważane są dzisiaj 
za archaizmy i wspominane jedynie w podręcznikach jako stan kul-
tury chłopskiej z lat przedwojennych. Starsi ludzie w Polsce pamię-
tają jeszcze różne zwyczaje, które gdzieniegdzie przetrwały w formie 
szczątkowej, podczas gdy na Białorusi są one nadal żywe – zarów-
no we wsiach katolickich, jak i prawosławnych, choć, jak już poka-
zywałam, wsie prawosławne mają zdecydowanie bardziej tradycyj-
ny charakter.

Nie czuję się na siłach dokonać tutaj gruntownej analizy pro-
cesów makrostrukturalnych, które zaważyły na takim stanie rzeczy. 
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Mogę jedynie odnotować kilka uwag. Przed wojną oba tereny nale-
żały do państwa polskiego, były objęte tym samym systemem szkol-
nictwa i  administracji, funkcjonowały w  podobnych warunkach 
społeczno-politycznych. Ich stan kulturowy był podobny. W latach 
powojennych zdecydowanie bardziej agresywna polityka antyko-
ścielna i antyreligijna Związku Radzieckiego spowodowała, że spo-
łeczności wiejskie, dla których płaszczyzna sakralna pozostawała 
niezbędnym elementem życia społecznego, starały się – z  lepszym 
lub gorszym skutkiem – odgradzać od wpływów państwowej ideolo-
gii. Świat komunistów, świat bez Boga jawił się człowiekowi z kultu-
ry tradycyjnej jako nieludzki, często zresztą komunistom zarzuca-
no brak człowieczeństwa, tym łatwiej więc było o świadomościową 
izolację. Pod względem mentalnym te dwa światy były wszak całko-
wicie odmienne. Wobec braku księży i czynnych kościołów religij-
ność ludowa stała się jeszcze bardziej sprawą kultu lokalnego, była 
wewnętrzną i niejawną sferą życia społecznego. Instytucje zewnętrz-
ne, w tym również instytucje kościelne i cerkiewne, nie miały na nią 
większego wpływu, stąd tak wysoki stopień konserwatyzmu zarów-
no w przekonaniach, jak i praktykach związanych z kultywowaniem 
religii.

Pomimo oficjalnej ateizacji całego społeczeństwa Związku Ra-
dzieckiego, był powszechny zwyczaj potajemnego udawania się do 
nielicznych, pełniących swe funkcje duchownych w celu ochrzcze-
nia dzieci lub wzięcia ślubu kościelnego. Nawet oficjalnie niewierzą-
cy, nieuczęszczający na msze mieli swoją identyfikację wyznanio-
wą, która nadal pozostawała niezbędnym elementem tożsamości. 
W Polsce zarówno Kościół, jak i Cerkiew, pomimo ograniczeń, mo-
gły działać oficjalnie, a przez to też mieć wpływ na swoich wyznaw-
ców i na stan ich religijnej świadomości. Szybciej też postępowały 
zmiany spowodowane kontaktami ze środowiskiem zewnętrznym, 
ponieważ negacja „nowego porządku” nie była tutaj aż tak silna.

Wszystkie te zjawiska widać najlepiej na przykładzie generacji 
urodzonej w latach powojennych. Pomimo radykalnych zmian spo-
łecznych i politycznych, jakie zaszły po wojnie w obydwu krajach, 
na Białorusi nie obserwuje się tak wielkiej różnicy międzypokole-
niowej, jak w Polsce. O ile świadomościowa postawa starszego po-
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kolenia po obu stronach granicy jest jeszcze porównywalna (to jest 
podobny typ kultury), o  tyle pokolenie powojenne jest krańcowo 
różne. Na Białorusi dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie w dużym stop-
niu tkwią jeszcze w kulturze swoich rodziców, w Polsce natomiast 
nastąpiło przerwanie ciągłości pokoleniowej. Został zaburzony na-
turalny przekaz lokalnej tradycji z pokolenia na pokolenie.

Edukacja w  radzieckich szkołach i  programowa walka z  religią 
nie dokonała aż tak wielkiego spustoszenia w religijnym światopoglą-
dzie młodszego pokolenia, jak można by było przypuszczać. Dla lu-
dzi wychowanych w  systemie radzieckim możliwe było zachowanie 
tożsamościowej podwójności – lojalnego obywatela komunistycz-
nego państwa i  jednocześnie przedstawiciela swojej rodziny i swojej 
wsi, których sposób funkcjonowania i  wyznawany system wartości 
stał w sprzeczności i na przekór oficjalnej ideologii. W Polsce odejście 
do miasta i porzucenie chłopskiej kultury było oczywistym znakiem 
awansu społecznego. Konfrontacja z kulturą zewnętrzną, kulturą mia-
sta, wywoływała poczucie zacofania i wstyd, dlatego chętnie odcinano 
się od swoich wiejskich korzeni i od wartości kultury chłopskiej, która 
nie stanowiła tutaj antidotum na „nieludzką” ideologię. Socjalistycz-
ny realizm miewał, w relacjach moich polskich rozmówców, ludzką 
twarz, bo dopuszczalne były praktyki religijne bez groźby tak ostrych 
restrykcji, jak po drugiej stronie granicy.

Różnicę między terenem polskim i białoruskim można więc po-
krótce określić jako różnicę stopnia odchodzenia od tradycyjnych 
form kultury, od zbiorowego modelu życia społecznego, do coraz 
bardziej postępującej indywidualizacji i  wyzwalania się jednost-
ki z zależności od innych. Jest to zarówno zmiana charakteru więzi 
społecznych, jak i form kulturowych.

Te procesy i  zmiany widać również w  obrzędowości śmierci, 
np. w zwyczaju zapraszania śpiewaków pogrzebowych do czuwania 
przy nieboszczyku. W tradycyjnej kulturze chłopskiej śpiewacy byli 
wyłaniani z miejscowej społeczności i pełnili tę funkcję społecznie. 
Obecnie coraz mniej wiosek ma swoich śpiewaków, coraz częściej 
trzeba ich sprowadzać z  innych miejscowości lub pojedynczo wy-
najmować i płacić za usługi. W Polsce bywają czasem zastępowani 
przez magnetofon.
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A takim śpiewakom, jak oni przyjeżdżają, to trzeba płacić? Jakim, na po-
grzeby? Tak. Nie, no to jakżeż, pewnie, że trzeba… A kiedyś też tak było, 
że się płaciło? Kiedyś nie przyjeżdżali, bo śpiewali tam sami, więcej było 
kobiet, śpiewaków więcej było we wsi, to śpiewali sami sobie, swoi. Jak 
swoi śpiewali, to się nie płaciło? Nie, nie tylko przyjęcie takie tam, o, tam 
ciasto postawi, to tam herbaty zrobi po szklance jak wieczorem śpiewa-
ją i o, wszystko. [P.Top.k.pr.19]

Społeczna instytucja śpiewaków pogrzebowych, niegdyś niezbęd-
nych w każdej wsi, jest obecnie zjawiskiem wymierającym, również 
na Białorusi, ponieważ niewielu młodych ludzi chce się uczyć peł-
nienia tej funkcji, niejako przypisanej ludziom starym. Nie jest to 
więc umiejętność, która podlegałaby międzypokoleniowemu prze-
kazowi. W bardzo pod tym względem tradycyjnej Papierni młodzi 
ludzie jedynie uczestniczą w  samym obrzędzie czuwania, ale nikt 
z nich już nie uczy się na śpiewaka. Jednak dla przedwojennego po-
kolenia obecność śpiewaków przy czuwaniu jest niezbędna, zarów-
no w Polsce, jak i na Białorusi. Natomiast pokolenie powojenne róż-
ni się pod tym względem zasadniczo. Na Białorusi jest to jeszcze 
uznawane za wartościowy, istotny element pogrzebowej obrzędowo-
ści. W Polsce młodsze pokolenie w ogóle neguje potrzebę tej insty-
tucji. Oto relacja dwóch kobiet – w podobnym wieku – z Białoru-
si i z Polski:

Ale tak charaszo śpiewajut dziewczata. Tak charaszo śpiewajut prawo-
sławnyje pieśni, to nie pieredać. Takije pieśni, mama, takije troha-
cielnyje [wzruszające], szto nie wyskazać: „Synu, moj synu, my pri-
dziom jeszczo k ciebie…”. [B.Biał.k.kat.57]

Dla mnie to było takie sztuczne, ja… nie wiem, ja nie chciałam nigdy 
bywać tam, niech oni tam sobie ryczą, śpiewają, niech robią, co chcą. 
Ale to moje zdanie. Ale to byli starsi ludzie, czy młodzi też śpiewali? Tak, 
to są przeważnie starsi ludzie, młodzi nigdy już nie chodzili, nie wi-
dać było tego młodego pokolenia, to tylko to stare pokolenie, takie co 
to wzbudzało do płaczu pannę młodą, jak wychodziła za mąż, to tam 
siedziały na weselu i ryczały za tym stołem i tam tego [z uśmiechem]. 
No to jeszcze pamiętam, jak byłam młodym dzieckiem, to jeszcze też 
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tam, wiesz, takie głupoty. Ale to wszystko, mnie to wszystko… ja na-
prawdę nie lubiłam tego. Nie lubiłam tego, wręcz byłam zła na to, na te 
baby, bo to, myślę sobie, drą się nie wiadomo po co, zamiast się modlić. 
No i ku mojemu zdziwieniu nastały tego typu czasu, że w tej chwili już 
siedzą, owszem przychodzą kobiety na przykład, ale bardziej się mo-
dlą. Czyli nikt już nie śpiewa nic? Śpiewają, jeszcze jak rodzina sobie ży-
czy, to śpiewają, ale w większości to już jest tak, że przeważnie się mo-
dlą. Czyli, ku mojemu zdziwieniu, wyszło to na dobre. [P.Top.k.kat.50]

Wyraźna niechęć do tradycyjnych form obrzędowych, negowanie 
ich wartości nie jest tylko wyrazem buntu wobec starego porząd-
ku, ale wskazuje na postępujący proces zmiany kulturowej, rozpad 
tradycyjnego światopoglądu. Odmowa podporządkowania się spo-
łecznym regulacjom uczuć i  emocji, wzrastające rozluźnienie for-
malnych reguł, które są postrzegane jako źródło tworzenia dystan-
su między zewnętrznymi zachowaniami a  osobistym poczuciem 
wewnętrznym, powoduje, że akcent zostaje przeniesiony z tego, co 
zbiorowe, na indywidualne, z przeżywania grupowego na przeżywa-
nie prywatne. W kulturze tradycyjnej nie było miejsca na indywi-
dualną ekspresję. Natomiast teraz akty zbiorowej emocjonalności, 
niegdyś jedynie możliwe do przyjęcia, są postrzegane jako sztucz-
ne i  wymuszone. Również sfera życia religijnego ulega odspołecz-
nieniu, staje się elementem prywatności. W ten sposób dokonuje się 
wydzielenia życia religijnego z całokształtu życia zbiorowego.

Podobnie jest z powszechnymi niegdyś ludowymi lamentami – zry-
tualizowanymi formami wyrażania żalu po zmarłym. Jeszcze w 1935 
roku Stanisław Dworakowski, opisując obrzędowość pogrzebową 
w  północno-wschodnich rejonach Mazowsza, a  więc przyległych 
do terenu przeze mnie badanego, donosił: „Płacz i lament jest nie-
odzownym na pogrzebie u tutejszego ludu: wkracza poniekąd w sfe-
rę obrzędową. Czem głośniej krzyczą i  lamentują, tem większy żal 
wykazują po zmarłym”62. Lamenty, zwane na Białorusi wyliczaniem 
lub hałaszeniem, z terenów polskich znikły już najprawdopodobniej 
całkowicie (w każdym razie nie udało mi się dotrzeć do źródeł, któ-

62 S. Dworakowski, Zwyczaje rodzinne w powiecie wysoko-mazowieckim, Warszawa 
1935, s. 151.



131CMENTARZ I  FORMY PAMIĘCI .  O DYNAMICE WYZNANIOWYCH GRANIC 

re by poświadczały ich stosowanie). Na Białorusi jest to wciąż jesz-
cze przyjęte jako żywa forma ekspresji, choć większość przyznaje, że 
nie wszyscy potrafią lamentować, że trzeba mieć ku temu szczegól-
ne umiejętności.

U nas wyliczajuć, ili tam po maci ci po baćku, wyliczajuć. Płaczuć. Cie-
pier wyliczajuć, jęczać i wyliczajuć. A katoryje dzikimi hałosami, nie 
pomni chto, dzie, szto. Takije, ot, u nas. Ja płakać, ja wyliczać nie mahu. 
Ja tolka mahu hawaryć słowami. […] Eta prosta takoje pieńje. Jak ana 
wyliczaje [śpiewa]: „Ach moj milenki, ach ty dobreńki był, a  ciepier 
szto ż ja rabić budu […]”. To treba mieć takuju, no, jak skazać, wu-
czycca można śpiawaci. Eta treba mieć pamiać. […] To trebaż umieć 
ciahnuć tak. [B.Radz.k.pr.42]

I baby, katoryje wyliczajuć, to jany tak użo umiejuć śpiawać, tak użo 
wyliczajuć, kab wy tolka czuli… A ciepier matka – jana ż matka, każ-
da maci szkaduje – on to pił, ety chłopiec, i pił, pił da chalery, bez Boga 
Ojca… A mać pije toże, i siestra pije… I jana, ot, napiłasia, u czaćwierh 
usio rana, u  hetu niadzielu… Napiłasia mocna, wyszła na ulicu kala 
chaty, widzimo, i  jana wyliczaje: „Ach, moj synok, a dzie rasy razpu-
ścilisia wsie, a trawiczka dażyła, ptaszeczki śpiawajuć, a czemu ż ty nie 
pryjdziesz, a czemu ż ty nie pryjdziesz […]”. To wypiła może butyłku 
wódki, tak płacze, wyliczaje… [B.Radz.k.pr.38]

We wsiach prawosławnych lamenty są jeszcze postrzegane jako na-
turalny sposób wyrażania żalu w różnych sytuacjach życiowych.

Opłakujący (czy raczej opłakująca, bo są to przede wszystkim 
kobiety) komunikuje swoje uczucia przez sformulizowane struktu-
ry leksykalne i syntaktyczne, których poetyka opiera się na licznych 
powtórzeniach, synonimii i  tautologii. Dostrzega się zresztą dużą 
zbieżność motywów i formuł w folklorze słowiańskim i bałtyckim63. 

63 Por.: K. W. Czistov, Priczitanija, Leningrad 1960; L. G. Nevskaja, Bałto-sła-
wianskoje priczitanije: rekonstrukcija semanticzeskoj struktury, w: Issledowani-
ja w obłasti bałto-sławiankoj kultury. Pogrebalnyj obriad, Moskwa 1990. Rzecz 
charakterystyczna, że nawet w wioskach katolickich, gdzie na co dzień mówi się 
po polsku, słowa lamentu podaje się po białorusku, co świadczy o ich pozako-
ścielnym rodowodzie i obiegu, jest to bowiem archaiczna forma ludowej litera-
tury mówionej.
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Płaczący nie jest więc bezpośrednim źródłem, lecz jedynie kanałem 
przekazywania społecznie przyjętych form ekspresji, swoje indywi-
dualne przeżycia wyraża za pomocą stałych formuł. Lamenty są im-
prowizowane jako jednorazowe teksty przez – jak to określa Czi-
stov – „nanizywanie” podobnych fraz, wyrażeń, zbitek słów. Mają 
zawsze otwartą strukturę, z możliwością dodawania kolejnych zwro-
tek, choć sama treść jest głęboko konwencjonalna. Jak pisze Roch 
Sulima: „Lament nie jest wyniesieniem jednostki, nie jest ekspresją 
indywidualizmu, nie jest wskazaniem jednostki na siebie samą, ale 
raczej przywołaniem siebie przed oblicze wszystkich”64.

Zwyczaj lamentowania jest jeszcze pamiętany u katolików, choć 
w parafii wawiórskiej nie udało mi się zdobyć bliższych informacji na 
ten temat. Podaję więc relację pochodzącą od katoliczki z niedalekiej 
od wawiórskiej parafii ejszyskiej, znajdującej się obecnie na Litwie.

Bardzo przyjęte było u  nas [wyliczanie]. To czasami słyszało się na 
cmentarzu tak oddzielne głosy, zależy jak tam gdzie kto potrafił, koło 
tego cmentarza przyjść, gdy kto bliski był schowany. A czasami, a już 
na Wszystkich Świętych, na Dzień Zaduszny szła procesja z kościoła, 
no i ksiądz, organista śpiewali litanię do Wszystkich Świętych, no i lu-
dzie tam odpowiadali. A potem na cmentarzu to było takie głosowa-
nie! Każdy swoim głosem i na inny temat, i każdy jak umiał. I to były 
piękne słowa. A pani mogłaby przytoczyć jakieś takie słowa? Na przy-
kład tak córka po matce płacze: [z zawodzeniem] „A mameńka mileń-
ka, a mameńka darahaja, a paczemuż Bożeńka ciabie tak ranieńko za-
brał? A mameńka mileńka, a jak nam trudnieńka bez ciabie żyć […]”. 
I po każdym takich kilku słowach łkanie bardzo wielkie. „A mameńka 
mileńka, a pryjdzi ty k nam, a paradż nam, a jak żyć, my nie znajem, 
a my nie wiedajem, a mama, nam nichto kaszulki nie pamył, a mama, 
nam nichto jeść nie zwarył […]”. I takie o, i takie, wie pani, wyliczanie. 
Ale każdy na swój sposób. [L.Ejsz.k.kat.25]

Stopień tradycyjności danej społeczności decyduje, czy pewne rytu-
alne formy są nadal żywe i praktykowane, czy też nie. W środowisku, 
w którym pierwotne więzi społeczne ulegają rozluźnieniu, człowiek 
porzuca formy zbiorowej ekspresji na rzecz prywatnego przeżywa-

64 R. Sulima, op. cit., s. 82.



133CMENTARZ I  FORMY PAMIĘCI .  O DYNAMICE WYZNANIOWYCH GRANIC 

nia żalu. Różnice kulturowe są więc spowodowane nie tylko różnicą 
wyznaniową, ale też formą organizacji społecznej. Katolicyzm i pra-
wosławie narzucają swoim wyznawcom określony typ religijności, 
przejawiający się w  różnych formach kulturowych, ale ich wpływ 
uzależniony jest też od podłoża, na które trafiają. W Polsce, gdzie 
społeczność wiejska jest generalnie mniej tradycyjna niż na Biało-
rusi, różnice między katolikami i prawosławnymi mają nieco inny 
wymiar. Dlatego często odnotowuję też różnice kulturowe przebie-
gające wzdłuż granicy państwowej polsko-białoruskiej, a  nie tylko 
wyznaniowej katolicko-prawosławnej.

„I po co tu rozdzielać?”, czyli o unieważnianiu granic

Wróćmy teraz na teren cmentarzy, aby – w świetle powyższej analizy – 
ponownie przyjrzeć się ich pogranicznej specyfice.

Jak już wspominałam, cmentarz jest materialnym znakiem re-
ligijnym wsi, religijnym symbolem wiejskiej wspólnoty. Cmentarz 
należy do społeczności wsi, ale jest to również teren objęty władzą 
księdza lub batiuszki, którzy mogą decydować o przyjęciu, bądź nie, 
zmarłego na cmentarz. Ostatecznie to kapłan, nie zaś sami mieszkań-
cy wsi, ma władzę rozstrzygania, kto zostanie zaliczony do wspólno-
ty zmarłych, a kogo należy z niej wykluczyć. Niegdyś ekskomunikę 
nakładano najczęściej na osoby zmarłe śmiercią samobójczą, o czym 
nasi rozmówcy z przejęciem wspominają do dziś. Można było wów-
czas odprawić jedynie mszę za rodzinę zmarłego, cały zaś pochówek 
pozbawiano jego wymiaru sakralnego – zarówno przez odmowę po-
grzebania w  poświęconej ziemi, jak i  zakaz wspominania imienia 
zmarłego podczas mszy.

A gdzie chowano samobójców? Maje dzietki, jak raniej, upierod, to nie 
razraszałosia na cmentarzu, ni na polskom, ni na prawosławnom. Za 
cmentarzom, za murom. A teraz ksiondz czy baciuszka do kaścioła czy 
do cerkwy nie prinimaje, no chowajut na cmentarzu. Bez malitwy, bez 
wsiakoho. A  potem, jak pryjdzie triccatyj dzień, to zakuplajut u  nas 
mszu za wsiu rodzinu i pominajut jeho imię. I u polskich, i u ruskich 
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tak samo. Tak ciepier. A wpieriod za cmentarzom, jak skacinu [bydło] 
nie mierkujuczy. [B.Radz.k.pr.35]

Pochowanie kogoś poza ogrodzeniem cmentarnym, „w  rowcza-
ku”, miało niezwykle dramatyczny wydźwięk, znaczyło bowiem, 
że zmarły został nie tylko pozbawiony możliwości ostatniej religij-
nej posługi, ale również został wykluczony z kręgu swojej rodziny, 
a więc wypisany niejako z ludzkiej historii. W tym kontekście samo 
ogrodzenie cmentarne zyskiwało silne nacechowanie semantycz-
ne: symbolicznie wydzielało przestrzeń społecznej pamięci, miało ją 
chronić przed profanacją („abharodzili, kab skatina nie łaziła pa lu-
dziach, pa duszach tych naszych” [B.Lel.m.kat.42]). Za ogrodzeniem 
byli pochowani wyłącznie „banici” wykreśleni z miejscowej wspól-
noty zmarłych, a więc skazani na zapomnienie.

O rodzinnej strukturze cmentarza 

Podstawową zasadą organizacyjną cmentarza jest odwzorowywanie 
struktury społecznej wsi. „Cmentarz jest jakby odbiciem wewnętrz-
nych podziałów wsi – pisze Obrębski – lokalizacja grobów oddaje 
system tutejszych lineaży, sublineaży i  rodów”65. Na cmentarzach 
wiejskich groby umieszcza się najczęściej w skupiskach rodzinnych. 
W Polsce są to wydzielone obszary, rejony cmentarza, gdzie znajdu-
je się kilka, czasem nawet kilkanaście nagrobków usytuowanych wo-
kół jednego nazwiska organizującego dane skupisko. Na Białorusi 
charakterystyczne są abgarodki, czyli żeliwne najczęściej ogrodzenia 
podobne do płotów okalających domostwa. W ten sposób wydzie-
la się „swoją” przestrzeń, tak jak ogradza się teren swojego gospo-
darstwa. W społecznościach chłopskich ziemię traktowano zawsze 
jako najcenniejszą wartość rodzinną, stąd silna potrzeba wydziela-
nia granic – czy to gospodarstwa, pola uprawnego, czy też przestrze-
ni między mogiłami (fot. 15). Cmentarz na swój sposób odzwier-
ciedla układ własności we wsi, toteż ludzie często bronią się przed 
naruszaniem ich prywatnej przestrzeni:

65 J. Obrębski, Obrzędowa struktura wsi, s. 203.
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Jego [męża] ojciec tu, gdzie pochowany […] Ja mówiła: „Józik, trze-
ba zagrodzić nam, bo ktoś wlezie”. „A szto to mało miejsca u Piacień-
ce? Wystarczy”. Wystarczy – wzięli nam wleźli koło jego ojca! I w po-
rządku. Ja mówię: „To teraz pójdziesz do mojej mamy”. [P.Top.k.pr.30]

Skupiska rodzinne są doskonałym punktem orientacyjnym, tak jak 
różne elementy cmentarnego krajobrazu: wzniesienie, drzewo, ogro-
dzenie. Nasi rozmówcy pamiętają topografię cmentarza i miejsca po-
chówku poszczególnych osób głównie według klucza rodzinnego66.

Ja pytaju się ciebie, dzie wy mienia u Michałowie pochowajecie: czy tu-
taj, dzie wsie Szymusiuki, na wzhorku, czy tam u doli, dzie Wróblew-
skije? [P.Top.k.pr.30]

Odtwarzanie z pamięci przestrzeni cmentarza jest podobne do za-
pamiętywania układu wsi, jej mentalnej mapy, którą również znaczy 
się kolejnymi zagrodami i mieszkającymi w nich rodzinami. Podział 
na gospodarstwa, szachownica pól uprawnych i łąk, granice między 
nimi i prawa własności, którymi są objęte, to wszystko – jak twier-
dził Halbwachs w Społecznych ramach pamięci – wyprzedza i organi-
zuje wspomnienia rodzin chłopskich. Tak jest również z organizacją 
cmentarza: wspomnienia o zmarłych skupiają się wokół tematyki ro-
dzinnej, zmarli są zapamiętywani jako członkowie konkretnych ro-
dzin, „rezydenci” poszczególnych skupisk rodzinnych (fot. 17 i 18). 
Lokalizacja grobów wyprzedza pamięć o pogrzebanych w nich lu-
dziach, ponieważ każe o nich pamiętać w kontekście związków ro-
dzinnych.

O, to tutaj wasze postawili pomnik, a tu jeszcze jeden, a tutaj jego oj-
ciec Skorupski sam leży. A moja mama tam dalej, dalej, tam koło babci. 

66 Aby trafić do czyjegoś grobu – krewnego naszego rozmówcy lub osoby zmar-
łej w czasie naszej nieobecności – musieliśmy choć trochę orientować się w tej 
wewnętrznej strukturze cmentarza, ponieważ instrukcje, jakie dostawaliśmy od 
ludzi we wsi, nie uwzględniały perspektywy człowieka z zewnątrz, nie do koń-
ca zdającego sobie sprawę ze wszystkich rodzinnych powiązań. W  rezultacie 
samodzielne znalezienie szukanego grobu często graniczyło z cudem albo też 
kończyło się niepowodzeniem.
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Tam tego Miecia i Marysi teściowie leżą, rodzice, znaczy się, Miecia. Bo 
to jego mama i moja mama to byli rodzone, to my już cioteczne z nim. 
[P.Top.k.pr.30]

Sposób rozmieszczenia grobów wzmacnia dodatkowo wiedzę i pa-
mięć o strukturach i powiązaniach rodzinnych, ponieważ bliskie są-
siedztwo nagrobków wskazuje często na pokrewieństwo. Układ gro-
bów zobowiązuje do zapamiętywania związków pokrewieństwa, 
każe je sobie z każdą wizytą na cmentarzu przypomnieć. Młodsi do-
wiadują się od starszych, czyje groby znajdują się w jednym skupisku 
i jakie są powiązania między osobami gromadzącymi się nad tym sa-
mym grobem. Grób i skupisko rodzinne są tu swoistym medium za-
pośredniczania więzi, uwypuklają ich znaczenie tak, że zaczyna się 
myśleć kategoriami wzajemnych powiązań rodzinnych.

Tak, i to tak pochowany, o: to jest ścieżka, ta od bramy, alejka, to jest 
pochowana babcia, to mój tata, to taty siostra, taty szwagier, znaczy, jak 
to… taty siostry synowa, syn, stryjeczny brat, o, ten, o, z Murowanki 
i moja teściowa. [P.Top.k.pr.30]

Zasady grzebania – przekraczanie granic

Wobec wagi przykładanej do związków pokrewieństwa, które są 
kluczem w  odczytywaniu organizacji cmentarza, nasuwa się nie-
odparcie pytanie o zasady grzebania zmarłych z rodzin mieszanych 
wyznaniowo. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła ka-
tolickiego67 „[…] ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościo-
ła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na po-
grzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, 
jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli prze-
ciwną wolę”. Księża katoliccy często jednak stosują prawo odmo-
wy pochówku na cmentarzu w stosunku do katolików, którzy weszli 
w związek z osobą prawosławną, odsyłając w takim przypadku ich 
rodziny do prawosławnych duchownych. Zapewne nie samo mał-

67 Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici) z 1983 roku, Pallottinum 
1984 [Kan. 1183], § 3.
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żeństwo z  osobą innego wyznania jest tutaj głównym czynnikiem 
odmowy pogrzebu, lecz raczej niedopełnienie pewnych obowiąz-
ków kościelnych, jednakże wszyscy rozmówcy postrzegają problem 
w kategoriach kary za „zdradę” własnego wyznania. Interesują ich 
tu bowiem nie kościelne dogmaty, ale sam aspekt praktyczny: w ich 
odczuciu kapłan ingeruje w wewnętrzne sprawy rodzinne. Stanowi-
sko Cerkwi jest tutaj zdecydowanie bardziej liberalne. Istnieje po-
wszechne przekonanie, że jeśli ksiądz odmówi pochówku, to ba-
tiuszka zawsze przyjmie na „swój” cmentarz. Po raz kolejny zatem 
niedogmatyczny charakter Kościoła wschodniego sprzyja codzien-
nej praktyce ekumenizmu.

Tam z Tylwic jeden zmarł, to ksiądz nie zechciał jego do Zabłudowa, 
bo to w Zabłudowie ich należy się. To pojechali do Zabłudowia, powie-
dział, że „nie przyjmę, bo z prawosławną mieszkał”, o. Pochowali w Pia-
cieńce – nie chcesz, to nie trzeba, batiuszka przyjął. Kilka lieży w Pia-
cieńce takich. W Folwarkach też mieszkał jeden z prawosławną katolik 
i ksiądz nie przyjął, też pochowali. Batiuszka pojechał i przyprowadził, 
i poświęcił, i modlił się. [P.Top.k.pr.19]

Jak palak w kaściele nie zwieńczałsia, ślubu nie brał, to nie bierut jeho 
na mogiłki polskie, takij ksiądz. To i dużo chowajo sie i tutaj, na ruskim 
chowajucca. Baciuszkie uże nie ma raznicy jakij czeławiek był, a ksien-
dzu raznica. U nas był tut adzin malczik. U nieho i baćki, i wsie pala-
ki, no i on sam palak. Ale wziął sobie rusku. Tri miesiaca ani pażyli i on 
zachwarieł. No i  pamior. Pajechał baćka do Biełahrudy do ksiendza, 
kab pochować. Ale kab on małczał, szto on nie wienczałsia, to może by 
i ksiądz pryniał. Ale sprosił: „A żonaty?”. „Żonaty”. „A wienczałsia?” 
Każe: „Nie, ksiendzu, nie brał”. „A, jak nie brał, to w rowie”. Kab ma-
hiłu w rowie schowali. I on uże nie pryniał jeho, bo to nie ślubowa-
ny, głowa nie święcona. „Jeszcze może na rusku?” – każe. „No, rusku 
wziął, zapisalisie i żyli”. „To iść do cerkwy i niech pop chowa”. I pocho-
wał. [B.Radz.k.pr.35]

Można się jednak zastanawiać, w  jakim stopniu wybór cmentarza 
wyznaniowego jest podyktowany chęcią bycia pogrzebanym według 
obrządku własnej religii i  wśród współwyznawców, a  w  jakim jest 
to kwestia pochowania się przy swojej rodzinie. Wydaje się, że mo-
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tyw wyznaniowy nie jest tutaj najistotniejszy, to nie poczucie więzi 
wyznaniowej waży przy podejmowaniu takiej decyzji. W większo-
ści przypadków nie jest to kwestia wyboru cmentarza określone-
go wyznania, ale raczej wyboru osoby, przy której będzie się spo-
czywać – przy rodzicu czy przy współmałżonku, a szerzej: w którym 
skupisku rodzinnym będzie się znajdował grób, przy której rodzi-
nie – tej, w której się urodziło, czy tej, do której weszło się przez mał-
żeństwo. Tego typu motywacja pojawia się explicite w prośbach cho-
rych na łożu śmierci:

[Teściowa] przeszła na prawosławną. Ale jak zachorowała, to powie-
działa, żeby pochowali mnie w Michałowie, koło jej mamy, żeby na 
cmentarz prawosławny nie [ksiądz nie chciał odprawić pogrzebu]. […] 
No to wzięli swoją święconą wodę i  poświęcili sami, niech Pan Bóg 
przyjmuje. No to jak, niech im grzech będzie, prawda, jak tak robić? 
[…] Babcia mówiła, prosiła, żeby koniecznie tam pochować. Ja mówię: 
„Pochowamy w Piatience, to będzie się śniła, nie będzie spokoju nam. 
Bo chciała koło swojej mamy”. [P.Top.k.pr.19]

Wybór cmentarza katolickiego był podyktowany w  tym przypad-
ku potrzebą pogrzebania nie tyle we wspólnocie swojej wiary, ile we 
wspólnocie swoich zmarłych przodków. Motywacja umierającej zo-
stała potraktowana na tyle poważnie, że nawet po odmowie księ-
dza zdecydowano się na samodzielny pochówek, bez kościelnych sa-
kramentów. Msza została ostatecznie odprawiona przez batiuszkę. 
W  tym momencie była ważniejsza wola zmarłej, żeby być pocho-
waną w  pobliżu zmarłych ze swojej rodziny niż katolicka posługa 
w kościele i na cmentarzu. Było ważniejsze znalezienie się „na swo-
im miejscu” niż modlitwa księdza.

Podobnego typu motywacja – chęć powrotu do zmarłych z ro-
dziny, w której się wychowało, sprawiająca częstokroć niemałe kło-
poty rodzinie, ale mimo to uszanowana, pojawia się również przy 
wyborze między jednym katolickim cmentarzem a drugim:

Ja przyszła do niej i  mówię: „Mama, gdzież ciebie chować?”. A  ona 
mówi: „W Białohrudzie, dzietki”. A ja każu: „Nie, do Wawiórki, kiedy ty 
syna tam pochowała i męża, to i ciebie tam”. „A, dzietki, nie, mileńkije, 
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mnie siudy do dziewcząt [sióstr] prositsia”. Tut pochowała siestra, 
u siestry żyła i siestra pochowała. [B.Radz.k.pr.06]

Jak nietrudno się domyślić (widać to zresztą z  podanych tu przy-
kładów), ze względu na patrylinearny i patrylokalny charakter ukła-
dów rodzinnych w społeczności chłopskiej, dylemat wyboru cmen-
tarza staje przede wszystkim przed kobietami, bo to one przynależą 
do dwóch rodów – rodziny, w której się wychowały i do której we-
szły przez małżeństwo. W  momencie śmierci aktywizuje się za-
sadniczy problem społeczny wynikający z  rodowej bilateralności 
kobiety. Wybór cmentarza to rozstrzygnięcie dylematu, do której ro-
dziny chce się zostać „zapisanym” na stałe, z którą rodziną wejdzie 
się w ramy społecznej pamięci. Śmierć traktuje się tu jako moment 
przejścia i możliwość zmiany swojej dotychczasowej sytuacji rodzin-
no-społecznej; jest możliwe przywrócenie relacji zerwanych rytual-
nie w momencie małżeństwa. Śmierć jest zatem odwróceniem po-
rządku życia, w  którym przeszło się przez kolejne etapy zrywania 
więzów ze swoją pierwotną rodziną.

Motyw opuszczenia przez kobietę swojego domu rodzinnego, 
porzucenia go na rzecz rodziny męża, przejścia od swoich do „ob-
cych” i na „cudze”68, pojawiał się często w tradycyjnej obrzędowości 
weselnej i w folklorze. Zamążpójście było tu traktowane jako rytual-
na śmierć kobiety dla swojego własnego rodu, co potwierdzają liczne 
analogiczne czynności w obrzędowości weselnej i  śmiertelnej. Tak 
podaje np. Federowski: „Aby drużyna weselna zajechała szczęśliwie 
do domu bożego, matka panny młodej, gdy już mają ruszać, przyno-
si pełne wiadro wody, którą kolejno oblewa wszystkie konie” [Feder., 
1447]. Zwyczaj ten zyskuje istotne znaczenie w kontekście podobnej 
czynności wykonywanej w dniu pogrzebu: „Po wyniesieniu z cha-
ty, stawiają trumnę na ziemi tuż przy samym progu, poczem waźni-
ca (który tu tyle znaczy, co w Krakowskiem starosta pogrzebowy), 
wziąwszy pełne wiadro wody, wylewa ją na konia stojącego w  za-

68 W twórczości folklorystycznej, zwłaszcza w pieśniach weselnych, często przed-
stawia się rodzinę męża i jego wieś jako cudzą, obcą: „[…] a mnie sierocie w cu-
dzem kraju żyć…” [Dworak.]; „[…] jakże toj mołodyci na czużyni żywuczy…” 
[Kolb.]. 
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przęgu, by odwieźć ciało zmarłego na miejsce wiecznego spoczyn-
ku” [Feder., 1804]. Znacząca była przy tym osoba matki panny mło-
dej, która w obrzędowości weselnej odgrywała jedną z głównych ról. 
Więź matki z dzieckiem, a zwłaszcza matki z córką, była tu szcze-
gólnie eksponowana, bo to ona miała ulec zerwaniu w trakcie tych 
rytuałów. W tradycyjnych wierzeniach ludowych to właśnie matka, 
nie zaś ojciec, była obdarzona szczególną mocą magiczną, mogącą 
wpływać na dalszą pomyślność dziecka69. „Matczyne łzy – podaje 
Dworakowski – są ciężarem dla duszy dziecka [nie można opłaki-
wać dziecka po śmierci]; o ojcu mniej się mówi, spełnia on niekie-
dy rolę podrzędniejszą. W ogóle tutejszy lud przypisuje większe zna-
czenie matce niż ojcu. Matka – mówią – może dziecko przekląć, »że 
i skorania« [wskórania czegoś] nigdy ono nie weźmie, a ojciec nie” 
[Dworak., ZR, 151]. Również w obrzędowości weselnej matka po-
siadała rytualną zdolność sprzyjania nowo powstałej rodzinie: „Jak 
starhujuć kasu [warkocz], to maci maładym padaść za stoł misu ja-
jeszni i kubak piwa, to jeny adnajeju łożkaju jedziać i z adnaho kub-
ka pjuć na toje, kab u nich cięło życio była jednaść” [Feder., 1455].

Rytualne zerwanie więzi matki i  córki było warunkiem nie-
zbędnym do założenia nowej rodziny. W tradycyjnym patrylinear-
nym modelu rodziny chłopskiej wątek kobiecej strony musiał zostać 
wykluczony, ponieważ rodowa podwójność kobiety stanowiła nie-
ustanne zagrożenie dla wewnętrznej spójności w rodzinie męża. Po-
dobnie jest zresztą do dziś z kwestią społecznie pożądanej, choć czę-
sto nieprzestrzeganej normy przejmowania przez kobietę wyznania 
męża w małżeństwach mieszanych, co miałoby zapobiec wewnętrz-
nym konfliktom rodzinnym, w myśl często powtarzanego powiedze-
nia: „Nie ma gorszej chaliery, jak u kojki [w łóżku] dwie wiery”.

Dlatego w weselnych rytuałach młodej zabraniało się oglądania 
za siebie w chwili wyjazdu ze swojego rodzinnego domu: „Maładoj 
wyszołszy z chaty, nim na woz siadzie, ni możno ahladaćsia na swa-
ju chatu, bo nizadouho wiernułasieb tut wdowaju” [Feder., 1445]. 

69 Więcej na ten temat zob.: A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, 
Wrocław 2000. Autorce zawdzięczam też zwrócenie mojej uwagi na często po-
jawiający się w ludowych pieśniach motyw tęsknoty córki za matką i domem 
rodzinnym.



141CMENTARZ I  FORMY PAMIĘCI .  O DYNAMICE WYZNANIOWYCH GRANIC 

Było to jakby ostateczne zerwanie relacji z domem rodzinnym, choć, 
rzecz jasna, tylko w aspekcie rytualnym, który miał za zadanie wskazy-
wać na pewną normę społeczną, uświadamiać społecznie pożądaną hie-
rarchę wartości. Temat tęsknoty młodej małżonki za swoją pierwotną 
rodziną bardzo często pojawia się w pieśniach ludowych, w których po-
wtarza się motyw powrotu do domu pod postacią kukułki:

Oj, oddała mati doczku daleko od siebia,
Dała, prykazywała, szczob sim lit nie buwała.
A wona nie tierpiła, w roczok pryletiła,
Siła, pała u sadoczku
Na wiszniowym kustoczku
Siła, pała, zakowała, żałośnieńko zapłakała,
Oj, wyszła, da, staraj a mati,
Da zowzulki słuchati.
Czerwonaja kalinońka, oj, na wodu schiliłasa,
Mołodaja diewczynońka oj, ot rodu odbiłasa.
Oj, ot rodu, ot rodoczku, Biadaż mojmu żywotoczku. [Kolb.]

Wydała mnie mama za bory, za lasy,
Za bystry Dunaj
I tak skazała i tak przykazała:
Nie bywaj u nas!
A ja się obroce w siwo kukaweńkie
I przyjdę tutaj,
Usiądę w sadeńku przy drobnem ziołenku
I kować będę. [Dworak.] 

Właśnie echa tego zawodzenia, chęci powrotu do swojej rodziny sły-
chać dosyć często w  prośbach kobiet, które „stwarzają problemy” 
w  związku z  wyborem cmentarza. Motyw bycia pogrzebaną koło 
swojej mamy jest tutaj najczęściej spotykaną argumentacją:

Mama umarła pierwsza. Moja mama mówiła tak, że ja do Michałowa 
nie pójdę, bo ja tam nie mam czego, moja mama w Piacience pochowa-
na i siostra, i szwagier, i wszystkie, i ja tam idę. […] Pochowali, przyjeżdża-
my do domu, ja do tatusia mówię: „Tatku, to my mamę pochowaliśmy 
w Piacience. My na was śmierci nie czekamy, ale kiedyż to nastąpi ta 
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śmierć, prawda, kiedyś to trzeba będzie umrzeć. Gdzie my was pocho-
wamy?”. On zamyślił się i tak siedzi, siedzi, siedzi, mówi tak: „Ja ona za-
chacieła do swojej mamy, to i ja pójdu do swojej mamy”. [P.Top.k.pr.30]

Kwestia grzebania osób z małżeństw mieszanych jest więc tak na-
prawdę problemem związanym z przynależnością rodową. Jeśli po-
jawia się motyw wyznaniowy, to tylko w kontekście wyznania jako 
religii rodzinnej, ma związek raczej z potrzebą wierności religii swo-
jej rodziny, a nie z instytucjonalną przynależnością do Kościoła czy 
Cerkwi. I to głównie na kobiecie spoczywa ciężar podwójności – ro-
dowej, wyznaniowej, obrzędowej, co ujawnia się właśnie z pełną siłą 
w momencie wyboru miejsca ostatecznego spoczynku. W społecz-
nej instytucji małżeństwa kobieta jest łącznikiem między dwiema 
rodzinami i ich domowymi tradycjami, a w kontekście wyznaniowe-
go pogranicza i małżeństw mieszanych – między obiema religiami.

Na cmentarzu często spotyka się groby dwupokoleniowe, ale 
najczęściej to kobietę przypisuje się do rodziców męża, a nie odwrot-
nie. Widać to zwłaszcza w inskrypcjach nagrobnych. W niektórych 
napisach ujawnia się wewnętrzna hierarchia rodzinna: to mężczyzna 
posiada nazwisko (oraz imię); pozostali członkowie rodziny noszą 
jedynie imiona, a przez zaimki dzierżawcze i nazwę stopni pokre-
wieństwa określa się ich zależność względem głowy rodziny:

Tu spoczywa / Bernacki Antoni / żył 63 l. zm. XI 1966 r // żona Julija / 
/ żyła 65 l. zm.VI 1969r [Waw]

Józef / Danisiewicz / ż l. 88 z. 22 I 1964 // żona j. Albertyna / ż. l. 86  
z. 5 IX 1964 [Waw]

Tu spoczywa / Jasiukajczis Juzef żył lat 72 zm 4 II 1939 / i żona jego Ja-
dwiga / żyła l. 72 zm 22 X 1944 / i wnuk Juljan / żył l. 15 zm w 1945 r. /  
/ Pokuj ich duszy [Waw]

Mimo że prośba umierającej osoby jest niezmiernie istotna, istnieje 
bowiem przekonanie, że odmówienie czegoś osobie znajdującej się 
na łożu śmierci niesie ze sobą nieszczęście70, mężowie mają jednak 

70 M. Federowski podaje: „Hriech chto ni społnić usieho taho, szto baćko, maci 
albo chto umirajuczy razkazali, za heto toj czaławiek cieło życio szczaście ni 
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prawo przeciwstawić się woli zmarłej małżonki – w imię obrony in-
tegralności swojego rodu. Wobec zagrożenia rozbicia spójności ro-
dziny jest dopuszczalne sprzeniewierzenie się woli umierającej:

Żeby mama moja była umarła wcześniej, to ojciec byłby zabrał ją do 
Piacieńki i razem by ją pochował. To w tamtym końcu jest taki Osta-
szewski. On przecież, jego żona była też katoliczka. No to poszła też do 
cerkwi i całe życie była w cerkwi i dzieci poszły do cerkwi, a potem ona 
koniecznie do Michałowa chciała [na cmentarz katolicki], a on skazał: 
„Nie tędy droga! O, tam gdzie ja budu, tam i ty”. I pochował. I musia-
ła się tam pochować? On pochował! On, ona zmarła, to on pochował. 
[P.Top.k.pr.30]

Czasem jednak decyzja o pochowaniu zmarłej na „nie swoim” cmen-
tarzu wywołuje sprzeciw jej „pierwotnej” rodziny, zwłaszcza jeżeli 
jest to rodzina o silnym poczuciu swojej wyznaniowej tożsamości, 
które było pielęgnowane również przez samą zmarłą. Najczęściej jest 
tak w przypadku kobiet pochodzących z wiosek szlacheckich lub od-
dalonych od parafii innego wyznania.

To tut adzin, priedsiedaciel kałchoza aż z-za Lidy priwioz sabie palacz-
ku. A kakaja zakalonna [zawzięta] była, oj, oj. Nu i tut dom pastawili. 
I pażałujsta, chwareła, chwareła i umierła. A dzierżałasia wsia familia 
pry polskim. To do Biełahrudy [na cmentarz katolicki]. A jej o doczka, 
ona uże była wzrosła: „W Biełahrud nie dam powieści”. To doczka była 
prawosławna? Nie, polska. „Tut [tzn. w Radziwoniszkach, na cmenta-
rzu prawosławnym] – każe – budu chować. Nie wasze dzieło, a majo 
dzieło. Gdzie chaczu, tam matku pachowam”. Nu i ana upierłasia, i tut 
pachowali. Nie paszli nawet pajeść wsie eci krewnyje do chaty. Ot, wi-
dzisz, jest raznica niejakim ludziam. [B.Radz.k.pr.06]

W tym przypadku w grę wchodziła przede wszystkim kwestia spo-
łecznego prestiżu obu wyznań, przekonanie o niższym statusie pra-
wosławia i związanym z tym poczuciem degradacji zmarłej krewnej, 
którą w  końcu pochowano, wbrew jej woli, na cmentarzu prawo-

uczom ni mićmie, bo jemu toj niboszczyk ni spryjaje z taho świetu i ni prosić 
u Boha dla jeho szczaście” [Feder., 1241].
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sławnym. Pochowanie na cmentarzu innego wyznania jest sygnałem 
sprzeniewierzenia się jasno określonej wyznaniowej identyfikacji 
zmarłej („a kakaja zakalonna była”), samowolnej zmiany jej „przy-
rodzonej” religii. Rodzinie nie chodziło bowiem nawet o przeniesie-
nie zmarłej na cmentarz rodzinny „gdzieś za Lidą”, lecz jedynie na ja-
kikolwiek cmentarz katolicki i odprawienie katolickiej mszy.

Z punktu widzenia żyjącej rodziny, zwłaszcza zaś dzieci zmar-
łych, oddzielne grzebanie małżeństw jest niewygodne głównie ze 
względów praktycznych:

Wiecie, nam tak: cztery kwiatki trzeba kupić, tam dwa i tam dwa. A po-
mniki. To byłby jeden pomnik, a to dwa już trzeba. Wiecie, jakie to nam 
razło. [P.Top.k.pr.30]

Dlatego na ogół, o ile tylko wola umierającego nie była inna, mał-
żonkowie spoczywają razem na tym cmentarzu, który jest najbar-
dziej dogodny do odwiedzania dla dzieci i wnuków. Jest to najczę-
ściej cmentarz w pobliżu ich miejsca zamieszkania, a więc należący 
do takiego wyznania, jakiego jest małżonek. Należy jednak pod-
kreślić, że nie ma tu nigdy jasnej reguły: decyzja o miejscu pochów-
ku jest za każdym razem kwestią indywidualnego wyboru – trudno 
wyznaczyć jakiś obowiązujący wzorzec. Wybór cmentarza lokalne-
go (a więc bez względu na różnicę wyznania) jest opcją najbardziej 
praktyczną dla żyjącej rodziny; tutaj – oprócz względów rodzin-
nych – motyw więzi lokalnych zostaje wysunięty na pierwszy plan.

To nasze pochowane teraz, o, wiejskie, te nasze. Nasze polaki pocho-
wane tutaj [na prawosławnym cmentarzu]. Nie chcieli do Wawiórki, bo 
to córki, to syny tutaj ich żyją. A co oni tutaj, w ruskich tutaj żyją i tu, o, 
pochowane. To córka wyszedszy była za mąż za naszego, za prawosław-
nego, to po co im tam? Dzieci nie chcą chować daleko. Tutaj, to blisko, 
to oni przyjdą zobaczyć i wszystko, na cmentarz. [B.Fel.k.pr.16]

I właśnie w takich sytuacjach, kiedy więzi rodzinne i lokalne biorą 
górę nad religijnymi, dochodzi do spotkań ekumenicznych i prze-
mieszania wyznań na pogranicznych cmentarzach.
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Dialog cyrylicy z łacinką

Wyznaniowe przemieszanie na cmentarzach nie jest cechą widocz-
ną na pierwszy rzut oka. Często jedyną informacją, która świad-
czyć może o  religijnej przynależności zmarłego, jest mały krzyżyk 
wyryty nad tekstem inskrypcji nagrobnej lub zastosowany alfabet, 
choć i tu sprawa nie jest do końca jednoznaczna. Wiedza o wyzna-
niu zmarłego jest bowiem traktowana jako wewnętrzna sprawa ro-
dziny – nie jest to – informacja wystawiana na pokaz, dlatego cza-
sem w ogóle nie oznacza się religijnej identyfikacji zmarłego. Pytani 
o  różnicę między grobami prawosławnymi i  katolickimi rozmów-
cy udzielali zazwyczaj lakonicznych odpowiedzi: „Skąd wiadomo, że 
to ruskie groby? To czemu nie wiedzieć? Jak chowają się, to wiedzą” 
[B.Sur.k.kat.12]. W rezultacie jest czasem trudno oszacować stopień 
wyznaniowego przemieszania w obrębie jednego cmentarza.

W świetle tego, co zostało powiedziane na temat przyjmowania 
na cmentarz przez księdza i batiuszkę osób innego wyznania, należy 
przypuszczać, że na cmentarzu prawosławnym znajdziemy znacznie 
więcej grobów katolickich niż na katolickim prawosławnych. Uwi-
dacznia się to przede wszystkim w  inskrypcjach nagrobnych: na 
cmentarzach ka tolickich cyrylicę spotyka się zdecydowanie rzadziej 
(lub wcale, jak np. w Michałowie) niż na cmentarzach prawosław-
nych łacinkę.

Alfabet inskrypcji wskazuje na wyznanie zmarłego dopiero 
w kontekście innych inskrypcji, pisanych raz cyrylicą, raz łacinką. 
Jest to zatem informacja poboczna. Podstawową i zamierzoną tre-
ścią inskrypcji jest jej zawartość onomastyczna – imię i  nazwisko 
zmarłego wraz z datą śmierci i – ewentualnie – narodzin lub lat ży-
cia. Rzadko spotyka się teksty wykraczające poza ramy tej prostej in-
formacji: żył–zmarł71.

71 Udało mi się znaleźć zaledwie kilka tekstów o większej, niż jedynie informacyj-
na, zawartości: „Przechodni moje miły / wewstchnieniem do Maryi / nieopusz-
czajcie mej mogiły” [Mich/kat]; „Tu kres podruży / Tu koniec biedy” [Waw]; 
„Znikł nam z oczy a spamienci nigdy” [Waw].
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Na ogół jednak teksty inskrypcji przekazują również pewne in-
formacje dodatkowe, związane przede wszystkim z sytuacją rodzin-
ną zmarłego. Zmarły jest tu bowiem zawsze zmarłym z rodziny.

W kulturze chłopskiej, w której jednostka była bardziej postrze-
gana jako wiązka przypisanych jej ról społecznych niż indywidual-
na osoba, która nie funkcjonowała samodzielnie jako odrębna oso-
bowość, ale zawsze jako przedstawiciel jakiejś grupy – konkretnej 
rodziny czy konkretnej wsi – pamięć zbiorowa, pamięć o całej spo-
łeczności brała górę nad pamięcią jednostkową72. Świadczą o  tym 
najlepiej nagrobne inskrypcje, w których obok kanonicznej formu-
ły: żył–zmarł, pojawia się najczęściej informacja o pozycji rodzin-
nej zmarłego, a czasem też (na starszych nagrobkach) o miejscowo-
ści, z której pochodził – jest to bowiem ważna cecha jego tożsamości:

Tu spoczywa / Kazberuk Anna / w. Kuchmy-Gor. / żyła 83 lat / zm. 3 XII / 
/ 1953 r. / Pokoj jej / duszy. [Mich.kat.]

Wincenty / Prakop / zmarł 9 V 1947 r. / wieku 68 liat / ze wsi Garan-
cy [Waw]

Nowogrodzki Win-t / ze wsi Kurdiuki / zmarł 6 XI 1966 r. / w wieku 
lat 59 [Waw]

Nagrobek nie pełni tutaj wyłącznie funkcji upamiętnienia zmarłej 
osoby. Jest również formą upamiętnienia całej społeczności – ro-
dzinnej i wiejskiej. Jest świadectwem wystawionym także fundatoro-
wi, podwyższa status rodziny. Widać to wyraźnie na przykładzie na-
stępującej inskrypcji-modlitwy z cmentarza w Wawiórce: „Za dusze 

72 Zjawisko odzwierciedlania społecznego postrzegania jednostki w charakterze 
i stylistyce grobów widać jeszcze wyraźniej na przykładzie grobów dziecięcych. 
Pozycja dziecka w kulturze chłopskiej nie była nigdy specjalnie wysoka, bo nie 
było ono zdolne do ciężkiej pracy fizycznej, która stanowiła tu najwyższą war-
tość (por. S. Siekierski, Etos chłopski w świetle pamiętników, Kraków 1992). Dla-
tego też zmarłe dziecko, jako istota społecznie mało znacząca, grzebane było 
na ogół bez pogrzebu w piaskowej mogile, która mogła przetrwać zaledwie 10– 
–20 lat. Kiedy społeczna „wartość” dziecka zaczęła stopniowo rosnąć, znala-
zło to swoje odzwierciedlenie w ozdobnym charakterze dziecięcych nagrobków 
oraz umieszczanych na nich wierszowanych inskrypcjach, częstokroć znacznie 
bardziej podniosłych i zindywidualizowanych niż na grobach dorosłych osób.
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Malwiny / Wadejko i jej rodzice / i całe pokrowieństwo / ze wsi Ga-
rance / w.p. tym duszom”.

Niektóre inskrypcje to po prostu zapis dziejów rodziny, infor-
mujący o tym, kto i kiedy umarł, kogo pozostawił w żałobie, kto mu 
wystawił pomnik i, o ile groby znajdują się w skupisku rodzinnym – 
jakie były dalsze losy fundatorów. Inskrypcja nagrobna jest często 
jedynym dokumentem pisanym, dotyczącym historii rodziny, za-
wierającym konkretne daty, imiona, informacje o składzie rodziny  
(fot. 25 i 26).

Paбa Бoжaя Фeoфилa Гомза / poд. 1903 г. yм. 1958 г. / Mиp пpaxa eё! / 
/ Память oт мужа Николая Гомзы; Paб Божий Николай Степанович 
Гомза / pод. 1901 г. yмep 1962 / Мир праху его! / Память от детей [Leb]

W  inskrypcjach akcentuje się rodzinną przynależność zmarłych. 
Wyraża się to również w zastosowanych formach językowych. Czę-
sto zmarli z  rodziny chowani są pod jednym nazwiskiem użytym 
w formie zbiorowej, np.:

Peпники [dalej w  słupku, bez dat:] Ольга Иван Мария Григорий 
Анна / Леонтий Владимир [zostawione puste miejsce] / Mир праху 
их [Piat]

Lulewicze Antoni żył lat 66 zm. 3 VIII 1957 / Marianna żyła lat 46  
zm. 4 XII 1948 / Pokój ich duszom // [na górze:] Lulewicze Aniela żyła 
lat 56 zm. dnia 5 XII 1985 / Antoni żył lat / zm. dnia / Pokój ich duszom / 
/ Jezu ufam Tobie [Waw]

Tu spoczywają / Szpileckie / Michał / żył lat 86 / zm 4 VI 1959 r. / Mag-
dalenna / żyła lat 78 / zm 12 VII / 1957 / pokuj ich duszom [Waw]

Terminy pokrewieństwa to jedyne wspominane w  inskrypcjach 
funkcje pełnione przez zmarłego za życia. Najczęściej pojawiają 
się one w  dedykacjach, wskazując na społeczną (rodzinną) pozy-
cję zmarłego. Dedykacje są również sposobem na utrwalenie imion 
fundatorów nagrobka, dlatego też obok zapisów konwencjonalnych: 
„Pamiątka od dzieci”; „Pamiątka ot żony”; „Pamiątka ot syna i syno-
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wej”; „Pamiątka od córki i zięcia”, pojawiają się również napisy bar-
dziej indywidualne, uwzględniające imiona fundatorów: „Pamiątka 
od / bratanki Lioni / i męża Pietrusja” [Waw]; „Памятъ от дочери 
Яни и её семьи” [Leb]. Jeśli chodzi o zaznaczenie religijnej identy-
fikacji zmarłego, to rozmówcy twierdzili najczęściej, że już sam fakt 
pogrzebania na cmentarzu wyznaniowym wskazuje na tę przynależ-
ność. Zdaniem innych istotne jest przede wszystkim, aby nie zmie-
niać jego „prawdziwej” tożsamości wyznaniowej. Często bowiem, 
nawet mimo instytucjonalnej zmiany wyznania w  momencie ślu-
bu, człowiek jest nadal postrzegany jako należący do takiej religii, 
w  jakiej się urodził – wyznanie odziedziczone w  rodzinie jest po-
strzegane jako „naturalna” charakterystyka. Śmierć stanowi w  ta-
kim przypadku powrót do punktu wyjścia: przyjście na ten świat 
np. w rodzinie katolickiej oznacza, że również do „tamtego” – świata 
przechodzi się jako katolik, bez względu na to, co wydarzyło się po-
między tymi dwoma momentami granicznymi.

Niektórzy, jak tak rozmawiałam, niektórzy mówią, no kurcze, mój syn 
urodził się katolikiem, i dowód miał polski, i wszystko, a na pomniku… 
Bo ożenił się z prawosławną, brał ślub w cerkwi i zmarł, a na pomniku 
ma po rusku napisane. Mówi, jak to jest, mówi. W wielu przypadkach 
i to decyduje też, że ci ludzie nie chcą się wikłać w tym, już piszą po 
prostu normalny krzyż, normalny, chyba dlatego. To jest taki argument, 
że… mnie się wydaje taki ważki argument, że jaka by ta żona nie była 
taką prawosławną zagorzałą, taką ortodoksyjną bardzo, to też czasami 
przychodzi po rozum do głowy, myśli sobie: no ale dlaczego ja mam go 
przechrzcić? Jak się urodził inny? No i po śmierci pisze mu na tym… 
Mimo że wcześniej zmienił wiarę? Mimo że zmienił i to wcale nie prze-
szkadza, żeby nie leżał tutaj na tym prawosławnym cmentarzu, ale po 
cóż mu zmieniać, prawda? No, ja tak rozmawiałam z wieloma osoba-
mi, to wiele osób mówiło tak, że: nie, on, mówi, tam się urodził taki, 
to tam tego, albo ona się urodziła. Niech pisze, że ona Karolina ma, nie 
tam jakaś tam, wymyślać po rusku. [P.Top.k.kat.50]

Związek identyfikacji wyznaniowej zmarłego z użytym w  inskryp-
cji językiem sakralnym jest więc silny. Jak już wspominałam, język 
modlitwy jest często identyfikowany jako zasadnicza i często jedy-
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na różnica między prawosławiem i  katolicyzmem. Jest to widocz-
ne zwłaszcza w  epitetach stosowanych na oznaczenie obu wyznań 
i ich języków sakralnych, które są często traktowane synonimicznie 
i podlegają wzajemnej ekwiwalencji. Mamy więc „ruską” i „polską” 
wiarę, ale też „katolicki” i „prawosławny” język:

Ludzie mają takie książeczki, tam po prawosławnomu. No tak, bu-
kwy, te litery prawosławne. A tak „W imię Ojca” i tak pisze po prawo-
sławnomu – polskie słowa. [B.Pap.m.kat.19]

Polski najładniejszy, delikatny, katolicki język. [B.Now.k.kat.30]

Identyfikacja wyznania z językiem sakralnym przenosi się również 
na jego formę graficzną. Alfabet staje się również wizualnym zna-
kiem religijnym:

No, to kiedyś na tym terenie, to po prostu ta młodzież była uczona 
w cerkwi czytać z tych modlitewników, z tego, z tych książeczek ma-
łych. Oni uczyli się cyrylicy. Podejrzewam, że potem oni przenosili 
to… jak ktoś się uczył modlitwy cyrylicą, jak ktoś się uczył w cerkwi, 
coś tam, to przenosił, chciał mieć… To było takim symbolem… no dla 
nich to jest taki symbol ich wiary, no. [P.Top.k.kat.50]

Jednak również i ta kwestia nie jest do końca jednoznaczna. Na róż-
nice w stosowanym alfabecie inskrypcji, wynikające z przynależno-
ści do odmiennych tradycji Kościoła wschodniego i  zachodniego 
oraz ich odmiennych języków sakralnych, nakładają się inne – wy-
nikające z przynależności do dwóch państwowości: polskiej (stosu-
jącej łacinkę) i białoruskiej (stosującej cyrylicę). Aby dopełnić miary 
przemieszania, trzeba jeszcze zaznaczyć, że państwowość białoruska 
nie odzwierciedla się w stosowanym w inskrypcjach języku białoru-
skim (udało mi się znaleźć zaledwie kilka takich napisów): stosuje się 
tu język rosyjski (na Białorusi to równoległy język państwowy) ewen-
tualnie zniszczoną formę języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.

Często nie sposób ocenić, czy zastosowany alfabet jest pochodną 
języka sakralnego, czy państwowego. Jednak mniej więcej od lat 80. 
zarówno na Białorusi, jak i w Polsce, daje się zauważyć wyraźną ten-
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dencję dostosowywania się do języka państwowego: nowe groby na 
cmentarzach prawosławnych w Polsce mają coraz częściej inskryp-
cje pisane łacinką po polsku, natomiast nowa część cmentarza kato-
lickiego w Wawiórce ma w większości napisy cyrylicą po rosyjsku.

Można się w tym przypadku zastanawiać, czy zastosowany alfa-
bet dostarcza informacji o samym zmarłym, czy raczej o nadawcach 
lub czytelnikach inskrypcji. Nadawcą inskrypcji może tu być zarów-
no zmarły (jeśli przed śmiercią wyraził zdecydowaną wolę o zastoso-
wanym alfabecie na jego nagrobku), jak i fundator nagrobka (z regu-
ły żyjący współmałżonek lub dzieci zmarłego). Wybór alfabetu (czy 
może języka, którego alfabet jest zewnętrzną formą) może być rów-
nież podyktowany wyobrażeniami o potencjalnych adresatach napi-
su (np. wnuki zmarłego czy przypadkowi przechodnie, znający tylko 
alfabet języka państwowego).

No i oczywiście młodzież zaczęła protestować, że ona nie będzie mówić 
[w cerkwi] po rusku. Ale dlatego że nie rozumieją, czy że nie chcą? Dlate-
go, że są za leniwi, to są ludzie leniwi. No to może właśnie stąd ta łacinka 
na cmentarzu prawosławnym? Druga sprawa, że nieraz starsi myślą, że, 
aha, to jak ja umrę, to oni nawet nie przeczytają potem. [P.Top.k.kat.50]

Daje się tutaj zauważyć wyraźna różnica pokoleniowa: groby ludzi 
średniego i młodego pokolenia, urodzonych już w latach powojen-
nych, mają niemal wyłącznie inskrypcje w języku zgodnym z języ-
kiem państwowym, natomiast pokolenie przedwojenne z reguły wy-
biera język swojego wyznania. Może to być spowodowane zwykłą 
nieznajomością: w  Polsce – cyrylicy, na Białorusi – łacinki wśród 
młodszego pokolenia, które częstokroć w ogóle nie uczyło się tych 
alfabetów w szkole. O ile język mówiony, używany w świątyni, jest 
jeszcze dla nich choć trochę zrozumiały, o tyle pojawiają się trudno-
ści w kontakcie z językiem pisanym. Stąd zresztą popularne na Bia-
łorusi katolickie katechizmy dla dzieci pisane w języku polskim, ale 
cyrylicą (fot. 14).

Zjawisko nakładania się języka sakralnego i  państwowego jest 
szczególnie widoczne w przypadku inskrypcji na grobach osób z tej 
samej rodziny: informacje o starszych zmarłych są pisane w języku 
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wyznania, informacje o zmarłych z młodszego pokolenia – w języku 
państwowym. Tak jest np. na dwóch grobach stojących razem w tej 
samej abgarodce – pierwszy z nich jest tradycyjny, drugi w nowoczes- 
nej stylistyce radzieckiej, starszy ma inskrypcję po polsku, młodszy – 
po rosyjsku (fot. 5):

Barejry[?] Selewicz 1916–1979 / Pokój jego duszy / Pamiątka od żony 
i dzieci

Селевич Геннадий Збыславович / 1967‒1989 / Дорогому сыну брату 
мужу и папочке [Waw]

Do spotkania cyrylicy z łacinką w ramach jednego skupiska czy na-
wet jednego pomnika dochodzi również wówczas, gdy współmałżon-
kowie z  tego samego pokolenia umierają w dużym odstępie czaso-
wym. Wówczas inskrypcja dla osoby wcześniej zmarłej (z reguły jest 
to mężczyzna) jest fundowana przez współmałżonka; osoba zmarła 
później dostaje tablicę z inskrypcją najczęściej od swoich dzieci i jest 
już ona pisana w alfabecie języka państwowego. Zmianie podlega tu-
taj zresztą nie tylko sam alfabet, ale czasem też nazwisko, którego for-
mę fonetyczną dostosowuje się do użytego alfabetu (fot. 11):

Antoni Kuklis 1904‒1979 / Pokój jego duszy / Pamiątka od żony – 
Kyклис Mapия Ивaновнa / 1910‒1984 / Пaмять oт детей [Waw]

Miciłowicz / Jan / żył lat 65 / zmarł 73 r – Mитилович / Зофья /  
/ Иосифовна / 1906‒1989 [Waw]

Бирицки / Константин / жил лет 58 cк 8 1973 – Wiera / Birycka /  
/ żyła lat 78 zm 1992 r [Mich/pr]

Nie zawsze jednak klucz pokoleniowy jest wystarczającym narzę-
dziem do wyjaśnienia powodów zastosowania różnych alfabetów. Ta 
kwestia bywa też często dziełem przypadku – widać to najlepiej na 
przykładzie odnawianych nagrobków (niektóre z nich wymagają re-
nowacji średnio co 20 lat). Na prawosławnym cmentarzu w Micha-
łowie na jednym z takich grobów, w którym spoczywają prawosławi 
małżonkowie (świadczą o tym krzyże nad tekstem), na całkiem no-
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wych tablicach z inskrypcjami jedna z nich jest pisana cyrylicą (mąż 
zmarł w 1973 roku), druga łacinką (żona zmarła w 1992 roku). Pod 
spodem umieszczona jest tabliczka – dedykacja zapisana cyrylicą: 
Память oт жень u детей. Dlaczego oboje małżonkowie, mimo że 
byli tej samej wiary, mają napisy w różnych alfabetach? Czy kobie-
ta była z pochodzenia katoliczką, czy może zmarła w czasie, kiedy 
powszechnie zaczęto stosować łacinkę, również na cmentarzu pra-
wosławnym? Dlaczego więc inskrypcja jej męża napisana jest cyry-
licą, skoro jego tablicę odnowiono w tym samym czasie, w którym 
wykonano tablicę żony? Czy odtworzono po prostu napis w takiej 
formie, w jakiej był pierwotnie? Być może tak, skoro dedykacja oт 
жень u  детей pisana jest również cyrylicą (na osobnej odnowio-
nej tabliczce), a pochodzi przecież z czasów, kiedy żyła żona zmar-
łego… Równie zagadkową sytuację spotykamy w Michałowie na in-
nym grobie prawosławnych małżonków: tutaj również żona przeżyła 
męża o 20 lat, ale oboje mają nową wspólną tablicę zapisaną łacin-
ką, natomiast dedykacja: Память oт жены u сынов, na osobnej ta-
blicy jest zapisana cyrylicą. Czy jest to jeszcze stara tablica z lat 70. 
(nie wygląda na taką), kiedy umarł mąż i po prostu zaoszczędzono 
na materiale, czy też przepisano mechanicznie ze starej tablicy na 
nową? Czy była to decyzja podjęta przez kamieniarza bez porozu-
mienia z rodziną, czy też fundatorzy sami zażyczyli sobie takiej właś- 
nie formy?

Cyrylica z łacinką „spotykają się” na kilku poziomach. Po pierw-
sze jako sąsiadujące teksty inskrypcji, napisane w dwóch wersjach ję-
zykowych i odpowiadających im alfabetach. Ta sama (z reguły) treść 
jest więc wyrażana raz łacinką, raz cyrylicą. O pełnej przekładalno-
ści, występowaniu w podwójnej formie graficznej, zarówno w zapi-
sie ruskim, jak i polskim, można jednak mówić dopiero na pozio-
mie wyrazów – antroponimów. Te same imiona i nazwiska pojawiają 
się często w obu zapisach, jakby oswajane, przyzwyczajane do przy-
bierania raz jednej, raz drugiej formy:

Anna Ostrowiecka / żyła lat 77 / zm. 1998 r. – obok I – Анна Островецка / 
/ yм. 1955 r. [Mich.pr]
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Trochimczuk Maria ur. zm. 1988 – Tpoxuмчук Мapия 1974 [Piat]

Aннa Maлaшевска 1940 – Anna Małaszewska 1941 [Piat]

Inskrypcje na grobach zgromadzonych w  skupiskach rodzinnych 
układają się często na wzór polsko-ruskiej szachownicy, np. w jed-
nym rzędzie: Piotr Gryc 1947, Maria Gryc 1969, Poман Грыц 1975, 
Петро Грыц 1980 [Piat] czy kilkanaście grobów w trzech rzędach 
z nazwiskiem Jarockie naprzemiennie z Яроцкие [Mich.pr] (fot. 12 
i 17). Czasem alfabet „kłóci się” z własnym językiem: typowo pol-
skie imiona zapisane są cyrylicą (Боголейша Николай Чеславович, 
Адамчук Чеслав Вацлавович, Якубовский Тадеуш Юзефович) ty-
powo ruskie zaś łacinką (Sofja Surowińska, Anton Wasilewski, Sie-
maszko Zina). Różne są też formy nazwisk kobiet, nawet tych pi-
sanych cyrylicą: te same nazwiska miewają formy krótsze i dłuższe, 
z końcówką wschodniosłowiańską: Ebгения Каменьска i Нaдежда 
Кaменьская; Aннa Cocновска i Cтeфанuда Сосновская; Богуцка 
Анна i Богуцкaя Анна.

Różnica w pisowni imion i nazwisk jest również pochodną cią-
głego ich tłumaczenia z  jednego języka na drugi, wzajemnego do-
stosowywania się jednego i  drugiego systemu fonetycznego i  alfa-
betycznego. Dostrzega to mieszkanka okolicy szlacheckiej, która 
tłumaczy dlaczego jej nazwisko ma różne wersje pisane:

Ale widzieliśmy kilka wersji nazwiska Rouba, Raubo, Rowbo, różnie… 
To widzi pani, to wszystkie, byli, jak po polsku to Raubo. Ale to jak po 
prostu jest Roubo, w białoruskim języku pisze się, a w ruskim języku 
„we” pisze się. Nie pisze się u kreskowane „te”, a „we”. Jak pisało się po 
rusku Rowbo. I jak ja urodziłam troje dzieci, no to kiedyś wypisywało 
się tam u jednych i moje imię pisali to Jelena, to Alina, to gdzie Hele-
na. I u każdego dziecka było inaczej: gdzie Rowbo, gdzie Raubo, gdzie 
Rouba. I tak potem zabrała wszystkie te już nasze metryki, tut sekre-
tarz z sielsawietu i przerobiła ona tam na Rowbo. I my już dali spokój. 
A rzeczywiście nasze nazwisko Raubo, Raubo. To dużo, które pisze się 
Raubo, to Rouba. [B.Rou.k.kat.31]
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Jednak dla większości mieszkańców wiosek chłopskich różno-
rodna pisownia ich nazwisk nie jest łatwo dostrzegalna. Przyzwycza-
jeni do wersji mówionej swojego nazwiska z rozmaitymi dopuszczal-
nymi obocznościami nie zwracają oni uwagi na ich równie rozmaitą 
pisownię. Napisy często wskazują na odwzorowywanie bezpośrednio 
z mowy. Imiona i nazwiska oraz ich ortografia nie mają swojej for-
my kanonicznej, nie podążają za konwencjonalizacją tkwiącą w sa-
mej naturze pisma. Stąd zapewne dopuszczalność rozmaitej pisow-
ni tego samego nazwiska. Niektóre z nich mają tyle wersji pisanych, 
ile razy występują w inskrypcjach na nagrobkach, nawet w bezpo-
średnim sąsiedztwie: Zofiia Jastszębska; Pelagiia jastszemska, Jast-
szemski Piotr, Jastremski Józef [Waw]; Czesław i Kazimeż Paleiczjk, 
Anna Polejczyk, Jan Palejczyk, Paleiczyk Anna, Palejczyk Jaugeńuś 
[Waw]. Podobnie jest z pisownią imion: można tu spotkać zarów-
no Józefa, jak i Juzefa, Kazimierza i Kazimieża, Katarzynę i Kataży-
nę. Jest też różnorodna i zdecydowanie niekonwencjonalna ortogra-
fia napisów na dedykacjach: Pamiontka ot żony i synóf, Pamiantka od 
curak, Pokui jeho duszy [Waw].

Tego typu napisy świadczą o  trudnościach ich autorów w  po-
sługiwaniem się pismem, o nowości tej formy ekspresji w kulturze 
chłopskiej, nawykłej do „ustnego sposobu bycia w świecie” [określe-
nie Rocha Sulimy]. Dla starszego pokolenia, zwłaszcza mieszkańców 
Białorusi, pismo to zjawisko nie do końca jeszcze zinternalizowane, 
a przez to wciąż jeszcze niecodzienne, stosowane przy szczególnych 
okazjach. O jego odświętnym charakterze świadczyć mogą oficjalne 
formy imion umieszczone na nagrobkach na cmentarzu katolickim 
w Wawiórce. Sam fakt ich zapisania domaga się formy uroczystej, 
która na co dzień nie jest stosowana, stąd trudności z  jej znalezie-
niem. Imiona oficjalne, pełniące w inskrypcji funkcję honoratywną, 
są tu bardziej znane ze słyszenia niż z zapisu, dlatego miewają róż-
ne formy oboczne: Henowefa/Geonefa, Wikenti/Wincęty, Filemiena, 
Emeljan, Salameia, Helenna, Jaugeńuś, Walerija, Orszula, Karołjna, 
Edmond, Parfiry, Barejry, Wiktoryja, Pietrunela, Sylwestry, Zygmąd.

Na białoruskich cmentarzach wpływ oralności, nakładania się 
ustnego i  pisemnego typu świadomości, jest szczególnie widocz-
ny. Obiektywizująca natura pisma zostaje zakłócona przez pozatek-
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stową praktyką życiową: napisy zdradzają swoich autorów, pokazu-
jąc ich indywidualne cechy. Sformalizowany zapis ulega wpływom 
mowy codziennej, jego bezpośrednim źródłem jest język mówio-
ny wraz ze wszystkimi specyficznymi cechami fonetycznymi, nie zaś 
standardowa forma języka pisanego. Dlatego zarówno w  polskich, 
jak i  rosyjskich napisach przebrzmiewają elementy gwary białoru-
skiej z charakterystycznymi dla niej zmiękczeniami, akaniem i dzia-
kaniem (fot. 8 i 9): Boliesław, Walierjan, Teklia, Szpiliecki, Chaliaw-
ski, Pamiantka od / curak; Oboja z Roubów; Pokój jeho duszy; Pa od 
męnże i dieci; żył liat 38. Obecne są również białoruskie formy flek-
syjne: Kochanemu mężu i ojcu; Śpi spokoino mama moia / wieczna-
ja pamic od syna Józefa; pokój twojej duszie; żyli po 6 miesjoncy; Żyła 
41 rok.

Niestandardowe, pozakanoniczne właściwości wykazuje też 
sama forma graficzna tych napisów. Wiele z  nich, zwłaszcza na 
starszych grobach, jest wykonanych przez kogoś z  rodziny zmar-
łego, z  reguły mało obytego z pismem, kto pozostawia w  inskryp-
cjach swoje indywidualne cechy chirograficzne. Chodzi tu nie tyl-
ko o mieszanie mowy z pismem, ale też o mieszanie alfabetów i liter, 
również majuskuły z minuskułą (Story / frANCISZEK / Гtory MaR / 
/ Ian. ChOdySZ Orszuli / ZdOMU Filipczyków [Waw]) lub mylenie 
poszczególnych liter, tak że czasem trudno jest odczytać zamierzoną 
treść (гżtawiec Jan / zyt 48 lat / zmar 44 rok / гwete pam; Jozce Paclko; 
Swehjei / pomenci [Waw]).

Tego typu przestawienia zdarzają się również samym kamie-
niarzom, którzy wprawni na co dzień w  posługiwaniu się cyryli-
cą lub też łacinką, często mimowolnie wplatają w wyrazy lepiej im 
znane litery. Dlatego graficzne interferencje alfabetu rosyjskiego 
i polskiego spotyka się często w obrębie jednego wyrazu (fot. 10). 
Z reguły wynikają one z podobieństwa niektórych liter, np. s – г, n –  
п (CiChпo / Гtaпiгlaw / i гovia, [Waw]), n – и (Dyoиizy Eismat /  
/ l.38 zm 1941 matka Aииa lat 68 zm 1942, [Waw]), p – ф (Фokui 
duszy jej / Фamięć от syпa [Mich]). Czasem wykonawca napisu „za-
pomina się” i zamiast liter łacińskich wstawia z przyzwyczajenia cy-
rylicę (Pamiotka / ot дzeci [Waw], Filipczyk Гelenna [Waw]) lub też 
zaczyna cyrylicą, a kończy łacinką (Пeтp жиl 60 let [Leb]). Jest jed-
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nak znamienne, że fundatorom nagrobka takie pomyłki nie prze-
szkadzają – albo nie są w stanie ich dostrzec, albo nie uważają ich za 
istotne. Pismo nie zyskało tu jeszcze w pełni autonomicznej pozycji 
i wizualnej stałości – jest obarczone kontekstem tej konkretnej sy-
tuacji, w której się pojawiło: w sytuacji pogranicza i w społeczności 
o przewadze komunikacji ustnej.

Być może dlatego zdarza się, że kwestia odróżniania cyrylicy 
i łacinki nie stanowi przedmiotu refleksji, ponieważ sam aspekt ma-
terialny pisma, jego umieszczenie na nagrobku jest faktem bardziej 
istotnym niż jego forma graficzna, wyrażająca się w tym czy innym 
alfabecie. Jedna z moich rozmówczyń nie zwróciła uwagi na to, że 
inskrypcja na wybudowanym już dla niej trzy lata temu nagrobku 
jest wypisana cyrylicą, nie zaś, jak przypuszczała, łacinką:

Ale dużo grobów już jest, to z 90. lat już, że polskimi literami zapisane, 
a nie ruskimi. To i u nas polskie litery my podali. Ale po rusku napisa-
ne… Po rusku napisane? No pewnie, no pewnie, po rusku! Po rusku? 
Mówili, że po polsku pisze… Bo my… ona [ktoś z  firmy kamieniar-
skiej] przyjeżdża do nas. My u jej zamówili i tam ona napisała wszystko. 
I przyjeżdża, że wszędzie i w Zabłudowiu szukała u batiuszki, że Felicja 
[imię rozmówczyni]. I u batiuszki nie ma nigdzie. I w Zabłudowiu, że 
zaszła. To ja już tu jestem. A to, mówi, wszystkie dokumenty przerzucił 
w Zabłudowiu i nie ma Felicji. I przyjechała i ja mówię, bo ja, mówię, 
chrzczona jestem w kościele. Że Felicja to polskie imię, tak? No. Ale kto 
to szukał? Ten co już, pamnikarz. No, oni nie wiedzieli jak tego, skąd ta-
kie imię się wzięło, że nie ma nigdzie. [P.Top.k.pr.25]

Polskie imię – polskie litery. Związek ten wydał się rozmówczyni tak 
oczywisty, że nie musiała sprawdzać, czy jest tak w istocie. Ta swo-
ista nieodróżnialność alfabetów, czy raczej niedostrzeganie różnicy, 
która osobom z zewnątrz wydaje się nazbyt widoczna i oczywista, 
jest efektem typowym dla opisywanego szczegółowo przez socjolin-
gwistów73 zjawiska społecznej dwujęzyczności (dyglosji). Równole-

73 Sam termin został wprowadzony przez A. Fergusona na oznaczenie wymien-
nego stosowania dwóch odmian tego samego języka, natomiast J. Fisch-
man zmodyfikował pojęcie dyglosji, stosując je do oznaczenia społecznego 
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głe stosowanie dwóch języków jest czymś tak naturalnym, że często 
fakt przejścia z jednego kodu na drugi (tzw. code-switching) jest nie-
zauważalny zarówno dla samego mówiącego, jak i  jego słuchacza. 
Dwujęzyczność funkcjonuje tu na zasadzie repertuaru dwóch syste-
mów, które uzupełniają się w różnych sytuacjach społecznych. Takie 
zjawisko sprzyja mieszaniu się języków, ich interferencji dokonują-
cej się na rozmaitych stopniach językowego sytemu. Dyglosja i zwią-
zane z nią interferencje są najczęściej analizowane w ramach języ-
ków mówionych. Na opisywanych tu cmentarzach mamy natomiast 
do czynienia z interferencjami języków pisanych – głównie ich form 
graficznych, czyli mieszaniem się liter.

Dwuimienność, podwójność

Wspomniałam o  przekładaniu imion z  jednego języka na drugi. 
Problem dwuimienności ma tutaj jednak głębszy, niż tylko języ-
kowy, wymiar. W kulturze tradycyjnej imię jest często utożsamio-
ne z osobą, która je nosi. Przy wspominaniu zmarłych koniecznie 
trzeba wypowiadać ich imiona („Jak pryjde tridcatyj dzion, to zaku-
pliajut u nas mszu za wsiu rodzinu i pominajut jeho imię”), przy za-
mawianiu chorób jest konieczna znajomość imienia chorego, który 
sam może być nieobecny podczas modlitwy („I ot, na imia, primier-
no Lodzia, czy Jadzia. I malitwu zhaworit, i wsio, i pamahaje. A gdzie 
ona wtedy jest? Aj, Boże, może być i w drugim mieszkani, aby on 
imię wiedał” [B.Pep.k.kat.37]). Imię jest tu ważnym elementem toż-
samości, częstokroć określającym człowieka, nadającym mu pewne 
cechy, wróżącym pewien los. „»Kali u siele jeść jaki durny, abo pja-
nica, abo złodzij, to ni możno jeho imienia dawać dziciaci, bo jeno 
takoje samo byłob« (»A Boże mój! Na co jemu takie imie dali? Żeb 

bilingwizmu. Por. też na ten temat: S. Gal, Language Shift. Social Determi-
nants of Linguistic Change in Bilingual Austria, Academic Press, New York– 
–San Francisco–London 1979, J. J. Gumperz, Language and Social Identity, 
Cambridge 1982, E. Smułkowa, Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dy-
glosja, czy coś innego?, w: Język a tożsamość na pograniczu kultur, red. E. Smuł-
kowa, A. Engelking, Prace Katedry Kultury Białoruskiej UwB, t. 1, Białystok 
2000 i in.
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jemu inne dali, może byłby lepszy« – Wyrzekanie pewnej szlachcian-
ki)” [Feder., 1644].

Mąż Mikołaj i syna dali Mikołaja, bo chcieli chrzcić tego starszego, ale 
mój tata mówi: „Ochrzcijcie tak, jak tato, on taki dobry, spokojny, to 
może taki będzie syn”. [P.Top.k.pr.19]

Jest ważne, aby imię nadane na chrzcie było imieniem „świętym”, 
odwołującym się do konkretnego świętego patrona. Jest to istotne ze 
względów rytualnych: imię musi należeć do świętego porządku, po-
nieważ wymienia się je w modlitwie.

„Święty tam Janie, patronie tej duszy, módlcie się za nią”. O tak śpiewają 
tak u nas. Jak modlimy się, takie imię śpiewają, toż ot mówią niektóre: 
„Jakie wy imię dajecie? A jak będziecie wy, mówi, jak on umrze, jakie 
wy imię będziecie wspominać?”. Nie ma imia takiego. Nu, te swoje 
Alina dali. Nie ma Święta Alina. [B.Pap.k.kat.17]

[do trumny] Różaniec tylko na rękę i szkaplery, i obrazik z patronką, 
czy na czyje imię tam chrzczona. [B.Sur.k.kat.15]

Jednak na poziomie życia codziennego możliwe jest tłumaczenie 
imienia otrzymanego na chrzcie, a  więc imienia z  porządku języ-
ka sakralnego, na jego wersję codzienną, lokalną, najczęściej biało-
ruską, bo taki jest język stosowany na co dzień (w Polsce – już tylko 
przez najstarsze pokolenie).

Do tego doszli już, że nawet polskiego imia nie chcieli nazywać. Ksiądz 
ochrzci jednym, a tut nazywają tam Jan – to Iwan, Władek – to Wało-
dzia. Tak po wiosce nie chcieli nazywać. [B.Pap.m.kat.21]

Ksiądz po-swojemu kryścit, pa-polsku. A  jak rodzice chcą ruskie 
imię? Wsio rawno, pierewiedzie na swajo, a wy nazywajcie pa-rusku. 
[B.Rou.k.kat.33]

Często zdarza się więc, że człowiek ma dwie wersje swojego imienia – 
oficjalną „od chrztu”, która wskazuje na jego wyznaniową identyfi-
kację i która zostaje też umieszczona na nagrobku, oraz wersję fami-
liarną, miejscową, stosowaną na co dzień. Ta wersja miejscowa nie 
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musi się wiązać z wyznaniem. Na przykład jedna z moich rozmów-
czyń, którą wszyscy we wsi nazywają Janią, bo „tak wołała na nią 
w domu mama”, na nagrobku ma wpisane imię Nina, nie zaś Janina. 
Ten zwyczaj „przemianowywania” jest dosyć powszechny i dawny. 
Czasem staje się obiektem kontrowersji, jak w poniższym przypad-
ku, kiedy to zmienione imię stało się przezwiskiem dla całej rodziny, 
stosowanym przez mieszkańców wsi od kilku pokoleń:

To kiedyś nie tłumaczyli tego i nie interesowali się tym. No to chociaż 
ona, choć ochrzcili po rusku, po rusku to jest Timfoder , a po polsku 
Tomasz. Ma dwa imiona? Nie, to jedno imię, ale to na ruskim języku to 
jakieś tam bardzo takie, które się nie podobało dla mojej prapraprapra-
prababki. To ona nazywała tego synka swego jak tam tak, mój ojciec już 
mówił, jak tam chrzcili, to chrzcili, jest ochrzczony, ale nazywała jego 
matka mój Tomasz, mój Tomulek. Mój Tomuś, mój Tomeczek. No to 
ludzie tak wzięli na języki, bo co oni jeden drugiego nie wiadomo za 
co, za tego Boga pruł nienawiścią, no to takie przezwisko dali dla tego 
mojego ojca dziadka: Tomoczkowyj. Tomoczkowa, to zapytaj się swojej 
babci, to ci opowie, że do dziś dnia to był mój ojciec Tomoczków Józik, 
a ja Tomoczkawa Regina. [P.Top.k.kat.22]

Obecnie ten wyraźny podział na imiona katolickie i prawosławne, ja-
sno określające wyznaniową przynależność, został jednak zachwia-
ny. Zwłaszcza młode pokolenie, wychowane – w zależności od pań-
stwa, w którym mieszkają – w  języku rosyjskim albo polskim, nie 
chce nadawać imion zgodnych z językiem sakralnym, stosując wy-
bór indywidualny, w zależności od własnych upodobań. Nie podoba 
się to starszym ludziom, bo to jest dla nich pomieszanie porządków:

Ruskimi imionami teraz chrzczą, nawet i  u  nas w  kościele. Dlacze-
go wybierają dzikie imiona, a nie polskie, żeby dziecko miało patro-
na, do którego może się modlić? I imiona polskie zmieniają na ruskie. 
Moi synowie na przykład: Stanisław – Sława, Janek – Wania, córka Ge-
nia – Żenią. Ja od bierzmowania mam Teresa. Mam jej obrazek, już na 
śmierć chowam, żebym miała przewodniczącą. [B.Lid.k.kat.20]

Dla starszych ludzi nadal w wymiarze religijnym obowiązuje ścisły 
podział na to, co prawosławne i katolickie – chodzi tu przede wszyst-
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kim o stosowany język. Wersja imienia też należy do sfery językowej: 
w kościele powinno się chrzcić po polsku – w cerkwi po rusku. Imię 
jest znakiem języka sakralnego, a więc również samego wyznania. 
Na poziomie sakralnym obowiązuje jedna tylko opcja, nie wolno ich 
ze sobą mieszać. Tutaj granice są jasne i nieprzekraczalne. Jest wy-
znaczona norma. W młodszym pokoleniu społeczny podział na dwa 
porządki – sakralny i codzienny nie jest tak jasny, dlatego ta norma 
przestaje obowiązywać. Możliwe staje się mieszanie języków sakral-
nych z codziennymi. Brak tu jasno wyznaczonych granic.

Problemy pojawiają się również w momencie podawania imion 
na wypominki lub w  modlitwach za zdrowie. Dla ludzi starszych 
tłumaczenie jest naturalne – wymienne stosowanie polskiej i  ru-
skiej wersji imienia w zależności od miejsca modlitwy – w cerkwi 
czy w kościele. To kontekstowe przekładanie odbywa się w sposób 
często niezauważalny, automatyczny. Znowu mamy tu do czynienia 
z nie do końca świadomym, sytuacyjnym przełączaniem kodu.

A teraz dawała za upakoj i zapomniała Jurka zapisać. Pisała w domu 
i  zapomniała Jurka, [wnuczka – mowa o  jej ojcu:] Jurek się w  grobie 
przewraca… A  później ja mówię… I  matuszka wyniosła tą kartkę: 
„A gdzie wasz Grigorij?”. Że nie zapisany Jurek jest. [wnuczka:] Kto, 
kto? Grigorij. Ja mówię: „Drugi raz to już zapiszę”. [P.Top.k.pr.25]

Jednak córce rozmówczyni to tłumaczenie imion wydaje się niena-
turalne i wykonywane rozmyślnie. Ruska forma imienia jej męża ma 
sugerować chęć „przeciągania” go na prawosławie. Zmiana imienia 
kojarzy się więc ze zmianą wyznania.

Bo mojej śp. męża też przechrzciła na Jurija. Mówię: „Jaki on Jur-
ja, jak on Jerzy!”. I zawsze cały czas, to były z tą… No, ale możesz sobie 
mówić… A to nie było dla niej jakieś takie automatyczne, że ona myśli 
sobie po rusku? Moja droga, to nie może być automatyczne, ja jej w oczy 
tak powiedziałam. Ona mówi: „Aj, bo ja tak myślę i tak tego”. To ja mó-
wię: „To co, chciałaś powiedzieć, że to już jest taki automat, że ty już od 
razu przekręcasz, no nie? Ty tutaj mi się nie wymiguj, że to jest auto-
mat – mówię – bo jak chcesz, to powiesz tak”. „A, bo to u mnie, to tak 
będzie…” Mówię: „Tak na siłę, tak naciągasz tą religię, naciągasz – 
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mówię – ale wiesz, to nie da się naciągać, to za krótka kołdra”, mówię. 
Tak rozmawiałam z nią, mówię: „Ty nie przekręcaj jego, bo on żaden 
Jurij, tylko on Jerzy”. [P.Top.k.kat.50]

Podwójne, „przechodnie” imiona to znak pogranicza typu otwarte-
go, gdzie granice między jednym i drugim wyznaniem są na tyle roz-
myte, że możliwe staje się swobodne przechodzenie z  jednego po-
rządku do drugiego.

Wnioski

Jak wynika z przedstawionej analizy, wiejskie cmentarze są odzwier-
ciedleniem społeczności, do których należą, są wskazaniem na war-
tości kultywowane przez te społeczności, czytelnym zapisem zjawisk 
społecznych i kulturowych. Ich wygląd, sposób organizacji jest prze-
jawem charakteru i  treści pamięci, jaka w intencjach ich użytkow-
ników ma być tam utrwalona. Pokazuje też zmiany, jakie dokona-
ły się w tym zakresie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Zmiana 
w materiale budulcowym nagrobków, w ich zewnętrznym wyglądzie 
i  stylistyce jest materialnym zapisem tendencji do coraz bardziej 
zindywidualizowanego zapamiętywania zmarłych, do odchodzenia 
od popularnego niegdyś modelu wspólnego wspominania wszyst-
kich zmarłych z danej społeczności, zlewających się z czasem w bez-
imienną zbiorowość przodków. Ta zmiana jest więc także wskaza-
niem na stopniową rezygnację z  życia wspólnotowego, na którym 
zasadzało się niegdyś funkcjonowanie wiejskich społeczności w kul-
turze chłopskiej.

Na pograniczu wyznaniowym cmentarze są również dobrą ilu-
stracją samego zjawiska pograniczności, sposobów radzenia sobie 
z sytuacją religijnych podziałów i związanych z nimi różnic kultu-
rowych. Okazuje się, że jeśli idzie o  samo wydarzenie śmierci ko-
goś ze społeczności lokalnej, to dzieje się ono zawsze ponad różni-
cami i  podziałami. Chłopska obrzędowość pogrzebowa jest bodaj 
jedną z ostatnich, która w pełni jeszcze mobilizuje całą społeczność 
do wspólnotowych zachowań. Drobne różnice rytualne między pra-
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wosławnymi i  katolikami zostają w  takich sytuacjach unieważnio-
ne, a granice międzywyznaniowe (np. uczestnictwo w „nie swojej” 
mszy) przekroczone.

Sama przestrzeń cmentarza wyznaniowego jako instytucjonal-
ne rozdzielenie katolików i prawosławnych zostaje tutaj zanegowana 
przez ciągłe przekraczanie wyznaczonych z zewnątrz granic, które 
w społeczności wiejskiej nie są uważane za istotne, przez co ulegają 
ciągłej negacji. Zarówno prawosławni, jak i katolicy są zatem grzeba-
ni przez krewnych na cmentarzach drugiego wyznania. Ważniejsze 
okazują się tu bowiem powiązania rodzinne niż wyznaniowe. Pomi-
mo instytucjonalnej przynależności do jednego z Kościołów, cmen-
tarz ukazuje społeczność wyznaniowo mieszaną. Zresztą religijna 
identyfikacja zmarłego nie jest tu tak wyraźnie zaznaczana, jak jego 
przynależność rodzinna, będąca podstawowym kluczem organizacji 
przestrzeni cmentarza, podobnie jak to jest w życiu wsi.

Na cmentarzach pogranicznych ujawniają się zatem najistot-
niejsze zjawiska związane z sytuacją pograniczną. Dość powszechne 
mieszanie cyrylicy z łacinką to znak „odróżnorodnienia”, rozmycia 
granic, które pomimo swojego obiektywnego istnienia, nie są po-
strzegane jako różnicujące przez mieszkańców wiosek mieszanych. 
Innym zjawiskiem jest swobodne przechodzenie od jednej tradycji 
religijnej do innej, co uwidacznia się również w warstwie językowej 
i mieszaniu języków sakralnych, podwójnej – polskiej i ruskiej – 
wersji imion i nazwisk. Pogranicze zmusza zatem jego mieszkańców 
do przyjmowania różnych form podwójności, i to właśnie jest szcze-
gólną cechą opisywanych tu wiejskich cmentarzy.



rozdział 3
Wspólnota stołu.  

O integracyjnych właściwościach pożywienia

Jedzenie jako temat badawczy

Jakiekolwiek rozpatrujemy zjawiska, ludzkie zachowania,  
pragnienia lub wytwory wzięte same w sobie w oderwaniu  

od życia społecznego ludzi, są one w swej istocie substancjalizacją  
stosunków międzyludzkich i postaw ludzi, ucieleśnieniem bytu  

społecznego i duchowego. Dotyczy to języka […], sztuki, nauki,  
życia gospodarczego, polityki, zjawisk, które zajmują naczelne miejsce 
w hierarchii wartości naszego życia lub naszego umysłu, a także i tych 

zjawisk, które w tej hierarchii wartości uchodzą za nieistotne i mało 
ważne. Ale to właśnie owe zjawiska, na pozór niewiele znaczące, czę-

sto więcej nam mówią o strukturze i ewolucji „dusz” i ich relacjach wza-
jemnych niż zjawiska, którym zwykło się nadawać wysoką rangę.

N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu

W  badaniach nad kulturą i  społeczeństwem temat jedzenia przez 
długi czas wydawał się zbyt trywialny, by zajmować się nim „na po-
ważnie”. W  naszym rodzimym piśmiennictwie z  tego zakresu za-
gadnienie zachowań żywieniowych pojawia się niezmiernie rzadko. 
Nieliczne głosy w tej sprawie mają raczej charakter prac przyczyn-
karskich1, w których jedynie postuluje się potrzebę głębszego zain-
teresowania tego typu problematyką. Na ogół jednak kończy się na 
postulatach niosących obietnicę nadzwyczaj owocnych wyników 

*  Fragment tego rozdziału ukazał się w formie artykułu pt. Wspólnotowe funk-
cje pożywienia, czyli pogranicze wyznaniowe od kuchni, „Kultura Współczesna” 
2004, nr 4 (42).

1 Myślę tutaj m.in. o niedawno wydanych zbiorach artykułów: Oczywisty urok 
biesiadowania, Wrocław 1998 oraz Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kul-
turze szlacheckiej i współczesności, Ożarów 2000.

*
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badawczych. Rzadko natomiast traktuje się problematykę kulinar-
ną jako osobny temat monograficzny, mogący stać się sam w sobie, 
nie zaś na marginesie spraw innych, przedmiotem dogłębnej ana-
lizy. Dosyć trafnie określił taką sytuację jeszcze na początku lat 60. 
Roland Barthes: „Nie dostrzegamy własnego jedzenia, albo, co gor-
sza, zakładamy, że jest nieistotne. Nawet, a może zwłaszcza, dla ba-
daczy, temat jedzenia kojarzy się z banalnością i wywołuje poczucie 
winy”2. W literaturze zachodniej dokonał się jednak od tamtego cza-
su ogromny wzrost zainteresowania tematyką jedzenia; wydzieliły 
się osobne poddyscypliny, zarówno w socjologii, jak i w antropolo-
gii, zajmujące się wyłącznie tą problematyką3.

Jeśli chodzi o piśmiennictwo polskie, dziedziną, w której najczę-
ściej poruszano problematykę pożywienia i jego związków z życiem 
kulturowym i społecznym, jest etnografia, gdzie produkcja żywno-
ści, najbardziej charakterystyczne produkty, rodzaje diet i technolo-
gie gotowania były opisywane jako część dorobku kultury material-
nej. Jeśli jednak zajrzymy do najsłynniejszego dzieła z tej dziedziny, 
Kultury ludowej Słowian Kazimierza Moszyńskiego, okaże się, że 
mimo swojego potencjału analitycznego, temat jedzenia nie stano-
wi dla autora przedmiotu nadmiernego zainteresowania. Znany ze 
swojej drobiazgowości w  stosunku do najprzeróżniejszych zjawisk 
kultury materialnej, począwszy od detalicznych opisów elementów 
więźby dachowej, szczegółowej typologii bron i rodzajów mocowa-
nia cepów, w przypadku kultury kulinarnej stwierdza jedynie dosyć 
lakonicznie: „Nie będziemy, rzecz prosta [wyróż. – J. S.], szcze-
gółowo rozpatrywali rozmaitych polewek i  kasz słowiańskich. Za-
znaczymy tylko, że odnośnego materiału zebrano – zwłaszcza u Sło-
wian południowych – nadzwyczaj wiele i że bliższe nad nim badania 

2 R. Barthes, Toward a  Psychosociology of Contemporary Food Consumption,  
w: Food and Culture, eds. C. Counihan, P. Van Esterik, Routledge, New York– 
–London 1997, s. 21 (pierwodruk: Pour une psycho-sociologie de l’alimentation 
contemporaine, „Annales E-S-C”, 16 (5), 1961, s. 977–986).

3 Istnieją też odrębne opracowania dotyczące historii i  systematyki tego typu 
prac. Zob. np.: S. Mennell, A. Murcott, A. H. van Otterloo, The Sociology of 
Food: Eating, Diet and Culture, Sage, London 1992; Food and Culture. A Reader, 
eds. C. Counihan, P. Van Esterik, Routledge, New York–London 1997.
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mogą rzucić dużo światła na dawne stosunki kulturowe, a między 
innymi i  na kulturowe związki różnych ludów między sobą. Roz-
maite bowiem potrawy oraz ich nazwy nadzwyczaj chętnie bywa-
ją zapożyczane od sąsiednich ludów”4. Tematyka kulinarna miałaby 
być zatem ciekawa i obiecująca badawczo – ze względu na dużą ła-
twość zapożyczeń niosła przecież ze sobą to, co Moszyńskiego inte-
resowało najbardziej: zapis różnych kulturowych związków między 
społecznościami słowiańskimi – a jednocześnie niewarta tego, by się 
nią szczegółowo zajmować. Moszyński ograniczył się tu jedynie do 
wymienienia kilku rodzajów polewek i kasz bez właściwej mu me-
tody sporządzenia ich genealogii, typologii i geografii zapożyczeń. 
Również w późniejszej literaturze etnograficznej temat jedzenia po-
jawia się bardziej jako kategoria opisowa, nie zaś analityczna. Nie 
ma tu wspominanego przez Moszyńskiego odbicia „stosunków kul-
turowych”, lecz jedynie szczegółowy zapis elementów chłopskiej die-
ty i ich historii z elementami zróżnicowania regionalnego. Podaje się 
sposoby przygotowania potraw, używane narzędzia, traktując je jed-
nak tylko jako zapis pewnego dorobku materialnego chłopskiej kul-
tury, nie zaś jako element mówiący coś więcej na temat jej użytkow-
ników5. Temat jedzenia staje się tu zatem tematem samym w sobie, 
bez specjalnych odniesień do układu kultury, w której funkcjonuje. 
Jedyną próbą w tym zakresie jest praca Anny Kowalskiej-Lewickiej 
i Zofii Szromby-Rysowej, w której dokonuje się próby charaktery-
styki powiązania chłopskiej diety z właściwym tej grupie społecznej 
stylem życia i typem kultury6.

Relacje zachodzące między różnymi rodzajami pożywienia 
i różnymi typami kultury były częściej opisywane w pracach antro-
pologicznych. Najistotniejszą wszak cechą jedzenia jest fakt, że sytu-

4 K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1: Kultura materialna, Warszawa 1967, 
s. 287.

5 Por. np. dość obszerne studium: Pożywienie i sprzęty z nim związane. Komenta-
rze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, t. 3, red. J. Bohdziewicz, Wrocław 1996; 
Pożywienie ludności wiejskiej, Kraków 1973; Pożywienie w dawnej Polsce, War-
szawa 1967.

6 A. Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie, w: Etnografia Polski. 
Przemiany kultury ludowej, t. 1, Wrocław 1976.
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uje się ono na granicy tego, co naturalne i kulturowe, z samej swej 
natury dotyka więc problematyki znajdującej się w centrum zainte-
resowania tej dyscypliny. Rzadko mamy do czynienia ze zjawiskami, 
które unaoczniają związek między tym, co biologiczne, i tym, co kul-
turowe w tak oczywisty sposób. Na ten właśnie aspekt zwracał uwagę 
jeszcze Malinowski: „Nasycenie jest niewątpliwie warunkiem istnie-
nia ludzkiego organizmu. Lecz u pierwotnego mieszkańca Australii, 
który zaspokoił swój głód zjadając przez pomyłkę zwierzę totemicz-
ne, u ortodoksyjnego Żyda, który przypadkiem najadł się wieprzo-
winy, u bramina zmuszonego, by zjadł mięso krowy – u wszystkich 
wystąpią objawy natury fizjologicznej: wymioty, zaburzenia żołąd-
kowe, objawy choroby i przekonanie, iż jest to kara za złamanie za-
kazu”7. W innym miejscu Malinowski stwierdza, że jedzenie jest nie 
tylko ważnym elementem kultury, ale wręcz jego elementem kon-
stytutywnym, a przez to może stać się też doskonałym aparatem jej 
poznania: „[…] staje się ono [jedzenie] ośrodkiem zgrupowania 
społecznego, podstawą systemów wartości, zarodkiem aktów rytual-
nych i wierzeń religijnych. […] Nie można zrozumieć kultury, dopó-
ki się nie zbada jej nutrytywnych instytucji w odniesieniu do przy-
gotowywania i spożywania jedzenia, do zdobywania pokarmu oraz 
jego rozdzielania i gromadzenia”8. Sam Malinowski nie pokusił się 
jednak o opis takiej „nutrytywnej instytucji”, jeśli nie liczyć, oczywi-
ście, pośrednio tylko związanej z pożywieniem pracy na temat ogro-
dów koralowych9. Pojedyncze wątki dotyczące jedzenia pojawiały się 
jednak dosyć często w  jego analizach, podobnie jak w pracach in-
nych współczesnych mu antropologów, na ogół w związku z  rytu-
ałami i obrzędami magicznymi. Ta sfera – rytuału, obrzędu i magii, 
różnych systemów totemicznych i religijnych zakazów – dotycząca 
zatem przede wszystkim sakralnych aspektów konsumpcji żywie-
niowej, przez długi czas była głównym polem zainteresowań antro-
pologicznych w analizach zachowań jedzeniowych.

7 B. Malinowski, Naukowa teoria kultury, w: idem, Szkice z teorii kultury, Warsza-
wa 1958, s. 68.

8 Idem, Życie seksualne dzikich, Łódź 1957, s. XLIII.
9 Idem, Ogrody koralowe i ich magia, w: idem, Dzieła, t. 4, Warszawa 1986.
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Nieco inaczej traktował kwestię jedzenia w swoich struktura-
listycznych analizach Lévi-Strauss. Według niego, sztuka kulinar-
na jest rodzajem uniwersalnego kodu, języka obecnego w  każdej 
kulturze, w  którym uwidaczniają się nieuświadomione struktury 
ludzkiego myślenia. „[…] [kuchnia] – pisze Lévi-Strauss – stano-
wi drugą obok mowy prawdziwie powszechną formę działalności 
ludzkiej; podobnie bowiem, jak nie ma społeczeństwa bez mowy, 
nie ma również takiego, które w  ten czy inny sposób nie warzy-
łoby przynajmniej niektórych pokarmów”10. Lévi-Strauss starał 
się więc, na wzór modelu lingwistycznego, stworzyć uniwersalny 
model strukturalny sztuki kulinarnej przez wyróżnienie charakte-
rystycznych dla niej „gestemów” – najmniejszych jednostek zna-
czących, układających się w opozycje binarne. W swoim słynnym 
Trójkącie kulinarnym przedstawia proces przetwarzania surowe-
go w gotowane, jako odwzorowanie procesu wchodzenia człowie-
ka ze stanu naturalnego w kulturowo zorganizowany świat. Tytu-
łowy kulinarny trójkąt, wzorowany na fonologicznym trójkącie 
samogłoskowym, przeciwstawiający surowe przetworzonemu, te 
zaś – zepsutemu, zostaje uzupełniony trójkątem opisującym tech-
niki przygotowywania: pieczenie, wędzenie i gotowanie. Tak opra-
cowany schemat mógłby być, zgodnie z postulatami autora, wyko-
rzystany przy analizie innych dziedzin kultury, tak „[…] by można 
było przykładać go do innych kontrastów natury socjologicznej, 
ekonomicznej, estetycznej lub religijnej, takich jak kontrasty mię-
dzy mężczyznami a kobietami, rodziną a społeczeństwem, wioską 
a terenami łowów, oszczędnością a rozrzutnością, stanem szlachec-
kim a nieszlacheckim, rzeczą świętą a  świecką itd. W ten sposób 
można by odkryć, co w  każdym poszczególnym przypadku two-
rzy z kuchni danego społeczeństwa rodzaj mowy, w której wykła-
da ono nieświadomie całą swą strukturę”11. O  ile za mocno dys-
kusyjne można uznać tak holistyczne podejście Lévi-Straussa do 
kwestii kuchennych oraz zbyt restrykcyjne wzorowanie się na mo-

10 C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 72 (pierwodruk: Le 
triangle culinaire, „L’Arc” 1965, nr 26, s. 19–29).

11 Ibidem, s. 80.
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delu lingwistycznym12, o tyle jego prace, pomimo swojego mocno 
spekulacyjnego charakteru i  licznych nadinterpretacji, dostarczy-
ły jednak sporo inspiracji do dalszych analiz strukturalistycznych 
i semiotycznych.

W  tym nurcie do najciekawszych należą niewątpliwie prace 
Mary Douglas, która uwzględniając w dużo większym stopniu niż 
Lévi-Strauss kwestię kulturowego relatywizmu, umieszcza swoje 
analizy w konkretnym kontekście kulturowym, posługując się cho-
ciażby przykładami z zakresu własnego doświadczenia w serwowa-
niu posiłków domowych. W artykule Deciphering a meal Douglas 
bada np. sekwencje posiłków w  ich wzajemnych relacjach syntag-
matycznych, bo właśnie w  tych relacjach, jak twierdzi, jest ukryte 
ich znaczenie. Przez swoje ustrukturyzowanie, hierarchię, określony 
porządek podawania każdy posiłek zaopatruje w znaczenie inny po-
siłek. Rozmaite kategorie jedzenia oznaczają społeczne wydarzenia, 
wyrażają hierarchię, granice itp., są więc odwzorowaniem aktual-
nych społecznych układów i sytuacji charakterystycznych dla danej 
kultury: „Jeśli traktuje się jedzenie jako kod, wiadomość, jaka zostaje 
w nim zakodowana, jest wyrażaniem i odwzorowaniem społecznych 
relacji. Jest to wiadomość o  różnych stopniach hierarchii, włącza-
niu i wyłączaniu, granicach i nawiązywaniu kontaktów przez grani-
ce”13. Najbardziej chyba znane są jej analizy zakazów żywieniowych 
w judaizmie i ich związek z systemem religijnym14. Jak dowodzi au-
torka, zakazane zwierzęta z Księgi Kapłańskiej nie są jedynie przy-
padkowo dobranymi okazami – ich cechą charakterystyczną jest to, 
że nie mieszczą się one w ramach wyznaczonych przez podstawową 
klasyfikację zwierząt roślinożernych (przeżuwające i parzystokopyt-
ne) i mięsożernych, nie zachowują więc czystości gatunków – stoją 
na pograniczu uporządkowanego świata. A zatem taksonomia zaka-

12 Wiadomo wszak, że samym językoznawcom nie udało się wyjść w struktura-
listycznych analizach języka dużo dalej poza poziom opisu fonologicznego, co 
dopiero mówić o stosowaniu takiej metody do całości kultury.

13 M. Douglas, Deciphering a Meal, w: Implicit Meanings: Essays in Anthropology, 
Routledge, London 1975, s. 249.

14 Idem, Purity and Danger: an Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, 
Routledge, London 1966.
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zanych zwierząt odzwierciedla podstawowe idee judaizmu: nieczy-
ste są te zwierzęta, które znajdują się na granicy klasyfikacji, są ano-
maliami gatunku.

Na polskim gruncie podobnym tropem, wyznaczającym sposo-
by strukturalno-semiotycznej analizy systemów żywieniowego tabu, 
podążał Jerzy S. Wasilewski15. W swej pracy bada on symboliczne 
znaczenie soli jako metonimii wszystkich pokarmów przetworzo-
nych kulturowo i operatora przemiany w rytuałach przejścia w pol-
skiej i  po części mongolskiej kulturze tradycyjnej. Do tego nurtu 
opracowań można też zaliczyć wydane ostatnio prace Piotra Kowal-
skiego i  Katarzyny Łeńskiej-Bąk16, stanowiące monografie dwóch 
produktów – chleba i soli oraz analizę ich obrzędowej semiotyki, da-
jącej się odczytać w ludowych wierzeniach, rytuałach i lecznictwie. 
Cechą charakterystyczną przywołanych tu prac polskich jest swoiste 
„zamrożenie”, odwzorowywanie takiego stanu kultury ludowej, któ-
ry z dzisiejszymi realiami ma już niewiele wspólnego. Autorzy czer-
pią bowiem inspiracje z rozmaitych źródeł zastanych, z różnych tere-
nów i okresów historycznych, dostarczając opisu synchronicznego, 
któremu brak jest kategorii czasowych i  przestrzennych, traktując 
„kulturę ludową” jako niepodzielny monolit. Brak ukonkretnienia, 
umiejscowienia w  określonym kontekście historycznym i  kulturo-
wym (analizy Douglas dotyczyły jednak konkretnego systemu re-
ligijno-kulturowego, tworzonego w  konkretnym czasie i  w  całości 
praktykowanego przez konkretny lud) powoduje, że tego typu opisy 
stają się po części abstrakcyjne – abstrahują bowiem od praktyki ży-
cia codziennego, nie uwzględniają elementów wewnętrznego zróż-
nicowania w obrębie nawyków kulinarnych danego społeczeństwa, 
nie uwzględniają także czynnika zmiany zawsze obecnego w syste-
mie żywieniowym. Zwraca na to uwagę David Sutton, autor ciekawej 
pracy na temat związków jedzenia z pamiętaniem: „Nie można po-
strzegać jedzenia, jako dostarczającego znaczenia jedynie przez we-
wnętrzną strukturę, kategorie czystego i nieczystego, jadalnego i nie-

15 J. S. Wasilewski, Tabu a paradygmaty etnologii, Warszawa 1989.
16 P. Kowalski, Chleb nasz powszedni. O pieczywie w obrzędach, magii, literackich 

obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław 2000; K. Łeńska-Bąk, Sól ziemi, Wro-
cław 2002.
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jadalnego, jak to doskonale zilustrowała Mary Douglas, ale również 
przez codzienną praktykę, która w coraz większym stopniu staje się 
przedmiotem antropologicznego zainteresowania »ukrytymi histo-
riami«, »praktyką życia codziennego« i »historią współczesności«”17.

„Ukryte historie” od dawna były przedmiotem zainteresowa-
nia historyków z kręgu francuskiej szkoły Annales, którzy – szcze-
gólnie zainteresowani związkami historii materialnej i historii men-
talności, nastawieni na analizę nie tylko przeszłości, ale również jej 
powiązań ze współczesnością, zwłaszcza zaś w zakresie tzw. historii 
życia codziennego – dosyć dużo miejsca w swych analizach poświę-
cali właśnie jedzeniu jako materialnemu świadectwu społecznych 
i historycznych przemian. Przykładem może być chociażby przetłu-
maczona na język polski praca Jeana-Louisa Flandrina18. Autor ana-
lizuje w niej zmiany upodobań żywieniowych w XVI i XVII wieku, 
osadzając je we właściwym tej epoce kontekście kulturowym i  hi-
storycznym. Powstałe wówczas pojęcie dobrego smaku, jak twier-
dzi Flandrin, było odbiciem i narzędziem społecznej hierarchizacji 
jako broń ukuta przez starą arystokrację dla zachowania symbolicz-
nej wyższości wobec wchodzących coraz liczniej w ich stan społecz-
ny parweniuszy. Flandrin zastanawia się też nad wzajemnymi wpły-
wami sztuki kulinarnej i innych sztuk pięknych w owym czasie: czy 
klasycyzm literacki i artystyczny zrodził się z prądów, jakie objawiły 
się najpierw w sztuce kulinarnej?19

17 D. E. Sutton, Remembrance of Repasts. An Anthropology of Food and Memory, 
Berg, Oxford–New York 2001, s. 6.

18 J.-L. Flandrin, Wyróżnienie smaku, w: Historia życia prywatnego, t. 3: Od rene-
sansu do oświecenia, red. R. Chartier, Ossolineum, Wrocław 1999, s. 227–319.

19 Podobne pytania, choć wychodzące z zupełnie innych podstaw metodologicz-
nych, zadawał sobie już wcześniej R. Jakobson, zwracając np. uwagę na związ-
ki sztuki kulinarnej w Czechach i w Polsce ze stylami w architekturze i literatu-
rze: „Nacisk gotyku był silniejszy i szybszy w królestwie czeskim, podczas gdy 
w Polsce trwalej utrzymywały się nawyki romańskie. W miarę rozwoju sztuki 
gotyckiej zestawienie różnorodnych płaszczyzn i kojarzenie obcych sobie ele-
mentów nabierało coraz większego znaczenia. Tradycje faszerowania, nadzie-
wania kłócącymi się ze sobą ingrediencjami – ogólnie – synkretyczny charakter 
gastronomii późnego Średniowiecza harmonizuje z »mieszanym stylem« dra-
matu średniowiecznego. Nie darmo etymologia spokrewnia farsę – która po-
czątkowo oznaczała swego rodzaju faszerunek tekstu liturgicznego laickimi 
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W podobnym duchu co „annaliści”, choć trudno tu chyba mó-
wić o wzajemnych inspiracjach, dokonuje analizy zmian w zachowa-
niach związanych z jedzeniem Norbert Elias w swojej pracy na temat 
procesu cywilizacyjnego20. On również zwracał uwagę na, z pozo-
ru mało znaczące, obyczaje życia codziennego, by na ich podsta-
wie dokonywać szeroko zakrojonych analiz przemian socjologicz-
nych w  skali całej epoki. Elias wskazywał np. na współzależność, 
wydawałoby się, czysto biologicznych czynności, związanych z za-
spokajaniem potrzeb fizjologicznych i ogólnych tendencji społecz-
nych, twierdząc, że z pozoru tylko indywidualna wrażliwość zmysło-
wa ma w gruncie rzeczy bardzo społeczny charakter: „[…] przejawy 
przesuwania się progu wrażliwości prowadziły do zmiany standar-
du, jeżeli były zgodne z  ogólnym kierunkiem ewolucji społeczeń-
stwa […]”. Kultura materialna jest przy tym traktowana jako swo-
isty zapis tych zmian społecznych: „Widelec jest niczym innym, jak 
uprzedmiotowieniem określonego standardu emocjonalnego, stan-
dardu doznań przykrych”21.

Osobne miejsce w tym pobieżnym przeglądzie należałoby jesz-
cze poświęcić pośrednio związanemu ze szkołą Annales Rolando-
wi Barthes’owi, który jeszcze w latach 50. i 60. dokonywał ciekawych 
obserwacji zmian zachodzących w  kulturze kulinarnej współczes- 
nego mu społeczeństwa francuskiego i  amerykańskiego. W  drob-
nych artykułach, zgromadzonych potem w zbiorze Mitologie22, au-
tor zastanawia się nad wizjami i  wyobrażeniami narosłymi wokół 
wina i mleka czy też befsztyku i frytek w tych dwóch kulturach, do-
konuje też kulturowego „odkodowania” kuchni „ornamentalnej” – 
luksusowych przepisów kulinarnych ukazujących się w piśmie „Elle”. 

interludiami – z  kulinarnym farszem. Nieprzypadkowo właśnie faszerowane 
ryby, szczupak albo karp, były typowym daniem czeskiego gotyku, które prze-
nikło później do Polski […]”. R. Jakobson, Szczupak po polsku, w: idem, W po-
szukiwaniu istoty języka. Wybór pism, Warszawa 1989, s. 106.

20 N. Elias, Przemiany obyczajów w  cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa 1980,  
s. 163 (oryg. 1939).

21 Ibidem, s. 173.
22 R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000 (pierwodruk: Mythologies, Seuil, Paris 

1957).
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Najbardziej chyba wpływowy w tym zakresie okazał się jednak jego 
esej o  psychosocjologii konsumpcji żywieniowej23, w  którym Bar-
thes analizuje reklamy żywieniowe, traktując jedzenie jako swoisty 
system komunikacyjny, sygnalizujący wzorce społecznych zacho-
wań. „Cukier czy wino, te dwie luksusowe substancje są również in-
stytucjami, które, rzecz jasna, zawierają w sobie zestaw wyobrażeń, 
marzeń, smaków, wyborów i wartości”24. Sens reklamowanych pro-
duktów daje się odczytać przez odniesienie ich do istotnych zjawisk 
współczesnej kultury, których reklamy są jedynie odzwierciedle-
niem. W analizach Barthes’a widać, jak pożywienie utrwala i uświę-
ca narodową przeszłość; wyraża tradycyjny podział na męskie i żeń-
skie, przekazuje wartości zgrupowane wokół koncepcji zdrowia – jest 
zatem organicznie związane z  typem kultury, potrafi materialnie 
znaczyć rzeczywistość niematerialną, jest znakiem współczesności 
i dotyczy różnych sytuacji życia. „Można powiedzieć – konkluduje 
Barthes – że cały świat (środowisko społeczne) jest uobecniany i od-
znaczany przez jedzenie”25.

Niewątpliwie prace francuskie należą do najbardziej oryginal-
nych i  odkrywczych w  ukazywaniu różnych aspektów związków 
pożywienia z  życiem kulturowym i  społecznym. Osobne miejsce 
zajmują tu prace Pierre’a Bourdieu, zwłaszcza zaś jego słynna La Di-
stinction26. Posługując się (wprowadzonym zresztą przez Eliasa) po-
jęciem habitusu, Bourdieu zajmuje się tu kwestią różnych wyborów 
i upodobań dotyczących nie tylko pożywienia, ale też innych dzie-
dzin, takich jak ubiór, meble, kino, literatura i muzyka, charakteryzu-
jących określone klasy społeczne we Francji. Owe wybory, jak twier-
dzi autor, noszą jedynie znamiona indywidualnego smaku. Jak się 
okazuje, są one dość łatwo przewidywalne, jeśli weźmie się pod uwa-
gę kwestię społecznego pochodzenia danej osoby. Gusty i upodoba-
nia oraz związane z  nimi sposoby zachowania mają bowiem silny 
związek ze społecznie dziedziczonymi nawykami, wyobrażeniami 

23 Idem, Toward a Psychosociology.
24 Ibidem, s. 20.
25 Ibidem, s. 23.
26 P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Routledge, 

London 1986 (pierwodruk: La Distinction, Paris 1979).
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i wartościami właściwymi poszczególnym klasom. Smak ma zatem 
społeczną genezę i jest wyrazem konkurencyjnej walki między gru-
pami społecznymi (stąd rozróżnienie między dobrym i pospolitym 
smakiem i jego ściśle historyczno-społeczny charakter).

Nie miejsce tu na dokonywanie szczegółowego przeglądu prac 
z  coraz bardziej rozwijającej się dziedziny badawczej food – cul- 
ture – society. Z  obszernej literatury anglojęzycznej z  ciekawszych 
prac z zakresu wzajemnego wpływu diety i zjawisk kulturowo-spo-
łecznych należy wymienić pracę Sidneya Wilfreda Mintza27, w któ-
rej opisuje historię wprowadzenia cukru do powszechnego użytku 
wśród angielskiej klasy robotniczej w czasach industrializacji. Jako 
jeden z pierwszych towarów luksusowych, produkt kampanii rekla-
mowej, a przez to ściśle związany z nowoczesnością, cukier wpłynął 
nie tylko na zmianę nawyków żywieniowych, ale również na zmia-
nę organizacji pracy i percepcji czasu. Podobne zjawiska, wynika-
jące ze zmiany tradycyjnego stylu życia i  związanej z  nim zmiany 
diety (na przykładzie plemienia Bellach znad Górnej Wolty) oraz bę-
dące kulturowymi konsekwencjami wprowadzenia nowych produk-
tów (margaryna, czekolada) i diet (wegetariańska, śródziemnomor-
ska) w  życie nowoczesnych społeczności, opisuje Margaret Visser. 
Swe rozważania podsumowuje: „Chodzi mi o wykazanie, że jedzenie 
jest ściśle powiązane z kulturą – zmieniając dietę, zmienia się rów-
nież kulturę i vice versa”28. Niezmiernie ciekawa jest również praca 
innej antropolog specjalizującej się w tematyce żywieniowej, Carole 
Counihan29, która opisuje i analizuje zmiany w produkcji, dystrybu-
cji i konsumpcji chleba we współczesnej wsi sardyńskiej, doskonale 
ilustrując transformacje dokonujące się w tamtejszym życiu kulturo-
wym i społecznym: postępujący proces indywidualizacji i atomiza-
cji społecznych relacji.

27 S. W. Mintz, Sweetness and Power: the Place of Sugar in Modern History, New 
York 1985.

28 M. Visser, Food and Culture: Interconnections, „Social Research”, Spring 1999, 
Vol. 66, Issue 1, s. 103–129.

29 C. Counihan, Bread as World. Food Habits and Social Relations in Moderniz-
ing Sardinia, w: Food and Culture, eds. C. Counihan, P. Van Esterik, New York– 
–London 1997.
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Niewątpliwie, w ciągu ostatnich 20 lat w pracach kulturoznaw-
czych i socjologicznych tematyka jedzenia pojawia się coraz częściej, 
ujawniając nowe aspekty wzajemnych wpływów wzorców kulturo-
wych i żywieniowych. Zastanówmy się zatem, w jakim stopniu tego 
typu problematyka może okazać się przydatna w badaniach nad po-
graniczem kulturowym.

Różnicujące i integrujące właściwości pożywienia
Istnieją wspólnoty, do których przystępujemy z własnej woli.  

Niektóre nawet sami tworzymy. Lecz są i takie, do których należymy bez 
względu na to, czy chcemy tego czy nie. Taką jest wspólnota pokarmu, 

powszechna służba ciałem, na którą wszyscy jesteśmy skazani,  
i dzięki której istniejemy i giniemy. A niewiele jest w życiu sytuacji, 

w których przymus spotyka się z naszą dobrą wolą,  
nieuniknioność z pożądaniem.

J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia

W  jednym z  artykułów na temat biesiadnej kultury kresowej Sta-
nisław Uliasz pisze: „Jeśli przyjmiemy perspektywę antropologiczną 
do interpretacji cywilizacji kresowej, dziejów tego regionu, to może 
się okazać, że zasięg kołdunów litewskich czy blinów jest ważniejszy 
niż niejeden spór polityczny na tym terenie prowadzony”30. Czy jest 
to jedynie intelektualny frazes, czy też twierdzenie to da się odnieść 
do rzeczywistej praktyki społecznej? Czy pożywienie może stać się 
narzędziem analizy sposobów funkcjonowania wielokulturowości, 
czy może „powiedzieć” coś istotnego o rzeczywistości pogranicza?

Jak już wspominałam, wielu badaczy wskazywało na ścisłe związ-
ki rodzaju pożywienia, systemu podawania posiłków, ich struktury, 
sposobów komponowania i doboru pożywienia, reguł zachowania 
się przy stole, z  konkretnym układem kulturowym i  społecznym, 
z  kulturowymi preferencjami, społecznymi sytuacjami, hierarchią 
i  podziałami. Otóż ten właśnie – różnicujący – aspekt wydaje się 
w tym przypadku bardzo istotny. Jedzenie jako zjawisko ściśle spo-

30 S. Uliasz, Uroki stołu i biesiady w kulturze kresowej. Na wybranych przykładach 
polskiej literatury współczesnej, w: Oczywisty urok biesiadowania, s. 223.
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łeczne może być niezwykle dobrym narzędziem wyznaczania i ni-
welowania granic między ludźmi, skrywanym pod maską codzien-
ności i zwykłości. Wielokrotnie wskazywano zresztą na tę szczególną 
właściwość zachowań jedzeniowych – zdolność do symbolicznego 
wyrażania społecznej tożsamości osób jedzących. Tożsamość skupia 
się wszak zawsze wokół konkretnych granic, wyznaczających różni-
ce między ludźmi – klasowe, ekonomiczne, demograficzne, wieko-
we, płciowe.

Badacze dziejów kuchni poszczególnych narodów niejednokrot-
nie zwracali uwagę, że kuchnie owe nigdy nie stanowiły zwartych 
monolitów – zawsze istniały w tym zakresie jakieś różnice – czaso-
we, regionalne, klasowe. W ramach kultur narodowych szczególnie 
często rozróżnienia gustów, zwyczajów i wyborów jedzeniowych są 
dokonywane ze względu na odmienny status społeczny. Flandrin31, 
porównując zmiany dokonujące się w kuchni francuskiej od śred- 
niowiecza po wiek XVIII, wskazuje na co najmniej kilka wyróżni-
ków odmiennych zachowań żywieniowych w różnych klasach spo-
łecznych. Takimi wyróżnikami były nie tylko określone maniery 
przy stole, rodzaj używanej zastawy, ale również, co dość oczywiste, 
rodzaj używanych produktów i  sposób ich zestawiania. Tego typu 
rozróżnienia wiązały się nie tylko z kwestiami finansowymi (bieda-
ków nie było stać na to, co jadała arystokracja), ale również z nie-
podlegającymi ekonomicznym zależnościom, a jeśli nawet, to raczej 
wtórnie (wyżej ceni się to, co podoba się bogatym), kwestiom do-
brego smaku, kategoriom ściśle zatem społecznym. Za smaczniejsze 
były więc uważane te kawałki tuszy zwierzęcej, które jadano na dwo-
rach arystokracji, inne zaś rodzaje mięsa, mimo że jeszcze niecały 
wiek wcześniej powszechnie jadane przez notabli, trafiały do kuchni 
prostackiej. W ten sposób rodzaj jadanego mięsa, opatrzony etykie-
tą „lepszego” i „gorszego” smaku, wyznaczał niejako społeczną hie-
rarchię wśród jedzących32.

31 J.-L. Flandrin, op. cit.
32 Sam autor zastanawia się zresztą, czy jego opis średniowiecznych upodobań 

do podawania na stół ozdobnych ptaków (np. pawia), ocenianych przez niego 
jako dbałość wyłącznie o stronę widowiskową, nie zaś smakową, nie jest z jego 
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Na społeczne determinanty w wartościowaniu różnych kawał-
ków mięsa zwraca też uwagę Marshall Sahlins w artykule dotyczą-
cym współczesnego społeczeństwa amerykańskiego33. Autor zasta-
nawia się nad kategorią jadalności i niejadalności różnych gatunków 
zwierząt (m.in. koni i psów), a także poszczególnych kawałków tu-
szy zwierzęcej (zwłaszcza kategorii podrobów – serc, żołądków, wą-
tróbek itp.), łącząc je pośrednio z  tabu kanibalizmu (skojarzenia 
z „ludzkimi” cechami zwierząt i „ludzkimi” częściami ciała). Stwier-
dza, że to nie kwestie odżywcze czy smakowe, ale przede wszystkim 
„społeczna wartość steku czy pieczeni, w porównaniu z flakami czy 
sercem, wpływa na różnice w wartości ekonomicznej. Z żywienio-
wego punktu widzenia trudno bowiem potwierdzić pojęcie »lep-
szych« i  »gorszych« kawałków tuszy”34. Konina czy podroby, kul-
turowo i  społecznie deprecjonowane, tracą więc wartość rynkową 
i stają się pożywieniem warstw niezamożnych – w przypadku społe-
czeństwa amerykańskiego, przede wszystkim Afroamerykanów – co 
nakłada się dodatkowo na zróżnicowanie rasowe i związane z nim 
uprzedzenia. W ten sposób, konkluduje autor, „[…] gorszość czar-
nych jest poświadczana również przez ich kulinarne skalanie”35.

Innym wyznacznikiem społecznego prestiżu, zwłaszcza we współ-
czesnych społecznościach wysoko uprzemysłowionych, może stać 
się np. przestrzeganie reguł zdrowej diety, ponieważ zdrowie, do-
bra kondycja fizyczna i smukła sylwetka są tu społecznie wysoko ce-
nione. Tak zwanej zdrowej żywności przeciwstawia się więc potrawy 
tłuste, kaloryczne, z  dużą ilością cukru, industrialnie przetworzo-
ne, zakonserwowane w puszkach czy mrożonkach. Te same produk-
ty, niegdyś wysoko cenione, są więc obecnie po drugiej stronie skali 
społecznego wartościowania. Jadanie mięsa również nie ma już zna-
czenia w  społecznej hierarchii z  powodu coraz bardziej modnego 

strony przejawem etno- czy też chronocentryzmu (dlaczego bowiem ceniony 
przez niego bekas miałby być „obiektywnie” smaczniejszy od pawia?).

33 M. Sahlins, Food as Symbolic Code, w: Culture and Society. Contemporary De-
bates, eds. J. C. Alexander, S. Seidman, Cambridge Univ. Press, New York 1990 
(pierwodruk: Culture and Practical Reason, Chicago 1976, s. 166–179).

34 Ibidem, s. 99.
35 Ibidem, s. 100.
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wegetarianizmu. Nie inaczej jest z  innymi produktami, np. pszen-
nym pieczywem, zawsze uważanym za symbol luksusu, obecnie 
przegrywającym w konkurencji ze „zdrowym” chlebem pełnoziar-
nistym. Dopóki modny i społecznie ceniony zdrowy styl życia jest 
wyznacznikiem społecznego prestiżu, będzie on wzorcem stylu ży-
cia i zachowań żywieniowych. Dlatego społecznie różnicujący może 
stać się nawet sam sposób przyrządzania potraw (pieczenie w opo-
zycji do smażenia), jeśli tylko będzie miał moc oznaczania wysokie-
go standardu życia i społecznej pozycji.

Rodzaj jedzenia, sposób jego przetwarzania i spożywania może 
być informacją nie tylko o  społecznym statusie osoby, jej przyna-
leżności do określonej klasy czy środowiska, ale również o  innych 
wyróżnikach społecznej tożsamości, niezależnych (w  każdym ra-
zie nie bezpośrednio) od społecznej stratyfikacji, takich jak wiek czy 
płeć. O ile na temat różnic w diecie ludzi starszych i młodszych nie-
wiele ukazało się prac z  zakresu socjologii czy antropologii kultu-
rowej, o tyle różnica płci jest tu jednym z tematów wiodących, i to 
nie tylko w tzw. literaturze feministycznej. W centrum zainteresowa-
nia są zwłaszcza wszelkiego typu nieprawidłowości w odżywianiu –  
bulimia czy anoreksja – które stanowią domenę kobiecych nawy-
ków żywieniowych, dyktowanych kulturowymi wzorcami i  wy-
mogami w  stosunku do wyglądu kobiecego ciała. Tendencja do 
żywieniowych nieprawidłowości i  głodzenia się kobiet jest zja-
wiskiem charakterystycznym nie tylko dla czasów dzisiejszych. 
Caroline Walker, analizując religijne zachowania żywieniowe śred- 
niowiecznych kobiet36, twierdzi, że ich (o wiele częstsze niż w przy-
padku mężczyzn) poszczenie było związane z powszechnym koja-
rzeniem kobiet raczej z przygotowywaniem i rozdawaniem jedzenia 
niż z jego konsumpcją. To z kultury wynikało, że kobiety gotują i po-
dają, mężczyźni zaś jedzą.

W pracach Bourdieu rozróżnienie na męskie i  żeńskie rozcią-
ga się nie tylko na preferencje żywieniowe i ilości spożywanych po-
karmów, lecz także na specyficzne sposoby posługiwania się ciałem 

36 C. W. Bynum, Fast, Feast, and Flesh. The Religious Significance of Food to Medi-
eval Women, w: Food and Culture, passim.
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w  trakcie jedzenia. Oto zaledwie próbka jego subtelnej analizy: 
„[…] wśród klasy robotniczej ryby są z  reguły uważane za nieod-
powiednie dla mężczyzn, nie tylko ze względu na to, że jest to po-
żywienie zbyt lekkie, nie dość wypełniające […], ale też, tak jak 
owoce (z wyjątkiem bananów), jest jedną z tych kłopotliwych rze-
czy, z którymi męskie dłonie nie mogą sobie poradzić, czyniąc przez 
to mężczyznę podobnym do dziecka (kobieta przyjmująca role ma-
cierzyńskie, jak w większości podobnych przypadków, będzie więc 
obierać z ości rybę na talerzu albo gruszkę ze skórki). Jednak przede 
wszystkim jest tak dlatego, że ryba musi być zjedzona w sposób, któ-
ry całkowicie przeczy męskiemu sposobowi jedzenia, tzn. z uwagą, 
niewielkimi porcjami, delikatnie przeżuwając przednią częścią ust 
na czubkach zębów (ze względu na ości). Cała męska tożsamość – 
to, co się nazywa męskością – włączona jest w te dwa sposoby jedze-
nia: subtelne skubanie i podgryzanie właściwe kobietom oraz uczci-
we połykanie wielkich kęsów szeroko rozwartymi ustami […]”37.

Czy równie łatwo przez jedzenie można wyrażać tożsamość et-
niczną, narodową, religijną? Wydaje się, że tak. Wspomniałam już 
o  słynnej pracy Mary Douglas na temat zakazów żywieniowych 
w tradycji judaistycznej38. Autorka dowodzi w niej m.in., że pojęcie 
zwierząt jadalnych i niejadalnych dotyczy kwestii ich czystości ga-
tunkowej, a to z kolei wiąże się z czystością samych ludzi, którzy te 
zwierzęta spożywają. Zwierzęta zakazane dla Żydów, a zjadane przez 
inne narody czynią również i  te narody nieczystymi, co prowadzi 
do ustanowienia silnych granic między Żydami i nie-Żydami, uza-
sadniając w bardzo wymowny sposób zakaz małżeństw egzogamicz-
nych. Tak jak nie można mieszać zwierząt z różnych gatunków, tak 
samo członkowie narodów i grup religijnych – analogicznych do ga-
tunków biologicznych, gatunków społecznych i kulturowych – nie 
powinni mieszać się ze sobą. „Wydaje się – pisze Douglas – że kie-
dy lud uświadamia sobie niebezpieczeństwo wtargnięcia w jego gra-
nice kogoś z zewnątrz, zasady żywieniowe pozwalające kontrolować 
to, co przedostaje się do ciała, będą służyły jako żywa analogia do 

37 P. Bourdieu, op. cit., s. 190–191.
38 M. Douglas, Purity and Danger, passim.
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korpusu jego kulturowych kategorii, które podlegają zagrożeniu”39. 
Zasady żywieniowe stają się więc narzędziem włączania i wyklucza-
nia, ustanawiania wyraźnych, fizycznie niemal doświadczanych gra-
nic między narodami. Podobne wnioski wysuwa Jean Soler w tek-
ście The Semiotics of Food in the Bible40, zwracając uwagę na to, że 
w związku z biblijnym zakazem małżeństw z cudzoziemcami, chrze-
ścijaństwo mogło się narodzić dopiero po obaleniu granic między 
Żydami i  innymi ludami, co znalazło swoje odzwierciedlenie rów-
nież w unieważnieniu zakazów jedzeniowych.

Różnice żywieniowe mogą więc uwypuklać religijne granice, 
które wydają się przez to nieprzekraczalne. Nic więc dziwnego, że 
w stereotypowym myśleniu na temat różnorodności wyznań motyw 
odmiennego sposobu jedzenia, tak ściśle skorelowany z religijną ob-
rzędowością, pojawia się nad wyraz często jako argument świadczą-
cy o całkowitej odmienności nie tylko religijnej, ale też kulturowej 
czy wręcz cywilizacyjnej (wskazując na barbarzyństwo obcych):

Żydzi piją naszą krew na ichnią Wielkanoc. My się jajkiem dzielimy, 
a oni pioką macę i wszystkim dają i dzielą. [P.Top.k.pr.25]

O, luter to co innego. U nich to i produkty inne. Ja słyszałem, że oni 
psów jedzą, u nich przyjęto jest, że można. [B.Pie.m.kat.24]

Nieprzypadkowo też jednym z najbardziej powszechnych materia-
łów do narodowej stereotypizacji są zwyczaje żywieniowe innych lu-
dów (stąd popularne określenia, np. „makaroniarze”, „żabojady”).

Kuchnia może stać się też materiałem narodowej ideologizacji, 
pełniąc funkcję znaków identyfikacyjnych i konsolidujących człon-
ków narodu oraz wskazujących na jego odrębność i  wyjątkowość. 
Chodzi tu o tzw. dania-symbole, jednoznacznie kojarzące się z dzie-
dzictwem jakiegoś narodu, a  nierzadko będące odbiciem nie tyle 
rzeczywistości kulinarnej, ile ideologicznej manipulacji. Rastislava 
Stolična, zastanawiając się nad sztandarowym daniem narodowym 

39 Eadem, Deciphering a Meal, s. 52.
40 J. Soler, The Semiotics of Food in the Bible, w: Food and Culture, s. 55–66.
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Słowaków – bryńdzowymi haluszkami41, twierdzi, że jest to danie 
bardziej fikcyjne niż autentyczne, wykreowane w  ramach projek-
tu tworzenia narodowej tożsamości Słowaków, w którym chodziło 
głównie o wyeksponowanie archaiczności i prasłowiańskich trady-
cji narodu słowackiego. Za kulinarny symbol słowackości wybrano 
bowiem prostą i starożytną potrawę górali wołoskich, dość rozpo-
wszechnioną również w sąsiednich krajach, nie zaś coś bardziej ty-
powego i specyficznego z zakorzenionych kulturowo w tym regionie 
nizin. Kuchnia narodowa, stwierdza autorka, nie musi zatem stano-
wić odbicia rzeczywistości. Proces jej tworzenia przebiega bowiem 
w ścisłej korelacji z kształtowaniem się świadomości narodowej. Na-
leży więc traktować ją jako metaforę rozmaitych innych procesów 
społeczno-kulturalnych.

Procesy te niekoniecznie muszą być związane z  narodowymi 
ideologiami. Obecnie o wiele istotniejszym czynnikiem kreowania 
kuchni etnicznych czy narodowych wydaje się komercja i  globali-
zacja, sprawiające coraz większe problemy z autentycznością takich 
kuchni, których zadaniem jest dostosowanie się do zapotrzebowania 
i smaku docelowych konsumentów. Margaret Visser w artykule Food 
and Culture42 wykazuje, że tzw. dieta śródziemnomorska jest w du-
żym stopniu fenomenem amerykańskim, została bowiem dostoso-
wana do modnego tam wegetarianizmu i  do potrzeb konsumenc-
kich tamtejszego społeczeństwa, rozbudzanych przez reklamy firm 
zaopatrzeniowych i  spożywczych. Nie jest to zresztą tylko przypa-
dek kuchni obcych – równie dobrze można kreować i  sprzedawać 
własną kuchnię narodową, czego przykładem jest cała seria produk-
tów francuskich, opatrzonych markowym znakiem Reflet de Fran-
ce: „Oto tutaj – pisze Visser – w twoim własnym kraju, z twojej włas- 
nej ziemi, twoje własne pożywienie jest jedynie refleksem samego 
siebie. Żaden postmodernista nie mógłby życzyć sobie większego 
wyobcowania, większego wyrafinowania, daleko bardziej posunię-

41 R. Stolična, Strava ako etnoidentifikačny znak, w: Studia etnologiczne i antropo-
logiczne, t. 6: Dawne i współczesne oblicze kultury europejskiej – jedność w róż-
norodności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002, s. 251–264.

42 M. Visser, op. cit.
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tych komplikacji w relacjach między sobą a innym, czy raczej sobą 
jako innym”43.

Powyższe uwagi dotyczą ideologizacji czy komercjalizacji na-
rodowych upodobań kulinarnych. Należy jednak pamiętać, że poza 
tym aspektem „pokazowym”, dającym się łatwo manipulować, ist-
nieje jeszcze, bardziej interesująca nas, sfera autentycznych preferen-
cji i gustów żywieniowych, wyrastających bezpośrednio z nawyków 
nabytych najczęściej jeszcze w  dzieciństwie, w  domu rodzinnym. 
Sfera domowa należy do tych obszarów dziedzictwa narodowego, 
w którym najwcześniej i najbardziej emocjonalnie wrasta się w kul-
turę, również kulinarną, kraju. Smak wyniesiony z  domu jest czę-
stokroć najżywszym wspomnieniem tego wszystkiego, co kojarzy się 
z małą ojczyzną, będącą, jak chce Ossowski44, niezbędnym łączni-
kiem z szerszą ojczyzną ideologiczną i poczuciem przywiązania do 
niej. Wśród imigrantów wszelkich krajów i narodowości ich własna 
kuchnia, sposób gotowania „wyniesiony z domu”, jest często jedną 
z niewielu cech kulturowych, z którą się identyfikują, która poma-
ga im utrzymywać więź emocjonalną z krajem pochodzenia i którą 
udaje się przekazać następnym pokoleniom. Nieprzypadkowo zresz-
tą w teście polskich symboli kulturowych, wykonanym przez Paw-
ła Boskiego dla amerykańskiej Polonii, oprócz Chopina, Jasnej Góry 
i bitwy pod Grunwaldem znalazły się również kiełbasa i pierogi45. 
Kuchnia może mieć zatem właściwości konsolidujące w kształtowa-
niu narodowej tożsamości, i  to niezależnie od tego, czy jest wyni-
kiem ideologicznych zabiegów, czy autentycznych preferencji żywie-
niowych.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną właściwość pożywienia. 
Spośród wszystkich cech kulturowych kulinarne upodobania nale-
żą do tych, które rozprzestrzeniają się w najłatwiejszy sposób. Jerzy 
Smolicz zaliczył niegdyś sztukę kulinarną do najbardziej podzielnych 

43 Ibidem, s. 125.
44 S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
45 P. Boski, O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-naro-

dowej na obczyźnie, w: P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość 
a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992.
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cech kultury etnicznej46, mającą moc przekraczania najsilniejszych 
nawet granic międzygrupowych. Popularność kuchni etnicznych – 
chińskiej, włoskiej, hinduskiej itp. – w  społecznościach „przyjmu-
jących” jest znakiem udanej integracji imigrantów z nowym środo-
wiskiem, ponieważ uznanie tych kuchni świadczy o zaakceptowaniu 
obecności imigrantów w danym kraju. Kulinarne spotkania są więc 
najczęściej pierwszą płaszczyzną kontaktów międzyetnicznych. 
Znajduje to liczne potwierdzenia – również w badaniach empirycz-
nych prowadzonych na terenie polskim. Powojenne ruchy migracyj-
ne w kraju spowodowały, że w ramach jednej społeczności lokalnej 
spotykali się ludzie pochodzący z różnych regionów o odmiennych 
tradycjach kulturowych, w tym również kulinarnych. Można powie-
dzieć, że to właśnie jedzenie było jednym z pierwszych czynników 
integracyjnych, co – niejako mimochodem – zauważają sami roz-
mówcy opowiadający o  tamtych czasach. Oto przykład z  Kaszub:

Chcę powiedzieć, że bardziej zamkniętą grupą byli Ukraińcy niż Ka-
szubi. A to chyba z tych przyczyn, że oni jednak czuli się tutaj, jak gdy-
by nieswojo. To zaczęło, to zaczęło gdzieś tam po jakimś czasie się 
zmieniać, bowiem te stosunki takie typowo sąsiedzkie, przez płot – 
ktoś z kimś mieszkał. Ja sam pamiętam taką sytuacje, że sąsiadka, któ-
ra się nazywała Ościsławska, przyjechała w ramach akcji „W”, no i nie 
wiem, w ramach dobrosąsiedzkich stosunków przyniosła mamie piero-
gi. No i chcę powiedzieć, że pierogi to był produkt spożywczy niezna-
ny na Kaszubach. Mama się po raz pierwszy z tym spotkała, gościnnie 
to wzięła. Jak pani Ościsławska wyszła, to wyrzuciła to, bo nie wiedzia-
ła, co to jest. Mama w ramach, że tak powiem, wymiany kulinarnej za-
proponowała tej pani Ościsławskiej zupę z brzazuń. To jest taka zupa 
mleczna z  owocami. Kaszubska taka potrawa, bardzo dużo owoców 
różnego rodzaju, szczególnie jabłek, wiśni. No to pani Ościsławska nie 
wiedziała jak to się je, bo też po raz pierwszy z czymś takim się spotka-
ła. Ale to jest przykład takich stosunków całkowicie sąsiedzkich przez 

46 J. J. Smolicz, Multiculturalism as an Over-Arching Framework of Values for Cul-
tural Diversity. The Australian Experience and its Educational Implications,  
w: Ethnicity, Nation, Culture. Central and East European Perspectives, eds. B. Bal-
la, A. Sterbling, Kramer, Hamburg 1998, passim.



183WSPÓLNOTA STOŁU.  O  INTEGRACYJNYCH WŁ AŚCIWOŚCIACH POŻY WIENIA 

płot, które jak gdyby gdzieś tam przez wiele lat, no, łagodziły te obycza-
je. [senator z Bytowa, Kaszuby]47

Wymiana jedzenia i przepisów kulinarnych w ramach dobrosąsiedz-
kich stosunków jest tu więc jednym z  pierwszych znaków przeła-
mywania barier między dwiema różnymi społecznościami. Jedzenie 
staje się narzędziem tworzenia więzi, materialnym zapośrednicze-
niem społecznej interakcji. Wymownym znakiem udanej integracji 
jest wymieszanie kulinarnych tradycji, do jakiego doszło – na skutek 
uwarunkowań historycznych, podobnie jak na Kaszubach – również 
na Śląsku Opolskim:

W Siołkowicach kobiety w niedzielę wiły zrazy, a te [z terenów wschod-
nich] lepiły pierogi. A teraz jeden od drugiego się nauczył i  jest taka 
wymiana. [radny z gminy Popielów]48

Pożywienie jest więc ważnym elementem funkcjonowania wspólno-
ty, ponieważ łatwo daje się włączyć w lokalny system wymiany, który 
sprzyja podtrzymywaniu więzi w ramach lokalnej społeczności. Ten 
wątek będzie jeszcze przedmiotem dalszych rozważań.

Jedzenie jako temat rozmów i element etnograficznego doświadczenia
[…] ni paczestować, nie daść im pajeść, ja szczeż nie wiedaju,  

jak to można tak. Ja nie wiedaju, ja to nie mahu,  
jak do mienie czeławiek pryszoł, szto maju, to z całej duszy, jakżeż tak, 

trebaż dać pajeść czeławieku i pryniać.
Pani Jadzia Jasiukiewicz, Papiernia

Kiedy przygotowywałam scenariusz rozmów kulinarnych, wydawa-
ło mi się, że będzie to temat niezwykle łatwy, przyjemny i skłaniają-

47 Tekst zapisany przez studentów socjologii Collegium Civitas z  Warszawy na 
prowadzonych przeze mnie praktykach terenowych w  Bytowie latem 2002 
roku.

48 Tekst pochodzi z książki I. Bukraby-Rylskiej, Kultura w społeczności lokalnej – 
podmiotowość odzyskana?, Warszawa 2000, s. 171; zapisany w trakcie badań so-
cjologicznych prowadzonych w gminie Popielów w 1998 roku.
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cy do dłuższych wypowiedzi narracyjnych. Realizacja scenariusza 
okazała się jednak zadaniem trudnym: ani razu nie udało mi się go 
przeprowadzić w całości, gdyż groziłoby to przeobrażeniem w mia-
rę naturalnej rozmowy w męczące dla obu stron odpytywanie. Roz-
mówcy (a  raczej rozmówczynie, bo to przede wszystkim kobiety 
były zgodnie uznawane za bardziej kompetentne w tej materii) dość 
szybko nudzili się tematyką, uciekając w różne wątki poboczne, któ-
re wydawały im się ciekawsze.

Okazało się, że jedzenie, choć powszechne i codzienne, jest sferą 
rzeczywistości na swój sposób niezauważalną i trudną do zwerbali-
zowania. Nawet tak, wydawałoby się, narracyjny wątek, jak świątecz-
ne zwyczaje kulinarne, nie stanowi tu wyjątku. W badanych prze-
ze mnie społecznościach jedzenie przede wszystkim gromadzi się, 
przygotowuje i spożywa, nie jest zaś ono przedmiotem szczególnej 
refleksji czy motywem gawędziarskim. Temat jedzenia okazał się na 
tyle uwikłany w codzienną rzeczywistość, że było trudno wyłączyć 
go z  całości doświadczenia. Dla większości rozmówców wątki do-
tyczące pożywienia nie stanowiły jakiejś wartości autotelicznej, nie 
rozwijano ich po to, by opowiadać wyłącznie o jedzeniu jako takim, 
np. o  swoich kulinarnych upodobaniach, umiejętnościach, nawy-
kach, ciekawych przepisach (tego typu narracje były tworzone wy-
łącznie przez osoby młodsze). Najciekawsze i  najmniej wymuszo-
ne wypowiedzi udawało mi się uzyskać niejako przy okazji – przy 
poruszaniu innych tematów, kiedy wątek żywieniowy pojawiał się 
nieintencjonalnie. Takim tematem były np. wspomnienia z czasów 
młodości, zwłaszcza zaś związane z  domem rodzinnym, kiedy to 
przywołanie nazw zapomnianych już potraw stawało się substancja-
lizacją minionego czasu49.

Naturalnym kontekstem do rozmów o jedzeniu była też wspól-
na biesiada, podczas której temat pojawiał się niejako sam z siebie, 
nierzadko niezauważalnie dla obu stron. Rzecz bowiem charakte-
rystyczna, że również dla mnie, zwłaszcza w  początkowym okre-

49 Podobnie jak Proustowska magdalenka, białoruska sołoducha stawała się czę-
sto kluczem, za pomocą którego udawało się dotrzeć do dawno już zapomnia-
nych fragmentów niegdysiejszej rzeczywistości.
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sie badań, kiedy taka tematyka badawcza nie przychodziła mi na-
wet do głowy i nie miałam dość wyostrzonego słuchu na pewnego 
typu wątki, tamtejsze jedzenie było fragmentem takiej rzeczywisto-
ści kulturowej, która wiązała się przede wszystkim z rozmaitymi nie-
dogodnościami, nie zaś z  jakąkolwiek antropologiczną refleksją. 
Zbyt tłuste potrawy, zbyt mocny alkohol, zbyt słodka herbata i przy-
mus jedzenia w zbyt dużych ilościach (w myśl zasady „gość – nie-
wolnik”). Wszystkie te niezmiernie uciążliwe elementy etnograficz-
nego doświadczenia skutecznie ograniczały niezależną obserwację 
kulturowych odmienności, wynikających z różnych wzorców odży-
wiania. Dopiero wysłuchanie nagrania z przypadkowo niewyłączo-
nego dyktafonu pozwalało na nabranie dystansu i spokojną obser-
wację siebie jako obiektu zabiegów hojnych gospodarzy. Słychać tu 
cały rytuał związany z gościnnością, który w czasie, gdy się w nim 
uczestniczyło, był jedynie elementem dręczącego, pozarefleksyjne-
go doświadczenia:

B. W.: Ania, nie choczesz ty sało… o, kałbaska jest, waźmi… A. E.: Nie, 
nie, dziakuj, dziakuj… Kazik: Kaśka…! K. D.: Ja nie dam rady już… 
Mam chleb, akurat dobrze po wódce… B. W.: Tak, a coż chleb budziesz 
suchi! K. D.: Po wódce najlepiej chlebem zagryźć… Z. S.: No, biery ahu-
rak… […]. B. W.: Aneczka, jesz! Ja ciebie, o, dam… A. E.: Ja jem, jem… 
Z. S.: Prosza… […] Kazik: Zosia, pareż pamidorau dzieuczatam, wo… 
B. W.: Chaj budzie, Zosiu, pareż dzieuczatkam, chaj źjaduć jany… […] 
Kazik: No, ciepieraka heta… moża tam skwareczak tych… B. W.: Ka-
zik, tak ty czeławiek polski, padswataj dzieuczatam polskich chłopcau! 
[…] B. W.: Nie reż pamidorau, Zosia, marnujesz! Kazik: Reż, reż, reż… 
[Radziwoniszki]

A. B.: To jeszcze wypijcie po trochu, daj, ja wleję. K. D.: Ojej… T. B.: 
Ale ta jeszcze nie wypiła! J. S.: Mam jeszcze, jeszcze dopiję. K. D.: Mi tro-
szeczkę tylko. Już, już już! A. B.: No dobrze, to wypijem jeszcze. J. S.: No 
dobrze, to za zdrowie. K. D.: Ych, mocne! A. B.: Proszą pić, oj! ale piją, 
zupełnie! No tak i piją. J. S.: To ja troszeczkę dopiję… T. B.: Ech, dziew-
czynki jeszcze i oj, czasami tylko tak i ze wstydem. [Rouby]

M. M.: Jeszcie dziewczatka, krojcie, jeszcie, nie szkadujcie [nie żałuj-
cie sobie]. Niedobra herbata? Dobra, taka kwaśna. Proszę słodzić. Nie 
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ścieśniajciesia [nie wstydźcie się]. Jeszcze, czemu tak mało? […] Może 
nie macie pieniędzy, to wam dam? [B.Ser.k.kat.13]

Mary Douglas, analizując rodzaje posiłków i  sposób ich podawa-
nia50, zauważyła, że ich wybór jest najlepszym komunikatem o stop-
niu zbliżenia uczestniczących w danym posiłku biesiadników – daje 
się na tej podstawie określić stopień zażyłości między jedzącymi 
osobami. Według jej klasyfikacji (stanowiących odbicie sytuacji bry-
tyjskiej klasy średniej) ciepłe, obfite posiłki są dla rodziny, bliskich 
przyjaciół i  ważnych gości. Dla obcych, znajomych, pracowników, 
a więc osób, z którymi nie jest się zbyt silnie związanym, są drinki. 
Pomiędzy tymi dwiema postaciami posiłków istnieją rozmaite me-
diatory w postaci np. potraw zimnych lub dań na słodko, które sy-
gnalizują sytuacje pośrednie, całe spektrum różnego typu społecz-
nych kontaktów.

Częstowanie jedzeniem i wspólne biesiadowanie jest więc swo-
istym operatorem intymności i  dystansu. Obserwując zachowania 
swoich gospodarzy, badacz może dowiedzieć się, w  jakim stopniu 
udało mu się „wejść w teren” i zyskać zaufanie rozmówców, czy nadal 
jest traktowany jak zupełnie obcy, czy też pokonał pewne progi wy-
obcowania. W terenie często zdarzało się, że siłą rzeczy przyjmowa-
liśmy wobec naszych gospodarzy pewne role społeczne – od na poły 
rodzinnych i  familiarnych do reprezentacyjnych. Byliśmy więc ad-
optowanymi wnukami, dziewczynkami, którym należało „podswa-
tać” miejscowych kawalerów, dziećmi przysłanymi „ze szkoły” lub 
„żurnalistami” wysłanymi „przez rząd”, rodakami z ojczystego kra-
ju, przybyszami z Polski. Oczywistym znakiem stopnia zażyłości był 
sposób, w jaki przyjmowano nas w domach. Im bardziej byliśmy bra-
ni za „swoich”, im głębiej wchodziliśmy w teren (to potwierdzało się 
przy kolejnych powrotach i  zacieśnianiu znajomości), tym częściej 
i obficiej byliśmy częstowani. W katolickiej wiosce Papiernia, którą 
sami darzymy największym etnograficznym sentymentem, nie dało 
się przeżyć dnia bez zjedzenia kilku posiłków u różnych gospodarzy.

50 M. Douglas, Deciphering a Meal, passim.
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Nie da się pod tym względem porównać terenu polskiego i bia-
łoruskiego, i to nie tylko z uwagi na zupełnie inny sposób naszego 
funkcjonowania w społecznościach po obu stronach granicy. W grę 
wchodzi tutaj jeszcze kwestia odmiennego wzorca gościnności, z ja-
kim mamy do czynienia na Białorusi i w Polsce. Po stronie białoru-
skiej gościnność i hojność jest powszechnie obowiązującym wzor-
cem społecznym. Dlatego, w przeciwieństwie do terenu polskiego, 
rzadko zdarzało się, aby osoby, z  którymi rozmawialiśmy, nie za-
prosiły nas do swych domów oraz by nie zaproponowały jakiejś for-
my poczęstunku. Najczęściej były to rytualne potrawy „gościnne” – 
wódka (samogon) i  mięso (słonina). W  Polsce spotkaliśmy się co 
najwyżej z  propozycją podania herbaty ewentualnie czegoś słod-
kiego do niej, ale były to przypadki raczej rzadkie. Tutaj też stosu-
nek do nas był bardziej oficjalny, dawało się wyczuć znacznie więk-
szy dystans, widoczny chociażby w  formach zwracania się do nas 
i w stopniu zainteresowania nami jako osobami prywatnymi (pytano 
o pochodzenie i miejsce zamieszkania, ale nie było pytań np. o stan 
cywilny, co jest regułą na Białorusi).

Z etnograficznego punktu widzenia jedzenie jest więc takim te-
matem, który można nie tylko badać, ale też bezpośrednio doświad-
czać w terenie. Badacz, służący tu jednocześnie jako narzędzie ba-
dawcze, „uwewnętrznia” w ten sposób obiekt badania w sensie jak 
najbardziej dosłownym.

Jedzenie jako komponent chłopskiego losu

Wszystkie przeprowadzone rozmowy o  jedzeniu na swój sposób 
odzwierciedlały chłopską rzeczywistość, obrazowały chłopski los – 
jego dole i niedole. Wskazując na różne aspekty bytowania, nawiązy-
wały do kluczowych obszarów chłopskiej świadomości, do wzorów 
pewnego stylu życia i wyznawanych wartości. Sposób organizacji je-
dzenia, pozyskiwania produktów, gotowania, spożywania, dzielenia 
się pożywieniem okazał się w zasadniczy sposób związany z najważ-
niejszymi elementami chłopskiego etosu, zwłaszcza zaś z wartościa-
mi skupionymi wokół pracy na roli i związków z ziemią, biedą i nie-
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dostatkiem, rolą struktury rodzinnej i wspólnoty sąsiedzkiej w życiu 
społecznym, przywiązaniem do własnego wyznania i szczególnego 
typu religijności. Ten etos, przywoływany w  literaturze przedmio-
tu jako właściwy dla chłopskiej kultury przełomu XIX i XX wieku51, 
jest wciąż jeszcze żywy w świadomości najstarszego pokolenia, za-
równo na Białorusi, jak i w Polsce, które to pokolenie w znakomi-
tej większości reprezentuje mieszkańców badanych wiosek. Wyraź-
ną zmianę światopoglądową i kulturową widać dopiero w pokoleniu 
urodzonym w latach powojennych. Na skutek masowej migracji do 
miast, otwarcia się na wpływy z zewnątrz (szkoły, media itd.), po-
rzucenia tradycyjnych zajęć rolniczych i zmiany sposobu prowadze-
nia gospodarki, to pokolenie wyznaje również inny rodzaj wartości, 
daleki od wzorców kultury tradycyjnej. Sfery życia związane z jedze-
niem doskonale te różnice unaoczniają.

Związki z chłopskim etosem 

Ziemia – żywicielka

Praca na roli była i pozostaje niewątpliwie podstawową cechą wyróż-
niającą stan chłopski spośród innych, decydującą także o specyfice 
chłopskiej rzeczywistości i charakterze chłopskiej kultury. Posiada-
na ziemia była niegdyś najważniejszą wartością, ponieważ stanowiła 
podstawowe źródło utrzymania, jej ilość i jakość decydowała o sta-
nie dobrobytu i warunkach egzystencji. W chłopskiej świadomości 
praca na ziemi, często uważana za synonim pracy w ogóle, stawała 
się podstawowym miernikiem właściwego sposobu życia. Inny spo-
sób zarabiania kłócił się z moralnością. Stąd ludzi nieutrzymujących 
się z  pracy fizycznej posądzało się najczęściej o  zbyt „łatwy”, nie-
etyczny sposób bytowania, życie na cudzy koszt, na koszt ludzi rze-
czywiście pracujących, czyli właśnie chłopów.

51 Różne perspektywy patrzenia na to zagadnienie prezentują m.in.: L. Stomma, 
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986; S. Siekierski, Etos 
chłopski w świetle pamiętników, Kraków 1992; R. Sulima, O umieraniu, w: idem, 
Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992.
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[Żydzi] Na gospodarce nie, oni tak, letkim chlebom żyli – bogato, ubra-
nia lepsze. [B.Krup.k.kat.30]

Kiedyś tylko na ziemi chowali się, a teraz nie – ziemia puszczona, nie 
chcą pracować. [P.Top.k.pr.14]

W czasach, o których opowiadają nasi rozmówcy, chłop żył niemal 
wyłącznie z uprawy ziemi, dlatego stan jej posiadania stawał się klu-
czowym warunkiem przetrwania. Nie było pomysłów na inne spo-
soby zarobkowania, czy może raczej inne sposoby zarobkowania 
były nie do pomyślenia. Jedynym właściwym dla chłopa sposobem 
na utrzymanie się była praca na roli. Biedniejsi mogli co najwyżej 
dorobić pracą najemną u innych, ale była to ostateczność, bo najbar-
dziej ceniono sobie pracę na własnej ziemi. Nic więc dziwnego, że 
starano się jak najwięcej jej pozyskać, bo tylko jej ilość oraz włożo-
na praca decydowały o stanie bogactwa czy względnego dobrobytu:

Kto bogaty to tak, ale jak u nas tam w domu to malutko było ziemi, 
trzeba było iść na zarobki, zarobisz, to wtedy kupisz sobie czy sukien-
kę, czy pantofli, a z domu nic nie było, bo zbierali pieniądze, żeby ziemi 
kupić jeszcze. [P.Top.k.pr.19]

Wokół ziemi skupiało się całe życie rodziny, która – przez włącza-
nie niemal wszystkich jej członków w pracę na gospodarce – stawa-
ła się małym przedsiębiorstwem produkcyjnym, odrębną jednostką 
połączoną, poza więzami pokrewieństwa, również stosunkami pracy 
i wspólnym areałem posiadanej ziemi. Toteż właśnie ziemia była jed-
nym z najważniejszych czynników w doborze małżeństw, w rodzin-
nym podziale dóbr, a także głównym elementem rodzinnych sporów.

Ja była biedniejsza, a on był bogaty, nadto duża ziemia. Kiedyś wszyst-
ko za ziemia, to wszystko za to, żeby ziemi dużo, żeby ziemi dużo, to on 
bogaty. A ja nie chciała, nie lubiła jego, ale matka biła mnie i… I kaza-
ła iść? Idź. […] Dobre było, bohato żyli, tri karowy mieli, konie mieli, 
chleba i do chleba i sała, i małaka, wsioho, szto chocz, tolka rabi, rabi, 
ciażka rabić… [B.Radz.k.pr.06]
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I tak brat z bratem sądzili się. Bo tatuś mój był siedem lat na carskiej 
wojnie […] przyszedł, a  ten mu nie chce dać ziemi! […] No to tat-
ko podał do sądu, sądzili się, potem ożenił się do cudzego domu. 
[P.Top.k.pr.30]

Praca na ziemi wiązała się bezpośrednio z wzorami spożycia – na 
wsi odżywiano się bowiem niemal wyłącznie produktami z własnej 
produkcji. Samowystarczalność była tu generalną zasadą. Ilość i ro-
dzaj zbieranych płodów decydował więc też o ilości i rodzaju jedze-
nia. Ze względu na ogromne podobieństwo technik rolniczych i ga-
tunków uprawianych roślin, chłopskie pożywienie było zasadniczo 
jednolite w całej wschodniej Europie52. Dieta bogatszych i biedniej-
szych różniła się bardziej ilością spożywanych produktów niż ich 
rodzajem czy jakością. Chłopska kuchnia miała zdecydowanie ro-
ślinny charakter. Jak szacunkowo podają Smith i Christian53, pod ko-
niec XIX wieku w Rosji europejskiej (w tym również w interesują-
cych nas guberniach wileńskiej i grodnieńskiej) spożywano średnio 
ponad 40% produktów zbożowych, 22% ziemniaków, 9–12% innych 
warzyw i owoców (zwłaszcza kapusty i roślin strączkowych), a tylko 
20–30% produktów odzwierzęcych, zwłaszcza mlecznych i  jedynie 
2–4% mięsa i tłuszczów zwierzęcych (przede wszystkim okazjonal-
nie, w okresie świąt religijnych). Taki skład diety był podyktowany 
głównie względami ekonomicznymi: tam, gdzie ziemi było nie za 
wiele, rolnictwo, nie zaś hodowla, stawało się bardziej opłacalne, po-
nieważ wyżywienie zwierząt, których mięso mogło dostarczyć takiej 
samej ilości kalorii, co zboże i warzywa, wymagało co najmniej dzie-
sięć razy więcej powierzchni ziemi uprawnej.

Chłopski jadłospis był więc bezpośrednim efektem pracy na roli: 
uprawiało się przede wszystkim na własne potrzeby, w  dalszej zaś 

52 Obszerniejszych analiz dotyczących terenów europejskich guberni carskiej Ro-
sji dostarcza m.in. praca: R. E. F. Smith, D. Christian, Bread and Salt. A Social 
and Economic History of Food and Drink in Russia, Cambridge University Press 
1984; dla terenów polskich zaś prace: A. Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Ryso-
wa, op. cit.; J. Bohdziewicz, Pożywienie, w: Komentarze do Polskiego Atlasu Et-
nograficznego, t. 3: Pożywienie i sprzęty z nim związane, Wrocław 1996; Pożywie-
nie ludności wiejskiej, Kraków 1973.

53 R. E. F. Smith, D. Christian, op. cit.
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kolejności na sprzedaż. Unikano przy tym kupowania jedzenia spo-
za własnej produkcji. W ten sposób rzeczywiście spożywano bezpo-
średnio owoce własnej pracy, co było istotne nie tylko ze względów 
ekonomicznych: chodziło o  utrzymanie się w  granicach samowy-
starczalności, o brak potrzeby uzależniania się od jakichkolwiek ze-
wnętrznych wpływów, a  więc o  względną autonomię i  samodziel-
ność. To niejako dodatkowo umacniało wspólnotę rodzinną, krąg 
ludzi wspólnie pracujących na tej samej ziemi – byli oni bardzo sil-
nie uzależnieni od siebie i  stosunkowo niezależni od innych. Naj-
bardziej ceniono więc „swoje” produkty, „swojskość” była wartością 
samą w sobie, bo wskazywała na zdolność do przetrwania o włas- 
nych siłach:

Oj! mieli ludzie pracy, wsio rucznoje… A teraz pajdzie, kupi toho kisie-
la jon czysty, charoszy, ale ż taki darahi! No tak… A tady swaja, choć 
popracuje, ale swajo. [B.Pap.k.kat.37]

A tak na co dzień to wszystko swoje, gospodarstwo. Kartofle, kasza, 
tam jakaś zupa z fasolą czy z grochem, soczewku wtedy jakąś tam sieli. 
A bliny? Bliny tak były jak kartofle. Jak byli bogate ludzie, to robili bez 
kartofli bliny, a jak biedne, to więcej tych kartofli niż mąki. A mąka to 
swoja – jęczmienna, pszeniczna, a była i żytnia. [B.Fel.k.pr.16]

Jedzenie kupowano zatem sporadycznie i niechętnie – przeważnie sól, 
cukier w niewielkich ilościach. Jednak i te kupione produkty wiąza-
ły się ściśle z ziemią, ponieważ pieniądze na ich zakup pozyskiwano 
albo ze sprzedaży własnych plonów (np. pszenicy), albo produktów 
odzwierzęcych (np. nabiału). Ceny kupowanych produktów przelicza-
no z kolei na płatną pracę najemną, jaką trzeba było włożyć na po-
zyskanie potrzebnych na nie funduszy. Ten przelicznik, nawet jesz-
cze z czasów przedwojennych, tkwi głęboko w pamięci rozmówców, 
którzy jednym tchem potrafią wymieniać ceny żywności w poszcze-
gólnych okresach politycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

I cukier oczeń drogi. Na polskie pieniędzy 80 groszy było kilo cukru! 
A za złotówkę, bywali takie dnie, że za jedną złotówkę żenie cały dzień. 
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Bardzo cukier był drogi, to tego cukru tylko na Wigilię kupowali ten 
cukier. […] Ot, takie było życie. [B.Fel.k.pr.16]

Etyka pracy na roli

Jedzenie było więc nieodłącznie związane z  pracą fizyczną, któ-
ra stanowiła podstawowe źródło jego pozyskiwania. Jedzenie było 
też głównym celem i efektem końcowym pracy. Podstawą chłopskiej 
moralności pod tym względem była konieczność zasłużenia sobie na 
pożywienie, które należało się wyłącznie ludziom pracującym. Stąd 
zresztą dość niski prestiż społeczny osób, które do pracy fizycznej się 
nie kwalifikowały, czyli małych dzieci i starców. Zasada „bez pracy 
nie ma kołaczy” wyrażona jest expressis verbis w opowiedzianej nam 
bajce Wołk hospodar.

Sieje hospodar żyta. Prychodzić do jeho wołk. Pytajecca: „Szto ty, ho-
spodar, robisz?”. „Sieju żyto”. „A szto z  jeho budzie?” „Budzie chleb”. 
„I szto – uże można jeść?” „Nie, poczekaj dalej”. Pasieli, potem pażnuł, 
potem zawiaznuł mnoho. „I  jeść można?” „Nie, czekaj dalej”. I zmia-
lił, zmiałacił. „I jeść można?” „Nie, czekaj dalej. Budzie muka. Prasie-
ju, razczyniu”. „I jeść można?” „Nie, czekaj dalej. Ukiśnie, pajdu w les, 
prywiazu drow”. „I jeść można?” „Nie, napalu piecz, pasażu, spiaczec-
ca”. „I jeść można?” „Nu, tady najemosia”. [B.Radz.k.pr.38]

Ten nieodłączny związek jedzenia z pracą widać też wyraźnie w po-
dawanych przez starsze osoby przepisach na zapomniane już po-
trawy. Proces ich przygotowywania zaczyna się często nie w samej 
kuchni, ale jeszcze w polu – wymienia się bowiem najpierw cały re-
jestr czynności (są to narracje przypominające do żywego bajkę Jak 
to ze lnem było), których trzeba było dokonać, zanim potrawa trafi-
ła na stół.

A taki kisiel z owsa się robiło? Da. Eci owies – treba było jeho pasuszyć. 
Pasuszyć, patom woźmie u mieszok, pakładzie na ziemlu, biere jako-
je palena, ci tam kaczałku, ci szto, bić jeho treba było, kab etu łupinku 
ababić. Ababije, na reszetko [sito] prasieje, apiać jeje bije. Bo tam łu-
pinki, musi tri sztuki na tom owsu. Treba jeszcze znow jeho bić, patom 
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suszyć, patom miele u etych żarnach, pieremiele, patom jeho tolka raz 
pieremiele, tolka obdziere łupinku, patom ooj! szmat etoho robić… 
[B.Pap.k.kat.37]

Jedzenie było też związane z pracą na roli o tyle, że wyznaczała ona 
określony rytm dnia, regulowała więc również czas i miejsce posił-
ków, a także – po części – ich charakter. Zależnie od pory roku i ak-
tualnego kalendarza robót jadano w domu lub na polu, tak by nie 
przerywać niepotrzebnie pracy na dłuższy czas. Musiały więc to być 
potrawy łatwe z jednej strony do podgrzania, z drugiej zaś do prze-
transportowania w miejsce pracy.

Na wsi nie było takiego obiadu i u mnie, na przykład, nie było takie-
go obiadu jako obiad… Tylko co było w  zamian? Przeważnie na ten 
obiad się było gdzieś tam poza domem. W pracy, gdzieś w polu? W polu. 
Dopiero takie obiadokolacja raczej już była, raczej przyjeżdżało się już 
na kolację, jak już wszyscy zrobili w gospodarstwie wszystko, oporzą-
dzili tą swoją, te zwierzaczki i w ogóle tam, no to przychodziło się do 
domu, mycie i wtedy dopiero obiadokolacja. Ale to późno już w lecie. 
[P. Top.k.kat.50]

Istotna była również wartość odżywcza potraw, które przeliczano za-
wsze na ilość pracy, jaką można po ich spożyciu efektywnie wyko-
nać. Ważnym aspektem jedzenia była więc możliwość przerobienia 
go na siłę potrzebną do pracy w polu: jedzenie stanowiło konieczny 
element pracy. Im pełniejsze, bardziej wartościowe pożywienie, tym 
większą ilość pracy można było wykonać.

Blińczyk i jajeczko kiniesz [wrzucisz] czy skwaraczku śpiaczesz, zjesz, 
to cały dzień chodzisz, tolko wadu pjesz i nic, a dzie ż kartoflu – nie 
uśpieł wyjści i znow jeści choczecca. [B.Pap.k.kat.35]

A latem to na Przemienienie, to u nas nazywają Spasa, to dwa tygodnie 
postu. I trzeba siano sprzątać, to chłodniku narobiat i z postem siana 
trzeba robić. [P.Top.k.pr.30]
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Stąd zresztą uzasadnienie, że pracujący ciężej fizycznie męż-
czyźni powinni dostawać posiłek uznawany za bardziej wartościowy 
i kaloryczny, tzn. przede wszystkim tłusty („Nastajaszczyj zawtrak 
dla mużczyny – bliny so skwarkoj i jajcom” [B.Radz.m.pr.63]). Po-
trawy mięsne i  tłuste są zresztą niejako z góry przypisane męskim 
gustom, uważane za „męski smak” w odróżnieniu od bardziej „ko-
biecych” słodkości. Upodobanie do tłustego jest postrzegane jako 
niemal przyrodzona cecha płci męskiej:

Inne lubili ze skwareczkami kisiel, a inne lubili z cukrem, jak kto lubił. 
Mężczyzna więcej ze skwarkami lubił, a ja sobie z cukrem. Można oblić 
śmietaną i cukrem posypać, też dobre. [P.Top.k.pr.14]

[Mąż rozmarzony]: Pani, ja teraz lubię ten kisiel. Żeby ktoś teraz nago-
tował, to kisiel dobry, nakroić skwareczek i na patelnię tego kisielu i ze 
skwareczkami. Ach, pycha!
[Żona]: Ale znowu ten [mąż] tak: jak na Wigilię, jak my robimy ten ki-
siel, to z oliwą i cebulką zeskwarzym jego i z cukrem – ten nie będzie 
jadł, bo jemu musi być kisiel i każdą łyżkę skwarka! No to już nie na 
Wigilię, on na drugi czy na trzeci dzień będzie to jadł. [P.Top.m.pr.28; 
k.pr.30]

„Minimalizm konsumpcyjny”

Choć jedzenie było ważne ze względu na dostarczaną energię do 
pracy, samemu gotowaniu, przyrządzaniu potraw, zwłaszcza na co 
dzień, w dni robocze, nie poświęcano specjalnej uwagi. Gospody-
nie zaangażowane do pracy w polu nie mogły przeznaczać zbyt wie-
le czasu na prace kuchenne, toteż posiłki musiały być przede wszyst-
kim mało pracochłonne i niewyszukane:

Nu tady nie, nu, piekli, ale… nie, nie skazać. Byli duże drużyny u cha-
cie, gdzie tu usim pieczesie? Dzie taja babcia, gdzie stajać całyj dzień, 
piaczy tyje kartofli? Kali tam u robotu treba. [B.Pap.k.kat.37]

Anna Kowalska-Lewicka i  Zofia Szromba-Rysowa, charakteryzu-
jąc pożywienie chłopów polskich z początku XX wieku, twierdzą, że 
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cechował je przede wszystkim „minimalizm konsumpcyjny” – po-
nieważ produkcja była ważniejsza od konsumpcji, codzienne posił-
ki miały dosyć niski prestiż, a  zbytek w przyrządzaniu potraw był 
traktowany jako zwykłe marnowanie czasu54. Uderzające jest podo-
bieństwo na całym opisywanym terenie technik przyrządzania – jak 
najbardziej ekonomicznych czasowo (przede wszystkim gotowanie 
i  smażenie) – oraz samych potraw. Na ogół jadano zupy lub breje 
przygotowywane naprędce raz dziennie. To sprawiało, że codzienny 
jadłospis był niesamowicie monotonny.

Na śniadanie zawsze musiała być, musiała… Nie było takiego, jakiegoś 
takiego specjalnego pieczywa, bo się piekło chleb raz na jakiś czas, to 
było takie czerstwe pieczywo, bułek w tamtych czasach jeszcze nie było, 
chyba że się samemu zrobiło. Więc tak: zupa mleczna. Codziennie? Pra-
wie codziennie. Ale taka z marchewką, co nam kiedyś babcia Fela da-
wała? Niekoniecznie, no bo mleczne przeróżne były. Codziennie to… 
Dosyć tego, że potem w młodości to ja już w ogóle nie jadłam zupy 
mlecznej. [P.Top.k.kat.50]

Witold Staniewicz, autor wydanej w roku 1923 monografii wsi Ma-
tujzy Bołondziszki z omawianego tu rejonu lidzkiego, podaje dokład-
ny opis diety mieszkańców, który znacznie pokrywa się z relacjami 
naszych rozmówców. Na śniadanie jadano zwykle dwie zupy – 
przaśną i  kwaśną oraz chleb lub kartofle. Zupy przaśne to zacier-
ki, krupnik, grochówka, kartoflanka zaskwarzone lub zabielone mle-
kiem; zupy kwaśne to kapuśniak, buraki (barszcz), szczaw. Na obiad 
jadano te same dwie zupy oraz kaszę gryczaną lub jaglaną albo tarte 
kartofle; na kolację: zacierki lub krupnik bielony czy też okraszony55. 
Śledząc dalej to źródło, można bez trudu zauważyć, że rodzaj potraw 
zmieniał się zasadniczo dopiero przy okazjach świątecznych: w nie-
dzielę, kiedy można było sobie pozwolić na poświęcenie więcej czasu 
na gotowanie, pojawia się np. babka ziemniaczana lub gryczana, bli-
ny czy świlbiki (kluski z kartofli). W niedziele jadano czasami mięso 

54 A. Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Rysowa, op. cit.
55 W. Staniewicz, Matujzy Bołondziszki. Wieś powiatu lidzkiego. Studium społecz-

no-gospodarcze, Wilno 1923, s. 108–109.
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w niewielkich ilościach jako dodatek do zup, natomiast obficie – po-
dobnie jak inne produkty: sery, masło czy jaja – dopiero w okresach 
świąt religijnych. Ten tygodniowy rozkład jadłospisu został więc do-
stosowany do podziału na dni robocze i świąteczne. Do tego wątku 
powrócimy jeszcze nieco później.

Jeśli chodzi o jedzenie codzienne, to w zasadzie cały czas spoży-
wano te same dwie potrawy, kwaśne lub przaśne – różniły się jedy-
nie dodawanymi, w  zależności od sezonu, składnikami, natomiast 
przepis na ich przyrządzanie (a raczej brak przepisu, bo te potrawy 
po prostu „się robiło”) był zasadniczo ten sam:

No, co dawniej było: kwaśne tam coś, buraki czy kapusta, no i  takie 
z  mlekiem coś, czy jakieś krupy tam, pęcak, makarony często robili. 
[B.Fel.k.pr.16]

Kwaśność była zresztą jedynym wyrazistym smakiem możliwym 
do uzyskania domowym sposobem, zważywszy na cenę cukru, nie-
obecność ostrzejszych przypraw i  ograniczoną możliwość spoży-
wania soli. Opozycja tych dwóch smaków: wyrazistego (kwaśnego) 
i mdłego (przaśnego), stanowiła zatem główny wyróżnik potraw, po-
nieważ poszczególne składniki mieszano już dowolnie, w zależności 
od tego, co się akurat znajdowało „pod ręką”. Stąd zapewne popu-
larne do dziś w Topolanach zupy mleczne z fasolą lub marchewką, 
które osobom z zewnątrz mogą się wydawać dość ryzykowne pod 
względem zestawienia składników.

Kto na pole wyjeżdżał, to tak: dwojczaki takie byli, takie dzbanki. Zle-
pione. Dwojaczki? Dwojaczki. I tak, pokrywka taka. To mój tatko ka-
zał tak: prywiezut w odnoj strawa, znaczy zupa to strawa, strawa była 
priestna [przaśna] – to z mlekiem, i kisła [kwaśna], to kisła to był jakiś 
barszcz albo buraczki, albo kapusta. A priestna to będzie albo jakaś za-
cierka, albo pęczak z mlekiem czy krupnik z mlekiem, o, takie coś. To 
mój tatko każe tak: „Ja to kisłu strawu jem, a uże priestna ja uże jej na 
polu jeść nie budu, bo ona uże nie maje smaku”. [P.Top.k.pr.30]

Charakterystyczne, że bardziej istotna była tu sama konsystencja 
potrawy niż jej elementy składowe. Często zdarza się bowiem, że 
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te same nazwy oznaczają potrawy zupełnie inne pod względem za-
stosowanych produktów. Łączy je tylko podobieństwo w wyglądzie 
lub technice przygotowywania. Na Białorusi słowo „kasza”, używane 
pierwotnie w przypadku rozgotowanej brei z różnego rodzaju zbóż, 
oznacza obecnie albo kutię, albo ziemniaki tłuczone. Słowo „klocki” 
jest natomiast używane zarówno w przypadku większych klusek, pyz 
(z mięsem lub bez), jak i kotletów. Niezwykle popularne bliny moż-
na przyrządzać albo z mąki, albo z ziemniaków, stosowanych jako 
tańszy składnik niż mąka, toteż często nazywa się tak również zwy-
kłe placki ziemniaczane.

Cechą charakterystyczną chłopskiego jadłospisu jest sezono-
wość spożycia, dostosowanie się do pór roku i dostępności różnych 
produktów. Latem, zamiast zup gorących, podawano zsiadłe mleko 
z kartoflami lub chłodnik z kwaśnego mleka z boćwiną, zimą nato-
miast, kiedy mleko i jego przetwory były raczej niedostępne, zastę-
powano je kwasem (sołoduchą) wyrabianym z fermentującej mąki 
lub ziemniaków.

Ale tak zimą, post i mleka nie ma, krowa tam zapuszczona czy co, to sa-
ładucha taka rozprowadzała się. To postoi tak, przykwaśnieje, smacz-
na, o. [B.Rou.m.kat.28]

Kulinarne upodobania domowników nie były najważniejszą katego-
rią przy codziennym sporządzaniu potraw. Chodziło bardziej o za-
spokojenie głodu niż dogodzenie gustom. Brak tu jakiegoś smako-
wego wyrachowania: dobre było kwaśne, bo oznaczało jakikolwiek 
wyrazisty smak, i  tłuste, bo dostarczało dużo energii. Charaktery-
styczne jest, że pytani o ulubione potrawy rozmówcy wzruszali na 
ogół ramionami – dla nich nie była to sprawa dużej wagi.

Jak pani wyszła za mąż, to mąż nie dziwił się, że tak pani gotuje, czy to 
było normalne u niego w rodzinie? A jak zgotuję, tak i dobrze. A miał 
taką ulubioną potrawę, którą najbardziej lubił, jak pani gotowała? 
Już nie pamiętam, jak jemu, mówię, niedobre, to sam sobie nagotuj. 
[P.Top.k.pr.14]
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A pan co najbardziej lubił, jak żona ugotowała, to jaką potrawę najle-
piej? [Żona]: On wszystko lubił u  mnie. To dobry mąż… Dobry, nie 
było tak, żeby on powiedział „Ja nie choczu tego, bo kiepsko, niesmacz-
ne”. [P.Top.k.pr.19]

Jak już wspominałam, zarówno w rodzinach bogatszych, jak i bied-
niejszych jadało się podobnie, dlatego podstawowym kryterium do-
brego jedzenia była jego ilość, nie zaś rodzaj. Możliwość najedzenia 
się do syta, obfitość pożywienia bardziej niż wymyślność potraw wa-
runkowała więc kulinarne zadowolenie biesiadników.

Kultura biedy

Nieodłącznym elementem, pojawiającym się przy okazji rozmów 
o  jedzeniu, jest motyw zaznawanego niegdyś lub też obecnie nie-
dostatku i biedy, choć są różne wymiary tego, co się tym mianem 
określa. Głód i brak stają się w tych opowieściach niezbywalną cechą 
chłopskiego losu. Pojawiają się w relacjach osób starszych i młod-
szych (również z  pokolenia powojennego), przybierając niekiedy 
formę lamentacyjną.

Jeść czego nie mieli, to takich marnieńkich, marnieńkich kartoszek na-
kapali sobie, a na pole rasła takaja hrieczka [gryka], znajecie szto ta-
koje, i z etoj hrieczki spiekli sobie chleba i wkusnyj był, smacznyj był, 
a my małyje byli i płakali i jeli etot chleb. Eta była dawno, jak ja jesz-
czo dzieuczynoj była, a zamużam ja paszła w triccać siedźmom hodu. 
[B.Radz.k.pr.12]

Na wsi się kręciło słoninę do mielonych kotletów. Naprawdę? Tak, do-
kładnie. A  to nie dlatego, żeby one były smaczniejsze, tylko dlatego, 
żeby było więcej. To jest wszystko z tej biedy, bo to, że ludzie właśnie 
tak gotowali, tak jedli, to właśnie bieda była. To że napychali jelito ziem-
niakami ze skwarkami i piekli to, to dlatego, że nie mieli, żeby napchać 
go mięsem. To, że robili kaszanki różnego rodzaju, pasztetowe i jeszcze 
coś, to żeby wykorzystać wszystko, co się dało zjeść: krew, kaszę, skwar-
ki, skórki, wszystko. [P.Top.k.kat.50]
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Rodzina – wspólnota dzielenia się

Faktem jest, że głodowanie było dość powszechnym zjawiskiem na 
wsi, w każdym razie w czasach, o których wspominają rozmówcy. 
Brak i niedostatek pożywienia był silnie skorelowany z ilością posia-
danej ziemi oraz liczebnością rodziny. W zależności od składu rodzi-
ny, jej struktury i panujących w niej układów, jadało się lepiej albo 
gorzej. Jednak w  grę wchodził tu jeszcze czynnik świadomościo-
wy: w chłopskim świecie jedzenie uznawano za podstawowe dobro, 
a  zgodnie z  chłopskim światopoglądem ilość dostępnych człowie-
kowi dóbr jest generalnie ograniczona. Dlatego nadmiar u jednych 
powoduje braki u  innych, a każde sięgnięcie po limitowane dobro 
dzieje się ze szkodą dla pozostałych. W gronie rodzinnym sprawą 
kluczową stawała się więc liczba osób do podziału – im była mniej-
sza, tym lepiej się jadało. Chodziło bowiem głównie o możliwość na-
sycenia się – najważniejsza była ilość dostępnych produktów, a nie 
sposób ich przyrządzenia – zasadniczo podobny.

Bo ja mówię, on był jeden i  tylko jedna siostra, oni żyli lepiej, 
a  my wszystko przesądzili. U  nich była i  mąka, i  bułka, i  wszystko. 
[P.Top.k.pr.30]

Ja jedna była u mamy, sklepik był u mamy, mnie było dobrze, cukierki 
byli u mnie, i pieczenie [ciasto], wszystko było. [B.Pap.k.kat.24]

A jedna taka u nas była jedynaczka – tam i pączki nasmażone, i kieł-
baska ugotowana: „Sabinka, bierz sobie”. „Nie chcem, tego nie chcem”. 
A ja to myślała sobie: „Boże, ja to bym zjadła z chęcią to, ale ja nie mam 
tego, u nas tego nie ma”. [P.Top.k.pr.30]

Jedzenie, jego jakość i ilość, wskazywało więc bezpośrednio na ro-
dzinę – każde gospodarstwo domowe zostało wydzielone przez włas- 
ną organizację pracy, ale również jedzenia, a  podział dostępnych 
produktów żywnościowych był dodatkowym elementem, łączącym 
wszystkich członków rodziny i wzmacniającym wzajemną współza-
leżność. W narracjach o jedzeniu podstawowym wskaźnikiem, ob-
razującym jakość odżywiania się, jest informacja o sytuacji rodzin-
nej oraz jej liczebności:
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Ja pamiętam, u nas uże było dwoje dzieci i teść, teściowa i nas dwoje, 
i dwoje dzieci. Ugotowali kiełbaskę, kółko, w niedzielę. I na wpół roz-
kroili, o, to twoja połowa, to nasza. I oni, pani, jak takie kółko tej kieł-
basy, to oni mają po takim kawałku, a my jednej ukroim, drugiej i ja so-
bie, i jemu, i nam tylko po tyle wychodzi. No i co zrobić? I tak trzeba 
było żyć. [P.Top.k.pr.30]

I tutaj było nas troje, i u jeje dwoje, eta pięć sztuk dzieci. Tatuś z etaj ma-
cochoj byli, eta siedem dusz. Nu tak było. To oni, woźmie macocha sie-
mia z tego lonu, co pradziem, wot, trzem, lon, a z jego siemia, z ziarna 
[…] Etaj wadziczkoj zaparyć, mileńkie, i my kartoflu tuju maczali, kar-
tofleczku pamoczysz oj, smakawita była! Tak? Takoje… ona że ż żyr-
naja, palezna eta siemia. Ale ż kak chwatała mleka, to tak nie rabili, 
a to mleka mało na taka drużyna, jedna krówka, co to znaczy, to mle-
ka mała, to tak rabili. Weźmie tego siemia – smaczna! [B.Pap.k.kat.37]

No, bywa rodzina wielka, a zboża mało. No to tak – i buraki tarkowali 
i reczka nawet, ta rzodkiew, tarkowali. A która, pani, rodzina mniejsza, 
to z jednej mąki, to chleb bardzo smaczny był. [P.Pot.k.pr.14]

Mimo ograniczonej ilości jedzenia normą było sprawiedliwe dzie-
lenie się nim w obrębie rodziny. Naruszenie tej normy spotykało się 
z dużą dezaprobatą, ponieważ stanowiło zagrożenie dla jedności ro-
dziny, której funkcjonowanie opierało się wszak na zasadach życia 
wspólnotowego. Jednak zwłaszcza starsze pokolenie, które przeży-
ło lata głodu, nawet w latach względnego prosperity miało trudności 
z rozbudowaniem swoich potrzeb i dostosowaniem ich do posiada-
nych zasobów pożywienia, nadal skąpiąc go nie tylko sobie, ale tak-
że innym członkom rodziny. Stąd akty zwykłego sknerstwa nie na-
leżały do rzadkości. Pamięć rodowa głęboko przechowuje przykłady 
takiego zachowania, będącego oczywistym dowodem na naruszanie 
rodzinnej solidarności:

Mama mówiła, że chodziła do swojej matki po mleko, jak Olo był ma-
leńki – mój brat w trzydziestym trzecim roku urodzony, bo ja w trzy-
dziestym. To takie byli kubki, o, takie o, że tu szerszy, to było tego 
kubka siedemdziesiąt – rozumie, nie pół litra, nie liter, tylko siedem-
dziesiąt. To zajdzie, to tak: pół litra wleje, a do końca nie doleje, pół 
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litra odmierzy, wleje. To mama każe: „Nieraz idu i ślozami obliwaju”. O, 
matka rodzona. [P.Top.k.pr.30]

Doświadczenie głodu – pamięć smaku

Narracje o  czasach głodu i  niedostatku mają specyficzną poetykę. 
Wspomnienia te odwołują się zawsze do szczególnego czasu, kie-
dy to deficyt jedzenia powodował, że wszystko, co się w owym cza-
sie jadło, miało wyśmienity smak, głęboko osadzający się w pamię-
ci. Ów brak sprawiał, że pamięć przeszłości nabierała wyjątkowej 
wyrazistości, a jedzone wówczas posiłki, same ich nazwy, wywołu-
ją żywe i intensywne obrazy z dawnych czasów. Szczególnie potrawy, 
które wyszły już z użycia, mają tę moc ewokującą, stają się material-
nym znakiem, substancjalizacją minionego czasu. Wśród nich wy-
mienić należy przede wszystkim kisiel owsiany, dziś robiony jeszcze 
gdzieniegdzie na Wigilię, oraz sołoduchę, czyli kwas zbożowy do pi-
cia. Każda z tych potraw jest kojarzona z czasami najdawniejszymi, 
na poły mitycznymi: „Sołoducha to jeszcze z naszych pradziadów” 
[B.Radz.k.pr.42]; „Na Rażdżestwo kisiel był. Eta warili, dauno użo, 
spakon wiekou” [B.Radz.k.pr.35], i stanowi jednocześnie określoną 
cezurę czasową – jej zanik wiąże się z końcem pewnego świata, który 
odchodzi wraz z najstarszym pokoleniem. O sposobach ich przygo-
towania opowiada się z dużym sentymentem, wzmacniając narrację 
licznymi zdrobnieniami i wykrzyknikami, świadczącymi o emocjo-
nalnym stosunku do nich. Przytaczane przepisy z reguły układają się 
w zgrabne narracje, ponieważ nie są jedynie prostą recepturą, ale hi-
storią o jakimś kawałku minionej rzeczywistości:

Niekali rabili saładuchu takuju, to saładuchu pili, no ale to że saładu-
chu, to pojdzie u kuchniu, pojdzie czi u kumoru jakuju, napijecca uże 
teje saładuchi. Z czego się robiło? Z gryczanej mąki. No, woźmie kar-
tofli, zwarić, oczyścić jeje, aczyścić i etu zwarić kaszu takuju, patałcze, 
a tady kipiaczonej, pa-mojemu zdajesie kipiaczonej wadoju, a jeśli nie 
kipiaczonej, no to kab ciopleńka była. Razwodzić tuju. Użo tam nie zro-
bisz misoczku czy jaki dzbanoczek, a uże ż robisz dużo jeje, takie dzież-
ki byli. Wykidaje bulbu tuda, etu kartoflu tuda wykidaje, etoj gryczanej 
muki i zmieszał i jano kiśnie. Padkiśnie, oj, dziewczata, jakoje smaczna! 



202 ROZDZIAŁ 3

Smaczne? Oj, smaczne! Sołoducha, dlatego że słodkie było, czy kwaśne, 
czy jak? Ona taka kwaśnieńka. I to do picia było? Do picia. I tak my żali 
żyta, pojdziem gdzie do ludziej, czi swajo żali żyta, i baba taki, maczy-
cha tak rabiła, narobicca toj, na leta, teje sołoduszki, a umoryszsia, ha-
raczo, ciażka żać, rucznoju żali. Taki saładuchi kubeczek wypijesz, oj, 
dobra, lepiej jak wada! [B.Pap.k.kat.37]

Ale o, heta awios siejać, szto siejać awios na polu, i tady małacili, u taka 
stupa była, abiwali, małoli i hotowali kisiel. A jak gotowali? A, jak wa-
rili? Nu wot u takoju, chleb razczyniali w takich dzieżkach, wy panima-
jecie u jakich? Ot tak i razwodzili ety kisiel. Nu uże panimali skolki tam 
hetaj muki wsypać – na kisiel hetaj owsianoj. Ciopleńkaj wodziczkaj 
razwiaduć i o gdzie tam kiśnie. Może i try dni, jak zimno, może i dwa 
dni, ukiśnie dobra. Tady cadzili, na sitki, cadzili dwa razy. A małaczko 
jako było wkusno eta owsianoje! Nu, uże prygatowili wsio, probowa-
li, jaki on budzie, łyżku pamoczysz, kab łyżka stawałasia bieła, w mała-
ce, kab uże nie ściekała, kab nie redki on był. No i hotowali na plitach, 
u pieczach, taka była rychlać i kab nie pryhareł mieszali, u wielkom ah-
nie nie stawili, a potem zrobicca redzieńki, a potem stanie husnuć, uże 
jak on stanie husnuć, znaczyć on zhotowany. I tady wyliwali tam hdzie 
u misku, czi u jakuju kastrulu [garnek] wielkuju. Zastygnie i proszę wi-
dzieć jak smaczna! [B.Radz.k.pr.35]

Kisiel i sołoducha to potrawy „sentymentalne”, które nabierają sma-
ku właśnie dlatego, że są już dzisiaj rzadkością lub w ogóle nie są 
już przygotowywane. Być może to nie ich smak przywołuje pa-
mięć o  przeszłości, ale pamięć przeszłości i  lat młodości potęguje 
ich smak, powoduje, że często powtarzające się niegdyś potrawy, sta-
nowiące nieodłączny element tamtej rzeczywistości, choćby nawet 
najbardziej pospolite, stają się wyjątkowo dobre. Ludzie urodzeni 
w późniejszych czasach nie darzą sołoduchy czy kisielu szczególnym 
uznaniem56. Dla młodszego pokolenia głównym obiektem wspo-
mnień, prawdziwymi przysmakami, stają się inne potrawy, które 
wyszły z użytku za ich czasów, takie jak np. domowy chleb czy wędli-
ny. Opowiadania o nich charakteryzują się zresztą podobnym stylem 
narracji, wskazują na podobną wrażliwość zmysłową, rozkoszującą 

56 Dla mnie osławiony kisiel okazał się potrawą nie do przełknięcia, całkowicie 
pozbawioną jakiegokolwiek smaku.
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się smakiem, zapachem, wyglądem. Są to fragmenty wspomnień ro-
dzinnych, mówiące o czasach dzieciństwa i młodości, a więc na swój 
sposób idealizowane.

I chleb, jak mama wyjmowała i piekła wtedy, to już dobrze pamiętam! 
To kiedyś nie to, że o, dzisiaj, zajdziesz do sklepu wędliny jest pełno… 
Nie, kiedyś. Kiedyś jak babcia upiecze chleba, jak mama upiecze chle-
ba, to nawet jak zielony, to się okrajało i tydzień czasu jadło się jego. Nie 
było, że czerstwy i na śmietnik. Nie, nie, kochaniutka, to było inaczej. 
I  teraz tak, zimą, no mięsa to zawsze tego słonego było, mięso i  szy-
neczka osolona była i słoninka była piękna słona, no ale co, jak to nas 
nauczyli skórkę smarować czosnkiem, ano weź, skórkę weź oderwij, to 
jak babcia tylko wykłada chleb, to na ławę, no to jeden chlebek – ciach! 
przyciśnie któryś rękoma, ja czy brat, bo nas było dwóch, przyciśniem 
rękoma, i już wtedy jak przyciśnięty chleb na gorąco, to już skórka od-
staje, to jest super do smarowania. Były sposoby swoje. [P.Top.m.pr.51]

Ale w  tej kaszance było dużo czosnku, dużo majeranku, który rósł 
w ogrodzie, prawda? No tak, był świeży i pachnący. Świeży i pachnący 
po pierwsze. Teraz tak: kaszanka, kasza gryczana z worka, a nie taka, 
która stała w sklepie. Już nawet łusek nie ma w niej, bo wszystko opa-
dło na tych… To znaczy, po pierwsze to mi się bardzo podobało to, 
czym się przyprawiało to. W kaszance to jest namiastka czegoś co się 
tego… Na przykład, były nereczki, które były moczone w mleku, w ja-
kiejś osolonej wodzie tam, ściągana była skórka, były krojone w takie 
kwadraciki i one w  tej kaszance były jak rodzynki w bułce drożdżo-
wej. To było najważniejsze, takie nereczki i takie kawałki. W kaszance 
musiała być słoninka pokrojona, że to bardzo było wtedy, jak ja to po-
wiem… Kaszanka wyglądała bardzo fotogenicznie, bo ona była ciemna 
i biała słonina wystawała. To tak było. Bo kiedyś nawet zapytałam, dla-
czego kroicie słoninę, nie bardzo chcą ludzie, przeważnie dzieci wyrzu-
cają tą słoninę, ale to ładnie wygląda, jak się przekroi. [P.Top.k.kat.50]

Wspomnienia dawnych potraw przybierają formy niemal poetyckie 
z powtarzającą się często formułą „to było smaczne!”. Sami rozmów-
cy przyznają, że smakowitość tych potraw wiąże się przede wszyst-
kim z nieodwołalnie minionym czasem, ze świadomością jego nie-
odwracalności. Jest to zatem sentyment nie tyle do samego jedzenia, 
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ile do pewnej rzeczywistości, która we wspomnieniach ulega ideali-
zacji. Smak staje się więc tutaj pewną kategorią czasową, a nie gastro-
nomiczną, materializacją przeszłości.

Niekali ż tak mało jedli. Pasiadziem, miski glinianyje, łożki dzierewian-
nyje, siadziem wsie za stoł – piać, tata i mama – siem, sieli, stawim mi-
skę pod nosem, nalite jak na krupnik, kartofle na sieredzinie stała, sieli, 
nałupili, nałupili, nałupili – smacznyje! Eto kab ciepier było, oj, nie było 
b smaka, uże ciepier nie tak smaczna… [B.Radz.k.pr.43]

Kiełbaska, kiedyś dla mnie kiełbaska, ho! Każdą zjadłbyś tu kiełba-
sku, no nie? A dzisiaj ta niesmaczna, tamta za dużo białych oczek ma. 
Tak samo z wami na pewno, identycznie. To już takie pokolenie kapry-
śne. Daj Boże, żeby głodu nie zobaczylibyście tak jak nasi dziadowie! 
[P.Top.m.kat.51]]

No, to ja widzę, że pani tęskni do tych czasów biedy, kiedy nie było co jeść, 
bo wtedy jadło się lepiej… Ja nie wiem, czy teraz bym jadła, teraz sta-
ram się jeść warzywa i tego, ale kiedyś to było bardzo smaczne. Ja tęsk-
nię za wspomnieniami, to cały świat, ten cały świat się zamknął w mo-
mencie, kiedy się przeszło tutaj, do tego wielkiego świata. Ten mój, ta 
mikroplaneta, taki ten mój świat się skończył z chwilą przejścia tutaj, 
do Białegostoku. To jakby jakiś etap życia zupełnie inny zaczął się, co 
innego. […] Z tym jedzeniem, ze smakiem też jest tak samo. To już nie 
jest to, co kiedyś się jadło, to nie jest ten zapach, to nie jest ten smak. To 
jest, ja bym powiedziała, to już jest smak dwudziestego pierwszego wie-
ku. To już jest obraz kwiatów, obraz łąk dwudziestego pierwszego wie-
ku. A nigdy się tamten nie powtórzy. […] Dlatego powroty zawsze do 
tego, do tych lat, kiedy czegoś brakowało, kiedy ten brak najprawdopo-
dobniej to w nas zaszczepia taką, to że widzimy przez takie piękne, ko-
lorowe szkło te wszystkie wspomnienia swoje i pamiętamy te zapachy, 
smaki i tęsknimy za tymi zapachami, a właściwie chyba pod płaszczy-
kiem tych zapachów, smaków, wspomnień jest tęsknota za minionym 
czasem. Właśnie, czas zamknięty w smaku… Tak, dokładnie. Tęskno-
ta za minionym czasem, w dodatku tym bardziej tęsknimy, że mamy 
świadomość, że on nie wróci. Ta świadomość w nas jakby powoduje, 
przywraca nam takie zapachy, takie wspomnienia, tak wyostrzone, ta-
kie wizje nawet tego minionego czasu, że to przyprawia o bicie serca 
szybsze. [P.Top.k.kat.50]
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Jedzenie jako metonimia życia

Narracje o jedzeniu miały szerszy zakres tematyczny, niż można by 
się tego spodziewać – zdawały się być narracjami o życiu w ogóle, 
jego jakości, charakterze. Pożywienie jawiło się tu nie tylko jako nie-
zbędny element ludzkiej egzystencji, ale też znak, a często wręcz sy-
nonim tejże egzystencji.

W przywoływanych tu już pracach Piotra Kowalskiego czy Je-
rzego Wasilewskiego57, autorzy nazywają chleb i  sól metonimią 
wszelkich pokarmów. Podobnie, pokarmy można by nazwać meto-
nimią życia w ogóle. Ten ścisły związek widać w utartych zwrotach 
i powiedzeniach, stosowanych powszechnie jako synonimiczne od-
powiedniki określeń dotyczących zarabiania na jedzenie i na życie 
w ogóle: „Po wojnie bolszewików najechało za chlebem, tam głód 
taki był silny, chleba nie było, nic nie było” [B.Pap.k.kat.24]; „Cygan-
ka, ona chce, żeby jej dać, za to ona chleb je” [B.Sur.k.kat.21]. Ciąg 
synonimiczny chleb – pokarm – życie pojawia się też w swobodnych 
wypowiedziach, wyobrażeniach, spontanicznie tworzonych metafo-
rach dnia codziennego czy nawet obrazach ukazujących się w snach, 
jak np. w  tym, gdzie symbolika podzielonego chleba staje się zna-
kiem przepowiadającym rychłe przerwanie wspólnego pożycia mał-
żeńskiego:

Jak ja wychadziła za muż, to mnie prisniłasia Matka Boska w biednym 
adzieni. […] I priniesła tak, Matka Boska, o, tak – paławiny, bochen-
ki chleba, o, tak dzierżała. Razdzielili my sia z mużom. Dwienaccać ha-
dow prażyli. Da, nichto nie znajet, skolka prażyje. [B.Piel.k.kat.59]

Z opowieści naszych rozmówców na temat jedzenia jasno wynika, 
że związek współzależności: „jakie jedzenie – takie życie”, jest w ich 
świadomości niezwykle silny. Zjawisko to staje się całkiem zrozu-
miałe, zważywszy, jaką wartość miało jedzenie na wsi – będąc głów-
ną troską życiową, obiektem ciężkiej pracy i zabiegów, sprawą naj-
większej wagi. Dlatego codzienne pożywienie, jakość diety, ilość 
spożywanych produktów staje się tu esencją, obrazem, dowodem – 

57 Por.: P. Kowalski, op. cit.; J. S. Wasilewski, op. cit.
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często zresztą jedynym i wystarczającym – dobrego lub nie najlep-
szego życia.

Nie trzeba, oni, czego, mają sobie krówki, mają swego pojeść, pro-
siuczka na pole, no to czego – i dobrze, i żyją. Dzieci pokarmią i żyją. 
[B.Sur.k.kat.21]

Teraz padzielili tu Rosju na te respubliki i… lisz by wojny nie było, 
dziewczata. O, dzie ż nieszto robicca, a  u  nas tu cicho: chleb jest, 
do chleba jest, krowy dzierżym, świnie dzierżym i  ot – tak i  żyjem. 
[B.Moż.k.pr.25]

Odpowiednia ilość pożywienia jest gwarantem szczęśliwego, dobre-
go życia. Z kolei niedostatek i brak jedzenia świadczy o życiu cięż-
kim i nieszczęśliwym. Nędzna dieta automatycznie kojarzy się z nę-
dzą życia. W narracjach, jak refren, pojawia się często formuliczna 
fraza podsumowująca: „takie było życie”, jakby sama opowieść o za-
znawanym niegdyś głodzie miała świadczyć o  wszystkich innych 
aspektach ówczesnej egzystencji:

Pani, to mama mówi, jak przyjdę, to my jak diabły, tam nagotuje jakiejś 
zupy, jakiejś z marchwi napiecze w chlebowym piecu trochę mąki mar-
chwi natrapuje [natrze] – o, tak my żyli, takie było życie! A, pani, jesz-
cze kartofli to nagotują z obierkami i mama lnu nasmaży i nakręci i zo-
stawi tak te kartofli, potrzęsie. A placki ziemniaczane to mama piekła 
na blasie, i w taką dużą miskę, bo nas było pięcioro i tatko, i mama to 
siedmioro, no i wtedy mama troszkę tłuszczu uskwarzy i te placki po-
leje, wymiesza, to tak patrzysz, żeby to który taki najtłuściejszy i nalep-
szy był – o, takie było moje życie. [P.Top.k.pr.30]

Nawet w  momencie zmiany warunków ekonomicznych i  wobec 
wreszcie dostatecznej ilości pożywienia stosunek do niego nie zmie-
nia się zasadniczo – nadal stanowi naczelną wartość. Nasycenie, 
możność najedzenia się do syta, staje się swoistym sposobem na 
„odrobienie zaległości”, wyrównanie strat z przeszłości, rekompen-
satę za minione czasy, właściwe dopełnienie życia:
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Ale kupisz coś i zjesz i mąż mówi: „Jesz, całe życie my tak muleli się. 
Calutkie życie, każe, muleli się, nie było czeho jesti, to jesz choć teraz, 
choć rok czy dwa przed śmierciu. Nie ma, każe, szto szkodować – czy 
to pomidor teraz, czy ogórek – kupi, mówi, kup, choć teraz spróbujem, 
bo my całe życie tak…”. [P.Top.k.pr.30]

Ta ciągła troska o  dostatek pożywienia jest na tyle istotna, że nie 
opuszcza człowieka nawet z chwilą śmierci – nie wiadomo, czy rów-
nież na „tamtym świecie” znajduje się taka ilość pokarmów, żeby dla 
wszystkich wystarczyło. Groźba nienasycenia jest immanentną ce-
chą chłopskiej egzystencji – ziemskiej i pozagrobowej.

U naszej sasiedki pryśniłosia, w pominalnu nocz swoho muża prysniła. 
U was paminki w triccać dniej, a u nas w sorok. No i ana uże spraszy-
waje jeho: „No jak ciebie tam?”. I on każe: „Niczoho, ty znajesz, dobre. 
Spakajniej chacia, sztob u nas życie nie takoje durnoje jak u was – eci pie-
restrojki wsiakije. U nas – każe – tam spakojna i ludzi lepszyje, i hroszy 
niet”. A u nieho nohi byli takije, stanowiłasia krow, nie chadziła pa jemu 
krow. I on pamior z hetoho. „Wałodzia – każe – a bolat ciebie nohi?” 
„Nie, nie bolat, znajesz”. „No, a jak ty z jedoj, czy chwataje?” A on każe: 
„No, takije, a takije jadu, niedużo jem to”. Ale wsio rawno on niedawol-
ny był taki uż. Znaczy, szto małowato jemu jeści. Kab boisz, to b jemu 
było b niegorsze. [B.Radz.k.pr.35]

Powszednie i świąteczne 

Cykl świąteczny a jakość diety

Charakterystyczną cechą chłopskiej diety był rygorystyczny podział 
na jedzenie codzienne i  świąteczne. Im bardziej tradycyjna kultu-
ra, tym ściślejszy podział. O  ile w  spożyciu powszednim obowią-
zywał umiar i  jednostajność, o tyle przy okazji różnego typu świąt 
sposób odżywiania zmieniał się radykalnie. Jedzenie świąteczne mu-
siało być obfite i wystawne. Przerywano codzienną monotonię po-
traw, zastępując je wyrobami bardziej wymyślnymi i pracochłonny-
mi. Produkty spożywane w święta przez swoje powiązanie z czasem 
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niezwykłym zyskiwały szczególne znaczenie symboliczne, które wy-
kraczało poza czysto nutrytywne funkcje.

Do takich produktów należało niewątpliwie mięso, zwłaszcza 
zaś wieprzowina, którą – oprócz drobiu – na wsi spożywano najczę-
ściej. Nie bez znaczenia był fakt, że zwyczajowe świniobicie, będące 
podstawowym źródłem pozyskiwania mięsa do spożycia, odbywa-
ło się właśnie przed świętami – raz lub dwa razy do roku, przed Bo-
żym Narodzeniem i przed Wielkanocą. Dużo mięsa jadało się więc 
zazwyczaj jedynie w  tych dwóch okresach najważniejszych świąt 
chrześcijańskich.

No jak mogli jeść dużo mięsa, jeżeli nie kupowali, bo nie mieli za bar-
dzo za co, a druga sprawa, że dwa razy w roku się biło świniaka na przy-
kład. No to jak mogli jeść? Jaka by to rodzina była najmniejsza, to co 
to jest taki jeden świniaczek na ileś tam, na całą rodzinę, no nie? Wiele 
razy to tak było, że rodzina była wielodzietna i tylko też się raz biło, tyl-
ko tego świniaka. [P.Top.k.kat.50]

Spożycie wieprzowiny było więc nieodłącznie kojarzone z  czasem 
religijnym, wyznaczało i potwierdzało chrześcijański cykl świąt do-
rocznych, ale również tygodniowych, ponieważ mięso oszczędzano 
często również na niedzielę, skąpiąc go sobie w dni powszednie:

Wisiało tak, szynki takie duże całe wisieli. Ja, jak zaszła za mąż, to tak 
wisi szynka u tej komory, ja boję się wziąć, a mnie tak chce się, a nie 
można, bo oni, teściowa tylko jak ugotuje w niedzielę, to ugotuje, a tak 
to nie ma na co dzień. [P.Top.k.pr.31]

Jedzenie i powstrzymywanie się od jedzenia mięsa nadawało więc 
materialny wymiar podziałowi czasu na zwykły i  niezwykły, pod-
trzymywało tę zasadniczą opozycję, nadając jej sakralny wymiar. Za-
chowanie, określające dobrego chrześcijanina, stawało się zachowa-
niem bezpośrednio związanym z  jedzeniem. Wstrzemięźliwość od 
potraw mięsnych w czasie postu była również obowiązującą normą 
społeczną, której przekroczenie wiązało się nie tylko z naruszeniem 
zasad religijnych, ale też moralnych:
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A teraz, kiedy na Popielec wyjdziesz i kobieta trzyma kawałak kiełbasy 
i je. No, co z jej za chrześcijan? O, już teraz nie wierzę ja tym ludziom, 
nie wierzę! [B.Senk.kat.13]

Przyzwyczajanie do życia w rytmie świąteczno-powszednim było też 
ważnym elementem socjalizacji, jedną z zasad dobrego wychowania:

No, ja mówię, u nas jak już był post, to post. A to każe, no dała kołba-
ski, bo płakał, bo „choczu jeść”. Nie, u nas tego nie było. Ja czworo dzie-
ci wychowała, ale tego nie była. Moi dzieci nie płakali za kołbaskoj. Nie, 
post to post. Kiedy kiełbaska, to kiełbaska. [P.Top.k.pr.30]

Ze względu na swoje duże społeczne znaczenie, ale też zapewne ze 
względu na religijną gorliwość przestrzeganie postu przybierało czę-
sto formy radykalne:

Tylko że u prawosławnych to stare kobiety to oni jeszcze pierwszy dzień 
[Wielkanocy] nie jedzą. Pierwszy dzień poszczą? Poszczą, post jest. Czy-
li w niedzielę jeszcze, tak? Tak. I to jeszcze tak jest, że jak w czwartek ko-
lację zje, to dopiero aż na drugi dzień świąt zje te święcone, a to cały 
czas nie je. To starsze tu, o, sąsiadka moja. Ale w ogóle, czy coś postnego? 
Takie picie, to tam popije troszkę, ale jeść to nie, w ogóle nie. I idzie do 
spowiedzi, do komunii. No, to mają zdrowie kobiety! Tak, nieraz mdle-
ją, ale teraz to już… [P.Top.k.pr.25]

Niewątpliwie, oprócz znaczenia religijnego, restrykcyjne przestrze-
ganie postów – nie tylko powstrzymywanie się od potraw mięsnych, 
ale też od produktów nabiałowych, jak masło albo mleko, i od obfi-
tych posiłków w ogóle – miało podłoże społeczne, ekonomiczne i po 
części psychologiczne. Post był swoistym panaceum na niedostatek 
jedzenia na wsi, stanowił etyczne i religijne usprawiedliwienie trud-
nej sytuacji bytowej. Dzięki religijnym uzasadnieniom głodowanie 
nabierało cech cnoty moralnej, przeobrażając materialne ubóstwo 
w  duchowe bogactwo. W  relacjach o  niegdysiejszym poszczeniu 
przeciwstawia się dawne moralnie lepsze czasy dzisiejszemu „bez-
bożnictwu”. W  ten sposób bieda zostaje dowartościowana, a  głód 
sprzyja świątobliwości. Toteż w owych czasach poszczono nie tylko 
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w dni specjalnie wyznaczone przez Kościół i Cerkiew, ale również 
wtedy, gdy nie było to religijnie nakazane, a  co najwyżej zalecane 
(można powiedzieć, że władze duchowne wychodziły tutaj naprze-
ciw społecznym zapotrzebowaniom) – w poszczególne dni tygodnia 
w ciągu całego roku. Nie spożywano wówczas nie tylko mięsa, ale 
również innych „deficytowych” produktów, takich jak mleko, ma-
sło, jaja.

Post nie tak jak ciepier – post – nikto nie priznajet postu, a tedy post 
jest post. To znaczy, co się jadło? No postnowo, ot i wsio. Ot takoje sie-
mia rabiła. Albo tak: supczyk swaryć, jak my nazywajem – bulonczyk, 
pokroić kartofelków, a patom wsie polki czasneczku, srazu wsio wkinu-
ła i waricca, zwarili, sieli i to tak, i jedut. I było smaczna. A teraz – mu-
siała zeskwarić skwarkami czy tam mlekam, a tady ż ni. Mleka w post 
się nie jadło? Nie, nie jeli. Post jest post. Tylko jedli niedzielka wsio, 
może poniedziałek i wo wtorek, ja nie pomniu użo, może poniedzie-
łek tak jeszcze, a tak środa uże wsio, aż do niedzielki, i tak ludzie żyli… 
[B.Pap.k.kat.37]

W poście bardzo pościli ściśle, w adwencie nie tyle. Nawet i ta patelnia, 
co słoninkę piekli, to wyszorują. I tylko w niedzielę można było kawałe-
czek mięsa, zupy jakiej zgotować. Wtorek, czwartek, poniedziałek było 
z mlekiem, a środa, piątek, sobota było suchy post. [B.Was.k.kat.08]

Kiedy jedzenia na wsi zaczęło być więcej, poszczenie przestało być 
uzasadnione względami ekonomicznymi, dlatego też restrykcyjne 
zasady moralne uległy rozluźnieniu. Dziś rzeczywiście pości się już 
tylko z motywów religijnych, bo nie zmuszają do tego inne okolicz-
ności. Liczba dni postu jest więc zdecydowanie ograniczona, a zaka-
zy dotyczą przede wszystkim spożywania mięsa. Nadal jednak po-
szczenie jest opatrzone pewnym prestiżem społecznym:

A u nas tak teraz w Fastach syn mój i córka. I robią postny obiad, a od-
pust w Fastach, Podniesienie Krzyża. I my tam jedziemy. Zachodzim 
do Janka na obiad: rybka, kartofli z oliwką, śledziki. I coś zgadali się, że 
to dzisiaj post, a swat z Gródka każe: „A ja dumł, szto to Ela nie miała 
kołbasy, szto nie nariezała”. O, stary człowiek, widzi pani. Różne ludzi. 
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Może Ela w domu też tak jadła, ale już jak wyszła do nas, do naszej ro-
dziny, to uże stało inaczej. [P.Top.k.pr.30]

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt związany ze spożywa-
niem mięsa. Przez to, że jadano je dosyć rzadko, przy specjalnych 
okazjach, miało ono szczególną wartość nie tylko materialną, ale też 
symboliczną, toteż stawało się produktem reprezentacyjnym. Gości-
na bez mięsa wydawała się ucztą niepełną, świadczącą o skąpstwie 
lub biedzie gospodarzy. W  tym sensie częstowanie mięsem miało 
i nadal ma charakter rytualny – jest wyrazem szczególnego uhono-
rowania goszczonej osoby, ale też znakiem hojności gospodarzy58.

Jak ja pamiętam, moja mama opowiadała, nieraz aż płakała, że kiedyś 
u nas takie chodzili żebraki takie, no biedne, i trzeba… sołtys rozpro-
wadzał u nas po wsi – dziś do tej chaty, jutro do tej, pojutrze do tej. 
I przyprowadził do mamy na Sylwestra, zrozumcie, na Sylwestra przy-
prowadził do mamy naczlieżnika, na noc tego człowieka. I mama za-
szła do mojej babci i mówi: „Mamo, dajcie choć te kilku soczek sło-
niny”. „A na szto tobie?” „No, priwioł sołtys czołowieka na noc i żeby 
zaskwarić kartofli”. „Ooo, to szcze czużomu czołowieku, kab to sabie!” 
I nie dała. To mama szła calutką drogę i płakała, a ona nie dała. I mama 
z postom kartofli nagotowała i mleko, i to było Sylwestra. I ten czło-
wiek to zjadł, co nasze jedli. [P.Top.k.pr.30]

Określenia „post”, „z postem” używane były częstokroć jako syno-
nim potrawy bezmięsnej czy bezmlecznej – bez koniecznego związ-
ku z jej aspektem religijnym. Pomijanie sakralnej funkcji postu wi-
dać też w  innych sytuacjach, takich jak właśnie gościna, kiedy 

58 Niejednokrotnie zdarzało nam się podczas pobytu w terenie być zamęczanymi 
ofiarną gościnnością naszych białoruskich gospodarzy. Z utęsknieniem czeka-
liśmy wówczas na piątek, kiedy to z pełnym usprawiedliwieniem, powołując się 
na obowiązek postu, mogliśmy wymówić się od przymusowego pochłaniania 
kolejnych kawałków słoniny. Niestety, częstokroć słyszeliśmy wówczas w  od-
powiedzi: „Po pierwsze jesteście w podróży, po drugie – jeszcze dzieci” i w ten 
sposób traciliśmy szansę na jakąkolwiek dyspensę. Rzeczony młody wiek nie 
ratował nas jednak przed koniecznością wypicia kolejnego kieliszka krzepkiego 
samogonu.
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zwyczajowy prestiż nadawany potrawom mięsnym każe złamać re-
ligijne zakazy:

Dzisiaj jest piątek i jak my we dwoje, to nie jemy z mięsa, a jak już ktoś 
trafia się, to wtedy tak. No bo tak, to jak to wygląda… [B.Rou.m.kat.28]

Kanonizacja jedzenia

Nie tylko powiązanie z czasem religijnym nadawało pożywieniu cech 
sakralnych. W tradycyjnej kulturze chłopskiej wspólne spożywanie 
posiłków w gronie domowym było jedną z głównych scen życia ro-
dzinnego, która była również opatrzona pewnymi sankcjami i nor-
mami, wskazującymi na niezwykłość i odświętność samej czynności 
jedzenia. Właściwie to jedzenie w środowisku rodzinnym stanowiło 
pewnego typu zapośredniczenie między tym, co święte i codzienne. 
Ścisłe reguły zachowania się przy stole oraz charakter ich uzasadnia-
nia („Kto podczas jedzenia rusza nogą, ten djabła kołysze”59) świad-
czą, że nawet powszednie posilanie się traktowano jako czynność na 
poły religijną. Dowodzi tego również zwyczaj odmawiania modlitwy 
przed każdym posiłkiem i po nim, później ograniczony już tylko do 
okazji świątecznych, takich jak Wigilia czy Wielkanoc. Wspomina-
ją jeszcze o tym przedwojenne źródła i niektórzy rozmówcy, pocho-
dzący z bardziej tradycyjnych rodzin. „Niegdyś jedzenie było czyn-
nością poważną, godną. Zwyczaj nakazywał jeść powoli, uważnie, za 
każdym kęsem łyżkę kłaść na stole. […] Zwyczaj żegnania się krzy-
żem przed i po jedzeniu jest jeszcze powszechny. […] Podczas jedze-
nia nie wolno śmiać się – mówili starzy – »grzech«” [Dworak., KS, 
s. 230].

Wsie siadajem za stoł, hawarymo „Otcze nasz”, tady… nie siadajemo, 
stoimo, zhaworim „Otcze nasz”, tady siadajemo, jemo, pajeli wszyścień-
ko, tady znow zhawarili „Otcze nasz”, pierechreścilisie. Ja już hawari-
ła wam: sieli, kab za stałom ciszyna! Budziesz nahami machać – baćka 
[ojciec] daść! Kali budziesz hawaryć – łyżki pałożył. To cały czas w ciszy 

59 A. Saloni, Zaściankowa szlachta polska w Delejowie, Kraków 1912, s. 65.
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się jadło? Tak, jak sieli za stoł – ciszyna! Każut: Jak jem, głuch i niem. 
Każut, za stałom to hriech hawaryć. [B.Radz.k.pr.42]

Szacunkiem obdarzano też sprzęty związane z  jedzeniem, zwłasz-
cza stół, który często przybierał postać domowego ołtarza. Stół sta-
nowił centrum sakralne domu, dzieląc przestrzeń domową na co-
dzienną i odświętną. Względem stołu obowiązywały pewne reguły 
zachowania, potwierdzane przez rozliczne źródła: na stole nie moż-
na było siadać czy sadzać dziecka, kłaść czapki i grzebienia itp. Dwo-
rakowski poświęca tej kwestii dłuższy passus: „Spośród sprzętów 
domowych wyjątkowym szacunkiem ludu cieszył się dawniej stół, 
który w dawnej chacie stał zawsze w kącie obrzędowym, przeciw-
ległym w stosunku do komina i pieca. Na stole zasłanym obrusem 
leżał chleb, świadcząc o dostatku w chacie, a obok wisiały na ścia-
nach obrazy Boga i  świętych Pańskich. […] W  nowszych czasach 
pobożniejsi ludzie przez ustawienie na nim krzyża bądź obrazka ja-
kiegoś szczególnie czczonego świętego patrona, a  po obu bokach 
gromnic stwarzali istotnie ze stołu domowy ołtarzyk. […] U ludu 
stół był sprzętem odświętnym, na uroczyste okazje. Zasiadano przy 
nim tylko podczas ważniejszych dorocznych czy rodzinnych obrzę-
dów i gościnnych biesiad” [Dworak., KS, s. 223].

Święty kąt ze stołem spotykany jest na Białorusi do dzisiaj (fot. 
28 i  29) – zarówno u  katolików, jak i  prawosławnych, będąc po-
wszechnym elementem organizacji przestrzeni domowej w  poko-
ju gościnnym. Nie jest to już jednak stół, który służyłby do jedze-
nia podczas świątecznych okazji – ten został zastąpiony przez duży 
mebel, stojący zazwyczaj pośrodku pokoju gościnnego i niemający 
już tak oczywistych oznak „świętości”. Stół w tradycyjnym pokuciu 
został zredukowany do niewielkiego sprzętu, służącego najczęściej, 
oprócz podstawy do świec zapalanych pod wiszącymi na ścianach 
„świętymi” obrazami (u prawosławnych wiszących w samym kącie, 
u katolików – na ścianach w pobliżu kąta), jako regał pod telewi-
zor. Również przestrzenny wymiar świętości jedzenia jest już dzisiaj 
praktycznie niewidoczny.

Innym przykładem sakralizacji jedzenia jest nadawanie niektó-
rym pokarmom szczególnej mocy – apotropeicznej, leczniczej i ma-



214 ROZDZIAŁ 3

gicznej – przez włączenie ich w  pewne czynności rytualne, towa-
rzyszące różnym sytuacjom obrzędowym. Szczególne zastosowanie 
mają tu chleb i sól, które pojawiają się zwłaszcza w obrzędach przej-
ścia, związanymi z  najważniejszymi etapami w  życiu człowieka – 
na pogrzebach, chrzcinach i  weselach, w  rozmaitych kontekstach 
i czynnościach na różne sposoby tłumaczonych przez ich wykonaw-
ców, jak również przez interpretujących ich zachowania etnogra-
fów i kulturoznawców60. Liczne źródła etnograficzne, a także mate-
riały zebrane w terenie, dokumentują takie powszechne czynności, 
jak wkładanie chleba i  soli dziecku do kołyski (znak ukulturowie-
nia) lub zmarłemu do trumny, dawanie kumom lub młodym na dro-
gę do kościoła chleba i soli (strzeżenie przed złym w drodze), wita-
nie chlebem i solą nowożeńców po powrocie do domu lub żegnanie 
w ten sposób zmarłego (początek nowego etapu życia). Ich funkcją 
jest więc generalnie sygnalizowanie sytuacji zmiany, z  drugiej zaś 
strony obrona przed niebezpieczeństwami z taką zmianą związany-
mi. „U nas, jak kumy wyjeżdzajuć da chrystu, to im babka zawier-
cić u łapinku chlieba, czasnyku i soli hrudku, pazakładaje za pazu-
chi i dziciaci za pieluszaczku, kab chto u darozi ni aczarawał kumów 
i dziciaci” [Feder., 1646].

60 Na ten temat istnieje już dość obszerna literatura (chociażby cytowani tu już:  
P. Kowalski, op. cit.; K. Łeńska-Bąk, op. cit.; J. S. Wasilewski, op. cit.) nie będę 
więc poświęcać temu zagadnieniu zbyt dużo miejsca, choć dostępny materiał 
źródłowy jest w istocie ogromny. Wspomnę tylko, że często naukowe interpre-
tacje, zwłaszcza te pisane w nurcie odczytywania „głębokich struktur” i odszy-
frowywania ukrytych znaczeń i symboliki są niezmiernie popularne i na tyle już 
dziś powtarzalne i „mechaniczne”, a po części też ideologiczne („poszukiwanie 
archaicznych korzeni ludowej mądrości”), że często prowadzą do sytuacji wręcz 
absurdalnych. Przykładem jest chociażby dzieło J. Kruka, Simwolika biełaruskaj 
narodnaj kultury, Mińsk 2001. Przejętym paradygmatem „magicznej struktury 
symbolicznej” autor krytykuje urzędników tamtejszych USC za „niedokładne 
odczytanie ludowych obrzędów i nieodpowiednie ich wykorzystanie w struk-
turze współczesnego rytuału rejestracji w USC” (ibidem, s. 190–193). Jako „pro-
fesjonalny” znawca ludowego obrzędu udziela przy tym porad na temat „prawi-
dłowego” posługiwania się nimi podczas takich cywilnych ceremonii ślubnych, 
porównując je z  ceremoniami dokonującymi się w  cerkwi i  nie dostrzegając 
przy tym całkowitej nieprzystawalności obu sytuacji.
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U nas, jak pamre czeławiek, czy to polskij, czy prawosławnyj, to srazu 
łożat na stoł u  tej komnacie, gdzie stait pakojnik, buchanoczku chle-
ba i soli stawiat. A dlaczego? No, patomu szto primajut z chlebom i sol-
lu i adprawlajut z chlebom i sollu. A później chleb leżyt na stale, rieżut 
i jedut, katoryje tam uże jeść. [B.Radz.k.pr.35]

Te same pokarmy – chleb, sól, czasami też cukier – pojawiają się do-
syć często w zabiegach magicznych związanych z ludowym lecznic-
twem, zwłaszcza zaś z „zamawianiem” chorób do dziś na tych tere-
nach popularnym. Pełnią tutaj funkcje pomocnicze, a  ich siła jest 
wzmacniana jest odmawianą w trakcie zabiegu specjalną modlitwę.

Ale moja teściowa, jak zamawiała, to wie pani, pomagało. Ale też na 
chlebie zamawiała? Na chlebie, na wodzie. Dużo przyjeżdżało, napraw-
dę dużo. I z dziećmi małymi. Ale to od jakich chorób zamawiała? I od 
przestrachu i od uroku jakiegoś tam. I to na takim zwykłym chlebie? Na 
zwykłym czarnym chlebie, kawałeczek chleba odkroi i już. Albo na wo-
dzie, to już tak nad wodą – mówi, mówi i w tą wodę zbierze, odda już 
tej chorej i już wypije na czczo. I na czczo chleb trzeba zjeść na drugi 
dzień. [P.Top.k.pr.19]

Potem, o, jak u nas na wiosce mówią: karowu wuż ukusił i u niej ba-
lit wymia. To on zahawarit na chlebie. Wyriezywał kusoczka, dał pajeść 
i adejdzie karowce toj bol. [B.Radz.k.pr.35]

Odwrotne znaczenie do zamawiania miał zabieg „podrabiania”, czyli 
posługiwania się siłami magicznymi w celu zaszkodzenia drugiemu 
człowiekowi. Pokarmami o negatywnej mocy są tu przede wszyst-
kim wódka, czasem też jajka.

Córki sąsiadki mąż poszedł w armię, a ona z drugim zaczęła się lubić. 
Teściowie jej podrobili; za Lidę jeździli do takiego, co podrabiał. Sam 
ten baćko mnie mówił, że jej podrobili. Na wódce jej podrabiali. I jak przy-
chodzi ta pora, na którą podrobili, to taki ból ją chwytał wszędzie! I jeź-
dziła do Wołkowyska i ona odrobiła, i była zdarowa. [B.Myt.k.kat.23]

Jajka podkładają. Ja zimą widzę – pod chlewem jajko jest. To je wzięłam 
i do sadu odrzuciłam. Rękami może niepotrzebnie brałam. I teraz cho-
ruję. Nagle padam, a potem znowu dobrze. [B.Myt.k.kat.23]
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Chleb, sól, jajka, wódka – wszystkie te pokarmy przez swo-
je zastosowanie w  różnych sytuacjach wyjątkowych i  niecodzien-
nych, związanych zarówno z rytuałami wiejskimi, jak i świątynnymi 
(o czym za chwilę), a także będąc po prostu pożywieniem konsumo-
wanym na co dzień, były elementem łączącym codzienność ze świą-
tecznością, oswajającym religijność jako coś powszedniego, prakty-
kowanego w najbardziej zwyczajnych codziennych czynnościach.

Kres kultury chłopskiej?

Większość osób, z którymi miałam okazję rozmawiać, należy do po-
kolenia urodzonego jeszcze w  czasach przedwojennych. Taki jest 
zresztą stan demograficzny białoruskich, a  zwłaszcza polskich wsi 
na badanym pograniczu – są one zamieszkiwane głównie przez ludzi 
starych. Dlatego też świat przedstawiony w ich wypowiedziach jest 
światem umierającym wraz z nimi, nieznajdującym już kontynuacji 
w życiu młodszych pokoleń.

W jednym ze swoich esejów Wiesław Myśliwski diagnozuje ago-
nalny stan kultury chłopskiej: „[…] kultura chłopska przegrała star-
cie z napierającą cywilizacją, nawet tak rachityczną jak w polskim 
wydaniu. Musiała je przegrać. Kulturze biedy i  izolacji cywilizacja 
zaproponowała podniesienie poziomu życia i pracy oraz otwarcie na 
świat. To zbyt wielkie pokusy, aby można było im się oprzeć”61. Pro-
ces wymierania kultury chłopskiej można prześledzić na podstawie 
wypowiedzi ludzi z pokolenia powojennego, w których ich stosunek 
do kuchni rodziców i dziadków doskonale obrazuje zmianę społecz-
ną i kulturową, jaka dokonała się w ostatnim półwieczu na wsi.

Sztuka gotowania

Silny związek jedzenia z chłopskim etosem zaczął się rozluźniać, gdy 
uprawa ziemi, zwłaszcza zaś własnej, co istotne w przypadku tere-
nu białoruskiego, przestała być jedynym zajęciem mieszkańców wsi. 

61 W. Myśliwski, Kres kultury chłopskiej, „Gazeta Wyborcza” 22–23 V 2004.
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Dużą rolę odegrały również usprawnienia w technologii produkcji 
rolnej:

Teraz to żywut po pański, naprawdę. Teraz żniwo to żadna gospodynie 
nie wie, bo tam wykosili, wysypali do tego kombajnem i wsio. Kopacz-
ka tylko pójdzie kartofli pozbiera, a to trzeba było motyczką tyle ko-
pać. [P.Top.k.pr.19]

Ciężka praca fizyczna przestała być nadrzędną wartością, zapewnia-
jącą względny dobrobyt, i jedynym źródłem pozyskiwania pożywie-
nia. W grę zaczęła wchodzić praca zarobkowa i obrót pieniędzmi. 
Na wsi pojawiły się również sklepy ze stosunkowo tanią żywnością, 
której coraz więcej trafiało na stoły. Głód przestał być nieustannym 
realnym zagrożeniem chłopskiego bytu. Zmienił się też zasadni-
czo styl życia i po części także mentalność młodzieży, wychowanej 
już w  „nowoczesnych” powojennych szkołach. Wszystkie te zmia-
ny kulturowo-społeczne znajdują swoje odzwierciedlenie w chłop-
skiej kuchni.

Jedną z głównych różnic między starszym i młodszym pokole-
niem gospodyń jest całkiem odmienny styl gotowania. Starsze go-
spodynie nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do swych umiejętności 
kulinarnych, gdyż gotowanie nie było uznawane za jakąś specjalną 
umiejętność – była to czynność, która wychodziła jakby sama z sie-
bie, bez specjalnych uprzednich przygotowań czy nauki. Umiejęt-
ność gotowania stanowiła niejako immanentną cechę społecznej roli 
każdej kobiety, której najważniejszym obowiązkiem było przygoto-
wywanie posiłków dla całej rodziny.

A od kogo się pani nauczyła gotować – od tej babci czy od macochy? Jak 
to powiedzieć? I ad tego, i ad tego. I sama od siebie. Sama od siebie też? 
Pewno że, widzisz, człowiek, jak kto-niekto robi i taki i sama będziesz 
robić. A więcej żyjesz i przykładasz się. [B.Pap.k.kat.37]

A  pani to gdzie się nauczyła gotować, od mamy? A  sama po sobie. 
Mama była, mama moja umiała gotować, wszystko umiała robić do-
brze, a ja… mama zawsze wszystko robiła, piekła, a ja nie patrzała i ona 
mnie mówiła: „Jak ja umrze, to ty nic nie będziesz, nic nie zgotujesz”. 
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Ja mówię: „Mama, zgotuju”. I sama po sobie, ja też umiem gotować. No 
takie coś może lepsze, to może nie mogę zrobić, no ale takie coś, to zro-
bię. I wszystko w głowie, te wszystkie przepisy? No, ja bez przepisów. No 
jeśli po przepisie zrobisz, to trzeba mieć wagę, żeby wszystko poważyć, 
a u mnie żesz nie ma. I ot, tak sobie. [B.Fel.k.pr.16]

W pytaniu o przepisy, czy raczej sposoby przygotowywania określo-
nych potraw, rozmówczynie miały na ogół trudności w podawaniu 
konkretnych miar i wag, co świadczy o tym, że nie były przyzwycza-
jone do tego typu przekazu (jedyne konkretne miary podawali na 
ogół mężczyźni pytani o sposoby sporządzania samogonu). Sztuka 
gotowania nie jest tu wiedzą dyskursywną, ale praktyczną.

Łyżeczkę, dwie? Nie, nie, dziewoczki, ja to wsieho w tri palcy, ja i soli, 
ja i sachar, ja w łożeczce nie maju normy. Mileńkije, no nie szmat [nie 
dużo], dziewczatka, sody nie sypcie szmat, sporcicie blin. No stolka 
sody [pokazuje]. […] To napieczem jeszcze, to budziecie noczować, bu-
dziecie zautra pieczy samy i rozczyniać, nauczyciesia. [B.Radz.k.pr.35]

Rzecz charakterystyczna, że do gotowania nie stosowano żadnych 
przepisów – był to rodzaj umiejętności praktycznej, której nie dało 
się odseparować od osoby gotującej, „na oko” dobierającej różne 
składniki. Gospodyni nie potrzebowała też żadnych materialnych 
wsporników swojej wiedzy kulinarnej – wszystkie receptury i tech-
nologie miała wszak „u siebie”, „we własnej głowie”. Nie mamy więc 
do czynienia z  określoną dawką wiedzy, którą można by bezpro-
blemowo przekazać innej osobie bez konieczności bezpośredniego 
kontaktu z osobą gotującą. Owszem, udzielano sobie nawzajem rad 
i pouczeń, które służyć mogły jedynie pewnym innowacjom w przy-
gotowywaniu potraw dobrze już znanych. Każde kolejne danie było 
jednak niejako rozwinięciem poprzedniego, a sposób ich przygoto-
wywania zrozumiały sam przez się.

A pani skąd bierze przepisy? Sama z głowy wymyśla czy od kogoś? Nie 
tam – od kogoś. Ktoś coś tam robił, to się spytasz. Teraz ta Genia przy-
jechała do mnie na Spasa i też przywiozła. Przywiozła bułkę, też taka 
fajna. Myślę: ja będę próbować. [P.Top.k.pr.25]
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A pani wszystkie przepisy ma w głowie? W głowie, prawie wsio w gło-
wie, jest niegdzie zapisy, no asnawnoje w haławie. Ja uże jak marnu-
ju, to piszu, marynaty, sałaty, a tak wsio z haławy. A skąd pani zapisu-
je, z gazet? Nie, ja niegdzie paszła, pajeła, papytajusia jak zrabić, zrablu 
sama. [B.Radz.k.pr.43]

Nauka gotowania stanowiła nieodłączny element życia społeczne-
go, wynikała ze społecznych kontaktów. Zasadniczym bowiem spo-
sobem na przekazywanie umiejętności kulinarnych było wspólne 
gotowanie, wspólna praca. Nauka gotowania odbywała się w zasa-
dzie niezauważalnie, wchłaniało się ją uczestnicząc po prostu w ży-
ciu domowym, odbywała się więc wyłącznie praktycznie – trzeba 
było przede wszystkim zobaczyć i samemu zrobić, nie zaś wysłuchać 
instrukcji. W ten sposób kulinarna sztuka stawała się bardziej po-
zarefleksyjną umiejętnością niż zasobem wiadomości, przedmiotem 
specjalnych nauk.

Ja chyba byłam… na tyle nie doceniałam tego, co tam kobiety robi-
ły, co w ogóle mama robiła, ja chyba na tyle nie doceniałam, że żad-
nego przepisu takiego konkretnego nie zabrałam ze sobą. Po prostu to 
jest to, czego można by żałować po latach, bo nie sztuka jest zapisać 
przepis na papierze i zabrać ze sobą do archiwum na pamiątkę, sztu-
ka jest posiąść technologię robienia tego, całą technologię tego prze-
pisu. To jest, ja się przekonałam, że nie tylko na chlebie, ale w ogóle, 
sztuka robienia kiełbasy, sztuka jeszcze czegoś tam, to trzeba po pro-
stu robić z tym kimś, trzeba posiąść, bo tam odgrywa rolę czas, tam od-
grywa rolę no wszystko, wszystko. Chcąc mieć zrobione naprawdę do-
brze, przepis opanowany naprawdę dobrze, to trzeba z mistrzem robić 
po prostu. [P.Top.k.kat.50]

Była to raczej nauka na zasadzie czeladniczego terminowania. Istot-
ne tutaj wspólne przebywanie pełniło również mnóstwo innych waż-
nych funkcji społecznych. Wspólna praca w  kuchni była jednym 
z głównych kanałów przekazu kultury kobiecej: pracujące razem ko-
biety miały okazję do wymieniania między sobą różnych mądro-
ści życiowych, wypracowywania standardów właściwej pracy, przez 
rozmowy i plotki tworzyły wspólnie lokalne normy dotyczące cech 
dobrej gospodyni, dobrej żony i matki, dobrej kobiety, dobrego ży-
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cia. Dla kobiet kuchnia stanowiła bodaj najważniejsze miejsce socja-
lizacji i  inkulturacji. Nie sposób było oddzielić gotowania od życia 
społecznego i, co istotne, jako element kultury kobiecej, gotowanie 
było w zasadzie niedostępne dla mężczyzn: mężczyźni, nie uczestni-
cząc w tej sferze życia, nie potrafili gotować. Dlatego też w każdym 
domu była potrzebna kobieta – matka, żona, siostra – dla której go-
towanie mężczyźnie było jednym z istotniejszych elementów jej spo-
łecznej roli.

Ja jeszczo do wajny ożeniłsia. Patom pajechał na wajnu. To baćko taku 
chutoranku wziął sabie, bo matku zabrała doczka, i on adzin astałsia. 
No to szto ż, jemu nie było kto jeść warić. To on wziął sobie chuto-
ranku, babu. I żyli tut paka ja pryszoł. [B.Radz.m.pr.17]

Jak widać z  przytoczonej wypowiedzi, w  tradycyjnym modelu ro-
dziny wiejskiej gotowanie jest funkcją wyłącznie kobiecą. Mężczy-
zna jest tu zawsze obiektem kobiecych zabiegów, nigdy zaś nie dzia-
ła w tej dziedzinie w sposób aktywny. Z kolei kobieta zawsze gotuje 
dla kogoś, gotowanie jest więc z  założenia czynnością społeczną. 
W przepisach na potrawy uwzględnia się zawsze liczbę osób, które 
będą jadły przygotowany posiłek:

Ot, smatria pa kaliczestwu, skolka tut na blinou treba [mąki] – jak dzie-
ci pryjeduć to ja i wielmi bieru. [B.Radz.k.pr.35]

Tam, gdzie nie ma rodziny, nie ma też prawdziwego gotowania – 
odarte ze swoich funkcji społecznych, zdaje się nie mieć większe-
go sensu, poza biologicznym podtrzymywaniem przy życiu. Dlatego 
mieszkające samotnie kobiety często przestają przykładać jakąkol-
wiek wagę do gotowania – ta czynność, pozbawiona swojego spo-
łecznego wymiaru, przestaje być ważna:

Rabili, niekali wsio rabili, dzietki. Ciepier kamu to rabić? U nas po 
odnomu czeławieku w chacie, dla kaho to szto rabić? […] Ot, pry-
mierna, dzie siemja jest, to i robiat. Ja ciepier sama dla siebie, to i nie 
rablu. Ja lanujuś [lenię się] sama dla siebie, ja zjeła b, ale ja lanujuś. 
[B.Radz.k.pr.35]
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[nie nagrane o tym, jak pani jadła to, co świniom nagotowała] Samej 
sobie się nie chce gotować? Nie choczecca. Adzin czeławiek, nie cho-
czecca. Adna. Wo, pryjeduć, uże buduć kanikuły, uże wnuki pryjeduć. 
[B.Pap.k.kat.37]

W momencie, kiedy młode dziewczyny zaczęły masowo wyjeżdżać 
do miasta do szkół, a potem na stałe się tam osiedlać, kuchenne kon-
takty międzypokoleniowe siłą rzeczy uległy osłabieniu, co dopro-
wadziło do całkowitego przerwania ciągłości przekazu kulinarnych 
tradycji. Młode gospodynie, a więc urodzone już w czasach powo-
jennych, gotują całkiem inaczej niż ich matki. Między jednym i dru-
gim pokoleniem nie ma wzajemnej wymiany. Jest to uwarunkowane 
nie tylko większą ilością produktów, zastosowaniem bardziej skom-
plikowanych technik, ale też zupełnie innym stosunkiem do samej 
sztuki kulinarnej. Gotowanie jest teraz uważane za pewnego typu 
cenną umiejętność, którą nie każdy jest w stanie posiąść – stąd moż-
na gotować lepiej lub gorzej, w zależności od chęci i zdolności. Stało 
się więc umiejętnością indywidualną ze względu na sposób jej naby-
wania i indywidualizującą – z uwagi na jej zastosowanie. Kulinarne 
umiejętności są sposobem na pokazanie się, pochwalenie się przed 
innymi. Gotowanie jest odrębną dziedziną wiedzy, którą trzeba spe-
cjalnie poznać, staje się też sztuką samą w sobie, nie zaś tylko obo-
wiązkową czynnością kobiety – gospodyni. W  przeciwieństwie do 
swoich matek i  babć, które po prostu „gotują”, młode gospodynie 
„potrafią gotować”.

To która gospodyni tutaj dobrze gotuje? No co, która młodsza, to taka już 
teraźniejsza więcej. No, to wiadomo, że jak ona teraźniejsza, to już le-
piej zrobi. [P.Top.k.pr.25]

Wtedy byli ludzie prościejsze, nie umieli tak gotować. Teraz już mogą 
lepiej zrobić. [B.Ser.k.kat.13]

Ja ni szto nie rablu. A ani wsio. Ani, szto małodsze, oni ciepier rozum-
niejsze, oni ciepier wsio lepiej umiejuć wsio rabić czem my staryje. 
[B.Ser.k.kat.43]
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„Nowoczesne” gotowanie ma też swoisty prestiż, jest uważane za 
bardziej wyrafinowane, bardziej „kulturalne”. Wyznacza więc pewną 
różnicę cywilizacyjną, całkiem odmienny typ wrażliwości, inny styl 
życia. Jest znakiem postępu i rozwoju.

Kultury takiej nie było, nie było obyczaju, talerza nie dali, jeden talerz, 
kiełbasa na jeden talerz i ręką, o, tak daje. To mnie tak opowiadała Re-
giny matka, tam od Skorupskich. A już jak ja była na weselach, to jesz-
cze nie było tak szlachetnie wtedy. Toż teraz to hrabiowskie wesela ro-
bią! [P.Top.k.kat.14]

Przerwanie tradycji

Niektóre potrawy przestano gotować z powodu obniżenia produk-
cji żywności (np. ograniczenia uprawy owsa czy gryki, które stały się 
roślinami przeznaczonymi bardziej dla zwierząt niż ludzi) i pojawie-
nia się taniej żywności w sklepach. Kisiel owsiany i sołoducha z gry-
ki, których przyrządzanie zajmowało dużo czasu, zostały zastąpione 
przez stosunkowo niedrogie produkty ze sklepu – kisiel w  prosz-
ku i napoje w butelkach. Charakterystyczne jest to, że nawet starsze 
osoby, mimo opisywanego wcześniej sentymentu do kisielu z owsa, 
dość szybko przestawiły się na kisiel „industrialny” i nie mają spe-
cjalnych zahamowań przed stosowaniem tej samej nazwy do dwóch 
zupełnie wszak odmiennych – pod względem składu, sposobu przy-
gotowania i smaku – potraw.

Kisiel warym z awsa. I czerwony kisiel. Czerwony? A z czego? Ot ku-
plajecca ot prymierna wiszniowy… Aaa, ze sklepu… Ot takimi, ta-
kimi, w  magazynach. Taki hatujem. I  na huśta, i  taki, kab papić. 
[B.Radz.k.pr.35]

Ten kisiel z  owsa postawim na pieczku, żeby on zakwaśniał troszki, 
i wtedy przecedzić trzeba, przez siteczko przecedzim i do sagana, i mie-
szasz wszystko, jego mieszasz i on zgotuje sie, zrobi sie gęsty. I czerwo-
ny kisiel jak kupisz, parzysz kak… To ja jagodowy, w kastrulki i wszyst-
ko pomieszam, pomieszam i  on uże gotowy stanie, wtedy wyjmuję 
i zastygnie. I kisiel. [B.Radz.k.pr.06]
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Młode pokolenie gospodyń nie zna już i nie jest w żaden sposób 
zainteresowane uczeniem się sposobów przygotowywania dawnych 
potraw, które wymagały znacznie większego nakładu pracy i nie były 
tak efektowne, jak współczesne potrawy, w których wykorzystuje się 
mnogość łatwo dostępnych obecnie składników. Nie ma łączności 
między starym i nowym – nastąpiło dość radykalne cięcie.

A pani dzieci wiedzą, co to saładucha, czy już nie? Nie, oni uże nie wie-
dzą, szto to saładucha. Uże ani na prymier z etaha ciesta, z hreczki ro-
biąc takoje, ale saładuchi uże nie, dawno uże nie robiać. [B.Ser.k.kat.41]

To ja umiem kisiel gotować, ja gotuję. A pani córki umiałyby ugotować 
czy nie? Nie, oni nie. Nie znają tego? Oni jego i nie lubią, i nie za bardzo 
jedzą. Kisiel to ja też, to moja specjalność, ja umiem zrobić, córki nie, 
one już nie umieją. Córki już inaczej gotują? Tak, oni to tylko taki kisiel 
z proszku… [P.Top.k.pr.30]

A pani by umiała jeszcze zrobić kisiel? Oj, chyba już nie. No bo to po-
trzeba owies, owies trzeba zaparzyć, trzeba to wycisnąć, trzeba to skla-
rować, nie wiem, czy ja bym to potrafiła zrobić. Nie, bo to się… Nie 
wiem, czy upiec chleb bym potrafiła, na pewno nie. No pewnie, że upie-
kłabym chleb, no bo to człowiek rozumny, to wie, o co chodzi, ale to nie 
byłby ten chleb, taki jak chleb pieczony na wsi. Ileś czasu musi rosnąć, 
ileś czasu być na zakwasie, jakoś musi być zarobiony. [P.Top.k.kat.50]

Zanikanie niektórych potraw jest jednak spowodowane nie tyl-
ko zmianami technologicznymi i  ekonomicznymi, ale też, a  może 
przede wszystkim, kulturowymi i  świadomościowymi. Odrzucając 
dawne potrawy, młodsze kobiety wyrzekają się tym samym pewnego 
stylu życia – chłopskości, wiejskości, tradycyjności – tego wszystkie-
go, co w „nowoczesnym” świecie w potocznym rozumieniu obarczo-
ne jest piętnem „gorszości”, biedoty, zacofania. Przerwanie między-
pokoleniowego przekazu jest więc przede wszystkim wyrazem braku 
zainteresowania dawną kulturą i dawnym światem, buntu przeciw-
ko takiemu sposobowi życia, chęci „wyrwania się” z niewygodnego 
i niezbyt przydatnego, zdaniem większości, dziedzictwa. Tradycyj-
ne wartości chłopskiego etosu uległy deprecjacji. Widać to zresztą 
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nie tylko na przykładzie jedzenia, ale też w  wielu innych dziedzi-
nach kultury.

Młode kobiety nie chcą np. przyjmować od swoich matek tra-
dycyjnie wytkanych dla nich ręczników i obrusów – ciężka i żmud-
na praca fizyczna, która wiązała się z ich przygotowaniem, nie jest 
bowiem ceniona na tyle, by wygrać konkurencję z tkaninami skle-
powymi – wytwarzanymi przemysłowo, a więc „nowocześnie”, z za-
stosowaniem modnych „miastowych”, przeczących tradycyjnym 
„wiejskim” gustom, wzorów.

Kiedy ludzie przestali tkać? Ciepier uże tkaniowe to nie w modzie, nie 
znaju, hadow może 10, może bolsze. Uże my tkali, Boże, oj, treba dzie-
ciom, treba dzieciom wytkać toje, toje. A ciepier ani nie zachacieli na-
szoho. Paszli w horod, i oni nie choczuć naszaha. Lepiej im kuplany. 
A etoho oni nie choczuć ili nasze – dawaj pad nohi kidać! A my nie 
zachacieli tady tkać. No tak, to tyle pracy. Da. I nie tak stolki i potem 
farbuje jaki dziwan. A  oni nie choczuć nawat zaścielać na łożki eto-
ho. I my pierestali tkać, kinuli. Wsio ciepier uże kuplane. I my pierestali. 
A snaczała jeszczo i nasze baćki, i oni tkali wsio, i naprimier takuju jub-
ku – wsio było tkane. A ciepier nie ma takoho niczoho, wsio kuplane. 
[B.Ser.k.kat.43]

Tkali noczju nie jewszy, nie piuszy, na te krosna lecieli, a ciepier leżać – 
nasza praca. Leżać, poki nie zhnijuć. No oni tak doraha – ceny na nich 
nie ma. [B.Radz.k.pr.35]

Podobnie jest deprecjonowany miejscowy język białoruski, tzw. pro-
sta mowa, kojarzony najczęściej przez młodszych z  chłopskością, 
prostactwem i brakiem wykształcenia oraz obycia62. Mimo że wciąż 
jeszcze stosowana w sferze domowej, prosta mowa została porzuco-
na przez młodsze pokolenie na rzecz powszechnie stosowanego ję-
zyka polskiego czy rosyjskiego.

A  jak pani była mała, to mówili jeszcze po prostu czy już po polsku? 
Cały czas mówili i tak, i tak. I do tej pory ci starsi ludzie mówią jeszcze 

62 Na ten temat pisałam więcej w pracy: Język a tożsamość człowieka w warunkach 
społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie, Wydawnic-
twa UW, Warszawa 1999.
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tak, pewnie słyszałaś, z  takim akcentem. Tak między sobą? Tak. A do 
dzieci jak się zwracano? Tak jak ja jeszcze pamiętam, to mnie się wy-
daje, że większość starszych osób między sobą porozumiewała się po 
prostu, językiem takim wsiowym, natomiast do dzieci się mówiło po 
polsku. Tylko były rodziny, które przywiązywały wagę do tej czystej 
polszczyzny, żeby cię rozumiano, że mówisz po polsku, a nie z takim 
mocnym zabarwieniem takim, a były rodziny, które uważały, że nakła-
nianie dzieci, żeby one mówiły takim czystym polskim, to dla nich jest 
dyshonor, bo oni są prawosławni, oni są blisko Białorusi, oni są… no, 
jeszcze tam kilka argumentów sobie sami, tam wiesz. No i te dzieci były 
rzeczywiście pokrzywdzone, bo różniły się od nas bardzo. Przy wyjaz-
dach na przykład do miasta, czy gdzieś tam takie dziecko bało się otwo-
rzyć buzię, bo wkoło niego ludzie wszyscy mówili normalnym polskim 
językiem. A ten dzieciak… I nikt tym ludziom nie uświadomił, o dzi-
wo, tym na wsi rodzicom, patrz, że ja nie wiem, tu gdzieś tkwił błąd, bo 
ani ksiądz, ani pop, ani tam wszystkie sekretarze jakieś partyjne i inne 
jeszcze hady, kierownik szkoły jakiś tam, mogli to uświadomić rodzi-
com. Ze szkodą dla waszych dzieci. Ale nikt się nie starał tego robić, nie 
wiem, dlaczego, do dziś mnie to zastanawia. No, ale powoli ten język 
wioskowy zniknął. Tak, tak, wymarł śmiercią naturalną, znaczy wymie-
ra razem z tym pokoleniem, z tym najstarszym już. [P.Top.k.kat.50]

Proste potrawy, wyroby rękodzielnicze, gwarowa odmiana języka – 
wszystko to kojarzy się z pogardzaną chłopskością, wiejskością, dla-
tego zostaje odrzucone. Z  drugiej jednak strony niektóre potrawy 
przez swoje powiązanie z  tradycyjnością, dawnością ulegają nobi-
litacji. Tak jest np. z typowymi potrawami świątecznymi, takimi jak 
kutia czy kisiel owsiany, których obecność na stole świadczyć ma 
o  społecznie cenionej bogatej obrzędowości domowej i  tradycjach 
rodzinnych. Nie są to już jednak potrawy przygotowywane tak jak 
dawniej, ale raczej ich „ornamenty” (stąd mak i bakalie w kutii – nie-
spotykane wcześniej na chłopskich stołach), będące bardziej symbo-
lem zakorzenienia w rodzinnej tradycji niż chęcią wskazania na ich 
chłopski rodowód.
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Jedzenie jako materialny znak więzi społecznych

Pożywienie ma szczególną cechę, która odróżnia je od całej reszty kultu-
ry materialnej – jest połykane, jedzone, wchłaniane do wewnątrz […] 

Podawane przez jedną osobę i przyjmowane przez inną,  
jedzenie jest szczególnie dobrym narzędziem symbolizowania  

i wyrażania idei wzajemnej więzi między ludźmi.
A. Meigs, Food as a Cultural Construction

Do tej pory była mowa o pożywieniu jako odzwierciedleniu pewne-
go sposobu życia, materialnym zapisie specyfiki chłopskiego świata, 
pożywieniu będącym jednocześnie wspornikiem pamięci i wskaźni-
kiem zmian dokonujących się na wsi w ostatnich dziesięcioleciach, 
a także narzędziem sakralizacji życia codziennego. Czas byśmy za-
stanowili się, w  jaki sposób jedzenie uczestniczy w zapośrednicza-
niu społecznych więzi w życiu wsi, jak jest „używane” do budowania 
i umacniania wzajemnych związków w obrębie wiejskiej wspólnoty 
rodzinno-sąsiedzkiej i na czym polega specyfika funkcjonowania ta-
kiej wspólnoty na pograniczu wyznaniowym.

Krąg rodzinny i sfera domowa

W tradycyjnej kulturze chłopskiej jedzenie było zawsze ściśle zwią-
zane z kręgiem rodzinnym. Codzienne wspólne spożywanie posił-
ków stanowiło centralny element życia domowego, jednoczący przy 
wspólnym stole osoby połączone więzami krwi i  będące zarazem 
najbliższymi współpracownikami. W  kulturze agrarnej symboli-
ka pożywienia jest szczególnie nośna, ponieważ praca członków ro-
dziny, stanowiącej niejako odrębne przedsiębiorstwo produkcyjne, 
skupia się przede wszystkim właśnie wokół wytwarzania, obróbki 
i przygotowywania żywności. Posiłki są więc bezpośrednim wyni-
kiem wspólnej pracy fizycznej, w  której potwierdza się wewnętrz-
na struktura rodziny – wzajemna komplementarność kobiety i męż-
czyzny i współzależność wszystkich członków rodziny: ojca, synów 
i braci skupionych przy „męskich” pracach, takich jak orka czy ob-
róbka zboża, oraz matki, córek i sióstr skupionych przy pracach „ko-



227WSPÓLNOTA STOŁU.  O  INTEGRACYJNYCH WŁ AŚCIWOŚCIACH POŻY WIENIA 

biecych”, takich jak doglądanie zwierząt czy wypiekanie chleba. Po-
dział pracy przy wytwarzaniu jedzenia, podział jedzenia przy jego 
spożywaniu wskazuje bezpośrednio na rodzinę jako odrębną jed-
nostkę społeczną i na specyfikę struktury społecznej wsi, w której 
rodzina nuklearna (rodzice i dzieci) odgrywa podstawową rolę.

Pożywienie w  sposób bardzo dosłowny wskazuje również na 
jeszcze jeden aspekt wspólnoty rodzinnej – na łączące ją biologiczne 
więzy. Dzięki zdolności do tworzenia „wspólnej substancji” pokar-
my mają szczególną moc tworzenia pokrewieństwa. Pokrewieństwo 
to przecież ta sama krew i  ciało, jedzenie zaś buduje ciało w  czy-
sto fizycznym sensie, tworzy wspólnotę cielesną. „Kiedy niemowlę 
przestaje być karmione piersią, jego ciało i krew nadal są odżywia-
ne i odnawiane przez jedzenie, które dzieli ze współbiesiadnikami, 
w związku z czym wspólnota jedzenia może być traktowana jako (1) 
potwierdzenie czy nawet (2) stanowienie pokrewieństwa w bardzo 
dosłownym znaczeniu”63. W  naturalny sposób nasuwa się tu rów-
nież skojarzenie z „mlecznym rodzeństwem”, które przez sam fakt 
odżywiania się mlekiem tej samej kobiety ustanawia na poły biolo-
giczne związki:

W domu u mamy – przyjeżdżała ta Cyganka, nocowała, akurat mia-
ła dziecko i Wacek [brat] też był mały, to on czasem i wyssie tą Cygan-
kę, a potem ciemną cerę miał, to mówili, że po Cygance. [P.Top.k.pr.25]

Ale wspólnota pokarmu rozciąga się też na dalsze etapy życia – 
choć nie są to już czysto biologiczne aspekty, zachowują swoją moc 
metaforyczną: budowania fizycznej jedności wspólnie biesiadują-
cych osób.

Rodzina razem spożywająca posiłek stanowi więc organiczną 
całość: dzielenie się jedzeniem jest znakiem jej spójności, wyraża 
ideę pełni. Znamienna jest symbolika pozostałych po jedzeniu resz-
tek – ich zostawienie na stole grozi rozłamem w rodzinie: „Przy spo-
żywaniu posiłku należy się wystrzegać rozsypania soli, gdyż mogłaby 

63 R. Smith, Religion of the Semites, [b.m.] 1907; cyt. za: A. Meigs, Food as a Cultu-
ral Construction, w: Food and Culture, s. 103.
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wyniknąć kłótnia w domu” [Feder., 1479]; „Paabiedauszy ci papa-
łudniauszy, ni możno na stale pakidać niedajedkow chleba, bo byłab 
swarka [kłótnia] u chaci” [Feder., 1480].

Dzięki symbolice pokarmu do wspólnoty rodzinnej bywają rów-
nież włączani zmarli przodkowie, którzy w ten sposób nadal uczest-
niczą w życiu domowym. Za pomocą jedzenia potwierdza się więc 
też trwanie rodziny w czasie, materializuje się pamięć genealogicz-
ną i ciągłość rodową. Rodzina nie jest tylko wspólnotą istniejącą tu 
i teraz, ale ma swoje zakorzenienie w czasie oraz w lokalnej tradycji. 
W większości przypadków dzielenie się jedzeniem ze zmarłymi ma 
już dzisiaj jedynie metaforyczny sens.

Wsio na stale pakidajem i paszli spać. Wsio na stale, uże zautra na ran-
ku zbierajem ze stała. A dlaczego zostawia się na stole? A ja nie wiem. 
U nas taka moda. Że się zostawia? Zostawiać. A jak siądamy, budziem 
jeść, to wołamy: „Idźcie do nas wszystkie z tego światu, na wieczeru!”. 
Żeby dusze zmarłych przyszły, tak? No. Żeby dusze zmarłych: „Chodź-
cie do nas na wieczeru”. A  przychodzą? [śmiech] Gdzież ony przy… 
Pójdziesz na mogiłki i nie chcą oni rozmawiać, a gdzież one na Kucię 
przyjdą, ależ trzeba tak, zapraszać, żeby przyszli, ot. [B.Radz.k.pr.06]

Czasem jednak, zwłaszcza tam gdzie pamięć o  nieboszczyku jest 
jeszcze żywa, a  dla członków rodziny jego odejście nie dokonało 
się całkowicie w sensie psychologicznym, wspólne spożywanie po-
karmów ze zmarłymi, rozumiane bardzo dosłownie, pełni wyraźnie 
funkcję kompensacyjną:

A czy na takim obiedzie pa pakojniku zostawia się miejsce przy stole dla 
zmarłego? W.: O tak, ciągle… Prijdziesz iz mahiłek, pachawali uże tatku 
czy luboha nieboszczyka pachawajesz… Prijdziesz uże u chatu i sama 
pierwsz nalewajesz czareczku połnuju jamu. I na stale stawisz i kuso-
czak chleba nakryjesz. A tady uże usie wypiwajut. A uże pierwsz sam 
jamu… I co się robi potem z tą czareczką dla pakojnika nalaną? A.: Ro-
dzina wypiwaje na zawtra. A przez noc stoi na stole… W.: Można na 
stale astawić, można pad abrazam… A.: I stała usieho nie zbierajuć… 
Staić na stale. W.: Cełuju nocz staić, można astalnyje ubrać, no adzin 
kab stajał. Może i  on pryjdzie, może z  druzjami, może ze swaimi… 
[B.Radz.k.pr.43 (W.), k.pr.l2 (A.)]
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Tak adzin raz to pachawała, to może i miesiąc nie prajszło i ja padżary-
ła blińczyki. I siażu tut koło plity, jem, każu: „Wania, ty tak lubił bliny, 
chadzi do mienia na wieczeru!”. Aleja ich zjeła wsie. I pastawiła skwa-
radu [patelnię] pustuju. U noczy śniu, prychodzit, kak żywy był, wklu-
czył świet, hlanuł [spojrzał], szto skwarodka i lewoju rukoju tak wziął, 
zubami chrusnuł [zazgrzytał] i paszoł z toj starany stołu, i postawił pu-
stu skwaradu. To ja ciepier kali ni wieczeraju, pastajanno pakidaju dla 
jeho, na jeho dolu. No bolsze tak uże nie było nikoli. A wy widzicie, jak 
on biednyj – abidziłsia prosto na mienie. [B.Radz.k.pr.35]

Gospodarstwo

Wspólnota rodziny wiejskiej ma jednak znacznie szerszy zakres. Nie 
jest jedynie wspólnotą ludzi – żywych i zmarłych. Włącza się w nią 
również całe gospodarstwo – domostwo, inwentarz, narzędzia pra-
cy, ziemię – potwierdzając ich ścisły związek z rodziną, jej pomyśl-
nością i  dobrobytem. W  umacnianiu tych związków również bio-
rą udział pokarmy, najczęściej poświęcone w świątyni, przez co ta 
współzależność zyskuje uniwersalny, sakralny wymiar. Dzielenie 
się poświęconymi pokarmami ma zapewnić pomyślność w pracach 
i chronić dom oraz jego domowników przed nieszczęściami: „Sko-
rupki jaj wielkanocnych (święcone), złożone z pierwszym snopem 
w stodole, miały chronić zboże przed myszami; wierzono, że gdy się 
je włoży pod podwalinę domu, myszy do domu nie wejdą. […] Kości 
ze święconego włożone za krokiew chaty miały ją bronić przed pio-
runem […] zakopane na łące lub w ogrodzie miały odstraszać krety, 
rozrzucone po polu niszczyły oset” [Dworak., KS, 81].

Zboże [święcone na Matki Boskiej Siewnej] to ja teraz już, wie pani, ja 
nie wiem, kto tam co robi, ale u nas to było tak, że jeżeli idzie gospo-
darz, jedzie siać, no to już wycierasz, bo to kłoski, to te kłoski powy-
cierasz i do tego zboża i on zasieje już tymi święconymi. Bo wiem, że 
mama zawsze wycierała, już weźmie on do papierka i on pierwsze prze-
żegna się i tym i dopiero bierze to zboże i sieje. [P.Top.k.pr.25]

Również sam sposób jedzenia świątecznych potraw ma ścisły zwią-
zek z uzyskanymi w przyszłości efektami pracy: staranne spożywa-
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nie zapewnić miało staranne jej wykonanie: „Jeduczy kuciu, treba 
brać pa kryszaccy, to żnuczy buduć papadać zahony uzieńkije” [Fe-
der., 1494]. Mamy więc tutaj potwierdzenie ciągu wszechstronnej 
zależności: jedzenie – praca – rodzina.

Do wspólnoty domowej przez pożywienie jest również włącza-
ny cały inwentarz gospodarski, z którym gospodarze dzielą się zwy-
czajowo pokarmami pozostałymi ze święconek lub z wieczerzy wi-
gilijnej. Katolicy dzielą się na ogół opłatkiem, prawosławni zaś kutią:

To kiedyś to ja pamiętam, że nawet u nas tam było w domu, nic nie 
sprzątają, tak, o, wszystko stoi, a dopiero na drugi dzień, już jak tata 
wstaje, to bierze, żeby mama sprzątnęła to, bo on bierze to siano, idzie 
dzielić dla krów, tam krów, koni, tam nawet i… No a już jak ja tu przy-
szła, to u nas tej kutii tak nie dzielili, żeby kto tam… No, kurkom tam 
wyniesiesz trochę, a już tu więcej u prawosławnych to tak, już i kutia 
po troszeczku tam rzucisz dla wszystkiego, i  świnkom, i  wszystkim, 
wszystkim. Wszystkim dzieli się. [P.Top.k.pr.25]

Ten organiczny, biologiczny niemal związek między gospodar-
stwem, domownikami i zwierzętami widać też w popularnym wie-
rzeniu, że zmarły gospodarz może „pociągnąć za sobą” na tamten 
świat cały inwentarz. W związku z tym po śmierci gospodarza doko-
nuje się różnego rodzaju zabiegów, mających na celu powstrzymanie 
zwierząt przed pójściem za nim.

Jak chto jeść prosi przed śmiercią, tady tracicca skacina, silno tracic-
ca skacina. To tady treba uże wziąć jedu i  zakopać jemu w  mahiłu. 
[B.Radz.k.pr.35]

Stąd też zapewne zwyczaj pukania do drzwi obór i  pomieszczeń, 
w których przebywają zwierzęta w chwili śmierci gospodarza:

W. L.: Każuć, jak wynosiać pakojnika, treba pajści u chleu, pabudzić 
usiu skacinu, paadczyniać dźwiery. W. R.: Naszto? W. L.: A, o, mnoha 
takije. Ja niczoha nie budziła. W. R.: Niczoha nie treba budzić. W. L.: Piera-
chryściła wsio, etu chodzisz: „Daj Boh mnie b skacinka pładziła i mla-
dziutka radziła. Jon prażyu usio swajo życieczka”. Ja sama u  swajom 



231WSPÓLNOTA STOŁU.  O  INTEGRACYJNYCH WŁ AŚCIWOŚCIACH POŻY WIENIA 

dusie tak pamalu. My jamu niczoha nie rabili. A u mamy, jak pamier-
ła baba nasza, nauczyli, szto pajdzi, pabudzi – maminu siastru – na-
uczyli jaje, szto pastukaj u dźwiery, pabudzi usiu skacinu, paadczyniaj 
usio czysta. I da hoda karowa zdochła, dwoje świniej i kury pazdychali. 
Paszło usio za joju. Wsio paszło za joju. Pabudziła i pabudziła! To te-
raz pani tylko przeżegnała skatinu? W. L.: A ja sama sabie, ja tak chadżu 
doma: „Chaj Boh daje jak najlepiej, jak sam znaje”. Na szto ż mnie ta-
koj biedy: pakojnika wyniesu z chaty, jeszcze wyciani skacinu z chaty. 
[B.Radz.k.pr.43 (W. L.), k.pr.38 (W. R.)]

Znamienna jest tu rola trzody chlewnej, która ma silny symbolicz-
ny związek z duszami zmarłych i życiem rodzinnym. Źródła etno-
graficzne podają rozmaite wierzenia dotyczące hodowli, karmienia 
i  sprzedaży świń. Wynika z  nich, że w  systemie wierzeń były one 
nierozerwalnie związane z  ideą domu i  z domownikami. Sprzeda-
jąc świnię, należało dokonać różnych zabiegów symbolicznego odłą-
czenia jej od domostwa, aby nie doprowadzić do utraty „doli”, czyli 
pomyślności w hodowli pozostałych w gospodarstwie zwierząt: „Je-
śli gospodarz wiózł na jarmark prosięta, gospodyni sypała na nie sól. 
[…] Nabywca, kupiwszy prosię, zabierał z nim garść barłogu z wozu, 
na którym prosięta leżały. Gospodarz oczywiście niechętnie to wi-
dział lub zgoła nie chciał dać „doli” ze słomą z wozu, ponieważ wie-
rzył, że chorowałyby mu świnie. […] »Już ty chces mnie widać ze 
wsystkiem, z całem gniazdem zabrać«” [Dworak., KS, 202].

Świnie jako obiekt zabiegów uczestniczą także w  rozmaitych 
czynnościach związanych bezpośrednio z  jedzeniem – jego przy-
gotowywaniem i spożywaniem. Magia związana z pokarmem dzia-
ła tutaj obustronnie – wywiera dobroczynny wpływ zarówno na 
domowników, jak i  na zwierzęta – co potwierdza tylko wzajemną 
współzależność. Widać to chociażby w przypadku wypiekania chle-
ba: „Kab świnie zdarowyje byli, sadziaczy chleb u piecz, trieba wziaci 
ciesta z kryża i kinuć u świnnoje karyto” [Feder., 2054]. „Dzieża kali 
papsujećsie, to trieba narwać liścia z pareczak, zmieszać z ciestam, 
spieczy praśniaka i zrabić ź jeho kwasu; jak ź dzion z czatyreje uże 
pastaić, tak wylić świniam, a chlieb uże dobry budzie” [Feder., 2272].

Należy pamiętać, że wieprzowina miała wyjątkowe znacze-
nie w  świątecznej diecie chłopskiej. Smith i  Christian podają, że 
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w  prowincjach rosyjskich był to najczęściej jedyny, oprócz drobiu 
i (znacznie rzadziej) baraniny, rodzaj mięsa jadany przez chłopów, 
i  to wyłącznie przy okazjach świątecznych, stąd jego symbolika. 
Przypomnijmy, że odsetek spożywanego mięsa w  stosunku do in-
nych pokarmów na przełomie XIX i XX wieku wynosił na tych te-
renach w rodzinach chłopskich zaledwie ok. 2–4%. Toteż „obecność 
lub brak mięsa w chłopskiej diecie był uważany za najlepszą miarę 
jakości diety, miarę polepszenia lub pogorszenia standardów życia 
w ogóle i wskaźnik podziałów klasowych”64. Mięso wieprzowe było 
więc nad wyraz cenne, a jego symbolikę wzmacniał dodatkowo fakt, 
że dwa razy do roku odbywał się rytuał rodzinnego świniobicia, kie-
dy to dokonywało się sprawiedliwego podziału tuszy na poszczegól-
nych członków rodziny. Taki podział do dziś zresztą wyznacza siłę 
wzajemnych związków i pozycję zajmowaną w rodzinie:

Jak bili świniaka, to tak: ćwiartka dla Ireny [córki], ćwiartka dla Wład-
ka [syna]. No, tam Irena to z Wojtkiem [swoim synem] dzieli się już. 
No i sobie połówka. Później, jak kiedy jeszcze przyjadą, to jeszcze po 
kawałeczku. Tak że sprzedać, to nikt nie sprzedaje. Ja, w tym roku ciela-
ka, zabili cielaka, no to tak: po ćwiartce wszystkim. No, to ja tam trosz-
kę od Wojtka i troszkę od siebie, to tam Jarka matce dała. A tak tylko 
swoim, akurat po ćwiartce wyszło. [P.Top.k.pr.25]

Podział tuszy wskazywał też na granice powiązań rodzinnych i  fa-
milijnych, wyznaczał granice swojskości i obcości. Grupa ludzi dzie-
lących się mięsem ze świniobicia należała do najściślejszego kręgu 
osób blisko spokrewnionych i współpracujących ze sobą, których łą-
czyły jakieś więzi współzależności. Niektóre kawałki mięsa były bo-
wiem przeznaczone dla najbliższych sąsiadów, a  obdarowywanie 
mięsem te więzi niejako potwierdzało i umacniało. Ważna przy wy-
znaczanej w ten sposób strukturze kontaktów była ilość i rodzaj ofia-
rowanego mięsa, świadczące o  stopniu zbliżenia do rodziny, która 
dokonywała uboju.

Bo ja kiedyś taką świeżynkę, już jak byłam dorosła i jeszcze nie miałam 
dzieci i pojechałam i oni zabili świniaka i był taki zwyczaj, że ćwiartkę 

64 R. E. F. Smith, D. Christian, op. cit., s. 260.
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dla mnie, ćwiartkę dla brata i resztę dla siebie mieli. Taki podział był? 
Taki podział, tylko myśmy musieli dokonać wyboru, który brał przód, 
a który brał tył, żeby oni już się nie mieszali do tego, bo połówka to już 
była do podziału dla nas. No to czyli raz ja brałam tył, a raz brat brał 
tył. No i zajeżdżam i tak leży mięso porozkładane na kupki. Ja mówię: 
„Mamo, co to te mięso na kupki, te mięso to trzeba zabrać stąd i ten 
papier zwinąć, bo ten…” A ona mówi, że to jeszcze dla tej, dla tej, dla 
tej i dla kogoś tam jeszcze. Ja muszę pozanosić jeszcze. Ona miała sa-
tysfakcję jeszcze z tego. Z tego, że dawała? Że z tego dawania. To jest 
troszeczkę jeszcze taki egoizm, ale egoizm w bardzo dobrym, w pozy-
tywnym sensie. […] No i z tego ubitego świniaka to jeszcze dużo osób 
korzystało, bo ludzie byli na tyle, to fajnie, to mi się bardzo podoba-
ło, że jak ubiją świniaka, to tej sąsiadce trzeba, tamtej sąsiadce, tamtej 
i jeszcze tamtej, i kumie tamtej, i jeszcze tego. Tak że to nie było tego, 
że sami rozochoceni zasiadali przy tym świniaku i tam go pałaszowali, 
i tam tego, tylko tyle, że tam jeszcze się dzielili. To było bardzo fajne, bo 
nieraz była taka niespodzianka: przychodzę ze szkoły, a mama mówi: 
„No to dzisiaj mamy świeże mięsko”. „A kto zabił świniaka?” I od razu 
było wiadomo: ktoś zabił świniaka. [P.Top.k.kat.50]

Obdarowywanie mięsem z uboju było więc rozszerzeniem więzi po-
krewieństwa na relacje sąsiedzkie, czyniącym je przez to silniejszymi 
i bardziej złożonymi. Trwałość i spójność wspólnoty wiejskiej zasa-
dzała się bowiem na takim typie związków, które przenosiły wie-
loaspektowe powiązania między ludźmi, charakterystyczne dla ży-
cia rodzinnego, na kontakty z sąsiadami. Te związki potwierdzano 
nieustannie w różnego typu rytuałach tworzenia sztucznego pokre-
wieństwa, m.in. również przez dzielenie się jedzeniem. Ta kwestia 
zostanie jeszcze rozpatrzona bardziej szczegółowo w dalszej części 
rozdziału.

Silne związki rodziny z  gospodarstwem i  domem potwierdza-
ją się również w symbolice sprzętów domowych, mających związek 
z jedzeniem. Wśród nich szczególne znaczenie miała dzieża służąca 
do wyrobu chleba, która wyobrażała całe domostwo oraz jego dobro-
byt. W obrzędowości zakładzinowej była synekdochą stołu i domu, 
kiedy to „gospodarz wnosił między podwaliny budowanego domu 
chlebną dzieżę, odwracał ją, a na dnie zasłanym obrusem gospody-
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ni zastawiała jadło i napitek” [Dworak., KS, 212]. Dzieży nie można 
było nikomu pożyczać ani przenosić przez próg z obawy przed utra-
tą powodzenia w wypieku:

A znowu dzieżki, to kiedyś mama jeszcze kazała, że tatko nie pozwo-
lił, żeby komu pożyczyła dzieżki. Dlaczego? Dzieżki to nie można poży-
czać, nie. Bo chlieb nie udastsa. [P.Top.k.pr.30]

Obchodzono się też z nią w sposób szczególny, często traktując jako 
przedmiot ożywiony i do pewnego stopnia święty. „U naszom sie-
le to takaja moda, szto usadziuszy chleb u piecz, haspadynia prymie 
dzieżu ź ziemli i toje miesco, dzie dzieża stajała, pyrśnie abo lini wa-
doju [pozostałą od chleba] na kryż i piereżagnaje: bo uże i toje, ka-
żuć, miesco ważnaje, dzie dzieża stajała” [Feder., 2290]. „Kali dzie-
ża papsuta, to wyniauszy ciesto, ni abszarowanu treba wynieści na 
dwór, kab świnie abhryzali, to jena spałochajećsie i uże chleb budzie 
jak najlepszy” [Feder., 2271].

E.: I znowu jeszcze takije byli, że jak rozmoczysz bułoczku na troszki 
za ciepłej wody, za gorąca woda, wlejesz, uże chlieb zaparitsa, uże za-
kalec. No i wtedy treba dzieżku leczyć. J.: Do góry nogami. E.: Do góry 
nogami postawić, noża wbić… J.: Pośrodku. E.: I wrzątkiem polać, ce-
bule jeszcze wysmarować. Dno, do góry, nie tam, gdzie chleb, tylko na 
zewnątrz. To wbije się noża i cebulę wycierajut i wrzątkiem polijut. I to 
odparitsa dzieżka. I już na drugi chleb nie będzie zakalca. [P.Top.k.pr.
l9(E);k.pr.30(J)]

Semantyka chleba

Samo pieczenie chleba było niegdyś czynnością sakralną, obwaro-
waną mnóstwem nakazów i  zakazów, wierzeń i  sądów65. Domowe 
wypiekanie chleba stanowiło ośrodek życia rodzinnego, jego sakral-

65 Symbolika czynności i  przedmiotów związanych z  wypiekaniem chleba oraz 
związkami z życiem rodzinnym jest już na tyle szczegółowo opisana, że wspo-
minam tu tę kwestię jedynie zdawkowo, zainteresowanych odsyłając m.in. do:  
P. Kowalski, op. cit.; I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa 
1981 oraz D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wro-
cław 1992.
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ne centrum, przy którym gromadzili się wszyscy członkowie rodzi-
ny. Czynność ta była domeną wyłącznie kobiecą, stąd poświadcza-
na często symbolika dzieży, chleba i gospodyni: „Dzie dzieuki jest 
u chaci, to jak tolko chlieb u piecz usadziać, to chuczej dzieżu nakry-
juć i wyniesuć u kamorku, kab chutko iszli za muż” [Feder., 2291]. 
Wierzono też, że smak chleba jest nierozerwalnie związany z kobie-
tą, która nadaje mu charakterystyczną „kiś”, stąd pożyczenie dzież-
ki z  domu wiązało się z  niebezpieczeństwem zmiany tego smaku. 
Chleb był więc nieodłącznie kojarzony z kobietą, a wspomnienia do-
tyczące chleba są na ogół również wspomnieniami o gospodyni, któ-
ra ten chleb piekła:

Oj tak, to pamiętam jak babcia piekła, to zawsze, mama to rzadko pie-
kła, babcia częściej, bo babcia miała większą rodzinę i tam było dużo 
ich, ośmioro, no i  zawsze jak babcia chciała robić kolację, to już ma 
z głowy kolację, bo to jeden smalcem posmaruje, drugi cukrem posy-
pał, inny jeszcze coś, no bo co tam. Napiecze taką stertę. [P.Top.k.kat.50]

Pieczenie chleba jest też symbolicznym wyobrażeniem domowej roli 
kobiety – żywicielki, której podstawowa funkcja społeczna polega na 
organizowaniu życia rodziny wokół wspólnego stołu. Jedzenie jest 
tu zewnętrznym obiektem, przez który kobieta projektuje siebie – 
wypełniającą pożądane wzorce dobrej gospodyni. Czynności zwią-
zane z gotowaniem i prowadzeniem domu są postrzegane nie jako 
pewnego rodzaju umiejętność, ale jako cecha fizyczna i psychiczna 
kobiety, zasadniczo od niej nieodłączna. Podobnie jak wspomniana 
„kiś” przekazywana w chlebie, również inne przygotowywane pro-
dukty przejmowały jej cechy fizyczne i fizjologiczne: „Mięsa nie po-
winna konserwować kobieta miesiączkująca, bo się »robaki w mię-
sie zapluno albo zgnije«. Miesiączkująca nie kisiła również kapusty 
i  ogórków. Najlepiej udaje się kapusta, jeśli ją kisi młoda, zdrowa 
dziewka” [Dworak., KS, 224].

Co do symboliki pieczenia chleba i związanej z nią roli kobiety, 
warto zwrócić uwagę na zmianę, jaka się dokonała po upowszech-
nieniu się gotowej żywności, którą można kupić w  sklepie. Samo-
dzielny wyrób chleba wymagał od kobiety dużego nakładu pracy 
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i potwierdzał jej istotną rolę w życiu rodziny, dla której codzienny 
chleb był ważnym elementem wzmacniającym domową wspólnotę. 
Ten wzorzec społeczny – kobiety dobrej gospodyni – okazał się na 
tyle silny, że w momencie, kiedy pojawił się kupny chleb, nie od razu 
przechodzono na nowy system:

A kiedy przestano piec chleb? Kiedy się tak zrobiło, że zaczęli kupować? 
J.: No, już zaczęli piec, sklepy porobili na wiosce. E.: Słucha pani, mły-
ny zlikwidowali. J.: Młyny polikwidowali, ten nie ma konia, ten nie ma 
żyta, już zaczęli zdawać na rentę. No i my w dziewięćdziesiątym roku 
na rentę zdali, ale ja jeszcze piekła chleb. E.: Ja też piekła długo chleb. J.: 
No, my taksówką jeszcze wozili do Gródka, mieniali żyto na mąkę. I ja 
piekła, bo ja bardzo lubię ten chleb. E.: U mnie jeszcze tyle tej mąki stoi. 
[P.Top.k.pr.l9 (E), k.pr.30 (J)]

Dokonująca się zmiana ekonomiczna zbyt szybko wyprzedziła spo-
łeczne zapotrzebowanie – nie szła w parze ze zmianą kulturową: dłu-
go jeszcze nie wytworzyły się nowe wzorce dostosowujące się do ak-
tualnej sytuacji. Kupny chleb stanowił zagrożenie dla tradycyjnego 
modelu rodziny chłopskiej, gdzie zasadność struktury społecznej 
opartej na rodzinie nuklearnej i współzależności kobiety i mężczy-
zny potwierdzała się w  sposób oczywisty właśnie przy domowym 
wypieku chleba. Toteż nawet po początkowych próbach przejścia na 
chleb „ze sklepu” często wracano do jego domowego wyrobu.

Po prostu ja jeszcze nie byłam dorosła, już przestano piec chleb. By-
łam w szkole podstawowej, to już w większości kupowało się chleb. Po-
tem była taka przerwa, jakaś taka, że ojciec postanowił też, że będzie-
my piekli chleb, znaczy, że mama będzie piekła chleb, bo jemu ten chleb 
nie smakował. Ojciec postanowił, że będzie piekła i matka musiała piec, 
tak? Dokładnie, dokładnie tak było, bo jemu to nie smakowało, nie da-
wało się, ponieważ on ciężko pracował, bo do tej kosy czy łopaty to 
trzeba było, więc i nam bardzo smakował ten chleb pieczony, to była 
taka przerwa, parę lat się żyło kupowanym chlebem, a potem się zno-
wu wróciło do zakwasu i do chleba i przez dłuższy czas, aż teraz moje 
dzieci wyrosły, jeszcze babcia piekła chleb od czasu do czasu. Już moje 
dzieci, już po weselu Wojtka, znaczy mego syna, jeszcze babcia potrafi-
ła piec chleb. [P.Top.k.kat.50]
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Stosunki w  rodzinie musiały się na dobre unowocześnić, za-
nim kupowany chleb na co dzień zagościł w domach. Rezygnowa-
no wszak z  bardzo ważnego rytu życia domowego. Zmiana diety 
była możliwa dopiero w momencie, kiedy tradycyjny model rodzi-
ny uległ stopniowym modyfikacjom, kiedy w kulturze „zrobiło się 
miejsce” na nowy typ stosunków rodzinnych. Być może też kupo-
wanie chleba w sklepie – mniej angażujące do wzajemnej współpra-
cy i poświęcania sobie czasu (dzień wypieku stanowił zawsze ważny 
i radosny moment życia rodzinnego, wówczas wszyscy członkowie 
rodziny skupiali się wokół świeżo upieczonego chleba) – do pew-
nego stopnia przyspieszyło zmiany społeczno-kulturowego modelu 
rodziny chłopskiej. Ojciec rozmówczyni prawdopodobnie słusznie 
przeczuwał, że kupny chleb to nie tylko zmiana smaku, lecz także 
całego stylu życia.

Wspólnota rodzinno-sąsiedzka

W wiejskiej społeczności rodzinne więzy w naturalny sposób były 
rozszerzane na krąg sąsiedzki, nadając funkcjonującym w  nim 
związkom charakter familijny. Powiązania rodzinno-sąsiedzkie ni-
gdy nie miały charakteru indywidualnego – łączyły ze sobą nie tyle 
pojedyncze osoby, ile członków poszczególnych rodzin, których po-
strzegano przez pryzmat ich rodowej przynależności. Dlatego też 
takie związki międzyrodzinne były na ogół trwałe – ciągnęły się 
czasem przez kilka pokoleń, wzmacniane kolejnymi aktami powino-
wactwa czy kumostwa.

Dary z pożywienia

Widocznym przejawem tych powiązań, a też często sposobem na ich 
zadzierzgnięcie czy odnowienie było wzajemne obdarowywanie się 
jedzeniem. Krążące podarunki z jedzenia znaczyły siatkę wewnątrz-
wioskowych sympatii i zależności oraz stopień zbliżenia między są-
siadującymi rodzinami, organizowały i  podtrzymywały społecz-
ną strukturę wsi. Akty wymiany jedzenia były powszechnie obecne 
w życiu codziennym i świątecznym, a ich rozmaita forma i funkcja 
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przywodzi na myśl koncepcję Maussa o  wymianie darów jako ca-
łościowym fakcie społecznym. „W tych całościowych zjawiskach 
społecznych, jak proponujemy je nazwać – pisał Mauss – wyraża-
ją się równocześnie i  za jednym razem wszelkiego rodzaju insty-
tucje – religijne, prawne i  moralne, zarazem rodzinne, polityczne 
i gospodarcze – zakładające szczególne formy wytwarzania i spoży-
cia, a raczej świadczenia i podziału, nie licząc zjawisk estetycznych, 
wieńczących owe fakty, oraz przejawiających się w owych instytu-
cjach zjawisk morfologicznych”66.

Mauss zwracał także uwagę na długotrwałość związków zawie-
ranych przez wymianę darów. Raz podarowana rzecz zobowiązuje 
biorcę do ustawienia się w jakiejś relacji do osoby dającej i przyjęcia 
na siebie pewnych zobowiązań względem niej. Dar zobowiązuje bo-
wiem do przyjęcia i odwzajemniania się dawcy. „Odmowa dawania, 
zaniechanie zaproszenia lub odmowa przyjęcia są równoważne wy-
powiedzeniu wojny: jest to odrzucenie związku i wspólnoty”67. Dar 
jest zatem formą transakcji długoterminowej, wprowadzającej obie 
strony na ścieżki wzajemnych obligacji, sprzyjających podtrzymy-
waniu społecznych relacji.

W  społecznościach chłopskich wymiana jedzenia obejmowała 
całość życia społecznego w różnych jego aspektach. Można powie-
dzieć, że niemal każda społeczna interakcja była zapośredniczona 
właśnie przez dary z pożywienia: przy okazjach świątecznych, takich 
jak święta religijne czy rodzinne, oraz w sytuacjach powszednich, ta-
kich jak pomoc w polu i w gospodarstwie, świniobicie, pożyczanie 
produktów spożywczych. Zważywszy na dużą wartość pożywienia 
w czasach, gdy na wsi występował spory jego deficyt, podarunki z je-
dzenia rzeczywiście zobowiązywały, będąc jednocześnie gwarantem 
pomocy w chwilach trudnych dla rodziny. Miały jeszcze dodatkową 
moc, o której po części była już mowa: nie tylko zobowiązywały, ale 
niejako uwewnętrzniały dług względem darczyńcy, czyniły go ma-
terialnie związanym, na stałe wpisywały w krąg „niemal krewnych”. 

66 M. Mauss, Szkic o darze. Forma i podstawy wymiany w społecznościach archaicz-
nych, w: Socjologia i antropologia, Warszawa 2001, s. 167; pierwodruk: „Annes 
Sociologique”, 1923–1924.

67 Ibidem, s. 183.
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Dzielenie się jedzeniem w obrębie wspólnoty rodzinno-sąsiedzkiej 
miało też niemały wpływ na jej materialne przetrwanie, wyrównując 
do pewnego stopnia ekonomiczne dysproporcje: biedniejszym po-
zwalały przetrwać okresy głodu, bogatszym zapewniały społeczny 
prestiż hojnego dawcy i pobożnego człowieka.

Życie wspólnotowe wsi wiązało się zatem nieodłącznie z  jakąś 
formą wymiany pożywienia – każda rodzina uczestniczyła w niej za-
równo jako wytwórca, jak i konsument, dawca i biorca. Dzielenie się 
jedzeniem było niezbywalnym elementem życia społecznego.

Uroczystości rodzinne i zabawy składkowe: model konsumpcji obfitej

Jedną z  form wymiany były np. wszelkie uroczystości rodzinne – 
chrzciny, wesela, pogrzeby – z  którymi zawsze wychodzono poza 
grono rodziny. Narodziny lub śmierć, założenie nowej rodziny były 
bowiem wydarzeniami na skalę całej wsi, zapowiadały jakąś zmianę 
istotną dla wszystkich mieszkańców, dlatego należało je odpowied-
nio ogłosić przez wystawną, na miarę możliwości, ucztę. Obfitość 
i różnorodność jedzenia (taka okazja była wystarczającym powodem 
do uboju, na stole pojawiało się więc np. z rzadka jadane mięso) sta-
nowiły wyłom z codziennej monotonnej chłopskiej diety, material-
nie znaczyły więc wyjątkowość sytuacji.

O  istotnej roli tej obfitości i  różnorodności świadczy fakt, że 
niegdyś przy takich okazjach rodzinnych odbywały się dodatkowo 
imprezy składkowe, na które sami goście przynosili różne potrawy 
(kobiety) i  alkohol (mężczyźni). W  ten sposób nawet w  przypad-
ku uroczystości obchodzonych w  rodzinach uboższych zapewnia-
no sobie możliwość najedzenia się do syta, wypełniając niejako spo-
łeczny wzorzec świątecznej konsumpcji. O zwyczaju takich imprez 
składkowych mówią źródła przedwojenne, ale też i nasi rozmówcy: 
„Składane odbywało się wyłącznie na koszt gości. Mężczyźni dawali 
wódkę i piwo, kobiety zakąskę. Składane nieraz bardziej obfitowało 
w napoje i jadło niż same chrzciny u mniej zamożnego gospodarza” 
[Dworak., ZR, 39]. „Po powrocie z kościoła na weselach włościań-
skich odbywały się niegdyś biesiady składkowe: mężczyźni składali 
pieniądze, kobiety, a zwłaszcza swachy, znosiły zakąskę. Stąd zwano 
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niekiedy tę formę poczęstunku weselnego »swachnowską zakąską« 
lub »małym obiadem«, gdyż odbywał się on przed właściwym obia-
dem weselnym; u włościan w Tykocińskiem zwano go też »suchym 
obiadem«. Do owych uczt składkowych, które odbywały się najczę-
ściej »na weselnem domu«, zasiadali również i  państwo młodzi” 
[Dworak., ZR, 79].

Kiedyś jak chrzciny, to każdy coś niesie – kobieta coś tam niesie z mię-
sa, jakieś tam ciastka, nawet na chrzciny. Dziecku nic nie niosło się, 
a mężczyzna pół litra. Ale to kum niósł? Nie, każdy jeden z rodziny, kto 
idzie. Każdy jeden, kto idzie na chrzciny, to idzie z półlitrem, a kobieta 
coś niesie. A te już szykowali się same z sobą. A teraz też tak jest, też tak 
niosą? A teraz nie. Teraz niosą dla dziecka i to wszystko. [P.Top.k.pr.30]

W ten sposób życie grupowe niosło bardzo wymierne korzyści: za-
wsze kojarzyło się ze sposobnością do zaspokojenia głodu oraz do 
lepszego i obfitszego niż na co dzień jedzenia. W dzień powszedni 
bowiem, nawet w rodzinach bogatszych, jadano potrawy mało uroz-
maicone i w dość skąpych ilościach. Istniał dość wyraźny wzorzec 
spożycia: rozgraniczenie na jedzenie codzienne – oszczędne, w gro-
nie rodzinnym, oraz świąteczne – obfite, nieograniczone, w szerszej 
społeczności. Taki styl jedzenia dodatkowo wartościował rolę wspól-
noty wiejskiej, z którą, poza aspektami towarzyskimi, wiązały się też 
materialne gratyfikacje. Uczestnictwo we wspólnocie, utrzymywanie 
żywych kontaktów było więc dużo bardziej opłacalne niż zamykanie 
się we własnym gronie rodzinnym.

Obfita konsumpcja, będąc czynnością publiczną, wspólnotową, 
łączyła zawsze rodzinę z szerszą społecznością. Toteż możliwość na-
jedzenia się do syta i w nadmiarze była zawsze związana z  jakimś 
aspektem życia zbiorowego, swoistą gratyfikacją społecznych zacho-
wań. Ten model konsumpcji jednak uległ zmianie. Obecnie obfite 
spożywanie pokarmów coraz bardziej wycofuje się ze sfery publicz-
nej do sfery prywatnej, gdzie staje się czynnością indywidualną i in-
dywidualizującą, nie dostarczając motywacji do otwierania się na ży-
cie grupowe, wspólnotowe. Maleje liczba gości na uroczystościach 
rodzinnych organizowanych przez młodsze pokolenie, które coraz 
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bardziej ogranicza się z zaproszeniami do najściślejszych kręgów ro-
dzinnych.

A teraz na przykład, jak się wesela robi, to się zaprasza tylko krewnych 
czy wszystkich ze wsi, czy kogo się zaprasza? To znaczy bliższych sąsia-
dów to zaprasza się i bliższych krewnych to zaprasza się, no i bliższych 
osób. Bo teraz już nie robią wesel na 300 osób. A kiedyś robili? Tak, kie-
dyś robili. Kiedyś, to znaczy kiedy? No, kiedy – jak ludzie byli biedniej-
si! [P.Top.m.pr.51]

Istotny staje się również fakt, że coraz częściej uroczystości takie są 
organizowane przez osoby trzecie (obsługę restauracji, wynajęte ku-
charki i kelnerki), często w lokalach publicznych, gdzie nie przygo-
towuje się już produktów własnych, ale płaci określoną sumę w za-
leżności od liczby zaproszonych gości. Zmienia się zatem również 
sam przelicznik kosztów: zamiast ilości podanego pożywienia (licz-
ba ubitych zwierząt i butelek alkoholu), podaje się konkretne sumy 
pieniężne w przeliczeniu na każdą zaproszoną osobę. Jedzenie prze-
stało więc być podzielne – nie tak jak kiedyś, gdy przygotowywało 
się „swoje” wyroby i wystarczyła jedynie szacunkowa liczba gości. 
Swoje jedzenie, swoja siła robocza nie były wówczas przedstawiane 
w kategoriach poniesionych kosztów i były nieskończenie podziel-
ne (goście mogli mniej lub więcej zjeść). Teraz każda osoba niesie ze 
sobą ściśle określone rozliczenia pieniężne.

E.: U mojej córki, jak było wesele, to wie pani, w stodole, to było dwie-
ście osób. Ojejku, dwieście? […] E.: No, dwa wieprze zabili i  wyro-
by robili, swoje wyroby. J.: A my, jako już dla trzeciej córki, jak robili 
wyroby, to były dwa wieprze i dwa cielaki, i ten teść dał cielaka i my. 
[P.Top.k.pr.30 (J), k.pr.l9 (E)]

A  to dużo ludzi się zaprasza na obiad [stypę]? J.: Jak u  kogo. E.: Te-
raz było pierwsze [wspominanie] – osiemdziesiąt sześć ludzi. Ojej, to 
jak wesele! J.: Tak. I my, u nas też popisane na kartce, że z nas które jak 
umrze, to osiemdziesiąt parę osób napisanych, no to gdzie my w domu? 
U nas duży dom, ale to wszystko trzeba wywalić. A ile tych obrusów, 
a  ile tego naczynia, no to tam córki poprzywoziliby. Ale, jak to moja 
Hela mówiła: „Mamo, jak wy tam kotore umrecie, to ja budu szto to 
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smażyła i piekła? Trzebaż przyszykować. Ja siadu i posiedzu koło was, 
a my tam zapłacim i tam zrobim obied”. O, tak. E.: U nas pierwszy raz 
w marcu było osiemdziesiąt cztery czy sześć, a jak czterdzieści dni to 
było pięćdziesiąt cztery, a jak rocznica, to było pięćdziesiąt osiem. A to 
po trzydzieści złotych jedna osoba. [P.Top.k.pr.30 (J), k.pr.l9 (E)]

Zmianę modelu konsumpcji świątecznej i  zbiorowej oraz powsze-
dniej i indywidualnej widać też na przykładzie zaniku innych zabaw 
składkowych, np. w okresie zapustów. Organizowanie zabaw skład-
kowych, niegdyś bardzo popularnych, wymagało wzajemnej współ-
pracy i dobrej organizacji grupowej. Każdy był bowiem zobowiąza-
ny do poniesienia jakichś kosztów na rzecz wspólnoty, ale wynosił 
też z tego realne korzyści w postaci możliwości zabawienia się i na-
jedzenia do syta.

Ale to był dzied, i dzied, to jeszcze mnie tatko raskazywał, szto dzied… 
oni tody tak żyli: „No, popjem i zrobim bal, ale z czeho, nie ma hro-
szy? Ty, Kostek, twoho konia prodamo, a później złożymsia i kupim”. 
To dali konia, zrobili bal, zapusty robili, o. I sprzedali konia, a później 
po wszystkim zebrali się i tego… [P.Top.k.pr.25]

Zawsze w karnawale, tzn. zawsze jak jest po Trzech Królach, to Andrze-
jek, w tym krótkim karnawale, zawsze w sobotę albo w niedzielę robiło 
się takie tzw. kudzielniki, tak się to nazywało. Ponieważ nie było innych 
rozrywek, więc brało się męża pod pachę, dzieci się zostawiało albo 
z babciami, albo gdzieś i był zawsze taki jeden dom, gdzie… i w tym 
domu się robiło, bo ten ktoś, ta gospodyni tego domu albo dobrze pie-
kła ciasto, albo coś miała, dobrze coś robiła po prostu, coś gotowała do-
brze, coś robiła. To był pretekst do tego, żeby ta reszta tych gospodyń 
przyniosła swoje jakieś wyroby. Oczywiście, chłopy gorzałkę, najczę-
ściej samogon zaprawiany podpalonym karmelem […] Tam się stawia-
ło, no i bawili się do rana. [P.Top.k.kat.50]

Oprócz czysto zabawowego charakteru imprezy takie miały też nie-
małe znaczenie utylitarne: był to swoisty sposób wyrównania defi-
cytów żywieniowych w rodzinach najbiedniejszych. Dodatkową bo-
wiem zaletą tego typu zabaw była możliwość zabrania jedzenia ze 
sobą do domu dla reszty domowników.
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W każdym razie wiem, że piekło się bardzo dużo w tym momencie, kie-
dy rodzice szli na ten bal, że tak powiem, to piekło się dużo drożdżowe-
go ciasta, bo babcia robiła dobre drożdżowe ciasto, i była znana z tego, 
że robiła to drożdżowe ciasto pod jakimiś trzema postaciami, bo robi-
ła i z serem, i z makiem, i z czymś tam, jakimś jabłkiem, nie mam poję-
cia. W każdym razie było fajnie, bo wiadomo, że myśmy się w domu też 
wtedy pożywili. Bo nie było najciekawiej wtedy w domu, tak że jak już 
na kudzielnik, to nam zostawała taka micha ciasta i te racuchy tak zwa-
ne rzucane, drożdżowe, takie fajne były. [P.Top.k.kat.50]

Rzecz znamienna, że zabawy składkowe, których tak istotną funkcją 
było wyrównywanie deficytów żywieniowych, straciły na swej popu-
larności właśnie wtedy, gdy zmalała wartość ekonomiczna jedzenia. 
Życie grupowe przestało przez to być na tyle atrakcyjne i pożyteczne, 
by mobilizować ludzi do ścisłej współpracy i ożywionych kontaktów.

„Darzenie się” – podtrzymywanie więzi

Innym rodzajem wymiany jedzenia było tzw. darzenie się, czyli bez-
pośrednie przekazywanie podarunków z  bardziej wartościowych 
produktów spożywczych. Sytuacji skłaniających do „darzenia się” 
było niegdyś bardzo dużo, o czym wspomina chociażby Kolberg, po-
dając specjalne nazwy, takie jak: „polnowalne”, „pokolędne”, „pier-
wiastkowanie” – dziś już w  większości zapomniane – na rozmaite 
okoliczności, w których w zamian za powinszowania otrzymywano 
podarunki w postaci jedzenia. „Kiedy się len zrodzi i urządzi, kie-
dy ku świętom Bożego Narodzenia kmiotek zabije wieprzka, kiedy 
mu syn pierwszy albo córka na świat przybywa, biedny jaki mieszka-
niec tej wioski, czasem i szlacheckiego urodzenia, dyspozytor, czy-
li ekonom, a raczej żony ich i córki, przywilejem to bowiem kobie-
cym, idzie z flaszką wódki od chałupy do chałupy za polnowalnym; 
tam, gdzie czuje wieprzka – za pokolędnym i wszędzie, gdzie poczę-
stuje, garść lnu, kiełbasę albo słoniny lub wieprzowiny kawał odbie-
ra. Przy pierwiastkowaniu dają zwykle winszującemu jaja lub sztu-
kę drobiu” [Kolb., 138].
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Prócz wspominanego już dzielenia się mięsem przy okazji świ-
niobicia, popularną jeszcze do niedawna formą darzenia się było 
tzw. wołoczebne, czyli obdarzanie jedzeniem dzieci przez rodziców 
chrzestnych przy okazji świąt religijnych, zwłaszcza Wielkanocy. 
Najczęstszą formą podarunku były jajka, stanowiące niegdyś pew-
ną wartość ekonomiczną (jeden z częściej sprzedawanych do miasta 
produktów), później już tylko symboliczną. Obecnie coraz częściej 
bywają zastępowane przez pieniądze.

Ile ja dzieci chrzciła i na każdego pierożki piekła, na dziewczynku dwa 
pierożki i kasza, i  siedem dzieci chrzciła. […] A dla swoich dzieci na 
chrzciny dawała pani płótno, kreszczonkę? A  jakżeż? I  jajka, i  gości-
niec, aż pokąd nie wyrośnie, to trzeba gościńca. […] Jak dziewczynka 
u mnie, jak ja chrzciła, to ja dwa pierożki piekła, żeby ona była szczę-
śliwa. Dwa pierożki? Dwa perożki i  miseczka kaszy. A  jak chłopczy-
kom? A jak chłopczykom to jeden. Jeden. Dziewczynka, żeby była para, 
a chłopiec i tak budzie… [B.Radz.k.pr.06]

A na Wielkanoc dawało się jakieś jajka czy coś takiego? Tak, tak, to było. 
Teraz to już jajka wyprowadzone, ale coś tak, o, coś takiego, ale jaj-
ko wszystko jedno się daje. A co jeszcze? Jakieś pierożki? A, to tego nie 
nadto dzieci chcą brać. Każdy, u każdego wszystkiego jest, no to po co? 
[B.Rou.m.kat.28]

I to każdemu chrześniakowi się po jednym jajku zanosiło? J.: Nie, to da-
wali po cztery. E.: Jedne jajko to nieładnie. J.: Nieładnie, to trzeba po 
cztery. I to kiedyś już jak ktoś chrzestny, to leci do chrzestnego, a te-
raz, pani, kto chce? Kiedyś moje przyjechali wnuczki. „Babciu, Dzień 
Dziecka!” Ja mówię: „Ale ja wam nic nie kupiłam”. „Babciu, możesz 
pieniędzami dać”. O, to teraz tak: jajek nie trzeba, możesz pieniędzami 
dać. [P.Top.k.pr.30 (J.), k.pr.19 (E.)]

Innym rodzajem „darzenia się” były „odwiedki”, czyli odwiedziny 
składane przez żeńską część wsi kobietom po urodzeniu dziecka. Po-
winszowania były niejako potwierdzane darami z pożywienia: nowo 
narodzony przyjmowany był do wspólnoty. Nierzadko kobiety, któ-
re przynosiły coś do zjedzenia, dostawały coś w zamian – zawierano 
wszak więzi obustronne.
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Czy był taki zwyczaj, że przychodziło się do położnicy w  odwiedziny, 
w odwiedki? Tak. To pierwsze to było tak – idziesz tam zobaczyć. No to 
weźmiesz tam coś. No, to zawsze taki zwyczaj był, że znaczy bez chle-
ba to nie można pójść. Z chlebem, tak? Z chlebem. Chleba jakiegoś, do 
chleba tam jeszcze coś weźmiesz, czy to masz jakieś czy z mięsa, czy coś 
tak, czy nawet i bułkę kupisz – zaszedł tylko zobaczyć. Czy jakieś cia-
sta. To idzie się tak odwiedzić. A później dopiero zbierają się kobiety, 
no tam to swoje i sąsiadki, i jakieś tam koleżanki i idą też w odwiedzi-
ny. To wtenczas już idą na którąś tam niedzielę, w niedzielę już tam od-
bywa się. To teraz już tak nie ma. Teraz nie ma już? Nie ma, bo tu i dzie-
ci nie ma. [P.Top.k.pr.25]

Schyłkową formą darzenia jedzeniem, spotykaną jeszcze czasami na 
Białorusi, w Polsce zaś praktycznie już niewystępującą, jest zwyczaj 
noworocznych i  wielkanocnych powinszowań („kolędniki” i  „hły-
kalniki”) składanych przez grupę mieszkańców wsi wszystkim sąsia-
dom. Znamienne, że życzenia są opłacane na Białorusi nie tylko je-
dzeniem, ale też alkoholem.

Chodzili. A teraz nie ma komu. Teraz nikt nie chodzi. W zeszłym roku, 
czy to było w zaprzeszłym roku, wychodzili. Przeszli swoją wieś i po-
tem do Lebiody. […] Chodzili my, prawda, nabrali my jajek, i pieroga, 
i wódki, co dawał, to my brali. A potem poszli, u nas jest ten klub, i ona 
poszła, podzieliła nam to wszystko. I potem wyszli jakieś obelgi, jakieś 
plotki i w tym roku już my nie poszli. Mówimy: po co chodzić, po co 
śpiewać święte pieśni, żeby takie słowo chodziło. Ja mówię, ja więcej nie 
pójdę. [B.Fel.k.pr.16]

Na Białorusi zdarzają się jeszcze niedobory jedzenia, a dieta prze-
ciętnego kołchoźnika nie jest specjalnie urozmaicona i bogata, dla-
tego pożywienie ma tu nadal swoją cenę, stąd dary z  jedzenia są 
uważane za wartościowe. Być może dlatego jest tu jeszcze żywy zwy-
czaj „dziadów” – obdarzania jedzeniem ubogich starców w zamian 
za modlitwę za zmarłych. Instytucja „dziadów” pełniła też bowiem 
inną ważną funkcję społeczną: regulowała niedobory jedzenia na 
wsi, bo w ten sposób wyżywić się mogły osoby, które nie były w sta-
nie zarabiać na siebie inną pracą. W Polsce zwyczaj ten zanikł we 
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wczesnych latach powojennych, na Białorusi do dziś jeszcze spotyka 
się osoby żyjące lub przynajmniej „dorabiające” sobie modlitwą za 
zmarłych, choć już niezmiernie rzadko – głównie za sprawą względ-
nej samodzielności ludzi starszych, otrzymujących marną, ale jed-
nak, państwową emeryturę.

Żebraki, o, haworacca, szto jany nie mieli… No, jany moża i  mieli 
u chacie, ale ot takije prosta, nu, ot, żebraki prosta chadzili, a u jich ni-
czoha nie było. To any wot zbierali. Pojduć pad cerkwu ci pad kaścioł, 
jim ludzi dajuć: i jajok, i sała tamaka, i, ot, dapuścim, i kiełbasu tam, ci 
chleba kusoczak, ci syra… No, ot, prosta usiaho. Chtoż ta, szto maje, 
ot. Każe, ot, za maje duszy tam, za tatu, za mamu, za siostry, za bra-
cia… Za pomnych i niepomnych, chto i na hetym i gruncie siadzieł. 
[B.Radz.k.kat.21]

A jak umarły prosi jeść, to co się robi? Musisz dawać kamu-to na ubo-
gich, żeby kto malitwu zhawarił. A gdzie można spotkać ubogich? Jak 
kaliści, to chadzili, pad kaściołom siedzieli, na wiosce takije żadny-
je byli, biednyje, stareńkije. A ciepier nie ma takich. Tak wot tut taka 
adna kobietka żywe. To dam jej jeści, kab ona uże malitwu zhaworiła 
do pakojnika i wsio. A to do prawosławnej kobiety pani nosi? Tak razni-
cy nie ma. Raznicy nie ma, czy malitwa uże prawosławna czy katolic-
ka. [B.Radz.k.pr.35]

Pomoc sąsiedzka – poczęstunek i wódka

Różnicę między terenem polskim i białoruskim w wartościowaniu 
jedzenia, które ma jeszcze moc tworzenia i  podtrzymywania spo-
łecznych więzi, widać też w sytuacjach wymagających zatrudniania 
ludzi do pomocy w różnego typu pracach. W tradycyjnych społecz-
nościach wiejskich w sytuacjach pomocowych pieniądze na ogół nie 
wchodziły w rachubę, nie było przyjęte opłacanie pracy, zwłaszcza 
zaś pracy osób z własnej wsi. W zamian za usługę, prócz gotowo-
ści do odpłacenia się tym samym w przyszłości, zapraszało się za-
wsze pracujących ludzi na poczęstunek, który powinien być obfitszy 
i bardziej wartościowy niż jadano zwykle na co dzień. Takie formy 
pomocowe, zapośredniczone przez jedzenie, tworzyły ze względu na 
swą nieokreśloność relacje niemające końca, przeznaczone z samej 
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swej natury do kontynuacji, oparte na czysto ludzkiej współzależ-
ności i gotowości niesienia sobie pomocy w potrzebie. Zupełnie ina-
czej było w przypadku pracy płatnej. Relacje zapośredniczone przez 
pieniądze, ze względu na ich wymierną wartość, uważano za defi-
nitywnie rozliczone: kończyły się wraz z wypłatą i nie pozostawiały 
uczestniczących w nich osób we wzajemnych zobowiązaniach. Dla-
tego unikano takich form zapłaty, przynajmniej w obrębie własnej 
wspólnoty wiejskiej, która zasadzała się wszak na długotrwałości 
więzi łączących jej członków. Nie płaciło się więc np. „śpiewakom” 
pogrzebowym z własnej wsi, „zamawiaczom” czy „babce” odbierają-
cej porody („Nie płacili! Ktoś jej da chustkę, to na bluzkę nabierze, 
o tak. A pieniądze to broń Boże!” [P.Top.k.pr.19]).

Nieodłącznymi składnikami poczęstunków, będących formą za-
płaty za pracę, było mięso i  alkohol – produkty najwyżej cenione, 
mające też swoje rytualne znaczenie. Mięso podnosiło jakość poda-
wanego posiłku, świadczyło o gościnności gospodarzy i o należytym 
przyjęciu biesiadników. Jak wielkie znaczenie miała w takich sytu-
acjach jego obecność na stole, świadczy chociażby poniższa historia.

A mój kiedyś tatko opowiadał, że znaczy u babci, swojej on teściowej, 
żali żyto, tam na dwornom. No i przyniosła babka obiad, zupa jakaś 
tam czy kapusta, czy buraczki, jakaś tam zupa była. No i zupę źjedli, 
a mięso – „budzie na podwieczorok”, bo i mięsa po kawałku tam, ale 
„budzie na podwieczorok”. Każe: „My żali, żali, żali, gdzieś do godziny 
czwartej, jak wyszła chmura, jak dał dożd, już mokrego nie można żąć. 
A podwieczorek zabrała babka i pojechała do chaty. Miasa – mówi – my 
o! dostali!”. To tatko nie mógł darować, wsio wspominałsia, jak ja, każe, 
swojej teściowej żał. [P.Top.k.pr.30]

Jeszcze większą bodajże wartość użytkową i obrzędową miała wód-
ka, stosowana niemal w każdej sytuacji społecznej. „Wódka była naj-
ważniejszym elementem chłopskiej diety świątecznej – piszą Smith 
i Christian. – Była podstawowym składnikiem wszystkich ceremo-
nii, świąt kościelnych, uroczystości rodzinnych itd. Była także rodza-
jem przypieczętowania ceremoniału, używana do podtrzymywania 
sieci patronatu i kierowania lokalną polityką. Była stosowana jako 
lekarstwo i środek znieczulający, doprowadzając niektórych do cał-
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kowitego bankructwa. Z uwagi na swoje wszechstronne społeczne 
znaczenie zakup wódki dokonywany był prawdopodobnie z domo-
wego funduszu »na specjalne okazje«, nie zaś »na życie«. Dlatego też 
często znajdowano pieniądze na wódkę nawet wówczas, gdy rodzina 
żyła na skraju nędzy”68.

Wyznacznikiem wartości wódki w życiu obrzędowym była sil-
na rytualizacja zachowań z  nią związanych, zarówno w  dziedzi-
nie obdarowywania (wiadomo było, jaka ilość, na jakie okazje), jak 
i  różnych form alkoholowej etykiety – reguł nalewania, wypijania, 
przepijania. Jak słusznie zauważył swego czasu Ludwik Krzywicki,  
„[…] na etykietę przepicia zużyto taką moc pracy umysłowej, jakiej 
nie włożono w żadną inną sprawę wioskową krom podziału ziemi”69. 
Liczne źródła obficie rozpisują się na ten temat; podobnie szczegó-
łowych informacji udzielają nasi rozmówcy: „Wypiwszy wódkę, kie-
liszek zawsze odwracano dnem do góry, żeby wylać zeń resztki. Mó-
wiono, że kto dopije po swoim poprzedniku resztę wody lub innego 
płynu, będzie znał jego myśli” [Dworak., KS].

A jest taki zwyczaj, że trzeba wypić jednym haustem, że nie można tak po 
troszeczku? No, to już jak sto lat młodym, powstają i zaśpiewają sto lat, 
no to już wtedy ten toast to każdy stara się wypić ten kieliszek, żeby już 
nie dzielić jego. To tak, kto chyba może, kto nie może, to i też nie wypi-
je. Ale to mówią, za zdrowie młodych trzeba wypić. A wtedy ile chcesz, 
tyle pij sobie. […] Słucha, a mówią, że z lewej ręki, jak kto nalewa, to 
nie można pić. O, przykładowo, ja będę nalewać dla pani, dla tej kumy, 
to nie można, to niedobrze. No i jeszcze nie można, jak u nas mówią, na 
odliw [pokazuje jak]. O, to tak lać, to też szkodzi. To ktoś tak nieraz na-
lewa, to mówią: „Ty tak nie nalewaj, bo ja pić nie będę”. [P.Top.k.pr.30]

Konsekwencją rytualnej nieodzowności wódki jest nagminne pę-
dzenie samogonu:

68 R. E. F. Smith, D. Christian, op. cit., s. 316.
69 L. Krzywicki, Ustroje społeczno-gospodarcze w okresie dzikości i barbarzyństwa, 

Warszawa 1914, s. 478; cyt. za: Z. Szromba-Rysowa, Zwyczaje towarzyskie, za-
wodowe i okolicznościowe, w: Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, 
Wrocław 1981.
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Bo tak jak ja to obserwowałam, to pędziła ta rodzina, która miała ja-
kąś imprezę. Miał chrzciny – to pędził bimber, miał wesele – to pę-
dził bimber czy jakąś imprezę inną rodzinną – no to pędził bimber. 
[P.Top.k.kat.50]

W tej kwestii widać wyraźne różnice między terenem polskim i bia-
łoruskim. O  ile za wschodnią granicą jest to nadal czynność po-
wszechna, o  tyle w  Polsce właściwie już się tego nie praktykuje, 
w każdym razie nie na taką skalę, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. 
Po pierwsze dlatego, że samogon jest wypierany przez wódkę ku-
powaną w  sklepie lub na targu, po drugie zaś nadużywanie alko-
holu jest tu postrzegane w kategoriach zwykłego pijaństwa, nie zaś, 
jak to jest na Białorusi, dosyć normalnego stanu rzeczy, który nie 
spotyka się na ogół ze społeczną dezaprobatą (w każdym razie nie 
w  przypadku upojonych alkoholowo mężczyzn). Wobec dosyć ni-
skiej i niestałej wartości pieniądza wódka na Białorusi ma też nadal 
sporą wartość wymienną, wzmocnioną dodatkowo obyczajem i na-
wykiem, który zdają się przybierać coraz bardziej radykalne formy.

Ja nie powiem, teraz i wesele te robią, to nie wiadomo, ile tej wódki, bo 
to… 100 litry! A kiedyś tak nie było? O nie! Jak żenią się, to może 20 
było litry, a jak mnie chrzcili, to już mnie to opowiadali starsi, że jak 
chrzcili, to było 2 litry wódki, mówią, o, to były chrzciny! A jak ja jesz-
cze w domu był, to Wielkanoc tam, no to ojciec kupuje pół litra wódki 
i wiecie co, że było i na pierwszy dzień i na drugi, i jeszcze na przewody 
zostanie. O, jak to kiedyś piło się. A teraz jak postawił – nie ma co mó-
wić. O, jaki świat zepsuty! [B.Rou.m.kat.28]

Na Białorusi wódka jest też nadal najczęstszą i najbardziej przyjętą 
formą zapłaty za pomoc i usługi. Przekracza swoją funkcję obrzędo-
wą, kiedy alkohol uświetniał tylko poczęstunek zjedzenia (chodziło 
o wspólne jego spożywanie), i sama staje się przedmiotem wymia-
ny, stanowiąc przez to dość wygodną i społecznie przyjętą formę po-
średnią między darem a zapłatą pieniężną. W Polsce natomiast za 
wykonaną pracę płaci się przeważnie pieniędzmi, stosując przy ta-
kich okazjach alkohol jedynie w formie symbolicznej.
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A  teraz z  cukru [samogon] to tam i  głowa czasami boli, ale musisz 
mieć! W domu musisz, bo coś stanie się, coś gdzie trzeba, to i dolary 
nie pomogą. To dolary u nas się nazywają. Prawda, bo przychodzi ktoś 
coś pomóc, to: „Ja nie będę brał, daj pół litra, to pomogę”, a tak, jak daje 
się pieniędzy: „Aaa, ja – każe – jeszcze pojdu kuplać!”, tam pójdzie gło-
wu łamać. Tak daje się mu wódki, on wypił, daleko nie odejdzie, jak 
wypije. [B.Rou.m.kat.28]

Ale jak na przykład kogoś się najmie do pracy, to się daje wódkę, zamiast 
płacić pieniędzmi – płaci się wódką? J.: Nie, gdzie tam – pieniądze! E.: 
Nie, daje się pieniądze, dniówka, ile tam kosztuje, ktoś na obiad da tam 
po kieliszku, to co innego. Mój kiedyś mówił, budował chatę u Kulejów, 
u Aleksandra, to mówił, zachodzim, już obiad na stole i po jednym ta-
kim dużym kieliszku wódki. Już nalane. I oni tylko wypili, zjedli obiad 
i poszli do roboty. A płata płatą, sama sobą, a jak kto nie da, to nie da 
[wódki], zjedzą i już, nie będzie prosił. [P.Top.k.pr.31]

Podziały i granice – szlachta i chłopi

Pożywienie, oprócz funkcji integrujących, może również wskazywać 
i podkreślać społeczne bariery i podziały. Postrzeganie różnic w spo-
sobie odżywiania się, rodzajach pokarmów, zasadach etykiety sto-
łowej to częstokroć coś więcej niż odmienności związane z samym 
jedzeniem. Pożywienie jest dziedziną kultury tak blisko związaną 
z naturą, że wszelkie odmienności postrzegane są albo jako nienatu-
ralne (brak człowieczeństwa), albo dzikie (brak kultury). Natomiast 
własny sposób jedzenia wydaje się na tyle naturalny i oczywisty, że 
wszelkie różnice w tym zakresie nabierają charakteru różnic cywili-
zacyjnych.

Właśnie tak, w kategoriach kulturowej wyższości i niższości, opo-
wiada się o zwyczajach zaobserwowanych w innym miejscu, w innej 
wiosce, w obcej społeczności.

Pojechali my na jutro do Wiejek. […] Zajechali, chatka taka nieduża, 
obielona tą glinką. Tam u tego […] Olek, starszy, żenił się. No, usiedli 
my, i Olo był, mój brat. A Olo miał druhnu, o, taka po sąsiedzku. No 
i postawili dla mołodych dwa kieliszki, no, i dla starszych chyba dwa, 
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a reszta tak, o – ja wypił, nalieł i tobie podał, ty wypił, nalieł i tobie po-
dał. Ani widelców, rukami bierut miaso, jedziat. A u nas uże, u Topolan 
takaja troszku lepsza była kultura, mimo że to było gdzieś czterdziesty 
dziewiąty czy ósmy rok, no, nie pamiętam ja, ale uże troszki jakoś było, 
i widelcy byli i taja Stasia wyskoczyła przez okno, Ola naszaha druhna, 
pryniesła parę kieliszki, pryniesła parę widelcy… [P.Top.k.pr.30]

Eliasowski przykład posługiwania się widelcem, wyznacznikiem 
pewnego standardu wrażliwości, pojawia się dosyć często w relacjach 
naszych rozmówców, zwłaszcza w kontekście społecznych podziałów: 
wsie chłopskie – okolice szlacheckie. Faktem jest, że w chłopskich 
domach, w przeciwieństwie do szlacheckich, sztućce goszczą stosun-
kowo od niedawna (pół wieku?), co do tej pory bywa przedmiotem 
kpin mieszkańców okolic, ale też sztućce są przedmiotem specjal-
nej atencji mieszkańców wiosek, co wskazywałoby na to, że również 
w ich odczuciu umiejętność (możliwość?) posługiwania się nożem 
traktowana jest jako skok cywilizacyjny:

Choć my i na wiosce – każdemu talerzyk, każdemu wiłeczki, tolko, że 
nożyki nie dajucca, a wsio ż treba pamyć. [B.Pap.k.kat.32]

Nie tylko jakość zastawy, ale też pewne zwyczaje związane z jedze-
niem, jak np. obrzędowość uroczystości rodzinnych, składkowy 
charakter wspólnych zabaw itp., są wskazywane przez szlachtę jako 
zasadniczo różniące ją od chłopskich. Okolice chlubią się odmien-
ną obyczajowością, potwierdzaną zresztą przez obiektywne źródła: 
„Biesiady składkowe nie były rozpowszechnione wśród szlachty za-
ściankowej. Odpowiednikiem ich było »dzień dobry«, w czasie któ-
rego weselnicy chodzili po wsi, przyjmowani przez gospodarzy po-
częstunkiem. Biesiady składkowe i  połączone z  niemi obrzędowe 
kradzieże oraz maskarady są charakterystyczne dla wesel włościań-
skich” [Dworak., ZR, 90–91].

Zwyczaje chłopskie są przez szlachtę uważane za proste, cham-
skie, głupie, niedorzeczne. Są więc niezbitym dowodem na potwier-
dzenie rzekomej kulturowej wyższości szlachty, będącej „z natury” 
narodem delikatnym, obytym, inteligentnym.
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Pod nazwaniem szlachta tutaj dworzanie, tak, o. Tak tu wszystkie były 
kulturne ludzie, oni nauki nie mieli kiedyś, tylko przyrodna kultura, 
przyrodna. A takie, jak mówi się, teraz nazywa się kancerty, a to przed-
stawienia zgrywali, dużo gości zaproszonych zapraszali, tutaj majątek 
już potem był, pan Brochocki. Przyjeżdżali, koła młodzieży robili, no 
i było bardzo inteligentne ludzie. [B.Rou.k.kat.36]

A czym się różniły Rouby? No czym? Delikatnością, wie pani. Delikat-
ność. Oni nie powią na człowieka coś, były słowa takie delikatne. Tych 
matów [przekleństw] nie było, a te proste [chłopi] to i maty, to to brzyd-
kie słowo takie, niedobre mówią. [B.Rou.k.kat.30]

Przekonanie szlachty o ich kulturowej wyższości jest z kolei przed-
miotem drwin chłopów, którzy usiłują ją zdyskredytować, opowia-
dając historie o jej rzekomym niechlujstwie i braku czystości, rów-
nież w kontekście odżywiania się.

U nas u Bancewiczach dziewczyna była, jej matka z Roubów szlach-
cianka. Swatali jej chłopca z tych Roubów; pojechali tam w swaty. Sa-
dzają za stołem. Potem wpędzają wielka świnia i w progu jeść dali. Ta 
świnia razem z ludźmi! „Ja za takiego brudasa nie pójdę!” – powiedzia-
ła. [B.Myt.k.kat.25]

A  już teraz, to teraz, a u pierod u  tych szlachtou, pójść do domu, to 
tam nogi połamiesz, taki byli brudny. Już teraz to już mają czasu, a tak 
u ich gospodarki wielkie byli, oni nie mieli kiedy sprzątać, pracowali. 
[B.Pap.m.kat.21]

Pod tymi sugerowanymi różnicami kulturowymi (przedstawiany-
mi częstokroć jako kulturowe przepaści) kryją się znacznie istotniej-
sze różnice społeczne. Szlachta – podobnie jak chłopi, utrzymując 
się z  ziemi, mając do dyspozycji podobne techniki pracy, wyzna-
jąc podobne wartości (ziemia, rodzina, gospodarstwo) – różniła 
się bowiem od chłopów przede wszystkim świadomościowo. Ow-
szem, była bogatsza, miała więcej ziemi, mniej liczne rodziny, stać ją 
było na bardziej gruntowne wykształcenie, ale tak naprawdę różni-
ce kulturowe w porównaniu z chłopami nie były takie wielkie. Mię-
dzy szlachtą i chłopami istniał jednak ogromny dystans społeczny. 
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Szlachta, czując się zagrożona w  swojej tożsamości, starała się za 
wszelką cenę odgrodzić od wpływów wiosek, wskazując właśnie na 
kulturowe różnice i zabraniając jakiegokolwiek mieszania się.

No, oni nie chcieli chodzić tutaj na tancy i panienki nie chcieli brać. 
Same z sobą albo gdzie pojadą druga szlachetna wioska taka. Tutaj do 
szkoły to chodzili, na tancy to nie przychodzili. [B.Pap.m.kat.21]

Szlachta była zatem środowiskiem zamkniętym: stosunki towarzy-
skie utrzymywano wyłącznie we własnym gronie, między okolicami 
odległymi od siebie nieraz o  kilkadziesiąt kilometrów. Zawieranie 
małżeństw szlachecko-chłopskich było praktycznie niemożliwe, dla-
tego proces dobierania się w pary wśród szlachty, której było niewie-
le w porównaniu z ludnością chłopską, trwał niekiedy bardzo dłu-
go, a średni wiek nowożeńców był bardziej zaawansowany niż wśród 
chłopów70.

Ponieważ status materialny szlachty niewiele różnił się od sta-
tusu chłopów, to, co miało znamionować szlacheckość, wiązało się 
bardziej z  przymiotami duszy (wrażliwość, inteligencja itp.) niż 
czynnikami zewnętrznymi. Dlatego tak usilnie podkreślano aspekt 
kulturowy i, co za tym idzie, żywieniowy. Jeśli jednak spojrzeć na 
codzienny jadłospis szlachty, to nie znajdziemy tu produktów zasad-
niczo innych niż we wsiach chłopskich, żyło się tu bowiem z  tych 
samych płodów rolnych. Zasobność szlachty jest widoczna jedynie 
w większej ilości spożywanych produktów, częściej też jadano mię-
so i mleko.

To dawniejsze było, to dawniej zawsze gotowało się dwie zupy. Jed-
na była, no tam z  mięsem, to kapusta kwaszona, coś takiego, a  dru-
gie coś było bielone z  mleka. To obowiązkowie musiało być. Ale co-
dziennie? Zupa codziennie musiała być, byle nie piekli rano. Bliny te 
zawsze, tam z mąki, a u nas z gryki były, gryczanne bliny, oj, smacz-
ne bliny, czarne bliny. Ale do ich trzeba było dużo, ich trzeba było jeść 
zawsze albo z  mlekiem, śmietaną, bo mamusia zawsze robiła twaróg 

70 Dokładne dane na ten temat podaje D. Markowska, Rodzina wiejska na Podla-
siu 1863–1964, Ossolineum, Wrocław 1970.
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i  potem słodkiej śmietany i  to rozmiesza razem, oj, to było dobrze. 
[B.Rou.m.kat.23]

Jest jednak parę różnic, które mogą wynikać zarówno z odmiennych 
tradycji, jak i szerszych współczesnych kontaktów z rodziną w Pol-
sce (w rodzinach szlacheckich zdarza się to zdecydowanie częściej 
niż wśród chłopów). Goszcząc w  okolicach szlacheckich, zawsze, 
prócz zwyczajowego sadła i wódki (czasem likieru „dla panienek”), 
można było liczyć na coś odmiennego, zasadniczo niedostępnego we 
wsiach chłopskich: surówkę, konfitury, kompot, herbatę. Jednak za-
sadnicza różnica dotyczy nie substancji, ale warstwy nazewniczej: 
szlachta posługuje się tu konsekwentnie językiem polskim, nadając 
często tym samym potrawom odmienne nazwy. Jednak wobec coraz 
większej liczby małżeństw mieszanych i  stopniowego odchodzenia 
od stosowania języka polskiego na co dzień również w tej dziedzi-
nie są widoczne zmiany świadczące o zacieraniu się granic – spo-
łecznych, kulturowych, kulinarnych – między szlachtą i  chłopami.

A taką galaretką z nóżek? A.: O, to i teraz. Nie tylko z cielęcych, ale i ze 
świnnych. A jak to sią nazywa? L.: Nazywa się galaretka. A.: Kwaszani-
na. A z ziemniaków co jeszcze się robi? L.: Klocki robię. A placki ziem-
niaczane? L.: No, to wiecie jak nazywają – draniki. A.: Klocki u was na-
zywają pyzy. [B.Rou.k.kat.43(L); m.kat.32(A)]

Jedzenie a różnice wyznaniowe

Jak wynika z dotychczasowej analizy, jedzenie jest używane do two-
rzenia społecznych więzi i  podziałów, jest też ich materialnym 
wskaźnikiem. Jako istotny element życia wspólnotowego wyznacza 
też granice powiązań rodzinnych i układów sąsiedzkich. Zachowa-
nia związane z jedzeniem stają się narzędziem kulturowych rozróż-
nień, za którymi stoją najczęściej, jak to jest w  przypadku wiosek 
chłopskich i  okolic szlacheckich, społeczne antagonizmy, których 
wyznawcy poszukują widocznych (choć nie zawsze realnie istnieją-
cych) znaków świadczących o  ich istotności. Warto zastanowić się 
nad tym, w jaki sposób jedzenie odzwierciedla sytuację pogranicza 
wyznaniowego – na jakie społeczne i  kulturowe zjawiska wskazu-
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je, jakie społeczne relacje są za jego pośrednictwem podtrzymywa-
ne i eksponowane.

Pokarmy świątynne i obrzędowość wiejska 

W  różnych obszarach codzienności, w  powszednich czynnościach 
i zachowaniach, w tym również żywieniowych, pograniczność wio-
sek prawosławno-katolickich jest praktycznie niedostrzegalna. Róż-
nica wyznaniowa ujawnia się dopiero w  niektórych aspektach ży-
cia świątecznego i  wynika przede wszystkim z  odmiennych rytów 
obu Kościołów, nie zaś z wiejskiej obrzędowości, która jest zasadni-
czo podobna.

Święta religijne nierozłącznie wiążą się ze świątecznymi potra-
wami, które na płaszczyźnie obrzędowości domowej częstokroć są 
ich podstawowym elementem. Warto zwrócić uwagę na samo na-
zewnictwo stosowane np. na oznaczenie wieczerzy wigilijnej. Na 
omawianych tu terenach białoruskich Wigilia bywa zwyczajowo na-
zywania Kutią71, tak jak potrawa pojawiająca się wówczas na stole. 
Z kolei w literackim języku białoruskim święta Bożego Narodzenia 
to Kaliady, słowo wywodzące się z  łacińskiego calendae (pierwszy 
dzień miesiąca), stąd kolęda, czyli życzenia składane z okazji Nowe-
go Roku. Słowo „kolęda” bywa jednak używane również na oznacze-
nie wigilijnego opłatka, wigilijnej wieczerzy czy wigilijnych potraw, 
na co zwraca uwagę Dworakowski: „Niegdyś użycie tej potrawy by-
wało powszechniejsze, jak na to wskazuje używanie nazwy kucija 
w niektórych wsiach na oznaczenie wieczerzy bądź też jadeł wigilij-
nych w ogóle. Dla oznaczenia jadeł wigilijnych używa się także na-
zwy kolenda” [Dworak., KS, 34].

Synonimiczne stosowanie nazw potraw z nazwami świąt dowo-
dzi, że są one elementem konstytutywnym rytualnej obrzędowości, 
organizującym owe okazje i  utożsamianym z  nimi, jednoznacznie 
na nie wskazującym. Pożywienie świąteczne jest znakiem wywo-

71 Stąd zresztą w języku litewskim słowo Kučios („Wigilia”), będące bezpośrednim 
zapożyczeniem z mowy sąsiadujących Rusinów.
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ławczym świątecznej sytuacji, dowodem na jej zaistnienie, o czym 
świadczy wypowiedź nauczycielki:

Eto wsio było na śmiech. Jeśli przyjdzie w szkołu i pryniesie tam ha-
łuszku, hałuszeczki [rodzaj klusek] takije na Wigilię, tak bajalisie dzie-
ci jeść, potomu szto buduj ruhać [ganić]: „Zaczem prinios hałuszki?  
A, Kuciu dziełali!”. [B.Hor.k.kat.30]

Skoro już w samej warstwie językowej widać, że świąteczność często 
wywołuje skojarzenia z pokarmami i na odwrót, nic więc dziwnego, 
że jeśli spytać o różnice obrzędowe między prawosławnymi i katoli-
kami, bardzo często przywoływanym motywem, pojawiającym się 
na równi z celibatem katolickich księży, jest brak opłatka na prawo-
sławnej Wigilii. Ta różnica jest przez niektórych katolików postrze-
gana jako dowód na mniej bogatą, niepełną, w porównaniu z katoli-
cyzmem, obrzędowość.

Wigilia: u  nich opłatka nie ma. Też postna, ino że w  wieczór zjedzą 
i potem już jedzą wszystko, z wódką. [B.Pap.m.kat.23]

Jak Wigilia, to u prawosławnych nie ma opłatków. Ja byłam na Wigilii 
prawosławnej. A tak wszystko postne. No i pieśni to żadnych nie śpie-
wają. U nas kolędy śpiewają na Wigilię i modlą się i opłatkiem dzielą 
się, a u prawosławnych tego nie ma. [B.Bia.k.kat.23]

Jednak katolicki opłatek to nic innego jak zredukowana forma pie-
czywa obrzędowego, którym dzielono się niegdyś przy okazji wspo-
minania zmarłych. Zwyczaj ten odnotowuje jeszcze Poniatowski: 
„[…] opłatek jest u nas zmodyfikowanym starym zwyczajem dziele-
nia się pieczywem obrzędowym, znanym miejscami i u nas w świę-
ta zaduszne, odpowiednikiem opłatka są wówczas oładki gryczane 
lub inne ciasto obrzędowe”72. Ten zwyczaj był też stosowany w sta-
rochrześcijańskiej liturgii, od której Kościół zachodni stopniowo od-

72 S. Poniatowski, Etnografia Polski. Wiedza o Polsce, t. 3, Warszawa 1932, cyt. za: 
S. Dworakowski, Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią, 
„Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego”, nr 3, Białystok 1964, s. 36.
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chodził, chcąc zatracić jej przedchrześcijański rodowód. Tak było też 
z ucztą wigilijną, której zaduszkowe znaczenie zostało zdesemanty-
zowane. Inaczej jest w  Kościele wschodnim, skierowanym ku sta-
rożytnej tradycji, również tej tyczącej się wspominania zmarłych. 
Prosfora, pieczywo obrzędowe jest stosowane bardzo często w litur-
gii cerkiewnej73, również przy okazji świąt Bożego Narodzenia, od-
krywając przy tym głęboki zaduszkowy sens wieczerzy wigilijnej74.

A na Kuciu jest opłatek u prawosławnych? Na Kuciu to u nas opłatka nie 
ma, dzietki. Uże baciuszka niczoho nie daje. Prosto święconu wadu on 
święci. I u nas jak chowajut nieboszczyka, czy tak ot prosta, tak dajut 
taku prosfierku, bułoczku takuju święconu. No tody uże bułoczku taku, 
jak u was apłatek, po kusoczku, tak uże u nas bułoczku daje każdomu. 
Prosfierka nazywajecca. A kagda etu bułoczku dajet? No daże w luboje 
waskriesienije można zakazać baciuszkie. Jak pakojnika chowajut, tak 
dajut uże na obiedzie. Ot chacia by etoho dzieda pachowali i paszli abied 
jeść. I  piered hecim abiedom zhaworiat paciery i  każdy, chto tam za 
ecim stałom, musit wziąć eci bułoczki kusoczok zjeść. [B.Radz.k.pr.35]

Prosfora nie jest elementem niezbędnym wigilijnej obrzędowości, 
jednak ze względu na sąsiedztwo katolików coraz częściej wchodzi 
na stałe do domów prawosławnych w okresie bożonarodzeniowym. 
Następuje tu zatem wtórne uwspólnienie tradycji przez ekwiwalen-
cję zwyczaju katolickiego, który ze względu na swą jednorazowość 
jest bardziej wyrazisty i  znaczeniowo płytszy od prosfory. Misty-
cyzm Cerkwi przegrywa z katolickim praktycyzmem:

Wigilia się różniła tym, że u babci była, u katolików było tak, że był 
opłatek i kutia, a u prawosławnych tylko kutia. Teraz to dają prosforę, 
a kiedyś nie było takiego… Takiego zwyczaju, żeby się dzielić? To znaczy 
może ta matuszka nie bardzo dbała o to, żeby ktoś miał, bo w zasadzie 

73 E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2000; K. Bondaruk, Nauka o nabożeństwach 
prawosławnych, Białystok 1987; M. Lenczewski, Liturgika prawosławna, Warsza-
wa 1978.

74 Por.: J. Kallenbach, Tło obrzędowe „Dziadów”. Studium porównawcze, „Prze-
wodnik Naukowy i Literacki”, Lwów 1898, s. 222–248; J. Gołąbek, Dziady biało-
ruskie, „Lud”, Lwów 1925, s. 27–40.
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ta prosfora powinna być przy takich okazjach. Skoro ten chlebek jest 
ogólnie dostępny w cerkwi na mszy, prawda, na uroczystych mszach 
stoi taca i można sobie wziąć. Tak? W każdą niedzielę można sobie brać? 
Nie, to są, ale też nie potrafię ci powiedzieć przy jakiej okazji, tylko 
wielokrotnie widziałam, jak można sobie brać. Na przykład uroczyste 
msze żałobne, rocznicowe, zawsze jest prosfora do wzięcia. I co, to się 
bierze do domu i się dzieli nią? Przed, słuchaj, przed rozpoczęciem je-
dzenia, posiłku, obiadu, zaraz po mszy idziemy do domu, jemy jakiś 
tam obiad, no bo to taki zwyczaj, że zasiadamy do tego stołu, no to naj-
pierw jest modlitwa, podajesz po kawałeczku wszystkim, bez względu 
na to, jakiego wyznania. No i zasiadasz do jedzenia. To jest coś takie-
go. [P.Top.k.kat.50]

Prosfora zaczęła zatem pełnić funkcję analogiczną do opłatka, w każ-
dym razie tak odczytuje się jej wtórne znaczenie w wigilijnej obrzę-
dowości prawosławnej. Zresztą, niektórzy prawosławni, zwłaszcza ci 
z małżeństw mieszanych, chętnie dołączają do wigilijnych rytuałów 
również katolicki opłatek, wzbogacając dodatkowo świąteczny ceremo-
niał. Dwuwyznaniowość rodziny odzwierciedla się więc w  podwój-
ności symbolicznych pokarmów świątecznych – opłatka i  prosfory.

A na tej prawosławnej Kutii to nie ma opłatka? Nie, nie ma. Mój brat 
mnie przysyłał opłatki [z  Polski], a  w  tym roku już nie było opłatka 
u mnie, bo nie było komu przysłać. Nina przyszła, u nas Nina ona [sy-
nowa] nazywa się, mówi: „Mama, apłatka”. A  ja mówię: „Nie ma już 
opłatka”. Tak brat mnie przysyłał w liście opłatek. [B.Fel.k.pr.16]

Wot nam baciuszka daje takie łomciki. Tak my wot troszkę toho chleba 
woźmiemo, u nas opłatkou nie ma. U nas Anton [zięć] polski i on pry-
wozić etu apłatku. To my jemo. […] No ale my hańby nie dajemo, czy 
to kaścioł, czy to prawosławne my etak i prynimajemo. On jedzie z Na-
taszkoj [córką] na Kuciu, uże opłateczku prywiezuć i tedy paciery zha-
worym, „Otcze Nasz”, woźmiem opłatoczku, a tak uże tady zakusywa-
jem. [B.Radz.k.pr.35]

Do podobnych zapożyczeń na gruncie domowej świąteczności do-
chodzi również w przypadku innej rytualnej potrawy wigilijnej – ku-
tii. Kutia wywodzi się bezpośrednio z liturgii cerkiewnej, gdzie rów-
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nież jest stosowana przy okazji wspominania zmarłych. Jej rodowód 
jest jednak znacznie starszy. Jak podaje Moszyński, stosowany w niej 
pierwotnie bób jest „jedną z  najstarszych zadusznych potraw; był 
ongi na pewnym obszarze Europy specjalnie poświęcony duchom 
zmarłych. Od bobu poszła nazwa kutii (nowogr. kukki – bób, strgr. 
kokkos – pestka, ziarno; cerk. kucija)”75. Kościół wschodni przyswoił 
i przechował starożytny zwyczaj dzielenia się kutią przy okazjach za-
duszkowych, również wigilijnych.

A kutię tylko na Wigilię się robi czy w inne dni też? To najwyżej jak ktoś 
to lubi, to tak, ale na Wigilię i jeszcze się robi kutię kiedy, jak, o, ja teraz 
robiła, na rocznicę [po pogrzebie]. No to zawsze tam się stawia tą ku-
tię gotowaną i w szklance czy w czymś stawia się i odprawia się, jak od-
prawia, zaniesie do cerkwi. To w cerkwi stawia się jeszcze świecę w tą 
kutię. W kutię do środka? Yhm. I ta świeca się spali czy nie spali się, to 
wyjmie się, a później przychodzi się na obiad [stypę] już, to już wszyst-
kie, bułeczkę [prosforę] dają tą taką akurat, o, taką jak to, tak drobniut-
ko pokrojoną, jak większa rodzina jest, to nawet dwie daje batiuszka, 
pokrojoną, to bierze się kutii parę ziarenki i tą bułeczkę, kawałeczek tej 
bułeczki. [P.Top.k.pr.25]

A niekatoryje warać kaszu [kutię], u Kuciu. A jak to robią? Kali ja nie 
wiedaju szto tam waryć, może kanopli, może len, może pszenicu. Wot, 
tak, o, hatujuć kaszku takuju hustuju i potem ruszniczkom abkruczy-
wajuć, stawiać u pokuć, uże z pokuci teho dostajuć z-pad ikony i wot 
łożeczkaju każdamu. Eta uże nazywajecca kucia. […] Ot u nas i na po-
chronach niekatoryje warać takuju rysawuju kaszu. Rysowuju? Z ryżu? 
Da, da. No ja też, ot, byli pochowani czi tam i msza, to ja nie hatowi-
ła. Z makiem ten ryż? Adna kasza rysowa, adna sałodka rysowa kasza 
i niesuć u cerkwu jak etoho molacca za dusze zmarłyje, baciuszka pa-
święcić i zabierajuć i pokuł tam szto paciery zhawaryć, treba każdemy 
hetaj kaszy łóżeczku, wziąć. Zjeść. Da, zjeść. [B.Radz.k.pr.35]

U katolików kutia jako jedna z potraw wigilijnych musiała pojawić 
się już dosyć dawno, skoro jest charakterystyczna dla całego regio-
nu, również na katolickiej Litwie. Nie ma tu jednak takiego znacze-

75 K. Moszyński, op. cit.
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nia rytualnego, jak u prawosławnych, a jedynie zwyczajowe – jest ty-
pową potrawą wigilijną, której podanie nie ma wymiaru religijnego. 
Dla prawosławnych natomiast kutia jest potrawą sakralną i przez to 
jej obecność na stole jest konieczna. U katolików, choć chętnie przy-
gotowywana, nie jest natomiast obligatoryjna:

 
A taką kaszę z makiem się robi? Użo nieszta wyszła z mody. Waryli sna-
czała, a ciepier uże nie warim tej kaszy z maka. [B.Ser.k.kat.43]

Niemniej jej dość powszechne występowanie w rodzinach katolic-
kich raz jeszcze potwierdza łatwość, z  jaką zapożycza się potrawy, 
również i takie, które są ewidentnym wyróżnikiem wyznania.

Fakt, że katolicyzm i prawosławie wywodzą się z tej samej trady-
cji starochrześcijańskiej, powoduje, że analogie i ekwiwalencje po-
karmów liturgicznych, czynione na poziomie życia społeczności lo-
kalnej i rodzinnej, są dosyć łatwe do przeprowadzenia. To bowiem 
wiejska obrzędowość i charakterystyczny dla niej typ religijności lu-
dowej sprawia, że wykształcone na przestrzeni wieków wschodnie 
i zachodnie różnice liturgiczne ulegają powtórnemu ujednoliceniu 
w  wiejskiej obyczajowości, na ogół przez zaakceptowanie elemen-
tów obydwu tradycji, prowadząc tym samym do swoistej ekumeni-
zacji życia codziennego.

Jeśli chodzi o inne pokarmy, będące elementem liturgii kościel-
nej i  cerkiewnej, to istnieje tu zasadniczo duża zbieżność. Analo-
giczne są uroczystości kościelne, kiedy to święci się zioła i owoce; 
np. u katolików na święto Matki Boskiej Zielnej czy Matki Boskiej 
Siewnej, u prawosławnych – na Święto Przemienienia. Podobnie jest 
ze święceniem pokarmów wielkanocnych – skład święconki i póź-
niejsze zastosowanie poświęconych produktów nie różni się ni-
czym u katolików i prawosławnych. Jest istotny sam fakt poświęce-
nia w świątyni – liczy się bowiem ich funkcja „utylitarna”, możliwość 
zastosowania w rytuałach świeckich, które są takie same. Poświęco-
ne pokarmy są potem używane w rozmaitych dziedzinach życia do-
mowego i gospodarczego, nadając sakralny wymiar przestrzeni do-
mowej, różnym czynnościom gospodarczym, a także samej rodzinie 
i wszystkim jej członkom. Są też powszechnie stosowane jako środki 
lecznicze czy apotropeiczne.
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Jabłka się święci. I co się robi z nimi? No jedzą dzieci. No jak to mówią: 
święta rzecz, poświęcana, trzeba ją użyć, tak jak ona święta, czy zjeść. 
Wyrzucić nie można, ale żeby ona poszła w użytek. Nie zje, to odda 
krowie. [B.Bia.kat.23]

A  wot, sol święcona. Święcili sol, święcili jajeczki. Ja łupinki źwia-
żu, źwiażu, zaniasu dzie pad strechu utknu. Dzie u budynaczku. Oni  
ż święcone łupinki. Źwiażu, zaniasu, utknu dzie. Chaj mienie Boh ście-
raże ad wietru, ad hromu, ad biedy. A  solku ja źjem. Nieszta pasalu 
i źjem tuju solku. [B.Radz.k.pr.43]

A  ja święcę, jak moja mama to jeszcze mówiła, kość, z  kością szyn-
ki trzeba. Z kością? Tak. I ta kostka żeby leżała też cały rok, bo jak coś 
komu gdzieś czy boli, czy jakiś guz, czy co, to przyciskać, jak koń czy 
krowa coś tam zachoruje, to obnieść tą kostką. [RTop.k.kat.14]

Dobrym przykładem ekwiwalencji pokarmów „liturgicznych”, wy-
korzystywanych potem w  obrzędowości wiejskiej, jest tzw. chleb 
Świętej Agaty – katolicki zwyczaj święcenia chleba i soli, które w tra-
dycji ludowej są uważane za niezwykle skuteczne w  ochronie do-
mostwa przed nieszczęśliwymi wypadkami, zwłaszcza zaś przed po-
żarem, stąd często powtarzane powiedzenie: „Chleb, sól św. Agaty 
strzeże od ognia chaty”.

U nas tu dom palił się, a ja mówię: „Wynieście chleb św. Agaty i obraz” 
(Matki Boskiej). I od razu wiatr w drugie stronę powiał i chata ocaliła 
się jak ten chleb obnieśli (dookoła domu cztery razy). Ja mówię, że to 
trzeba, żeby każdy rok był chleb taki w domu, bo on bardzo dobry jest. 
I wodę, i sól też święcą. [B.Bilt.k.kat.30]

Prawosławni, nie mając podobnego święta, wykorzystują w tym sa-
mym celu chleb święcony podczas liturgii przewodniej niedzieli 
w okresie wielkanocnym (tzw. artos). O wtórności funkcji świeckiej 
tego chleba (tzn. strzeżenia od ognia), dla której znaleziono analogię 
w liturgii cerkiewnej, świadczy fakt, że również prawosławni nazy-
wają go czasem chlebem Świętej Agaty, mimo że oficjalnie w liturgii 
wschodniej nie ma dnia przeznaczonego tej świętej. Jest to też kolej-
ny dowód na to, że rytuały świeckie, nawet te bezpośrednio związa-



262 ROZDZIAŁ 3

ne ze świątynią (przez poświęcone tam pokarmy), są takie same dla 
katolików i prawosławnych, i dzięki tej jednorodności nie dostrzega 
się różnic liturgicznych między oboma wyznaniami. Mimo odmien-
nych tradycji kościelnych, trudno zatem mówić o odmienności kul-
turowej. Różnice są postrzegane bardziej jako bariery instytucjonal-
ne, nie zaś kulturowe. To sprawia, że społeczność wiejska również 
mentalnie jest postrzegana jako wspólnota, skoro wszyscy należą do 
tej samej kultury.

Użo na Prawady molacca za usich zmarłych. I  dzielać chleb światoj 
Agaty. To batiuszka święcił teraz na Wsiunoczną? Budzie toj chleb re-
zać, budzie dzialić. Ten chłeb to jest taki od wszystkiego? Yhm. Ja maju 
jaho, maju ety chleb. I u nas u dziaciej. Ja maleniaczki kusoczak, za-
kruczu jaho u celofanik, potym ukruczu trapoczku i u kieszonku ko-
sciumczyka pryszpilu. Chaj jaho Boh scieraże ad wsieha, czoha… Jak ja 
jechała da was w Polszcz, szpileczkaj malusienoczkaj pryszpiliła u ka-
szuloczku. A celnik, wasz, pahladzieł: „Dziengi jest?”. Dastaju ety hro-
szy – uwidzieł tuju szpilaczku z uźlaczkom. „A szto u was eta?” A ja 
każu: „Chleb”. I u czemadanie u mienia było u papieraczku u kieszoncy. 
A jon każe: „A zaczem ety chleb? Wykiń!”. Ja każu: „Nie wykinu”. „A ja 
hawaru: wykiń!” A ja każu: „Nie wykinu jaho, bo eta chleb światoj Aga-
ty. Wy wykidajcie, kali choczecie”. A on każe: „Wykiń!”. „Nie, wykidać 
nie budu, lepiej ja ho źjem”. I ja adszpiliła szpilaczku, raźwiazała i źje-
ła. [B.Radz.k.pr.38]

J.: W przewodni wtorek albo w niedzielę, gdzie odprawia się, a u nas 
tam na cmentarzu we wtorek, w Piatience. To wtedy rozdają, pozawijają 
te bułeczki. Taka bułka duża i stoi cały tydzień od Wielkanocy w cerkwi 
i batiuszka ją poświęci na Wielkanoc i ona stoi cały tydzień. Potem ro-
zetną ją i zawijają w te papierki i rozdają. I ten chleb trzeba trzymać, bo 
oni mówią, że to on i od pożaru dobry obnosić, to tak jak akurat ten… 
Świętej Agaty? E.: Yhm. Jak grzmi, burza idzie, to… J.: No, to mówią na 
okno położyć, o, takie to tylko, ale soli nie ma i chleba nie ma, tylko ta 
bułka. [P.Top.k.pr.19 (E.), k.pr.30 (J.)]

Na opisywanym pograniczu drobne różnice związane z pokarmami 
sakralnymi zdają się nie mieć większego znaczenia – są chętnie ada-
ptowane i  uwspólniane, stanowiąc podstawę do rozbudowywania 
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obrzędowości, nie zaś do wyznaczania symbolicznych granic między 
dwiema społecznościami. Trudno zresztą mówić tu o jakichkolwiek 
podziałach, skoro na poziomie codziennej praktyki katolicy i pra-
wosławni żyją w obrębie tej samej społeczności złączonej więziami 
współzależności, a także podobieństwa bytowego i kulturowego.

Wódka i kapłański autorytet

Przy okazji pokarmów, a  właściwie napojów alkoholowych, ujaw-
nia się jeszcze raz dysproporcja autorytetu, jakim obdarza się księ-
dza i batiuszkę. Chodzi o narzucanie dyscypliny w spożywaniu wód-
ki przy okazji świąt religijnych i rodzinnych. Katolicy na Białorusi 
niejednokrotnie podkreślają, że prawosławni nadużywają alkoho-
lu podczas uroczystości zadusznych, przyjęć pogrzebowych czy na-
wet wieczerzy wigilijnej – a więc w tych wszystkich sytuacjach, kie-
dy zabraniają tego księża katoliccy. Ma to być kolejnym dowodem na 
„wyższość” wyznania katolickiego. Życiowa praktyka jest nieco inna – 
również u katolików wódka nadal pełni przy takich okazjach funk-
cje obrzędowe, a stosowanie się do zakazu jej spożywania odbywa się 
na ogół jedynie na pokaz:

A teraz księdza już krzyczą, że ta wódka, jak pogrzeb – żeby nie było 
wódki, a to mszy nie będziem odprawiać. No wódka, to ana wszędzie. 
[B.Pap.m.kat.23]

Wszystkiego, tylko wódki nie dają. Wódki nie dają? Teraz wódki nie 
dają. Dlaczego? Ksiądz, ksiądz tak krzyczy, mówi: „Nie będę i mszy od-
prawiać, nie trzeba, nie trzeba i tak już…”. [B.Pap.k.kat.37]

A  tam wódka może być na tym obiedzie? Jest! Piją! Jak napiją się, to 
się i popiją i bradniuszku mogą zaśpiewać! Co? Bredniuszku? Ot, bred-
niuszka, pieśnia taka, z  głowy, zmyśli się coś i  zaśpiewa. Póki ksiądz 
jest, to i wódki nie ma, a jak już pojedzie, to dają wtedy. [B.Bilt.k.kat.30]

Pojawia się tu kwestia trzymania władzy i dyscypliny, która miała-
by świadczyć o mocy wiary katolickiej i słabości prawosławia. Ko-
ściół jest przez to odbierany jako instytucja sprawująca władzę, co 
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powoduje, że obdarza się go należnym władzy społecznym autory-
tetem. Brak ingerencji Cerkwi w organizację życia pozaświątynnego, 
zwłaszcza zaś w świeckie życie obrzędowe (które jest przedmiotem 
nieustannej troski Kościoła katolickiego), jest zaś postrzegany jako 
wyraz jej niemocy, jako słaba strona wyznania prawosławnego, przez 
co traci ono w oczach ludu na swoim prestiżu.

Księża prawosławni na Białorusi nie tylko nie zakazują spoży-
wania alkoholu w sytuacjach świątecznych, ale sami stosują się do 
obowiązujących rytuałów, jawnie i otwarcie w nich uczestnicząc.

Ktoś nam mówił, że batiuszka musi na takim obiedzie wypić koniecz-
nie trzy kieliszki… Heta usim treba, usim. Try treba… Heta tak: zapalić 
świeczki, wypić pa kieliszku, pajeść. Patom i znowu pa kieliszku, i zno-
wu pajeść, a potem pa triecim kieliszku uże dobra pajeści; uże świeczki 
daharajuć, tady użo usie najeuszysia… [Batiuszka] malitwu zahawarił, 
admalił i usio. I usim treba razchodzicca, bo heta nie wesele, szto pa-
szoł na dwor, pachadził, paśpiawał, i wiernułsia nazad. Heta jest abied. 
Nie wesele, a abied. I tak treba. [B.Radz.k.pr.38]

Taka postawa batiuszki wpływa na odmienne postrzeganie duchow-
nych obu wyznań. Oczywiście nie chodzi o  to, czy ksiądz w ogóle 
pija alkohol, czy też nie, ale czy czyni to otwarcie, razem ze wszyst-
kimi, czy też wyłącznie w ścisłym gronie. Ponieważ ludzie nie mają 
okazji widywać kapłana katolickiego przy wódce, a  więc w  sytu-
acjach, w  których piją wszyscy (wódka jest napojem „prospołecz-
nym”, w  swoim przeznaczeniu spożywanym wyłącznie zbiorowo), 
stąd wniosek o  całkowitej abstynencji księdza, o  twardości reguł, 
których, podobnie jak np. celibatu, jest zmuszony przestrzegać. Ka-
tolicyzm jest przez to postrzegany jako religia „mocniejsza”, stawia-
jąca znacznie wyższe wymagania swoim kapłanom niż prawosławie. 
W powszechnym wyobrażeniu ksiądz jest trochę „nie z tego świa-
ta” – pełni rolę lokalnego autorytetu, zachowując dystans do swo-
ich wiernych, nie uczestniczy w pełni, czyli tak jak wszyscy, w uro-
czystościach wiejskich, stoi więc niejako „ponad ludem”. Natomiast 
batiuszka, który wraz ze swoimi wiernymi stosuje się do powszech-
nych „ludzkich” obyczajów, a  mając rodzinę żyje tak jak wszyscy 
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inni śmiertelnicy, jest z jednej strony bardziej „swój”, „bliżej ludu”76, 
z drugiej jednak jego uczestnictwo w rytuałach wiejskich, jego zde-
cydowanie większa – w porównaniu z funkcją księdza – dostępność 
jest odbierana jako swoista desakralizacja funkcji kapłańskiej.

Pogrzeb – z mogiłek przyjdą, kaszą jęczmienną częstują i musisz zjeść. 
Batiuszka z  żenoj z  pogrzebu [idą] pojeść do chaty, skąd niebosz-
czyk, wypić. Biełorusy nie wierzą jak my, obojętni, inaczej jak my. 
[B.Pap.m.k.23]

Wot, ksiądz pomodli ludzi, nigdzie ja jeszcze nie widziała, a już mam 
siedemdziesiąt dwa lata, ja nie widziała, żeby ksiądz gdzieś siadł wód-
kę pić. [B.Ser.k.kat.21]

Kościół lepszy, nasza wiara lepsza. Ich się żeni. Nasz ksiądz nie żeni się. 
Za przeproszeniem. Nasz proboszcz nie żeni się. Batiuszka żeni się, ale 
tylko jeden raz. Ksiądz wódki nie bierze, a batiuszka sto gram bierze. 
[B.Waw.m.kat.24]

Ksiądz i batiuszka oraz ich zachowanie okazują się silnym wyróżni-
kiem i źródłem stereotypizacji obu wyznań. Postać kapłana, trakto-
wana jako widoczny znak – ikona religii, w niemałym stopniu wpły-
wa na sposób postrzegania samego wyznania.

Podwójność czasu – „pierwsze” i „drugie” święta 

W grupy familijne, związane systemem wzajemnych zobowiązań i ob-
ligacji, nigdy nie łączono się na zasadzie podziałów religijnych. Od-
bywało się to zawsze ponad różnicami wyznaniowymi, które w życiu 
społecznym wsi nie odgrywały większej roli. W  systemie wymia-
ny jedzenia – oprócz pewnych odmienności liturgicznych i różne-
go typu pokarmów obrzędowych, które to różnice daje się bez trudu 
wzajemnie do siebie dostosować, zaadaptować, wymieszać – głów-
ne utrudnienie stanowi podwójność czasu świątecznego, co z „wio-

76 Por. J. Cichocki, Ksiądz i batiuszka jako autorytety społeczności lokalnej, „Kon-
teksty” 1996, z. 3/4.
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skowego” punktu widzenia nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, 
choć istnieją na ten temat na poły mityczne, na poły żartobliwe opo-
wieści: „Szli dwaj, Polak i Ruski. Polak szedł w butach, a Ruski w łap-
ciach. I przyszli do rzeki. Polak zdjął buty i przeszedł wodę, a Ruski 
rozwiązywał te łapcie długo, a  jak przeszedł, to długo zawiązywał. 
I dlatego ich święta dwa tygodnie później” [B.Lid.k.kat.18].

Większość mieszkańców postrzega jednak podwójny termin 
świąt nie jako dany z góry porządek świata, ale jako ograniczenie na-
rzucone przez hierarchię kościelną, utrudniające jedynie życie „zwy-
kłym” ludziom.

W tym roku Wielkanoc była razem, jak to było dobrze, bo by zrobili te 
święta razem, żeby były razem, a tak to, o, taka plątanina, ten robi, a ten 
świętuje, prawda? [P.Top.k.pr.19]

Czy święta katolickie różnią się od prawosławnych? Wsie adzinakawy. 
Wsie. Boże Narodzenia u  nas Rażdżestwo nazywajecca. Tolko ż nie 
adzin dzień myje swiatkujem. Ot, Boże Narodzenie dwaccać piataha 
grudnia, dziekabra, a nasze – siomaha janwaria. Czeraz trinaccać dniej 
na czetyrnaccać, czerez dwie niedzieli. I każdy swoj tady. A wot, ety, 
Wialikdzien, Pascha pa-rusku nazywajecca, Wielkanoc, tak bywaje ra-
znicy na piać niedziel daże. Nu, czemu tak? Kto ż eta tak zrabił? Nu, 
chaj by my, u adno wierim, wsie my chrieszczonyje ludzi, nijakije lu-
terany, puść my w adzin dzień by praznowali. Wsie razem. A to nie. 
[B.Szp.k.pr.30]

A  zatem to nie dwuwyznaniowość wiejskiej społeczności jest po-
strzegana jako czynnik dezorganizujący życie, ale podwójny czas 
świąteczny. Wskazuje na to choćby samo nazewnictwo – „pierwsze” 
i „drugie” święta, nie zaś „katolickie” i „prawosławne” – w którym 
uwidacznia się jedynie ich sekwencyjność w czasie, nie zaś treść czy 
charakter wyznaniowy, które mogłyby podlegać wartościowaniu.

Zarówno rodziny mieszane, jak i  mieszane wsie muszą więc 
zmieścić w  swojej formule tę czasową podwójność. Zasadniczym 
bowiem czynnikiem jest to, że święta nie są czymś prywatnym – są 
one wpisane w społeczne życie wsi, dlatego nie sposób pozostać obo-
jętnym względem tych „drugich” świąt. Nawet rodziny jednowyzna-



267WSPÓLNOTA STOŁU.  O  INTEGRACYJNYCH WŁ AŚCIWOŚCIACH POŻY WIENIA 

niowe, wplecione w sieć zależności w ramach wiejskiej wspólnoty, 
świętują dwukrotnie. Moralną normą jest tu bowiem równorzęd-
ne traktowanie obydwu wyznań. Każda rodzina znajduje sobie w ra-
mach tej czasowej podwójności indywidualny wzór w całym spek-
trum możliwości: od powstrzymywania się od głośnych prac, przez 
goszczenie na święta w  domach sąsiadów drugiego wyznania, do 
urządzania obydwu świąt w domu w taki sam sposób.

Tata na polskie świato nie daść rabić. Ja nie wiedaju chto… czyjo świata 
lepsze – czy polska, czy ruska. A Boh adzin, a wiery dwie, a wy może-
cie poświatkować i tu, i tu. Nigdy nie dawolno robić – ni na Siomuchu, 
ni na takoje świato, hadawyje. [B.Radz.k.pr.43]

A jak mama była prawosławna, a  tata katolik, to kiedy się obchodziło 
Wigilię? Ja tego nie pamiętam, bo mnie było 7 lat, jak tata umarł, to nie 
wiem, w pamięci mi nie zostało. No, zawsze to prawosławną kutię ro-
bili. I święta wszystkie prawosławne, Boże Narodzenie, i… Tam był są-
siad polski, w sąsiedztwie byli, oni byli polskie, to zawsze zapraszali tato 
do siebie na Kutię i ja z nim chodziła. I na Wielkanoc, i na Kutię. A jak 
tato umarł, to już wszystko prawosławne było. [B.Fel.k.pr.16]

Jedni drugich zapraszają na święta. U nas to kiedyś naprzeciwko to też 
byli sąsiady katoliki, to tam my na Wigilię nie chodzili, tam na pierw-
szy dzień świąt, ale już na drugi dzień świąt nas zapraszają. A my potem 
znowu ich zapraszali. [P.Top.k.pr.19]

Owa podwójność nie oznacza więc jednakowego uczestnictwa w świę-
tach obydwu wyznań, ale przynajmniej „bierne” ich obchodzenie w roz-
maitych sytuacjach narzucanych przez sam fakt bliskiego zamiesz-
kiwania z osobami innego wyznania w ramach tej samej wspólnoty 
wiejskiej. Funkcja religijna świąt krzyżuje się tu z funkcją świecką: 
chodzi wszak o wspólne świętowanie, o wspólny dla całej wsi rytm 
świąt i pracy. Toteż podwójne święta religijne naruszają w jakiś spo-
sób naturalny porządek obrzędowości wiejskiej. Tak więc w  przy-
padku zwyczajowego „darzenia się” trzeba uwzględnić często poja-
wiającą się tu odmienność wyznania rodziców i dzieci chrzestnych, 
przez co również wołoczebne odbywa się na ogół dwukrotnie, a więc 
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na pierwszą i drugą Wielkanoc. Podobnie jest z kolędowaniem: we 
wsiach mieszanych często ta sama grupa ludzi chodzi po domach 
zarówno na święta katolickie, jak i prawosławne, zmieniając jedynie 
repertuar lub nawet tylko język pieśni i powinszowań.

Hłykalniki [kolędnicy]. W proszłym hadu? Chadzili. A jak że. A cze-
kaj, był Wielkanoc polskich i ruskich, tak, razem. To chadzili od cha-
ty do chaty. Nu, po kak sznurki zasznurować u czerawikach, tak i my, 
tak i wo, od komina do komina. O, i my chadzili tak. [B.Radz.m.kat.40]

A  to śpiewają tylko w  prawosławnych wioskach czy w  katolickich też? 
Nie, i w katolickich, tolki na katalickaj mowie! Aha. Czy na katolickiej 
mowie to śpiewają ci sami ludzie? Bo pan Olek to mówi, że jest Pola-
kiem i  on śpiewa i  tu, i  tu, i  w  katolickich, i  w  prawosławnych… No, 
kiedyś bywaje Wielkanoc w adzin dzień. Schodziacca ż, bywaje, i ka-
talicki, i prawasłauny. Chodziać obszcze śpiewaki. Ot pani katalicki – 
pa katalickich, a prawasłauny u prawasłaunych, i usim. A tak, o, cho-
dziać adny, nie ma różnicy, prymajuć i  tych, i  tych, prymajuć. I  taja 
starana, i taja starana. Ot. No w tym roku u nas na katalicki Wielkanoc 
nie chadzili. Nijak nie sagłasawalisia, nie było kamu. Ot. A użo na pra-
wasłauny arganizawalisie, i użo paszli. Ot, tak. No, incieresna, prauda? 
[B.Radz.k.pr.35]

Życie w ramach społeczności wiejskiej mieszanej wyznaniowo wy-
maga więc włączenia się, przynajmniej do pewnego stopnia, w ob-
rzędowość drugiego wyznania; zmusza do przyjęcia jakiejś formy 
wyznaniowej podwójności, układającej się w paśmie kontinuum: od 
pobieżnej znajomości zewnętrznych zachowań związanych z  dru-
gim wyznaniem po równorzędną recepcję obu wyznań zlewających 
się czasem w jedno. Tak jest najczęściej w przypadku członków ro-
dzin mieszanych.

Rodziny mieszane – rozmycie granic

Każda rodzina mieszana na swój sposób organizuje sobie tę cza-
sową podwójność – najczęściej obchodząc obydwa święta na zasa-
dzie równorzędności. W domowej obrzędowości nie ma praktycznie 
żadnych różnic w obchodzeniu świąt katolickich i prawosławnych: 
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przygotowuje się te same potrawy, a drobne odmienności wynikają-
ce z tradycji liturgicznych obydwu Kościołów, jak dzielenie się opłat-
kiem czy prosforą, ulegają wzajemnej ekwiwalencji. Rodzinny stół 
świąteczny to pierwszy front oswajania wyznaniowych różnic.

A u pani w domu, u rodziców, to się robiło katolickie święta, tak jak Wigi-
lię na przykład czy Wielkanoc? Tak, katolickie święta. I później, jak pani 
tu przyszła, to robiła prawosławne czy też katolickie? Nie, ja jak tu przy-
szła, to tu było dwa braci i macocha była, no to my już prawosławne ro-
bili. To już tak: szli my tam [do rodziców], na katolickie, a później oni 
tu do nas przychodzili. Ale to się tak samo przygotowuje, wszystko są ta-
kie same potrawy? Tak, tak, to samo. No ktoś tam coś jeszcze doda, je-
śli u tej gospodyni tak, u tej gospodyni tak, ale to przeważnie… I znów 
tam u katolickiej bierze się opłatek, a tutaj taka bułeczka jest i batiusz-
ka święci jej. Poświęci, już tam odczyta modlitwę i święci. I później tam 
biorą tam u batiuszki. [P.Top.k.pr.25]

To jak np. święta się święciło, to jak – dwa? Dwa. I polska, i ruska. A póź-
niej, jak zrobili ten kałchoz, przyszli Sowiety, tam był tam u nas sąsiad 
taki: „Chłopcy, nie czepajcie Bobrownika, bo on dwa świata światku-
je i dwa świata objadajet”. A jon każe: „Nu i szto, i szto mnie za trudno, 
szto ja smaczniej pajem?”. I kończyć, i nichto niczoho nie każe, polskie 
mołczać, a ruskie idut. A to takie same na przykład potrawy się gotowa-
ło na święta katolickie, co i prawosławne? Tak samo. Ale opłatek? I opłat-
ki, i mąż przeżegna sie zawsze, jak opłatka je, i dzieci. [B.Radz.k.pr.06]

Są zatem dopuszczalne różne warianty obchodzenia obu świąt. Cza-
sem nie przygotowuje się obydwu świąt, wybierając tylko jedno 
z nich (np. według wyznania ojca). Drugie święta są wtedy obcho-
dzone w sposób niepełny – świętuje się je jedynie przez uczestnictwo 
w  nabożeństwie i  powstrzymanie się od pracy. Cechą charaktery-
styczną, zarówno w  jednym, jak i w drugim przypadku, jest prze-
mieszanie wątków prawosławno-katolickich – nie sposób zachować 
tutaj pełnej rozdzielności tradycji każdego z wyznań, dlatego staje 
się możliwe odmawianie katolickiej modlitwy na prawosławne świę-
ta czy święcenie pokarmów przez katolicką gospodynię w pobliskiej 
cerkwi. Właśnie fakt, że nie ma ustalonych granic między wyzna-
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niami, sprzyja zjawisku rozmycia, przechodniości, mieszania się obu 
tradycji, zatracania ich wyraźnej tożsamości.

U mnie była teściowa katoliczka, a teść prawosławny, ale tylko obcho-
dziło się prawosławne święta. A u mojej mamy [prawosławnej] no to 
znowu też Wigilia była katolicka, bo to tatuś był katolik i my wszyst-
kie dzieci byli katoliki. Wigilia była katolicka. Na prawosławne święto 
świętowali, ale już Wigilii nie robili. Teraz Wielkanoc: jeżeli był razem, 
bo to przypadek – co cztery lata razem – to mama niesie święconkę do 
cerkwi i my już wszyscy jemy. Jeżeli osobnie, to wieziemy, bo to pierw-
sza zawsze katolicka Wielkanoc, to wieziemy do Michałowa [do ko-
ścioła] święconkę święcić i już mama drugiej nie robi. Świętują, do nas 
przychodzili, bo to już u nas było prawosławne święto, ale i tatuś świę-
tował, nic nie robił, żeby to w pole szedł czy ją ganiał, nie, ale już dru-
giego święta nie robili. Już drugiej Wigilii nie robili, drugiej święconki 
nie robili. Ale świętowali. Świętowali, tylko tak sobie. Bo same potra-
wy, wszystko, takie przygotowanie na stół to jest takie samo, tak? Takie 
samo. Tak, to samo. To chyba tylko ta różnica, że opłatka nie ma? Ale 
jest bułeczka u nas. Jest bułeczka, prosforka taka. Tylko taka różnica. 
[P.Top.k.pr.30]

A jak było Boże Narodzenie, to kto mówił modlitwę przed Kutią – pani, 
czy mąż? Ja. Polska modlitwa i… A jak prawosławne Boże Narodzenie, 
to on? I ruska ja, i polska ja. To znaczy, jak była prawosławna Kutia, to 
pani też po polsku odmawiała pacierz? Po-polsku – i polska pa-polsku, 
i ruska pa-polsku. A mąż pa-rusku? A ony siedziać, słuchajuć, a ja ad-
maliuszy, tady Kuciu jemo, apłatku padzielim… [B.Radz.k.pr.06]

Być może dzięki temu rozmyciu tożsamości więzi wyznaniowe nie 
są w żaden sposób konkurencyjne względem więzi rodzinnych: ro-
dziny mieszane mają po prostu bardziej „pojemną” formułę świę-
towania, w której uwzględnia się wątki pochodzące z tradycji oby-
dwu Kościołów bez specjalnego rozróżnienia na „ich” i  „nasze”. 
Dwuwyznaniowość nie jest postrzegana jako ograniczenie czy też 
zagrożenie dla wewnętrznej spójności rodziny – jest po prostu roz-
szerzeniem domowej obyczajowości, wzbogaceniem jej o dodatko-
we elementy. Niektórzy rozmówcy podkreślają zalety takiej właśnie 
sytuacji rodzinnej, argumentując to w rozmaity sposób: jako możli-
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wość lepszego najedzenia się, wspólnego świętowania (bo w dwóch 
terminach) u  obydwojga dziadków, nabywanie większej ogłady 
w kontakcie z różnorodnością.

A pani chodziła, znaczy, jak było katolickie święto, to pani chodziła do 
dziadków? Tak. Na Wielkanoc i na Wigilię też? Tak. I na pasterkę jeź-
dziłam z nimi do kościoła. Dlatego potem, jak wychodziłam za mąż, to 
było mi o tyle łatwiej, że ja nie byłam takim, dla mnie to nie było zja-
wisko, że trzeba do księdza pójść, tam coś tego, dla mnie to nie było ta-
kie, wiesz, ja bym była, tak powiem śmiesznie: światowa. Ja już byłam, 
jeździłam do kościoła, ja wiedziałam, kiedy jest podniesienie w koście-
le, ja wiedziałam, kiedy śpiewali „Ojcze nasz”, kiedy ksiądz błogosławi, 
o czym moje koleżanki prawosławne w wielu przypadkach nie miały 
pojęcia do dorosłości. Tak że ja byłam światowa. [P.Top.k.kat.50]

Wokół świątecznego stołu na płaszczyźnie stosunków rodzinnych 
problem zróżnicowania religijnego zdaje się nie sprawiać większych 
problemów. Byłby to kolejny dowód na „podzielne” właściwości je-
dzenia – również tego świątecznego – które ma dużą łatwość łącze-
nia ludzi ponad różnicami.

Wnioski

Jedzenie jest ważnym elementem tworzenia więzi między ludźmi, 
zewnętrznym obiektem, przez który uwidaczniają się istotne cechy 
struktury społecznej. Pożywienie jest też skutecznym narzędziem za-
pośredniczania społecznych relacji, a system jego wymiany wskazuje 
na istotne dla danej społeczności wartości. Będąc niemal niezauwa-
żalnym elementem kultury materialnej, stosowanym pozarefleksyj-
nie w praktyce życia codziennego, staje się „mocnym” wskaźnikiem 
pewnych społecznych i kulturowych tendencji i układów, więzi i po-
działów.

Opisane zwyczaje żywieniowe odzwierciedlają zmianę kultu-
rową, jaka dokonała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w śro-
dowisku wiejskim. Wraz z  najstarszym pokoleniem wymiera tra-
dycyjny typ kultury agrarnej i właściwy jej etos chłopski. W sferze 
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związanej z pożywieniem widać to wyraźnie w odmiennym sposo-
bie gotowania, praktykowanym przez młodsze pokolenie – nastą-
piło tu całkowite przerwanie ciągłości przekazu. Dawne potrawy, 
silnie związane z pracą na roli, odeszły już w niepamięć, dając miej-
sce nowym, nowoczesnym daniom, wyuczonym z książek kuchar-
skich i innych źródeł, nie zaś w domu rodzinnym. Gotowanie – waż-
ny niegdyś element wspólnotowości kobiecej, odgrywający istotną 
rolę w socjalizacji do tradycyjnych wzorców „kobiety – dobrej go-
spodyni”, staje się czynnością coraz bardziej odosobnioną, popisem 
indywidualnych zdolności, niezależnych od społecznych kontaktów, 
zwłaszcza zaś kontaktów rodzinnych. Całkowita zmiana stylu goto-
wania jest też wyrazem negacji przez młodsze pokolenie dawnej kul-
tury, celowego odchodzenia od niej i braku chęci do jej kontynuacji. 
Nie bez znaczenia są tu, oczywiście, czynniki makrospołeczne i eko-
nomiczne: masowa emigracja do miast i zmiana systemu gospoda-
rowania na wsi, które powodują, że kultura funkcjonująca w oparciu 
o tradycyjne sposoby uprawy roli traci swoje „techniczne” zaplecze.

Analiza zachowań związanych z  jedzeniem wykazała też, że 
w przypadku wiosek mieszanych wyznaniowo mamy do czynienia 
z jedną spójną społecznością, w której podziały wyznaniowe nie są 
szczególnie istotne, dlatego i  różnicom kulturowym nie przypisuje 
się specjalnej wagi. Bliskie sąsiedztwo, wspólne zamieszkiwanie i za-
leżność jednych od drugich sprzyja nawiązywaniu i podtrzymywa-
niu kontaktów ponad istniejącymi w danej społeczności różnicami, 
których na co dzień praktycznie się nie dostrzega. Świadczy o tym 
opisywany tu system wymiany jedzenia, który wskazuje, że bez 
względu na przynależność wyznaniową są zawierane i podtrzymy-
wane związki między ludźmi – mieszkańcami wsi, nie zaś katolikami 
czy prawosławnymi. We wsiach mieszanych wyznaniowo jest więc 
najważniejsza struktura rodzinno-sąsiedzka, a nie podziały religij-
ne. Na pierwszy plan wysuwa się tu rodzina, jako najmniejsza jed-
nostka społeczna i produkcyjna, która jest podstawowym elemen-
tem struktury społecznej wsi. Każda rodzina jest wplątana w system 
zależności względem innych rodzin, połączonych systemami pokre-
wieństwa, powinowactwa, sztucznego pokrewieństwa i  związków 
familijnych podtrzymywanych przez świadczone nawzajem usługi 
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i pomoc. Te związki są potwierdzane właśnie przez system wymiany 
jedzenia, znak intensywnego życia wspólnotowego, na którym zasa-
dzało się niegdyś funkcjonowanie społeczności wiejskiej.

Stopniowa rezygnacja z  obdarowywania się pożywieniem od-
zwierciedla osłabienie silnych niegdyś więzi społecznych. W miarę 
spadku wartości ekonomicznej jedzenia wymiana, istotna niegdyś 
materialnie w codziennym bytowaniu, traci swoją utylitarną funk-
cję. Osłabia się tym samym semantyczna nośność i  „symbolicz-
na skuteczność” pożywienia, stosowanego do tej pory powszechnie 
w  rozmaitych czynnościach obrzędowych i  rytualnych. Nastąpiła 
też zmiana modelu konsumpcji – do tej pory skromnej i monoton-
nej na co dzień i w ścisłym gronie rodzinnym oraz obfitej i urozma-
iconej przy okazjach świątecznych w szerszym gronie rodzinno-
-wiejskim – która coraz bardziej wycofuje się ze sfery publicznej, 
zaspokajając przede wszystkim indywidualne potrzeby. Zjawisko 
to odzwierciedla radykalne zmiany, jakie zaszły w charakterze wza-
jemnych związków w  ramach wspólnoty wiejskiej: coraz bardziej 
postępuje społeczna izolacja, dochodzi do zamykania się w  kręgu 
rodzinnym i najbliższych znajomych. Nie ma już tak silnych współ-
zależności – ludzie nie są związani systemem wzajemnych zobowią-
zań i powinności. Wymiana jedzenia, która wiązała niegdyś uczest-
niczące w niej osoby w długotrwałe i silne relacje, coraz częściej jest 
zastępowana opłatą za usługę, co nie sprzyja podtrzymywaniu więzi 
i nie skłania do angażowania się w kontakty społeczne.

Z drugiej jednak strony dawne wzorce wzajemnego współżycia 
katolików i prawosławnych zostają zachowane: społeczną normą jest 
tu równorzędne traktowanie obu wyznań. Wpływać na to mogą licz-
ne małżeństwa mieszane i wyznaniowe przemieszanie rodzin, któ-
re muszą dostosowywać się do sytuacji pogranicza. Wypracowany 
przez wieki model współistnienia dwóch wyznań w praktyce życia 
codziennego jest więc do dziś aktualny.

Sytuacja pogranicza wyznaniowego zmusza mieszkańców do 
swoistej podwójności, kulturowej biwalencji – nie sposób bowiem 
w środowisku mieszanym wyznaniowo żyć w ramach jednej tylko 
tradycji. Jest to w dużym stopniu uwarunkowane społecznie: silne 
więzi rodzinne i rodzinno-sąsiedzkie, wplątanie w sieć wzajemnych 
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zależności w  ramach wiejskiej wspólnoty mobilizuje mieszkańców 
pogranicza do oswajania i przyswajania różnic wynikających z od-
mienności tradycji Kościoła wschodniego i zachodniego. Widać to 
na przykładzie utożsamiania niektórych potraw sakralnych (opła-
tek, kutia, prosfora), dwukrotnego świętowania czy wymiany jedze-
nia, uzależnionej od podwójności czasu świątecznego (wołoczebne, 
kolędowanie). Następuje tu zatem rozszerzenie kompetencji kultu-
rowej o niektóre elementy tradycji sąsiedniej, które są utożsamiane 
lub adaptowane do funkcjonowania w warunkach pogranicza. Róż-
ne są stopnie tej kulturowej podwójności: od pełnego uczestnictwa 
w obydwu tradycjach do biernego dostosowywania się do obrzędo-
wości sąsiadów (podwójny czas świąteczny). W zależności od stop-
nia przemieszania rodzinnego i  wiejskiego, każdy znajduje w  tym 
kontinuum swój indywidualny wzór.

Różnice kulturowe (w  tym przypadku jedzeniowe) związane 
z przynależnością do dwóch Kościołów są oswajane i neutralizowa-
ne w praktyce życia codziennego, gdyż nie przypisuje się im istot-
nej wagi, nie są doniosłe społecznie. Nie same różnice kulturowe są 
tu bowiem istotne, ale znaczenie, jakie się im nadaje, co z kolei zale-
ży od charakteru powiązań społecznych. Różnice stają się widoczne 
i istotne dopiero wówczas, gdy schodzą z planu codziennej prakty-
ki i stają się elementem dyskursu – celowego wskazywania na kul-
turowe odmienności i granice będące wyrazem różnic społecznych, 
braku wzajemnego kontaktu i związków. Stają się one wówczas na-
rzędziem potwierdzania i podtrzymywania podziałów i wzajemnej 
izolacji, nie zaś odwrotnie: nie tworzą tych podziałów same z siebie. 
Tam, gdzie stają się ważne rozróżnienia społeczne, jak np. w przy-
padku wiosek chłopskich i  okolic szlacheckich, różnice są nie tyl-
ko zauważane, ale też podtrzymywane i podkreślane, nawet jeśli nie 
są one specjalnie duże. Stają się też wówczas podstawą do tworze-
nia tożsamości, wyznaczania granic mentalnych względem innych. 
Znajduje to wyraz w  odmiennych zachowaniach żywieniowych 
i całkowitym braku wymiany, który tę obcość zdaje się potwierdzać.



zakończenie
Przechodniość, sytuacyjność  
i stopniowalność pogranicza

Śmierć i jedzenie – dwie uniwersalne dziedziny życia społeczno-kul-
turowego i  dwa wielkie tematy antropologiczne, przez swój bliski 
związek z biologią doskonale ujawniające różne aspekty kulturowe-
go relatywizmu – stanowiły kontekst rozważań na temat pogranicza 
wyznaniowego i percepcji różnic, wynikających z odmiennych tra-
dycji chrześcijaństwa wschodniego i  zachodniego, przez członków 
chłopskich społeczności lokalnych. Co zatem wynika z analizy prze-
strzeni cmentarzy wiejskich oraz zachowań związanych z jedzeniem 
dla badania sytuacji pogranicza kulturowego i etnicznego?

Najbardziej zależało mi na badaniu pewnych „wewnętrznych” 
funkcji etniczności, na pokazaniu, jak pewne cechy kulturowe są po-
strzegane przez ich nosicieli, czy są one elementem ich samoświado-
mości i czy różnice kulturowe, które miałyby obiektywnie wskazy-
wać na odrębności międzygrupowe, są rzeczywiście tak traktowane 
przez samych zainteresowanych. Celowo wybrałam do tych badań 
pogranicze wyznaniowe, ponieważ przynależność religijna wydaje 
się bardzo wyrazistą cechą, dość jednoznacznie wskazującą na grani-
ce i różnice między ludźmi, tym bardziej że podmiotem badań były 
tu społeczności chłopskie, dla których płaszczyzna religijna jest nie-
zbędnym elementem życia społecznego i kulturowego. Okazało się 
jednak, że wyznanie, które mogłoby być uznane za dość obiektywny 
wyznacznik identyfikacji etnicznej, nie jest kwalifikatorem tak oczy-
wistym i wyraźnym. To, czy różnica wyznaniowa ma jakiekolwiek 
znaczenie dla poczucia odrębności i  definiowania opozycji swój – 
obcy zależy bowiem jedynie od ich nosicieli, a nie postronnych ob-
serwatorów. Dlatego w kontekście etniczności i różnicy kulturowej 
nie można raczej mówić o ich „obiektywnych wyznacznikach”, po-
nieważ wyznaniowa różnica sama z siebie nie wywołuje „stosunków 
etnicznych”.
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Wnioski ogólne, jakie nasuwają się przy tego typu analizie, pro-
wadzą do przekonania, że pogranicze nie jest spotkaniem dwóch grup 
jako odrębnych bytów fizycznych. Pogranicze ma bardziej naturę sym-
boliczną niż fizyczną. Nie można bowiem ustalić topograficznej gra-
nicy kulturowej ani tym bardziej międzygrupowej granicy etnicznej. 
Granice nie biegną między grupami, ale są zinternalizowane, prze-
biegają wewnątrz człowieka. Nie da się wobec tego ustalić zewnętrz-
nych, obiektywnych granic wyznaniowych, nawet mimo, wydawałoby 
się, jednoznacznej instytucjonalnej przynależności do Kościoła kato-
lickiego czy prawosławnego. Miejscem kontaktu kulturowego jest bo-
wiem zawsze jednostka, która uwikłana w różne relacje – społeczne, 
rodzinne, lokalne, wyznaniowe – prezentuje własny, indywidualny 
układ kulturowy, rozmaicie wykorzystywany i interpretowany.

Analiza była prowadzona na poziomie mezospołecznym, a więc 
z takiej perspektywy, z której widać jeszcze pojedynczą osobę, ale też 
jej najbliższe środowisko społeczne i kulturowe. W przypadku kul-
tury chłopskiej, w której jednostka zawsze była bardziej postrzegana 
jako zbiór przypisanych jej ról społecznych niż indywidualna oso-
bowość, najbardziej odpowiednią jednostką badawczą wydawała się 
właśnie lokalna wspólnota wiejska. Dzięki temu można było zoba-
czyć wyraźny związek między aspektem społecznym a sferą kultu-
ry symbolicznej. Okazuje się, że lokalność oraz silne związki rodzin-
no-sąsiedzkie, wysoko wartościowane w wiejskich społecznościach, 
są najważniejszymi wyznacznikami tożsamości i biorą górę nad po-
działami religijnymi. To nie ramy instytucjonalne, przynależność do 
określonego Kościoła, ustanawiają i  urealniają granice wspólnoty, 
ale wspólny repertuar symboliczny. Społecznie uznawane i respek-
towane wartości kultury chłopskiej, będące ramą łączącą katolików 
i prawosławnych, prowadzą do przekraczania granic wyznaniowych. 
Dlatego różnice, które gdzie indziej znaczą i dzielą, tu są interpreto-
wane inaczej, są unieważniane lub niezauważane. Odmienne zacho-
wania rytualne katolików i prawosławnych mieszczą się w granicach 
społecznej czy kulturowej normy, która z reguły jest wyznacznikiem 
granic między ludźmi. Różnice kulturowe nie prowadzą do powsta-
nia barier w komunikacji, bo nie nadaje się im specjalnego znacze-
nia. We wsiach katolicko-prawosławnych wyznaniowe odmienności 
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są akceptowane na zasadzie różnorodności inwentarza („jednako-
wo, tylko każdy po swojemu”), nie sięgając poziomu strukturalnego 
i nie wyznaczając odmiennych układów wartości i symboli, odręb-
nych i wzajemnie niezrozumiałych reguł komunikacji.

W  badaniach nad pograniczem niezmiernie istotnym, moim 
zdaniem, aspektem okazuje się sytuacyjność i dynamika poczucia 
obcości kulturowej. Opozycja swój – obcy zmienia się w zależności 
od kontekstu społecznego. Dlatego różnica kulturowa staje się grani-
cą w określonych sytuacjach, w innych zostaje zniesiona. W społecz-
nościach chłopskich najbardziej naturalnym środowiskiem tej dyna-
miki jest wspólnota rodzinno-sąsiedzka. Na omawianym terenie na 
ogół nieprzekraczalne granice cmentarza wyznaniowego zostają na-
ruszone, gdy w grę wchodzi solidarność rodowa. W chwili pogrzebu 
kogoś z tej samej miejscowości przekracza się granice uczestnictwa 
w nabożeństwach innego wyznania. Również podwójny kalendarz 
liturgiczny skłania mieszkańców wsi mieszanych do mniej lub bar-
dziej aktywnego uczestnictwa w „nie swoich” świętach.

Wspólnoty społeczne, w tym również etniczne, są tworami my-
ślowymi, zawierają się przede wszystkim w myśleniu o nich, a wszel-
kie „obiektywne” manifestacje – w przypadku etniczności np. odręb-
ne wyznanie czy język – nie tyle je wyznaczają, ile mogą nadać im 
wiarygodność. Ludzie wyrażają wspólnotę w formie etniczności wte-
dy, gdy jest ona najbardziej adekwatnym narzędziem ekspresji ich 
samych, a nie odwrotnie: to nie same cechy etniczne określają tożsa-
mość czy organizują wspólnotę. W przypadku mieszkańców wiosek 
z pogranicza prawosławno-katolickiego to właśnie lokalność i wię-
zi rodzinno-sąsiedzkie wyznaczają realność wiejskiej wspólnoty, nie 
zaś rozróżnienia religijne. Widać to na przykładzie percypowania 
różnic wyznaniowych przez mieszkańców wiosek prawosławno-ka-
tolickich oraz przez mieszkańców wiosek jednowyznaniowych: im 
bardziej różnica kulturowa jest wpleciona w życie społeczne wspól-
noty lokalnej, tym bardziej jest niedostrzegalna i nieistotna. Różnice 
wyolbrzymiają się, gdy maleje siła związków społecznych, stąd silne 
granice i podkreślanie różnic między wsiami chłopskimi i okolica-
mi szlacheckimi.
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Drugim aspektem, istotnym w  badaniach nad opisywanym tu 
pograniczem, jest charakter kontaktów kulturowych. Pogranicze jest 
strefą rozmytą, w której mamy do czynienia z różnymi formami kul-
turowej podwójności, gdzie granice między spotykającymi się kultu-
rami ulegają zatarciu, nabierając często cech przechodniości, tak 
że niemożliwe staje się przypisanie poszczególnych cech do okreś- 
lonego systemu. Otwarte pozostaje więc pytanie, czy na badanym 
terenie w istocie mamy do czynienia z kulturową odrębnością pra-
wosławnych i katolików. Wydaje się, że nie; co najwyżej można tu-
taj mówić o  rozszerzonej kompetencji, pewnej formie podwójno-
ści, niewyznaczającej jednak międzykulturowych granic. Być może 
dlatego, że tradycja prawosławna i tradycja katolicka nie różnią się 
w  znacznym stopniu – wynikające z  nich odmienności kulturowe 
spotykają się na tym samym poziomie strukturalnym, prowadząc 
nie tylko do symbiozy, ale i do syntezy obu tradycji. Można zatem 
mówić o  pewnej wspólnocie komunikacyjnej, która wytwarza się 
w toku życia codziennego, kulturowym amalgamacie, stanowiącym 
integralną całość o rozszerzonym repertuarze elementów pochodzą-
cych z obu spotykających się tradycji religijnych.

Są różne stopnie uczestnictwa w tak pojmowanej kulturze po-
granicza. W analizowanej tu sytuacji dwuwyznaniowość jest mniej 
lub bardziej wyraźna i podlega stopniowaniu. Jeśli rozpatrywać to 
zjawisko osobniczo, to można w zasadzie wyróżnić trzy formy spo-
tkania katolicyzmu z prawosławiem. Odwołam się po raz kolejny do 
modelu wypracowanego przez socjolingwistów badających zjawisko 
społecznej dwujęzyczności. Wśród osób bilingwalnych wyróżnili 
oni dual-, semi- i equi-użytkowników, w zależności od stopnia znajo-
mości i zinternalizowania każdego z dwóch języków1. W przypadku 
duallingwizmu (podwójnojęzyczność) każdy partner w  rozmowie 
używa swojego języka, rozumiejąc język rozmówcy. Semibilingwizm 
(półdwujęzyczność) to zjawisko receptywnego bilingwizmu, kiedy 
to użytkownicy znają drugi język, ale w bardzo ograniczonym za-
kresie i nie mogą się nim swobodnie posługiwać. Z equilingwizmem 
(równojęzyczność) mamy do czynienia wtedy, gdy użytkownicy są 

1 Por. S. Romaine, Bilingualism, Blackwell, Oxford–Cambridge 1995.
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w równym stopniu biegli w obu językach i posługują się nimi z taką 
samą łatwością.

Jeśli zastosować ten model do sytuacji kontaktu kulturowego, to 
do pierwszej kategorii – „dalekich sąsiadów” – zaliczymy osoby, któ-
re jednoznacznie określając siebie jako katolików lub prawosławnych, 
wchodzą w kontakt z osobami drugiego wyznania i rozumieją się na-
wzajem, przy czym każda ze stron porusza się jednak w kręgu swojej 
własnej tradycji wyznaniowej. Wskazywałabym tu na wsie jednowy-
znaniowe katolickie lub prawosławne, których mieszkańcy żyją obok 
siebie i często pracują w tym samym kołchozie lub spotykają się na 
tym samym targu, ale na płaszczyźnie religijnej nie dochodzi tu do 
żadnych interferencji. Druga kategoria – „bliskich sąsiadów” – to osoby, 
które nabywają pewnych kompetencji w tradycji drugiego wyznania 
i potrafią się nią w ograniczonym zakresie posługiwać (znają niektó-
re zachowania, gesty, potrafią wytłumaczyć pewne czynności obrzę-
dowe). Tutaj dochodzi do wzajemnej adaptacji, choć wiedza na te-
mat drugiego wyznania jest jeszcze cząstkowa. Przedstawicielami tej 
grupy byliby mieszkańcy wiosek mieszanych wyznaniowo, wchodzą-
cy w codzienne, bezpośrednie, międzysąsiedzkie interakcje z osoba-
mi drugiego wyznania, powiązani siecią wzajemnych relacji i współ-
zależności oraz związkami rodzinno-sąsiedzkimi.

Wreszcie ostatnia kategoria – „rodzina” – to osoby, które są tak 
samo biegłe w  obu tradycjach, posiadają w  ich zakresie taką samą 
kompetencję kulturową. Można w tym przypadku mówić o idealnym 
typie człowieka pogranicza. Są to osoby, które częstokroć mają pro-
blemy z  jednoznacznym określeniem swojej religijnej identyfikacji, 
gdyż w istocie w równym stopniu przywiązane są do obydwu wyznań, 
a  ich kościelna przynależność również nie jest do końca określona. 
Takie sytuacje zdarzają się na ogół kobietom wychowanym w rodzi-
nach mieszanych, które zawarły związek małżeński z  osobą innego 
niż one wyznania. Społecznie przypisana kobietom rodzinna bilateral-
ność, właściwa im podwójność więzi rodowej – z rodziną pochodze-
nia i z rodziną, do której wchodzą przez małżeństwo – powoduje, że 
są one w szczególny sposób predestynowane również do podwójno-
ści religijnej, zwłaszcza w przypadku, gdy religia (określone wyznanie) 
stanowi cechę rodzinną, jest kwestią rodowej przynależności.
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Również szczególna rola kobiet w sprawowaniu religijnych ry-
tuałów w domowym i wiejskim życiu obrzędowym2 sprawia, że to 
przede wszystkim kobiety pokonują największe bariery wyznanio-
we, takie jak znajomość i  czynne posługiwanie się dwoma języka-
mi sakralnymi, tak że modlitwa „prawosławna” i modlitwa „katolic-
ka” – ważne wyznaczniki przynależności wyznaniowej – stają się dla 
nich równoważne i wzajemnie wymienialne: „I ja stała, przeżegna-
ła się, zmówiła trzy razy Zdrowaś Maryjo, potem prawosławny Otcze 
Nasz i idę dalej” [B.Fel.k.pr.15]. Swobodne poruszanie się w obu tra-
dycjach powoduje, że również sam moment zmiany wyznania tra-
ci swoją wyrazistość: „Czy trudno było pani tak przechodzić z jednej 
wiary na drugą? Tam przechodzić, przechodzić. To batiuszka zapi-
suje tylko, ale żeby tam przechodzić, to tego nie ma!” [P.Top.k.pr.25].

W tworzeniu kulturowej rzeczywistości pogranicza niezmiernie 
istotną rolę odgrywa najbliższe środowisko społeczne. Region, miej-
scowość, rodzina – to są trzy różne stopnie funkcjonowania kul-
tury pogranicza i trzy kolejne etapy oswajania kulturowych róż-
nic. Pograniczność jest bowiem zjawiskiem stopniowalnym, a jego 
siła zwiększa się w zależności od charakteru związków społecznych. 
Z moich badań wynika, że w społecznościach chłopskich najbardziej 
naturalnym środowiskiem enkulturacji do sytuacji pogranicza – wy-
znaniowego, językowego, kulturowego – jest właśnie rodzina, będąca 
niejako „pierwszym frontem” wzajemnego oswajania i adaptacji róż-
nic wynikających z odmiennych tradycji religijnych. To tutaj mamy 
najczęściej do czynienia z charakterystycznym brakiem rozróżnie-
nia cech wyznaniowych (mieszaniem cyrylicy i  łacinki na nagrob-
kach, łączeniem opłatka i  prosfory podczas Wigilii), które można 
by nazwać „od-różnorodnieniem”, będącym znakiem szczególnym 
pogranicznej przechodniości, harmonijnego łączenia różnych ele-
mentów kulturowych, niemal niezauważalnego i  bezrefleksyjnego 
przechodzenia z jednej tradycji w drugą.

2 Co stoi w wyraźnej sprzeczności z ich społecznie podrzędną rolą w świeckim 
życiu patriarchalnie zorganizowanej społeczności tradycyjnej, o czym pisał do-
bitnie J. Obrębski w artykule Struktura społeczna i rytuał we wsi macedońskiej, 
w: idem, Dzisiejsi ludzie Polesia i  inne eseje, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.



cytowani rozmówcy

Białoruś

Z rozmów przeprowadzonych przez zespół w latach 1993–1997  
w obwodzie grodzieńskim

 Jeśli nie podano dat czy nazwisk etnografów, rozmowy były wielokrot-
nie przeprowadzane przez różne osoby.

Białohruda, rej. lidzki
Kobieta, ur. 1923 z  synową, ur. ok. 1957, katoliczki – rozm. J. Straczuk  

(VII 1993) 

Biltowce, gm. Małe Możejkowo, rej. lidzki
Leokadia Bójko, ur. 1930, katoliczka – rozm. K. Dołęgowska, A. Engelking, 

J. Straczuk (XI 1993)

Czeszejki, gm. Wawiórka, rej. lidzki
Teresa Kostusik, ur. 1934, katoliczka – rozm. D. Życzyńska (XI 1993)

Feliksowo, gm. Małe Możejkowo, rej. lidzki
Mikołaj Malec, ur. 1916, prawosławny 
Galina Tarchonina, ur. ok. 1950, prawosławna 
Janina Uszko, ur. 1916, prawosławna
Kobieta, ur. ok. 1935, prawosławna – rozm. J. Straczuk (VII 1993) 

Horniaty, gm. Białohruda, rej. lidzki
Jadwiga Jakubowska, ur. 1930, katoliczka – rozm. J. Straczuk (VII 1993) 

Krasnowce, gm. Wawiórka, rej. lidzki
Michał Jawniejko, ur. ok. 1925, katolik – rozm. K. Dołęgowska (V 1994) 
Maria Żewatiel, ur. 1925, katoliczka – rozm. K. Dołęgowska, A. Engelking

Krupowo, gm. Nowickie, rej. lidzki
Weronika Zubricka, ur. ok. 1930, katoliczka – rozm. D. Życzyńska-Ciołek 

(IV 1993)
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Lebioda, gm. Małe Możejkowo, rej. lidzki
Pan Michał, ur. ok. 1914, prawosławny – rozm. K. Dołęgowska

Leluszki, gm. Bolciszki, rej. woronowski
Mężczyzna, ur. 1942, katolik – rozm. J. Straczuk (XI 1994)

Lida
Janina Biblis, ur. ok. 1920, katoliczka – rozm. A. Engelking (IV 1993) 
Julia Sahajdak, ur. 1918, prawosławna – rozm. J. Straczuk (VII 1993)

Maciasy, gm. Wawiórka, rej. lidzki
Bronisława Rouba, ur. 1923, katoliczka – rozm. J. Straczuk (VII 1993)

Małe Możejkowo, rej. lidzki
Kobieta, ur. 1929, prawosławna – rozm. K. Dąbek (XI 1993) 

Myto, rej. lidzki
Maryja Łozowicka z mężem, ur. ok. 1925, katoliczka – rozm. K. Dołęgowska 

(IV 1993) 
Bernarda Szymulewicz, ur. 1923, katoliczka – rozm. A. Engelking (VII 1993) 
Kobieta, ur. ok. 1923, prawosławna – rozm. K. Dąbek (IV 1993)

Nowickie, rej. lidzki
Maria Federowicz, ur. ok. 1930, katoliczka – rozm. J. Cichocki (IV 1993)

Papiernia, gm. Wawiórka, rej. lidzki
Jadwiga Gabis, ur. 1917, katoliczka
Jadwiga Jasiukiewicz, ur. 1938, katoliczka – rozm. K. Dąbek
Zuzanna Kozłowska, ur. ok. 1930, katoliczka
Genowefa Mozgiel, ur. 1913, katoliczka – rozm. K. Dąbek
Jan Nowik, ur. 1919, i Władysława Nowik, ur. 1923, katolicy
Leokadia Polejczyk, ur. 1937, katoliczka
Maria Serafinowicz, ur. 1929, katoliczka
Maria Siewruk, ur. 1922, katoliczka
Antoni Wasilewicz, ur. ok. 1921, katolik – rozm. A. Engelking, D. Życzyńska 
Maria Waszkiewicz, lat 60, katoliczka – rozm. K. Kolasa 
Mężczyzna, ur. ok. 1932, katolik – rozm. K. Dąbek (IV 1993) 
Śpiewacy pogrzebowi, katolicy, rozm. zbiorowa – rozm. K. Dołęgowska  

(XI 1994)
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Pielasa, gm. Bolciszki, rej. woronowski
Helena, ur. 1916, i Anna Gaiwieło, ur. ok. 1936, katoliczki – rozm. K. Kolasa, 

J. Straczuk (XI 1993)
Anastazja, ur. ok. 1933, i Anna, ur. ok. 1959, katoliczki – rozm. J. Straczuk 

(XI 1993) 

Pieluńce, gm. Bolciszki, rej. woronowski
Jan Dodewicz, ur. 1927, katolik – rozm. J. Cichocki, K. Kolasa, J. Straczuk 

(XI 1993) 
Feliks Kowza, ur. ok. 1924, katolik – rozm. K. Kolasa, J. Straczuk (V 1994)

Powłoka, gm. Bolciszki, rej. woronowski
Wiktor i Stanisława Kaniewiczowie, ur. ok. 1923, katolicy – rozm. J. Straczuk 

(XI 1993) 
Janina Lingienie, ur. ok. 1927, katoliczka – rozm. J. Straczuk (XI 1993)

Radziwoniszki, gm. Małe Możejkowo, rej. lidzki
Bronisława Bobrownik, ur. 1906, katoliczka – rozm. J. Straczuk 
Jan Józefowicz, ur. 1928, katolik – rozm. K. Kolasa (V 1994)
Wiera Nowicka, ur. 1938, prawosławna – rozm. K. Dołęgowska, A. Engelking, 

J. Straczuk
Anna Rychlicka, ur. 1912, prawosławna – rozm. K. Dołęgowska, A. Engelking 
Walentyna Rychlicka, ur. 1942, prawosławna
Taisa Szurmiej, ur. 1921, prawosławna – rozm. K. Dołęgowska, A. Engelking 
Walentyna Zajko, ur. 1935, prawosławna
Pan Olek, ur. ok. 1940, katolik – rozm. K. Dąbek (V 1994) 
Mężczyzna, ur. ok. 1917, prawosławny – rozm. J. Straczuk (XI 1993)

Rouby, gm. Małe Możejkowo, rej. lidzki
Albin Biernacki, ur. ok. 1932, katolik – rozm. K. Dołęgowska 
Dionizy i Teresa Biernaccy, ur. 1928 i 1935, katolicy
Jadwiga i Henryk Macewiczowie, ur. 1929 i 1928, katolicy – rozm. J. Straczuk 

(VII 1993)
Anna Rouba, ur. ok. 1933, katoliczka
Helena Rouba, ur. 1931, katoliczka – rozm. J. Straczuk
Stanisława Rouba, ur. ok. 1920, katoliczka – rozm. P. Piszczatowski (IV 1993)
Pani Trusiło, ur. ok. 1930, katoliczka – rozm. K. Dąbek

Serafiny, gm. Wawiórka, rej. lidzki
Malwina Mikuć, ur. ok. 1913, katoliczka – rozm. K. Dąbek 
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Maria Panasewicz, ur. ok. 1921, katoliczki – rozm. D. Życzyńska (XI 1993) 
Władysława Polejczyk, ur. ok. 1919 – rozm. D. Życzyńska (XI 1993) 
Franciszek Tarasewicz, ur. 1929, katolik – rozm. K. Dąbek (XI 1993) 
Pani Maryla, ur. 1970, katoliczka – rozm. K. Dąbek (XI 1993)

Surkonty, gm. Bolciszki, rej. woronowski
Janina Patrason, ur. 1912, katoliczka – rozm. K. Dołęgowska, A. Engelking 

(XI 1994) 
Schola Stacewicz, ur. 1921, katoliczka 
Waleria Stacewicz, ur. 1915, katoliczka

Szpilki, gm. Myto, rej. lidzki
Nina Lisica, ur. ok. 1928, prawosławna – rozm. K. Dąbek (XI 1993) 
Katarina Niedźwiecka, ur. ok. 1923, prawosławna – rozm. K. Dąbek (XI 1993)

Wasiliszki, rej. lidzki
Bronisława Muhlado, ur. 1908, katoliczka – rozm. J. Straczuk (VII 1993) 

Wawiórka, rej. lidzki
Helena Kochanowska, ur. 1910, z córką, ur. ok. 1940, katoliczki – rozm. J. Straczuk 
Edward, ur. 1924, i Maria Rulko, ur. 1938, katolicy – rozm. K. Dąbek (IV 1993) 
Rodzina: matka i  ojciec, ur. ok. 1923, i  syn, ur. ok. 1945, katolicy, syno-

wa prawosławna, ur. ok. 1945 – rozm. K. Dołęgowska, J. Straczuk  
(XI 1993) 

Ania, katoliczka, i Swieta, prawosławna, ur. ok. 1984 – rozm. K. Dołęgowska 
(XI 1993)

Z rozmów przeprowadzonych w maju i lipcu 2001 
(rozm. J. Straczuk i K. Dąbek)

Feliksowo
Janina Uszko, ur. 1916, prawosławna 
Kobieta, ur. ok. 1925, prawosławna

Papiernia
Jadwiga Jasiukiewicz, ur. 1938, katoliczka
Zuzanna Kozłowska, ur. ok. 1930, katoliczka 
Stanisław Kozłowski, ur. ok. 1925, katolik 
Genowefa Mozgiel, ur. 1913, katoliczka 
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Leokadia Polejczyk, ur. 1937, katoliczka 
Maria Serafinowicz, ur. 1929, katoliczka 
Władysława Leonczyk, ur. ok. 1950, katoliczka 
Pani Alfreda, ur. ok. 1925, katoliczka 
Helena Polejczyk, ur. ok. 1945, katoliczka 
Maria Polejczyk, ur. ok. 1928, katoliczka 
Nauczycielka, ur. ok. 1955, katoliczka

Radziwoniszki
Bronisława Bobrownik, ur. 1906, katoliczka 
Wiera Nowicka, ur. 1938, prawosławna 
Walentyna Rychlicka, ur. 1942, prawosławna 
Walentyna Zajko, ur. 1935, prawosławna 
Nikołaj Rychlicki, ur. ok. 1963, prawosławny 
Andriej Rychlicki, ur. 1988, prawosławny 
Kobieta i mężczyzna, ur. ok. 1930, prawosławni

Rouby
Dionizy Biernacki, ur. 1928, i Teresa Biernacka, ur. 1935, katolicy 
Helena Rouba, ur. 1931, katoliczka
Lucyna Rouba, ur. ok. 1940, i Antoni Rouba, ur. ok. 1935, katolicy 
Pani Rouba, ur. ok. 1938, katoliczka

Serafiny
Malwina Mikuć, ur. ok. 1913, katoliczka 
Leokadia Polejczyk, ur. ok. 1930, katoliczka 
Jan Polejczyk, ur. ok. 1929, katolik 
Anna Waszkiewicz, ur. ok. 1943, katoliczka 
Dwie kobiety, ur. ok. 1925 i 1945, katoliczki

Polska

Z rozmów przeprowadzonych w maju i sierpniu 2001 oraz  
w sierpniu 2003 

(rozm. J. Straczuk i M. Żerel)

Topolany, gm. Michałowo, woj. podlaskie
Renata Piórkowska, ur. 1922, katoliczka 
Iwan Ostaszewski, ur. 1908, prawosławny 
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Lucyna Korzunowicz, ur. 1920, katoliczka 
Wiera Jaroszuk, ur. ok. 1919, prawosławna 
Kobieta, ur. ok. 1930, katoliczka 
Nina Smułkowa, ur. 1923, prawosławna 
Stanisława Rutkowska, ur. 1930, katoliczka 
Janina Szubertowa, ur. ok. 1950, katoliczka 
Felicja Skorupska, ur. 1925, prawosławna 
Konstanty Skorupski, ur. 1951, prawosławny 
Ludmiła Remżyk, ur. 1914, prawosławna 
Mikołaj Szkuryn, ur. 1918, prawosławny 
Eugenia Szkurynowa, ur. 1919, prawosławna 
Janina Skorupska, ur. 1930, prawosławna

Potoka, gm. Michałowo, woj. podlaskie
Pani Nikonowicz, ur. 1914, prawosławna
Państwo Bekisz – ojciec, ur. 1923, matka, ur. 1930, i syn, ur. ok. 1950, ka-

tolicy 
Kobieta, ur. ok. 1930, prawosławna

Litwa

Z rozmowy przeprowadzonej w Ejszyszkach
Pani Miszkinienie, ur. ok. 1925, katoliczka – rozm. E. Smułkowa (VII 1997)
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summary
A cemetery and a table. The orthodox-catholic borderline in 

Poland and Belarus

The book is devoted to the problematic of cultural variety within the 
religious borderline. The author discusses the question of the way in which 
this borderline is manifested in the everyday life of the Orthodox-Catholic 
villages’ inhabitants. The work is based mostly on the empirical material 
gathered during a  long-term ethnographic field research, which was 
conducted in several Orthodox-Catholic villages in Lida District, Belarus, 
in the years 1993–2001 and in Michałowo District, Poland, in the years 
2001–2003. The analysis concerns two fields of social-cultural life – death 
and food – which, due to their close relation to biology, perfectly reveal 
various aspects of cultural relativism, and are also related, in a very special 
way, to the religious life of the Catholics and the Orthodox, hence, showing 
the significance of the religious differences between them.

The book is divided into three chapters. The first one, titled Terms, 
Research Problems, Territory and Method, is devoted to the introduction of 
different theoretical stances on the problematic of the cultural borderline, 
ethnicity and multiplicity of cultures. The author critically approaches the 
tendency, characteristic especially of the Polish sociology, to regard the 
borderline as a neighbourhood of ethnic groups, which would at the same 
time be separate cultural units that adjoin and often influence one another. 
The stance adopted in the work assumes that ethnicity is a  more mental 
phenomenon than the one that can be demonstrated objectively, and also 
a  phenomenon rather heterogeneous and changeable depending on the 
situation. According to this stance, the idea of establishing, on the basis of 
some arbitrary acknowledged as ethnically separating indicators (language 
and religion are most frequently used), a boundary between the groups and, 
consequently, between the cultures, is unacceptable. For the author, the 
explanation of the borderline’s cultural phenomena from the angle of the so-
-called ethnic identity is also questionable, since a wide anthropological 
understanding of a  term “culture” comes down then to a  form of social 
group identity, which is usually limited to the language and religion only, 
both treated superficially as group emblems, not as independent analytical 
categories.
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The second part of the work is a  practical realisation of the theo-
retical statements presented above. In the chapter titled Cemetery and 
Commemoration Forms. On the Dynamics of Religious Borders, the ways 
of “treatment” of death in the local, religiously mixed communities are 
described, particularly an integrative role of the funerals in social life of 
the villages, in which its inhabitants are stimulated to communal behaviour 
and to crossing the interreligious borders (e.g. to participation in the mass 
of different religion than that of one’s). In these instances, the religious 
differences between the Orthodox and the Catholics are invalidated. Also, 
numerous mutual interferences of the Orthodox and Catholic clerics and 
local village burial rituals become evident. The analysis of the cultural space 
of the villages’ cemeteries indicates similar phenomena: an institutional 
separation of the dead Catholics and Orthodox is negated by permanent 
crossing the delineated borders e.g. burying the dead according to one’s 
family key, not the religious one. As a  matter of fact, family affiliation is 
the main determinant of spatial organisation of a  cemetery, which is 
divided, similarly to the village territory, into family “homesteads”. In 
the cemeteries also other phenomena related to the situation within the 
religious borderline become revealed: constant mixing of sacral alphabets 
on the grave inscriptions and double (Polish and Russian) versions of 
names and surnames indicate the fact of blurring the borders and free, often 
unnoticed by the participants of the situation themselves, shift from one 
tradition to the other. The diversity of the graves’ building material, their 
outlook and style are, on the other hand, a material recording of a tendency, 
common within the peasant culture, to depart from the forms of communal 
life and collective reminiscensing of the dead to more individualised their 
commemoration.

In the final chapter titled Commonality of a Table. On the Integrative 
Characteristics of Food the author focuses on the problematic of food 
and its connection with the values of the peasant culture. This element 
of culture, unnoticeable and usually used beyond one’s reflection in the 
practice of everyday life, becomes a “strong” determinant of social relations 
and differences, which function within the discussed borderline. A system 
of food exchange, once highly important component of social life in the 
villages, lies in a  mutual food giving within the family and the closest 
neighbourhood. As it is in case of burial rituals, it turns out that this system 
indicates not the religious divisions but family-neighbour relations to be 
the basic factor in organising social life in the Orthodox-Catholic villages. 
The religious differences resulting from the dissimilarity between the East 
and West Church traditions are constantly being nullified and accustomed 
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also in this field of everyday and festive life: disparate ritual meals are being 
adapted and equated. Therefore, one’s own festive rites become enriched 
and different forms of double holiday time, related to the different liturgical 
calendars, are being accustomed in the process. Through the prism of food 
(e.g. radical changes in cooking style), the tendencies of a younger generation 
towards the negation of the traditional way of life, and also discontinuing the 
tradition of passing the culture on, become visible. Moreover, the fall of the 
food’s economical value weakens its symbolic significance for various rite 
and ritual activities. The change in the traditional model of consumption, 
which, till now, on the ordinary days has been modest and monotonous, in 
the tight family circle, and during holidays only – abundant and diverse, in 
a wider neighbours’ circle, reflects a radical transformation in the character 
of social relationships, that is, progressing atomisation and isolation, 
a tendency to be closed within the closest family and a circle of friends, and 
also, weakening of the system of mutual commitments and duties.

It appears from the analysis of the religious borderline conducted in the 
book that the difference in religion between the local peasant communities 
is often unnoticed and blurred due to a continual blending of the Orthodox 
and Catholic traditions within the everyday social life of the village. The 
cultural differences, which result from the fact of affiliation with both the 
Churches, are familiarised and neutralised in the practise of everyday life, as 
no significance is being attached to them and they are not socially important. 
That is the fact, since rural communities, particularly the families, blended in 
terms of their religion are the first and the most ‘natural’ social environment, 
within which any cultural differences become accustomed and the cultural 
bor ders are constantly being crossed, which makes, in consequence, the 
existence of various forms of individual doubleness of culture (cultural 
bivalency) possible. Therefore, it appears that religion, usually treated 
as unambiguous determinant of ethnic identity, is not an understandable 
marker. Whether or not a  cultural difference is of some importance to 
having a sense of identity and defining a fellow-foreign opposition, depends 
on the ones that serve as a medium of these differences, not on the arbitrary 
statements of the onlookers. The difference in religion itself does not trigger 
any “ethnic relations”.

The borderline which was presented in this book is symbolic rather 
than material (territorial) in its nature. Within such a borderline it is not 
possible to delineate a  topographical border neither between the cultures 
nor ethnicities. This results from the fact that the point of a  cultural 
contact is a  unit, involved in various social relations and having its own 
cultural system, which activates and interprets itself in many different 
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ways. The vital category of a description, with the borderline understood 
in that way, appears to be the situation-dependency and related to it the 
dynamics of a  feeling of alienation, which changes depending on social 
context, establishing and abolishing the borders between people. Another 
characteristic of the borderline, pointed out by the author, is a change-over 
ability of cultural features, blurring the cultural borders, which often results 
in a synthesis of the differences and inability to determine their origin. And 
finally, the gradualness of a feeling a strong bond with different traditions, 
the incapacity of the inhabitants to be in favour of one only tradition, and 
the inevitable doubleness in various aspects of their life – their culture, 
religion, language – which, to a great extent, are dependent on the character 
of the social relations of a unit.

Translated by Agnieszka Wiszewska
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Fot. 1. Drewniany krzyż i mogiła piaskowa, bez inskrypcji, 
Lebioda



Fot. 2. Drewniana mogiła słupowa z ry-
tymi inskrypcjami, Lebioda

Fot. 3. Nagrobek kamienny, inskryp-
cje ryte i malowane, Wawiórka



Fot. 4. Żeliwny krzyż, inskrypcja malowana na drewnianej tabliczce, Wawiórka

Fot. 5. Tradycja i nowoczesność: nagrobki dziadka i wnuka, Wawiórka



Fot. 6. Nagrobek żeliwny, inskrypcje kute – grób „pański”, 
Wawiórka



Fot. 7. Indywidualne liternictwo, Wawiórka Fot. 8.  Białoruskie akanie, Wawiórka



Fot. 9.  „Ruskie” interferencje fonetyczne i graficz-
ne, Wawiórka



Fot. 10. Sąsiedztwo liter polskich i „ruskich”, Wawiórka



Fot. 11. Sąsiedztwo napisów, Michałowo, cmentarz prawosławny

Fot. 12. Sąsiedztwo nagrobków, Michałowo, cmentarz prawosławny



Fot. 13. Pamięć odnowiona  w innym czasie, w innym alfa-
becie, Michałowo, cmentarz prawosławny



Fot. 14. Katechizm „polski” pisany cyrylicą



Fot. 15. Grodzenie „rodzinnych” przestrzeni, Wawiórka

Fot. 16. Stół przygrobny – przestrzeń udomowiona, Lebioda 



Fot. 17. Skupisko rodziny Jarockich – polsko-ruska szachownica, Michałowo, cmen-
tarz prawosławny

Fot. 18. Skupisko rodziny Weremeniuków, Michałowo, cmentarz prawosławny



Fot. 19–20. Spotkanie rodzinne przy grobie – odpust w Piatience



Fot. 21–22. Karmienie dusz, Lebioda



Fot. 23. Cukierki i wódka, Radziwoniszki

Fot. 24. Wielkanoc na „mogiłach” – Radunica w Piatience



Fot. 25. Spis imion zmarłych – cmentarny dyptyk, Piatienka



Fot. 26. Najprostszy zapis dziejów rodziny, Wawiórka

Fot. 27. Litania imion zmarłych – modlitwa o pokój duszy



Fot. 28. Święty kąt u katolików, Papiernia



Fot. 29. Święty kąt u prawosławnych, Radziwoniszki



Fot. 30. Smażenie blinów u pani Wali, Radziwoniszki



Fot. 31. Lepienie cepelinów u pani Felicji, Topolany



Fot. 32. W gościnie u państwa Rychlickich, Radziwoniszki

Fot. 33. W gościnie u państwa Leończyków, Papiernia




