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excluding criminal liability

Wprowadzenie

Święta są w swojej istocie czasem szczególnym. Niezależnie od ich charakteru wiążą 
się one z dokonywaniem czynności niepowszednich. W Polsce tradycją jest wywiesza-
nie flagi państwowej podczas Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Konstytucji 
3 Maja oraz Święta Niepodległości. W przypadku niektórych świąt można jednak mieć 
wątpliwości, czy ich obchodzenie jest dopuszczalne na gruncie obecnego stanu praw-
nego, w szczególności przytoczyć można lany poniedziałek – w tym przypadku osoby 
zwyczajowo oblewające się wodą niewątpliwie naruszają nietykalność cielesną innych, 
wypełniają zatem znamiona przestępstwa z art. 217 § 1 Kodeksu karnego (Ustawa 
z dn. 6 czerwca 1997 r. a). Kuriozalna wydaje się jednak być sytuacja, w której sądy 
wydawałyby wyroki skazujące w każdym przypadku oblania innej osoby, nawet nie-
wielką ilością wody. W istocie tak nie jest, gdyż, po pierwsze, zgodnie z § 3 przytoczo-
nego przepisu ściganie tego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego, a po 
drugie, co ważniejsze, przestępstwem jest tylko taki czyn, którego szkodliwość spo-
łeczna jest wyższa niż znikoma, o czym mówi art. 1 § 3 k.k. Jeśli szkodliwość społeczna 
czynu przybiera intensywność wyższą niż znikoma, należy podkreślić, że art. 53 § 1 k.k. 

https://orcid.org/0000-0003-4203-8130
https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.01
mailto:kmlwolanin%40gmail.com?subject=
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obliguje sąd do stania na straży tego, ażeby dolegliwość orzekanej kary nie przekra-
czała stopnia winy sprawcy. Idąc dalej, jeśli okoliczności takiego świętowania nie 
budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego 
właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przy-
puszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku 
prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa, sąd może warunkowo umorzyć 
postępowanie, o czym mówi art. 66 § 1 k.k. Zastosowanie normy wynikającej z tego 
przepisu jest tylko fakultatywne, a ponadto nie unicestwia bytu czynu zabronionego, 
lecz odnosi się do poniesienia odpowiedzialności przez sprawcę.

Zamiast wyżej przytoczonego przykładu lanego poniedziałku można posłużyć się 
innymi świętami, których obchodzenie może in concreto wypełniać znamiona czynów 
z części szczególnych Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń (Ustawa z dn. 20 maja 
1971 r.). Odmienność potraktowania czynności związanych ze świętowaniem wynika 
ze szczególnej motywacji sprawcy, sposobu jego działania oraz na ogół społecznej 
akceptacji jego zachowań.

Kontratyp zwyczaju

W doktrynie prawa karnego wyjątkowo często podnoszone są głosy na temat kon-
tratypu zwyczaju. Spory nie dotyczą jednak kwestii jego rozwoju historycznego lub 
funkcji, lecz kwestii bardziej fundamentalnej, czyli samego jego bytu. Na początku 
należy jednak krótko wyjaśnić, czym jest kontratyp.

Prawo karne służy w swojej istocie do ochrony pewnych wartości relewantnych 
z punktu widzenia prawodawcy. Np. art. 148 § 1 k.k. stanowi, że „kto zabija człowieka, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozba-
wienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Niekiedy zabójstwo 
innej osoby może być jednak następstwem działania w obronie koniecznej. Wówczas, 
pomimo faktu zrealizowania znamion przestępstwa, nie dojdzie do powstania odpo-
wiedzialności osoby broniącej się. O obronie koniecznej, będącej jednym z kontraty-
pów, mówi art. 25 § 1 k.k. Kontratypy są okolicznościami wyłączającymi bezprawność 
czynu zabronionego, a ich obecność w systemie prawa karnego jest aksjologicznie 
uzasadniona jednym lub większą liczbą z trzech względów – kolizją dóbr, społeczną 
opłacalnością poświęcenia jednego dobra dla ratowania innego lub brakiem celo-
wości karania niektórych czynów (Lachowski, Marek 2021: 119). Innymi przykładami 
tzw. kontratypów ustawowych są stan wyższej konieczności uregulowany w art. 26 
§ 1 k.k. i ostateczna potrzeba wojskowa z art. 319 § 1 k.k. Pomijając zagadnienia teo-
retyczne należy wskazać, że część autorów przyjmuje, że okoliczności wyłączające 
bezprawność mogą mieć oparcie tylko w ustawie karnej (Lachowski 2016: 535–536; 
Marek, Konarska-Wrzosek: 172), inni zaś dopuszczają istnienie kontratypów pozau-
stawowych (Mozgawa 2016: 257; Hałas 2020: 126; Pohl 2019: 290–291).
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Na korzyść pierwszego ze stanowisk przemawia fakt, że zasada nullum crimen 
sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy) ma na celu ochronę sprawcy przestęp-
stwa i dotyczy tylko określoności znamion czynów zabronionych w ustawie. Kon-
strukcja kontratypu pozaustawowego przemawia zaś na korzyść sprawcy i nie jest 
objęta zakresem zasady, gdyż nie jest przestępstwem, lecz okolicznością „opozy-
cyjną” względem przestępstwa. Drugie stanowisko opiera się przede wszystkim na 
zasadzie legalizmu, wyrażonej m.in. w art. 10 § 2 Kodeksu postępowania karnego 
(Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. b), zgodnie z którym, z wyjątkiem wypadków okre-
ślonych w ustawie lub w prawie międzynarodowym, nikt nie może być zwolniony od 
odpowiedzialności za popełnione przestępstwo. Ponadto Kodeks karny ad litteram 
nie wskazuje, że katalog kontratypów jest otwarty. Art. 10 § 2 k.p.k. mówi jedynie 
o kwestii zwolnienia od odpowiedzialności karnej, w przypadku zaś działania w wa-
runkach kontratypu pozaustawowego taka odpowiedzialność, zgodnie z pierwszym 
stanowiskiem, w ogóle nie powstaje.

W orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego, można zauważyć linię uwzględ-
niającą istnienie kontratypów pozaustawowych. Ostatni z nich, zajmując się sprawą 
odpowiedzialności za uruchomienie dzwonów kościelnych, uniewinnił oskarżonego 
od wykroczenia zakłócania spokoju lub porządku publicznego, wskazując, że „nie 
sposób więc nie odnotować, iż – nawet gdyby przyjąć, że przedmiotowe zachowanie 
obwinionego wyczerpywało formalnie znamiona wykroczenia z art. 51 § 1 KW – to 
i tak wypełniało ono kontratyp »zwyczaju«, a tym samym nie byłoby czynem zabro-
nionym i bezprawnym” (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna). W innym wyroku 
(Wyrok Sądu Rejonowego Poznań–Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – III Wydział Karny) 
Sąd Rejonowy Poznań–Grunwald i Jeżyce skazał oskarżonego za posiadanie podczas 
meczu piłki nożnej wyrobów pirotechnicznych w postaci racy, którą odpalił działając 
przy tym publicznie i bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku publicznego 
(art. 59 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Ustawa z dn. 20 marca 
2009 r.), odmawiając przyjęcia, że sprawca działał w warunkach kontratypu zwyczaju, 
o co wnosił obrońca. Sąd nie zanegował istnienia kontratypów pozaustawowych, co 
można odczytać w ten sposób, że w sposób dorozumiany dopuścił ich istnienie, lecz, 
co należy ocenić negatywnie, nie przystąpił do zrekonstruowania przesłanek kontra-
typu zwyczaju. Nie przeszkodziło to jednak Sądowi przyjąć, że ten kontratyp nie miał 
zastosowania, gdyż sprawca był zamaskowany, co według Sądu wyłączyło możliwość 
powołania się na ten kontratyp.

Jak widać, doktryna prawa karnego jest podzielona w zakresie istnienia kontratypu 
zwyczaju. Mimo że nie jest ona źródłem prawa, stanowi pomoc dla sądów, w szcze-
gólności w sprawach, które Ronald Dworkin określa mianem hard case (Dworkin 
1975: 1057–1109). W kontekście świętowania należy przyjąć, że bardziej bezpieczna pro-
cesowo dla obrony jest, co do zasady, negacja szkodliwości społecznej czynu ( Kubiak 
2015: 105–109), niż przyjmowanie teorii pozaustawowego kontratypu zwyczaju.



14

Kamil Wolanin  Świętowanie jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną

Szkodliwość społeczna czynu

Immanentną cechą czynów zabronionych jest w prawie karnym ich szkodliwość. 
Art. 1 § 2 k.k. mówi, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna 
szkodliwość jest znikoma, zaś art. 1 § 1 k.w., że odpowiedzialności za wykroczenie 
podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy. W tym miejscu należy 
zdefiniować, co się rozumie przez „świętowanie” w kontekście rozważań podjętych 
w artykule. Zgodnie z definicją słownikową „świętowanie“ to „obchodzenie jakie-
goś święta w sposób uroczysty, uczestniczenie w jakiejś uroczystości” (Zgółkowa 
2003: 191). Szczególną uwagę należy zwrócić na część mówiącą o tym, że świętować 
można określone święto. Święta zawdzięczają zaś swoją niecodzienność woli mniej-
szej albo większej zbiorowości społecznej, która postanowiła nadać danej jednostce 
czasu wyjątkowy charakter. Zasadniczą cechą świąt jest zatem poczucie potrzeby ich 
obchodzenia przez określoną grupę ludzi, co oznacza akceptację, a w każdym razie 
tolerancję dla praktyk kultywowanych podczas świąt.

W tym miejscu krótko należy omówić, co rozumie się w prawie karnym przez szko-
dliwość społeczną czynu. Ostatnia z nich jest klauzulą generalną, która nie została 
zdefiniowana legalnie, jednak prawodawca wskazał w art. 115 § 2 k.k., że przy ocenie 
stopnia społecznej szkodliwości czynu, sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter na-
ruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności 
popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również po-
stać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich 
naruszenia. W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na sposób i okolicz-
ności popełnienia czynu – w razie świętowania te elementy powinny bezpośrednio 
być uzasadnione charakterystyką święta przyjętą w danej grupie. W jej skład musi 
wchodzić quasi-pokrzywdzony (który nie jest pokrzywdzonym, jeśli do popełnienia 
przestępstwa nie doszło). Duże znaczenie ma tu zgoda dysponenta dobra chronio-
nego, co implikuje jego ustalenie w pierwszej kolejności, jeszcze przed dokonaniem 
subsumpcji. Dzięki bogatej literaturze poświęconej częściom szczególnym Kodeksu 
karnego i Kodeksu wykroczeń nie powoduje to na ogół większych problemów.

Pomocniczo można tu korzystać z bardziej rozpowszechnionych w literaturze teo-
rii uzasadniających kontratyp dopuszczalnego ryzyka sportowego, w szczególności 
teorii zwyczaju i koncepcji zgody pokrzywdzonego. Ze względu na to, że pierwsza 
z nich została omówiona na początku artykułu, w tym miejscu należy wskazać, że oko-
liczności dotyczące kontratypu zwyczaju mogą przemawiać na korzyść argumentacji 
o niskiej szkodliwości społecznej czynu. Brak karalności spowodowania niektórych 
wypadków sportowych jest łączony z tym, że uczestnicy rozgrywek postępują zgodnie 
z ugruntowaną w danej dyscyplinie moralnością i zasadami, a także, co relewantne na 
gruncie art. 115 § 2 k.k., nie działają w zamiarze wyrządzenia szkody innemu uczestni-
kowi (Kubiak 2016: 470). Powyższe stanowisko należy odnieść do osób obchodzących 
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określone święto, które postępują w sposób ugruntowany w społecznej moralności. 
Zakazanie świętowania mogłoby przecież być w niektórych przypadkach sprzeczne 
z moralnością. Po drugie, zwrócić należy uwagę na koncepcję zgody dysponenta 
dóbr. Przez obchodzenie wcześniej przytoczonego lanego poniedziałku, tj. polewanie 
rówieś ników wodą, dysponent, czyli osoba, której nietykalność cielesna może zostać 
w drodze zabawy naruszona, godzi się na to, że sama zostanie oblana.

Konstruując po raz pierwszy w literaturze przedmiotu zasady pomocnicze, któ-
rych spełnienie wiąże się, co do zasady, z brakiem społecznej szkodliwości czynów 
dotyczących świętowania, korzystając i modyfikując w sposób znaczny przesłanki 
dopuszczalnego ryzyka sportowego (Kowalska 2019: 251), należy wskazać na wystę-
powanie następujących okoliczności:

 • legalność obchodzenia danego święta na gruncie prawa powszechnie obowiązu-
jącego, co należy rozumieć w ten sposób, że nie jest ono zabronione przez normy 
prawa karnego. Przesłanki nie spełnia zatem np. świętowanie urodzin Adolfa 
Hitlera, przy jednoczesnym pochwalaniu jego poglądów totalitarnych z uwagi na 
treść art. 256 § 1 k.k., który mówi, że karze podlega ten, kto publicznie propaguje 
faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle 
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu 
na bezwyznaniowość;

 • czyn, który został popełniony w bezpośrednim związku ze świętowaniem, czyli 
charakterystyka święta przewiduje działanie w określony sposób. Niniejszą prze-
słankę spełnia zatem pozostawienie znicza na grobie na Wszystkich Świętych, 
przez co nie powstanie odpowiedzialność z art. 145 k.w. za zaśmiecanie miejsca 
dostępnego dla publiczności, ale karalne będzie już zostawienie w takim miejscu 
np. worka z odpadami;

 • zgodę dysponenta dóbr na określone praktyki. Zgoda taka może zostać wyra-
żona w sposób dorozumiany, lecz ustalenie jej treści może być problematyczne 
ad casum. O ile wątpliwości nie powinien budzić fakt, że polewając inne osoby 
w lany poniedziałek, polewający godzi się na bycie oblanym niewielką ilością wody, 
problematyczne procesowo może być ustalenie, czy godzi się on np. na oblanie 
wiadrem zimnej wody.

Dążenie do ustalenia, czy powyższe zasady zostały spełnione, powinno być celem 
postępowań w sprawach, w których obecny jest wątek świąt. Te zasady nie są wa-
runkiem sine qua non społecznej szkodliwości czynu ani nie implikują automatycznie 
braku karalności, lecz mogą stanowić pomoc dla organów prowadzących postępo-
wanie. Ze względu na to, że powyższe rozważania opierają się w dużej mierze na 
pojęciach ogólnych, w tym miejscu należy rozważyć odpowiedzialność ewentualnie 
powstałą na przykładzie dwóch kazusów.

Pierwszym z nich jest jest zwyczaj „gonienia kota” (Smolińska 2010: 55) prakty-
kowany niekiedy podczas Wielkiej Środy. Polegał on na tym, że „kota uwięzionego 
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w glinianym garnku spuszczano (zrzucano) z wieży kościelnej (sklepienia kościelnego), 
wierząc, że znajduje się w nim dusza Judasza, bito go, po czym – wrzucając do stawu 
(lub rzeki) – topiono je” (Smolińska 2010: 55). W tym miejscu należy przytoczyć, że 
zgodnie z art. 35 ust. 1–2 ustawy o ochronie zwierząt (Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r.) 
ten, kto działając ze szczególnym okrucieństwem znęca się, zabija, uśmierca zwierzę 
albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów tej ustawy, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przypomnieć należy, że każde przestęp-
stwo musi być szkodliwe społecznie w stopniu wyższym niż znikomy, zatem o bycie 
przestępstwa nie decydują jedynie przesłanki poszczególnego typu przestępstwa, lecz 
muszą być one powiązane właśnie z ową szkodliwością. Stosując zaproponowane 
zasady, należy przeanalizować „gonienie kota” w ich kontekście. Świętowanie Wielkiej 
Środy nie jest zabronione, więc przesłanka legalności jest spełniona. Spełnienie drugiej 
przesłanki jest wątpliwe – sposób świętowania może się różnić w różnych kręgach 
kulturowych. Ostatnia przesłanka, czyli zgoda dysponenta dóbr, nie jest spełniona, 
co wskazuje na to, że czyn jest szkodliwy społecznie. Status dysponenta dobra w po-
staci życia zwierzęcia, co należy wyciągnąć z przepisu (Kuszlewicz 2021: 328), a także 
szerzej – wolności od cierpienia, wymaga uwagi. Zwierzę nie jest osobą fizyczną ani 
prawną, zatem nie ma osobowości prawnej. Z drugiej zaś strony, art. 1 ust. 1 ustawy 
o ochronie zwierząt mówi, że zwierzę nie jest rzeczą. Przyjąć należy, że dysponen-
tem drugiego z wymienionych dóbr, co relewantne na gruncie niniejszego kazusu, 
jest sam kot. Nie uzyskano oczywiście jego zgody na opisany sposób świętowania, 
co wskazuje na społeczną szkodliwość czynu w stopniu wyższym niż znikomy, a tym 
samym powstanie odpowiedzialności karnej na podstawie wcześniejszego przepisu.

Innym kazusem może być przykład Halloween, w przypadku którego rozpowszech-
niła się w świadomości społecznej zabawa w „cukierek albo psikus” (Morton 2012: 90). 
Przyjąć należy, że wówczas osoba mogąca odpowiadać karnie puka do drzwi domu 
udekorowanego w stylu adekwatnym do tego dnia. Drzwi otwiera osoba przebrana 
w kostium halloweenowy, a po zadaniu przez pukającą charakterystycznego pyta-
nia właściciel domu odpowiada: „psikus”, zaś następnie pierwsza osoba rysuje kredą 
na drzwiach domu symbol związany ze świętem. W tym kazusie warunek legalno-
ści również jest spełniony, gdyż obchodzenie Halloween nie jest zabronione. Psikus 
w postaci narysowania symbolu kredą, dzięki czemu jest on łatwo zmywalny, jest 
dopuszczalny na gruncie Halloween, w szczególności jeśli jest to następstwem nie-
wręczenia cukierka, co świadczy o spełnieniu drugiej przesłanki. W ten sposób można 
przejść do zgody drugiej osoby. Ostatnia z nich została wyrażona w sposób dorozu-
miany, dzięki czemu wszystkie trzy warunki są spełnione, zatem, zgodnie z zapropo-
nowanymi zasadami, czyn nie jest szkodliwy społecznie, dzięki czemu nie powstanie 
odpowiedzialność na podstawie art. 63a k.w., który penalizuje umieszczanie napisu 
w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym. Miejsce publiczne definiuje się jako 
takie, „do którego dostęp może mieć z góry nieoznaczony krąg bliżej nieokreślonych 
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osób” (Budyn-Kulik 2019: 424), zatem przestrzeń na zewnątrz od drzwi wejściowych 
do budynku jest takim miejscem. Brak odpowiedzialności wynika właśnie z braku 
szkodliwości społecznej czynu, nie zaś z braku wypełnienia znamion określonych 
w przepisie części szczególnej.

Brak realizacji wszystkich znamion czynu zabronionego

Komentarz dotyczący powyższego kazusu Halloween obrazuje, że wykroczenie albo 
przestępstwo jest popełnione tylko wówczas, kiedy są wypełnione wszystkie zna-
miona czynu zabronionego. W przypadku niektórych z nich ustawodawca zawęził 
ich zakres tak, że nie obejmują stanów faktycznych związanych ze świętowaniem.

Przykładem mogą być żarty zwyczajowo związane z prima aprilis. Celem dzia-
łania osób obchodzących ten dzień jest na ogół poprawa humoru przez przeka-
zanie innym fałszywej informacji, przy czym post factum informują one swoje 
„ofiary“ o kłamstwie. Wówczas nie dochodzi do dokonania oszustwa, stypizowanego 
w art. 286 § 1 k.k., stanowiącym, że karze podlega ten, kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym 
lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu 
lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Szczególna 
postać zamiaru, czyli osiągnięcie korzyści majątkowej kosztem innej osoby, nie ma 
w tym przypadku miejsca. Idąc dalej można stwierdzić, że to przestępstwo nie 
zostanie popełnione nawet wówczas, jeśli dochodzi do wydania osobie żartującej 
jakiejś rzeczy lub pieniędzy, jeśli ta osoba od początku swojego działania dąży do 
późniejszego ich oddania. Jako bezpieczne granice obchodzenia prima aprilis można 
wyznaczyć żarty, których celem jest dokuczenie innej osobie oraz żarty względem 
organów administracji publicznej.

Pierwsze z nich, które ująć można jako wprowadzanie w błąd lub inne złośliwe 
niepokojenie w celu dokuczenia innej osobie, stanowią wykroczenie z art. 107 k.w. 
Ponadto, jeśli takie żarty nasilają się w czasie lub ich natężenie będzie szczególnie 
wysokie, wypełnione mogą zostać znamiona przestępstwa uporczywego nękania 
z art. 190a § 1 k.k. Istotne jest wówczas również wzbudzenie u tej osoby uzasad-
nionego okolicznościami poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotne 
naruszenie jej prywatności. Zmiana kwalifikacji wiąże się również z podwyższeniem 
ustawowego zagrożenia karą – w pierwszym przypadku jest to kara ograniczenia 
wolności, grzywny do 1 500 zł albo kara nagany, w drugim zaś kara pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. Druga granica, czyli żarty względem organów ad-
ministracji, dotyczy dwóch typów wykroczeń. Pierwszy z nich został unormowany 
w art. 65 § 1 k.w. i dotyczy osób, które umyślnie wprowadzają w błąd organ pań-
stwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsa-
mości własnej lub innej osoby, a także co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca 
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zatrudnienia lub zamieszkania. Chodzi tu przykładowo o podanie nieprawdziwych 
danych funkcjonariuszowi policji (Bojarski 2019: 574). Drugi z nich dotyczy przede 
wszystkim wykonywania niepotrzebnych telefonów do służb ratowniczych. Mowa 
tu o art. 66 § 1 pkt 12 k.w. Zgodnie z tym przepisem karze podlega ten, kto chcąc 
wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowa-
dza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, 
porządku publicznego lub zdrowia oraz ten, kto umyślnie, bez uzasadnionej przy-
czyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowa-
nie centrum powiadamiania ratunkowego.

Zakończenie

Immanentną cechą świąt jest poczucie podniosłości rozciągające się na osoby biorące 
udział w uroczystościach. Wyjątkowość tego czasu nie może jednak doprowadzić do 
zapomnienia o zasadzie ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi), bowiem 
ani w Kodeksie karnym, ani żadnym innym akcie normatywnym, nie znajduje się 
norma wyłączająca odpowiedzialność karną w jakimkolwiek dniu.

Konkludując powyższe wywody zauważyć można, że prawodawca, kształtując 
prawo karne sensu largo, kieruje się ochroną społeczeństwa przed czynami szko-
dliwymi. Znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcji znamion czynów zabronionych, 
które niejednokrotnie wskazują na postać zamiaru i motywację sprawcy. Wszystkie 
muszą być wykazane w toku procesu karnego przez oskarżyciela, razem ze swo-
istym „wentylem bezpieczeństwa” w postaci społecznej szkodliwości czynu. Nawet 
jeśli znamiona przestępstwa lub wykroczenia zostają wypełnione, a czyn nie jest 
społecznie szkodliwy, sąd ma obowiązek uniewinnić oskarżonego. Sąd musi, usta-
lając winę sprawcy, brać pod uwagę wszystkie okoliczności wymienione w art. 53 § 
1–3 k.k., czyli m.in. motywację i sposób zachowania się sprawcy.

Nie można zatem stwierdzić, że świętowanie w każdym przypadku powinno pro-
wadzić do uniewinnienia oskarżonego, gdyż nie to jest celem prawa karnego. Celem 
tej gałęzi prawa jest ochrona przed czynnikami szkodzącymi ogółowi, dlatego jeśli 
społeczeństwo formułuje normy postępowania dotyczące określonych świąt, słu-
żące zacieśnianiu więzi pomiędzy jego członkami, nie można również stwierdzić, że 
świętowanie nie ma żadnego znaczenia w procesie popełnienia czynu zabronionego. 
Przyjąć należy, że świętowanie jest okolicznością, która musi być brana pod uwagę 
zarówno przez oskarżyciela, jak również obronę, która może oprzeć na tym swoją 
taktykę, a także przez sąd, który rozstrzyga o odpowiedzialności karnej.
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Streszczenie

Bez względu na swój charakter święta to czas, któremu społeczeństwo nadało szczególną rolę. 
Ich obchodzenie może się niekiedy wiązać z realizacją czynności, które wypełniają znamiona prze-
stępstw lub wykroczeń. Prawo karne służy jednak przede wszystkim ochronie społeczeństwa 
przed czynnikami negatywnymi, zatem świętowanie, czyli działanie w sposób akceptowany spo-
łecznie, ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności karnej osób działających.
W artykule przedstawiono znaczenie czynności związanych ze świętowaniem w procesie ustale-
nia odpowiedzialności karnej sprawców niektórych czynów zabronionych, szczególnie w zakre-
sie konkretyzacji ich motywacji oraz sposobu działania. Na początku zarysowano spór doktry-
nalny dotyczący kontratypu zwyczaju oraz problematyczność jego stosowania w orzecznictwie. 
Następnie omówiono wpływ świętowania na ustalenie społecznej szkodliwości czynu, co, ze 
względu na specyfikę zwyczajów i obyczajów jako ugruntowanych w moralności społecznej, 
stanowić powinno ważną okoliczność dla organów prowadzących postępowanie. Sformuło-
wano również kilka przesłanek pomocniczych mogących mieć zastosowanie w postępowaniach 
o omawianym charakterze. Na końcu podkreślono, że popełnienie czynu zabronionego wiąże się 
z realizacją jego wszystkich znamion. Niekiedy może to nie mieć miejsca z uwagi na odmienny 
od relewantnych zamiar osób działających.

Słowa kluczowe: prawo karne, świętowanie, społeczna szkodliwość czynu, odpowiedzialność 
karna, zwyczaj

Summary

Regardless of their nature, holidays are a time to which society has assigned a special role. 
Celebrating them may sometimes be associated with performing deeds that fulfil the descrip-
tion of a crime or offence. However, criminal law protects society against negative factors, so 
celebrating a holiday, and thus acting in a socially acceptable manner is fundamental for deter-
mining the criminal liability of the perpetrators.
The study presents the importance of activities related to celebrating holidays in determining 
the criminal liability of perpetrators of certain prohibited acts, especially in terms of specifying 
their motivation and the manner of action. The doctrinal dispute concerning a custom as a cir-
cumstance excluding criminal liability was, as well as the problematic nature of its application in 
Polish jurisprudence, are outlined at the outset. Subsequently, the influence of the celebration 
on determining the harmfulness of an act is discussed, which, due to the specificity of customs 
as grounded in social morality, should be an important circumstance for institutions conduct-
ing the proceedings. Several auxiliary premises are also formulated that may apply in the pro-
ceedings of the discussed nature. At the end, it is emphasized that committing a prohibited act 
involves the fulfilment of all its features. Sometimes this may not be the case due to the inten-
tion of the actors being different from the pertinent ones.

Keywords: criminal law, holiday, social harmfulness, criminal liability, customs
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Introduction

While penetrating the different cultures of the contemporary world, Halloween 
and Valentine’s Day as global secular holiday phenomena with a significant, enter-
taining, and experiential aspect, instead of a spiritual message, traditions or a strong 
story, rely on the media, internet communication, and the ability to flexibly commod-
ify their contents. 1 The common specific feature of the scary as well as entertaining 
Halloween and of Valentine’s Day that celebrates partnership love and other forms 
of interpersonal affection is that only a few persons are aware of their origin, history, 

 1 The commodification of public and private holidays is caused by pursuing profits, mainly in its institu-
tionalised form. This is the main factor that affects both the balance between holidays and the values 
they express (Etzioni 2004: 26).
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or functions at the time they were created. However, there are many known stories 
about them, which give them a fluid content: as many of them as anyone can interpret 
them voluntarily and celebrate them in the way that suits them best. Or, they can use 
the celebration of holidays to their own benefit, adapt them to the commercial plan 
without risking misunderstanding between the celebrating persons. Some forms of 
their present-day celebration, widespread also in Slovakia – the giving of gifts and 
participation in informal parties or professionally organised events 2 – are unthinka-
ble without commerce and are dependent on the massive involvement of business, 
the cultural industry and pop culture, the mass media, or production companies and 
agencies organising adventure events for large numbers of people.

To theoretically grasp Halloween and Valentine’s Day in Slovakia, we have chosen 
the eventisation theory, as elaborated on by German sociologist of Culture, Winfried 
Gebhardt (2000). This theory reflects on both internal and external changes in the 
field of holidays 3 in modern societies and seeks to explain the cultural dimension of 
the individualisation and pluralisation processes in the late-modernity period. The 
choice of this concept with respect to the study of these two holidays is based not only 
on the fact that they became popular in Slovakia during the late-modernity period, 
but also on the fact that these holidays are not embedded in the historical tradition 
of the country and are not opportunities protected by important social institutions. 
What is essential is the fact that these holidays have brought to Slovakia a previously 
unknown, yet, at the global scale, developed holiday practice, primarily embedded 
in modern society (Popelková, Zajonc 2014: 257; Zajonc 2014; Zajonc 2020).

Information about these holidays has spread – along with international contacts 
and thanks to travelling – mainly through schools, the internet, electronic media, and 
pop-culture. The ways of spending them in friendly and generational groups, at the-
matic parties or public events with an unusual attractive programme signalise the 

 2 Together with Winfried Gebhardt, this study understands events as specific holidays and festivities of an 
individualising, pluralising, consumption, experiential society that is constantly changing into a stage. The 
defining features of events are as follows: 1) planned phenomena, arranged based on commercial or world-
view interests, prepared, produced and equipped with meaning and significance; 2) experiences planned 
so as to offer the breaking of the routine and immersion into an extraordinary world that differs from 
daily life; 3) activities interlinking various cultural and aesthetical forms of expression and extraordinary 
locations into a “unique whole”; 4) activities offering people the feeling of importance of their existence 
and creative impulses for their daily routine; 5) social places and periods of time bringing a temporary 
sense of an exclusive community and belonging; 6) mono-thematically focused activities with contents 
suitable for identifying with them (Gebhardt 2000: 18–22, 29). Following up on W. Gebhardt, Ronald Hitzler 
(2011: 14) characterised events as pre-arranged occasions for social or at least common self-staging of 
individuals while seeking an extraordinary (and extremely interesting) “own life”. They can be charac-
terised by a specific, entertainment-oriented promise of an experience – group action, fun and ecstasis.

 3 The term holiday is understood here as an occasion or cyclically recurrent period of various duration, 
in which something important or extraordinary takes place or is remembered. During holidays, spe-
cific and, to some extent, normative ways of behaving are anticipated or evoked, to which symbolic 
meanings are attributed to varying degrees (Popelková 2012).
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tendency of a present-day individual to be more open towards holiday forms, the 
effect of which is relaxation through an extraordinary experience. The celebration of 
both holidays is oriented on a heterogenous group of participants from various envi-
ronments, groups, and communities. These forms of celebration break the previously 
clear boundaries between the holidays of social classes and layers, i.e. also between 
holidays of high and popular culture. The ways of spending these two occasions reflect 
the subjective freedom in the decision to join them, as well as the possibility to act 
without engagement. These are empirically detectable phenomena that represent 
elements of the individual trends of the process of “accelerating eventisation in the 
field of holidays” in modern society, as defined by W. Gebhardt (2000: 25–26). It is 
therefore possible to use its sociological concept in the ethnological interpretation 
of the findings on the Halloween and Valentine’s Day holidays.

Even though these two holidays have their roots in Europe – Valentine’s Day 
in the Medieval English court culture and Halloween in Irish customs (Kelly 1986: 160; 
Cooper, Sullivan 1994: 37, 293; Zajonc 2014: 109; Zajonc 2020: 42), thanks to people’s 
mass migration from the British Isles, mainly Ireland, they came to the America in the 
17th–19th centuries. They settled in the US, where their transformation continued: they 
changed functions and bearers, extended beyond immigrant communities, and un-
derwent transformation into secular nationwide modern holidays with a significant 
commercial potential (Caplow 2004: 108–110; Schmidt 1993). Their interlinking with 
the pop culture, including literature and movie, and increased consumption considera-
bly affected the form of their celebration and their emblematic features, and ensured 
literally limitless possibilities for their penetration (Etzioni 2004: 4, 25).

At the end of the 20th century, Halloween and Valentine’s Day spread all over 
Europe. In their original homeland, they became established in different manners, 
reflecting and copying the conditions of the event-culture of individualised, late-mod-
ern society supported by globalisation (Aventi 2003: 43–44; Augstein, Samida 2008; 
Korff 2001; Schilling 2001). Their dissemination and domestication were influenced 
not only by the global business sphere. 4 The structure of the holiday calendar of each 
country was an important factor of the dynamics of their adoption (e.g. Ekrem 1995; 
Bačevič 2007; Vesik 2016; Kovzele 2021). Last but not least, it was also important 
on which side of the continent, divided by the Iron Curtain for decades, the country 
was situated, as the mass media and the internet were also a source of incentives 
and models of holiday celebrations. Isolation from information and limited mobility 
of the population of the former socialist Eastern Europe until the turn of the 1980s 
and 1990s caused that their adoption and integration into the holiday culture was 
different compared to Western European countries.

 4 For instance, for the impacts of Valentine’s Day on the turnover of a store chain in the Austrian capital 
Vienna, see Wolf 2014: 21.
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According to German professor of practical theology, Karl-Heinrich Bieritz, holi-
days in the public as well as private sphere in the late modernity period lose the di-
mensions of remembering, interpretation, and recalling. The content of holidays has 
disappeared and what has remained is only their celebration. People need and seek 
rituals to celebrate their status in real time, while experiencing something transcend-
ent beyond their daily routine. In this context, “what is important is not feast, but 
celebration”, while a late-modernity feast “refers only to itself as an event for partic-
ipants” (Bieritz 2012: 5).

An exhausting routine also forces people to constantly seek new forms of re-
laxation, though the importance of holidays begins to weaken. Their function in the 
creation of individual identity and social order, as well as the function of a non-daily 
communication form which enhances solidarity and stabilises the community disap-
pear. Nevertheless, celebrations are not on a decline. On the contrary, in a society 
whose highest value is economic benefit and which, in the era of the internet, ena-
bles people to work and trade without a break, regardless of their families, commu-
nities and holidays (Etzioni 2004: 3), the need to experience extraordinary events 
grows. Regeneration is conditional upon liberation from daily, often exhaustive long 
work shifts. However, breaks at work are not holidays. Everything beyond the daily 
routine becomes a holiday only when it is prepared and jointly and publicly celebrated 
in a ritual and festive manner, which also evokes certain social values. Performance 
brings self-perception – through the representation of collective identity, an individual 
feels to be part of a community from which others are excluded (Auffarth 2012: 31).

Celebrations in which people constantly seek amusement are becoming daily rou-
tine. Even though extraordinary activities – events – enable people to feel relaxed, they 
have no effect on maintaining a community; it is no longer the community that cele-
brates an event, but the event itself represents the community and brings sociability. 
The recent forms of the festive – holidays, festivities, festivals, celebrations – fulfilled 
important social functions and even though they were not called events (in Slovak) 
in the past, they meet several of the above-mentioned characteristics of events. From 
the historical perspective, an event is only one variant of the festive, and is nothing new. 
What is actually new, which can be observed in later modernity according to Gebhardt, 
is the eventisation of the social and individual holiday practice. The forms of festivi-
ties are largely transformed in them: the offer of planned holiday adventures aimed 
at satisfying people who long for fun, for something extraordinary, special and unique, 
is intensified and commercialised. The processes of commercialisation, de-institu-
tionalisation, profanisation, and multiplication of the number of extraordinary events 
jointly support the almost daily occurrence of the festive. In the present-day world, 
thoroughly prepared extraordinary events can thus offer the celebrating participants 
“the state of situational community” (Gebhardt 2000: 22–28). If, at the current stage 
of our knowledge, in communication with the given concept, we understand the term 
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event for the purposes of this work mainly as an opportunity to experience anything, 
then, eventisation can be defined as a trend characterised by an increase of created, 
unusual, unique occasions for an experience, where nothing has to be celebrated in the 
traditional sense of the word.

Our study 5 observes the transformations of the forms of Halloween and Valentine’s 
Day through the example of Slovakia. 6 The aim is to summarise the ethnological find-
ings on this transformation and to identify, through its observation through the event-
isation concept (Gebhardt 2000), any changes in the holiday practice. In the first part 
of the article, we shall look at the characteristics and transformations of the holiday 
culture in Slovakia during the latter half of the 20th century and explain the situation 
in Slovakia. In the empirical part, we shall describe forms of the holiday practice of 
Halloween and Valentine’s Day since the 1990s, captured by ethnological research. 
The final part offers a reflection on how eventisation is reflected in these forms and 
whether Halloween and Valentine’s Day appear to be, from the ethnological perspec-
tive, new (traditional) holidays, or whether they are primarily an opportunity for the 
current citizens of the country to live an adventure and celebrate without restrictions.

The research data analysed in this article 7 was gathered mainly through the search 
of pritned and electronic periodicals, websites containing information about holidays, 
as well as radio and television broadcasting at the time of holidays in the period 
2011–2014 and, in the case of Valentine’s Day, until 2021 (Halloween – Pamiatka... 
2013; Valentín... 2017a, 2017b, 2017c). During these periods, visual expressions related 
to holidays were sporadically observed and photographically documented in the public 
spaces of the cities of Bratislava, Trnava, and Prešov. The electronic archives of the 
Press Agency of the Slovak Republic (TASR) and of the Press Office of the Bishops’ 
Conference of Slovakia were also sources of qualitative data of the holiday practice. 
In 2021, the authors of the study conducted questionnaire research on the Facebook 
social network on the holiday practice associated with the Valentine’s Day in families, 
at elementary and secondary schools (Sviatok Valentín na Slovensku... 2022). The 
quantitative data come from representative public opinion surveys. The survey was 
carried out by a professional agency in 2011 (Halloween) and 2018 (Valentine’s Day) 
based on the questions formulated by the authors of the study (Halloween – sviatok... 
2013; Sviatok Valentín 2018... 2022).

 5 The study is the result of VEGA project No. 2/0064/21 The Process of Eventisation in the Festive Culture 
of Slovakia in the 21st Century, carried out by the Institute of Ethnology and Social Anthropology of 
the Slovak Academy of Sciences in Bratislava.

 6 Slovakia is both the name of a historical territory and the abbreviated form of the existing country, 
the Slovak Republic, within that territory.

 7 All empirical data is concentrated in the research reports referred to herein. They are stored in the 
archive collections of the Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS in Bratislava.
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Transformations of the holiday culture in Slovakia since  
the end of the 20th century in the context of Europe

Valentine’s Day and Halloween began to penetrate massively into the European coun-
tries behind the Iron Curtain at the beginning of the 1990s. At that time, as a result of 
qualitative changes in modern society (e.g. Bauman 2002: 20; Beck 2004: 15), Europe’s 
holiday culture was undergoing transformation, with several specific features on both 
sides of the former border between different political systems. Western Europe, from 
which information about the ways of celebrating both holidays reached former so-
cialist countries, including Slovakia, was experiencing a counter-reaction to the trend 
of reduction and decline in rituality and celebrations. This trend was provoked by 
secularisation and the deep social changes in the 1960s and 1970s, which contrib-
uted to the perception of holidays and rituals as ridiculous, unnecessary, and empty 
of content. The renewed growth of the need and popularity of celebrations was ac-
companied by public events – rituals, festivals, and mass folk festivities that attracted 
hundreds of thousands of visitors. Towns and villages, ethnic and religious groups, 
associations, companies, and institutions organised their festivities on any kind of 
initiative; where communities had no such reason, they found one. Ethnologist Klaus 
Roth characterises this period of the holiday culture in Western Europe as the “boom 
of inventions of tradition”, calling festivalisation the described trend of the growing 
range of events of holiday, celebration or festival nature, as well as thoroughly pro-
duced gatherings designated by the English word events: “It is event-culture that af-
fected almost all spheres of life and has various functions – from entertainment and 
relaxation through the creation of identity up to the support of tourism and regional 
development” (Roth 2008: 20–21).

In the 1960s and 1970s, the Communist countries in Eastern Europe, applying the 
holidays engineering variant designed after the Bolshevik revolution in the Soviet 
Union (Etzioni 2004: 32), introduced the “system of socialist holidays and ceremonies” 
(Roth 2004: 13). For their purposes, they created new political holidays, consistently 
secularised the religious forms of older traditional rituals. In addition, the totalitarian 
cultural management introduced completely new festivities, in Slovakia collectively 
referred to as life-cycle civic ceremonies: welcoming children to life, civilian marriages, 
farewells to the deceased, celebrations of life anniversaries, and round anniversa-
ries of marriages (Beňušková 2017: 28). Under the conditions of constant political 
control and economic scarcity, the population resorted to an alternative to the ritual 
activity required by the regime. They mandatorily attended public, state-controlled 
rituals on the dates set by the law. Simultaneously, people voluntarily dedicated 
their time and means to the costly and pompous celebration of family holidays, work 
anniversaries, birthdays, name-days, student and academic rituals “on their own” 
(Roth 2008: 15). The holiday practice in Slovakia associated with the International 
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Women’s Day is an example of the overlapping of official and unofficial forms of cel-
ebrations of state-controlled holidays (Paríková 2008).

The fertile soil for the socialist holiday culture disappeared with the fall of the 
Communist regimes at the end of the 1980s. Nevertheless, as ethnologists’ research 
show, what continued in Slovakia is rituals within working teams (Herzánová 2008), 
costly celebrations of important life anniversaries at home and, finally, civic ritu-
als to the satisfaction of the secular part of the population as a proven alternative 
to church rituals. The non-religious festive occasions in Slovakia after 1990 include 
not only life-cycle ceremonies, but also a wide range of festivities of municipal nature 
(Beňušková 2017: 67). It is a waning perception of holidays as part of people’s own 
culture and identity, partly also as a nostalgia after the period of socialism. At the 
same time, under the liberal market economy conditions, interpersonal relationships 
were penetrated by competition, and with the change of the organisation of work 
citizens lost the time necessary for celebrations. However, the need to maintain social 
networks and social communication under the new conditions by joint celebrations 
did not disappear. Holidays and festivities in the public space as an expression of fi-
nally freely expressed social and religious affiliations and of the local and professional 
awareness also emerged. As early as at the beginning of the 1990s, the parliaments of 
post-socialist countries enacted the cancellation of old and the establishment of new 
public holidays or the re-coding of the meaning of existing public holidays according 
to the needs and interests of the new political elites (Roth 2008: 22; Vesik 2016: 286).

In the second decade of the 21st century, the system of modern holiday struc-
ture in Slovakia has been formed by Christian and secular holidays based on the 
country’s history. The state thus declares the values it shares and its relationship 
to the country’s historical events, while claiming the Christian religious tradition. 
At present, the Slovak Republic has a total of 15 holidays recognised by law, which 
are non-working days. The content of certain, originally church holidays (Christmas, 
Easter, All Saints’ Day) has become secularised, and some of them (Our Lady of Seven 
Sorrows, Holiday of Ss Cyril and Methodius) have been ascribed political importance 
(Popelková 2014: 17, 32). Religious holidays have extended to the secular holiday prac-
tice with elements of pop-culture and folklorism 8 as the consequence of the state ide-
ology during the socialist period, which suppressed religious expression in the public, 
as well as growing consumption and individualism. They have thus also become op-
portunities for social interactions between families, friends, and communities, as well 

 8 Together with Guntis Šmidchens, we understand folklorism as a term that is “defined functionally, 
denoting the conscious use of folklore as a symbol of ethnic, regional, or national culture” (Šmidchens 
1999: 64). At the same time, our study reflects on the fact that, in the historical-social context of con-
temporary Czechoslovakia, the Communist ideology and political power played a key role in the medi-
ation and presentation of folk culture phenomena as part of the forms of celebrating state-recognised 
Christian holidays (see also: Pavlicová, Uhlíková 1997: 6; Doušek 2016: 200–201).
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as for individual relaxation (Beňušková 2014; Popelková 2019). 9 The attractiveness 
of state holidays, influenced by the national idea, declined in the context of individu-
alisation and globalisation. In Czecho-Slovakia, this process began as early as at the 
beginning of the 1990s. The decline in civic participation in enacted holidays, which 
do not bring together anyone – Czech sociologist Jan Keller called it collective igno-
rance of holidays – enables citizens to use their spare time to satisfy their needs and 
ideas (Keller 2003: 86–87). On the one hand, the celebrating persons began seeking 
relaxing and entertaining activities and extraordinary adventures. On the other hand, 
this need as a subject of commodification began to be used by different institutions 
and actors oriented on marketing and business, creating space for an uncommon 
spending of spare time in a way other than traditional.

Domestication and the forms of celebrating new holidays in Slovakia

In this part, in the light of the eventisation concept, we interpret the ethnological 
findings on the entry of Halloween and Valentine’s Day in Slovakia at the end of the 
20th century and on the ways of celebrating them, which are proofs of the domesti-
cation of holidays. The forms acquired by holidays in Slovakia represent a broad and 
complicated field. We consider its exploration to be a prerequisite for a further study 
of eventisation processes in Slovakia. In the 1990s, the two holidays were already 
widespread in Western Europe, where their celebration was closely related to busi-
ness and the mass media. Thus, we assume that the transition over the former Iron 
Curtain became for a wide range of actors a means of contact with post-modern 
holiday culture, largely marked by eventisation.

Today, Halloween is a domesticated, celebrated, and updated scary-entertain-
ing holiday in Slovakia. 10 According to the representations identified in the holiday 
practice – produced by the media and business or the Church – it can be stated that 
it is a secular holiday at present (the source of entertainment is staged fear) as well 
as a religious anti-holiday (the celebration of Satan, Devil, and death).

 9 This trend, as noted by Hungarian ethnologist Gábor Barna, is common also to other Central European 
countries. According to him, even though the layer of festivities based on Christian spirituality has 
remained important, the Christian tradition is no longer perceived as determining for the present-day 
European identity (Barna 2014: 133). It lost its central organising power with the disintegration of com-
munities, and the attractiveness of state and national festivities of European countries significantly 
declined in the context of individualisation and globalisation (Barna 2017: 161–163).

 10 The data on Halloween used herein comes from the research on the social context of holidays in Slovakia 
in 2011–2013 (published in Zajonc 2014). In 2011, we conducted a representative questionnaire survey, 
in collaboration with the professional agency FOCUS, on the interrelated holidays of Halloween (31 
October), All Saints’ Day (1 November), and All Souls’ Day (2 November) (Halloween – sviatok... 2013). 
The research on the domestication of Halloween was based on our observation of the representation 
of the holiday in line with the theory of the dissemination of representations (Sperber 1996).
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Halloween appeared in Slovakia at the turn of the 1980s and 1990s (Juhász 
2002: 150) as a holiday that completely differed from domestic holidays in terms of 
its contents and the way of celebrating it. Nevertheless, the representative question-
naire survey showed that up to 82% of the population was familiar with it in 2011. 
Its celebration, the essence of which was unusual social entertainment accessible 
to all, with a hint of scariness, had the form of events in masks and scary costumes, 
organised by pre-school and school facilities and leisure centres. Private Halloween 
parties of young adults as well as public parties for disco bar guests also became 
widespread.

According to an ethnological reconstruction, the previously unknown holiday 
supported by commerce and the media, penetrated in society by means of a con-
stant confrontation with domestic traditions, holidays, rituals, and forms of ritualised 
behaviour. It acquired the public representations of being scary, funny, new, foreign 
(American, Western), forced, commercial, pagan, autumnal. There have been mutual 
influences, overlapping and merging with local holidays. The incorporation of domes-
tic elements in Halloween celebrations is proven by the findings, according to which 
masks based on traditional concepts of the respective culture (nymphs, dryads, etc.) 
are used; some schools and kindergartens also organise lantern processions, 11 and, 
in one grammar school, the matriculation of new students took place as part of the 
Halloween party, etc. The result of the reverse process, i.e. Halloween’s entry into 
domestic customs, is – though sporadically – the placing of a pumpkin lantern illumi-
nated by a lit candle on graves as part of the decoration on the days of remembrance 
of the deceased at the turn of October and November.

Halloween can also be observed as a factor of extended range of opportuni-
ties for domestic forms of celebrating this holiday. For instance, by following up 
on the traditional domestic idea of cleansing fire, it brought the renewal of svetlo-
nos (jack-o’-lantern) production or the organisation of autumn lantern processions 
at kindergartens and schools in some Slovak regions. Another manifestation of the 
domestication of Halloween is the common explanation that it is a continuation of 
the domestic Celtic or pre-Christian Slavic tradition. What also contributes to its ac-
ceptance is the fact that pumpkin – one of the main representations of Halloween – is 
a domestic element of Slovakia’s agrarian, culinary, as well as holiday culture. The com-
bination of the Halloween lantern and the domestic svetlonos 12 has led to the creation 
of a Halloween svetlonos as a representation of the autumn season that has recently 
become part of most Halloween customs.

 11 During the Communist regime, it was a common form of celebrating a political holiday – the anniver-
sary of the Great October Socialist Revolution in Russia in 1917.

 12 Svetlonos means a carved ripe pumpkin in the shape of a face with a lit candle inside. Before Halloween 
became common in Slovakia, it was made and used in the autumn period as a fun prop to produce fear. 
Svetlonos has retained this function even afterwards, becoming an exterior or interior decoration.
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In the range of the ways of celebrating Halloween, as recorded in Slovakia, the 
trick-or-treat walking tour by masked children on 30 November is completely absent 
or very rare, being oriented on the neighbourhood and the community, known from 
the history of the family stage of the holiday. It has been replaced by corporate and 
school parties organised with the aim to strengthen relationships on the dates preced-
ing All Saints’ Day. The participants to these parties gather in burlesque masks and 
costumes, experiencing social interaction and fun in an unusual atmosphere, resulting 
from displayed and imitated horror. Where such parties are held in private, they are 
also combined with the preparation of Halloween-themed food and drinks accompa-
nied by pumpkin monsters (svetlonos). Pre-school facilities as well as elementary and 
secondary schools organise Halloween events combined with the carving of pumpkin 
lanterns, the production of masks, and the wearing of costumes with the attributes of 
the holiday. The night sleeping at schools (though not widespread), evening parades 
of masked children across urban neighbourhoods or villages, as well as lantern pro-
cessions serve for experiencing a funny atmosphere of horror. Where such events are 
attended by parents, they become their passive consumers. Adults usually participate 
at Halloween parties organised in towns for clients by bars and disco clubs – the par-
ticipants have fun in masks and have drinks with scary names (Zajonc 2014: 193–194, 
210). At the turn of the millennia, the arrival of Halloween in Slovakia became an op-
portunity for increasing the number of commercial public events, whose forms and 
perception refer to domestic traditions. Some examples include the night visits to the 
Bojnice Castle organised around 31 November, called The Svetlonos of Bojnice at the 
Castle. The commercial activity International Festival of Spirits and Ghosts has been 
extended on the principle of multiplication, organised as a traditional part of the sea-
son at the turn of April and May in the 1994–2018 period (TASR 2018).

Specific expressions of the domestication of Halloween as a holiday rejected by 
the Church include the spreading of entertainment with music and dance in thematic 
masks. Under the title “Saints’ Ball” or “All Saints’ Ball”, they have been organised by 
parishes or leisure centres since 2015. They are attended by children in masks of 
saints, church officials, etc. The parties are usually held in the period from 31 October 
to 2 November as a counterpart to children’s school parties in Halloween masks.

The fact that Halloween became another entertainment opportunity for inhab-
itants of cities is proven by the Svetlonos Festival, which has been organised by the 
municipal council of the City of Košice since 2017 (Adamčeková 2018). This event con-
sists of activities known also from other festivals (e.g. competitions in manual and 
movement skills, decorative painting of children’s faces) and is linked to holidays only 
through specific Halloween props, organisers’ clothing, or the theme of painted motifs.

The close links of the holiday to showbusiness, commerce, and its use in advertising 
are another proof of its domestication, which naturally assumes general familiarity 
with it. Halloween celebration is also a platform for the production, sale, and buying 
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of services – accommodation and recreation facilities or aquatic parks organise sea-
sonal Halloween stays and weekends offering adventures, including scary parades, 
parties, and discos with Halloween menus.

Valentine’s Day in Slovakia 13 is also a domesticated, celebrated, and updated holi-
day. Its content consists of the celebration of love, partnership, friendly, and other close 
interpersonal relationships (Zajonc 2020: 113). The central figure of the Valentine’s Day 
is a saint, and even though the interpretation of the origins of this holiday in Slovakia 
is most frequently related to his life and martyrdom, it is a secular holiday. Almost 
all practices related to Valentine’s Day in Slovakia have these characteristics. Thanks 
to the personality of the saint, the holiday is also accepted by the Church, which reg-
ulates its celebration in line with Christian principles mainly in the field of partner-
ships. The Church supports the domestication of the holiday by disseminating legends 
about St. Valentine as the patron of lovers (e.g. Dian, Judák 2006: 52). Even though 
Valentine’s Day was not completely unknown in Slovakia in the 20th century, 14 it began 
to be spread and celebrated in the first half of the 1990s as a holiday whose content 
and form of celebration was close to some domestic holidays. According to a repre-
sentative questionnaire survey, almost 98% of respondents were familiar with it and 
was celebrated by 31% of the population.

While domesticated, the Valentine’s Day was also confronted with domestic tra-
ditions, holidays, etc. Its content is, in the narrow sense of word, the celebration of 
a lovers’ relationship. It is therefore compatible with some domestic holidays and 
rituals: for instance, with the tradition of expressing love affection towards a single 
girl by a decorated tree, erected by a single boy in front of her house on the eve of 
May 1 (Horváthová 1986: 205). During the process of domestication, Valentine’s Day 
was confronted with a much younger holiday which was politically important during 
the Communist regime – the International Women’s Day. Although the political elites 
demonstrated through the holiday the state’s care for women as workers and mothers, 
the holiday was also an opportunity in families or among friends or colleagues to ex-
press respect and affection towards a woman as a partner or colleague. With the par-
tial disappearance of the holiday – perceived as a relic of the Communist regime – the 
latter one was shifted from March 8 to February 14, perhaps also thanks to the prox-
imity of these dates. During its domestication, Valentine’s Day also entered domestic 
holidays. One example is its widespread celebration by fun and dance – by having fun 

 13 The basic data about Valentine’s Day was obtained in the period 2011–2021 through exploration 
research aimed at mapping the width of manifestations of the holiday practice and at studying the 
spreading and domestication of the holiday in Slovakia (Valentín... 2017a). Through the FOCUS profes-
sional agency, representative questionnaire research was also conducted in 2018 and 2019, focused 
on the degree of acceptance of the holiday, its representations and forms of celebration.

 14 In the second half of the 19th century and in the first half of the 20th century, reports on Valentine’s Day 
in England were published in Slovakia.
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and dancing at Valentine’s balls or school discos for children in masks perceived as an 
element of the tradition of balls and carnivals during the carnival period.

The range of the forms of celebrating Valentine’s Day ranges from the so-called 
American way of celebration 15 (giving of material gifts, adventures; expression of 
love or affection through Valentine’s greeting cards) through going to restaurants 
or cultural events in couples (activities organised by theatres, cinemas, restau-
rants, etc. thematically linked to Valentine’s Day) up to celebrations, balls, and 
discos, the actors of which are various large groups of people. All these forms 
are directly linked to consumption – this holiday is accompanied by shopping and 
giving gifts – and are also organised with the aim of gaining profits from the sale 
of tickets to events.

According to research data, non-commercial Valentine’s Day celebrations began 
to take place in the cities of Bratislava, Lučenec, Nitra, Prešov, Trenčín and Zvolen af-
ter 2000, organised by local self-governments with the intention of creating an op-
portunity for couples to mutually express love in an unusual way (e.g. by kiss in the 
representative premises of the historical town hall in Bratislava), while fostering love 
for their town (in Prešov, for instance, by joint consumption of a mega-cake during 
the municipal celebration). One example of combining Valentine’s Day with local tra-
ditions is an event with the motto “Drink a glass of good wine on Valentine’s Day”. 
Winemakers from one of Bratislava’s city districts (previously a village with wine-
growing and winemaking traditions) organise it for themselves as well as for other 
citizens. The nationwide event Valentine’s Drop of Blood interconnects love, belonging, 
and charity. This activity has been organised by the national Red Cross organisation 
and the national transfusion service since 2012 with the aim of reaching out to young 
people as blood donors and obtaining blood for the purposes of hospitals. After 2000, 
Valentine’s Day has also become a term for group events as an expression of love for 
nature and, more widely, for the environment. In addition to stays and recreational 
activities in nature, it also comprises activities to improve the quality of the environ-
ment – waste collection, meeting a minister to urge the prohibition of the growing of 
genetically modified crops, etc.

Events based on the combination of love for God and partner love that respects 
Christian principles include “Valentine’s pilgrimages” or “lovers’ pilgrimages”, organ-
ised by the Catholic Church. At the national level, they are held in the “national shrine” 
(Cathedral Basilica of Our Lady of Seven Sorrows) in Šaštín-Stráže, as well as in churches 
and chapels (with St. Valentine’s patronage or only with his statue or picture) at 
sites with a pilgrimage tradition (Spišská Kapitula, Krížovany, Vysoká nad Uhom).

The commercial sphere comprises important organisers of events that offer the 
opportunity to celebrate Valentine’s Day in an original way. For instance, shopping 

 15 For more details, see Zajonc 2020: 90–92.
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centres in towns and cities organise competitions for potential customers (e.g. the most 
beautiful love photography), Valentine’s Day creative workshops for children, pres-
entation of goods with Valentine’s Day themes, etc. All this is framed by the spending 
of this holiday in combination with fun, relaxation, and a unique experience.

Conclusion

The analysis of the holiday practice associated with Halloween and Valentine’s Day, 
which have become domesticated in Slovakia in the 21st century, suggests that their 
emergence has been accompanied with the penetration of eventisation in the cul-
ture of holidays and celebrations of Slovakia’s citizens, for which both holidays create 
a suitable environment.

This penetration was, on the one hand, possible because of the domestication 
of Haloween and Valentine’s Day thanks to contacts with domestic holidays. On the 
other hand, they are still perceived as new holidays. Therefore, their use for the cre-
ation of occasions with the characteristics of an event, as identified by W. Gebhardt 
(2000: 18–22), is therefore easier than in the case of holidays considered domestic. 
The linking of Halloween or Valentine’s Day with new forms of celebration is thus 
not considered as the breaking or shifting of the traditional meaning and content 
of holidays.

Eventisation in connection with Halloween or Valentine’s Day is reflected in the 
fact that some forms of their celebration have the characteristics of events, which 
was not common in Slovakia before 1990. Such events include urban Halloween 
festivals for broad population groups, experiential cultural and entertaining 
events with Halloween or Valentine’s Day themes organised with a commercial 
purpose at historical castles, religious pilgrimages, or ecological events related 
to Valentine’s Day.

Today, Halloween and Valentine’s Day are celebrated in Slovakia both in couples 
or in groups. The holiday practice in couple, which is mainly related to Valentine’s 
Day, is a permanent and common part of its celebration as a holiday of partner love. 
A part of the group forms of celebrating these two holidays has the form of experi-
ential and entertaining events organised primarily with a commercial or world-view 
purpose. With respect to these holiday practices, one of the elements of which is 
a new, unusual experience, holidays fulfil the function of a framework for social 
interaction, celebration, and relaxation. What is important is either the celebra-
tion as such, as the event does not refer primarily to the holiday itself, and, as an 
event, it has a meaning only for the participants (Bieritz 2012: 5); or, the organiser 
incorporates in the framework of the holiday – which is the case of the Valentine’s 
Day – content that is important to the given organiser (e.g. local patriotism, ecol-
ogy), thus extending its meaning and making it more attractive for the participants. 
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From the ethnological perspective, Halloween and Valentine’s Day appear as holi-
days that are currently perceived as new ones, expanding the holiday calendar of 
Slovakia’s inhabitants. At the same time, the group holiday practices combined with 
commerce and extraordinary experiences and organised at extraordinary places, 
providing the feeling of belonging, etc., are event-type of activities for Slovakia’s 
citizens and, hence, special opportunities to celebrate.

Schools, the mass media and pop-culture influence all population groups, thus 
creating and maintaining conditions for the application of business strategies of the 
commercial sphere in the field of holidays: in this way, citizens become “informed” par-
ticipants, clients, and consumers of global forms of celebrating these two new holidays, 
including the purchase of thematic goods, costumes, flowers, and gifts. This creates 
a suitable environment for the effects of eventisation with an expected broadening 
of the range of the forms of celebration with event characteristics.
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Summary

This study deals with Halloween and Valentine’s Day in Slovakia from the perspective of the 
eventisation theory elaborated on by Winfried Gebhardt (2000), which reflects on internal as 
well as external changes in the field of holidays in modern societies and seeks to elucidate the 
cultural dimension of the processes of individualisation and pluralisation during the late-moder-
nity period. The authors explore these two holidays as global phenomena with a focus on their 
holiday practice, i.e. on the ways of celebrating and spending holidays. At the same time, they 
analyse the historical and social processes related to the transformations of Europe’s and 
Slovakia’s holiday culture since the end of the 20th century. On this basis, they present research 
materials that clarify these processes of domestication as well as the ways of celebrating 
Halloween and Valentine’s Day in Slovakia. The empirical data form the basis for formulating 
findings on the ways of spending these two “new” holidays and their relationship to the process 
of eventisation of the holiday culture.

Keywords: eventisation, Halloween, celebration, holidays, holidays in Slovakia, Valentine’s Day

Translated by J. Takáčová

Streszczenie

Artykuł przedstawia analizę obchodów Halloween i walentynek na Słowacji z perspektywy teo-
rii ewentyzacji, szczegółowo opracowanej przez Winfried Gebhardt (2000). Teoria ta koncen-
truje się na wewnętrznych i zewnętrznych transformacjach obchodów świąt w nowoczesnych 
społeczeństwach i objaśnia wymiar kulturowy procesów indywidualizacji i pluralizacji w okre-
sie późnej nowoczesności. Autorzy analizują oba święta jako zjawiska globalne, skupiając się na 
praktykach ich celebracji, tj. na tym, w jaki sposób są obchodzone, a także przedstawiają pro-
cesy historyczne i społeczne związane z transformacjami sposobów świętowania, jakie zaszły 
w Europie i na Słowacji od końca XX w. Autorzy prezentują także materiały badawcze, które 
rzucają światło na procesy domestykacji oraz przybliżają sposoby świętowania Halloween 
i walentynek na Słowacji. Następnie na podstawie danych empirycznych formułują wnioski 
dotyczące sposobów spędzania tych dwóch „nowych” świąt oraz ich relacji do procesów ewen-
tyzacji kultury świętowania.

Słowa kluczowe: ewentyzacja, Halloween, obchody, święto, święta na Słowacji, walentynki

Translated by K. Michałowicz
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Gdzie świętują rodzimowiercy? 
Przedchrześcijańskie dziedzictwo 

Słowian w warunkach późnej 
nowoczesności

Where do the followers of Rodzimowierstwo celebrate?  
Pre-Christian heritage of the Slavs in the conditions of late modernity

Ogólna charakterystyka środowiska i przedmiotu badań

Celem prezentowanych przeze mnie analiz jest scharakteryzowanie czynników wpły-
wających na przestrzenne aspekty organizacji świąt dorocznych obchodzonych przez 
polskich rodzimowierców. Chciałbym pokazać i uzasadnić, że postulowany przez nich 
powrót do pewnych tradycyjnych form obrzędowości napotyka na liczne trudności 
i komplikacje, których podłożem są społeczno-kulturowe warunki późnej nowocze-
sności. Wykorzystując ten przykład, pragnę zarazem postawić szerszą tezę, że w dzi-
siejszych czasach sposób obchodzenia świąt religijnych jest często kształtowany przez 
różnego rodzaju okoliczności, które nie należą do porządku sacrum.

Polskie rodzimowierstwo jest współczesną religią pogańską 1, która odwołuje się 
do wierzeń przedchrześcijańskich Słowian, stanowiąc zarazem część szerszego ruchu 

 1 Ogólną charakterystykę współczesnych religii pogańskich w Polsce przedstawia Maciej Strutyński 
(2014), szerzej na temat historii rodzimowierstwa piszą natomiast Remigiusz Okraska (2001) i Scott 
Simpson (2000).
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rodzimowierstwa słowiańskiego (zob. Aitamurto 2016; Lesiv 2013; Shizhensky 2021). 
Pomijając doktrynalne różnice między poszczególnymi grupami, można powiedzieć, że 
jest to religia politeistyczna, w której centralną rolę odgrywa kult osobowych bogów 
oraz kult przodków, a wierzenia i obrzędy są rekonstruowane za pomocą swoistej 
rewitalizacji źródeł historycznych i etnograficznych (Grochowski 2020) oraz sakrali-
zacji wybranych elementów współczesnej rzeczywistości (Simpson 2012). Rodzimo-
wierstwo jest prawdopodobnie największym odłamem współczesnego polskiego 
pogaństwa, przy czym dokładna liczba jego wyznawców jest trudna do określenia, 
m.in. dlatego że jest to środowisko rozproszone i nie posiadające silnych struktur orga-
nizacyjnych. Choć aktualnie istnieją w Polsce aż cztery oficjalnie zarejestrowane rodzi-
mowiercze związki wyznaniowe 2, to zdecydowana większość wyznawców nie należy 
do żadnego z nich, tylko działa w grupach, które mają charakter nieformalny albo są 
zarejestrowane jako fundacje lub stowarzyszenie świeckie (Simpson 2013: 115–120). 
Grupy tego typu określane są zwykle jako gromady, a ich duchowymi liderami, peł-
niącymi zarazem funkcję głównych kapłanów są osoby określane mianem żerców. 
Na podstawie szacunkowych obliczeń można przypuszczać, że aktualnie na terenie 
Polski działa ok. 30 takich grup, które razem ze wspomnianymi związkami wyzna-
niowymi zrzeszają w sumie ok. 1 000 stałych wyznawców.

Przedstawione w niniejszym artykule analizy i wnioski formułuję na podstawie 
danych zgromadzonych w trakcie badań terenowych prowadzonych przeze mnie na 
obszarze całej Polski w latach 2018–2021, które objęły 25 wywiadów etnograficznych 
z 28 osobami (głównie z liderami najbardziej aktywnych grup), obserwację uczest-
niczącą w organizowanych przez rodzimowierców świętach oraz liczne nieformalne 
rozmowy podczas spotkań towarzyskich i wspólnych podróży. Uzupełnienie stano-
wią źródła zastane w postaci różnego rodzaju publikacji (książki, czasopisma, blogi 
internetowe, filmy w serwisie YouTube), których autorami są polscy rodzimowiercy.

Zanim przejdę do rozwinięcia zasadniczej tezy moich rozważań oraz prezentacji 
szczegółowych analiz, chciałbym zarysować w skrócie ogólne właściwości struktu-
ralne świąt rodzimowierczych.

W rodzimowierstwie występują dwa zasadnicze typy świąt: związane z cyklem 
kalendarzowym oraz związane z cyklem życia ludzkiego 3. Przedmiotem moich dal-
szych analiz będą wyłącznie te pierwsze. Te drugie (należą do nich rodzanice, postrzy-
żyny/kosopleciny, swadźba oraz tryzna) mają co prawda podobne cechy strukturalne 

 2 W okresie prowadzenia badań aktywnie działały jedynie dwa z nich (Rodzimy Kościół Polski oraz 
Rodzima Wiara), pozostałe dwa (Polski Kościół Słowiański oraz Zachodniosłowiański Związek Wyzna-
niowy „Słowiańska Wiara”) od dłuższego czasu nie wykazywały zauważalnej aktywności. W 2018 r. kilka 
gromad złożyło wspólnie wniosek o rejestrację Związku Wyznaniowego Rodzimowierców Polskich 
Ród; w momencie pisania niniejszego tekstu procedura rejestracji ciągle jednak nie była zakończona.

 3 Należy jednak dodać, że w praktykach religijnych niektórych grup rodzimowierczych pojawiają się 
również okazjonalnie rytuały nie związane z tymi cyklami, np. obrzędy inicjacyjne żerców, obrzędy 
sprowadzające deszcz w trakcie suszy czy obrzędy nadania nowego imienia.
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oraz w znacznej mierze podlegają zbliżonym uwarunkowaniom, jednak zarazem po-
siadają nieco odmienną specyfikę (również jeśli chodzi o aspekty przestrzenne), tak 
iż nie wszystkie prezentowane tu charakterystyki i opisywane zjawiska odnoszą się 
do nich w pełnym zakresie.

Rodzimowierczy kalendarz świąt dorocznych oparty jest na cyklu solarnym i od-
wołuje się do idei momentów granicznych. Zgodnie z tym założeniem cztery główne 
święta to Szczodre Gody (przesilenie zimowe), Jare Gody (równonoc wiosenna), Kupała 
(przesilenie letnie) i Plony (równonoc jesienna). Piąte z głównych świąt to Dziady, które 
obchodzone są na przełomie października i listopada. Zdecydowana większość grup 
rodzimowierczych oprócz świąt głównych obchodzi również kilka świąt dodatkowych. 
Do najczęściej praktykowanych należą: Święto Welesa/Gromnica (luty), Maik/Dziady 
Wiosenne (początek maja), Święto Peruna (połowa lipca), Święto Mokoszy/Wieńcowe 
(połowa sierpnia) 4. W przypadku tych świąt nie ma już jednak ogólnej zasady zarówno 
w kwestii ich zestawu oraz nazw (te same święta w różnych gromadach mogą być 
obchodzone pod nieco innymi nazwami), jak i sposobu wyznaczania ich terminów, 
chociaż te ostatnie są często skorelowane ze świętami chrześcijańskimi uważanymi 
za schrystianizowane formy wcześniejszych obrzędów pogańskich (np. Gromnica 
i Święto Mokoszy odbywają się w okolicach Ofiarowania Pańskiego i Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny).

W typowym przebiegu świąt dorocznych można wyróżnić trzy etapy: przygoto-
wania, obrzęd i biesiadę. Etap przygotowań może niekiedy obejmować działania wy-
konywane wcześniej w domach uczestników (np. pieczenie obrzędowego pieczywa 
czy wykonywanie niektórych przedmiotów rytualnych), jego zasadnicza część roz-
grywa się jednak już na miejscu obrzędu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. Na 
ten etap składają się m.in. przyjazd poszczególnych uczestników na miejsce święta 
i powitania, przygotowanie przestrzeni obrzędowej (szerzej omawiam je w dalszej 
części tekstu), ćwiczenie pieśni, ustalanie ról pełnionych w trakcie obrzędu i szczegó-
łów jego przebiegu. Obrzędy rodzimowiercze odbywają się prawie zawsze na wolnym 
powietrzu. Podobnie jak w innych współczesnych religiach pogańskich mają one tro-
istą strukturę, na którą składa się wykreowanie świętej przestrzeni, przeprowadzenie 
w niej określonych działań rytualnych, a następnie opuszczenie tej przestrzeni (Ma-
gliocco 2004: 138–142). W praktykach rodzimowierczych struktura ta realizowana 
jest najczęściej za pomocą następujących elementów: a) oczyszczenie uczestników 
obrzędu i utworzenie przez nich rytualnego kręgu; b) rozpalenie ogniska obrzędowego 

 4 W poszczególnych gromadach obchodzone są jeszcze inne święta cyklu rocznego, np. Święto Roda, 
Święto Jarowita, Święto Chorsa. Prócz tego, od 2016 r. polscy rodzimowiercy obchodzą Święto Stado 
(koniec maja), które jest jednak świętem nietypowym, ponieważ ma charakter dużego ogólnopolskiego 
spotkania, w czasie którego elementy obrzędowe łączone są z elementami edukacyjnymi (wykłady, 
warsztaty), rozrywkowymi (koncerty, konkursy, zawody) i komercyjnymi (sprzedaż wydawnictw, 
rękodzieła).
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w centrum utworzonego kręgu; c) modlitwy do poszczególnych bogów i składanie 
im ofiar zbiorowych przez żerców i wyznaczonych ofiarników; c) składanie ofiar in-
dywidualnych przez pozostałych uczestników obrzędu; d) toast w kręgu (zdrawica) 
i/lub dzielenie się obrzędowym pieczywem (kołaczem); e) rozwiązanie rytualnego 
kręgu. Powyższa struktura jest realizowana za pomocą różnych działań słownych, 
muzycznych i ruchowych oraz modyfikowana w zależności od rodzaju obchodzo-
nego święta. Etap trzeci, czyli biesiada, może się odbywać w dwóch zasadniczych 
wariantach: a) w tym samym miejscu co obrzęd, bezpośrednio po jego zakończeniu, 
b) w innym miejscu, w zamkniętym pomieszczeniu, do którego uczestnicy muszą się 
przemieścić po zakończeniu obrzędu. W pierwszym przypadku, ze względu na bardzo 
silną sakralizację i tabuizację ognia obrzędowego (określanego jako święty ogień, do 
którego składana jest większość ofiar), w wielu gromadach istnieje praktyka rozpa-
lania w niewielkim oddaleniu drugiego ogniska (nazywanego ogniskiem biesiadnym), 
przy którym odbywa się konsumpcja przygotowanych wcześniej potraw i napojów 
oraz toczą się swobodne rozmowy, przeplatane niekiedy graniem na instrumentach, 
śpiewaniem pieśni i innymi zabawami towarzyskimi.

Bardzo ważną cechą świąt rodzimowierczych jest ich silna wariantywność. Za-
równo zestaw świąt, jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie sposobu ich obcho-
dzenia mogą się dość mocno różnić w poszczególnych gromadach. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że rodzimowierstwo przez większość wyznawców uznawane jest za 
religię policentryczną, tzn. taką, która ze względu na swój etniczny/lokalny charakter 
niejako z natury cechuje się dużym zróżnicowaniem i nie dąży się w niej do ustalenia 
jakiegoś jednego, sformalizowanego i obowiązującego wszystkich kanonu wierzeń 
oraz działań obrzędowych, te bowiem kształtowane są poprzez praktykowanie religii 
w obrębie poszczególnych gromad (Grochowski 2020: 219). Wariantywność świąt ro-
dzimowierczych nie zmienia jednak faktu, że zarówno pod względem strukturalnym, 
jak i funkcjonalnym, a także na poziomie pewnych rozwiązań logistycznych, cechuje 
je zasadnicza jedność. Jedność ta oznacza także, że odmienne w szczegółach sposoby 
świętowania poszczególnych gromad podlegają tym samym uwarunkowaniom oraz 
natrafiają na bardzo podobne problemy.

Główną tezę, jaką chciałbym rozwinąć w swoich rozważaniach, można ująć nastę-
pująco: w rodzimowierstwie sposób obchodzenia świąt kształtowany jest przez zróż-
nicowane i niejednorodne czynniki, które wchodzą ze sobą w specyficzne interakcje 
o charakterze konfliktowym. Ujmując rzecz najogólniej, można powiedzieć, że dążenie 
do odtworzenia wierzeń i praktyk charakterystycznych dla kultur przednowoczesnych 
(tradycyjnych) zderza się tu ze światopoglądowymi, społecznymi i organizacyjnymi 
realiami późnej nowoczesności. Z tego zderzenia wyłania się zaś rzeczywistość dy-
namiczna, niejednorodna i obfitująca w różnego rodzaju paradoksy.

Zasadnicze ramy świętowania w rodzimowierstwie wyznaczają dwie uzupełnia-
jące się idee charakterystyczne dla myślenia mityczno-magicznego. Pierwsza zakłada 
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niehomogeniczność kosmosu, w którym wyodrębnia się jakościowo różne segmenty 
sytuowane w dualistycznym układzie sacrum – profanum (Eliade 1993: 53–58). Druga 
polega na uznaniu owego kosmosu za swego rodzaju integralną całość, której poszcze-
gólne elementy pozostają w stałych relacjach i mogą się ze sobą komunikować (Cas-
sirer 2020: 124–136; Pawluczuk 1972: 68–83). Zgodnie z tymi ideami rodzimowiercze 
święta powinny się odbywać w określonych momentach cyklu rocznego (lub cyklu 
ludzkiego życia) oraz w określonych miejscach, a zarazem ich podstawowym celem 
powinno być nawiązywanie i podtrzymywanie relacji ze sferą sacrum, czyli w tym 
przypadku z bogami i zmarłymi przodkami.

Problemem jest tu jednak wypełnienie owych podstawowych założeń konkret-
nym materiałem wierzeniowym, a zarazem praktyczny wymiar organizacji świąt. Brak 
bezpośredniego przekazu tradycji oraz fragmentaryczność i niepewność danych na 
temat religii przedchrześcijańskich Słowian sprawiają, że rodzimowiercy zmuszeni 
są rekonstruować dawne sposoby świętowania poprzez wspomnianą rewitalizację 
różnego rodzaju źródeł. W tym miejscu mamy do czynienia z pierwszym paradoksem. 
Powrót do przednowoczesnych form kultury odbywa się tu poprzez zastosowanie 
środków i procedur z gruntu nowoczesnych, ukształtowanych w obrębie paradygmatu 
scjentystycznego, w ramach którego następuje proces rozdzielenia religii i nauki (Pig-
liucci 2019: 241–272). Forma i treść rodzimowierczych świąt – w odróżnieniu od świąt 
obchodzonych przez dawnych Słowian – nie są bowiem wynikiem bezrefleksyjnego 
przejmowania tradycji przodków przez kolejne pokolenia. Kształtują się one w procesie 
refleksyjnych wyborów, prób, dyskusji, wymiany doświadczeń, porównań i zapoży-
czeń, w których bardzo istotną rolę odgrywa analiza źródeł i opracowań naukowych, 
w tym także dostosowywanie kształtu wierzeń i praktyk religijnych do zmieniającego 
się stanu badań nad religią przedchrześcijańskich Słowian.

Taka sytuacja ma znaczenie fundamentalne, leży bowiem u samych podstaw my-
ślenia i działania w procesie rekonstrukcji wierzeń i obrzędów, ale oczywiście praktyki 
związane ze świętowaniem są tu uwarunkowane przez wiele innych nietradycyjnych 
czynników. Ze względu na ograniczone rozmiary niniejszego artykułu chciałbym sku-
pić się na analizie jedynie pewnej grupy spośród nich i pokazać, w jaki sposób kształ-
tują one tylko jeden, ale za to bardzo istotny aspekt celebracji świąt, a mianowicie 
ich wymiar przestrzenny.

Dlaczego rodzimowiercy nie mogą świętować tam,  
gdzie świętowali dawni Słowianie?

Problem miejsc kultu przedchrześcijańskich Słowian stanowi jeden z głównych przed-
miotów dyskusji toczonych przez archeologów, historyków i religioznawców, którzy 
w tym zakresie formułują nierzadko rozbieżne koncepcje (zob. Gieysztor 2006: 215–230; 
Kajkowski 2017: 11–85; Łowmiański 1986: 153–156; Sikorski 2018: 170–204, 260-285; 
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Słupecki 2006: 63–81; Szczepanik 2020: 258–261). Z perspektywy rekonstrukcji ro-
dzimowierczych praktyk religijnych, istotne znaczenie dla przestrzennej organizacji 
obrzędów mają następujące kwestie podejmowane w tego rodzaju badaniach:
1. Jakie były ogólne zasady religijnej waloryzacji przestrzeni w wierzeniach dawnych 

Słowian? W tym przypadku ważne są przede wszystkim ustalenia dotyczące wspo-
mnianej idei niehomogeniczności kosmosu, zgodnie z którą szczególne znaczenie 
mają zwłaszcza miejsca o charakterze mediacyjnym, postrzegane jako granice lub 
łączniki pomiędzy różnymi typami przestrzeni (np. drogi, miedze, góry, źródła, rzeki, 
mokradła, wyspy). Miejsca te odgrywały istotną rolę w praktykach obrzędowych, 
ponieważ w świetle światopoglądu mityczno-magicznego posiadały właściwości 
sakralne, a tym samym podejmowane w nich działania mogły prowadzić do innych 
skutków, niż analogiczne czynności wykonywane w miejscach świeckich (Stomma 
1986: 156–166). W tym kontekście podkreśla się też wyjątkowe znaczenie mitów 
kosmogonicznych fundujących strukturalny porządek świata z zasadniczym po-
działem na trzy sfery (górną/niebieską, środkową/ziemską i dolną/chtoniczną) 
oraz punktem centralnym (axis mundi) umożliwiającym komunikację między tymi 
sferami (Szczepanik 2020: 261–272; Tomicki 1976: 74–75). Wskazuje się również 
na to, że na ów wertykalny trójpodział nakłada się dualistyczne myślenie w ho-
ryzontalnych kategoriach orbis interior – orbis exterior z charakterystyczną ideą 
lokalnej przestrzeni uznawanej za centrum świata (Zając 2004: 153–156).

2. Jakie rodzaje miejsc świętych i miejsc kultu występowały u dawnych Słowian? 
Chodzi tu zwłaszcza o dominującą koncepcję, zgodnie z którą budowanie świątyń 
w formie zamkniętych obiektów nie było powszechne i ograniczało się w zasadzie 
do północno-zachodniej Słowiańszczyzny, a na pozostałym obszarze działania 
kultowe praktykowano na otwartej przestrzeni (trzebiszcza) i lokalizowano czę-
sto w charakterystycznych miejscach, takich jak wyspy na jeziorach, góry, gaje 
czy źródła (Urbańczyk 1991: 71–81).

3. Jak wyglądała organizacja tych miejsc oraz ich wyposażenie? Tu istotne są zwłasz-
cza trzy aspekty: przestrzenne wyodrębnienie (ogrodzenia, bramy, kamienne 
kręgi, wały kultowe); sposób składania ofiar (paleniska obrzędowe i pozostałości 
ofiar) oraz przedmioty służące do sprawowania kultu, zwłaszcza posągi bogów 
i formy graficzne symbolizujące sferę sacrum (Kajkowski 2017: 57–85; Szczepa-
nik 2020: 92–248).

4. Gdzie konkretnie te miejsca się znajdowały? W tym przypadku chodzi o ustalenie 
za pomocą badań archeologicznych rzeczywistych lokalizacji miejsc kultu przed-
chrześcijańskich Słowian.

Wszystkie wskazane powyżej kwestie mają istotne znaczenie dla ogólnych zało-
żeń związanych z przestrzenną organizacją świąt rodzimowierczych. Po pierw-
sze, preferuje się miejsca, które posiadają pewien potencjał mediacyjny i w jakiś 
sposób odzwierciedlają mityczne struktury kosmosu (brzegi rzek i jezior, wzgórza, 
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rozstajne drogi, miejsca pod okazałymi drzewami), a zarazem przyjmuje się za-
łożenie, że przestrzeń obrzędowa w momencie celebracji rytuału stanowi środek 
świata, z centralnym punktem wyznaczanym przez święty ogień, który traktowany 
jest jako medium łączące poszczególne sfery kosmosu i umożliwiające skuteczne 
przekazywanie ofiar bogom. Po drugie, preferuje się miejsca otwarte, nie tylko ze 
względu na możliwość rozpalenia ognia, ale również ze względu na założenie, iż 
kontakt z bogami jest w nich łatwiejszy, bardziej naturalny i zgodny ze słowiańską 
tradycją. Po trzecie, dąży się do wyraźnego wyodrębnienia świętej przestrzeni po-
przez utworzenie i tabuizację obrzędowego kręgu 5 oraz jej dodatkową sakraliza-
cję za pomocą symboli religijnych, zwłaszcza figur i posągów bogów. Po czwarte 
wreszcie, miejsca kultu przedchrześcijańskich Słowian (potwierdzone lub domnie-
mane) uważa się z reguły za szczególnie korzystne, a zarazem w pewnym sensie 
naturalne lokalizacje dla organizacji świąt.

Podejmowane przez rodzimowierców próby odtworzenia tradycyjnych (przed-
chrześcijańskich) form przestrzennych relacji ze sferą sacrum napotykają na liczne 
problemy i wiążą się z różnego rodzaju dylematami, wynikającymi z aktualnych 
uwarunkowań społeczno-kulturowych. Szczególnie brzemienne w konsekwencje 
i kłopotliwe wydają się cztery rodzaje owych uwarunkowań.

Pierwszy polega na tym, że możliwości korzystania przez rodzimowierców ze 
znanych współcześnie miejsc kultu dawnych Słowian są zwykle w różnym stopniu 
ograniczone. Co więcej, ograniczenia te okazują się z zasady tym większe, im lepiej 
zbadany i poświadczony jest sakralny status danej lokalizacji. Stan ten dobrze oddaje 
sytuacja w dwóch najważniejszych w Polsce miejscach kultu przedchrześcijańskich 
Słowian, a mianowicie na Ślęży (Dolny Śląsk) i na Łyścu (Góry Świętokrzyskie). Poza 
przepisami regulującymi ich status prawny oraz obowiązujące tam warunki ochrony 
przyrody (park narodowy w przypadku Łyśca oraz rezerwat krajobrazowo-geologicz-
no-archeologiczny w przypadku Ślęży), mamy w nich do czynienia z ekspansywną 
działalnością Kościoła katolickiego oraz wzmożonym ruchem turystycznym. W kon-
sekwencji sprawowanie tam rodzimowierczych praktyk religijnych jest mocno utrud-
nione. W tej sytuacji święta urządzane są nierzadko w pobliżu tych miejsc, a w ra-
mach obchodów – już poza samym obrzędem religijnym – organizuje się wycieczki 
na Ślężę i Łysiec, które mają wymiar nie tylko krajoznawczy, ale też w jakiejś mierze 
duchowy czy obrzędowy, wiążą się bowiem niekiedy z podejmowaniem pewnych 
czynności rytualnych (np. składaniem ofiar pod drzewami). Organizowanie świąt 
w innych znanych lokalizacjach kultu przedchrześcijańskich Słowian również nie 
jest proste, wiąże się bowiem z koniecznością uzyskania zgody odpowiednich władz, 
te zaś z kolei domagają się zwykle przedstawienia opinii konserwatora zabytków 

 5 W niektórych gromadach tabuizacja ta ma formę zakazu wchodzenia do i wychodzenia z kręgu podczas 
trwania obrzędu i/lub nakazu obrzędowego oczyszczenia (wodą, solą, dymem lub dźwiękiem bębna) 
przed wejściem do kręgu.
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oraz lokalnego nadleśnictwa. Biurokratyczna procedura, którą trzeba przejść przed 
każdym świętem bez gwarancji pozytywnego efektu (zdarza się, że konserwator 
zabytków lub nadleśnictwo nie zgadzają się na rozpalanie ognia w danym miejscu), 
sprawia, że stosunkowo niewiele gromad podejmuje wysiłek, by legalnie organizować 
święta w miejscach, gdzie czynili to dawni Słowianie. Warto na marginesie dodać, że 
w szerszej perspektywie opisywana sytuacja rodzi liczne napięcia wokół „świętych 
miejsc” Słowian, przeradzające się niekiedy w otwarte konflikty. Przykładem takich 
zdarzeń z ostatnich lat mogą być choćby protesty w związku ze zorganizowanymi 
na Ślęży obchodami 1050 rocznicy chrztu Polski (K 2016; AD 2016), konflikt o posąg 
Świętowita na Babiej Górze w okolicach Choroszczy (Bukłaha 2018) czy protesty 
w sprawie planów budowy kaplicy na górze Rowokół w Słowińskim Parku Narodo-
wym (Stawikowska 2017).

Nieco inny rodzaj uwarunkowań wynika ze zderzenia pewnych właściwości 
strukturalnych świąt rodzimowierczych z obowiązującymi w Polsce przepisami. 
Jak wspomniano, jednym z zasadniczych elementów obrzędu jest rozpalenie świę-
tego ognia (niekiedy także dodatkowo ogniska biesiadnego). W czasie niektórych 
świąt ważny jest również bezpośredni dostęp do zbiornika wodnego, a w przy-
padku Kupały możliwość dokonania w nim rytualnej kąpieli. Polskie przepisy do-
tyczące używania otwartego ognia są dość restrykcyjne i ograniczają możliwość 
rozpalania ognisk nie tylko w lasach czy przestrzeniach publicznych, ale także 
na prywatnych działkach 6. Korzystanie ze zbiorników wodnych bywa również 
problematyczne, np. ze względu na dzierżawienie ich przez koła wędkarskie lub 
inne podmioty zajmujące się hodowlą ryb. Okazuje się więc, że administracyjne 
ograniczenia w organizacji świąt dotyczą nie tylko miejsc o statusie zabytków 
archeologicznych, ale wszelkich przestrzeni publicznych oraz – w pewnym za-
kresie – terenów prywatnych.

Trzeci rodzaj czynników, które kształtują problemy przestrzennej organizacji 
świąt, związany jest z warunkami wytwarzanymi przez kapitalizm i gospodarkę 
przemysłową. Charakterystyczne dla nowoczesności utowarowienie rozmaitych 
obszarów życia dotyka również ziemi i przyrody (Polanyi 2010: 213–228) i w znaczny 
sposób ogranicza swobodne korzystanie z przestrzeni, która co do zasady prawie 
zawsze ma jakiegoś właściciela. W konsekwencji dostęp do różnego rodzaju miejsc 
(w tym lasów, jezior, rzek) staje się coraz bardziej problematyczny i zaczyna pod-
legać regułom działania rynku. Sytuacja ta sprawia, że rodzimowiercy, poszukując 
miejsc dogodnych do organizacji swoich świąt, coraz częściej uczestniczą w kapi-
talistycznej grze rynkowej. Kupując lub dzierżawiąc ziemię, a także wynajmując 
miejsca na poszczególne święta, w istocie stają się oni jednym z graczy na rynku 

 6 Zasady te reguluje m.in. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (art. 30); Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; a także art. 144 Kodeksu cywilnego.
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nieruchomości i usług, gdzie konkurują z innymi graczami o zasoby, których ceny 
kształtowane są przez kapitalistyczną logikę podaży i popytu. Wymuszany przez 
tę logikę wzrost cen nieruchomości i dzierżaw sprawia przy tym, że pozbawione 
silnej struktury organizacyjnej oraz niezbędnego kapitału rodzimowierstwo bardzo 
często nie jest w stanie uczestniczyć w tej grze na równych prawach, co znacząco 
komplikuje realizację projektów dotyczących organizacji własnych miejsc kultu.

Czwarty rodzaj uwarunkowań polega na tym, że pozareligijne życie rodzimo-
wierców rozgrywa się w warunkach późnej nowoczesności z charakterystycznymi 
dla niej zasadami płynności i wykorzeniania relacji społecznych, które determinują 
zarówno zawodowe, jak i osobiste aspekty owego życia (Bauman 2006; Giddens 
2010). W tych warunkach członkowie gromad rodzimowierczych nie tworzą trwałych 
wspólnot lokalnych, lecz bardziej lub mniej tymczasowe wspólnoty wyboru, oparte na 
podzielaniu tych samych przekonań i wspólnym praktykowaniu obrzędów religijnych. 
W konsekwencji bardzo często mieszkają w znacznym oddaleniu od siebie, a dodat-
kowo uczestniczą w procesach migracyjnych związanych z edukacją, zmianami miejsc 
pracy, domów czy partnerów życiowych. Warto dodać, że zgodnie z ogólną tendencją 
do prywatyzacji religii w świecie ponowoczesnym (Mariański 2010: 175–194), rów-
nież tutaj dość częstym zjawiskiem są migracje wiernych pomiędzy poszczególnymi 
gromadami, wynikające z poszukiwania takiej grupy, której specyfika odpowiadałaby 
indywidualnym preferencjom poszczególnych wyznawców. W tej sytuacji gromady 
rodzimowiercze cechuje swoista de-organizacja przestrzenna, a zarazem znaczna 
mobilność. Ta ostatnia jest dodatkowo wzmacniana przez uwarunkowania techno-
logiczne (przede wszystkim względnie łatwy dostęp do prywatnych środków trans-
portu oraz powszechnie dostępne narzędzia komunikacji cyfrowej), które znacząco 
ułatwiają zarówno przemieszczanie się, jak współdziałanie na znaczne odległości 
podczas organizacji świąt.

Wszystkie te uwarunkowania sprawiają, że w praktyce przestrzenne aspekty świąt 
rodzimowierczych znacznie odbiegają od ideowych założeń charakterystycznych dla 
religijnego myślenia społeczności przednowoczesnych. Przede wszystkim – jak sy-
gnalizowałem – gromady rodzimowiercze nie tworzą zakorzenionych w konkretnym 
miejscu wspólnot lokalnych, a tym samym nie posiadają odziedziczonej po przodkach 
i religijnie waloryzowanej własnej ziemi, która stanowiłaby odpowiednik mitycznego 
centrum świata i „naturalną” lokalizację wszelkich działań rytualnych, a jeśli nawet 
wskazują na przynależne im prawa do takich miejsc, nie mogą z nich swobodnie ko-
rzystać. W tej sytuacji zmuszeni są do poszukiwania i swoistego rekonstruowania 
przestrzeni obrzędowych w różnych miejscach, które są dla nich dostępne. Owe po-
szukiwania i rekonstrukcje odbywają się zaś w warunkach ponowoczesnej zmienności 
i niepewności oraz w ramach wspomnianego paradygmatu refleksyjnych wyborów, 
a więc wymagają nieustannego dokonywania analiz, podejmowania niełatwych de-
cyzji oraz przyjmowania zróżnicowanych strategii działań.
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W poszukiwaniu miejsc kultu

Opisane powyżej zespoły czynników wpływają na to, że miejsca, w których rodzimo-
wiercy organizują swoje święta są zróżnicowane, często się zmieniają oraz są bardziej 
lub mniej oddalone od miejsc zamieszkiwania wiernych. Należy dodać, że dość po-
wszechną praktyką, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, jest również organizowanie 
tzw. świąt wyjazdowych, które wiążą się z kilkudniowym (najczęściej weekendowym) 
pobytem w lokalizacjach bardziej odległych (w przypadku niektórych osób może to 
być nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania).

Wspomniane powyżej strategie działania, w zakresie przestrzennej lokalizacji 
świąt, służą przede wszystkim poszukiwaniu oraz uzyskiwaniu względnie pewnego 
i stałego dostępu do miejsc posiadających optymalne właściwości, czyli takich, które, 
z jednej strony, odpowiadałyby w jakimś zakresie ideowym wyznacznikom obrzędo-
wości (np. dostęp do zbiornika wodnego, możliwość rozpalenia ognia i rytualnej ką-
pieli, obecność wzniesienia i/lub określonego typu drzew), z drugiej strony, spełnia-
łyby podstawowe warunki organizacyjno-logistyczne (np. infrastruktura niezbędna 
do zorganizowania biesiady i noclegów, względna intymność/spokój, dobre relacje 
z właścicielami terenu i/lub sąsiadami, rozsądna odległość od miejsc zamieszkania 
członków gromady). Strategie mające na celu zminimalizowanie niepewności i unik-
nięcie swoistego „błąkania się” nie zawsze zmierzają przy tym do ustalenia jednego 
stałego miejsca organizacji świąt. Wiele gromad preferuje w tym zakresie rozwiązanie, 
które polega na określeniu pewnego zestawu lokalizacji wybieranych alternatywnie 
w zależności od typu święta i/lub bieżących okoliczności. Prezentowane poniżej wy-
powiedzi żerców oddają takie właśnie podejście do przestrzennej lokalizacji obrzędów, 
a zarazem ukazują pewne związane z tym niuanse i komplikacje.

Planujemy, w których miejscach to się odbędzie. (…) To nie są przypadkowe miejsca, 

(…) zazwyczaj są to miejsca szczególne, jeżeli chodzi o ich taką wartość duchową, albo 

miejsca położone blisko wody, rzeki, stawu, i też staramy się z takich miejsc korzystać 

(…). Na Święto Kupały korzystaliśmy akurat z miejsca ogólnie dostępnego, publicznego, 

gdzie też można rozpalić ognisko. Ale tutaj musieliśmy poczekać, aż wszystkie osoby 

korzystające z danego miejsca opuszczą je, no i dopiero wtedy… [mogliśmy zacząć ob-

rzęd]. Na szczęście to wszystko wydarzyło się przed zachodem słońca. Kiedy rozpoczy-

naliśmy obrzędowanie, już był taki względny spokój i można było działać (WE-R-006) 7.

W jakich miejscach organizujecie obrzędy?

 7 Numery w nawiasach oznaczają wywiady etnograficzne znajdujące się w archiwum autora. Ze wzglę-
dów etycznych stosuję anonimizację moich rozmówców oraz usuwam niektóre informacje odnoszące 
się do konkretnych miejsc, o których jest mowa w wywiadach.
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Na dziko. Nie mamy chramu (…), ale mamy kilka takich swoich miejsc, w zależności od 

tego, pod które święto lepiej dane miejsce pasuje, no to wtedy tam organizujemy. To 

się zmienia dość często (WE-R-022).

Mamy kilka miejsc, z których korzystamy. I to, z którego z nich korzystamy, zależy 

od święta (…). Większość świąt, zwłaszcza jeśli chodzi o porę jasną, obchodzimy w takim 

kręgu kamiennym, który jest obok kamieniołomu Liban (…). To jest miejsce, którego nie 

stworzyli rodzimowiercy, tylko to stworzył ruch związany z jakimś tam guru od grania 

na gongach, około 15 lat temu. Natomiast lokalne środowisko rodzimowiercze czy też 

neopogańskie (…) często obrzęduje w tym miejscu  (…). Koło Kopca Wandy obchodzimy 

Dziady jesienne i Święto Welesowe (…), pod Kopcem Kraka obchodzimy Szczodre Gody 

(WE-R-020).

Jeśli się już działa 2–3 lata, to ma się jakąś pulę miejsc (…). Mamy składki, które idą 

na to, żeby opłacić dane miejsce. Z reguły wybieramy takie miejsca, które dają nam 

prywatność, swobodę i jesteśmy, praktycznie, u siebie, a płacimy bardzo małe koszta. 

Czyli po prostu wynajmujemy sobie jakiś teren, na przykład kemping (…), gdzie stoi ja-

kaś chata, gdzie możemy się schować nawet w zimę i rozpalić sobie w piecu. Albo jakieś 

ośrodki, gdzie jesteśmy traktowani jak przyjaciele, że nas wspierają ci różni właściciele 

(…) i dzięki temu mamy gdzie być (WE-R-015).

Przyjmowane przez poszczególne gromady strategie przestrzennej lokalizacji świąt 
obejmują najczęściej jakąś kombinację złożoną z sześciu podstawowych opcji:
a. korzystanie z publicznych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych wyznaczonych 

i przygotowanych do rozpalania ognia (zob. fot. 2);
b. uzyskiwanie od odpowiednich władz pozwoleń na organizowanie świąt w innych 

miejscach publicznych (parki, plaże, tereny leśne);
c. organizowanie obrzędów „na dziko”, czyli w odosobnionych i mało uczęszczanych 

miejscach publicznych (np. miejskie nieużytki, brzegi jezior i rzek) bez zdobywania 
stosownych pozwoleń;

d. wynajmowanie prywatnych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (gospo-
darstw agroturystycznych, kempingów, ośrodków/schronisk turystycznych, obiek-
tów organizujących imprezy rozrywkowe i integracyjne itp. – zob. fot. 1, 6);

e. organizowanie świąt na terenie obiektów administrowanych przez instytucje pu-
bliczne (np. domy kultury, muzea, grodziska, skanseny – zob. fot. 3);

f. bezpłatne korzystanie z prywatnych działek i obiektów użyczonych przez człon-
ków gromady lub osoby zaprzyjaźnione.

Realizacja każdej z powyższych opcji pociąga za sobą pewne problematyczne kon-
sekwencje. Opcja a) często nie zapewnia intymności niezbędnej do komfortowego 
sprawowania obrzędów religijnych (obecność przypadkowych osób, możliwość za-
kłócania obrzędów, bałagan i/lub zły stan techniczny tych miejsc). Opcja b) wiąże się 
z każdorazowym uzyskiwaniem pozwoleń i omawianymi wcześniej komplikacjami 
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natury biurokratycznej. Opcja c) jest ryzykowna ze względu na możliwość przerwania 
obrzędu przez policję lub straż miejską oraz związane z tym konsekwencje w postaci 
mandatów karnych za nielegalne rozpalenie ognia. Realizacja opcji d) jest ograniczona 
możliwościami finansowymi danej gromady oraz wspomnianymi wcześniej zmien-
nymi warunkami ekonomicznymi na rynku usług i nieruchomości. Opcja e) wiąże się 
z koniecznością dostosowania przebiegu święta do zasad funkcjonowania konkret-
nej instytucji (np. godziny otwarcia, bilety wstępu, przepisy BHP), a często również 
z koniecznością pogodzenia rozbieżnych interesów rodzimowierców i instytucji pu-
blicznych. Te ostatnie oczekują niekiedy, że organizowane święta będą miały status 
otwartych wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, co prowadzi do zacierania granicy 
między obrzędem religijnym a działaniami grup rekonstrukcyjnych 8. I wreszcie opcja 
f) – pozornie najbardziej komfortowa – w praktyce nierzadko okazuje się nie tylko 
trudna do realizacji, ale zarazem mało stabilna. Jest ona bowiem w oczywisty sposób 
uzależniona od zaangażowania i materialnego poświęcenia wyznawców lub sym-
patyków rodzimowierstwa. Ich sytuacja życiowa, a tym samym status prawny oraz 
funkcja ekonomiczna posiadanych nieruchomości, ulegają jednak zmianom. Co więcej, 
zmiany te dotyczyć mogą także ich zaangażowania w życie gromady, a nawet samego 

 8 W niektórych przypadkach mogą się tu również pojawiać problemy związane z motywowaną religij-
nie/ideologicznie niechęcią poszczególnych instytucji do goszczenia na swym terenie wydarzeń orga-
nizowanych przez pogan, czy w ogóle wydarzeń o charakterze religijnym. Zdarza się także, iż instytu-
cje takie próbują się zabezpieczać przed negatywną reakcją władz samorządowych i/lub kościelnych, 
nazywając odbywające się u nich obrzędy rodzimowiercze pokazami rekonstruktorskimi, co z kolei 
stawia rodzimowierców w sytuacji etycznie niejednoznacznej, ponieważ stwarza wrażenie, iż działają 
w swego rodzaju konspiracji i/lub nie mają odwagi jawnie głosić swoich poglądów.

Fot. 1. Święto Peruna; gromady Kałdus i Żertwa; gospodarstwo agroturystyczne  
Toskania Kociewska w Bochlinie (2021). Fot. P. Grochowski.
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światopoglądu i przynależności do rodzimowierstwa. W konsekwencji tego typu kom-
fortowe, a zarazem „stałe” i „własne” miejsca organizacji świąt nierzadko z dnia na 
dzień przestają być „własne” i „stałe”.

Wszystkie powyższe opcje w większym lub mniejszym stopniu cechują się więc 
tymczasowością i swego rodzaju prowizorycznością. Mam tu na myśli przede wszyst-
kim to, że miejsca te nie są przystosowane do sprawowania tam obrzędów religijnych 
i zwykle nie dysponują odpowiednią infrastrukturą ściśle obrzędową, czyli np. stołem 
ofiarnym, paleniskiem obrzędowym, posągami bogów, pomieszczeniami pozwala-
jącymi przechowywać drewno i przedmioty niezbędne do sprawowania kultu. Ze 
względu na tymczasowość owych lokalizacji (lub inne uwarunkowania) przeważnie 
nie ma też możliwości (albo sensu), aby taka infrastruktura została tam stworzona 
przez rodzimowierców 9. Ma to dwie zasadnicze konsekwencje.

Po pierwsze, organizacja świąt w takich lokalizacjach wymaga swoistego zaim-
prowizowania przestrzeni obrzędowej. Oznacza to konieczność podjęcia specjalnych 
czynności przygotowawczych, tak by podstawowe właściwości tych miejsc były 
zbieżne z ideowymi i logistycznymi wymaganiami obrzędowości rodzimowierczej. 
Wszelkie przedmioty niezbędne do sprawowania kultu muszą być przywiezione, 

 9 Z przeprowadzonych przeze mnie rozmów, a także z doniesień medialnych (Bukłaha 2018), wynika, że 
próby tworzenia pewnych elementów takiej infrastruktury w miejscach publicznych (np. przygotowy-
wanie stałego paleniska z kamieni lub ustawianie na stałe posągów kultowych) kończą się niekiedy ich 
dewastacją przez „nieznanych sprawców”. W niektórych przypadkach (np. na wspomnianej wcześniej 
Babiej Górze w okolicach Choroszczy) istnieją uzasadnione powody, by przypuszczać, że tego typu 
akty wandalizmu czynione są z pobudek religijnych i wynikają z niechęci lokalnych społeczności albo 
lokalnych instytucji do tego, by na „ich” terenie odbywały się pogańskie obrzędy.

Fot. 2. Przygotowania do święta Jarych Godów; gromady Kałdus i Żertwa;  
miejsce rekreacyjne nad Drwęcą (2021). Fot. P. Grochowski.
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rozpakowane, ustawione w odpowiedni sposób, a po skończonym święcie ponownie 
złożone, spakowane i zabrane do domów. Do czynności przygotowawczych należą 
więc takie działania, jak zaimprowizowanie stołu ofiarnego (zob. fot. 4–5), ustawienie 
rzeźb kultowych (zob. fot. 6), wyznaczenie i oczyszczenie przestrzeni rytualnej, przy-
gotowanie miejsca oraz drewna do rozpalenia świętego ognia. Szczególne znaczenie 
ma zwłaszcza ta ostatnia czynność, ponieważ ze względu na silną sakralizację ognia 
podlega on specjalnym zabiegom ochronnym (np. w palenisku nie mogą znajdować się 
śmieci wrzucane często do ognisk w miejscach publicznych), poza tym jego rozmiary 
i jakość muszą umożliwiać spalenie w nim nierzadko dość obfitych darów ofiarnych. 
Prowizoryczność przestrzeni obrzędowej wpływa więc pośrednio na temporalny 
aspekt świąt rodzimowierczych, w znaczący sposób wydłużając etap przygotowań.

Po drugie, ze względu na brak infrastruktury umożliwiającej zorganizowanie bie-
siady w pomieszczeniu zamkniętym 10, w okresie jesienno-zimowym bardzo często 
przenosi się biesiadę do innego miejsca, niekiedy znacznie oddalonego od tego, gdzie 
sprawowany jest obrzęd. Takie rozwiązanie jest problematyczne nie tylko w sensie 
logistycznym. Nie chodzi tu bowiem wyłącznie o konieczność posprzątania miejsca 

 10 Nie dotyczy to opcji c), ponieważ wynajmując prywatne obiekty, wybiera się te, które taką infrastruk-
turę mogą zapewnić.

Fot. 3. Święto Stado, Grodzisko Owidz koło Starogardu Gdańskiego (2018). 
Fot. P. Grochowski.
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obrzędowego i przetransportowania wszystkich uczestników do innego punktu, co 
w konsekwencji wywołuje swoistą przerwę w świętowaniu. Dużo ważniejszy wydaje 
się aspekt ideowy tej sytuacji. Zgodnie z deklarowanymi przez większość gromad za-
łożeniami biesiada stanowi integralną część obrzędu i w znacznym stopniu ma również 
charakter sakralny, ponieważ do wspólnej uczty zapraszani są bogowie, przodkowie 
i duchy danego miejsca. Przy takim założeniu przenoszenie biesiady do innej prze-
strzeni o charakterze wyraźnie świeckim (np. prywatnych mieszkań, lokali gastrono-
micznych, wynajętych świetlic), która nie jest zwykle poddawana żadnym zabiegom 
sakralizacyjnym, rodzi pytanie o ciągłość i integralność obrzędu oraz sakralny status 
trzeciego etapu święta. Pytanie to jest tym bardziej zasadne, że w świetle założeń świa-
topoglądu mityczno-magicznego duchy przodków związane są właśnie z konkretnym 
miejscem, a więc należałoby oczekiwać ich ponownego zapraszania do pomieszcze-
nia, w którym odbywa się biesiada, co jednak prawie nigdy nie jest praktykowane 11.

Opisane powyżej problemy i uwarunkowania sprawiają, że wybór miejsca na 
organizację święta bardzo często wiąże się z kompromisem pomiędzy ideowymi za-
łożeniami obrzędowości a możliwościami organizacyjnymi konkretnej gromady oraz 
bieżącymi okolicznościami logistycznymi. Tego rodzaju kompromisy prowadzą zaś do 
pewnych ograniczeń i modyfikacji w zakresie podejmowanych czynności rytualnych. 
Jak zauważa jeden z żerców, „jeżeli jesteśmy na Żmijowiskach, to troszeczkę ogranicza 
nas to przestrzenią. Musimy uwzględnić, że jest tam muzeum, że… nie wiem, chałupy 
są obok drewniane, i przestrzegać pewnych zasad BHP. Czyli trochę zawężamy ob-
rzęd” (WE-R-009). To swoiste napięcie pomiędzy założeniami ideowymi a czynnikami 
praktycznymi dobrze oddaje wypowiedź innego żercy:

Miejsce, podobnie jak termin obrzędu, powinno być – jak to się mówi [w] publikacjach 

naukowych – mediacyjne. (…) Czyli umożliwiając[e] nawiązanie kontaktu ze światem 

[bogów]. Także miejsce powinno być dostosowane do obrzędu. Czyli Święto Peruna 

na górze. No ale różnie to bywa z tym miejscem. Bo też staramy się dopasowywać te 

miejsca tak, aby każdy mógł dotrzeć (…) – matka z dzieckiem, człowiek starszy. No, u nas 

jest też sporo osób w średnim wieku, nawet jest parę osób starszych. Więc tym bardziej 

staram się, żeby jakaś infrastruktura była umożliwiająca dotarcie. I aby to nie było pro-

blemem, że trzeba tam iść dwa kilometry przez las czy coś. Dlatego robimy [obrzędy] 

w tym [miejscu], jeśli mamy możliwość. No bo to jest miejsce już z jakimś zapleczem, 

z infrastrukturą. No, miejsce nie jest idealne (…), to jest miejsce stworzone do celów ko-

mercyjnych. Tam odbywają się wieczory kawalerskie, panieńskie, imprezy. Miejsce jest 

wynajmowane, po prostu (…) zarabia na siebie, a my jesteśmy tam gośćmi (…). To jest 

pewien kompromis (WE-R-017).

 11 Jedynym wyjątkiem w tym zakresie, jaki spotkałem podczas badań, była biesiada w trakcie Dziadów.
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Liczne dylematy, problemy oraz mało satysfakcjonujące kompromisy w zakresie lo-
kalizacji świąt religijnych sprawiają, że w polskim rodzimowierstwie pojawia się coraz 
więcej inicjatyw związanych z organizacją stałych, własnych przestrzeni przeznaczo-
nych do sprawowania kultu. W okresie prowadzonych przeze mnie badań w Polsce 
działało siedem tego typu miejsc. Zjawisko to jest na tyle ciekawe i złożone, że jego 
szczegółowy opis odkładam do osobnej publikacji. Teraz ograniczę się jedynie do 
wskazania trzech cech takich lokalizacji. Po pierwsze, proces ich powstawania jest 
powolny i związany z licznymi trudnościami wynikającymi ze scharakteryzowanych 
wcześniej uwarunkowań. Po drugie, jest ich mało (nawet jak na stosunkowo niewielką 

Fot. 4. Stół z ofiarami i palenisko obrzędowe przygotowane na Plony; gromada Raróg (2019). 
Fot. P. Grochowski.

Fot. 5. Zaimprowizowany „stół” z ofiarami; Plony, gromada Mir (2021). Fot. P. Grochowski.
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liczbę rodzimowierców w Polsce) i zdecydowana większość grup z różnych powodów 
nie ma możliwości regularnego korzystania z tych miejsc. Po trzecie, z reguły są one 
oddalone od miejsc, w których mieszka większość członków dysponujących nimi gro-
mad, i póki co nie ma tam infrastruktury zapewniającej możliwość w miarę komfor-
towego zorganizowania noclegów i/lub biesiady w okresie jesienno-zimowym, a więc 
również w tym przypadku pojawiają się opisane powyżej komplikacje logistyczne.

Podsumowanie

Zaprezentowane analizy prowadzą do wniosku, iż zgodnie z postawioną na wstępie 
tezą podejmowane przez rodzimowierców próby powrotu do przedchrześcijańskich 
wierzeń i praktyk obrzędowych są uwikłane w różnego rodzaju uwarunkowania 
charakterystyczne dla późnej nowoczesności. Należy przy tym zaznaczyć, że uwa-
runkowania te nie dotyczą tylko przestrzennych aspektów organizacji świąt. Rów-
nie wyraźne są one choćby w przypadku aspektów czasowych, samego przebiegu 
obrzędów czy wykorzystywanych przedmiotów rytualnych 12. Co ważne, omawiane 
przeze mnie czynniki wpływają nie tylko na czysto logistyczną sferę organizacji świąt. 
Jak pokazałem, pośrednio modyfikują one również ideowe zaplecze obrzędowości, 
kształtując sposób postrzegania relacji człowieka ze sferą sacrum. Trzeba bowiem 
podkreślić, że wszystkie te czynniki lokują się w sferze profanum stanowiąc elementy 

 12 O uwarunkowaniach czasowych aspektów organizacji świąt piszę obszernie w artykule Temporal 
aspects of annual festivals in Polish Rodzimowierstwo. Pre-Christian Slavic heritage in the age of late 
modernity (Grochowski, w druku).

Fot. 6. Posąg Świętowita, kamień z symbolem Welesa, flagi ze swargą i symbolem „ręce 
boga”; przygotowania do Plonów; gromada W Kręgu; kemping w okolicach Olsztyna (2021). 
Fot. P. Grochowski.
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przepisów świeckiego prawa oraz reguł funkcjonowania społeczeństwa w warun-
kach kapitalizmu i gospodarki przemysłowej. Sprawiają one, iż święta odbywają się 
w ramach zastanego porządku społecznego, politycznego i ekonomicznego, którego 
nie sposób ignorować i który bardzo trudno zmienić. W konsekwencji organizatorzy 
i uczestnicy świąt, w większym lub mniejszym stopniu, ulegają wytwarzanej przez 
ów porządek swoistej przemocy strukturalnej, zmuszającej ich do kłopotliwych kom-
promisów i sprawiającej, że w wielu przypadkach rzeczywistość sakralna musi ustę-
pować rzeczywistości świeckiej 13.

Sytuację taką potęguje fakt, iż rodzimowierstwo jest stosunkowo młodą „religią 
wyboru”, w której wierzenia i praktyki obrzędowe nie są bezrefleksyjnie dziedziczone 
w procesie enkulturacji, lecz świadomie rekonstruowane przez wiernych w procesie 
rewitalizacji źródeł wytwarzanych przez system nauki. Oddziaływanie czynników 
świeckich na wyobrażenia i relacje związane ze sferą sacrum jest tu więc szczególnie 
widoczne. Wydaje się jednak, że taki wpływ jest coraz silniejszy również w przypadku 
innych religii, te bowiem także w większym lub mniejszym stopniu muszą dostoso-
wywać się do zmiennych realiów społecznych, prawnych i ekonomicznych, w których 
odniesienia do sfery sacrum są coraz bardziej marginalizowane. Różnica polega tu 
przede wszystkim na miejscu, jakie zajmują poszczególne religie w świecie późnej 
nowoczesności, a dokładniej na zgromadzonym przez nie społeczno-kulturowym 
oraz ekonomicznym kapitale, który pozwala – niekiedy dość skutecznie – bronić się 
przed tymi zmianami i unikać wspomnianej powyżej przemocy strukturalnej. Anali-
zowane przeze mnie przestrzenne aspekty świętowania przynoszą ewidentne przy-
kłady takiej właśnie zależności. Dominujące w Polsce religie chrześcijańskie (zwłasz-
cza zaś katolicyzm) są w znacznym stopniu wolne od opisywanych tu dylematów 
związanych z poszukiwaniem miejsc kultu, tym samym nie dotyczą ich problemy ze 
stworzeniem i zachowaniem sakralnego statusu przestrzeni obrzędowych, którymi 
dysponują w szerokim zakresie, nawet jeśli nie zawsze są ich prawnymi właścicie-
lami. Szczególnie ciekawy i wymowny może być pod tym względem przypadek Ślęży. 
Maszt radiowy, rezerwat przyrody, duże schronisko oraz olbrzymi ruch turystyczny na 
„świętej górze” Słowian, nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że uległa ona desa-
kralizacji i funkcjonuje obecnie na zasadach ustalanych przez państwo i rynek. W tych 
okolicznościach katolicy nie mają jednak najmniejszych problemów, by w zbudowa-
nej na szczycie kaplicy sprawować swoje obrzędy i świętować 1050 rocznicę chrztu 
Polski, podczas gdy rodzimowiercy nie mogą tam legalnie rozpalić ogniska i złożyć 
ofiar swoim bogom. Aktualnie trudno sobie wyobrazić, by rodzimowierstwo, w jakiejś 
przewidywalnej przyszłości, wypracowało sobie w Polsce taką pozycję i zgromadziło 

 13 Prócz omówionych w niniejszym artykule problemów z organizacją miejsc kultu można wskazać wiele 
innych przykładów takiej przemocy strukturalnej, które związane są choćby z obowiązującym w Polsce 
rytmem pracy i dni wolnych (ściśle związanym z kalendarzem chrześcijańskim), treściami nauczania 
obecnymi w polskim systemie edukacji czy przepisami dotyczącymi pochówków.
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tego rodzaju kapitał społeczny i ekonomiczny, jak religie chrześcijańskie. W tej sytu-
acji jego zmagania z uwarunkowaniami późnej nowoczesności oraz perspektywy dal-
szego rozwoju (również w zakresie organizacji miejsc kultu) rysują się dość mgliście.
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Streszczenie

W artykule scharakteryzowano uwarunkowania wpływające na przestrzenne aspekty orga-
nizacji świąt dorocznych w polskim rodzimowierstwie, które jest współczesną religią pogań-
ską odwołującą się do wierzeń przedchrześcijańskich Słowian. Na podstawie analizy danych 
pozyskanych w trakcie badań terenowych prowadzonych w latach 2018–2021 autor stawia 
tezę, że będący istotą rodzimowierstwa powrót do tradycyjnych form obrzędowości napotyka 
na liczne trudności i komplikacje, których podłożem są społeczno-kulturowe warunki późnej 
nowoczesności. Na skutek oddziaływania różnorodnych czynników społecznych, politycznych 
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i ekonomicznych rodzimowiercy zmuszeni są do stosowania w swych praktykach religijnych 
rozwiązań kompromisowych, a tym samym rzeczywistość świecka w znaczący sposób kształ-
tuje sposób ich świętowania oraz relacje ze sferą sacrum.

Słowa kluczowe: neopoganizm, obrzędy religijne, Słowianie, rodzimowierstwo

Summary

The article characterizes the conditions influencing the spatial aspects of annual holidays in 
Polish Rodzimowierstwo, which is one of the branches of contemporary paganism, referring 
to the pre-Christian beliefs of the Slavs. Based on the analysis of data obtained during field 
research conducted in 2018–2021, the author argues that the return to traditional forms of rit-
uals, which is the essence of Rodzimowierstwo, encounters numerous difficulties and compli-
cations arising from the socio-cultural conditions of late modernity. As a result of the influence 
of various social, political and economic factors, the Rodzimowierstwo believers are forced to 
use compromise solutions in their religious practices and thus the secular reality significantly 
shapes the way they celebrate annual festivals and their relationship with the sacred sphere.

Keywords: contemporary paganism, religious rites, Slavs, Native faith

Translated by Author





61

Łódzkie Studia Etnograficzne  61  2022
61–75

 

ISSN 2450-5544  https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.04

Katarzyna Smyk
K.Smyk@umcs.pl 

https://orcid.org/0000-0002-0435-8873
Institute of Cultural Studies 

Faculty of Philology 
Maria Curie-Skłodowska University

A rite in the light of the  
Actor-Network Theory  

– the research perspectives  
(as exemplified by the feast of 
Corpus Christi in Spycimierz)

Obrzęd w świetle Teorii Aktora-Sieci – perspektywy badawcze  
(na przykładzie Bożego Ciała w Spycimierzu)

Research on annual rituals as conducted within the current of structural semiotics 
has permitted to define a ritual as a text, and more precisely, assuming the semiotic 
perception of culture, as a text of culture. Following the semiotic-functional approach, 
one of the options of interpretation is the communicative approach to culture and 
ritual practices, which makes it possible to apply, e.g., methodologies of textology 
and folklore research to the study of rituals and customs (Smyk 2020a). As pointed 
out by the semiotician of culture Umberto Eco, „[t]his means that not only can cul-
ture be studied in this way but (...) only by studying it in this way can certain of its 
fundamental mechanisms be clarified” (Eco 1979: 22). In view of this, I hereby pose 
the hypothesis that the application of the Actor-Network Theory may bring about 
a broadening of our knowledge concerning the culture-creating nature of ritual. The 
aim of the current essay is to delineate research perspectives that this may open 
to the researchers of ritual practices.

https://orcid.org/0000-0002-0435-8873
https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.04
mailto:K.Smyk%40umcs.pl%20?subject=
https://orcid.org/0000-0002-0435-8873


62

Katarzyna Smyk  A rite in the light of the Actor-Network Theory…

In order to substantiate the theoretical considerations, I propose to refer to the ex-
ample of the well identified and relatively thoroughly described tradition of the Corpus 
Christi celebrations in Spycimierz (Łódź voivodeship, Uniejów commune). Unique to 
these celebrations it the practice of creating 1.5 to 2 m wide flower carpets on the 
entire 2-kilometre-long path of the Corpus Christi procession. The existence of this 
spectacular, deeply religious custom had been recorded for about 200 years. Creating 
these flower carpets requires advanced, jointly perfected logistics and a huge work 
input from parish members and persons arriving from outside the parish to help; as 
a result, the practice constitutes a bonding agent for a community encompassing sev-
eral generations. The practice is inseparably bound with the Solemnity of the Most 
Holy Body and Blood of Christ, a feast of great importance in the Catholic Church, 
which is celebrated on the second Thursday after the Pentecost. In the Polish ritual, 
this feast, which has been observed in the country since 1320 and which in both its 
contents and its from is linked with the spring/Easter cycle, has retained its agrarian 
and apotropaic nature. In 2018, the Spycimierz tradition was entered into the List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity in Poland, and in 2021, into the UNESCO 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

The Spycimierz tradition of celebrating Corpus Christi has been given scholarly 
attention in the form of a few essays and two monographs. The first of those, enti-
tled Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport 
z badań i rekomendacje do planu ochrony (Smyk 2020b), combines multidisciplinary 
analyses with proposals for their application in the practice of protecting intangible 
heritage. The second monograph, Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała 
w Spycimierzu (Smyk 2020a), is the fundamental reference point for the current essay 
and the hypothesis reviewed therein, since it constitutes a comprehensive and sys-
tematic analysis of the ritual as a text of culture with the application of the proposed 
operative definition of a text of culture, taking under consideration two approaches 
to a text: as a process in the functional-communicative perspective and as a structure. 
The monograph opens with an interpretation of a rite in the categories of a process 
that extends over a period of time, occupies multiple spaces, is characterized by a va-
riety of codes, has clear-cut organizational principles, and varies over time, both in 
terms of hours and in terms of decades. It also presents an example interpretation 
of a ritual structure, namely the distinguishing element of the Spycimierz feast: the 
flower carpets. This structure is therein interpreted in reference to a succession of 
defining features of a text of culture, describing spatial traits, textual framework, dis-
tinctiveness in comparison with other texts of culture, multi-codedness of the ritual 
structure, and clear-cut principles of construction. The final chapter presents an at-
tempt at reconstructing the mechanisms of the rite’s cohesion, first on the level of 
semantic cohesion, correlated with the cohesion of the community practising the rite, 
and later on the level of structural integrity. In the course of the analysis, a rite turns 
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out to be a carrier of an idea, a shared property, a cultural model of the world, and 
a product of culture, and its formal cohesion is based on a drive towards maximum 
multi-codedness evinced by each of the integrative cohesion schemata that transform 
objects into ritual signs and unite signs to form ritual texts. For this reason, the theory 
of the text of culture is systematically reconstructed in order to provide terminology 
for a re-definition of a rite and its comprehensive reinterpretation in a new semiotic, 
communicative and textual perspective. Overcoming the one-sidedness of the semi-
otic, textological, folkloristic or ethnological perspectives, the monograph attempts 
to sustain a balanced multidisciplinary approach characteristic of the contemporary 
discourse in the humanities and cultural studies. However, the monograph encourages 
the question whether it is possible to carry the analysis forward by employing further 
methodological conceptions, for instance those offered by the Actor-Network Theory.

Why the Actor-Network Theory? Four arguments in favour

The Actor-Network theory 1 (henceforward: ANT) has as far not been applied in re-
searching ritual; however, some arguments can be given suggesting that this is not 
impossible. This theory was created in the 1970s within the framework of the soci-
ology of knowledge and sociology of science; foundations for its classic form were 
laid in the 1980s by Bruno Latour, Michel Callon and John Law. Today, it functions on 
the borderline of several disciplines (cf. Abriszewski 2010a: 19) including sociology or 
philosophy; however, from the point of view of this essay, and the legitimation of the 
posed hypothesis, the more important areas are anthropology and ethnology (in ANT, 
in the versions of the anthropology/ethnology of the laboratory and of science), which 
are principally predestined to research rituals and customs. Bruno Latour repeatedly 
emphasised that from ANT’s point of view, anthropology

offers a unique cognitive perspective, since only anthropology does not persistently 

question whether the object under research is cultural or natural in nature. An anthro-

pologist in the field is curious about simply everything, no matter whether it is myths, 

religious rituals, farming methods, ways of raising and training fighting cocks, kinship 

structures, technology of stone axe production, or encounters with ghosts (Abriszew-

ski 2010b: IX). 

Thus, since it is possible to apply the tools of anthropology and ethnology in the anal-
ysis of the work of scientists and the processes occurring in a laboratories, it should 
also be possible to review a ritual in the categories of a laboratory and to apply ANT 
in the description of ritual processes.

 1 On the ANT, cf., above all, Latour 2005; Abriszewski 2010a; Abriszewski 2010b.
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The second area where ANT and the textual cultural approach to ritual meet 
is their shared methodological fundament, namely structuralism. ANT is a “closed 
structure” (Abriszewski 2012: 13); but above all, as a theory it lies close to Ferdinand 
de Saussure’s emphasis on the concept of network: “The Swiss linguist described 
the world of language not as a mirror of the world of entities, but as a network of 
objects that acquired their own identity because they differed from one another” 
(Abriszewski 2010a: 20). Also, by writing, among others, that “language is a system 
whose parts can and must be considered in their synchronic solidarity” (de Saussure 
1966: 81), he inspired the ANT theoreticians – as well as the entire scholarly world – to 
think about phenomena in terms of assemblages of elements forming a system and 
linked by interconnected relationships. It must be noted, however, that what is meant 
by the structuralism that inspired ANT scholars are works by authors labelled as 
structuralists and post-structuralists, as well as ones who are difficult to place un-
ambiguously, such as Gilles Deleuze or Jacques Derrida; valid are “all conceptions that 
perceive the employment of the notion of structure, or structuring, as important to 
them” (Abriszewski 2010b: XI). This angle may liberate to the researchers of ritual in 
the ANT perspective, as they would no longer be labelled as making use of archaic 
conceptions and instead of being assigned to a strictly defined current of thought, 
they would only be perceived as employing inspirations based on structuralism; in-
spirations which nowadays are, in fact, hard to evade.

The third area shared by ANT and the study of ritual is semiotics 2 (which ANT 
acquired, in fact, through the mediation of structuralist semioticians), which fact is 
clearly linked with the research of ritual as a text of culture. This is because the se-
miotics of culture relies on the assumption that culture has the nature of signs and 
that those signs, which – for the purpose of cultural communication – create texts of 
culture, are structural in character. Let us, at this point, confirm whether a scholarly 
text analysed in ANT can be substituted with a text of culture that is a ritual. This 
point was made easy by Bruno Latour himself, who, in shaping the Actor-Network 
Theory, made use of the works by the structuralist semiotician Algirdas Julien Greimas, 
subsequently arriving at the conclusion that “on a certain level a scholarly text tells 
us a relatively simple story, in which the main heroes are subjected to a series of tri-
als, which changes their status and reveals who they ‘truly’ are” (Abriszewski 2010a: 
46). Latour and Françoise Bastide compared a scholarly text to a fairy-tale (Latour, 
Bastide 1986: 62–64; Abriszewski 2010a: 46); and let it be remembered that Vladimir 
Propp’s theory, and the types of hero and functions of agents he had defined, may 
also be applied in the analysis of a ritual (Smyk 2020a: 104–119). Thus, the study of 

 2 K. Abriszewski speaks about “important traces of semiotics” in ANT, pointing to Law 1996 and Law 
and Mol 1995 (Abriszewski 2010a: 19). He also cites John Law: “The actor-network theory is a ruthless 
application of semiotics” (Law 1999: 3, cited in: Abriszewski 2010a: 150).
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ritual as a text of culture and its research from the ANT standpoint revolves around 
the fairy-tale seen in the narratological perspective.

As noted by Krzysztof Abriszewski, “the heroes of scholarly texts are subjected to 
various laboratory tests and conceptual trials whose aim is to confirm the existence 
of a new actor (…) by demonstrating what the hero can do, that is, in what manner it 
influences other actors” (Abriszewski 2010a: 46). 3 In a ritual, in turn, for instance in the 
Corpus Christi with the flower carpet tradition, the heroes are the parishioners setting 
the flowers on the stretch of the carpet assigned to their team. Also their action can be 
analysed in terms of a hero’s trial: they are assigned “a difficult task to complete. They 
can be described as positive heroes, who in the happy finale to the ritual shall receive 
a reward. In the earthly dimension, the happy finale and the reward acquire the shape 
of an Eucharistic procession that is as splendid as the community had envisaged it (…)” 
(Smyk 2020a: 107). In this case, the hero’s trials are, for instance, the acts of acquiring 
flowers, fighting antagonists who may obstruct the gathering of flowers, separating 
petals from stems (reminiscent of the fairy-tale task of separating poppy seeds from 
ash), building two unusually tall gates, setting a pattern with a theme assigned by the 
parish priest (e.g. the 100th anniversary of the Fátima apparitions), combatting weak-
ness or tiredness caused by hard work, facing inclement weather – heat, rains, sudden 
thunderstorms – which is thus perceived as an antagonist of a kind. In this manner, 
to return to the description of a narrative analysed in the ANT perspective, during 
a series of trials (not laboratory tests in this case, but ritualistic ones) the parishioners 
demonstrate what they can do, that is, in what manner they influence other actors: 
they change the substance of the world by building a cohesive text of culture. This is 
done by making use of materials belonging to a variety of codes, namely, most gen-
erally speaking, the kinesic, personal, objectual, verbal and verbo-musical ones (Smyk 
2020a: 98–130, 166–177), which conforms to the observation of the ANT theoreticians 
that “scholarly texts combine in themselves a variety of diverse elements intended 
to reinforce them (…)”; they unite those elements “into one whole, that is, into a net-
work of various relationships, where social, natural, technical and other phenomena 
are bound into a single knot” (Abriszewski 2012: 132–133). In the case of a ritual text, 
those are integrative strategies which guarantee the semantic and structural cohe-
sion of the ritual. They make use of social phenomena, such as the family, the parish, 
community leaders or tourists, natural phenomena – flowers, saplings, sand from the 
nearby river, water for sprinkling the greenery – as well as technical ones – large and 
small tractors, cars, trailers, pulleys and ropes, wires, various vessels, photographic 
and film cameras, the Internet, sound amplifiers etc.

In addition, the parishioners create a “new actor”, just as the researchers do dur-
ing laboratory processes analysed in the ANT approach, and reinforce its manner of 

 3  More on this topic, cf. Abriszewski 2012: 144–145.
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existing; in this case, this “actor” are the flower carpets and the entirety of the vil-
lage’s Corpus Christi decoration, which can “do” many things and “influence other ac-
tors” in many ways. This is because, if we assume a ritual to be a carrier of ideas, the 
Spycimierz celebration of the Corpus Christi expresses the ideas of truth, goodness 
and beauty, to which can be ascribed, respectively, the functions of docere, delectare 
and movere, especially the function of influencing multi-faceted changes in the atti-
tudes of the guests arriving to witness it (Smyk 2020a: 210–212, 219–221, 244–245).

This is linked with the ANT researchers’ enquiry into what stories are told by the 
participants of the analysed discussion and scholarly texts (Abriszewski 2010a: 46), 
which can be answered also by referring to a ritual. For instance, an analysis and in-
terpretation of patterns arranged on the flower carpet makes it possible us to state 
that the Spycimierz parishioners give a collective testimony to their “respect for the 
sacrum, chiefly the Holy Sacrament, to deep faith, and to participation in the com-
munity of the Catholic Church and Christendom. They deeply revere Christ and the 
Virgin Mary and demonstrate their belonging to the parochial and national commu-
nities” (Smyk 2020a: 274, Smyk 2019: 61).

Finally, the fourth, serious argument in favour of making use of ANT in the continu-
ing semiotic and texto-cultural research on ritual: the ANT theoreticians are fascinated 
with ethno-methodology and make broad use of it, by which they essentially increase 
the value of field research that applies various traditional and modern techniques and 
tools, thus returning it to its proper position. Ethno-methodology – a variation of in-
teraction-focused theories with a phenomenological slant that appeared in the 1960s 
(Turner 2006: 480–494), and the closely connected cultural anthropology “oblige us 
to construct a scholarly report by means of acquiring knowledge from respondents. 
It is the researched agents (that is, actors) themselves who are able to conceptualise 
and explain everything that they do” (Abriszewski 2010b: VIII). Moreover, putting it 
more emphatically,

[e]thno-methodology is particularly rigorous in this area, stating that the researched 

actors themselves possess not only appropriate specialist language, but also all the 

necessary meta-languages, and they are able to explain everything on their own (the 

explicability principle), whereas the researcher is forbidden to impose on them his own 

invented meta-language (Abriszewski 2010b: VIII).

Research on ritual as a text of culture which is being referred to here emerged in the 
current arising from ethno-methodology and ethno-linguistics as practised in Lublin, 
that is based on the cognitive approach to a text of folk culture; an approach that re-
quires the researcher to remain in the closest possible contact with his respondents’ 
manner of thinking and their way of perceiving and naming the world. For this reason, 
the analysis presented in the monograph Obrzęd jako tekst kultury… (Smyk 2020a) 
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was based on statements of thirty-three parishioners elicited during field interviews 
(Smyk 2020a: 291–294), resulting from the empowerment approach and the assumed 
perspective of a participant in the ritual process. Such a participant may be called, 
following the anthropologist Kirsten Hastrup, a “native”, making it possible to accept 
her injunction that “the native voice must be heard and respected” (Hastrup 1993: 174; 
Smyk 2020a: 14). The approach accepted therein assumes reconstructing and inter-
preting the parishioners’ knowledge and perceptions concerning their own ritual 
sphere, in many cases referring to their statements, keeping a clear delimitation be-
tween the emic and etic approaches (Smyk 2020a: 85, 183, 203).

In sum, the above demonstrates that research on ritual in the ANT current con-
stitutes a natural continuation of research on ritual as a text of culture, conducted 
in the light of semiotics in the structural-functional approach and based on material 
obtained during ethnographic field research.

Methodological advantages of applying ANT to research on ritual

The first methodological advantage of researching ritual in the ANT current is a new 
view on the elements of the structure of such a text of culture: entities or objects, that is 
the ritual’s actors, in ANT known as actants. “By adding material and technical factors”, 
the ANT “redefined society, at that point calling it a ‘collectivity’” 4 (Abriszewski 2010b: 
X) consisting of “humans” and “nonhuman factors” jointly creating a shared history of 
people and things. 5 This history is shaped by the principle of symmetry, which is based 
on the achievements of structuralism and cultural anthropology and which commands 
us to abandon the division into nature and culture perceived as an opposition:

Instead, these two poles are perceived as arrival points – various innovations consist 

of a range of factors: physical, biological, textual, technical and others, and for this re-

ason what matters is the point of arrival: the time when the fully formed innovation is 

classified as belonging to either nature or culture. (…) Hence, humans (the human fac-

tors) and nonhumans (the nonhuman factors) should be treated symmetrically (Abri-

szewski 2010a: 149).

In ANT, this claim is followed by the assumption that it is no longer possible to ste-
reotypically distribute traits arising from the nature/culture opposition, which – to 
simplify – means that not only humans, but also the nonhuman entities have the 

 4  The concepts of society or community continue to be reserved for their classical understanding that 
focuses on the human aspect (cf. Abriszewski 2010a: 22–21). More on this issue, see Latour 2005: 74–78.

 5  Without distinguishing the history of the society, culture or nonhuman factors (Abriszewski 2010a: 
150–153). On the power and subjectivity of objects as actants, see Latour 2005: 63–86.
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option of negotiating their situation (see Abriszewski 2010a: 149–150), since “objects 
too have agency” (Latour 2005: 63). In the analyses of the Corpus Christi ritual 
as a text of culture, traces of this research position are visible in the discussion 
of the parishioners’ interactions with nature which can be described as “cooper-
ating with nature on its own terms” (Smyk 2020a: 247; cf. 247–250). Assuming 
the ANT perspective would legitimate the inclusion of, for instance, the weather 
conditions into the category of the ritual’s antagonists (a sudden thunderstorm, 
strong winds, rain setting in two days before the festival etc.) or the hero’s help-
ers (weather conditions facilitating the blossoming of flowers, their gathering 
and preserving etc.) without running the risk of being accused of overinterpre-
tation. According to ANT, it is not possible to “place the actors in compartments 
assigned to them beforehand” (Abriszewski 2010b: XIII; cf. Latour 2005: 217–218); 
each object “is identified not through its essence, but its connections with other 
actors” (Abriszewski 2010a: 150) and assumes its form and attributes only as 
a result of relations with other entities – relations based mainly on constant ne-
gotiation (Abriszewski 2010a: 151):

Each time, the destiny of actors – also those actors we call “humans” – depends on 

the network of relations in which they are embedded. This means that I share my 

destiny with the entities I am linked with; but also that by linking myself with new 

entities I mark a new direction for my destiny (Abriszewski 2010a: 150).

It turns out that differences between the agent entities are of key importance in 
these relations and that a change in those differences “results in a change in the 
shape of the world” (Abriszewski 2010a: 21). Concurrently, those relations are so 
strong and stable that the entire structure – like a spider’s net (Abriszewski 2010a: 
21–22) – is permanent, linking heterogenic actors on a range of planes (Abriszewski 
2010a: 32), and it is also controllable. The result of this with regard to researching 
rituals is that since the relations between agents are strong and stable, such rela-
tions – links – can be discerned, identified and investigated by a researcher of post-
folk customs or folklore in a performative dimension; and this has so far not been 
studied. For this reason, it seems worthwhile to depart from the mere describing 
of the network’s elements, that is the elements of the structure of a text of culture, 
in favour of a systematic interpretation of the links between those elements and 
the results of those links. Let us imagine, for instance, research that focuses on in-
terpreting the relation between a parishioner and his garden in which flowers for 
the Corpus Christi are grown, between a procession attendant and the costume he 
wears on that day and which normally is kept in the sacristy of the parish church, 
or between the residents of the Leśnik village and parts of the gate they annually 
erect before Corpus Christi at the entrance to the church square.
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An extremely interesting idea is to broaden the considerations to include Latour’s 
distinction between active and passive links. When ANT’s methodological directive, 
expressed as the injunction to “follow the actors themselves”, is added to it, what re-
sults is endorsement of the methodology of ethnographic field research, and of the 
approach to analytic material as a subject, on the one hand; 6 on the other, when we 
decide to “follow a flower”, for instance, or a crêpe paper ribbon, foil stencil or some 
such object used during Corpus Christi celebrations in Spycimierz, we may prog-
nosticate a change of perspective in studying a multi-code ritual; a change resulting 
from a departure from anthropocentrism. Thus the structural-functional analyses of 
ritual as a text of culture harmoniously open themselves to post-anthropocentrism, 
trans-humanism, trans-relational ethnography etc. (cf. e.g. Majbroda 2019).

The second, and in my opinion the principal methodological advantage of research-
ing ritual in the ANT current is the research tool known as ‘translation’ – a concept 
central to this theory and a fundamental principle of network-building. It focuses on 
the relation (i.e. the already mentioned network) and its dynamics, thus meeting the 
requirements of the structural, functional and semiotic research on ritual, since – as 
has been systematically demonstrated on the example of Corpus Christi in Spycimierz 
(Smyk 2020a) – a ritual as a text of culture can be analysed, first, as a structure and, 
second, as a process. It is owing to translation that ANT enables us to discern the mul-
tidimensional dynamics of ritual processes and describe it in a novel manner. Hence, 
this tool (hopefully, the future tool of ritual semiotics) must be briefly described.

According to ANT, the significance of elements discerned in a researched net-
work is described “through dynamic relations into which it enters with other objects” 
(Abriszewski 2010b: XI). At this point, Abriszewski makes a reference to Michel Callon’s 
terse definition: “Translation refers (…) to all the operations that link technical devices, 
statements, and human beings. The notion of translation leads to that of translation 
networks, which refers to both a process (…) and a result” (Callon 1995: 50). In the 
case of the Spycimierz feast of Corpus Christi, technical devices have already been 
mentioned; statements are given by parishioners in interviews with the media, con-
versations with researchers or songs devoted to the feast (Smyk 2020a: 129–130); 
human beings are the parishioners, priests, guests, researchers, tourists etc. Omitted 
in the above definition are materials of which the village’s festive decorations are 
made, attributes of the Corpus Christi procession, and the entire kinetic code which 
constitutes the ritual (Smyk 2020a: 98–104).

This first definition of translation is complemented by Callon and Latour’s obser-
vations regarding “all the negotiations, intrigues, calculations, acts of persuasion and 

 6 “The best it [ANT] can do for you is to say something like: ‘When your informants mix up organiza-
tion and hardware and psychology and politics in one sentence, don’t break it down first into neat lit-
tle pots; try to follow the link they make among those elements that would have looked completely 
incommensurable if you had followed normal academic categories.’ That’s all” (Latour 2004: 62–63).
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violence, thanks to which an actor or force takes on, causes to be conferred on itself, 
authority to speak or act on behalf of another actor or force (…) Whenever an actor 
speaks of ‘us’, s/he is translating other actors into a single will, of which s/he becomes 
spirit and spokesman” (Callon, Latour 1981: 279). Translation in this sense can be spo-
ken of also in reference to Corpus Christi in Spycimierz. The pronoun we (Polish: my) 
in all its forms or verbs in the second person plural appear constantly in field inter-
views, interviews in the media or in the song Spycimierskie Boże Ciało [The Spycimierz 
Corpus Christi], for instance: “We are glad to be appreciated somewhere. Because this 
is really an, an appreciation of our work. We are appreciated. Our work is”, 7 “Civilisation 
is advancing, our carpets are also advancing”, 8 “We are doing our best to make it look 
nice so that people come and watch us working”. 9 Father Dariusz Ziemniak, the parish 
priest, says: “To our small community, because we are only six hundred people, this 
is always a special day. (…) The flower carpets we make are not just an adornment or 
a showpiece of the Spycimierz parish, but they are above all an expression of our 
deep faith” (Ziemniak 2018). The refrain of the song runs as follows:

On the basis of these and similar statements, the ritual can also be analysed as com-
mon property (Smyk 2020a: 231–240). The translation of power and force onto one 
person as suggested by ANT is thus evident: one person being cited or a single pa-
rishioner singing a song speaks in the name of generations who for nearly two cen-
turies have been cultivating the custom of laying flower carpets; s/he speaks also in 
the name of their family who in the given year are entrusted with a certain stretch of 
the carpet, in the name of the community etc. This would encourage comprehensive 
investigation of ritual translation in the ANT framework.

Following Callon’s formula: “A translates B” (Abriszewski 2012: 232), translation is 
effectuated by each actor, that is, actant A defines actant B, which may be a human 
being or a nonhuman factor, a community, a single entity etc. The actions of actant A, 
in turn, are conditioned by earlier translations, that is selections of assemblages made 
earlier by this actant or other actors. Thus we obtain an image of a chain of translations 

 7  Testimony of the female interviewee Z.G. from Spycimierz; quoted after: Smyk 2020a: 221.

 8 Testimony of the male interviewee L.Ł. from Człopy; quoted after: Smyk 2020a: 274.

 9  Testimony of the male interviewee S.I. from Łódź; quoted after: Smyk 2020a: 226.

Kwiaty pól, kwiaty łąk,

Łany zbóż, liście drzewa,

Wszystko to z nami śpiewa,

Chryste, chwałę Twą

Field flowers, meadow flowers,

Grain fields, tree leaves

They all sing with us

Your glory, Christ 

(quoted after: Smyk 2020a: 129–130).
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which lay a foundation for the construction of larger networks by means of various 
tactics of translating interests and controlling or reinforcing the stability of those net-
works (Abriszewski 2012: 230–241). A vision of this process tempts us to more com-
prehensively review its concepts and adapt it to the analysis of rituals; this, however, 
les outside the scope of the current essay. Also, before any all-encompassing analy-
ses are carried out, it is necessary to focus on generalities: examples of translations 
pointed out by the ANT theoreticians, with special emphasis on such expressions as 
“to change into”, “to be translated into”, or something “is being translated” into some-
thing else. Krzysztof Abriszewski writes:

The most lucid examples of whole chains of translations can be derived from scholarly 

practice. Thanks to the work of the sociologist and his research team, the society chan-

ges into a stack of filled-in questionnaires and those, in turn, into coloured graphs on 

a computer screen. The efforts of neurobiologists translate the process of axon regene-

ration into a set of photographs and tinted photo-montage images. The efforts of the 

editors of automotive magazines and their hosts of researchers change a real-life ap-

praisal of a series of winter tires into a chart with numbers in it (Abriszewski 2010b: XI).

Krzysztof Abriszewski describes the chains, in similarly picturesque manner, also 
elsewhere (Abriszewski 2010a: 28–30), showing the result of a translation of a given 
element into new forms: its new representations, each successive one of which is en-
abled by the preceding ones and, if a strong bond between the representation and 
the represented entity is to develop, cannot be generated at random (because, per-
haps, it is curbed by the poetics of ritual). The issue of translation chains and relations 
between them must, however, be postponed to another essay; here, let us review 
single translations evinced in the Corpus Christi customs as practised in Spycimierz.

Thus, to paraphrase Abriszewski’s points, it may be said that thanks to the efforts 
of the parishioners, their piety changes into the village’s festive decoration: the flower 
carpet, the gate, the row of little birches, or the musical compositions performed by 
the parish brass band. Owing to the flower sorters, knowledge regarding the na-
ture of each plant species changes into the orderly preservation of plants in boxes, 
on fabric, in lofts or cellars. Such a box changes into a vessel with a key role in the 
preservation process. Owing to the work of parishioners who design the patterns, 
their vision is transformed into a new representation: stencils made of foil, wood or 
cardboard, large-format computer printouts etc. Later, the efforts of the persons 
responsible for the drawings transform those stencils into the patterns sketches on 
asphalt or paving stones. The efforts of the persons laying the carpets transform 
flowers known from fields, meadows and gardens into areas of colour on the path of 
the Corpus Christi procession. Those areas are then translated into national or reli-
gious symbols. Thanks to tourists and other professional and amateur photographers, 
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the carpets – still in the making or already finished – are replaced by hundreds of 
photos and films. Later, editors change them into films posted on YouTube, shown in 
the news etc. As a result of all-inclusive analyses carried out in the ANT framework, 
the process of semiosis occurring during the Corpus Christi may thus be viewed in 
a new manner, with many facets being considered and with a clearly visible logic of 
the reflexive layering of meanings and intentions revealed in the chains generating 
successive representations in the ritual’s translation processes.

Conclusion. Additional benefits, inspirations and research perspectives

The Actor-Network theory can be applied in researching ritual on condition that we 
accept the concepts of network and translation; this makes it possible to redefine the 
ritual, its structures and processes in the ANT framework, as well as to redefine the 
respondent, 10 and the entirety of the subject code used in the ritual, with their clear ap-
preciation (up to their empowerment as proposed by ANT). It may also be expected that 
it shall yield a new perspective on the concept of text, especially the analysis of a text 
of culture that is a ritual, in terms of indexation, which may be high or low (Abriszewski 
2012: 138–139). Other analytic concepts of ANT, which have a considerable interpre-
tative potential with regard to ritual, are also worth pointing out. Translation is linked 
with noteworthy transformations, metaphors, connections, delegation, substitution, 
inscriptions and other forms and models of translation 11 (Abriszewski 2012: 230–241, 
Abriszewski 2010a: 77–89, 151, Abriszewski 2010b: XII; Latour 2005: 159–246 and else-
where), as well as the concept of active mediators and passive intermediaries 12 and 
the description of the categories of mediators and intermediaries on the material of 
rituals (among others, Latour 2005: 39–42; Abriszewski 2010b: XI–XII). It seems that 
equally interesting will be the analyses of rituals in terms of the translation of interests 
(Abriszewski 2012: 233–235), calculation centre (Abriszewski 2010a: 29), long-distance 
ethics (Abriszewski 2010a: 158 and elsewhere), resource mobilisation (Abriszewski 
2010a: 42 and others), tension between the internal and the external (e.g. Abriszewski 
2012: 26–27), ritual in reference to the concept of location (Abriszewski 2010b: XVIII), 

 10 E.g. by making use of the concept of actors in the ANT perception: as having a number of philosophies; 
as mediators revealing the movement of what is social; as fully competent; as a fully artificial and fully 
researchable collective, etc. (see Latour 2005). This includes the acceptance of ANT’s concept of know-
ledge (see Abriszewski 2012).

 11 Perhaps also re-combinations (Latour 2005: 252) or inclusions (Smyk 2020a: 130).

 12  Abriszewski points to Latour’s inspiration, i.e. Ludwik Fleck, “who speaks of active and passive ele-
ments and of the cognitive process as a play with them” (Abriszewski 2010b: XII). This thread is wor-
thy of attention, especially considering that ANT makes a reference to a Polish scholar (cf. Fleck 2006: 
107–107, 42, 176 and elsewhere).



73

Katarzyna Smyk  A rite in the light of the Actor-Network Theory…

localness and globalness (Latour 2005: 159–246), laboratory (Latour 1983) or to 
Latour’s five sources of uncertainty (Latour 2005: 27–140).

“ANT’s interests (…) do not concentrate on knowledge, but, while remaining on-
tological, focus on the enquiry into the shape of the collectivity and its changes” 
(Abriszewski 2010a: 20–21): the attention of ANT theoreticians remains focused on 
transformation understood as an act of actively transforming the world (Abriszewski 
2010a: 18–33). This may result in a new description of ritual processes. The Actor-
Network Theory constitutes a natural bridge between a structural-functional-semi-
otic description of a ritual (e.g. Smyk 2020a) and constructivism, since, first, it shifts 
the focus from structuralism (i.e., how a thing is constructed) towards functionalism 
(i.e., how this thing constructs worldviews and value systems) and, second, it opens 
an option of interpreting the way, or ways, in which texts of post-traditional culture 
construct a collectivity.
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Summary

The author begins with the research on annual rituals in the current of structural semiotics, on 
the basis of which it is possible to define a ritual as a text of culture. Then, the author proceeds 
to demonstrate that the Actor-Network Theory (ANT) can be a natural continuation of the struc-
tural-functional research on rituals, because these two approaches meet in four methodological 
areas: anthropology and ethnology, structuralism, semiotics (of a text) and ethnomethodology, 
and are inspired by them. In the second part, the authors outlines two basic “methodological 
benefits” which the research on rituals may derive from the application of ANT: a new look 
on elements of structure of a ritual culture text and the use of translation as an in spe tool of 
ritual semiotics. In the conclusions, the author opens new research perspectives, in particular 
by presenting ANT as a natural bridge between the structural-functional-semiotic description 
of a ritual and constructivism, and as a chance to interpret the way in which texts of post-tra-
ditional culture build a community.

Keywords: semiotics, text of culture, constructivism, structuralism, ethnomethodology, post-
folk culture
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Streszczenie

Autorka wychodzi od badań obrzędowości dorocznej w nurcie semiotyki strukturalnej, które 
pozwoliły określić obrzęd jako tekst kultury. Wykazuje następnie, że Teoria Aktora-Sieci (ANT) 
może być naturalną kontynuacją strukturalno-funkcjonalnych badań obrzędowości, gdyż te 
dwa podejścia spotykają się w czterech przestrzeniach metodologicznych, które je inspirują: 
antropologii i etnologii, strukturalizmu, semiotyki (tekstu) oraz etnometodologii W drugiej części 
autorka nakreśla dwa zasadnicze „zyski metodologiczne”, jakie może przynieść badaniom obrzę-
dów zastosowanie ANT: nowe spojrzenie na elementy struktury obrzędowego tekstu kultury 
oraz wykorzystanie translacji jako in spe narzędzia semiotyki obrzędowej. W podsumowaniu 
otwiera nowe perspektywy badawcze, szczególnie pokazując ANT jako naturalny pomost między 
strukturalno-funkcjonalno-semiotycznym opisem obrzędu a konstruktywizmem i jako szansę 
na interpretację sposobu, w jaki teksty kultury posttradycyjnej budują wspólnotę.

Słowa kluczowe: semiotyka, tekst kultury, konstruktywizm, strukturalizm, etnometodologia, 
kultura postludowa

Translated by K. Michałowicz
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The current problems in Slovakia concerning the application potential in ethnology 
are addressed by research that explains regional and local development processes. 
There is increased inter-disciplinary cooperation in this field between ethnology (so-
cial anthropology), sociology, and social geography. Ethnologists contribute with their 
knowledge of the local environment, using their experience in qualitative research, 
which allows them to clarify the social and cultural specificities at the level of rural 
municipalities, as well as smaller towns or town districts.

For municipalities, the size and the social structure of their population represent 
an important basis for the creation of quality social capital, which is able, along with 
other forms of capital, 2 to significantly influence the quality of life in municipali-
ties. Czech social geographers note that the process of increasing the importance 
of soft local factors of the quality of life to the detriment of hard ones has begun 

 1 This article has been prepared under the VEGA 2/0064/21 grant project The Process of Eventisation 
in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century.

 2 We use the concept of capitals by Pierre Bourdieu, which has been further elaborated by Slovak soci-
ologists Peter Gajdoš and Ján Pašiak (2008). They refer to several forms of capitals (human, social, 
and cultural) with an umbrella term societal capital, attributing to it also economic, political, spiritual, 
and intellectual capital.
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(Rumpel, Slach, Koutsky 2008). The soft factors of the quality of life mean, among 
other things, categories such as image of the municipality; quality of the leisure, 
cultural, and sports infrastructure; the genius loci – the spirit of the place; the social 
climate or atmosphere; career and self-development opportunities; the existence 
and quality of a social capital manifested at the level of trust, communication, and 
cooperation; and the ability to share information and create networks of mutual 
social and economic relations based on trust between actors. Interpersonal rela-
tions as well as the cultural and social atmosphere and events are an important 
aspect of individual satisfaction with life, which relates to possibilities of cultural 
and social life in a residential municipality.

After 1990, the organisation of the public administration in Slovakia changed as 
a result of the decentralisation of state power. These changes kick-started local and 
regional development. However, the actual competence and political decentralisation 
only occurred after 2000, when several key competences were transferred from the 
state to territorial self-governments and when regional development began to be 
formed on a more systematic basis. The local public administration is built on the 
civic principle, with voluntary associations playing an important role by articulating 
the values and interests of individual social groups within the municipality and by their 
involvement in the formation of public life in municipalities.

An important function within the overall way of life of current rural as well as ur-
ban communities is carried out by cultural-social events and festivals organised at the 
place of residence of the actors and potential participants. Their exploration brings 
information serving as a code to exploring the way of life of the studied communi-
ties and their collective values. We assume that the members of the decision-making 
sphere in a municipality (in this case, the municipality management, local councillors, 
members of municipal committees, etc.) have power that enables them to introduce 
in social practice what symbolises the value orientation of the municipality and its in-
habitants. The organisation and promotion of ceremonial events – festivities – are the 
result of the realisation of certain ideas and objectives of the municipality management 
(Jágerová 2020). During more than thirty years of the democratic development of civic 
society, some festivities, which were formed during the socialist era, disappeared 
(holidays and celebrations of politically important anniversaries) and were replaced 
by new events with various origins and backgrounds, as well as various forms of real-
isation or functions. After the first decade marked by the transformation of all fields 
of life of society, the cultural calendar of individual rural and urban municipalities be-
gan stabilising around 2000. Today, many of the annual events are twenty and more 
years old and can be considered traditional events from the point of view of classically 
understood transfer of traditions from generation to generation (Horváthová 1986).

One of those which do not follow traditional cultural patterns, but which has ac-
quired the reputation of a traditional event is the Municipality Day (Deň obce) festival. 
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If it lasts for more than one day, it is called Municipality Days (Dni obce), or directly 
XY Day or Municipal Festivity – as we shall show through examples from our research. 
This study aims to analyse the potential and functions of this type of festival for local 
development.

The study is methodologically based on the theory of regional identity by A. Paasi; 
the theoretical and methodological studies on festivities by W. Cudny, K. Popelková, 
K. Koštialová, and M Jágerová; and on the theory of capitals by P. Bourdieu and Slovak 
sociologists P. Gajdoš and J. Pašiak. It builds on the field research conducted under sev-
eral projects focused on the study of the relationship between festivals and regional 
development in 2016–2021, 3 the study of internet sources on the forms of Municipality 
Days in Slovakia, as well as alternative versions of this holiday in selected countries. 4

The municipality day is a festival type of festivity focusing on a concrete locality 
and its inhabitants. It is designed for the local community, local citizens, or visitors 
who have close ties to it (natives and other former inhabitants of the locality). It is 
a regularly recurring event and part of the municipal calendar of events. In villages, 
it takes one or two days, while in towns and cities it can be exceptionally even longer.

The Municipality Day is not a Slovak specialty, but it can also be found in the 
neighbouring countries. It is a popular festivity in Ukraine, where Municipality Days 
originated during the socialist era as new festivities to replace traditional religious 
ones. It is a mixture of traditional ceremonies, the legacy of Soviet rituals, and mod-
ern trends. The event is initiated and supported by local authorities and cultural in-
stitutions. It is designated as Den sela or Den derevni. What is interesting is that it is 
possible to find on the internet model speeches suitable for this event, which is an 
apparent legacy of the formation of civic ceremonies in the Soviet Union (Beňušková 
2021). The same pattern can also be found in Russia (Liskevich, Masharipova 2016). The 
event is usually celebrated on August 2, when Russians set tables, prepare humorous 
performances, invite musicians, and dance all night. They also revive old rural tradi-
tions in the form of competitions. Municipality Days also exist in Austria, where they 
are often oriented outwards – to promote the municipality or the region. They are 
also organised by sub-regional associations, such as the Days of Open Villages with 
the aim to attract tourists. Municipality Days are organised in the United Kingdom or 
the USA, as well; it is in fact a global festivity with a local function. Its significance lies 
in the civic principle standing above other social segments of the locality – religious, 
ethnic, professional, age- or gender-related, etc. With increased importance of civic 

 3 Projects: Ethnological aspects of traditional calendar custom culture in present-day rural society 
(2014–2016), UKF Nitra, Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable devel-
opment of the Slovak countryside (2017–2021), Institute of Ethnology and Social Anthropology SAS, 
Bratislava.

 4 Given the impacts of the Covid-19 pandemic on the organisation of mass events, we consider here the 
state of the studied type of festivity before 2019.
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society, the position of this festivity is also strengthened in the calendar events of 
territorial communities.

W. Cudny offers several classifications of festivities; by using them, we would come 
to the conclusion that the Municipality Days is hybrid in nature. It can, but does not 
necessarily have, to relate to the municipality’s cultural heritage. It depends on whether 
the traditions bring together the municipality residents or divide them or even exclude 
them (e.g. in suburbs or ethnically mixed municipalities). It is neither a religious festival 
nor a local festival based on peasant culture and linked to the celebration of the end 
of common works, though they can feature these elements. In rural environments, 
it replaces or complements the hody (annual traditional celebration) or harvest festi-
vals. In urban environments, it can follow up on the hody festival when it comes to the 
date, however, its form rather reminds of their profane part and is not tied to religion. 
The Municipality Day can also comprise relatively independent partial events (e.g. the 
Municipality Day in Vlachovo includes the Crafts Market of Vlachovo and the Festival 
of Folk Singing and Dance, whereas each of the sub-festivals has its own year when 
it is held). It is a recently created festival defined by the place – both by a village and 
a town, and it takes place mostly in the open air and therefore during warmer months 
of the year. It has neither commercial nor tourist promotion objectives and is more 
oriented towards the inside of the municipal community. It is organised by local elites 
for people, though local communities and associations are also their co-creators. 
It can therefore be said that it is a festival of the people for the people. It is a public 
event involving elements of entertainment. The central theme of the festival is the 
municipality and its community. It is a social event that contributes to interpersonal 
relations and an in-depth integration of the community, as well as to the building of 
social identity and social capital (Cudny 2016: 19). The festival is a source for the in-
tegration of fragmented local communities and comprises the element of bringing 
people together. It contributes to the formation of the local identity, and only then 
to the identity (image) of the locality (Paasi 2009). Sometimes, guests from partner 
municipalities are also invited to the event, in particular when the Municipality Days 
relates to a historical event that is important to the village. The invited guests add 
to the event the character of solemnity.

The scenario of the Municipality Days has local variants within which basic re-
curring elements can be identified. It usually consists of the official opening of the 
festival with speeches by the representatives of the authorities and other important 
guests, rewarding distinguished citizens and countrymen, a cultural programme 
with performances by the municipality inhabitants, competitions and events for the 
inhabitants of entertaining and relaxation nature, and accompanying events. Some 
municipalities also organise parades to remind citizens of the exceptional character 
of the day. Special attention is paid to voluntary organisations commemorating their 
anniversaries or local residents celebrating their round birthday. The final phase 
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of the festival is related to the “information fixation” of the event in the regional 
media (e.g. website of the municipality, local newspaper, or the sharing of pictures 
in groups on social networks). The event is thus “saved in the history of the locality” 
(Liskevič, Mašaripova 2016).

The accompanying programme usually recalls the history of the locality by means 
of exhibitions, the presentation of publications about the municipality, and the first 
mention of the municipality and other historic milestones are also remembered on that 
day. Municipalities present various new products of the municipality (DVD, printed 
calendar), or open new public spaces around the dates of the festival. Through exhibi-
tions, villages show the skills of local inhabitants, the activities of school facilities, etc. 
The event also includes entertaining workshops and quizzes. In some villages, a cere-
monial holy mass is also held on the eve of the festival or during the morning hours.

The celebrations often include a small market of local craft products, gastronomic 
stands, amusements for children – merry-go-rounds, bouncy castles, or fireworks. As 
K. Popelková notes, in the current way of life, “phenomena related to relaxation, com-
merce, and consumption are a common part of spending holidays. However, people’s 
need to recurrently recall important moments or events has not disappeared and 
also includes elements of traditions in their most diverse forms, functions, and lev-
els. People are annoyed and not comfortable with many of the wide range of holiday 
practices, while they love their other aspects and are not willing to give them up, or 
seek new, unique ones” (Popelková 2019).

Fig. 1. The goulash cooking competition in the Village Tekovské Lužany (2002).  
Photo by Z. Beňušková.
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Villages organise the Municipality Day celebrations from their own municipal 
resources, sponsorship by local entrepreneurs, as well as support grant schemes 
promoting local culture by higher administrative units (regions). A certain part of the 
spent finance return from the lease of municipal premises to small entrepreneurs.

The main organiser of the event is the municipal office. Around 800 Slovak mu-
nicipalities have an institution focused on organising civic festivities and ceremonies, 
called Assembly for Civic Affairs. These institutions were established during the so-
cialist era from the 1950s; in the 1990s, they were either cancelled or they overwent 
transformation, and currently ensure the organisation of various types of ceremonies 
and festivities, including Municipality Days. On this day, they also organise in some 
villages the popular ceremony of receiving a child into the local community – the 
ceremonial welcoming of children to life (Beňušková 2021).

Voluntary organisations active in the municipality are also involved in the organi-
sation of these celebrations; for their members, the event is an opportunity to present 
the results of their activities and to obtain new members and sympathisers. They are 
usually firemen, folklore, music and theatre groups, local pensioners’ organisations, 
the Red Cross, and hunters. In order to ensure that every visitor finds something 
interesting in the programme of the Municipality Day, several stages are set up for 
various simultaneous activities.

In more closed rural localities, the Municipality Day is the holiday of those who 
were born, grew up, and live in the municipality. In such villages, local traditions are 
used as a manifestation of integrity.

Municipality Days are particularly important in suburbs into which many young 
families move thanks to intensive construction. For new-settlers, Municipality Days 
are an opportunity to come out of their private space, meet new neighbours, and 
integrate in the local population. It is also an opportunity for local social organisa-
tions to obtain new members, while for the municipality management it is an op-
portunity to highlight its achievements and acquire participants to municipal devel-
opment activities. Even though the preparation of this top event of the municipality 
requires much time and energy by organisers, as well as a financial contribution by 
the municipality, the impacts of this festival on culture and the community comply 
with the calculation of the effects and benefits, as noted by W. Cudny in connec-
tion with festivals:

 • develops social identity and social capital, including by celebrating values that 
are important to the given community and skills acquired during the festival;

 • it is a social event based on an uncommon experience; it is generated by social 
needs; the participants are the community and its (local, regional) members;

 • it is a cultural event which is embedded in culture and which shapes and 
presents it; it is a place and time for celebrating and consuming culture 
(Cudny 2016).
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We have selected three examples of Municipality Days from our field research: 
The Municipal Festivity of Tekovské Lužany representing a multi-cultural village with 
a stabilised population since the second half of the 20th century, the Petržalka Days 
representing a city district, and the Day of the Municipality of Hviezdoslavov, rep-
resenting a suburb.

Municipal Festivity of Tekovské Lužany  
(Obecné slávnosti Tekovské Lužany)

Tekovské Lužany is a village in Levice District, about 200km eastwards from 
Bratislava, with approximately 2,800 inhabitants of Slovak, Hungarian, and 
Roma nationality. 5 The development continuity of the municipality was disrupted 
in 1947 by the “exchange” of a part of the inhabitants between Hungary and 
Slovakia with the political objective of unifying the ethnicity of the countries. 
Even though it is a multi-cultural municipality, most inhabitants are natives, 
with partly Hungarian roots. The representatives of the partner municipalities 
from Hungary and Romania are regularly invited to the Municipality Days. The 
Hungarian partner municipalities (Bátaszég and Kondoros) related to the history 
of the village, the migrations during the post-war population exchange. The Roma 
community consists of old-settlers and a numerous group of immigrant Roma. 
It is a bilingual municipality, the programme is conducted both in Hungarian and 
Slovak, depending on the ethnic background of the performers. The municipal 
festival takes place during the weekend around August 20, which is celebrated 
as St. Stephen’s Day according to Hungarian traditions. The local Roman Catholic 
church is consecrated to this saint, and the festivity is thus held on the occasion 
of the hody festival. However, the share of the Roman Catholic population is only 
40%, as a result of which the hody festival is not perceived as a festivity of the 
entire municipality. The village must thus cope with the decline of its population 
due to the lack of job opportunities; what the locals also consider a problem is 
the immigrant Roma who settled in empty houses in the centre of the munici-
pality with the help of real estate agencies.

The scenario of the festivity has been stable for years, with minor variations.

 5 “65.8% of inhabitants claim the Slovak nationality, 28.9% claim to be Hungarians. According to the 
current Atlas of Roma Communities in Slovakia 2013, the share of ethnic Roma in the municipality 
represents 10.8%. As for denomination, the majority of the inhabitants currently claim to be mem-
bers of the Roman Catholic Church – 42.2%, while this share remains relatively stable. The share 
of inhabitants claiming to be members of Protestant Churches is over 20%. Compared to other 
municipalities, the share of non-religious people is significantly above average – up to 25%.” Source: 
Economic and Social Development Programme of the Municipality of Tekovské Lužany for the Years 
2015–2020, p. 17–18.
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On the eve of the festivity, the municipality representatives officially welcome 
the guests at the Municipal Office. Saturday is the main day of the festivity, be-
ginning with events for children: children’s fishing competition at the local pond, 
interactive theatre performance for children in Hungarian and Slovak at the folk 
house – the municipal museum, craft workshops, as well as an exhibition of folk 
costumes. Football tournaments between partner municipalities took place at the 
local football playground. At eleven o’clock, the individual teams begin preparing 
gastronomic specialties in the park. In the ceremonial hall, the mayor awards the 
Honorary Citizen of the Municipality prize.

At one o’clock, people begin gathering in the park with the stage, where the 
main part of the cultural programme is concentrated. In the gastronomic zone, the 
individual teams (Red Cross, hunters, table tennis club, other volunteers, and host 
municipalities) prepare specialties, compete in brandy tasting, the municipal office 
employees prepare traditional pancakes, and the local producers sell home-made 
bio-products. There are also demonstrations of craft work, refreshment and souvenir 
stands in the surroundings, as well as merry-go-rounds, a bouncy castle, a pool for 
Aquazorbing, and a sightseeing train as an amusement for all.

The official opening of the festivity is followed by the presentation of perform-
ers on the stage and in front of it. The cultural programme is attended literally by 
the whole village. During breaks, children are entertained by fairy-tale characters, 

Fig. 2. Municipal Festivity of Tekovské Lužany. Obtained from  
https://www.tekovskeluzany.sk/volny-cas/aktualne-oznamy/obecne-slavnosti-566sk.html.

https://www.tekovskeluzany.sk/volny-cas/aktualne-oznamy/obecne-slavnosti-566sk.html
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and the winners of the competitions are awarded prizes. In 2019, the major part of 
the cultural programme consisted of performances by local inhabitants and host 
municipalities, while external artists ensured music and the night party (usually 
called Hody Mix). The programme included performances by the local female choir, 
majorettes, and a dance group from Tekovské Lužany, while the folklore dimension 
was represented by a group from the partner Hungarian municipality of Bátaszég. 
The performances were complemented by music.

On Sunday, masses and the laying of wreaths to the Memorial commemorating 
soldiers fallen in the world wars are held. During the Municipal Festivity, attention 
is also paid to anniversaries; in 2017, for instance, the festival was dedicated to the 
20th anniversary of the friendship agreement with the municipality of Bátaszék, and 
a monograph about the municipality was officially presented on the 860th anniver-
sary of the mention of the municipality.

A 30-minute-long audio-visual reportage from the municipal festival in 2019 can 
be found on the municipality’s webpage (in Slovak) https://www.tvluzany.sk/.

The municipal festival in Tekovské Lužany reflects the history of the village through 
the presence of its partner municipalities. The large number of interactive events 
create a friendly atmosphere through which the municipality confirms that Tekovské 
Lužany is a good place for life.

Fig. 3. On Sunday, masses and the laying of wreaths to the Memorial commemorating soldiers 
fallen in the world wars are held (2002). Photo by Z. Beňušková.
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Day of the Municipality of Hviezdoslavov (Deň obce Hviezdoslavov)

In some strongly expanding suburbs in Bratislava’s surroundings, the Municipality 
Day does not emphasise at all the history and cultural heritage of the vilalge. The 
activities are addressed to young families. One such example is the Municipality of 
Hviezdoslavov at a 24km distance from Bratislava, which was multi-ethnic during the 
first half of the 20th century. 6 In the course of 100 years, the population increased 
from 180 to over 2,400. It is one of the fastest growing municipalities in Slovakia. 
Since traditional patterns of festivities for a heterogeneous population are non-ex-
istent, the municipality management seeks optimal forms of how to organise them, 
including the Municipality Day. A notice on the municipality’s website illustrates the 
atmosphere of the creation of the event:

The Day of the Municipality of Hviezdoslavov 2019 is fast approaching. This time, 
it will be a little bit different than all other previous ones. It will be more musical, more 
artistic, and with more discussions. It will be spectacular. It will be different. Just like 
Hviezdoslavov has grown over the past years, the celebration of its Day must grow as 
well. It must get mature. There must come a day when rattling carriages are replaced 
by a valuable idea, an artistic experience or a lot of pleasant meetings, workshops, 

 6 In 1938, out of 69 families living in the municipality, 21 were Slovak, 18 Moravian, 15 Czech, 14 Hungarian, 
and one German family. Source: https://www.hviezdoslavov.sk/2614/historia-obce The municipality was 
established by merging the former agricultural settlements and is named after a prominent 19th-cen-
tury Slovak poet.

Fig. 4. Day of the Municipality of Hviezdoslavov. Obtained from https://www.hviezdoslavov.
sk/novinka/6663/den-obce-sa-blizi-pozname-prve-mena-a-vieme-motto-roka-2019.

https://www.hviezdoslavov.sk/2614/historia-obce
https://www.hviezdoslavov.sk/novinka/6663/den-obce-sa-blizi-pozname-prve-mena-a-vieme-motto-roka-2019
https://www.hviezdoslavov.sk/novinka/6663/den-obce-sa-blizi-pozname-prve-mena-a-vieme-motto-roka-2019
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and discussions. We want to prepare for you the best event of this year, the most 
beautiful hody festival, the most varied offer of concerts and performers…

Because the citizens of Hviezdoslavovo deserve it.
In this municipality, which became in the course of a short time a place of resi-

dence for many people from all over Slovakia who found a job in Bratislava, cannot 
count with the fact that the Municipality Day would be attended by people in order 
to meet their neighbours, friends from youth or natives; the whole programme is 
therefore based on cultural, social, and educational activities and its aim is to allow 
people to get to know each other and to show interest in the events and development 
of their municipality: so that they perceive the municipality as their home in which 
they can spend their free time, which needs to be cared of (ecology), and which is in-
terested in everyone who wishes to be actively involved in its development.

In 2019, all performers in the cultural programmes were external artists. The 
children from the kindergarten were the only ones performing from among the lo-
cal citizens. The inhabitants had the opportunity to be actively involved in the com-
munity instalment of the huge sign “Hviezdoslavov”, in the competition for the best 
home-made cake and pastry, in sports activities, and could have beer from the local 
brewery. One of the several workshops discussed the topic “Where are you heading 
to, Hviezdoslavov?”. The dynamic perception of the Municipality Day in the next years 
was slowed down by the Covid-19 pandemic.

Petržalka Days (Dni Petržalky)

Petržalka is the largest city district of Bratislava with around 100,000 inhabitants 
that moved to the capital city from all over Slovakia. The Petržalka Days have taken 
place since 1998. Their aim is to create the feeling of home on the right bank of the 
Danube, where a prefab housing estate was built since the 1970s. Even today, many 
of its citizens go to the city centre or other Bratislava city districts to enjoy cultural 
and social life. The aim of the Petržalka Days is to present the possibilities for spend-
ing free time also in Petržalka.

It was originally a week-long event; at present, the activities under the title 
Petržalka Days last for almost two months. The around five-week-long festival period 
culminates in the final weekend of June when most of the cultural events within the 
multi-genre festival take place.

From the end of April until June, various competitions or activities under the 
Petržalka Day title are held – cultural, sport, educational, and charitable – which 
can be evaluated or presented during the multi-genre festival. It is, for instance, the 
call for nominations for the Children’s Act of the Year, the Personality of Petržalka, 
or the Junior Personality of Petržaka competitions. The local library announces the 
journalist competition Life through Our Eyes – Journalists of the Third Millennium, 
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the International Children’s Day is celebrated, as well as various sport tournaments 
culminating during the last day of the festival take place. The activities get most in-
tense during the weekend. These include, for instance, the Petržalka Drop of Blood, 
the traditional book exchange, or the presentation of non-governmental organisa-
tions. The inhabitants can apply for the Petržalka Marathon which takes place in the 
local swimming pool or to outdoor sport competitions at a popular lake. The elderly 
can join a pétanque competition or a special dance party. Another popular event for 
children is the competition of mixed-breed dog on the Danube bank.

The festival takes place at several places. The Senior Stage part of the programme is 
presented on the small stage, which also serves for performances for children. The win-
ners of the amateur bands contest and other artistic contests perform on the Children’s 
Stage. Elementary and secondary schools also present their activities – for example, 
through the competition of school magazines.

Even though this city district does not provide space for the accentuation of tra-
ditional culture, many of its inhabitants come from the countryside. Popular pro-
grammes, such as the Evenings of Authentic Folklore, have been popular for many 
years in Petržalka, and one of them is tied to the Petržalka Days. The history of 
Petržalka is not omitted either. One of the recalled events is the laying of the founda-
tion stone of this city district construction, which objectively exists. Photo exhibitions 
or presentations of books about Petržalka are organised, too.

The main gala programme takes place at the hippodrome of Petržalka, where 
a stage is set up. The programme is accompanied by a goulash cooking competition, 

Fig. 5. The invitation on Petržalka Days 2021. Obtained from  
https://www.kzp.sk/podujatie/dni-petrzalky.

https://www.kzp.sk/podujatie/dni-petrzalky
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there is a folk traditions and crafts zone, as well as merry-go-rounds and various amuse-
ments for children. The Petržalka Days culminate with a gala programme with perfor-
mances by professional artists, and the five-week-long festival ends with fireworks.

The Petržalka Days are evaluated by the municipal office each year; the success-
ful parts of the programme continue in the next year, while the less successful ones 
are replaced by new ideas. The history of the Petržalka Days has its own website 
(https://www.petrzalka.sk/dni-petrzalky-clanky/).

The attendance of the event is always high. Just like in rural localities, the areas of 
interest of the different local communities are interlinked and overbridged also in this 
large city district, which has a synergy effect. Municipality Days can be compared 
to a local team-building. Competitions and their evaluation, as well as the award-
ing of nominated personalities point out the quality of the human and social capital.

Conclusion

The Municipality Day is still one of those live phenomena which create the precondi-
tions for constructing collective identity tied to a group of people who share a joint 
space, traditions, common values, common ideas, and hopes oriented on the future. 
Mutual ties are activated based on the principle of kinship, neighbourhood, friend-
ship; there is face-to-face communication as well as new forms of communication, 
feedback, social control, mutual assistance, and participation, or accepted standards 
of behaviour. People’s willingness to be actively involved in public life and munici-
pal development is also of big importance (Koštialová 2017). This contributes to the 
development and fostering of interpersonal relationships within the municipality 
through contacts, which are created and strengthened during the preparation and 
in the course of the event, and relates to the acquired information and skills that can 
be further reflected in the development activities of the municipality.

The main actors are the municipal leadership and the municipal council, working 
closely with the leaders of the institutionalized local communities. By bridging and con-
necting these two entities (Putnam 2000), it has the potential to increase the synergic 
effect on the development of the local community. For the municipal council, it is again 

Fig. 6. Logo of Petržalka Days 2017. Obtained from https://www.petrzalka.sk/dni-petrzalky-2017/.

https://www.petrzalka.sk/dni-petrzalky-clanky/
https://www.petrzalka.sk/dni-petrzalky-2017/
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an opportunity to draw attention to the achievements and to strengthen the position 
of current members. Village Day was not mentioned in Slovakia by any campaign led 
“from above,” but spontaneously and in a short period of time, it became one of the 
leading periodically recurring events of rural and urban communities. It is an expression 
of the strengthening of their autonomy. It is expected and thus not to be overlooked. 
Local communities and leaders want to be visible in this respect, hence increasing their 
social position. It has become an alternative to religious and folk traditions, yet at the 
same time it does not completely exclude them from its content. It is formative; it draws 
attention to the viable productive elements of the life within the local community 
that have the potential to make the community’s territory a sought-after place to live.
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The website addresses

Statistical data: http://www.sodbtn.sk/obce/obec_stat_vierovyznanie.php?kod_obce=502821.

https://www.tekovskeluzany.sk/volny-cas/aktualne-oznamy/obecne-slavnosti-566sk.html.

https://www.hviezdoslavov.sk/novinka/6663/den-obce-sa-blizi-pozname-prve-mena-a-vieme-mot-
to-roka-2019.

https://www.petrzalka.sk/dni-petrzalky-2017/.

https://www.tvluzany.sk/.

https://www.hviezdoslavov.sk/2614/historia-obce.

Summary

An important function within the overall way of life of current rural as well as urban communi-
ties is carried out by cultural-social events and festivals organised at the place of residence of the 
actors and potential participants. One of those which do not follow traditional cultural patterns, 
but which has acquired the reputation of a traditional event is the Municipality Day (Deň obce) 
festival. The study is based on field research and on internet sources approaching the course of 
the Village Day in Slovakia, as well as alternative versions of this holiday in selected countries. We 
have selected three examples of Municipality Days: The Municipal Festivity of Tekovské Lužany 
representing a multi-cultural village with a stabilised population since the second half of the 
20th century, the Petržalka Days representing a city district, and the Day of the Municipality of 
Hviezdoslavov, representing a suburb. Municipality Days is a global festivity with a local function. 
Its significance lies in the civic principle standing above other social segments of the locality – reli-
gious, ethnic, professional, age- or gender-related, etc. With increased importance of civic society, 
the position of this festivity is also strengthened in the calendar events of territorial communities.

Keywords: Municipality Day, Slovakia, festivity, local identity

Translated by JT LINGUA, s.r.o.

Streszczenie

Wydarzenia społeczno-kulturalne i festiwale, organizowane w miejscu zamieszkania ich uczestni-
ków i potencjalnych widzów, pełnią ważną funkcję w życiu współczesnych społeczności zarówno 
wiejskich, jak miejskich. Jednym z wydarzeń, które mają opinię tradycyjnych, choć nie przystają 
do tradycyjnych wzorców kulturowych, jest święto miejscowości (Deň obce) – Dzień Miasta lub 
Dzień Wioski. Materiału do niniejszej analizy dostarczyły badania terenowe oraz materiały inter-
netowe dotyczące obchodów dnia kilku miejscowości na Słowacji oraz podobnych obchodów 
w wybranych krajach. Jako przykłady posłużyły obchody w trzech miejscowościach: Święto Wio-
ski w Tekovskich Lužanach, wielokulturowej wsi o populacji stabilnej od drugiej połowy XX w., Dni 
Petržalki – dzielnicy miasta, oraz Dnia Hviezdoslavova, który jest przedmieściem. Tego rodzaju 
obchody są globalnym świętem o lokalnej funkcji. Ich szczególne znaczenie wynika z faktu, że 
dominuje w nich element obywatelski, który w ich przypadku ma większe znaczenie niż inne 
segmenty społeczne miejscowości: religijne, etniczne, zawodowe, związane z wiekiem czy płcią 
mieszkańców. Wraz ze wzrostem znaczenia społeczeństwa obywatelskiego rośnie też status 
takich obchodów w kalendarzu wydarzeń organizowanych w społecznościach terytorialnych.

Słowa kluczowe: Dzień Miasta, Dzień Wioski, Słowacja, obchody, tożsamość lokalna

Translated by K. Michałowicz

http://www.sodbtn.sk/obce/obec_stat_vierovyznanie.php?kod_obce=502821
https://www.tekovskeluzany.sk/volny-cas/aktualne-oznamy/obecne-slavnosti-566sk.html
https://www.hviezdoslavov.sk/novinka/6663/den-obce-sa-blizi-pozname-prve-mena-a-vieme-motto-roka-2019
https://www.hviezdoslavov.sk/novinka/6663/den-obce-sa-blizi-pozname-prve-mena-a-vieme-motto-roka-2019
https://www.petrzalka.sk/dni-petrzalky-2017/
https://www.tvluzany.sk/
https://www.hviezdoslavov.sk/2614/historia-obce
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Introduction

Dynamism is a characteristic feature of the modern world. Rapid changes are tak-
ing place in all spheres of social life. The new stage in the development of civili-
zation turned out to be in all respects much more complicated than predicted. Its 
main feature was the extreme dynamism and indefiniteness of social transforma-
tions taking place within the boundaries of the information technology revolution 
(Chenbai 2019: 95).

These changes have also affected one of the typically conservative spheres, namely, 
the sphere of holidays and the celebration of socially significant events. The system of 
public holidays as settled in the territory of the USSR in the second half of the twen-
tieth century in the form of a calendar cycle, at the end of that century was replaced 
by a new cycle of holidays, both revived religious ones and newly established state 
ones. Only one holiday has maintained its key position together with a number of its 
traditions, customs, and rituals: the New Year. After the collapse of the USSR into 
a number of independent states, the New Year retained its status of the main holiday 
of the year in public consciousness and practice.
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The period of the winter solstice, the end of one calendar year and the beginning 
of the next, has been perceived since antiquity and is still perceived in the public con-
sciousness and subconsciousness as a certain point of bifurcation, a period in which 
the system (in this case, society) can either plunge into chaos and move to a new 
better level (Matyukhina 2020: 154). Thus, the period of the closure of one year and 
the beginning of the following one has always been considered special in the pub-
lic mind. The ritualisation of actions and the behaviour during this period has been 
perceived as a vital necessity. From antiquity to the present day, at all levels – from 
the family to the state, during the holidays, and especially the transition holidays, 
various scenarios (both secular and religious) of spending this time came into effect. 
The modern world is not an exception in this respect. In the twentieth century in the 
USSR, the violent breakdown of the holiday cycle, its traditions and rituals, which 
all had been established for centuries went along with the process of both creating 
a new system of the calendar holiday cycle and preserving the familiar, established 
traditions and rituals within this new cycle. This duality has especially vividly mani-
fested in the New Year’s holiday. Although during the first years of the Soviet regime 
attempts were made to exclude winter holidays – not only Christmas, but also New 
Year – from public life and to substitute them with the Day of the October Revolution 
as the main holiday of the year, they soon turned to be ineffective. Therefore, every 
effort was made to exclude Christmas from the number of public and family holidays, 
and make the New Year as Soviet as possible. In fact, in the Soviet period, the main 
winter holiday was the New Year, which provided a focus for a complex of both social 
and family traditions and rituals characteristic of the winter holidays of the transition, 
that is Christmas and New Year.

The French anthropologist Arnold van Gennep in his book Rites of the Passage. 
The systematic study of rituals distinguishes a special category of rituals associated 
with important transitional moments in the life of society (peculiar points of bifur-
cation), calling them rites of passage: “Any change in a person’s position entails the 
interaction of the secular and the sacred. It requires regulation and observance of 
a ritual so that society as a whole does not feel difficulties and does not suffer losses” 
(van Gennep 1999: 9). Therefore, the periods of the transition have always been and 
are an important part of the life of society; they are firmly established and supported. 
If one of them is banned, as happened in the USSR with Christmas, its functions are 
assumed by another, similar holiday, along with those rituals that can be preserved 
under the new conditions. But society nonetheless goes through the periods of tran-
sition, in particular from one calendar year to another, in the form of special festivi-
ties, saturated with rituals.

In the current article, the author aims to consider nature and dynamics of changes 
in the traditions and rituals of celebrating the New Year in the second half of the 20th 
and in the early 21st century on the example of Ukraine. The reasons for maintaining 
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the status of the main holiday of transition by the New Year are also analyzed. The 
author’s research is based on materials obtained from research papers, press, video 
materials (feature and amateur films, photographs), survey materials, and personal 
observations. The theoretical and methodological basis of the given study is the cul-
tural-historical approach, which enables efficient exploration of the topic, as well as 
cultural-semantic analysis, descriptive method in characterizing certain elements 
of ritualism, a logical method in studying the transformation of the ritual culture 
of the New Year holidays. Particular attention is paid to changes in the traditions of 
celebrating the New Year during the transition from the Soviet society to a modern 
democratic society.

New Year celebrations in Soviet Ukraine. 
The process of tradition and ritual formation

The traditions of celebrating the New Year in the Ukrainian SSR were largely deter-
mined by the peculiarities of the Soviet way of life. In 1950s and 1960s, the specific 
form of New Year’s celebration, a complex of customs and rituals inherent in it, took 
its final form and quickly acquired the character of tradition at the social and individ-
ual levels. That, in many ways, has survived till present.

Preparation for the holiday, both at the public and family level, started at least 
a month, or even more, ahead the New Year. At enterprises, institutions, it was the 
time of completing the annual plans, of writing annual reports and getting them 
approved; at universities it was the examination session time, at schools – the pe-
riod for summing up the results of the second quarter. Amateur groups – dance, 
drama or choral ensembles and orchestras – started preparing New Year programs. 
People to perform the roles of Ded Moroz (Grandpa Frost) and Snegurochka (Snow 
Maiden) for the New Year celebrations were chosen from among amateur artists, and 
if those could not be found, those roles were given to the given company’s employ-
ees. Decorations for New Year trees were renovated or manufactured and purchased, 
and a week before the New Year the decorated trees were installed in the central 
squares of cities, in parks of culture, at enterprises, in the lobbies of state agencies 
or educational institutions. In kindergartens and schools, New Year tree decorations 
were made from cotton wool, paper, cardboard, and garlands during ‘labor’, i.e. the 
design and technology classes. Some of the toy were taken home, and the best ones 
were used to decorate New Year trees in kindergartens and schools. Snowflakes, 
New Year trees, snowmen were cut from paper and attached to the windows, which 
immediately acquired a special, New Year look.

New Year shop windows were decorated with the invariable figures of Ded Moroz 
in a long red fur coat, and Snegurochka in a Russian sarafan dress, a short fur coat 
and kokoshnik, with hares, foxes, and bear cubs; fir tree, decorated with colourful 
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balls, toys, garlands of coloured foil, colourful bulbs. And all this was put on fluffed 
cotton wool, which represented snow. Small scraps of cotton wool, tied on threads, 
symbolised snowfall.

From the beginning of December, New Year fairs were opened in department 
stores and covered markets. New Year decorations, garlands, sparklers, tinsel, 
lametta made from long strips of foil, toys of Ded Moroz and Snegurochka, carnival 
masks, and artificial New Year trees have been sold there since 1960s. Saleswomen, 
especially closer to the New Year, often wore Snegurochka costumes. The best 
fairs in terms of assortment were, of course, in Moscow and Leningrad; in Ukraine, 
the best fairs were in Kiev. Highly appreciated New Year tree decorations from 
Germany (the GDR) appeared in shops at that time. The tradition of pre-holiday 
shopping characteristic of the winter holidays had been preserved in the USSR, 
only it acquired its own specifics. The eternal shortage of some goods or others 
in the USSR led to the fact that purchases of gifts and food for the New Year ta-
ble had to be made long before the holiday itself. Before the New Year, special 
goods, called “deficit” ones, were “thrown” into stores. Standing in endless queues 
was an attribute of pre-holiday period. But even this, to a certain extent, created 
a feeling of prosperity, albeit a temporary one.

It was also obligatory to write and send New Year greetings and, if possible, gifts 
to relatives, friends and acquaintances. New Year greetings were written on post-
cards with images of Ded Moroz, Snegurochka, a little boy sitting on an airplane 
or a rocket, which symbolized the New Year, winter landscapes with snow-covered 
fir trees, bullfinches, and fir trees or fir tree branches decorated with toys. Many 
postcards were printed depicting the Spasskaya Tower in the Kremlin, the chimes 
of which announced the coming of the New Year. Closer to the New Year, postcards 
with congratulations were sent to each other by institutions, enterprises, universi-
ties, in universities – by departments and faculties. It was believed that wishes must 
be fulfilled in the New Year; they were therefore taken very seriously. It was also 
customary in the USSR, before each holiday, including the New Year, to make wall-
mounted bulletin boards decorated with New Year symbols in all working collectives, 
from nurseries to universities and the Academy of Sciences, from small enterprises 
to huge factories and mines, from offices to ministries. Their content was similar 
from Brest to Kamchatka – articles on labour successes and achievements of the 
old year and wishes for the New Year.

It should be noted that if an enterprise reported the early fulfilment of the 
annual production plan, it received the right to immediately install a decorated 
New Year tree at the entrance or in front of the enterprise and light garland lights 
on it in the evening. That was meant to symbolize that the New Year had already 
come to them, which was an honour and was accompanied by bonuses for work-
ers and employees.
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Families traditionally arranged general cleaning, laundry, and, as it was already 
mentioned, wrote and sent congratulations. Children made new decorations or 
updated last year’s ones, because the factory-made decorations were expensive 
and many families had them only in small numbers. In addition, making New Year 
toys – cutting out snowflakes and figures from coloured paper, pasting nuts with 
coloured paper or foil, making birds and fairy-tale characters from eggshells, dry 
acorns, chestnuts, cardboard, coloured paper or pieces of fabric – all was a favour-
ite New Year entertainment, not only for kids. 31 December was a working day 
in the USSR, albeit a shortened one, so everything possible was prepared for the 
New Year’s table in advance.

Thus, the month before the New Year retained its character of waiting for the hol-
iday and preparing for it. Urban spaces, working premises and dwellings were given 
a different, festive look. The festively decorated space created the image of what was 
desired in the upcoming year – abundance, order, purity, peace. Moreover, an aspect 
should be especially noted, it was done in the form that fully corresponded to the con-
ditions of life in the city. But the main rituals fell, of course, on the New Year Eve itself.

Until the beginning of the 1960s, the collective celebration of the New Year was 
widespread within working collectives, or, for students and cadets, in their place of 
study. Often it was a New Year’s costume ball held in the House of Culture or in an 
assembly hall, in front of which the head of the enterprise gave a congratulatory 
speech, amateur performances were shown, with dancing in breaks between parts 
of the performance or after the concert. The celebration was accompanied by a buf-
fet or, later, tables with refreshments for guests were placed along the edges of the 
hall. The invitation cards indicated the table number. This holiday is very well depicted 
in the film The Carnival Night (1956, dir. Eldar Ryazanov). Later, however, the cen-
tre of New Year’s celebrations gradually moved to families. At the places of work or 
study, the holiday began to be celebrated in the last week before the New Year. Also, 
New Year’s balls in the Houses of Culture were gradually replaced by “Little New Year 
Light” concerts, which were held at the Houses of Culture, in the canteens of large 
institutions and research institutes, in the assembly halls of universities, museums, 
etc. following the example of the musical variety show “Little Blue Light” in Moscow. 
In universities or technical schools, masquerades were arranged for high school stu-
dents; since the beginning of the 1970s, this type of celebration has gone out of fash-
ion almost everywhere, replaced by dance evenings in halls decorated with garlands, 
snowflakes and New Year trees, with music by their own bands or invited vocal and 
instrumental ensembles and with obligatory congratulations by Ded Moroz. In kin-
dergartens and primary schools, fancy-dress parties were organized in the first half 
of the day and were called “New Year’s morning party”.

Since the late 1960s, before the New Year – as, indeed, before other holidays 
as well – a pre-holiday mini-banquet was organized by employees at workplaces: 
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in the offices of institutions, banks, in the departments of research institutes; this cel-
ebration was colloquially called “sabantuy”, or, in Lviv and other cities of the Western 
Ukraine, “impreza”. 1 This celebration was semi-legal – it was forbidden to drink alco-
hol at work – but the ban was successfully circumvented. People collectively bought 
alcohol and food: sandwiches, cakes, sweets. Often they brought pies and cake from 
home to please their colleagues with their culinary talents. At lunchtime or after work, 
they congratulated each other, drank wine or vodka, depending on the preferences 
of members of each collective, with funny or serious toasts, and treated themselves 
to the food. Youth groups arranged dances with music from a tape recorder.

The process of transition from public to family celebrations intensified in the 
mid-60s, when, as a result of the housing construction development, families mas-
sively began to move into separate apartments. From then on, the custom of cele-
brating the New Year, preferably in the family circle, with relatives and friends, was 
established. The New Year turned into the most family-oriented holiday of the year, 
just like Christmas used to be. Some people even tried to interrupt their rest period 
in a “sanatorium”, a rest house, in order to come home for this holiday. If there was 
no such opportunity, friends gathered in someone’s room. Celebrating the New Year 
in restaurants was almost never practiced. The opinion has taken hold in the mass 
consciousness that if a family is together at the New Year, then everyone will be to-
gether again, safe and sound, at the next New Year. This was the manifestation of the 
belief, characteristic of the rites of passage, that all actions undertaken during the hol-
iday, as well as its setting, simulate or shape the following period. The ritual of the 
New Year holiday included those from the earlier period or newly formed rituals that 
symbolized prosperity, safety, peace in the family, thus creating an image of happy 
future in the New Year. They can be attributed, with certain reservations, to magical 
rites. At the level of both family and society, there is a need to ritualize the moments 
of transition. Therefore, the previous rituals associated with Christmas have survived, 
and the new ones, similar in meaning, have emerged.

Two inherent attributes of the New Year holiday were the decorated New Year tree 
and the richly set table. Both have a rich semantic load. The New Year tree (it could 
be a fir or a pine, whichever could be bought) had to be a living, not an artificial one. 
It was decorated on the day before the New Year, 31 December. Decorations mainly 
followed the unwritten but universally accepted spatial structure – either a five-
pointed star or a decorative spike was placed at the top. Below, there were glass balls 
covered with “silver” or coloured shiny amalgam. The decorations depicting the heroes 
of fairy tales, birds, fruits, vegetables, etc. were placed next. Themed toys were wide-
spread – an astronaut, a pilot, an airplane, a rocket, a globe with a satellite. Hand-
made or purchased flat cardboard toys, pasted over or painted nuts, small apples, 

 1 For more details see: Matyukhina 2000.
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candies in coloured paper were placed at the ends of the branches. Garlands were 
placed on top of everything, and strips of silver tinsel came down from top to bottom. 
Under the tree, on a layer of cotton wool depicting snow, large or smaller figures of 
Ded Moroz and Snegurochka were placed. Garlands of small coloured bulbs were 
a very desirable but often inaccessible decoration. The richly decorated Christmas 
tree made a fabulous impression on the onlookers, immediately creating a special 
holiday atmosphere, organizing a special, festive space where nothing is sad and only 
joyful and happy events can happen. Garlands, often homemade, could also be used 
to decorate walls and furniture in an apartment.

An equally important part was the festive table. Before, a Christmas table with 
the ritual twelve dishes symbolized the prosperity that was supposed to accompany 
the family in the following year, so a richly set table with certain dishes became an 
important New Year’s tradition as well, only there was no set number of festive dishes; 
their traditional set was established, however. The table was covered with a white 
tablecloth, the best crockery, preferably a porcelain service; glasses and goblets were 
of glass or, which was very much appreciated, crystal. In the centre of the table, there 
would be a bottle of the “Soviet Champagne”, an integral and obligatory attribute of 
the New Year. Depending on the tastes of the family, there were other alcoholic bev-
erages around: wine, cognac, vodka, homemade liqueur, as well as lemonade, in var-
ious quantities. Of the appetizers, sprats and sardines were considered an important 
attribute of the New Year table, as well as sliced sausage, bacon, cold meats, cheese 
and herring. In the cities of Central and Eastern Ukraine, they were usually arranged 
on plates; in the cities of Western Ukraine, they were used to make sandwiches dec-
orated with herbs, lemon slices and egg circles. Caviar and ham were considered the 
best table decoration, but were available mainly to members of the party and eco-
nomic elite. Traditional salads were “Olivier”, vinaigrette, and later, since the 1980s, 
a salad of eggs, cheese, crab sticks, with lashings of mayonnaise, or “Mimosa”, pickles, 
pickled tomatoes, sauerkraut with oil, pickled mushrooms – depending on what kind 
of preserved food was made in the family. Preserved food made from vegetables 
grown on the garden plot by the family was especially appreciated. From the late 
1970s onwards, fresh cucumbers and tomatoes began to appear on the tables, es-
pecially in Kiev, but in small quantities. Snacks that demonstrated the culinary art of 
the hostess were appreciated; this could be an original salad, figurines of boiled eggs 
with a filling, etc. Roast suckling pig was the most desirable hot dish, but this was 
extremely rare. Fried chicken or, less commonly, goose, baked meat and homemade 
fried sausages were more affordable. No fish was served, except sprats and herring. 
Interestingly, there were no other dishes typical for Christmas – dumplings, poppy 
buns, dishes of beans, peas, cereals. Potatoes, often with mushrooms, were served as 
a side dish. The desert was always a cake, with other sweets, like candies and pastry, 
tangerines, apples and, if available, oranges. The top adornment of the festive table 
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was considered to be the Kievsky cake made of meringue with nuts. From the 1970s 
onward, store-bought cakes were being gradually replaced by homemade cakes, even 
though store-bought cakes and pastries were still more common. Of hot drinks, there 
was tea, less often coffee, and cocoa for children. In general, food served at New Year 
depended on the income and capabilities of the family, but it always had to create an 
impression of abundance.

All the participants of celebration tried to look smart: women wore their best 
hairstyles and put on elegant dresses, but not evening dresses, which were not pop-
ular in the USSR (also, a skirt with a blouse, even a smart one, was not acceptable); 
men wore suits and ties, even at home. Children were also dressed in their best 
clothes. Everyone sat down to the table at about half past eleven in order to have 
enough time to celebrate the old year. The head of the family opened champagne, 
poured it, and lemonade for the children, raised the toast “to all the good in the 
old year”. Then the participants listened to the radio, or later, from the early 1970s, 
watched the festive speech of the General Secretary of the Central Committee of 
the CPSU on TV, stood up when the chimes of the Spasskaya Tower in the Moscow 
Kremlin began to beat (which was broadcast throughout the USSR) and with the 
last stroke congratulated each other, saying: “New year, New happiness”, clinked 
glasses and drank champagne to the bottom of the glasses, so that there would be 
no tears in the New Year. Then they proceeded to eat; the meal was accompanied 
with toasts, often playful ones, with general conversation, jokes and, especially at 
the end of the meal, songs. Someone could  play the accordion or guitar. All topics 
of conversation, songs and poems were supposed to be funny. The children of the 
hosts always recited poems. With the spread of television, the general conversation 
at the table gradually gave way to a joint viewing of the Little Blue Light program 
with the participation of famous artists. If the family was young, or there were 
many young people present, they arranged dances to the radio, and later to the 
tape recorder. The fun lasted, as a rule, until the morning. Towards the end of the 
evening, when the dessert was about to be served, everyone was invited to come 
to the New Year tree, under which there were gifts.

New Year gifts deserve a separate discussion. Their assortment was determined 
by tradition and, at the same time, by the scarcity of the most essential goods on the 
market and the high prestige of a handmade gift. Therefore, a special culture of 
 gift-giving has developed. First of all, a today’s observer would be struck by the 
packaging, or, more precisely, its absence. The most affordable packaging was rough 
brown paper or unpainted cardboard boxes, so the boxes could be pasted over with 
pieces of coloured paper, foil from candy wrappers – this was also a kind of nee-
dlework – and paper bags were tied with coloured ribbons. Making boxes for gifts 
of cardboard pasted over with coloured paper and magazine covers was a kind of 
art. The name of the person for whom the gift was intended was written on the box 
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or the gifts were handed round by the host or hostess, less often by a Ded Moroz in-
vited from the Svitanok company or by one of the guests dressed up as Ded Moroz.

There were rules concerning what should and should not be given. This needs 
a detailed explanation. It must be noted that it was categorically not accepted to give 
household items – pots, irons, washing machines, food processors, coffee makers, etc., 
stationery, and clothes, except smart ones. It was customary to give cosmetics, jewel-
lery, crystal vessels, boxes or vases, paintings, fancy handbags, gloves, cigarette cases, 
watches, candlesticks, when they came into fashion, tape recorders, record-players, 
phonograph records, books, especially art albums, beautiful calendars, tool sets for 
those who liked DIY, and embroidery kits. Children were given primarily toys, chil-
dren’s books, sledges, skates, skis. Gifts were chosen corresponding to the interests, 
tastes, and the age of the recipients.

Surveys conducted at the end of the 1990s in Lviv and 2006–2007 in Kiev, the au-
thor’s personal observations, and the analysis of the literature all show that until the 
beginning of the 1980s gifts made personally by the giver were not only allowed, but 
welcomed. In addition, children, who did not earn money yet, were expected to give 
gifts made with their own hands. Considering the love of handicrafts and the wide 
range of hobbies common among the residents of Soviet cities, as well as the exist-
ence of numerous art, craft, embroidery, sewing, woodwork, aircraft modelling clubs, 
young naturalist societies, etc. active at the Houses of Culture, it was easy to make 
something with one’s own hands – and do this well. Moreover, the fees in such clubs 
and at courses were almost symbolic. Women and girls often gave their relatives and 
friends knitted hats, or a set of hat, scarf and gloves, also, knitted sweaters, vests, 
pullovers, socks. Since it was considered in good taste to decorate interiors with em-
broidered details, people gladly accepted embroidered napkins, narrow tablecloths, 
pillowcases, framed paintings or macramé panels as gifts. Men, youths and boys would 
give carved or pyrographed shelves, panels, stands, album covers, dollhouse furniture, 
model airplanes, cars to those who collected them; an engraving on metal, a receiver 
assembled with their own hands (this was more likely in 1950s), a set of reels or tapes 
with the recipient’s favourite songs recorded from the radio, etc.,  would have been 
appropriate gifts. For potted plant aficionados, beautiful plants would be grown from 
shoots or rare seeds found and brought. Children, especially the younger ones, drew 
pictures with congratulations. A handmade gift showed a special attitude, particular 
attention bestowed on the recipient. In the 1950s and 1960s, not only the holiday itself, 
but also active participation in its preparation and celebration, the opportunity to feel 
oneself a participant and one of the creators of the holiday, were greatly appreciated.

The holiday continued after 31 December. On 1 January, as a rule, people visited 
friends and more distant relatives or invited them to their place. The following weekend 
it was customary for the family to go for a walk in the city centre to admire the New 
Year tree. In the days from 27 December to 11 January, that is during school holidays, 
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children attended New Year parties in the Houses of Culture, circuses, New Year per-
formances in theatres.

In the early 1960s, New Year parties, repeating the New Year Tree party in the 
Kremlin (it was an almost unattainable dream for children from the provinces to get 
there), gradually moved to the Palaces and Houses of Culture, theatres and clubs. 
Invitations to these events were distributed to parents at their work places (only 
to trade union members). A separate “ticket” with a seal was attached to such invi-
tation, meaning that during the party the child would receive a gift. The gifts them-
selves – usually confectionery sets with one or two tangerines packed in beautiful 
coloured boxes or bags – were the main attraction of the holiday. Such gifts from 
trade unions at their fathers’ workplaces were also received by children who did not 
go to the event at the House of Culture or a club (Kalko 2021). Most children attended 
such entertainments two to three times during the winter holidays and every time 
they received a gift from Ded Moroz; those gifts differed from one another and were 
a truly pleasant surprise. In the week after the New Year adults went, depending 
on their tastes, to the cinema, theatre, variety concerts or the circus more often than 
usual. In general, by the beginning of the 1960s, an integral form of New Year’s cele-
bration had developed in the USSR, especially in the cities of such republics as Belarus, 
Ukraine and Russia.

New Year celebrations in independent Ukraine. 
Changing lifestyles –  changing traditions of celebration

With the proclamation of Ukraine’s independence in 1991, fundamental changes took 
place in the system of public holidays. Gradually, some Soviet holidays, the Day of 
the Soviet Constitution and the Day of the October Revolution in particular, were 
cancelled, new public holidays were adopted – the Day of Independence of Ukraine, 
Ukraine’s Defenders Day, etc. The religious holidays of Christmas, Easter and Trinity 
Sunday became public holidays.

Since the end of the 1980s, much work has been done by cultural and educational 
public organizations, church organizations and structures, and since 1991 by the state 
as well, to revive Christmas as the main winter holiday. It should be noted, however, 
that although much has been done to turn Christmas into the main holiday of the 
transition from one annual cycle to another at the social and family level, the goal 
was only partially achieved. Instead of one holiday, people eagerly began to celebrate 
both – Christmas and New Year, as a single holiday of transition, often combining their 
traditions. Moreover, St. Nicholas Day on 19 December and the Old-Style New Year, 
which is celebrated on the night of 13 to 14 January, have been added to the cycle 
and thus the winter holiday time in Ukraine now covers the period from 19 December 
to 14 January. Still, the New Year in cities has retained its status of the main winter 
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holiday. Although there have been certain changes in its celebration, much has sur-
vived from previous customs, which already acquired the character of traditions.

A typical scenario for a modern New Year celebration includes elements of the 
Christmas holiday (decorating a Christmas tree, exchanging gifts), Soviet life (listen-
ing to the speeches of state leaders and to chimes), Oriental traditions (choosing 
a certain clothing according to the colour of the animal which is the patron of the 
year), as well as magical rites (burning a note with good wishes and drinking those 
ashes in champagne) (Bondarenko 2021). In general, the family character of the 
New Year celebration has been preserved. In a period of upheavals, the collapse of 
the familiar world, dramatic changes in the whole way of life, the New Year in the 
family became an oasis, albeit a short-lived one, of calmness, warmth, and hope. 
As before, people set up and decorated a New Year tree, but now more and more 
often an artificial one; they tried, if possible, to set the festive table, congratulate 
friends, make gifts, small perhaps, but gifts. With rising living standards, the New 
Year gradually returned to its former course, but with changes wrought by the times. 
Delicacies that were inaccessible because of the shortages in the Soviet period began 
to appear on the tables: ham, caviar, shrimps, fresh cucumbers, tomatoes, original 
salads, whiskey, French or Italian wines, various fruits, especially grapes (traditional 
tangerines, of course, are still there). Among the wealthy strata of the population, 
it became fashionable to put a suckling pig or turkey and French champagne on the 
New Year’s table. Some of the dishes would be ordered or bought ready-made at 
supermarkets. Interestingly, store-bought cakes almost disappeared from the New 
Year tables; thanks to the availability of various ingredients, housewives became 
adept at making fantastic cakes and pastries.

If a family did not celebrate Christmas, kutia, 2 uzvar, 3 carp, poppy rolls, poppy 
cake with meringue – traditional Christmas dishes – could appear on the New Year 
table. It was no longer accepted to give homemade gifts, and previously inacces-
sible foreign goods began to be appreciated. One of the most coveted gifts was 
a cell phone, and later – a smartphone, fashionable gadgets, Lego or Barbie dolls 
for children. The tradition of watching TV on New Year’s Eve has remained; fortu-
nately, the program began to include musicals or concerts from various countries of 
the world. Natural spruce or pine is still highly valued as a Christmas tree; however, 
it became acceptable to replace it with an interesting composition of spruce or pine 
branches. Houses began to be decorated with New Year wreaths, lush colourful foil 
garlands, and an abundance of light garlands. From the New Year until mid-January, 

 2 Kutia is a dish of boiled grains of wheat or barley with honey, crushed poppy seeds, nuts and raisins. 
It is a traditional ritual dish of the Christmas holidays in Ukraine.

 3 Uzvar is a compote of dried fruits and berries. It is included, like kutia, among the 12 traditional cere-
monial dishes that in Ukraine are put on the table on Christmas Eve.
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compositions of garlands flashing with coloured lights are seen in the windows 
of many houses. The tradition of sending New Year’s greetings was replaced first 
by e-mails, later – by text messages, New Year’s greetings with pictures on social 
networks, via Viber or other services on smartphones and computers. It has become 
customary to send congratulations immediately after the New Year.

Additionally, the complex of New Year’s traditions and rituals has been enriched 
with peculiarly reworked Chinese rituals for celebrating the New Year. Since the end 
of the 1980s, borrowings from the Chinese New Year rituals have started to penetrate 
into the celebrations in Ukraine: “Bright, exotic, funny, Chinese customs to a certain 
extent meet both the desire for a variety of festive rituals and the need for magical 
rites” (Matyukhina 2014: 312). After eight years of research, it is clear that Chinese 
horoscopes are quite firmly rooted in New Year’s rituals, and almost all newspapers 
print them before the holidays. Calendars with images of the patron beast of the year 
in various forms are available and popular. People try (more or less seriously) to please 
the tastes of the patron beast in New Year outfits, in the menu of the festive table, and 
by depicting it on New Year toys, decorative figures, cups, plates, small panels, pref-
erably Chinese or imitating Chinese, and in carnival costumes for children’s New Year 
parties. Firecrackers became very popular – for a couple of minutes after the arrival 
of the New Year, cities, and often villages, literally thunder and glow from the mass 
of firecrackers and fireworks. Somehow no one is worried and does not care that the 
Chinese New Year comes in February. Elements of Chinese New Year rituals have now 
become part of both public and family celebrations of the New Year, especially in large 
cities of Ukraine. It should be noted that acculturation – the borrowing of samples, 
customs, actions originating from other cultures – in modern New Year rituals occurs 
most often in the field of magical rites and objects that should ensure a better year.

A completely new form of New Year celebration, which has spread only at the 
beginning of the 21st century, is a trip to a resort, to country hotels, to the mountains, 
abroad, especially to Egypt, Turkey, tropical countries or islands. In this case, the cel-
ebration of the New Year takes on an individual character. A person or a couple cele-
brates the New Year away from the large family, in a country and environment of their 
choice. Doing this, people do not move into a festive space-time in real space-time 
in which they always live, but geographically move to another world of celebration 
and relaxation; a joyful, carefree, blooming, almost fairytale one.

The custom of New Year festivities around a decorated New Year tree in the cen-
tral square of the city was augmented with a new form of celebration: meeting the 
New Year near it. This custom came from Europe in the late 1990s. It runs almost the 
same throughout Europe, so there is no need to describe it in detail; it should only 
be noted that this type of celebration acts as a certain modification of folk festivities, 
largely formed and popularized by modern mass culture, corresponding to the nature 
of the consumer society.
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Another public form of celebrating the New Year of the previous period, the “sa-
bantuy” at work, smoothly transformed into corporate parties. Morning parties are 
still held in nurseries, kindergartens, and in the lower grades of primary schools. 
Decorating New Year trees, shop windows and interiors of shops, shopping centres 
and institutions have acquired a mixed New Year and Christmas character. The decor 
is widely represented by angels, Bethlehem stars, Santa Claus, deer, elegant wreaths, 
and… beasts, symbols of the New Year according to the Chinese calendar, Chinese New 
Year red lanterns, etc. Changes have taken place in timing of events: in the Soviet period, 
a decorated New Year tree was installed and garlands were lit on it before the New 
Year, now it is done on 19 December, that is on the Orthodox holiday of St. Nicholas. 
Instead of the figures of Ded Moroz, figures of St. Nicholas or Santa Claus in a rein-
deer sled are put. On 6 January, the Orthodox Christmas Eve, a nativity scene with 
the baby Jesus, the Virgin Mary and Joseph is staged.

Conclusions

New Year remains a special holiday characterized by a high degree of ritualisation, 
a kind of magic. The perception of New Year’s time as a special moment – a point of 
transition from one stage to another – is set and fixed in the public and individual 
consciousness by the entire system of culture. Since ancient times, the purpose of 
the traditions and rituals of winter holidays, which constitute the process of its cele-
bration, has been to ensure the successful passage of this stressful time in the annual 
cycle. The rigidity of the ritual program should ensure the preservation and restora-
tion of the harmony of the world, the integrity of its ties: “Society must overcome the 
crisis of the transition period as united as possible, according to the rules of behavior 
common to all” (Bayburin 1993: 10). The number of sign systems that are used in the 
ritual is noticeably increasing. Speech, even every word, clothing, ordinary everyday 
activities, events, the type of surrounding space – from city streets to the space of an 
apartment – everything acquires the status of symbolic objects, means of creating 
the future, real participation in the creation of the New Year.

The need to celebrate the time of transition while respecting established traditions 
and customs is perceived at the social and individual levels as a vital necessity. This 
is manifested through the preservation of the specific form of celebrating the New 
Year with its inherent rituals and customs. The urban culture of Ukraine in the end 
of 20th and the beginning of the 21st century clearly displays the intertwining of the 
processes of preserving the previous ritual system and forming a new one, based 
on elements of previous systems and elements borrowed in the process of accultur-
ation or emerging due to changed conditions.
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Summary

In the second half of the 20th and in the early 21st century, that is during the Soviet and post-So-
viet periods, the New Year was – and it still remains – one of the main calendar holidays cel-
ebrated by the urban population in Ukraine. It can be said with confidence that it has become 
a focus of a variety of customs, traditions of its celebration, both borrowed from other holidays 
and newly formed, inherent only to this one holiday. The current paper deals with the changes 
in the traditions and rituals of celebrating the New Year in the second half of the 20th and early 
21st century in Ukraine, and demonstrates that its status as the main winter calendar holiday 
pertaining to the transition from the old to the new annual cycle is still maintained. The specific 
pattern of the New Year celebration, i.e. the integral complex of customs, traditions and rituals 
characteristic of it, took shape in the 1950s–1960s and it has mostly survived to the present 
day. First of all, it retains the character of a family holiday and the decorated New Year tree, as 
well as abundant treats and gifts, are still its inherent attributes. At the same time, at the end 
of the 20th century, the New Year celebrations were enhanced with new forms, customs, and 
rituals; peculiarly, the revised and rethought European and Chinese rituals and symbols were 
included in the celebration system. They have greatly enriched the magical component of the 
New Year holidays, intended to conjure up a better coming year. The New Year’s Day maintains 
and develops its character as the main holiday of the period of transition from one calendar year 
to another. Such holidays have always been a part of the real life of society.

Keywords: celebration, New Year, Ukraine, transition period, acculturation, gift-giving culture, 
holiday customs

Streszczenie

W drugiej połowie XX w. i w początkach XXI w., czyli w czasach władzy radzieckiej i w okresie 
postradzieckim, Nowy Rok był – i pozostaje do dziś – jednym z najważniejszych świąt kalen-
darzowych celebrowanych przez ludność miejską Ukrainy. Nie ulega wątpliwości, że liczne 

http://ethnography.org.ua/content/novorichni-tradyciyi-v-ukrayini
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i zróżnicowane obyczaje i tradycje świętowania, które dotyczą tego święta, są zarówno zapoży-
czone z obchodów innych świąt, jak nowo stworzone; wszystkie jednak są przypisane wyłącznie 
do niego. W artykule omówione są transformacje tradycji i rytuałów dotyczących świętowania 
Nowego Roku na Ukrainie w drugiej połowie XX w. i w początkach XXI w., które pokazują, że jego 
pozycja jako głównego zimowego święta kalendarzowego, związanego z przejściem od starego 
do nowego cyklu rocznego, pozostaje niezmieniona. Wzorce świętowania Nowego Roku, tj. jed-
nolity system specyficznych dla niego obyczajów, tradycji i rytuałów, wykształciły się w latach 
50. i 60. XX w., które w większości nie uległy zmianie aż do dziś. Święto nadal zachowuje cha-
rakter rodzinny, a bogato udekorowana choinka noworoczna oraz obfitość smakołyków i pre-
zentów pozostają jego atrybutami. Jednocześnie pod koniec XX w. w obchodach Nowego Roku 
pojawiły się nowe obyczaje i rytuały. Szczególnie interesujące jest wzbogacenie obchodów 
o symbole i rytuały europejskie i chińskie, choć w zmienionej i przeredagowanej formie, które 
mocno podkreślają magiczny komponent obchodów związany z życzeniami, aby nadchodzący 
rok był lepszy niż poprzedni. Nowy Rok utrzymuje swój charakter głównego święta przejścia 
od jednego roku kalendarzowego do następnego. Takie święta od zawsze są elementem auten-
tycznego życia społeczności.

Słowa kluczowe: obchody, Nowy Rok, Ukraina, okres przejściowy, akulturacja, kultura dawania 
prezentów, obyczaje świąteczne

Translated by K. Michałowicz
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Uwagi wprowadzające

Jak wynika etnograficznych badań nad mniejszością niemiecką na Śląsku Opolskim 
w społecznościach lokalnych dużą popularnością cieszy się zwyczaj stawiania ma-
ibaumu, czyli stawiania drzewka majowego, w centrum miejscowości na wzór wiosen-
nej formy świętowania, znanej w niektórych landach niemieckich, głównie w Bawarii 
i Badenii-Wirtembergii. Przedmiotem artykułu uczyniłam tę inicjatywę realizowaną 
przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich.

Liderki stowarzyszenia, czerpiąc z zasobów własnej pamięci, selekcjonują ele-
menty tradycji stanowiące podstawę ich działań animacyjnych. W tym kontekście 
stawianie maibaumu postrzegam jako rodzaj współczesnej gry z tradycją, przetwa-
rzanie jej i tworzenie nowej tradycji wynalezionej. Uznaję, iż tradycja wynaleziona to 
„zespół działań o charakterze rytualnym lub symbolicznym, rządzonych zwykle przez 
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jawnie bądź milcząco przyjęte reguły. Działania te mają na celu przyjęcie przez ludzi 
pewnych wartości i norm zachowania poprzez ich powtarzalność. W ten sposób po-
jawia się przekonanie o kontynuowaniu przeszłości” (Hobsbawm 2008: 10). Można 
dodać, że do tworzenia nowej tradycji dochodzi najczęściej w społecznościach, w któ-
rych następują przeobrażenia systemu wartości i wzorów postępowania, bowiem 
„tam, gdzie dawne zwyczaje są wciąż żywe, tradycje nie muszą być ani ożywiane, ani 
wymyślane” (Hobsbawm 2008: 16). Wynajdywanie tradycji może więc być sygnałem 
przemian, uzewnętrzniającym kłopoty społeczności z dziedzictwem kulturowym.

W artykule omówiłam pierwotne znaczenie praktyki stawiania majów, czyli wy-
sokich drzew i słupów przybranych zielenią, wiosną w Europie oraz w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, uznając współczesne stawianie ma-
ibaumu jako swoisty nośnik wartości w społecznościach lokalnych. Wszak zgodnie 
z przyjętą oceną,

w święcie i sposobie świętowania odbijają się, jak w lustrze systemy wartości zwią-

zane z poszukiwaniem sensu życia, podkreśleniem statusu społecznego czy ekspresją 

własnej osobowości. Świętowanie przybiera wtedy formę buntu wobec rzeczywisto-

ści dnia codziennego i staje się przekroczeniem tego, co na co dzień ogranicza ludzkie 

pragnienia (Mielicka 2006: 28).

Warto podkreślić, że przywołana forma wiosennego świętowania służy obecnie nie 
tylko integrowaniu społeczności wiejskich, ale i konstruowaniu, demonstrowaniu, 
rozwijaniu autoidentyfikacji mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim.

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich popularyzatorem dziedzictwa Niemców

W świetle analiz danych statystycznych, pochodzących z urzędowych spisów ludności 
przeprowadzonych w 2002 i 2011 r. (Raport z wyników Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2002 2003; Gudaszewski 2015: 46–48), dostrzegalny jest 
spadek liczby osób identyfikujących się z mniejszością niemiecką. Mimo to, w ramach 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim (dalej: TSKN) 1 
w ok. 50 gminach (spośród 70) w województwie opolskim nadal działa 320 Niemieckich 
Kół Przyjaźni – Deutscher Freundschaftskreis (dalej: DFK) 2. Podejmują one inicjatywy 

 1 Organizacja została założona w 1990 r. pod nazwą Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Nie-
mieckiej na Śląsku Opolskim, w 1993 r. zmieniono ją na Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na 
Śląsku Opolskim – TSKN. Jej celem jest koordynowanie działań mniejszości niemieckiej oraz animacja życia 
kulturalnego jej członków, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie idei dwu-
języczności oraz wspieranie instytucji o charakterze społecznym, np. domów spotkań, świetlic, bibliotek.

 2 Najwięcej kół DFK znajduje się w następujących powiatach województwa opolskiego: opolskim (81), 
strzeleckim (50), kędzierzyńsko-kozielskim (50), krapkowickim (45), oleskim (30), prudnickim (29) i klu-
czborskim (14). Zob. szerzej: http://skgd.pl/o-nas/o-organizacji/struktura/.

http://skgd.pl/o-nas/o-organizacji/struktura/
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kulturalno-oświatowe, kształtujące i rozwijające niemiecką tożsamość narodową oraz 
pielęgnujące język niemiecki.

Wśród organizacji mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim wyróżnia się ak-
tywne uczestnictwo w kulturze kobiet zrzeszonych w Związku Śląskich Kobiet Wiej-
skich (dalej: ZŚKW) Verein Schlesischer Landfrauen, założonym 18 marca 1994 r. 
w Wierzchu (gm. Głogówek), z inicjatywy Ursuli Trinczek. Powstanie stowarzyszenia 
związane jest z procesami demokratyzacji, w następstwie których aktywność mniej-
szości niemieckiej nabrała form organizacyjnych. Założycielki ZŚKW początkowo 
wzorowały jego działalność na modelu funkcjonowania Związku Śląskich Rolników 
(Verband Schlesischer Bauern) oraz celach i formach aktywności Deutscher Landfrauen-  
verband w Niemczech. Wartościami ideowymi ZŚKW są: dbanie o poprawę statusu 
społeczno-ekonomicznego mieszkanek wsi oraz organizowanie inicjatyw kulturotwór-
czych adresowanych do Ślązaczek. Obecnie związek eksponujący tożsamość człon-
kiń, skupia ok. tysiąca kobiet, głównie ze Śląska Opolskiego (Brandt 2017: 145–159).

Badania nad ZŚKW prowadziłam w latach 2014–2020. Właściwe eksploracje te-
renowe poprzedziło pilotażowe rozpoznanie, które umożliwiło mi zarejestrowanie 
podstawowych informacji o działalności związku i pozyskanie, koniecznej do konty-
nuacji badań, akceptacji liderek. Następnie kontynuowałam badania etnograficzne: 
głównym narzędziem poznania były wywiady z przedstawicielkami trzech pokoleń 
członkiń ZŚKW (swobodne i kierowane, indywidualne lub fokusowe) oraz obserwacje 
uczestniczące (jawne i ukryte).

Do tradycji wynalezionych promowanych na Górnym Śląsku, przybierających 
formy cyklicznych, monotematycznych, handlowo-ludycznych wydarzeń, integru-
jących badane społeczności lokalne, można zaliczyć Wystawę Stołów Wielkanoc-
nych oraz Kiermasz Jesiennych Smaków Domowych Bania Fest, podczas których 
popularyzowane są codzienne, postne i świąteczne regionalne tradycje żywieniowe. 
Członkinie ZŚKW obowiązkowo zakładają wówczas dirndle, czyli stylizowane suknie 
nawiązujące do strojów ludowych z regionów alpejskich, utożsamiane przez przed-
stawicieli mniejszości niemieckiej z bawarskim strojem (Brandt 2018a: 41–53; Brandt 
2018b: 189–209). Na oddzielną uwagę zasługują religijno-jarmarczne uroczystości 
parafialne, organizowane przez ZŚKW wspólnie z księżmi. Wyróżnić tu należy nowe 
tradycje o rodowodzie niemieckim, popularne na Śląsku Opolskim, obchody dnia 
św. Marcina (zwane Martinfestem lub Martinstagiem), wieczorne pochody, insceni-
zacje i biesiady tzw. Adventsfeiery, czyli spotkania odbywające się w jedną z niedziel 
adwentowych, połączone z degustacją świątecznych wypieków i grzanego wina, 
a także Weihnachtsmarkty, czyli okołobożonarodzeniowe jarmarki, wzorowane na 
powszechnych w Niemczech kiermaszach przedświątecznych (Smolińska 2004: 84; 
Smolińska 2011: 194–199).

Na tym tle wyróżnia się inicjatywa ZŚKW związana z wiosenną formą świętowa-
nia, zwana stawianiem maibaumu. Realizowana jest ona w kołach ZŚKW w Walcach 
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(gm. Walce) i Mionowie (gm. Głogówek) 3 oraz przez miejscowe DFK w niektórych 
wsiach opolskich, np. w Solarni, Żędowicach, Lubieszowie, Jemielnicy, Rozmierce, 
Kadłubie i Barucie oraz w subregionie raciborskim, np. w Tworkowie, Cyprzanowie 
i Pawłowie. Jej genezy przedstawiciele mniejszości niemieckiej upatrują najczęściej 
w popularnym zwyczaju w Bawarii w Niemczech, gdzie drzewko majowe bywa do 
dziś ustawiane w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Obecnie na Opolszczyźnie ta forma 
świętowania jest uroczyście praktykowana pod koniec kwietnia lub 1 maja. Zwyczaj 
stawiania wiosną wysokich drzew albo słupów przybranych zielenią odnotowano 
we wschodniej i południowej Europie, jest on rozpowszechniony w Europie Zachod-
niej i Środkowej: w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji (Kwaśniewicz 1998: 90; 
Garstka, Lysko 2018: 200; Jasiński 2019: 52).

Symboliczne znaczenie praktyki stawiania majów

Pierwotnie praktyka stawiania majów miała związek z początkiem cyklu wegeta-
cyjnego, odradzaniem natury wiosną, jej celem było pobudzenie przyrody. Łączono 
ją z obrzędową demonstracją kultu świętego drzewa (kolumny niebios), charakte-
rystyczną dla początku cyklu wegetacyjnego (Brencz 2006: 159–160). Za Donatem 
Niewiadomskim można uznać, że maik-gaik wykonany z zielonych gałązek mieścił 
się w kręgu znaczeniowym drzewa życia, znanym w różnych kulturach „jako zielona 
gałąź, rózga, wielkanocny gaik, zielonoświątkowy maj, drzewo kupalne, przystrojone 
zielenią żerdzie, ludzie ubrani w gałęzie lub wieńce z kwiatów i liści” (Niewiadomski 
1995: 85). Zielone drzewo, ze względu na zdolność odradzania się, zostało utożsa-
mione z regeneracyjnymi siłami przyrody. W rytach odrodzeniowych funkcjonowało 
jako znak przezwyciężenia śmierci, symbolizowało życie, nowe siły, życiodajną moc 
przyrody (Kamocki 1986: 61). Miało bogate znaczenie semiotyczne – oznaczało axis 
mundi, wertykalną oś, łączącą ludzi, ziemię z niebem. Ustawiano je w punkcie central-
nym, gdyż było miejscem kontaktu z siłami nadprzyrodzonymi (Simonides 2007: 99).

Jak utrzymują antropolodzy máj (gaik, gaj) znany był w kulturze antycznej u Rzy-
mian i Etrusków. Przed domami i zabudowaniami gospodarskimi w nocy z 30 kwietnia 
na 1 maja ustawiano drzewka, które pełniły funkcję apotropaionu – miały zabezpie-
czać je i ich mieszkańców przed złymi duchami oraz chorobami (Feglová, Ondrejka, 
Elscheková 1995: 326). W świetle tradycyjnych wierzeń noc ta nabierała mocy sacrum, 
uchodziła za czas aktywności duchów i czarownic (Pośpiech 1987: 224). W mitologii 
starogermańskiej noc Walpurgii uznawano za magiczną, podczas niej odbywały się 
sabaty czarownic, zloty duchów, piekielne gody. W czasach przedchrześcijańskich była 
hołdem składanym wiośnie, w ten sposób świętowano nadejście lata, a wraz z nim 
czas zbiorów i obfitości (Fritz 1865: 202). W średniowiecznej Europie słupy majowe 

 3 W Mionowie stawianie maibaumu odbywa się po ostatnim nabożeństwie majowym (MWR 2017: 17).
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wznoszono przed kościołami, ratuszami jako symbol poważania i życzliwości. Od 
XV w. maje miały znaczenie matrymonialne – ustawiano je przed domami dziewcząt, 
a od połowy XVI w. stanowiły one wręcz obietnicę małżeństwa. W kolejnych wiekach 
wykrystalizowały się powszechnie obowiązujące formy (z lokalnymi odmianami) 
tego zwyczaju, np. młodzieniec przygotowywał maj dziewczynie, wobec której miał 
poważne zamiary, maj mógł być też stawiany grupowo przez kawalerów w danej 
miejscowości przed domostwami pełnoletnich dziewcząt. Maj panny mającej swo-
jego oblubieńca, odróżniał się od innych (np. ozdobami, bielonym pniem, większym 
rozmiarem) (Feglová, Ondrejka, Elscheková 1995: 326).

Słup majowy, maik (mojka, gaik) był przedmiotem magicznym, wyobrażał wiosnę, 
odnowienie sił witalnych, symbolizował płodność. Badacze podkreślają, że miał bogate 
znaczenie matrymonialne, dlatego młodzieńcy, zalecając się do panien, ustawiali go 
w tajemnicy przed ich domami w nocy z 30 kwietnia na 1 maja lub w nocy z niedzieli na 
poniedziałek Zielonych Świątek. Najczęściej drzewka majowe strojono, zawiązując pęk 
świeżych gałązek na wysokiej żerdzi lub osadzano na pniu choinki ociosanym z kory 
i gałązek. Czasami dekorowano je słodyczami, kolorowymi, papierowymi wstążkami 
(Simonides 2007: 99). Pannom niegospodarnym, nielubianym oraz tym, którym nie 
wróżono rychłego zamążpójścia podrzucano dziada – kukłę ze słomy lub grochowin, 
będącą powodem do drwin z dziewczyny (Ogrodowska 2000: 274).

Zwyczaj stawiania majów był kultywowany głównie na Śląsku, w Wielkopolsce, 
Małopolsce (Brencz 2006: 161; Simonides 2007: 99), Beskidzie Śląskim, Beskidzie Ży-
wieckim, na Orawie i częściowo na Spiszu (Ogrodowska 2000: 274; Janicka-Krzywda 
2011: 295–296), na Podhalu (Kwaśniewicz 1996: 103–104; Kwaśniewicz 1998: 90).

Śląskie moje, maje, maiki, moiczki, mojki i gaiki

Na Śląsku stawiano pannom na wydaniu moje, maje, maiki, moiczki, mojki (Pośpiech 
1987: 220) lub gaiki, czyli drzewa iglaste (świerk lub jodłę), ozdobione kolorowymi 
wstążkami z bibuły, świecidełkami lub wydmuszkami, umieszczone na wysokiej żer-
dzi. Jak odnotował w połowie XIX w. Jan Mikołaj Fritz, w „nocy 1 maja (gdzie indziej 
i w nocy przed Zielonymi Świątkami) parobcy przed mieszkaniami swych bogdanek 
ustawiają jeden lub więcej masztów, na wierzchu pękiem kwiatów ozdobionych, sto-
sownie do liczby czcicieli; stare panny zaś obdarzają zeschłym kijem, w zwiędłe kwiaty 
ubranym” (Fritz 1865: 202). Na Górnym Śląsku ze zróżnicowanym zdobieniem moika 
związane były wróżby odnoszące się do panien, przed których domami je stawiano 
(Pośpiech 1987: 222; Simonides 1991: 299). Jak zauważa Jerzy Pośpiech:

Jeżeli moiczek został skradziony i przeniesiony na inne podwórze, wróżyło to nieszczęście 

lub niepowodzenie. Podobnie złą wróżbą było podziurawienie żerdzi. Zapowiadało to 

dziewczynie nieślubne dziecko. Również w Cieszyńskiem pannom niezbyt obyczajnym 
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lub nielubianym, na znak pogardy zawieszano na żerdziach lub drzewie zamiast bukietu, 

wstążeczek czy piór tzw. dziada, czyli kukłę ubraną w stare zniszczone galoty i kabot 

(Pośpiech 1987: 222).

Na Śląsku Cieszyńskim kukła z „wyciągniętym na wierzch przyrodzeniem”, posta-
wiona przed domem, była powodem do wstydu dla dziewczyny i jej rodziny. Nagie 
żerdzie przeznaczano starym pannom lub dziewczynom, które odrzuciły zalotników. 
W latach 80. XX w. stawianie majów w tym regionie należało do rzadkich praktyk 
(Kwaśniewicz 1984: 185). Badacze zarejestrowali, że na Śląsku Opolskim, oprócz przy-
gotowywania maików, istniał zwyczaj o funkcji ludycznej, polegający na umiejscawia-
niu na początku maja w centrum miasteczka (np. w Prószkowie) wielkiego świerka, 
ozdobionego kolorowymi wstążkami, przy którym wieczorem odbywała się zabawa 
(Simonides 2007: 99). W subregionie pszczyńskim do okresu międzywojennego oprócz 
moja zawieszano na drzewie lub domu dziada pannom, które nie były lubiane w danej 
wsi lub niemoralnie prowadziły się: „Dziod to była kukła ubrana w męski strój, wyp-
chana słomą albo sianem, w kapeluszu, często z butelkami po wódce w kieszeniach. 
Zawieszano na drzewie albo na domu tak wysoko, żeby nie można było go ściągnąć” 
(Szymula 2011: 40). Natomiast przed domem starego kawalera na drzewie wieszano 
dziadówkę, czyli kukłę, przypominającą starą kobietę. Po II wojnie światowej zwy-
czaj ten zanikł, a obecnie stawianie moja i dziada pielęgnują zespoły folklorystyczne 
(Lipok-Bierwiaczonek 2007: 127).

Na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX stulecia zwyczaj stawiania majów 
uznawany był przez badaczy za powszechny; na początku XX w. począł zanikać. Jak 
wynika z materiałów źródłowych, kultywowany był on w niektórych wsiach jesz-
cze po II wojnie światowej. Warto odnotować, że do zaniku tej formy wiosennego 
świętowania na Górnym Śląsku przyczyniły się zakazy wyrębu drzew i ustawiania 
słupów majowych wydawane przez władze pruskie (Pośpiech 1987: 222). W latach 
80. XX stulecia zwyczaj ten występował na Opolszczyźnie w formie reliktowej (Po-
śpiech 1987: 222). Jego reaktywacja w zmienionej postaci nastąpiła w latach 90. 
XX w., wraz z odrodzeniem się ruchu mniejszości niemieckiej w tym regionie, wiej-
skie DFK przejęły inicjatywę organizowania tej formy świętowania.

Jak moik stał się maibaumem? Inicjatywa stawiania drzewka majowego 
promowana przez mniejszość niemiecką na Śląsku Opolskim

W świetle wypowiedzi informatorów „tradycja ta została ożywiona” w Walcach 
(gm. Walce) w 2004 r., „po sześćdziesięciu latach przerwy”, z inicjatywy miejsco-
wego koła ZŚKW. Jak utrzymuje przewodnicząca organizacji – Maria Żmija-Glom-
bik, podstawą do odtworzenia praktyki związanej ze stawianiem moika, zwanego 
tu maibaumem, były opowieści wspomnieniowe jej mamy:
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Z opowiadań mamy wiem, że taki maibaum stawiano na placu zamkowym w Walcach do 

II wojny światowej. Potem zmieniły się realia i nikt tego nie robił. Po latach pomyślałam: 

„Czemu do tego nie powrócić?” (kobieta, 69 lat, Walce, zapis 2019 r.).

Informatorzy, pytani o genezę i pierwotne funkcje stawiania maibaumu, eksponowali 
ludyczne znaczenie zwyczaju. Wyjaśniali:

Było to święto radości, cieszono się, że wszystko budzi się do życia, wszystko roz-

kwita i wierzono, że to majowe drzewko przyniesie wszystkim szczęście i radość oraz 

powodzenie w interesach (kobieta, 75 lat, Walce, zapis 2021 r.).

Stary zwyczaj stawiania moików, to się właściwe maibaum nazywało. Jego 

stawiali miejscowi rzemieślnicy, którzy reprezentowali różne zawody: kowale, ry-

marze, bednarze, kołodzieje, krawcy, stolarze, piekarze, masarze, murarze. Każdy 

wieszał na nim swoją wizytówkę, jakąś rzecz związaną ze swoim zawodem, np. ko-

wal – podkowę, krawiec – nożyczki itd. To była wizytówka wsi; znak, że ludzie tu 

są przyjaźni i można skorzystać z ich pomocy w potrzebie, zaznaczenie swojego 

miejsca na ziemi, znak wdzięczności dla przodków, że mamy dzięki nim to miejsce, 

to była radość z posiadania małej ojczyzny. Już dzisiaj się tego nie robi, bo tych rze-

mieślników nie ma. Też ludzie wtedy starym kawalerom robili kawały, zawieszali 

na drzewku kartki z ogłoszeniami matrymonialnymi, że taki a taki poszukuje żony 

(kobieta, 69 lat, Walce, zapis 2019 r.).

Funkcja matrymonialna zyskała tu inny wymiar, została skojarzona z kukłą dziada, 
stanowiącą formę przygany i kpin ze starych kawalerów.

Rozmówcy opisywali zapamiętany przebieg zbiorowego świętowania związanego 
z maibaumem, eksponując jego integracyjną rolę w społeczności wiejskiej:

Wszyscy mieszkańcy wsi schodzili się na plac przed waleckim zamkiem i tam przy 

dźwiękach orkiestry stawiano maibaum. Na drzewcu, czyli maszcie, zawieszali rze-

mieślnicy swoje akcesoria. Grała muzyka, śpiewano pieśni, tańczono. Były pokazy 

strażackie, zawody strzeleckie, jazdy konnej i zabawy dla dzieci. Bawiono się do póź-

nych godzin (kobieta, 71 lat, Walce, zapis 2019 r.);

Stawianiu drzewka majowego towarzyszyły wszystkie organizacje, które były 

we wsi. Były to organizacje męskie: [ochotnicza] straż pożarna, Schützenverein [klub 

strzelecki], organizacje kobiece, młodzieżowe i dziecięce, rolników oraz rzemieślników 

(k obieta, 69 lat, Walce, zapis 2019 r.).

Jak utrzymują informatorzy, obecnie świętowanie skoncentrowane jest wokół 
 maibaumu, czyli zielonego wieńca uplecionego z gałązek drzew iglastych, ozdobio-
nego kolorowymi wstążkami z materiału, bibuły, który ustawiany jest w centrum wsi:

Magdalena Brandt  Stawianie maibaumu. O majowym świętowaniu jako formie konstruowania tożsamości…



118

Przygotowałyśmy duże koło, oplotłyśmy konstrukcję zielonymi gałązkami, owiązały-

śmy kolorowymi wstążkami, żeby ludzie mieli z tego radość. Ważne, żeby wstążki były 

długie i fajnie rozwiewał je wiatr. W tej chwili nie wiesza się wizytówek rzemieślników. 

Trudno było ludzi do tego namówić (kobieta, 69 lat, Walce, zapis 2019 r.).

Warto dodać, że w niektórych miejscowościach Śląska Opolskiego do dekoracji wieńca 
wybierane są ozdoby w kolorach niebieskim i żółtym, gdyż symbolizują one barwy 
tego regionu (Ogiolda 2013). Wieniec przymocowywany jest do pozbawionego ga-
łązek, okorowanego i pomalowanego lub udekorowanego pnia brzozy albo świerka. 
Na szczycie tego masztu zamieszczane jest na żerdzi zielone drzewko. Obecnie czy-
telna stała się więc dominacja dwóch funkcji: estetycznej i ludycznej, typowych dla 
kultury popularnej.

Współcześnie stawianiu maibaumu towarzyszy ceremonialne świętowanie. Wi-
dowisko w Walcach rozpoczyna się po nabożeństwie majowym. Wtedy mieszkańcy 
wsi, niosąc wieniec majowy w asyście orkiestry dętej, biorą udział w uroczystym po-
chodzie ze świątyni na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury lub na plac spotkań 
„przy Kadłubku” (przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej). 

Początek świętowania następuje po wspólnym ustawieniu drzewka przez męż-
czyzn lub strażaków z lokalnej drużyny strażackiej przy pomocy lin w centralnym punk-
cie miejscowości. Następnie drzewko majowe osadzane jest na konstrukcji i stabilizo-
wane. Aby usprawnić jego podnoszenie, jak przyznała jedna z informatorek, mężczyźni 
używają specjalnego narzędzia, rodzaju kołowrotka. Maibaum zdobi miejscowość 
przez miesiąc, zostaje zdemontowany pod koniec maja. Wieniec z uschniętych gałą-
zek wyrzuca się, a jego metalową konstrukcję przechowuje się do następnego roku.

Podczas uroczystego spotkania mieszkańców wsi, nazywanego „piknikiem rodzin-
nym”, odbywają się występy miejscowych zespołów ludowych, np. zespołu Heimat-
melodie, zespołu folklorystycznego Walczanki oraz uczniów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Walcach. W ramach pikniku przygotowywany jest poczęstunek przez 
kobiety z miejscowego koła ZŚKW.

Sponsorami lokalnego świętowania w formie festynu są miejscowi przedsiębiorcy, 
TSKN na Śląsku Opolskim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Walcach. Przyczyn popular-
ności majowego święta można upatrywać we wsparciu finansowym, m.in. ze strony 
organizacji mniejszości niemieckiej, co pozwala spojrzeć na tę inicjatywę z jeszcze 
innej perspektywy – jako cykliczny „event”, zaspokajający potrzeby określonej grupy, 
którego rozwijanie umożliwiają pozyskiwane fundusze. Można postrzegać je zatem 
w kategoriach tradycji „dofinansowanej” lub „sponsorowanej” 4.

 4 Pojęć „tradycja dofinansowana”, „góralskość odgrywana i sponsorowana” używa Grzegorz Studnicki 
w kontekście strategii stymulowanych pozyskiwaniem funduszy w wyniku udziału pewnych grup w pro-
jektach, grantach, a odwołujących się do przeszłości Śląska Cieszyńskiego (Studnicki 2015: 197–208).
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Obecnie zbiorowe przygotowywanie i stawianie maibaumu, a nie indywidualne, 
jak tradycyjnego moja kiedyś 5, stało się kolejną okazją do integracji mieszkańców 
konkretnej wsi. Zmieniły się więc funkcje majowego świętowania. Czasami przybiera 
ono formę rywalizacji w obrębie wsi 6 lub między sąsiadującymi miejscowościami o to, 
kto przygotuje bardziej okazałe drzewko. Moja mogą ściąć lub ukraść mężczyźni 
z okolicznych wsi, dlatego po ustawieniu „pilnuje się go do 6.00 następnego dnia, bo 
tylko do tego czasu, zgodnie z tradycją, można podjąć próby obalenia słupa. Zda-
rza się jednak, że moj zostaje ścięty po tym czasie. Zdobyczny czubek zawiesza się 
wówczas obok swego drzewa, co przez miejscową grupę, która go nie upilnowała, 
odbierane jest ze wstydem” (Garstka, Lysko 2018: 198). Ta nowa praktyka, rozwijana 
w niektórych śląskich wsiach, stanowi kalkę tradycji podpatrzonej w Niemczech, gdzie 
wykradanie drzewka majowego (Maibaumstehlen) należy do ulubionych praktyk 
młodych mężczyzn z sąsiadujących gmin (https://www.bawaria.travel/wszystko-o-
-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria). „Zgodnie ze zwyczajem drzewo, 
ścięte kilka tygodni przed ustawieniem, może zostać wykradzione. Mimo że miesz-
kańcy gminy go strzegą, często bywa wykradane. Konieczne są wówczas negocja-
cje w sprawie jego zwrotu. Zostaje oddane w zamian za obfite ilości piwa, wypijane 
wspólnie przez mężczyzn podczas przekazywania drzewa” (https://www.bawaria.
travel/wszystko-o-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria).

Obecnie wraz ze zmianą funkcji i formy tego tradycyjnego świętowania drzewko 
majowe, jako rekwizyt obrzędowy, straciło pierwotne znaczenie. Przestało być dla 
ludności rodzimej Śląska Opolskiego czytelnym znakiem zabiegów magicznych. Stało 
się li tylko konstrukcją służącą do celów artystyczno-dekoracyjnych, która upiększa 
miejscowość. Rozwinęło się również bezpośrednio z nią związane ludyczne święto-
wanie zbiorowe, którego pretekstem jest ustawienie zielonego drzewka w centrum 
wsi, a uroczyste spotkanie z tej okazji przybiera formę zabawy i eksponowania tożsa-
mości mniejszości niemieckiej. Warto podkreślić, że uczestnicy tego majowego święta 
posługują się jedynie niemiecką nazwą zwyczaju, nie wspominają o jego prastarej 
genezie, a w zapowiedziach wydarzenia zamieszczanych na stronach internetowych 
możemy przeczytać deklarację organizatorów następującej treści: „Pielęgnując tra-
dycję swych przodków, w Walcach (…) stawiany jest Maibaum” (www.cojestgrane24.
wyborcza.pl/cjg24/Walce/1,45,566274,MAIBAUM.html).

Na podstawie analizy zgromadzonych materiałów można uznać, że scenariusz 
obchodów tej nowej formy świętowania uformowany został na badanym obszarze 

 5 Jerzy Pośpiech podkreśla, że zwyczaj „pełnił funkcję zalotów; w mniejszym stopniu przyczynił się do 
zacieśniania więzów lokalnych” (Pośpiech 1987: 220).

 6 TSKN w gminie Walce na portalu społecznościowym zachęcało w 2020 r. do udziału „w wyzwaniu”, 
które polega na udekorowaniu drzewka majowego w swoim ogrodzie, wykonaniu jego zdjęcia, prze-
słaniu go organizatorom konkursu i nominowaniu dwóch osób do wykonania tego samego zadania. 
Zob. www.facebook.com/story.php?story_fbid=257231008994556&id=104099124307746.

Magdalena Brandt  Stawianie maibaumu. O majowym świętowaniu jako formie konstruowania tożsamości…

https://www.bawaria.travel/wszystko-o-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria
https://www.bawaria.travel/wszystko-o-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria
https://www.bawaria.travel/wszystko-o-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria
https://www.bawaria.travel/wszystko-o-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria
http://www.cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Walce/1,45,566274,MAIBAUM.html
http://www.cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/Walce/1,45,566274,MAIBAUM.html
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=257231008994556&id=104099124307746


120

„na wzór” niemiecki, do którego nieodłącznych elementów należy uroczyste spo-
tkanie mieszkańców wsi, przybierające formę ludycznego festynu, uświetnionego 
występami orkiestry dętej lub zespołów folklorystycznych oraz konkursy zręczno-
ściowe – wspinania się na drzewko 7. Trzeba zgodzić się z krytyczną oceną badaczy, 
dotyczącą przejmowania na grunt śląski gotowych scenariuszy tradycyjnych zwy-
czajów niemieckich lub wybranych elementów widowiskowych form świętowania, 
gdyż dowodzą one „rozmywania i spłycania własnego dziedzictwa Ślązaków na 
rzecz Niemców i innego typu kultury – kultury popularnej” (Smolińska 2020: 281). 
Od kilku lat formuła święta w Walcach ewoluuje, spotkanie odbywa się obecnie 
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, przy współpracy z miej-
scowym kołem ZŚKW. Łączone jest z obchodami Dnia Rzemiosła, gdyż jak zauwa-
żają informatorzy: „pierwszego maja przypada święto Józefa robotnika – patrona 
rzemieślników”. Zwyczaj ten, tracąc współcześnie czytelność pierwotnej symboliki 
i funkcji, został odtworzony poprzez nadanie mu nowych, atrakcyjnych dla od-
biorcy popkultury znaczeń.

W świetle materiałów źródłowych maibaum nie zawsze jest inicjatywą, która 
łączy członków społeczności lokalnych na Śląsku Opolskim, może także powodować 
antagonizmy między rodzimymi mieszkańcami a ludnością napływową, przybyłą 
tu po II wojnie światowej. W Kadłubie (gm. Strzelce Opolskie) w 2008 r. podczas 
obchodów tego święta na czubku majowego drzewka zawieszono niemiecką flagę 
narodową. Było to uzasadniane przez członków mniejszości niemieckiej, ustawia-
jących maibaum, następująco: „organizatorem było nasze koło DFK. Chcieliśmy 
w ten sposób zaznaczyć, że tradycja odżyła z naszej inicjatywy”, „Flaga niemiecka 
była, bo przecież dwa narody tu mieszkają” (Dimitrow 2008). Nie wszyscy zgadzali 
się z taką interpretacją. Drzewko następnej nocy zostało ścięte, a flaga skradziona. 
Natomiast w scenariuszu obchodów tego święta w Walcach odnotowano: „Na miej-
scu młodzież przebrana w ludowe stroje śląskie przypomniała historię stawiania 
moików. Można było usłyszeć, że ta wiosenna tradycja pochodzi z Niemiec i na-
wiązywała niegdyś do zalotów” (RED 2018).

 7 W Bawarii stawianie drzewka majowego (Maibaumaufstellen) odbywa się 1 maja na central-
nych placach miasteczek i wsi, gdzie ustawiane jest przystrojone drzewko, na którego pniu 
zawieszane są drewniane tabliczki. Mieszkańcy sąsiadujących miejscowości rywalizują o to, 
kto postawi najwyższe i najpiękniejsze drzewo.  W Niemczech „w każdym regionie drzewko 
majowe wygląda inaczej. W niektórych miejscowościach jest ono pokryte korą, w innych (...) 
pomalowane na biało-niebiesko, przyozdobione kolorowymi tasiemkami, rzeźbionymi figur-
kami i wieńcem. (...) Zgodnie z tradycją drzewo ustawione zostaje „na komendę” za pomocą 
grubych, długich drągów, tzw. „Schwaibel”, połączonych w tzw. „Schere” (nożyce). (…) Sta-
wianiu drzewka majowego towarzyszy festyn majowy. Do wspólnego świętowania zapra-
sza muzyka orkiestry dętej (…). Goście i mieszkańcy mogą kibicować stawiającym drzewko 
majowe. Zabawę (…) gwarantują tradycyjne tańce połączone z przeplataniem wstęg i tańce 
ludowe wokół drzewka majowego, czy też wybór królowej maja” (https://www.bawaria.travel/
wszystko-o-drzewku-majowym-maibaum-tradycja-bawaria).
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, organizatorom majowego świętowa-
nia brakuje wiedzy na temat jego proweniencji. Liderka koła ZŚKW przyznała: 
„Nie wiem, czy to był zwyczaj przywieziony z Niemiec – jak byłam w Bawarii, to 
widziałam tam takie drzewko”. Widoczne są wpływy osobistych kontaktów człon-
kiń ZŚKW z krewnymi w Niemczech, także z kobietami z partnerskiej organizacji 
(Deutscher Landfrauenverband) na przenoszenie na Górny Śląsk różnego rodzaju 
tradycji. Czytelna jest ponadto banalizacja pierwotnych funkcji (obrzędowej i ma-
trymonialnej), które zamieniono nie tylko na ludyczną, ale i polityczną, ponieważ 
moj jako maibaum zawłaszczony został na Śląsku Opolskim przez Niemców.

Zakończenie

Wybiórcze połączenie elementów tradycji niemieckiej związanej z maibaumem, na 
użytek miejscowych kół DFK, oraz śląskiej – stawiania moików, ich dość swobodna 
interpretacja spowodowały, że uczestnicy i organizatorzy wydarzenia nie wiedzą, 
że obserwują osobliwy i hybrydyczny rekwizyt oraz biorą udział w synkretycznym 
widowisku. Można oceniać, że „uwspółcześnione” realizacje śląskich i niemieckich 
zwyczajów przekazywane młodszym pokoleniom jedynie powierzchownie czerpią 
z dziedzictwa kulturowego tych grup. Są one obecnie rozmaitymi modyfikacjami, 
wynikającymi z określonego stosunku badanego środowiska do przeszłości, unowo-
cześnionymi inwariantami tradycji (Smykowski 2016: 232), złożonymi z wybranych 
„okruchów przeszłości”. Można je uznać za efekt kulturowego recyklingu (Czerwińska 
2018: 50–52). Stawianie maibaumu, przybierając formę performansu, improwizacji, 
stało się więc „świątecznym spektaklem”, którego „obowiązkowymi” elementami 
są dekoracyjna sceneria oraz oprawa muzyczna. Czytelna jest tu rozbudowana 
oprawa świętowania, ceremonialny charakter uroczystego przedsięwzięcia. Co 
warte odnotowania, inicjatywa ta została spontanicznie zaakceptowana przez od-
biorców i włączona do „dorocznego kalendarza regionalnych i lokalnych imprez”, 
stanowiąc odpowiedź społeczności wiejskich na brak innych cyklicznych wydarzeń 
o charakterze kulturotwórczym.

Intensywna eksploracja dziedzictwa kulturowego ludności rodzimej na Śląsku 
Opolskim przez członkinie ZŚKW doprowadziła do realizacji inicjatywy, w której spo-
łecznie wyselekcjonowane elementy tradycji stanowią podstawę do współczesnych 
działań kulturotwórczych. Liderki organizacji, dokonując emocjonalnych „zwrotów 
ku przeszłości”, uobecniają współcześnie – ze zróżnicowanymi efektami – to, co 
dawne i minione. Praktyka ta służy nie tylko integrowaniu społeczności lokalnych, 
ale przede wszystkim demonstrowaniu i rozwijaniu autoidentyfikacji, zaś jej inicja-
torów – liderów mniejszości niemieckiej można postrzegać jako kreatorów atrakcyj-
nych dla odbiorców wydarzeń, służących wewnętrznej konsolidacji tejże mniejszości 
i wyeksponowaniu jej znaczenia w miejscowej kulturze.
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Streszczenie

Od połowy lat 90. XX w. na Śląsku Opolskim zauważalna jest aktywizacja stowarzyszeń mniej-
szości niemieckiej na niwie społeczno-kulturalnej, m.in. poprzez organizację wielu form święto-
wania rodzinnego, dorocznego, lokalnego i regionalnego. Autorka zainteresowała się zwyczajową 
uroczystością, zwaną stawianiem maibaumu, czyli drzewka majowego, praktykowaną przez 
członkinie Związku Śląskich Kobiet Wiejskich na wzór wiosennego święta znanego w Niemczech. 
Omówiła pierwotne znaczenie praktyki stawiania majów (wysokich drzew i słupów przybra-
nych zielenią) w Europie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, wskazu-
jąc, iż ta forma majowego świętowania (pierwotnie także matrymonialnego) została zarzucona 
po II wojnie światowej, a jej reaktywacja w zmienionej formie ludycznej nastąpiła w latach 
90. XX w. Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oceniła, że obecnie maibaum 
stanowi hybrydyczny rekwizyt, a świętowanie związane z jego ustawianiem w centrum miej-
scowości tworzy scenerię widowiska, wybiórczo łączącego elementy niemieckiego i śląskiego 
dziedzictwa kulturowego.

Słowa kluczowe: mniejszość niemiecka, Śląsk Opolski, majowe świętowanie, stawianie maibaumu, 
Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, dziedzictwo kulturowe

Summary

From the mid-1990s, the Opole Silesia region has witnessed a mobilization of the German minor-
ity organisations in the field of socio-cultural activities by, among others, organizing various 
forms of family, local and regional celebrations. The author came to be interested in a custom-
ary ceremony known as “putting up a maibaum”, that is, the May tree, practised today mainly 
by members of the Silesian Rural Women Association in the examined area and modelled on 
a spring festival known in Germany. She also discussed the original meaning of the spring prac-
tice of putting tall trees or maypoles decorated with greenery in Europe and Poland, with par-
ticular emphasis on Upper Silesia. She pointed out that this form of a spring celebration (and 
originally also a matrimonial one) ceased to be practised after the World War II and its reactiva-
tion – in the changed and more ludic form – occurred in the 1990s. Following the field research 
she had conducted, the author of the paper concluded that nowadays the maibaum is a hybrid 
prop, whereas the celebration is associated with its putting up in the city centre that forms the 
scenery for a performance which is nothing more than a selective combination of elements of 
the German and Silesian cultural heritage.

Keywords: German minority, Opole Silesia, May celebration, putting up a maibaum, Association 
of Silesian Rural Women, cultural heritage

Translated by Author

Magdalena Brandt  Stawianie maibaumu. O majowym świętowaniu jako formie konstruowania tożsamości…
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Wprowadzenie

Problematyka wzajemnej zależności rozbarskiego stroju paradnego a świętowania 
znajduje odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu, choć oba zagadnienia omawiane 
są oddzielnie. Publikacje dotyczące różnorakich form świętowania zwykle nie dotyczą 
stroju używanego w trakcie danego wydarzenia – np. procesji Bożego Ciała (por. Ger-
lich 1995; Wesołowska 1989: 95–169; Pośpiech 1987). Ten możemy zobaczyć najwyżej 
na fotografiach, ilustrujących przekaz zawarty w danym tekście (por. Garstka, Lysko 
2018: 226–270; Kubit 2020). Wyjątkiem jest prezentacja kostiumów przygotowywa-
nych w odniesieniu do grup zapustnych lub kolędniczych, nawiązujących często także 
do stroju regionalnego. Prace etnologiczne dotyczące systematyki ubiorów (w tym 
stroju ludowego) również rzadko podejmują szczegółową diagnozę zróżnicowania 
form stroju świątecznego, zależnie od rodzaju uroczystości. W większości przypadków 
wzmianki o tym są lakoniczne (Bazielich 2002: 96–99), poza nieco bardziej wnikliwymi 
opisami stroju ślubnego i weselnego (Bazielich 1988: 119–121; Bazielich 2002: 100–102). 
Korelacja między wyglądem stroju a konkretnym dniem świątecznym w tradycyjnej 
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kulturze Górnego Śląska była jednak mocno zauważalna 1. Współcześnie coraz czę-
ściej dąży się do jej odtworzenia.

Celem artykułu jest ukazanie stroju rozbarskiego w charakterze znaczącego arte-
faktu w celebrowaniu wybranych uroczystości o charakterze religijnym. Przedstawię 
zatem dzień świąteczny jako zjawisko osadzone w konkretnym czasie i przestrzeni 
społeczno-kulturowej, podkreślając etykietalno-zwyczajowe przestrzeganie konwencji 
zakładania stroju. W tym celu przybliżę potencjał kulturotwórczy działań podejmowa-
nych w społeczności lokalnej świętochłowickich Lipin, gdzie dzięki rekonstrukcjom wciąż 
funkcjonuje strój rozbarski. Udokumentuję również współczesne znaczenie omawianego 
stroju, uwzględniając dokonujące się przeobrażenia. Spróbuję odpowiedzieć na pytania:

 • jakie postawy i motywacje spowodowały współcześnie chęć odtwarzania stroju 
rozbarskiego?

 • w jakim stopniu wpływały one na zmianę funkcji omawianego stroju?
Podstawę źródłową artykułu stanowią materiały własne z badań terenowych pro-
wadzonych w latach 2019–2021 (obszar badawczy obejmował wybrane miasta ko-
nurbacji górnośląskiej 2). Zagrożenie epidemiczne wywołane rozprzestrzenianiem się 
wirusa SarsCov2 w znacznym stopniu ograniczyło pierwotne zamierzenia badawcze 3. 
Zgromadzane do tej pory materiały dotyczą oddolnych inicjatyw podejmowanych na 
terenie Lipin (dziś dzielnica Świętochłowic) 4, które traktuję jako autoteliczne studium 
przypadku 5. Miejscowość przez lata kojarzono z degradacją ekologiczną (związaną 
z działalnością Huty Silesia, Zakładów Cynkowych oraz Kopalni Śląsk przyłączonej 
później do KWK Matylda). Lipiny w dyskursie publicznym wiązano ze społeczną pa-
tologią, postępującą po likwidacji kolejnych zakładów pracy. Obecnie w dzielnicy 
dostrzegam potrzebę zmiany zaistniałej sytuacji, wyrażaną w działalności lokalnych 
społeczników mocno zainteresowanych tutejszym dziedzictwem. W wyniku ich dzia-
łań Lipiny znane są nie tylko na Górnym Śląsku, ale także w całej Polsce, z efektownej 

 1 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (tzw. Zielone Świątki) w górnośląskiej tradycji ludowej wiązała 
się z zakładaniem zielonych kompletów strojów. Na święta maryjne często ubierano chabrowe lub nie-
bieskie kiecki, strój uzupełniano też odpowiednio dobranymi szlajfami (wstążkami). Atrybutem stroju 
zakładanego z okazji Bożego Ciała do końca XIX w. były płócienne rencniki zarzucane na ramiona; 
później upowszechniły się białe jakle, zdobione na obrzeżach haftem. W poście i adwencie zakładano 
stroje żałobne z charakterystyczną białą purpurką. Z okazji Bożego Narodzenia kobiety wdziewały 
swoje ślubne szpigle itp. (Bazielich 2002: 97–99; Wrona 2002: 54–60).

 2 Ściślej, dzielnice miejskie, w których w różnym stopniu kultywuje się tradycję noszenia stroju rozbar-
skiego (np. Dąbrówka Wielka, Lipiny, Rozbark, Murcki, Nikiszowiec).

 3 W przyszłości będę kontynuować badania w kolejnych miejscowościach.

 4 Lipiny (województwo śląskie) to najmłodsza z dzielnic dzisiejszych Świętochłowic. Ich historia sięga 
XVIII stulecia, a największy rozwój przypadł na XIX w. w związku z intensywnym rozwojem przemysłu 
wydobywczego (Kaganiec 2007: 228).

 5 Istotne uzupełnienie analizowanego materiału stanowi wcześniejsza dokumentacja fotograficzna (zdję-
cia Arkadiusza Ławrywiańca z 2005 r.). Obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne obowiązujące w latach 
2020–2021 mocno ograniczyły organizowanie wydarzenia i sporządzenie dokumentacji w terenie.
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oprawy – organizowanej corocznie – procesji towarzyszącej Uroczystości Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa (określanej mianem Bożego Ciała). Owa efektowność od 
blisko dwóch dekad opiera się na reaktywowaniu tradycji noszenia stroju rozbarskiego.

W artykule wykorzystuję wyniki obserwacji uczestniczącej prowadzonej w Lipi-
nach w trakcie procesji Bożego Ciała w czerwcu 2019 r. oraz w latach wcześniejszych 
(2004–2005), uzupełniając w ten sposób dane pozyskane podczas wywiadów. Ma-
teriał zestawiam z wybranymi źródłami zastanymi, głównie fotografiami ze zbiorów 
muzeum oraz wcześniejszymi opisami strojów ludowych adekwatnych dla omawia-
nego święta (Bazielich 1988: 64–65; Bazielich 2002: 78–84). Pozwala to wstępnie 
zdiagnozować różnorodne funkcje i znaczenia rozbarskiego stroju ludowego oraz 
wskazać na ich przemiany i mechanizmy tych zmian.

Rola święta w przełamywaniu stereotypowego wizerunku Lipin

Mianem święta określamy dzień lub wydarzenie kolektywnie uznane za niezwykle. 
Jego kluczową cechą jest zawieszenie wszelkich codziennych czynności i obowiązków 
w celu skoncentrowania się na realizacji odpowiednich wartości światopoglądowych 
(Grad 1984: 155). Morfologia święta odzwierciedla jego złożoną strukturę zbudowaną 
z podsystemów znakowych (kodów) współistniejących w ramach obrzędowej semio-
tyki. Jego celebracja wynika wprost z przyjętej tradycji, ta zaś stanowi formę realiza-
cji ciągłości kulturowej, tym samym staje się fundamentalnym warunkiem istnienia 
każdej społeczności. Tradycja przejawia się poprzez treści przekazywane z pokolenia 
na pokolenia (m.in. zawarte w obyczajach, wierzeniach, przekonaniach, sposobach 
myślenia oraz określonych konwencjach postępowania). Zdaniem Marioli Tymocho-
wicz dostarcza ona systemowi społeczno-kulturowemu niezbędnej dozy stabilizacji, 
będąc równocześnie platformę, w ramach której odbywają się istotne procesy służące 
integracji grupy własnej (Tymochowicz 2013: 38–39).

Problemem otwartym pozostaje określenie, co rozumiemy przez pojęcie zjawiska 
kulturowego o charakterze tradycyjnym. Etnografka Halina Gerlich zauważa, że jego 
istotą było to, iż przekaz i rozpowszechnienie określonych treści miało miejsce jedynie 
na płaszczyźnie horyzontalnej (pokoleniowej), nie wertykalnej (międzypokoleniowej). 
Badaczka dodawała, że ten drugi przypadek może świadczyć o wkomponowaniu się 
pewnych faktów kulturowych w proces socjalizacji (Gerlich 1983: 71). Dziedziczenie 
tradycji podlega nie tylko procesom akumulacji, ale także generuje nieustanną ne-
gocjację znaczeń mogących prowadzić do selekcji wybranych wątków. Działania te 
wzmacniają adaptacyjną rolę kultury, przez co mogą być czynnikiem jej rozwoju. Tak 
rodzą się zmiany kulturowe, których konsekwencją stają się innowacje.

Zdefiniowania i stworzenia teorii innowacji w ujęciu antropologicznym podjął się 
Homer Barnett. Innowacja jest dla niego głównie konstruktem myślowym, dążącym 
do poznania, które kształtuje się poprzez doświadczenie kulturowe, myśl, zachowanie 
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lub rzecz, która jest nowa pod względem swojej odmienności. Ową odmienność im-
plikuje odniesienie do rzeczy dobrze znanych i oswojonych (Barnett 1953: 181–224 za: 
Zdun 2014: 246). Wzorem innowacji wobec stroju ludowego będą wszelkiego rodzaju 
formy jego współczesnej rekonstrukcji, rozumianej jako podejmowanie działań zmie-
rzających do odtworzenia historycznego wzorca. Odbywa się to z wykorzystaniem 
współczesnych materiałów/tkanin oraz technik (w tym nowoczesnych urządzeń 
wspomagających proces powstawania stroju).

Boże Ciało to jedno z głównych świąt Kościoła katolickiego. Soteriologiczne pod-
łoże katolicyzmu nadaje mu niezwykle wysoką rangę. Uroczystość w 1264 r. ustanowił 
mocą władzy papieskiej Urban IV. Jest to święto ruchome przypadające sześćdziesiąt 
dni po Zmartwychwstaniu Pańskim. Najbardziej widowiskową częścią jego obchodów 
są procesje podążające do czterech ołtarzy, przy których wierni modlą się wraz ka-
płanem (Willman, Chmiel 2016: 186–191). Święto to wiąże się z licznymi wierzeniami 
i zwyczajami ludowymi. Dla mieszkańców wsi zabrane z ołtarzy rośliny miały ma-
giczną moc. Wierzono, że gałęzie brzozy, lipy czy tataraku są w stanie odstraszyć cza-
rownice, a wetknięte w polu miały ustrzec uprawy przed szkodnikami i gradobiciem 
(np. Lebeda 2002: 193–194, Pośpiech 1987: 238–239). Tego typu „kradzież magiczna” 
dokonywana jest na Górnym Śląsku także dziś, choć obecnie odbywa się zazwyczaj 
bezrefleksyjnie, pozbawiona jest podłoża wierzeniowego.

W Polsce obchody Bożego Ciała zawdzięczamy pochodzącemu z Brzozowic (obec-
nie dzielnicy Piekar Śląskich) biskupowi krakowskiemu Nankierowi (Janowi Kołodzie) 
herbu Oksza (1270–1341), który ok. 1320 r. wprowadził to święto na terenie diecezji 
podlegającej jego jurysdykcji. Z czasem rozprzestrzeniło się ono poza obszar ziemi 
krakowskiej, obejmując stopniowo tereny sąsiednie (Ogrodowska 1996: 249–256). 
Mieszkańcy Lipin nie potrafią dziś zbyt precyzyjnie określić, kiedy w ich miejscowo-
ści zainicjowano zwyczaj tak podniosłego świętowania tego dnia. Prawdopodobnie 
pierwszy raz procesja przeszła ulicami miejscowości w 1872 r., tuż po poświęceniu 
tutejszej świątyni p.w. św. Augustyna 6. Wówczas nieodłącznym elementem celebracji 
owego święta stały się uroczyste stroje ludowe. Od blisko dwóch dekad podejmo-
wane są oddolne starania mające na celu przywrócenie tradycji ich noszenia. Z sytu-
acją taką spotykamy się także w innych miejscowościach Górnego Śląska (m.in. Dąb-
rówka Wielka, Radzionków, Rozbark, Nikiszowiec). Lipiny są jednak warte szczególnej 
uwagi badawczej nie tylko ze względu na powrót do kultywowania tradycji noszenia 
miejscowego stroju ludowego oraz pielęgnowanie związanego z nim dziedzictwa, ale 
nade wszystko z uwagi na społeczną funkcję tego przedsięwzięcia. W trakcie lipińskiej 
procesji Bożego Ciała, która co roku wyrusza z tamtejszego kościoła parafialnego, 
wierni ubrani w efektowne stroje ludowe (w typie rozbarskim) stanowią wyraźną 

 6 Szczątkowe dane na ten temat znajdują się w kronice parafialnej. Informacja o tym wydarzeniu funkcjonuje 
również w pamięci zbiorowej mieszkańców Lipin. Wydaje się, że rok 1872 można uznać za wiarygodny. 
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Fot. 1–2. Procesja Bożego Ciała; Lipiny (2005). Fot. A. Ławrywianiec.
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przeciwwagę dla lokalnego krajobrazu (zaniedbanych familoków, zdegradowanych 
podwórek) 7 (zob. fot. 1–3). Stroje, przyciągając muzealników, etnologów, dokumen-
talistów, filmowców, dziennikarzy, fotoreporterów oraz mieszkańców ościennych 
miejscowości, często także turystów, podnoszą lokalną rangę święta, jednocześnie 
przywracając pamięć tej nieco zapomnianej dzielnicy 8. 

 7 O degradacji krajobrazu kulturowego Lipin pisała Kazimiera Wódz (Wódz, Szpoczek-Sało 2014: 100–119) oraz 
inni autorzy (np. https://jabolowaballada.blogspot.com/2019/04/lipiny-na-wpo-opuszczona-dzielnica.html).

 8 Dokumentacja fotograficzna tego wydarzenia dostępna jest w Internecie, zob. np. ogólnopolski projekt 
etnograficzny Strój i tkanina ludowa w zróżnicowaniu regionalnym – stan obecny, funkcjonowanie 

Fot. 3. Kobieta w stroju rozbarskim, płócienny rencnik zarzucony na ramiona stanowi najbar-
dziej archaiczną część jej ubioru; Lipiny (2005). Fot. A. Ławrywianiec.

https://jabolowaballada.blogspot.com/2019/04/lipiny-na-wpo-opuszczona-dzielnica.html
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Wyjątkowy dzień wymaga wyjątkowego stroju

Podejmując problematykę stroju ludowego zwracam uwagę na trudności termino-
logiczne. Sądzę, że należy rozróżniać określenia postrzegane niekiedy synonimiczne: 
odzież, ubiór i strój. Odzież stanowi dla mnie odzienie codzienne, nie zawsze świad-
czące o przynależności regionalnej. Ubiór z kolei podkreśla specyfikę i przeznaczenie 
zakładanych elementów. Spełnia on przede wszystkim funkcję praktyczną, dawniej 
dodatkowo akcentując podział na płeć, wiek oraz pozycję społeczną (Brzezińska, Słom-
ska-Nowak 2011: 63). Strój natomiast odnosi się do odzienia odświętnego (paradnego), 
tudzież obrzędowego (Hermanowicz-Nowak 1976: 379). Samo użycie wobec niego do-
określającego słowa: paradny (forma odzienia niezwykle eleganckiego, uroczystego, 
adekwatnego dla dnia świątecznego), jednoznacznie świadczy o specyfice stroju, który 
z założenia miał upiększać, zdobić, dekorować, stroić. Te jego cechy dodatkowo podkre-
ślano poprzez wysoką jakość materiałów, z których był wykonany oraz formę zdobień 
i towarzyszących mu dodatków (w tym elementów biżuteryjnych pełniących często 
funkcje apotropeiczne). Strój stanowił odzienie nierozerwalnie związane z podniosłymi 
momentami życia zarówno jednostki, jak i grupy społecznej, w której funkcjonowała. 
Stroje (określane mianem ludowych), zakładane przez mieszkańców dawnej wsi, speł-
niały wszelkie kryteria pozwalające na użycie wobec nich właśnie tego terminu.

Istotny jest także sam komunikat semiotyczny. Stroje ludowe to nie tylko poszcze-
gólne elementy odzienia, ale także skodyfikowane w nich znaczenia, niegdyś niezwykle 
wyraźne. Funkcje te kategoryzujemy od najprostszych, o wymowie społeczno-somatycz-
nej, po te bardziej skomplikowane (Bazielich 2017: 11). W kulturze tradycyjnej przełomowe 
chwile (szczególnie ważne dla jednostki, bądź społeczeństwa) najczęściej przybrane były 
w formę magiczną znajdującą odniesienie w mechanizmach społecznych funkcjonujących 
na zasadzie tzw. izolatów kulturowych. Podejmowanie odpowiedniego działania (w tym 
zakładanie danego typu stroju) wynikało z przekonania, że przyniesie to pożądany sku-
tek pozytywny, co stanowiło wyraz zawartej w stroju funkcji ceremonialno-magicznej. 
Reprezentatywna rola stroju przenikała się często z jego synekurą obrzędową.

Strój rozbarski stanowi formę atrakcyjnego wizualnie, bogatego odzienia chłop-
skich warstw społeczeństwa. Jego historycznie funkcjonowanie osadzone będzie 
w realiach tożsamych dla niewielkich społeczności lokalnych XIX oraz początków 
XX w. (wówczas stroje regionalne, za sprawą finansowej prosperity właścicieli wiel-
kich gospodarstw rolnych, znalazły się w fazie największego rozkwitu). Strój służył 
„pokazaniu się”, musiał być zdobny, a dodatkowo spełniać wymogi profuzyjności formy. 

w tradycji, lokalne konteksty (https://www.maie.lodz.pl/pl/aktualnosci/boze-cialo/), projekt Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach Mapa obrzędowa Górnego Śląska (http://mapaobrzedowa.pl); Zwiedzamy 
Polskę, Telewizja Imperium, 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=M4BXym5BafU), Uroczysta proce-
sja Bożego Ciała w Lipinach (Portal Silesia24: https://www.youtube.com/watch?v=WYo-L6TjOus), Górny 
Śląsk w fotografiach (blog Piotra Miemca: https://gornyslask.miemiec.eu/procesja-w-lipinach-2019/).

https://www.maie.lodz.pl/pl/aktualnosci/boze-cialo/
http://mapaobrzedowa.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=M4BXym5BafU
https://www.youtube.com/watch?v=WYo-L6TjOus
https://gornyslask.miemiec.eu/procesja-w-lipinach-2019
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Nosząca go społeczność czerpała przy tym obficie z dobrodziejstw mody miejskiej, 
inspirując się np. formą krynoliny, która dotarła na wieś w charakterze spadku po 
pańskiej modzie z epoki cesarzowej Eugenii w połowie XIX stulecia (Lipa-Bierwiaczo-
nek, Zych 2016: 18). Strój ludowy pełnił wówczas głównie funkcję emocjonalnie na-
cechowanego atrybutu kultury regionalnej, dającego wyraz nieustannej nadbudowie 
nowych znaczeń wobec (przyjmowanej w procesie dziedziczenia) spuścizny przodków.

Tradycja noszenia stroju rozbarskiego stopniowo jednak zanikała. Wynikało to 
m.in. z likwidacji wielkich gospodarstw rolnych, co powodowało odpływ ludności wiej-
skiej do miast i podejmowanie przez nią pracy w przemyśle. Próba adaptacji w nowym 
środowisku skłaniała do ubierania się po pańsku, tym bardziej, że konfekcja miejska 
dostępna była w przystępnej cenie (Bazielich 2002: 105). Strój rozbarski zanikał stop-
niowo po II wojnie światowej (od l. 50. XX w.), kiedy w terenie spotykano go już spo-
radycznie, odchodził również tradycyjny przekaz o nim 9. Od końca lat 90. XX. w. coraz 
chętniej wykorzystywano jednak różnego rodzaju rekonstrukcje (zwłaszcza w odniesie-
niu do modelu damskiego), wzorowane zwykle na formie typowej dla panien ( inspirując 
się chętnie formą stroju wykorzystującą galandę –bogato zdobiony wieniec, wykonany 
ze sztucznych kwiatów i świecidełek). Ten typ stroju rozpropagowały zespoły ludowe, 
głównie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 10. Wizualny aspekt merytorycznej poprawności 
bywał tu mocno dyskusyjny 11. Współcześnie powoli się to zmienia 12, co jest wynikiem 
zaangażowania osób dążących do odtworzenia tradycji noszenia odświętnego stroju 
rozbarskiego (o czym szerzej dalej).

Dwa punkty widzenia stroju rozbarskiego – przestrzeń sacrum i profanum

Większość osób, uczestniczących obecnie w lipińskiej procesji Bożego Ciała, ubrana 
jest w stroje wypożyczone od lokalnego animatora kultury Grzegorza Stachaka, 
który przez lata zgromadził sporą kolekcję rozbarskiej odmiany stroju regionalnego. 

 9 Stroje ludowe sprzedawano wtedy do muzeów, sporo wyrzucono lub niszczono (np. palono), postrzega-
jąc je jako archaiczne i niemodne. Nosiły je tylko nieliczne kobiety, zwykle chodzące po chopsku aż do 
śmierci (np. Maria Wójcik – mieszkanka Dąbrówki Wielskiej). Wraz z nimi odeszła pamięć o poprawności 
zakładania poszczególnych części stroju rozbarskiego oraz ich znaczenia w komunikacji pozawerbalnej.

 10 Początkowo członkowie zespołu występowali w oryginalnych strojach zakupionych od ich dotychcza-
sowych użytkowników (Bazielich 2002: 106). Strój panien wybierano chętniej, gdyż prezentował się 
na estradzie bardziej atrakcyjnie – był kolorowy, posiadał błyszczące elementy przykuwające wzrok 
(Toboła-Feliks 2021: 76–92). Strój męski zarzucono wcześniej. Pozyskanie jego oryginalnych elemen-
tów było trudniejsze, stąd zastępowano go często mundurem górniczym.

 11 Dla zespołów ludowych oraz grup folklorystycznych merytoryczna poprawność zakładania stroju była 
zwykle drugorzędna, istotny był głównie aspekt estetyczny, kreowany przez zamysł artystyczny cho-
reografa lub osoby kierującej daną grupą.

 12 Zmiana dotyczy także formy stroju – coraz częściej dobiera się go stosownie do wieku konkretnej osoby czy 
danej okazji. Popularne stają się jakle, czepce typu buda oraz różnorodne chusty nagłowne i naramienne.
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Stroje udostępnia on także z okazji corocznej pielgrzymki do pobliskich Piekar Śląskich 
oraz Sanktuarium na Górze św. Anny (śl. Anaberg) 13. Stopniowy powrót mieszkańców 
Lipin do kultywowania tradycji noszenia stroju ludowego wiąże się z ruchem pątni-
czym na Górę św. Anny. W 1997 r., chcąc uczcić 125 rocznicę erygowania parafii oraz 
dziękczynną pielgrzymkę, którą zorganizowano wtedy z tej okazji, podjęto decyzję 
o powtórzeniu owej peregrynacji. Celem stało się jej jak najwierniejsze odtworzenie, 
wobec czego postanowiono, iż pątnicy powinni wystąpić w strojach rozbarskich 14. Roz-
pytywano okolicznych mieszkańców o oryginalne stroje ludowe 15, które ostatecznie 
znaleziono w Dąbrówce Wielkiej (część Piekar Śląskich). Stroje kobiece wypożyczono 

 13 Anna Samotrzecia i MB Piekarska od wieków były uważane za opiekunki ludu górnośląskiego, stąd też 
poświęcone im sanktuaria stanowią dwa wyjątkowo ważne miejsca na mapie śląskich szlaków piel-
grzymkowych (Paul 2010: 9).

 14 Chcieliśmy nawiązać do tej tradycji, pokazać, że takie uroczystości były też łańcuchem łączącym 
pokolenia. Chcieliśmy tam pójść, jak nasi ojcowie, obleczeni w stroje śląskie, ale prawie żaden go nie 
miał (G.S., wypowiedź z maja 2021 r.).

 15 Niykerzy wcale niy chcieli z nami godać, a inksi na hasło świynto. Ana szyroko uotwierali szranki (G.S., 
wypowiedź z czerwca 2019 r.).

Fot. 4. Kobiety w zakładanych na Boże Ciało białych jaklach oraz czepcach typu buda, 
 ozdobionych szerokimi, ręcznie malowanymi szlajfami (wstążkami); Lipiny (2005).   
Fot. A. Ławrywianiec.
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od tamtejszej chopionki 16 Marii Wójcik 17 (zm. 2002). Natomiast sam Stachak założył 
strój Franka Kawki, mieszkańca Chorzowa Starego. Współpraca pokoleń oraz trud 
przyszłych pątników zaowocowały okazałą oprawą jubileuszu i sporym zaintereso-
waniem pozostałych pielgrzymów. Po powrocie z pielgrzymki zapadła decyzja o kon-
tynuowaniu i rozszerzeniu przedsięwzięcia, w wyniku czego zawiązała się nieformalna 
Grupa Tradycji Śląskiej (dalej: GTŚ). Stroje pożyczone na pielgrzymkę stopniowo ku-
powano od ich właścicieli; starano się także o pozyskanie kolejnych, adekwatnych dla 
danego typu uroczystości (zob. fot. 4 i 5). Sporą wagę przywiązywano do poszukiwania 
elementów stroju zakładanego dawniej w trakcie procesji Bożego Ciała (noszonego też 
w oktawę tego święta). Najbardziej pożądanym elementem kobiecego stroju stały się 
białe jakle 18, jasne fartuchy 19 i budkowate czepce (zob. fot. 4 i 5) 20. Młode dziewczęta 

 16 Tradycyjne określenie kobiety ubranej w śląski strój ludowy.

 17 Pani Maria nosiła strój ludowy przez całe życie; dysponowała kilkunastoma kompletami stroju (wła-
snymi i pozyskiwanymi od bliskich osób, które rezygnowały z jego noszenia).

 18 Okrycia wierzchnie z cienkiego płótna, kretonu bądź piki, szyte z mustra w formie luźnego kaftana, 
zdobione przy dolnej krawędzi, na zakończeniu rękawów i wzdłuż zapięcia kolorowym haftem płaskim 
lub krzyżykowym z motywami roślinnymi (pasowo ułożone kompozycje kwiatowe).

 19 Zwykle muślinowe, woalowe bądź sztikerajowe, rzadziej z tzw. chińskiego jedwabiu.

 20 Czepce z szeroką, mocno wykrochmaloną, koronkową kanicą oraz zwisającymi wzdłuż tułowia szero-
kimi wstęgami (zwykle malowanymi ręcznie w akcenty florystyczne).

Fot. 5. Kobiety w zakładanych na Boże Ciało białych jaklach oraz czepcach typu buda, 
 ozdobionych szerokimi, ręcznie malowanymi szlajfami (wstążkami); Lipiny (2005).  

Fot. A. Ławrywianiec.
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poszukują dla siebie stroju typowego niegdyś dla druhny (Bazielich 2002: 98–99), 
z charakterystycznym wierzchniem (rodzaj samodzielnego stanika) oraz galandą lub 
mitrowym wiankiem osadzonym na tzw. klapach (harmonijkowo ułożonych wstąż-
kach, w jasnych kolorach) 21.

Równocześnie, obok zakupu oryginalnych części stroju, zdecydowano się na szycie 
nowych kompletów (podjęto działania rekonstrukcyjne). Grzegorz Stachak zrezygno-
wał nawet z pracy na poczcie i całkowicie poświęcił się działaniom, mającym na celu 
jak najbardziej wierne odtworzenie poszczególnych elementów stroju. Sugerowano się 
przy tym dawnymi fotografiami, starając się także pozyskać jak najwięcej informacji od 
starszego pokolenia, znającego z autopsji zasady zakładania stroju rozbarskiego lub 
mogącego pamiętać jeszcze inne osoby noszące ten strój. Uwidacznia się tu wzór be-
hawioralno-normatywny – chodzi o próbę odtworzenia nawykowej realizacji pewnych 
elementów tradycji mocno zakorzenionej w świadomości Górnoślązaków (Laburda-Lis 
2018: 161–162). „Noszenie się po chopsku” nie było nigdy wymogiem. Jeśli jednak decy-
dowano się na założenie stroju ludowego, należało sprostać społecznie budowanym 
oczekiwaniom, że będzie on noszony w takim wydaniu, jaki został ustalony przez tradycję.

Obecnie Grzegorz Stachak jest właścicielem pracowni krawieckiej 22 specjalizującej 
się w szyciu ubiorów typu ludowego 23. Zbiera oryginalne elementy strojów górnoślą-
skich, starając się poznać ich historię (pochodzenie, personalia właścicieli itp.). Stwier-
dza, że stroje są dla niego swoistą relikwią. Być może dlatego działania podejmowane 
przez GTŚ są ściśle związane z uroczystościami kościelnymi. Kalendarz liturgiczny 
zawsze silnie łączył się z okazjami do zakładania stroju ludowego. Nie dziwi zatem, 
iż także współcześnie ciągłość zachowania tradycji jego noszenia (niezależnie od tego, 
czy mówimy tu o oryginalnych czy zrekonstruowanych elementach) obserwować 
możemy szczególnie wyraźnie podczas obrzędów tkwiących swymi korzeniami w re-
ligii (w szerokim rozumieniu tego słowa). Wielu informatorom trudno zaakceptować 
„świeckie formy zakładania stroju”, gdyż reprezentują one odmienny system aksjolo-
giczny 24. Wynika to zwykle z preferowania i wydobywania z istniejącego inwentarza 
kulturowego elementów tradycyjnych, co dzieje się kosztem niedostrzegania problemu 

 21 Opis sporządziłam na podstawie kwerend muzealno-archiwalnych, wyników badań własnych i danych z lite-
ratury przedmiotu (Dobrowolska, Dobrowolski 1935: 72–74; Bazielich 1988: 65; Bazielich 2002: 71–72, 98–99).

 22 Zob. Pracownia Śląskich Strojów Ludowych F.H.U.P Merynka (http://www.merynka.pl/).

 23 „Strój typu ludowego” to wszelkiego rodzaju formy rekonstrukcji nawiązujące do historycznego wzorca, 
niespełniające jednak kryteriów pozwalających na użycie wobec nich określenia strój ludowy (elementy 
odzieży powstałe w okresie zaniku formalnych warunków sankcjonujących pełnoprawne występowa-
nie autentycznego stroju ludowego) (Toboła-Feliks, w druku).

 24 Według niektórych rozmówców wykorzystywanie stroju ludowego w trakcie spotkań o charakterze 
ludycznym (w tym także tych typowo komercyjnych) może powodować zmianę recepcji stroju, wpły-
wając na zatracenie lub znaczące zubożenie jego autotelicznego sensu. Strój może być sprowadzony 
jedynie do funkcji rozrywkowych, pozbawionych głębszych refleksji (to stanowisko jest bliskie także 
Grzegorzowi Stachakowi).
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ciągłości i zmiany pewnych kompleksów zachowań. Jest to zastanawiające, zważywszy, 
że od dawna podkreśla się znaczenie dziedzictwa kulturowego, równocześnie mocno 
akcentując wagę zachodzących w jego obrębie określonych mechanizmów selekcji. 
Dziedziczone dobra, w chwili, gdy w zmieniających się realiach społeczno-kulturo-
wych przestają pełnić pierwotne funkcje, zastępowane są innymi bądź w znacznie 
zmodyfikowanej postaci trwają nadal w świadomości swoich nosicieli. W konkretnej 
praktyce badawczej nie zawsze jednak jest to tak widoczne, szczególnie w odniesie-
niu do stroju ludowego. Stąd warto zwrócić uwagę na działalność Stowarzyszenia 
Miłośników Tradycji Śląskiej (dalej: SMTŚ) 25.

Świeckie akcenty tradycji – opozycja wobec święta kościelnego  
czy jego uzupełnienie?

W miarę stopniowego systematyzowania materiałów z badań zauważyłam, iż ob-
serwuję rodzenie się zjawiska o innym niż dotychczas stopniu natężenia. Podjęcie 
tematu świętowania Bożego Ciała stało się pretekstem do uchwycenia dysonansu 
powstającego na płaszczyźnie współczesnego wykorzystania stroju ludowego. Strój 
ten nadal jest ważnym elementem podkreślającym doniosłość wydarzeń, w jakie 
angażują się mieszkańcy Lipin, coraz częściej jednak łączy się go także z kategorią 
działań o podłożu świeckim (czasem wręcz typowo ludycznym) 26. Odchodzi się zatem 
od postrzegania stroju ludowego jedynie przez pryzmat świąt kościelnych, co do tej 
pory było wiodącą formą jego wykorzystania. Należy tu jednak rozgraniczyć strój 
ludowy (uosabiający atrybut tożsamy dla dawnej kultury chłopskiej lub jego wierną 
rekonstrukcję) od stroju powstałego na jego bazie (wizualnie do niego nawiązują-
cego, ale stanowiącego jedynie formę wtórną, będącego rekonstrukcją nieposiada-
jącą aspiracji, by naśladować oryginał). Ta druga forma od lat wykorzystywana jest 
bowiem na gruncie przedsięwzięć komercyjnych. W naszym przypadku chodzi jednak 

 25 Poza subtelną różnicą w nazwie, grupa ta, w przeciwieństwie do GTŚ, posiada zdefiniowany 
status prawny. Inicjatywy jej członków mają głównie charakter popularyzatorsko-edukacyjny, 
przez co zrzeszają także spore grono nastolatków (niemal od najmłodszych lat, wspólnie w rodzi-
cami) biorących czynny udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Grzegorza Stachaka 
i skupione wokół niego osoby. Ci młodzi ludzie jednak w pewnym momencie postanowili pójść 
własną drogą. W wyniku rozłamu w pierwotnej strukturze GTŚ, w lipcu 2020 r. oficjalnie zain-
augurowali działalność nowej organizacji – wspomnianego SMTŚ. Grupa ta przedstawia podej-
mowane przedsięwzięcia w mediach społecznościowych, kształtując określony profil odbiorcy, 
głównie z młodego pokolenia (zob. https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mi%C5%82o%C5 
%9Bnik%C3%B3w-Tradycji-%C5%9Al%C4%85skiej-111075024005869/; http://www.instagram.
com/stowarzyszeniemts/).

 26 Chodzi tu o festyny i zabawy miejskie, spotkania o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, 
uczestnictwo w projektach promujących lokalne tradycje (w tym szczególnie miejscowy strój 
ludowy), np. Świętochłowicki Piknik NGO, Świętochłowicki Jarmark Świąteczny, Kopickie Spotka-
nia Pałacowe, cykliczne zajęcia regionalne dla dzieci i młodzieży w jednej ze świętochłowickich 
szkół podstawowych itp.

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mi%C5%82o%C5%20%9Bnik%C3%B3w-Tradycji-%C5%9Al%C4%85skiej-111075024005869/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Mi%C5%82o%C5%20%9Bnik%C3%B3w-Tradycji-%C5%9Al%C4%85skiej-111075024005869/
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o popularyzację tradycyjnych wartości, co wyraźnie opisano w statucie SMTŚ 27. Tego 
rodzaju podejście stało się zarzewiem konfliktu pomiędzy nową formą organizacji a jej 
matecznikiem, jakim była nieformalna GTŚ. Niemniej „nowa świecka forma wykorzy-
stania stroju” otwiera dyskurs konfrontujący tradycyjne oraz współczesne sposoby 
percepcji stroju ludowego; dialog ten zapewne będzie kontynuowany.

Zmiana percepcji stroju a zmienność pełnionych przez niego funkcji

W przestrzeni publicznej Górnego Śląska założenie stroju wciąż ściśle konotuje udział 
w świętach kościelnych, a oderwanie go od tego umiejscowienia wzbudza sporo wąt-
pliwości 28. Dawniej strój zakładano głównie do kościoła, choć (w zbliżonej formie) 
wykorzystywano go także na zabawy stanowiące okazję do podjęcia działań matry-
monialnych. Blokowanie zatem inicjatywy młodego pokolenia, chcącego rozszerzyć 
promocję stroju rozbarskiego poza obszar uroczystości religijnych, wydaje się nie-
uzasadnione. Zamknięci kanonicznym widzeniem stroju nie zawsze dopuszczamy 
do siebie wizję jego pierwotnego, wielowątkowego wykorzystania w przestrzeni 
społeczno-kulturowej.

Strój stanowi kategorię kulturową oraz wciąż (choć obecnie w ograniczonym za-
kresie) pewien kod znaczeniowy świadczący o atrybutach kultury, w której funkcjo-
nuje. Dawniej zawierał funkcję poznawczą (stanową) denotując informacje dotyczące 
umiejscowienia jednostki (swego nosiciela) w systemie stratyfikacji społecznej. Ubiór 
jest dobrem, które chętnie było i jest wykorzystywane do manifestowania bogactwa 
i pozycji członka zbiorowości. Nawet w kulturze tradycyjnej, odznaczającej się silnym 
aparatem kontroli prewencyjnej, był on czynnikiem waloryzacji jednostki i jej indywidu-
alnych osiągnięć (Hołub 2014: 107). Piotr Bogatyriew w swoim szkicu dotyczącym se-
miotyki kultury ludowej dodatkowo wyróżnia również funkcje: praktyczną, estetyczną, 
przynależności regionalnej, świąteczną, uroczystą lub obrzędową. Natężenie owych 
funkcji było zwykle zróżnicowane. Gdy pewien fakt etnograficzny traci jedną lub kilka 
swoich funkcji, inne rosną proporcjonalnie do zanikających (Bogatyriew 1979: 35–37).

Z moich badań wynika, że obecnie główną przyczyną utrzymywania się tradycji 
noszenia stroju ludowego jest chęć zaspakajania potrzeb emocjonalnych, estetycznych, 
intelektualnych i afiliacyjnych jego nosicieli. Silna jest również funkcja tożsamościowa 
odgrywająca istotną rolę w tworzeniu i podtrzymywaniu rzeczywistości społecznej 

 27 Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą również w promocji lokalnego stroju ludowego 
w trakcie uroczystości o charakterze stricte religijnym (głównie Boże Ciało, a także Triduum Paschal-
nego, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, pasterka czy lipińskie nieszpory kolędowe).

 28 Uoblykanie tego stroju mo syns ino wtedy jak sie idzie do kościoła. Nasze przodki stowiali Kościół 
i dekalog na piyrszym miyjscu. Dziynki tymu przetrwali wszyjstke zawiyruchy. (...) Żeby się oblec 
w ten strój, trzeba też mieć poukładane w gowie i sercu. To część naszej tożsamości. Czasem jeszcze 
ktoś powie, że będzie się przeblykoł w ten strój to go poprawia że, przeblyc to się możesz za wilka na 
karnawał, ale oblykosz strój śląski (G.S., wypowiedź z czerwca 2019 r.).
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(Chandler 2011: 189). Ta ostatnia łączy się także z funkcją autoteliczną oraz funkcją 
społeczną – noszenie stroju ludowego wpływa na budowanie wizerunku osoby przy-
należącej do konkretnej tradycji, ceniącej pamięć o przeszłości, dumnej ze swojej „małej 
ojczyzny”, ale też potrafiącej „iść pod prąd” – zwłaszcza w przypadku osób młodych. 
Współcześnie strój ludowy dostarcza informacji o tym, że czujemy się spadkobier-
cami konkretnego dziedzictwa. Generuje to pojawienie się funkcji strukturalizacyjnej, 
gdyż ponownie wprowadza się go (dziś częściej pod postacią stroju typu ludowego) 
w obieg kultury. Zwykle jest to powodowane różnymi formami animacji tejże kultury, 
co świadczy o procesach konsolidujących społeczność lokalną. Na pierwszy plan wciąż 
jednak wysuwa się funkcja ceremonialno-religijna widoczna poprzez użycie strojów 
w celebrze liturgicznej oraz paraliturgicznej (zwłaszcza w czasie procesji) 29. Widzimy 
tu pewne przewartościowanie tradycyjnych funkcji stroju, dokonujące się za sprawą 
zmiany realiów, w jakich ten występuje. Aby mógł być atrakcyjny dla młodego po-
kolenia powinien poddać się odkreślonym zmianom, zezwalającym na jego bardziej 
uniwersalne zastosowanie. SMTŚ podąża w tym kierunku, wychodzi poza role przewi-
dziane w trakcie procesji odbywających się z okazji Bożego Ciała, biorąc udział także 
w różnych inicjatywach o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym (Przygrywka do 
Tryptyku Powstańczego, Europejskie Dni Dziedzictwa, Fest KakauSzale w Rudzie Ślą-
skiej czy Festiwal Otwarcia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie).

Wnioski

Strój ludowy oraz jego przemiany stanowią przykład funkcjonowania w pamięci zbio-
rowej pewnego tekstu kultury. Pamięć o nim definiowana jest jako obraz przeszłości, 
powiązany z dziedzictwem kulturowym. Jest on złożonym makroznakiem pełniącym 
nie tylko funkcje rzeczowe, ale też semiotyczne. W kontynuacji bądź odrzuceniu tra-
dycji noszenia stroju ludowego istotną rolę odgrywa system wyznawanych wartości. 
Wszelkie bowiem wytwory materialne, społeczne i duchowe pochodzące z przeszłości 
wywołują w nas określone postawy waloryzujące (Gerlich 1983: 82). Odtwarzane ele-
menty dziedzictwa kulturowego poddaje się ocenie wartościującej, same zaś wartości 
zinternalizowane w procesie socjalizacji stają się ważną cząstką ciągłości życia spo-
łecznego i samej kultury. W konsekwencji przynależą zatem do głównych kryteriów 
identyfikacji kulturowej (Benedyktowicz 2006: 205–236). Także stroje ludowe wtórnie 
absorbowane w żywy obieg kultury ponownie nabierają określonych znaczeń (Wój-
cicka 2014: 13), co otwiera kolejne horyzonty badawcze. W przypadku świętochłowic-
kich Lipin strój ludowy w znaczący sposób wpisał się w celebrację obchodów Bożego 
Ciała, nie tylko w charakterze uczczenia święta kościelnego, ale także upamiętnienia 

 29 Niekiedy mówimy o funkcji ceremonialnej, np. w odniesieniu do uroczystości o charakterze państwo-
wo-samorządowym – osoby ubrane w stroje regionalne towarzyszą powitaniu dostojnych gości (Ada-
mowski 2014: 31–35).
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tradycji kultywowanych niegdyś przez mieszkańców tej miejscowości. Boże Ciało 
pozwalając na podkreślenie etykietalno-zwyczajowej konwencji zakładania stroju, 
otwarło nowe przestrzenie dla jego funkcjonowania, co wykorzystali członkowie SMTŚ. 
W rozmowach z mieszkańcami Lipin można już teraz zauważyć, że zakładanie stroju 
w trakcie uroczystości Bożego Ciała stało się w świadomości społecznej ponownie 
integralną częścią jego obchodów. Wartością dodaną jest zwracanie sporej uwagi na 
adekwatność zakładanego stroju do danej okazji 30. Pozwala to nie tylko na poszuki-
wania i diagnozę nowych funkcji stroju, ale przede wszystkim zbadanie motywacji, 
jaka towarzyszy osobom współcześnie noszącym stroje ludowe w innej konwencji 
niż występy zespołów ludowych i regionalnych.

Kluczową kwestią zdaje się być kontynuacja badań, pozwalających na dokonanie 
wnikliwej analizy motywacji skłaniających do podejmowania działań rekonstrukcyj-
nych. Mieszkańcy Lipin kierują się głównie altruistycznymi pobudkami ratowania 
materialnego dziedzictwa kulturowego oraz tradycji minionych pokoleń w zakre-
sie kultywowania zwyczaju noszenia stroju ludowego, wpisując go, początkowo za 
sprawą inicjatyw podejmowanych przez Grzegorza Stachaka, w kontekst historyczny 
(święto kościelne), a później próbując modyfikować ten sposób patrzenia na strój 
(młode pokolenie dąży do znalezienia w tradycji elementów atrakcyjnych dla siebie). 
Oba przedsięwzięcia, choć różnią się od siebie, legitymizują istotne punkty zbieżne. 
Zarówno działania GTŚ, jak i SMTŚ zmierzają do zachowania stroju rozbarskiego oraz 
dalszej transmisji tradycji związanej z jego noszeniem, zmieniając jednocześnie dyskurs 
społeczny dotyczący Lipin. Choć na diametralne zmiany wizerunku tej miejscowości 
należy poczekać, podejmowane działania powoli zmieniają wcześniejszy, niekorzystny 
obraz dzielnicy, jak i samą formę rekonstrukcji stroju rozbarskiego.
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Streszczenie

Paradny strój ludowy, bogaty pod względem formy, stanowił dawniej odzienie adekwatne dla 
czasu niezwykłego (święta). Wizualnie artykułował podniosłość dnia świątecznego, przesiąknię-
tego zwykle sacrum (świętowanie w niewielkich społecznościach lokalnych odzwierciedlało ści-
śle porządek roku liturgicznego). Współcześnie strój ten (w typie rozbarskim) nadal wykorzysty-
wany jest przez mieszkańców Górnego Śląska w trakcie obchodów wybranych świąt kościelnych. 
Nieustanna obecność w przestrzeni społeczno-kulturowej różnych form tegoż stroju skłoniła 
mnie do podjęcia próby przedstawienia konotowanych przez niego wartości w kontekście cele-
bracji Bożego Ciała (jednego z ważniejszych świąt w kościele katolickim), a także skonfrontowa-
nia z sobą istoty owych znaczeń w tradycyjnym (historycznym) oraz teraźniejszym wymiarze.

Słowa kluczowe: strój rozbarski, współczesny kontekst występowania stroju ludowego, świę-
towanie, Górny Śląsk, obrzędowość doroczna

Summary

Rich in form, the ceremonial folk costume was formerly the proper garment for a non-ordinary 
time (a holiday). Visually, it articulated the solemnity of the feast day, which was usually imbued 
with an element of the sacrum (celebrations in small local communities closely reflected the order 
of the liturgical year). Nowadays, this costume (in the Rozbark type) is still used by the inhab-
itants of Upper Silesia during the celebration of major church holidays. The constant presence 
in the socio-cultural space of various forms of this outfit prompted the author to try to present 
the values connoted by it in the context of the celebration of Corpus Christi, one of the most 
important holidays in the Catholic Church, as well as to compare the importance of these mean-
ings in the traditional (historical) and present context.

Keywords: Rozbark folk costume, contemporary context of folk costume, celebration, Upper 
Silesia, annual rituals

Translated by Author
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Introduction

From the 1980s and ‘90s, the new humanistic studies evinced an obvious increase of 
interest in researching memory, remembrance and texts of oral culture associated with 
the recovery of the past by populations which had been in various ways deprived of it 
(Domańska 2010: 12). History revealed by individual or collective memories of ordinary 
people and conveyed orally, in natural familial or local contexts, makes it possible for 
scholars to discover personal experiences of individuals and their subjective, often 
extremely emotional ways of perceiving past events. As noted by Paul Thompson, 
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oral history “can give back to the people who made and experienced history, through 
their own words, a central place” (Thompson 2017: 3), thus making it possible to dis-
cover images of the past which cannot be reached by other methods. This approach 
proved valuable also in the context of the restitution of remembrance of Ukrainian 
villages forcibly relocated from areas to be flooded in connection with the construction 
of hydroelectric power plants, and in the process of discovering practices applied in 
commemorating the events that the local communities still find harrowing.

In Ukraine, six hydroelectric power plants were built on the Dnipro in the 
period before and after the Second World War, 1 and another large plant on the 
Dniester, close to the city of Novodnistrovsk, was completed in the 1980s. Since it 
was necessary to create a large and capacious artificial reservoir in the vicinity of 
each of those plants, many nearby areas were flooded, their residents being for-
cibly relocated elsewhere. In the Soviet era, losses caused by these actions were 
never mentioned in the official media, in the public discourse in general, or in the 
academic discourse. In that period of history, the key issue to emphasise were 
economic benefits derived from the creation of industrial plants; social wrongs 
caused by their construction and functioning were disregarded. In the recent years, 
however, the history of the relocations from flooded areas, and the remembrance 
of those events, has increasingly often drawn the attention of Ukrainian scholars 
and journalists. In addition, reminiscences about the flooded villages are an im-
portant element of the day-to-day communication of their displaced residents, 
who in various circumstances recall the past. Annual gatherings in the vicinity of 
sunken villages constituted a special occasion for telling tales of bygone days. The 
practice of arranging such gatherings became common in the early years of the 
21st century; with time, they became ceremonial events, gradually acquiring the 
ritual character of a holiday.

The aim of the article is to consider the practices of commemorating past experi-
ences on the example of gatherings held in the vicinity of sunken Ukrainian villages 
by persons once relocated from them, and to examine the mechanisms and methods 
which permit us to perceive such a gathering as a festival. The source material used 
in these reflections are recollections of forcibly relocated persons as collected in the 
years 2012–2021 in the Poltava, Kirovohrad, Cherkasy, Kyiv and Khmelnytskyi prov-
inces (oblast), 2 as well as materials published in popular-science studies concerning 
this issue (Kostiukova, Jevtushenko 2009; Kuzmenko-Lisovenko 2018; Myhniak 2018; 

 1 These are: Kyiv Hydroelectric Station (Vyshhorod Dam, Kyiv Reservoir), Kaniv Hydroelectric Power 
Plant (Kaniv Dam, Kaniv Reservoir), Kremenchuk Hydroelectric Power Plant (Kremenchuk Dam, Kre-
menchuk Reservoir), Middle Dnieper Hydroelectric Station (Kamianske Dam, Kamianske Reservoir), 
Dnieper Hydroelectric Station (Zaporizhzhia Dam, Dnieper Reservoir), Kakhovka Hydroelectric Station 
(Nova Kakhovka Dam, Kakhovka Reservoir).

 2 Interviews conducted by Iryna Koval-Fuchylo.



145

Iryna Koval-Fuchylo Katarzyna Orszulak-Dudkowska  How a gathering becomes a holiday…

Myhniak, Zuber 2019; Myhniak 2020; Horbniak 2020). The article presents the 
results of a linguistic analysis of those accounts in terms of lexical semantics. 3

Forced relocations and the remembrance of the flooded villages has already been 
a topic of research interest. In Polish ethnology, an example is the study Opowieść 
o utraconej wsi Maniowy (Godyń 2015), written on the basis of research on the collec-
tive memory of a place that disappeared under the waters of the Dunajec Reservoir. 4 
In Ukrainian scholarship, in turn, the topic of forced relocations from areas to be 
flooded was researched in historical context, in reference to the construction of 
a cascade of hydroelectric power plants on the Dnipro (Horbovyi 2020; Babenko, 
Petrenko 2016).

As narratives about past experiences, remembrance stories are a very well re-
searched text of folkloristic prose. As noted by Janina Hajduk-Nijakowska, the source 
of such stories is

the individual experience of a person who attempts to verbalise his/her own percep-

tions and emotions, to convey to others information about an event in which he/she 

had participated. This first attempt at “telling” others about an event is concurrently 

the first attempt at taming reality, at naming what this person had experienced, what 

he/she has been through (Hajduk-Nijakowska 2016: 64).

The manner of constructing such a story is, however, subject to enduring rules known 
from the local narrative tradition. The first of such individual accounts is usually co-cre-
ated by the recipient of the narrative, who leads the narrator on, asks questions and 
actively participates in the making of the narrative. In the terminology of folklore stud-
ies, an individual account constructed in this manner and referring to the narrator’s 
own experiences and related emotions is known as a memorate. A personal story 
which it conveys and which contains a certain interpretation of past events is then 
disseminated in wider social circulation, where it undergoes further “edition” and ob-
jectivisation in the process of folklorisation; it is supplemented with recurring images, 
associations, schemata of thinking, and with time acquires the form of a repeatable 
narrative structure, that is, a fabulate (Hajduk-Nijakowska 2016: 65). In this way, on 
the basis of concrete human experiences, there emerge narratives which evince the 
attributes of folklore, which cater to an important need to verbalise the often traumatic 
or difficult experiences, thus enabling their creators to tame those experiences. Also, 
those narratives constitute a basis for the emergence of a sui generis community of 
speaking, which makes it possible to exchange perceptions and emotions and to move 

 3 Folklorisation of the oral accounts concerning the relocations on the levels of motif, phrase and lexis, 
see: Koval-Fuchylo 2020a: 44–56.

 4 More in: Koval-Fuchylo 2017: 110–112.
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from helplessness to creative action, which means undertaking new activities in ref-
erence to the events of the past.

Narratives collected during research referred to difficult experiences associated 
with the obligation to leave homes located in the areas to be flooded. The interview-
ees often mentioned annual or occasional gatherings of relocated communities. They 
recalled images of their old villages and the earlier, sporadic gatherings of the local 
residents in the vicinity of their sunken homes. The collected interviews contain re-
peated formal solutions, motifs and narrative threads referring to the practices of 
commemorating lost places which evinced a clear similarity to the elements known 
from commemorative narratives. The act of conveying memories formed into repeat-
able speech structures and stable schemata of action contributes to the preservation 
of events as fixed in human memory (cf. Assmann 2013: 42). It also helps to intensify 
interpersonal relations within families and local communities, which increases the 
likelihood of reaching an inter-generational understanding (cf. Thompson 2017: 330).

Stories about gatherings

Wherefrom came the idea to organise gatherings in the vicinity of flooded villages 
and why this custom became widespread in the relocated communities are ques-
tions worth asking at the outset. In answering them, it is necessary to consider 
a number of important facts. Firstly, in all the researched relocated communities 
the custom of visiting the lost homes emerged directly after the deportations (i.e. 
in the 1960s on the Dnipro and in the 1980s on the Dniester). The new villages were 
usually not far from the old ones, so their residents were able to occasionally check 
on their old dwellings, to look whether they were still visible or had already disap-
peared under the rising waters. The relocated residents undertook such recurrent 
endeavours quite frequently and continued even after the abandoned villages had 
been completely flooded, using these occasions to tell stories of the lost life and the 
local landscape, by then surviving only in their memories. They came to the banks 
of the newly filled reservoirs, which they customarily called “seas”, and tried to dis-
cern the locations of their homes and other village landmarks. Also, they carefully 
watched the changes of the water level depending on the season or the weather. 
They mentioned this during interviews:

When the Dnipro “goes away” they say that… well, not now, because those people have 

died, and back then they used to go to those places [and could see the foundations of 

their homes] (female, b. 1960);

So we never went away from the bottom ground [now they dwell uphill]. The place 

where we used to live was already flooded, but sometimes with more water, sometimes 

with less (female, b. 1938);
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We, the children, ran to meet the water. We saw this water come. It was farther away 

here, then closer, closer, closer each day. And when the high water came, when there 

was a lot of it, all those sluices were already open, we could not be dragged away from 

this water (female, b. 1948). 5

In her book concerning flooded villages in the Chernihiv and Cherkasy provinces, 
Kateryna Kuzmenko-Lisovenko published photographs of relocated villagers’ gath-
erings held in the vicinity of a reservoir in the 1970s (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 70, 
118). Those photographs, showing the residents of Stary Hlybiv and Okunyniv villages 
in the Chernihiv province as a sui generis documentation, clearly confirmed that by 
then the practice of going to the edge of the reservoir had a long tradition in the re-
located communities. Interviewees hailing from three villages (Skorodystyk, Cherkasy 
province, Novy Tsybli, Kyiv province, and Bakota, Khmelnytskyi province) were ada-
mant that regardless of the hardships in making the trip, they should take the scholar 
to the edge of the reservoir and show her where exactly their villages used to lie. The 
majority of the relocated villagers made such spontaneous trips to the river bank re-
peatedly and with time those trips acquired the character of an obligatory and even 
ritualistic activity. At the same time, however, for a long time after the relocation and 
flooding of the villages these events were absent from public discourse; they were 
spoken of only in family environments and in local communities.

At this point, it is necessary to consider what contributed to the activation of 
remembrance practices; where from came the need to preserve the history of the 
flooded villages? Why did the experience of the relocation and the disappearance 
of old villages, until recently absent from the collective memory, returned in the 
recollections of their former residents? Aleida Assmann, who researchers collective 
memory, notes that in the post-Soviet states, elements which constituted a taboo in 
the communist period could be named only after its fall, and that bringing back the 
memories of difficult experiences from the past may enable these nations to acquire 
“a responsible and critical view of [their] own history” (Assmann 2013: 20). Memory 
can prove very helpful in the course of transformative processes that bring those 
states from authoritarian to democratic systems (Assmann 2013: 14).

In the past, neither the top-level state authorities, who had initiated the process 
of constructing the hydroelectric plants, nor the local authorities were interested in 
turning the citizens’ attention to the destruction of villages, farmland or objects of 
material culture. Only in the early years of the 21st century did it become possible to 
change the perspective on the experiences of the relocated population and the man-
ner of speaking about them. Practices commemorating social traumas resulting from 

 5 All the quotations from interviews used herein have been translated into English based on the trans-
lation from the Ukrainian by I. Koval-Fuchylo.
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the construction of hydroelectric plants were thus allowed to be implemented par-
allel with the process of constructing Ukraine’s autonomy and the country’s gradual 
democratisation. Such practices must also be considered in reference to the broader 
changes in the area of the culture of memory occurring in Europe, where “since the 
1980s there emerged more open forms of presenting history” (Assmann 2016: 114): in 
the perspective of those changes, every individual experience may prove important 
to the process of reconstructing the shared past and understanding collective social 
practices referring to that past.

Descriptions of the gatherings of relocated residents of a given village as presented 
in research materials contain many stable and repetitive motifs, including, above all, 
turning the attention to the size of the participating group, turning the attention to 
the significance of the place and time of their meeting, as well as the role of the shared 
meal, the part played by music and singing in building the atmosphere of the event, the 
function of traditional attire, and the significance of the conversations about the past. 
With time, testimonies containing the above motifs became widespread in the broader 
commemorative discourse and began to function as larger, cohesive narrative forms:

A few years ago it was thirty years since the relocation. Here, in the valley, the same 

people gathered, they invited people from other villages. And they came here. And a man 

from Bakota, he lives in Khmelnytskyi now, he is an orchestra director. And he brought 

his musicians from there. Our people gathered, cooked fish soup, treated those people 

to it. There were so many people that time, so many! Here Taras [Gorbnyak], as he had 

been at work, sent out invitations, and those people from other villages came here. And 

then music played, and the tables were so beautiful. Then, after the food was eaten, 

because I was there at that time, by the water, there came a ship sailing, a big one. And 

the women put on embroidered shifts and boarded that ship, and the ship went round 

in a circle. They had gathered a lot of flowers and they threw them into the water, each 

in the place where they used to live. They sang songs (female, b.1957);

We had a meeting with other residents of the village. / When? / When 30 years had 

passed. The family. We all meet for Makoviya 6 [the interviewee weeps] (female, b. 1982);

The first time, we met in the park. There were two large tables, we played checkers and 

chess. There was music: the accordion, the tambourine. / And this was during the Green 

Holiday? / Yes, during the Green Holiday. We sat, we recollected, we cried, we sang, we 

danced. / And how many people came? / About thirty. This year we probably had more 

than thirty people (male, b. 1945);

 6 The feast of the seven Maccabean brothers, the holy martyrs (see Second Book of Maccabees, 
2 Macc 7), which in the Ukrainian folk traditions is known as the feast Makoviya; on this day poppy 
seed is blessed.



149

Iryna Koval-Fuchylo Katarzyna Orszulak-Dudkowska  How a gathering becomes a holiday…

It is said that this tradition evolved in the ‘90s, some villages may have joined in later, but 

all in all, of seven of our villages on the left bank of the Dnipro and three from the right 

bank, which were a part of our Pereiaslav-Khmelnytskyi district during the relocation, 

for instance Zarubyntsi, it is a village, their residents meet in places in which most of 

them now live. Each village has its own character, of course, but as a rule those were 

right-bank villages, people visited them, even by boat, going there by hired transports 

and by water (male, b. 1980);

It is the sixteenth year that we are meeting. First we gather at the station. We meet 

those who have come here at the station, we hire a bus and we go to the beach. We 

have a place there where we meet. We lay tables there, we cook fish soup and all the 

other things (female, b. in the 1940s);

We meet every year. Until the 2000s decade we gathered on the first of May, when there 

was some conveyance, we went there, to our land, but now we gather only in Zarubyntsi, 

and in Tsybli. In Tsybli, on the last Saturday in June (female, b. 1937).

Similar motifs and ways of constructing the narrative are visible also in the recollec-
tions of the relocated persons which were sent, in the written form, in answer to the 
call issued by the editors of studies concerning the sunken villages of Ukraine:

Now every year, on the first Saturday in August, as close to the feast of St. Elias as pos-

sible, as the parish in the village of Pidsinne used to bear his name, they meet in a fish-

ermen’s camp close to the Dnipro. Sadly, the number of original residents is growing 

smaller and smaller every year, but their children and grandchildren come. We talk, we 

recall our ancestral Pidsiniany, its residents who have passed away, and we always be-

gin our meeting with a favourite song about the Dnipro, which has become the anthem 

of the sunken village (Myhniak, Zuber 2019: 354);

Every year, on the first Saturday in August, the residents of Pidsinne gather at the bus 

station in the city of Pereiaslav-Khmelnytskyi, and then they go to the Dnipro [bank], to 

look from afar at the place where their ancestral village used to stand. The paths lead 

the former fellow villagers to Pereiaslav-Khmelnytskyi from far and wide. (…) They have 

met nine times already and are all of one mind: they want to continue that tradition 

(Myhniak, Zuber 2019: 380);

Since 2005, the meetings of village residents became a tradition. They gather annually, 

on the first Saturday in August, at the bus station, and then they go together to the bank 

of the Dnipro, where they reminisce about their little homeland, the village of Pidsinne 

(Myhniak, Zuber 2019: 412).
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The history of the gatherings held by communities relocated from the flooded areas 
constitutes an important topic in the already mentioned study Zatoplena prydni-
provska tsyvilizacija. Istoria. Ludski doli (Kuzmenko-Lisovenko 2018) as well. A section 
concerning the gatherings of the former residents of Stary Hlybiv and Novy Hlybiv 
(Chernihiv province) contains about a hundred photographs from such commemo-
rative meetings (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 161–187). Photographs of similar events 
are also found in all publications from the editorial series of studies on the flooded 
villages of the Pereiaslav district (Myhniak 2018: 201; Myhniak 2020: 567–571). There, 
the gatherings are described in a formal, solemn tone: “If you wish to know true pat-
riotism, come to a meeting of former residents relocated from the flooded villages, 
who remember not only their late kinfolk, but also their villages, as dearest to them; 
they hold them not only close to their hearts but in their hearts” (Kuzmenko-Lisovenko 
2018: 3). Interestingly, in the studies on the topic of the same flooded villages, but 
published earlier, there are no mentions of any gatherings of former residents (Lesyk 
2007). Neither did the earliest field research, conducted in the year 2012 in the Poltava 
and Kirovohrad provinces, yield any information about such regularly arranged events. 
It is difficult to ascertain whether the meetings were not held in the researched ar-
eas at the time or whether their descriptions were not yet fixed as an element of the 
former residents’ narratives.

The gatherings related in the interviewees’ recollections can certainly be described 
as a commemorative practice, that is, as an assemblage of actions aimed at preserv-
ing the memory of important persons, events or places. Reports on the details of 
these gatherings become an element of the migrant groups’ collective memory. This 
is particularly evident in the case of the relocated community of the Pidsinne village, 
whose exceptionally active committee organises annual meetings and prepares top-
ical publications or photographic exhibitions. Further on in this process, the dissem-
ination of knowledge about the relocated persons’ experiences is closely connected 
with the formation of cultural memory, which

materialises in the form of libraries, collections, sculptures or architectural objects and 

is expressed through ceremonies, customs and rituals. Moreover, cultural memory as 

preserved over centuries must be continuously interpreted, discussed and updated, 

since its contents is absorbed by future generations and must answer to the present 

needs and challenges (Assmann 2014: 58).

The main and most important reason for organising the gatherings of former residents 
of the flooded villages, as well as the basis for the introduction of various forms of 
commemoration (e.g. publishing memoirs, erecting roadside crosses or chapels), is 
the desire to preserve the memory of the lost villages and the existence of the their 
residents; this is confirmed in many of the cited interviews:
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We must preserve the national memory of our ancestors, because no-one will protect 

our land but us (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 149);

This book is an attempt to preserve the memory of our homeland’s past, to tell the story of 

the Zarubyntsi community’s life, and to turn the contemporary people’s attention to the 

problems of the historical, cultural and spiritual heritage of our region (Sorokova 2015: 2);

This book is an appeal to everyone: remember! (Kostiukova, Jevtushenko 2010: 2).

In the narratives of the interviewees, the gatherings of the former neighbours from 
the flooded villages clearly acquire the features of a holiday. An attempt to sacralise 
their place and time is evident; the communal event is actively attended by members 
of closest families and of the local community, whose aim is to preserve the mem-
ory of the past and to continue the shared tradition. The ceremonial character of the 
preformed actions is further highlighted by certain elements that co-create the gen-
eral space of the event.

Sacralisation of the place and time of the gatherings

Locations selected for those carefully arranged gatherings are certainly not acciden-
tal. Close to the water, in the vicinity of the sunken villages, they are special places, in 
which the act of conveying memories is supported by actions related to the process 
of sacralisation. Tables are laid, around which the participants gather to eat a cere-
monial communal meal, talk and observe how the old landscape had changed. The 
importance of the selection of the place for the event was verbalised with particular 
eloquence by the residents of Pidsinne: “We began meeting in 2004. We met in a café. 
There was a café in Pereiaslav. Well, we did not like the café and we decided that we 
shall be meeting on the bank of the Dnipro on the first Saturday in August. We bring 
tables there, now we sit at the tables” (female, b.1949).

In all the known cases, the gatherings are held on the bank of the reservoir. Some 
communities it takes a long and arduous journey to get there; but only in those places 
does the event make sense:

For a few consecutive years, on the last Saturday in June, the former residents of the 

villages of Stary Hlybiv and Novy Hlybiv, their children, grandchildren and great-grand-

children have been gathering on the bank of the Kyiv Reservoir […]. In order to get here, 

we had to overcome many obstacles. To the border of the Tuzhar and Hlybiv lands, 

we came each by their own transport or by buses hired by the organisation. Then we 

changed to two tractors with trailers and a GAZ-66 car adapted for transporting pas-

sengers (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 149).
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It may be assumed that in many cases the selection of the place resulted from the 
already mentioned spontaneous practice of regularly going to the bank of the res-
ervoir in order to observe the changes in the water level and discern the location of 
the lost home:

On the day of the meeting we saw our friends from the old village, whom the misery 

of the relocations had scattered over various parts of the country (…). Far away, under 

the water, we found the places where once lay our yards, gardens, favourite cherry or 

poplar trees which used to shelter so many dreams of the future; and now, only bitter 

memories (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 128).

With the passage of time, many relocated communities began to raise memorials, 
chapels or crosses in the gathering places as material forms of commemorating the 
past. For instance, in the village of Syvky (Chernihov province) a “memorial cross at the 
entrance to the village” was restored (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 106) – “Three priests 
came to the [ceremony] of raising the cross and blessing it. (…) All those present felt 
great anguish because of the lost ancestral village of Syvky. (…) The cross is a sacred 
memorial which reminds people that once a village had existed here” (Kuzmenko-
Lisovenko 2018: 106). A cross was placed also by the former residents of Novy Hlybiv: 
“In the year 2010 the first meeting was held, which gathered 500 residents of Hlybiv 
and members of the Chernihiv community. A few years later a cross was raised near 
the foundations of the now destroyed Novy Hlybiv village club” (Kuzmenko-Lisovenko 
2018: 146). In addition, the relocated community raised a chapel in the place of tradi-
tional gatherings: “We must preserve the national memory of our ancestors, because 
no-one will protect our land but us. We hope that Saint Nicholas the Wonderworker, 
whose icon was placed in the chapel by which the relocated residents meet, will help 
us in our endeavour” (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 149). It is evident that the partici-
pants in these gatherings treat them in a very special manner: not only as an event 
bearing the marks of a holiday, but also as a very important mission undertaken with 
the aim of preserving “the national memory” of their ancestors.

Another form of the sacralisation of the gathering places is their idealisation, 7 evi-
dent in the names and epithets given to them – “divine beauty” (Kuzmenko-Lisovenko 
2018: 61), “the Dnipro civilisation” (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 3), “paradise” (Myhniak 
2018: 2) – and in the descriptions of the lost village as an ideal place:

We grew up among clean waters and grasses, among woods and little springs over-

grown with ivy, sedge, reeds, water lilies (…). And how beautiful grew the vines, willows 

 7 More on this issue in: Koval-Fuchylo 2020b.
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and shrubs of many kinds! (…) What a joyful and merry childhood this was, how our land 

raised and nursed us (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 84).

Many more of such descriptions can be found in memoir testimonies.
Another typical motif found in memoirs are accounts of how an appropriate time 

for the gatherings was selected: “Usually they meet for the feast of their church patron. 
For this, we have [Saint] Elias. Today they already say the village day – the first Sunday 
in August, yes – the feast of the church patron. But they arrange such a meeting that 
more can come, also from far away” (female, b. 1982). In the villagers’ descriptions, the 
most appropriate date to arrange a gathering was the day on which the indulgence 
fair had been held in their original village. This principle is not obligatory, however. 
In the village of Komarivka (Pereiaslav-Khmelnytskyi district), the patron was Saint 
Nicholas, whose feast is not suitable for open-air events since it falls in wintertime. It 
also proved problematic to hold ceremonial gatherings on working days, when many 
residents were held up by their professional duties. It was decided to hold the gath-
erings on the Green Sunday (i.e. the Sunday of the Green Week):

It is said they began meeting in [20]13. / Those relocated ones? / On the Green Sunday, 

the Holy Trinity. 8 / So that was when their feast had been?/ No, the feast was for Saint 

Nicholas, twice a year. / Why this way? Maybe because it is a remembrance service for 

the dead? Why did they choose it? / I’ll tell you why, because the Green Sunday is always 

a Sunday, so everyone can come. Not all of them can, but most, and otherwise – most 

are at work, far away. And they come from all Ukraine (male, b. 1945).

Currently the day of the meeting is fixed so as to enable the professionals to attend. 
It is best when the selected day is free from work. In the villages where the indulgence 
fair had been held in summertime, the appropriate day for the relocated community’s 
gathering is still the fest of the patron. Arranging the gatherings in a specially sacral-
ised space and in the time free from work clearly elevates the status of the event 
to the level of a holiday, during which the order of everyday existence is suspended.

The participants

The quoted passages from the interviews allow us also to discern some organisational 
regularities of these events, which include a voluntary character of participation, in-
volvement and large turnout. The fact that the participation is voluntary and the mem-
bers of community are earnestly involved is underlined by such expressions as “the 
gathered people themselves”, “the active people”, “let us meet”. The active character 

 8 In the Eastern tradition, the feast of the Holy Trinity is held on the Sunday of the Pentecost.
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of the community’s participation is additionally highlighted by the frequent use of 
active verb forms applied in the description of the events: the members of the com-
munity gather, invite, come, bring, cook, treat, meet, arrive. The interviewees were 
also careful to stress how considerable had been the number of participants, for in-
stance: “Many people, there were over thirty persons, so many persons, very many. 
There were never less than fifty persons” (female, b. 1949).

The emotional state of the participants – always joyful and solemn – is as crucial 
as the special character of their attitudes: “Everyone was in a good mood, people 
embraced and wept for joy at the meeting” (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 149). These 
positive emotions are very important: “Our conversations prolong everyone’s lives” 
(Kuzmenko-Lisovenko 2018: 57). The interviewees emphasised that the gatherings 
were attended by people of various ages: “The relocated ones arrived with their chil-
dren, grandchildren and great-grandchildren to show them where they little home-
land had been, to breathe its air” (Kuzmenko-Lisovenko 2018: 57). In other words, the 
current organisers of the gatherings are trying to pass this tradition on to their de-
scendants in the hope that the memory of their lost village would remain important 
to later generations as well. Research has shown that persons who take part in these 
celebrations constitute a community that needs a broader social space to demon-
strate their “collective identity in the anonymous, individualised democratic society” 
(Assmann 2014: 254). The festive status of these gatherings is also confirmed by the 
fact that orchestras, choirs, members of the clergy and members of the local author-
ities actively participate in the events.

The identifying features of a holiday

In their testimonies, the relocated persons stressed the ceremonial nature of the ac-
tivities they practised. This is confirmed by remarks on the ceremonial features the 
use of which corroborates the transformation of an ordinary gathering into a holi-
day: the music playing, beautiful tables, women wearing embroidered shifts, the in-
struments: accordion, tambourine. The collected testimonies indicate that communal 
feasting, singing, music-making, taking group photographs and talking about the past 
are obligatory elements of each gathering.

The communal meal is usually prepared by selected persons, who had once been 
residents of one village, as well as their children and grandchildren. Let it be remem-
bered that in traditional cultures, sharing meals had always fulfilled important ritual, 
communal and communicative functions. During a meal, wishes of health and happi-
ness were exchanged. In addition, a feast served to confirm and cement the results of 
undertaken actions or concluded events; it emphasised the significance of ritual behav-
iour and completed it (Valentsova, Uznieva 2012). The meals shared by the relocated 
communities must also be viewed as an act that cements the group, helping a once 
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united and now scattered community to uphold mutual relations, feel their unity and 
preserve the group identity. The recurrent presence of certain dishes confirms the 
ritual character of the feast. This is, first and foremost, the fish soup, ukha or jushka: 
“Our people gathered, cooked the ukha, treated those people to it” (female, b.1957); 
“There, we lay the tables, we cook the jushka and all the other things” (female, b. lata 
40.); “A fifty-litre cauldron of soup will be gone” (female, b. 1949). The fact that fish soup 
is prepared and eaten as an obligatory dish is not accidental, but rooted in cultural 
and historical conditions. Fish and various fish dishes used to be a frequent element 
in the diet of the relocated communities, linking them with their former villages which 
had been located on river banks. The fish soup is thus a sui generis link to the past, 
an update of it and an attempt at recreating it. Other fish dishes are also prepared 
for the communal feast: “The prosil fish, every year. It is Sonya that makes the prosil 
fish. / Is this the name of that dish? / It is a special dish. Fish soup and fish. We like 
herring. So, to the frying pan, salt it, and then place it on the tables” (female, b. 1949).

Communal singing has also acquired a ritual form at the these gatherings. This is 
especially true of those communities where there is a social committee overseeing the 
preparation of the festivities. For instance, the first song to be performed at a gather-
ing of the former residents of Pidsinne is usually the village anthem. The participants 
know it by heart and disseminate it also in the written form:

We sing, there is music, boys from the village play the accordion. We sing a lot, we sing 

a lot. Gathered at twelve, during the day they are already by the Dnipro. By then we have 

the soup ready. Then we all get up, take photos. We have a village anthem:

Dnipro, you flow eternally,

Dnipro, dear to the heart.

Wide waters, clean valley (female, b. 1949).

The text of the anthem is a contamination of two works: You Flow Eternally and 
The Song of the Dnipro. The first part (its authors Teren Masenko (lyrycs) and Platon 
Maiboroda (music)) is the song written in 1949. The second part (its authors, Yevgeny 
Dolmatovsky (lyrics) and Mark Fradkin (music)), written in 1941, was one of the most 
popular songs of the Second World War. It was recommended to be performed by 
frontline choirs and its authors, Yevgeny Dolmatovsky (lyrics) and Mark Fradkin (mu-
sic), received important state awards. After the war the song, in both its Russian and 
Ukrainian version, entered the repertoire of folk and amateur ensembles; it was of-
ten sang at various celebratory gatherings. In the official Ukrainian policy of remem-
brance, the Second World War has always been an important topic, never absent 
from the general public discourse. And since forced relocations and the feeling of 
loss had been an inseparable part of the experience of war, a wartime song – widely 
known and not weighted with any ideological or political connotations – proved useful 
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in the commemoration of the flooded village of Pidsinne. In addition, this song contains 
many links and direct references to the output of Taras Shevchenko and folk songs, 
which contributed to its status in the musical repertoire of the Dnipro villagers. Of 
course, the gatherings of relocated communities on the river banks created a natural 
performative situation for this kind of repertoire; but the main reason why The Song 
of the Dnipro  had been included in the village anthem was its solemn, poignant tone 
and the fact that its words referred to heroic deeds. Singing the anthem gives the 
gathering of the relocated community a special status and the character of a holiday.

Another obligatory – and very popular – element of the commemorative practices 
under discussion is taking group photographs. They fulfil the participants’ wish to ma-
terialise the memory of the given gathering. Those photographs are also shown at 
exhibitions and published in books and albums on the topic of the relocated villages.

Conclusions

The annual gatherings of the relocated communities have already gained the status of 
holidays. Stories about them are an important element of commemorative narratives 
pertaining to the difficult experiences connected with the forced abandonment of an-
cestral homes and villages caused by the construction of hydroelectric power plants. 
Narratives conveyed within the group confirm the ritual enacted in actual life, to which 
the participants give a ceremonial form (cf. Connerton 2010: 41–71). The gatherings 
constitute an important social action which, like any act of commemoration, “repro-
duces a commemorative narrative, a story about a particular past that accounts for 
this ritualized remembrance and provides a moral message for the group members” 
(Zerubavel 2011: 237). On the level of community life, commemorative practices make 
it possible to introduce new interpretations of the past, while at the same time the 
repetitiveness of the forms of the story contributes to “the formation of a master com-
memorative narrative that structures collective memory” (Zerubavel 2011: 237). To the 
members of the local communities these annual gatherings, being commemorative 
ceremonies, are an important source of knowledge about the difficult experiences of 
the past; they release and sustain the local group memory – not only among the relo-
cated persons themselves, but also among their descendants and all those interested 
in history and the consequences of the relocations. In this commemorative practice, the 
spontaneous and fallible memories acquire an external buttress in the form of rituals 
and symbols (cf. Assmann 2014: 252) which clearly evoke the space-time of a holiday.

The annual repetition of festive gatherings creates an important communal ex-
perience, and their celebration provides an impulse for reflection on the issue of the 
group identity. Hence it is natural that these gatherings result in the emergence of 
new forms of cultural memory, such as books about the sunken villages or the initia-
tive to create a related museum; those, however, require separate scholarly attention.
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List of flooded villages mentioned by the interviewees

 • Bakota, Kamyanets-Podilskyi district, Khmelnytskyi province;
 • Chudiaky, Cherkasy district, Cherkasy province, relocated with its name intact;
 • Komarivka, Pereiaslav-Khmelnytskyi district, Kyiv province;
 • Pidsinne, Pereiaslav-Khmelnytskyi district, Kyiv province;
 • Sahunivka, Cherkasy district, Cherkasy province;
 • Skorodystyk, Irkliiv district, Cherkasy province, relocated partially;
 • Tsybli, Pereiaslav-Khmelnytskyi district, Kyiv province;
 • Zarubyntsi, Pereiaslav-Khmelnytskyi district, Kyiv province.
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Summary

The article presents the modern practices of remembering sunken Ukrainian villages at annual 
or periodic gatherings of migrants from flooded areas in various regions of Ukraine. It describes 
the subsequent stages of organising such events, from spontaneous visits to the flooded place 
to a solemn meeting of the villagers on the banks of the reservoir. It also discusses the ritual-
ised mechanisms and means by which an ordinary meeting of group of people is transformed 
into a festival through the sacralisation of the gathering’s time and place (by building memori-
als, such as chapels, crosses or monuments, the publication of memoirs, organization of exhibi-
tions, etc.), through the appropriate selection of participants and the use of suitable identifiers 
of a celebration time (e.g. a shared meal, musical accompaniment, the performance of special 
songs, the use of national costumes, the taking of memorial photographs).

Keywords: remembrance practices, resettlement from flooded areas, gatherings of migrants, 
sacralisation of place and time, common meal, modern ritual forms

Streszczenie

W artykule zostały przedstawione współczesne praktyki upamiętniania zatopionych wsi ukra-
ińskich, podejmowane w trakcie corocznych lub okazjonalnych spotkań przesiedleńców z tere-
nów zalanych w różnych regionach Ukrainy. Opisano kolejne etapy organizowania tego rodzaju 
działań, od spontanicznych odwiedzin zalanego miejsca do uroczystych spotkań mieszkańców 
wsi nad brzegiem zbiornika wodnego. Ukazano zrytualizowane mechanizmy i środki, dzięki 
którym zwykłe spotkanie grupy ludzi nabiera charakteru święta poprzez sakralizację czasu 
i miejsca spotkania (budowanie obiektów pamięci, takich jak kaplice, krzyże, pomniki, publi-
kację wspomnień, organizację wystaw itp.), dobór uczestników, wykorzystanie odpowiednich 
identyfikatorów świętowania (wspólna uczta, akompaniament muzyczny, wykonywanie pieśni 
okolicznościowych, użycie strojów ludowych, pamiątkowe fotografie).

Słowa kluczowe: praktyki upamiętniania, przesiedlenia z terenów zatopionych, spotkania prze-
siedleńców, sakralizacja miejsca i czasu, wspólna uczta, współczesne formy rytualne

Translated by K. Michałowicz
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„Sabałowa Noc” – góralskie 
święto „po zbójnicku”

“Sabała’s Night” – the highlander  
“highwaymen” celebration

„Sabałowa Noc” 1 to moment kulminacyjny „Sabałowych Bajań” – ogólnopolskiego 
festiwalu folkloru, organizowanego od 1967 r. w Bukowinie Tatrzańskiej na Podhalu 2. 
Jest to trwające kilka godzin wydarzenie kulturalne, gromadzące wielotysięczne 
tłumu widzów, głównie turystów, wspólnie świętujących przyjęcie wybranych po-
staci z regionu (lub związanych z Podhalem 3) do grona Zbójników i Wierchowych Orlic. 
Osoby honorowane w ten sposób należą do góralskiej elity Podhala. Są wśród nich 
przede wszystkim ludzie mający wpływ na rozwój regionu oraz działający na rzecz 
dokumentowania i przekazywania lokalnej tradycji. „Sabałowa Noc”, od momentu 
jej zainicjowania, jest z jednej strony – wydarzeniem o charakterze rozrywkowym, 
góralskim śpasem, mającym za zadanie rozbawić publiczność zbójnicką konwencją, 
a z drugiej strony – honorową i poważnie traktowaną przez rodowitych górali uroczy-
stością. Rytuały, które towarzyszą przyjmowaniu kandydatów i kandydatek w poczet 

 1 W dokumentacji archiwalnej z 2010 r. dotyczącej „Sabałowej Nocy”, zgromadzonej w Bukowiańskim 
Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, pojawiają się również alternatywne nazwy: 

„Zbójnicka Noc” i „Zbójnicka Orlica”.

 2 W ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznego „Sabałowe Bajania” odbywa się konkurs gawę-
dziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, śpiewu pytacy i drużbów weselnych, a także mowy przed-
ślubnej. Jest to zarazem zjazd twórców ludowych z całej Polski, folklorystów zainteresowanych ich 
występami scenicznymi, a także wielu turystów – miłośników kultury ludowej.

 3 Na przełomie XX i XXI w. funkcjonowało pojęcie „pomocnika zbójników” określające osobę pasowaną 
na Zbójnika, ale pochodzącą spoza Podhala. Współcześnie nie jest już stosowane.
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zasłużonych, nawiązują do dawnego przyjmowania nowego członka do zbójnickiej 
kompanii i wiążą się ze złożeniem przysięgi zawierającej frazę „tak mi dopomóż Bóg”. 
Przyjęcie do grona Zbójników lub Orlic uważane jest na Podhalu za nobilitację, ponie-
waż to „swoi honorują swoich”. Zdobycie uznania w oczach pobratymców jest w tym 
regionie trudne i w związku z tym stanowi wysoką wartość.

O ile festiwalowe zmagania scenicznie posiadają sporą literaturę (Antecka 1986; 
Szurmiak-Bogucka, Węglarz, Kafel, Koszarek, Łapka 2006; Węglarz 2017), to o „Saba-
łowej Nocy” napisano niewiele. Jednocześnie to właśnie ona skupia na sobie główną 
uwagę mediów – lokalnych oraz ponadlokalnych dziennikarzy prasowych, a co za 
tym idzie ma wpływ na budowanie wizerunku Podhala nawiązującego do zbójnic-
twa i naczelnej wartości, jaką była dla zaprzysiężonych (i dla górali w ogóle) śleboda, 
czyli wolność. Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie źródeł archiwalnych 
zgromadzonych w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Ta-
trzańskiej (BCK), bogatych materiałach prasowych oraz obserwacji uczestniczącej 
i wywiadach etnograficznych. 

Rekonstruując przebieg „Sabałowej Nocy” postaram się odpowiedzieć na kilka 
pytań. Przede wszystkim, które elementy z przeszłości i dlaczego właśnie te, zostały 
zaczerpnięte przez kreatorów tego wydarzenia i w jaki sposób zaadaptowano je do 
nowych potrzeb? Na jakiej płaszczyźnie dochodzi do afirmacji zbójnickiego procederu, 
u podstaw którego leżał jawny bunt i wystąpienie przeciwko prawu? Co powoduje, 
że nadawanie godności Zbójnika i Wierchowej Orlicy jest atrakcyjne dla lokalnej spo-
łeczności oraz dla turystów, o czym świadczy cykliczne powtarzanie imprezy od 47 lat 
i traktowanie jej jako najważniejszego kulturalnego wydarzenia w gminie Bukowina 
Tatrzańska? Wreszcie, kim są osoby mianowane na Zbójników i Orlice, a także kto i na 
jakiej podstawie nadaje im tę godność?

Analizując „Sabałową Noc” idę tropem tradycji wymyślonej, koncepcji zapropo-
nowanej przez Erica Hobsbawma. Kreatorzy opisywanego wydarzenia wielokrotnie 
podkreślają związek z przeszłością regionu, a konkretnie ze zbójnicką kartą w historii 
Podhala. Stworzyli – jakby powiedział Hobsbawm – „nową sytuację”, przybierającą 
formę nawiązania do sytuacji dawnej, a ponadto „ustanawiają swą własną przeszłość 
przez jak gdyby «obowiązkowe» powtarzanie” legendarnych rytuałów (Hobsbawm 
2008: 10). Przypomnę, że Hobsbawm wskazywał na trzy elementy tradycji wyna-
lezionej: działania, reguły oraz potrzebę powtarzania i odtwarzania tradycji (repe-
tycje), która sugeruje depozytariuszom i uczestnikom rytuałów związek ich działań 
z przeszłością. Jednocześnie jednak podkreślał, że ten domniemany związek z historią 
jest wykreowany sztucznie (Hobsbawm 2008: 10). „Sabałowa Noc” jest znakomitym 
przykładem wymyślania kultury i tradycji w nowym kontekście, bazującym na micie 
(zbójników – „dobrych chłopców”) i ten mit utrwalający. Jest również przykładem 
kreatywnego zaadaptowania regionalnego dziedzictwa na potrzeby turystyki kultu-
rowej, dokonanego przez samych spadkobierców tej spuścizny. Z bogatego wachlarza 
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możliwości, jakie oferuje kultura Podhala, wybrano zbójnictwo, ponieważ niezmien-
nie wywołuje zainteresowanie i wzbudza emocje, wpisując się w model turystyki 3xe 
(3xe tourism: entertainment, excitament, education; rozrywka, ekscytacja, kształce-
nie) (Mikos von Rohrscheid 2008). Turystyczny potencjał zbójnictwa dostrzeżono już 
w XIX w., inicjując dla rozrywki „napady zbójnickie”, będące dzisiaj powszechnie do-
stępną atrakcją pod Tatrami 4. Dawne i dzisiejsze „zbójnictwo” to diametralnie różne 
„światy”, stworzone przez różne ekumeny i z odmiennych przyczyn.

Mitologizacja i komercjalizacja zbójnictwa na Podhalu

Obserwowane podczas „Sabałowej Nocy” rytuały i wykorzystywane akcesoria (np. ele-
menty stroju głównych aktorów) nawiązują do zbójnickiej przeszłości Karpat zawar-
tej w ludowej legendzie o „dobrych chłopcach co świat równali” i zmitologizowanej 
baśniowej wersji „zbójnictwa”. Zostały zmodyfikowane i zaadaptowane na potrzeby 
tego konkretnego wydarzenia. Antoni Kroh, badając zjawisko adaptacji zbójnickiej 
tradycji w drugiej połowie XX w., zauważył:

zbójnik od niepamiętnych czasów jest w folklorze podhalańskim ucieleśnieniem odwagi, 

siły fizycznej, dzielności, zręczności, sprytu i wielu innych cech dodatnich. Przypisuje się 

zbójnikom silne poczucie sprawiedliwości społecznej, robi się z nich coś w rodzaju gó-

ralskiej siły zbrojnej, pospolitego ruszenia przeciw chłopskiej krzywdzie. Zbójnicy – jak 

powszechnie wiadomo bez wahania narażali swe życie dla współziomków, pochłonięci 

ideą „równania świata” szli w bój, a ich czyny, pełne szlachetnego altruizmu, zjednały 

im sławę, powszechną sympatię i wdzięczną pamięć przyszłych pokoleń (Kroh 1971: 79).

Największe nasilenie zbójnictwa w Karpatach przypadło na okres XVII i XVIII w. (Ja-
nicka-Krzywda 1986). Idealizacja tego procederu nastąpiła po zaniku samego zjawi-
ska. Apologia zbójnictwa rozpowszechniła się na Podhalu poprzez ludową filozofię 
(Brzozowska-Krajka 2007), folklor słowny i muzyczny (Tyrpa 2007; Mlekodaj 2007), 
a także literaturę piękną, której autorzy, począwszy od drugiej połowy XIX w. inspi-
rowali się lokalną tradycją (Jagiełło 2007). W utworach literackich zbójnik wyrasta 
na romantyczną postać idealną, człowieka o niepospolitej sile, urodzie, cechach cha-
rakteru i przymiotach umysłu. Do takiego postrzegania zbójników przyczynili się 

 4 Pierwszy w historii pozorowany napad zbójnicki zorganizował Tytus Chałubiński dla Heleny Modrze-
jewskiej. W rolę harnasia wcielił się wówczas Jan Krzeptowski Sabała. Relacje z tego wydarzenia zano-
tował Wojciech Brzega (Brzega 2014). Współcześnie na Podhalu istnieją firmy eventowe, specjalizujące 
się w organizacji imprez i wydarzeń, m.in. oferujące usługę pozorowanego porwania zbójnickiego, zbój-
nickich prób i okupu (np. Tatra Adventure). Według socjologów termin event nie posiada precyzyjnego 
odpowiednika w języku polskim. Jest przetłumaczony jako „wydarzenie wyodrębniające się wyraźnie 
z życia codziennego”, określa więc sytuację społeczną o charakterze interaktywnym, zorganizowanym 
i najczęściej komercyjnym (Zduniak 2010).
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m.in. Seweryn Goszczyński, który w Dzienniku podróży do Tatrów stwierdził: „zbó-
jectwo między góralami jest uważane jako rodzaj rycerskiej szkoły, przez którą góral 
nie wzdraga się przechodzić; nie tylko nie wzdraga się, ale nawet jest rwany pędem 
wewnętrznym” (Goszczyński 1853: 68), oraz Stanisław Witkiewicz podkreślając, w po-
czytnej niegdyś powieści Na przełęczy, że

Zbójnika trzeba odróżnić od rozbójnika i złodzieja. Ci ostatni są zwykli rabusie, kradnący 

pieniądze, owce, mordujący ludzi dla rozboju, podli i wyzuci ze wszelkich dodatnich 

przymiotów. Tymczasem zbójnik jest bohaterem, wcielającym w siebie najpiękniejsze 

przymioty rycerstwa. (…). Jest on wspaniałomyślny, silny, mężny, hulaka i wierny towa-

rzysz. Pieniądze, zdobyte na bogaczach, rozdaje ubogim i nigdy biedaków nie napastuje 

(Witkiewicz 1891: 183).

Nie ma potrzeby przywoływania większej liczby cytatów, by ukazać, w jaki spo-
sób kreowano wyobrażenie o podhalańskich zbójnikach. W kontekście „Sabałowej 
Nocy” należy jednak zatrzymać się przy patronacie tego wydarzenia, którym został 
XIX-wieczny gawędziarz, muzykant i myśliwy Jan Krzeptowski Sabała. Działalność 
artystyczna i styl bycia Sabały zachwycał współczesnych mu miłośników Podhala, 
na czele z Chałubińskim i Witkiewiczem. Opowiadane przez niego legendy, bajki 
i gawędy, spisane m.in. przez Henryka Sienkiewicza, przyniosły mu miano „Homera 
Podhala”. Był utalentowanym muzykantem, więc wybór jego osoby na patrona fe-
stiwalu folklorystycznego znajduje historyczne uzasadnienie. Mniej zasadny jest 
jednak jego nazewniczy patronat nad skoncentrowaną na „zbójnictwie” „Sabałową 
Nocą” (którą w pierwszych latach trafniej nazywano „Zbójnicką Nocą”). Rzekome 
zbójnickie doświadczenia Sabały budziły wątpliwości jemu współczesnych, a także 
późniejszych biografistów i badaczy jego spuścizny (Wójcik 2009). Bez względu na to, 
organizatorzy wydarzenia, mianem „Sabałowej” określili festiwal, a także jego kulmi-
nacyjny moment, czyli zbójnicką ceremonię. Mamy więc do czynienia z uogólnieniem, 
polegającym na połączeniu w jeden byt rzeczywiście istniejącej osoby (Sabały) z mi-
tologiczną wersją zbójnika-Janosika. Było to możliwe ponieważ, „gdy cały świat jest 
bajkowy, nie warto spierać się o szczegóły” (Kroh 1971: 92). Sabała jest symbolem 
epoki pierwszych odkrywców Zakopanego i Tatr. Jego nazwisko niezmiennie wywo-
łuje pozytywne, romantyczne skojarzenia, co powoduje, że stanowi gotowy produkt 
marketingowy i tym samym patronat dla eventu z kategorii turystyki kulturowej.

Sabałowa Noc – święto Zbójników i Wierchowych Orlic

„Sabałowa Noc” jest widowiskiem scenicznym sui generis, wydarzeniem plenerowym, 
kulminacyjnym momentem „Sabałowych Bajań” oraz, jak wspomniałam, główną 
atrakcją turystyczną w sierpniowym kalendarzu imprez gminy Bukowina Tatrzańska. 
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Została zainicjowana w 1975 r. przez ówczesnego dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury Stanisława Buńdę oraz działacza regionalnego Józefa Koszarka 5, który przy-
znał, iż: „Pomysł zbójnickiego honorowania wyróżniających się osób zrodził się 
spontanicznie i w sposób naturalny wpisał w atmosferę festiwalu” (wywiad 1). 
Od pierwszej edycji pasowanie na zbójników wiązało się z wykonaniem określo-
nych zadań, sprawdzających indywidualne predyspozycje i umiejętności kandyda-
tów. Element ten wprost nawiązuje do znanego z opisów historyków i etnografów 
(a także stanowiącego inspirację dla artystów 6) sposobu przyjmowania nowego 
kamrata (surowca) do zbójnickiej kompanii. Historycznie adept zbójnictwa musiał 
przejść próby sprawdzające jego siły fizyczne, odwagę, sprawność oraz odpor-
ność na ból (Janicka-Krzywda 1986), czyli wykazać się cechami, które wyolbrzy-
mione w ogólnokarpackim folklorze, stanowią podstawowy składnik zbójnickiego 
mitu (Kroh 1971). Mityczne wyobrażenie owego egzaminu legło u podstaw prze-
biegu „Sabałowej Nocy”. Pierwsi Zbójnicy 7, pasowani w 1975 r., musieli zaprezen-
tować kilka popisów scenicznych (wybrany taniec góralski 8, śpiew i grę na gęślach), 
sprawnościowych (rąbanie drewna na opał, umiejętne rozpalanie watry z mokrego 
drewna) oraz wytrzymałościowych (zjeść kilogram sera owczego, wypić ćwiartkę 
wódki) (Pak 2019; Antecka 1976). Po tych demonstracjach prezes Domu Ludowego 
Stanisław Król pasował klęczących przed nim górali na Zbójników, wręczając im 
ciupagę 9. Impreza miała rozrywkowy charakter, choć równocześnie jej celem było 
uhonorowanie i wyróżnienie osób zasłużonych dla lokalnego środowiska. W kolej-
nych latach Zbójników pasował inicjator eventu Józef Koszarek, który jako artysta 
i poeta, „mocniej czuł charakter zbójnickiej spuścizny i dążył do nadania widowisku 
romantycznej oprawy” (wywiad 2). To on stworzył rotę przysięgi wprowadzonej do 
rytuału pasowania w 1976 r.: „Pasujem cie na zbójnika! A teroz wstoń i weź w gorść 
symbol góralskiej ślebody i idź samym wiyrchem. Ino sprawiedliwie!” (wywiad 1). 
Przysięga w kolejnych latach uległa rozbudowaniu i dziś brzmi inaczej (o czym 
dalej). Odwołanie do wzniosłych wartości: honoru, wiary, wolności, współpracy 
i zaufania do współtowarzyszy itd. znajdują odzwierciedlenie nie tylko w tekście 

 5 Józef Koszarek (ur. 1939) – artysta metaloplastyk, poeta, śpiewak i tancerz; kierownik i instruktor 
zespołów regionalnych. Specjalizuje się w wyrobie noży zbójnickich, spinek i klamer góralskich, pasów 
bacowskich, ciupag oraz wyrobów rusznikarskich (Chodurska, Judyccy 2007: 90).

 6  W grafice ludowej i malarstwie na szkle funkcjonuje motyw przedstawiający kandydata skaczącego 
ponad ogniskiem (lub zrabowanym łupem), który w trakcie skoku jednocześnie ścina ciupagą wska-
zany mu wierzchołek drzewa, a drugą ręką trafia z pistoletu w ustalony cel (Kozak 2007).

 7 Józef Koszarek, Andrzej Stoch i Franciszek Hodorowicz.

 8 W lokalnej prasie stwierdzono, że gdy tańczył Koszarek to „żwir leciał mu spod kierpców” (13. BCK), 
co stanowi współczesny przejaw mitologizacji górali.

 9 Na Podhalu ciupaga to nie tylko narzędzie pracy (dawniej także obrony) o kształcie toporka, ale także 
„symbol siły, męstwa i zdrowia” (Kąś 2015: 201).
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przysięgi, ale również w przyśpiewce Nuty braci zbójników napisanej w 2007 r. na 
potrzeby „Sabałowej Nocy”, przez obecnego dyrektora BCK Bartłomieja Koszarka 10.

W łysku ognia watrziska sie zbiyrali 

Krzizym Świyntym piersi swe naznocali 

Miesioncek na niebie 

Był im wse w potrzebie 

Był im wse w potrzebie 

Świat równali!

Za niewole, kajdany i krew brata 

My Zbójnicý pódziymy na kroj świata 

Hetmon nom na przodzie 

Dobrzi Chłopcý w zgodzie 

Dobrzi Chłopcý w zgodzie 

Ku Ślebodzie!

Świynto Anna patronka nos prowadzi 

Zodyn z Braci Zbójników nie wyzdradzi 

Bo w zýciu nopiyrse 

Co raduje serce 

Co raduje nom serce 

Bóg uładzi! (4. BCK).

Pierwotnie „Sabałowa Noc” odbywała się w Niebieskiej Dolinie – dzikim, odosobnio-
nym miejscu, bez dostępu do prądu (pierwsze pasowanie miało miejsce przy świetle 
watry i reflektorów samochodowych). W 2002 r., gdy impreza nabrała rozmachu 11, 
została przeniesiona w pobliże nowo otwartych Term Bukowina Tatrzańska, na po-
lanę w dolinie potoku Poroniec. Nowa lokalizacja to rozległa przestrzeń, otoczona 
od południa lasem, a od północy kompleksem rekreacyjnym. Stanowi naturalny 
amfiteatr, mogący pomieścić kilka tysięcy uczestników. W jej centrum budowana 
jest scena, na której odbywają się występy artystyczne oraz pasowanie na Zbójnika 
i Orlicę. Zmiana lokalizacji zbiegła się z profesjonalizacją imprezy. W miejscu cał-
kowicie spontanicznych działań organizacyjnych pojawił się scenariusz, określający 

 10 Przyśpiewka wykonywana jest na melodię ludową Bez zielone, jare zitko.

 11 Pojawili się sponsorzy, którzy zaczęli stawiać warunki, aby impreza była profesjonalnie przygotowana 
pod względem organizacyjnym i w miejscu łatwo dostępnym dla szerokiej publiczności. Jednocześnie, 
związany z Podhalem dziennikarz Bartłomiej Kuraś zauważył, że „impreza utraciła pierwotny charak-
ter, naturalizmu i dzikości. <Sabałowa Noc> zaczęła przypominać lunapark” (por. Kuras 2004). Opinia 
ta jest interesująca, ponieważ zawiera zmitologizowaną ocenę wydarzenia, które od początku miało 
charakter rozrywkowy.
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przebieg wydarzenia. Od tego czasu góralskie święto rozpoczyna występ zespołu 
regionalnego. Po nim, w takt marsza, na scenę wchodzą syćka, czyli Hetman, człon-
kowie Kapituły Zbójnickiego Zespolenia, konferansjerzy, kandydatki i kandydaci do 
pasowania oraz grono osób towarzyszących. Następuje witacka, a po niej oficjalne 
rozpoczęcie uroczystości, oznajmiane dojmującym dźwiękiem wzniesionych ku gó-
rze trombit. Ich egzotyczny, rzadko słyszany ton, buduje atmosferę wyjątkowości, 
co koresponduje z kolejnym elementem, jakim jest wspomnienie Zbójników, co już 
„uśli i zbijają na niebieskich polanach” (5. BDK). Zebrani śpiewają sentymentalną 
przyśpiewkę Hej byli chłopcy byli, ale sie minyni 12. Krótki moment refleksji kończy 
rytualne okadzanie zebranych dymem ze spalonych ziół, „coby zło od nos odcupa-
sować, łodegnać” (5. BDK). Magicznego zabiegu apotropeicznego dokonują odpo-
wiednio ucharakteryzowane, starsze wiekiem kobiety (zwane carownicami) z Gór 
Świętokrzyskich. Po tym zabiegu przed Hetmanem i zgromadzoną publicznością 
stają kandydatki na Wierchowe Orlice. Każda z nich jest przedstawiana z uwzględ-
nieniem zasług na rzecz Podhala oraz podkreślaniem cech, uznanych przez Zbój-
nickie Zespolenie za godne do wyróżnienia. Dokonania poszczególnych kandydatek 
prezentują wcześniej uhonorowane Orlice 13. Ich przemowa nie jest jednak typową 
laudacją, a raczej rodzajem humorystycznej pochwały. Po słowach uznania nastę-
puje najbardziej wyczekiwany przez widzów moment – próba, polegająca na wy-
konaniu zadania zgodnego z rodzajem zawodowej działalności kandydatki. Artystki 
tworzą humorystyczne rysunki (np. Małgorzata Mirga-Tas) poetki recytują własną 
twórczość (np. Wanda Czubernatowa), instruktorki zespołów regionalnych popisują 
się zręcznością w tańcu lub śpiewie (np. Dorota Majerczyk), badaczki i naukowczy-
nie otrzymują do wykonania praktyczne zadanie związane z ich zainteresowaniami 
naukowymi. Próby odbywają się z „przymrużeniem oka”, a ich głównym zadaniem 
jest rozbawienie publiczności.

Po wykonaniu zadania przez ostatnią kandydatkę głos zabiera Hetman, który 
przypomina o najistotniejszych wartościach i zaletach, mających wpływ na decyzję 
o uhonorowaniu wybranych kobiet. W atmosferę zabawy wkracza powaga połączona 
z szacunkiem dla Hetmana. Ten ostatni pasuje kandydatki ciupagą, którą kładzie im 
na ramiona, a następnie wręcza srebrny wisior w kształcie krzyża oraz „Hetmań-
skie poświadczenie”, czyli dyplom zawierający sentencję: „Wsem i ku potomności 
poświadcynie to sie daje, co Pańskiego roku [tu data] zaś dnia [data] w Bukowinie 
Tatrzańskiej rzetelno babinka [imię i nazwisko] do honorności i godnego miana Wiy-
rchowyj Orlicy podniesiono została” (7. BCK).

 12 Incipit tej przyśpiewki stał się tytułem pracy Zdzisława Piaseckiego traktującej o historii zbójnictwa 
w Karpatach (Piasecki 1973).

 13 Najczęściej kandydatki przedstawia dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, Wierchowa Orlica, uhonoro-
wana tym tytułem w 2010 r. (5., 9., 10., 11., BCK).
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Po Wierchowych Orlicach przychodzi czas na pasowanie Zbójników. Każdy z kan-
dydatów jest publicznie przedstawiany, a następnie przechodzi próby. Twórcy ludowi 
i rzemieślnicy, na oczach publiczności, rzeźbią w drewnie, kują na kowadle itp., regio-
naliści i instruktorzy tańczą lub śpiewają, politycy otrzymują zadania nawiązujące do 
aktualnych problemów społecznych 14, a przedstawiciele innych profesji dostosowane 
do ich wykształcenia 15. Po tym etapie głos ponownie zabiera Hetman, po czym konfe-
ransjer odczytuje „Zbójnickie postanowiynie”, aby kandydaci „wiedzieli na co się targają”:

Nigda i nijak nie wyzdradzić zbójnickiego zespolynio i towarzisów swojik.

Co dnia zycie tocyć z noleznom cłekowi powogom i mirym,

po pyrciak górnyk i prawyk krocajyncy.

Gruntować dobro rozumnyj ślebody i rodnyk korzyni.

W ludziskak drugik dzieło Boga postrzygać

i wedle nikogo nie okazywać ni pysności, ni wzgardy.

Przijoźń rzetelnom i scyrom we nuku do świata nosić,

zaś wedle towarzisiów za prawo mieć przikozanie:

„Jedyn za syćkik, syćka za jednego” (6. BCK).

 14 Np. w 2008 r. wójt gminy Szaflary musiał jechać na specjalnie skonstruowanym, drewnianym walcu 
drogowym, pchanym przez dziewczęta, co nawiązywało do problemów z budową drugiej nitki „zako-
pianki” na terenie tej gminy.

 15 Dla przykładu wykładowca chemii poproszony został o omówienie składu chemicznego samogonu.

Fot. 1. Hetman zbójnicki Stanisław A. Hodorowicz (w centrum) oraz dyrektor  
BCK Bartłomiej Koszarek (pierwszy z prawej) w otoczeniu kandydatek  

na Wierchowe Orlice i kandydatów na Zbójników (2021). Fot. J. Ceklarz.
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Ostatnim elementem jest uroczyste składanie przysięgi: „Wedle Boga i ludzisk, zbój-
nikiym być wdałym zamiarujym. Prawości, honornosci a i towarzysiów moik nija-
kim sposobym nie wyzdradzić. Tak mi dopomóż Bóg i święto Anno, patronko nasa” 
(3. BCK). Po tym akcie każdy z zaprzysiężonych Zbójników klęka przed Hetmanem 
i odbiera z jego rąk ciupagę, srebrny pierścień oraz „Zbójnickie postanowiynie” (w for-
mie dyplomu). Bez względu na wiek i pozycję społeczną pasowani Zbójnicy z powagą 
podchodzą do przysięgi, zginają kolana przed Hetmanem niczym przed kapłanem, 
a niektórzy całują otrzymany pierścień (lub ostrze ciupagi), traktując je jak świętość. 
Żaden z nich nie traktuje zbójnickich prób, a następnie pasowania, jako „zabawy 
ludźmi” (wywiad 2), czy też czynienia z nich pośmiewiska. Wręcz przeciwnie, jest to 
dla nominowanych przejmująca, zaszczytna i wzruszająca chwila, co słychać w za-
łamującym się głosie, widać w geście dłoni trzymanej na sercu w trakcie przysięgi, 
a nawet z trudem ukrywanej łzie w oku.

Część oficjalną zamyka dźwięk trombit, po którym główni aktorzy opuszczają 
scenę. Każdy z nich otrzymuje płonąca pochodnię, z którą idzie kilkadziesiąt metrów 
w malowniczym pochodzie, w stronę przygotowanego wcześniej potężnego stosu 
drewna. Gdy watra zostaje podpalona, młodzi chłopcy tańczą wokół niej zbójnicki 
taniec. Finałem uroczystości jest pokaz sztucznych ogni, po którym rozpoczyna się 
koncert w wykonaniu zaproszonej gwiazdy estrady.

Opisane wyżej wydarzenie jest szeroko komentowane w lokalnej prasie. Dzien-
nikarze z zaangażowaniem relacjonują przebieg imprezy, zdając sobie sprawę, że 
na Podhalu jest to temat budzący emocje, a więc poczytny. Wywołuje spekulacje, 
kto w danym roku zostanie uhonorowany i za jakie zasługi, a także, jak wywiąże się 
z obowiązkowych prób.

Noc ta jest wyjątkowa dla górali. Jest to w taki widowiskowy sposób pokazanie naszej 

kultury i tożsamości. Nasza starszyzna braci zbójnickiej przypatruje się cały rok, kto 

w dziedzinie 16 co robi. Potem siadają najczęściej końcem maja w Domu Ludowym i  r  adzą, 

kogo by pasować na Zbójnika (Szkodziński 2021).

Zbójnickie atrybuty

Twórcy „Sabałowej Nocy” zadbali, aby wydarzeniom scenicznym towarzyszyły czytelne 
symbole zaczerpnięte ze zbójnickiej tradycji, a właściwie z wyobrażeń na temat zbój-
nictwa, utrwalonych przez legendy i mity. Zbójnicki Hetman, ubrany w nienagannie 
uszyty regionalny strój góralski, posiada wyróżnik w postaci czerwonej copki zbój-
nickiej – wysokiego czaka, odróżniającego go od pozostałych członków Zbójnickiego 

 16 Dziedzina – tu w rozumieniu wieś, miejscowość, okolica.
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Zespolenia, które do literatury, a następnie społecznej wyobraźni, wprowadził Kazi-
mierz Przerwa-Tetmajer 17. Nowo przyjętym członkom Zespolenia wręczane są przed-
mioty stanowiące nowe zbójnickie atrybuty. Dla mężczyzn jest to ciupaga oraz srebrny 
pierścień z emblematem ciupagi (symbol walki) i pióra (symbol wolności), a dla kobiet 
srebrny krzyż wysadzany koralowcem. Wszystkie trzy są przykładem znakomitego 
rękodzieła ludowego. Nie są to precjoza o charakterze pamiątkarskim, lecz wyroby 
najwyższej jakości i artystycznym kunszcie, przygotowywane specjalnie na tę okazję 
przez Macieja i Józefa Koszarków (krzyże i pierścienie) oraz Damiana Lassaka (ciu-
pagi). Ciupaga jest stalową rombanicą, narzędziem a nie zabawką, którym w razie 
konieczności można pracować. Pierścień, a właściwie obrączka, nawiązuje wyglądem 
do szlacheckich sygnetów. Krzyż przeznaczony dla Orlic jest wzorowany na biżuterii 
znanej z archiwalnych fotografii – wisiorów umieszczanych przez góralki na najdłuż-
szej wojce (sznurze) korali. W liście Hetmana do kandydatek, krzyż ten określany jest 
„talizmanem”, mającym dodać sił do dalszej pracy. Zaprzysiężeni otrzymują również, 
oprawiony w drewniane ramy, dokument, potwierdzający przyjęcie do Zespolenia 18.

Hetman – zbójnik XXI wieku

„Hetman” to synonim słowa „harnaś” oznaczający „przywódcę grupy zbójników”, ale 
także, jak głosi hasło zawarte w wydanym w 2017 r. Ilustrowanym leksykonie gwary 
i kultury podhalańskiej, hetman to:

przywódca honorowej organizacji zbójników tj. zrzeszającej osoby cieszące się wyso-

kim prestiżem społecznym (pochodzące nie tylko z terenu Podhala) i charakteryzujące 

się cechami charakteru godnymi legendarnego zbójnika; zewnętrzną oznaką godności 

harnasia jest copka zbójecko (aktualnym harnasiem jest prof. dr hab. Stanisław A. Ho-

dorowicz) (Kąś 2017: 67).

Dla inicjatorów „Sabałowej Nocy” i zbójnickiego pasowania słowa „hetman” i „harnaś” 
nie są synonimiczne. Twórcy i kontynuatorzy wydarzenia widzą znaczeniową różnicę: 
„Mnie się nie widziało słowo „harnaś” i chciałem wrócić do „hetmana”, jako do god-
niejszego określenia na przywódcę zbójników” (wywiad 1). Powołanie Hetmana miało 
na celu podniesienie rangi wydarzenia i dodania mu powagi. Pierwszym w historii 

 17 W heroiczno-baśniowej powieści pt. Janosik Nędza-Litmanowski pisał: „A chodzi Nędza Janosik Lit-
manowski w czapce twardej, wysokiej, czerwonej, ze złotymi lampasami, z kutasem ze sznurków zło-
tych po prawej stronie, w koszuli czerwonej jedwabiem haftowanej, ze złotą spinką z łańcuszkami pod 
szyją” (Tetmajer 1958: 68).

 18 Dokument jest podpisany przez Hetmana, zawiera także logotyp Zbójnickiego Zespolenia, przedsta-
wiający popiersie harnasia zwróconego profilem, w copce zbójnickiej z piórem, na tle uchwyconego 
w locie orła.
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Hetmanem był Stanisław A. Hodorowicz, rodowity góral z Bukowiny Tatrzańskiej, pro-
fesor chemii, emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, były prorektor 
UJ ds. badań w latach 1996–1999, senator VII kadencji (2011–2015), inicjator, współ-
twórca i pierwszy rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym 
Targu. W 2001 r. został pasowany na Zbójnika, a następnie wybrany na Hetmana (HAK 
2001) 19. Wówczas Zbójnickie Zespolenie powierzyło mu następujące zadania: „Służyć 
innym, wzorem Janosika bogatym odbierać, biednym (np. na kulturę) dawać, trady-
cji zbójnickich strzec, coby nie zaginęły wśród górali i przetrwały lata” (HAK 2001a). 
Hetman Hodorowicz podchodzi do kwestii współczesnego „zbójnictwa” analogicznie 
jak Witkiewicz, odróżniając „dobrych chłopców, co świat równali” od pospolitych 
złoczyńców. Na pytanie, jak to możliwe, że profesor i rektor jest jednocześnie zbój-
nikiem odpowiedział:

Ale nie zbójem. Starzy górale rozróżniali zbójnika od zbója. Zbój to rabuś, w dosłownym 

tego słowa znaczeniu. A zbójnik miał w sobie chęć równania świata wobec niespra-

wiedliwości społecznej. (…) Czuję się zbójnikiem oświeconym. (…) Zmieniły się warunki 

społeczne, wyskoczyłem z góralskich portek, ze świata mojego dzieciństwa i młodych 

lat. Trzeba było przyoblec szatę człowieka odpowiadającego krakowsko-akademickiej 

rzeczywistości, w której przed laty zacząłem żyć i do dziś się obracam. Ale wciąż czuję 

się zbójnikiem poprzez bliskość tego, co w człowieku tkwi od zarania. Chodzi o ukocha-

nie rodzinnych stron, naszej regionalnej kultury, pierwiastka góralskiej wolności, który 

gdzieś w człowieku gra (Sadecki 2007: 5–6).

Jako Hetman stoi na czele Kapituły Zbójnickiego Zespolenia, organu, który przyznaje 
honorowy tytuł Zbójnika i Wierchowej Orlicy 20. Jego rolą jest dowodzenie góralską 
elitą i jej reprezentowanie, nadawanie zbójnickich godności, a także przypominanie 
o najważniejszych wartościach, na których oparto idee współczesnego „zbójnictwa”. 
Aktualny Hetman systematycznie wywiązuje się z tych zadań. Występując publicznie 
nie szczędzi wypowiedzi afirmujących Zbójników i Orlice: „Wśród Zbójników mamy 
nie tylko górali, wśród Orlic nie tylko góralki, ale ludzi, którzy mają zbójnickie serca. 

 19 Wybór Stanisława Hodorowicza odbył się niejako „naturalną koleją rzeczy”. Józef Koszarek wspomina-
jąc ten moment stwierdził: „Zygmunt Kuchata przyszedł do mnie, i godo, żebym szedł pasować. A ja 
mówię poszukajże kogo godnego. I poszedł do Hodorowicza pogadać z nim w cztery oczy aby przyjął 
[obowiązek]. Pasowałem go na zbójnika, a potem został Hetmanem” (wywiad 1).

 20 W skład Kapituły wchodzą starsi wiekiem Zbójnicy, cieszący się autorytetem wśród Podhalan. Oprócz 
Hetmana, są to m.in. Stanisław Gąsienica-Wawrytko (twórca ludowy, kuśnierz); dr hab. ks. Marcin 
Godawa (teolog, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, poeta publikujący w gwarze); 
Andrzej Haniaczyk (muzykant ludowy, znawca pasterskich instrumentów); Marian Haniaczyk (regio-
nalista, kaletnik, śpiewak i tancerz); Józef Koszarek (artysta ludowy, poeta, śpiewak i tancerz); Józef 
Pitoń (działacz regionalny, instruktor sportowy, instruktor śpiewu i tańca góralskiego); Adam Sawina 
(działacz kulturalny, samorządowiec).
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Fot. 2. Prof. dr hab. Stanisław A. Hodorowicz – Hetman Zbójników (2021). Fot. J. Ceklarz.
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Serca prawe. Ludzi, którzy swoją postawą, swoją otwartością, swoją determinacją 
działania, swoją wolą działania pokazują jak żyć” (Benefis 2021b).

Współcześni zbójnicy

Od momentu pierwszego pasowania na Zbójników w 1976 r. utarł się zwyczaj, że 
kolejnych kandydatów zgłaszają osoby związane z Domem Ludowym w Bukowinie 
Tatrzańskiej lub inni Zbójnicy 21. Nie jest to jednak obwarowane prawnie, ponieważ 
Zbójnickie Zespolenie nie posiada regulaminu, statutu, ani innego dokumentu regu-
lującego te kwestie. Niemniej w archiwum BCK znajduje się wiele podań skierowa-
nych do Hetmana, w których skrupulatnie udokumentowano przymioty kandydatów 
zgłaszanych na Zbójników 22. Dokumenty te, składane pomimo faktu, że zgłaszane 
osoby są w środowisku góralskim powszechnie znane i cenione, stanowią dowód 
na poważne traktowanie tytułu Zbójnika przez mieszkańców Podhala. W  2021 r. 
na liście Zbójników widniało 218 nazwisk. Najwięcej było muzykantów, śpiewaków 
i tancerzy 23, następnie regionalistów i działaczy społecznych 24, twórców ludowych, 
poetów i artystów 25, aktorów 26, polityków 27 „rzetelnych bez względu na to gdzie by 
ich postawić, czy po lewej czy prawej” (wywiad 2), przewodników górskich i spor-
towców 28 oraz naukowców 29. Józef Koszarek na pytanie o dobór kandydatów na 
Zbójników odparł: „To [wyróżnienie] się wręcza ludziom co mają dorobek kulturowy 
i to czują. Trzeba w sobie mieć cosi” (wywiad 1). Natomiast Bartłomiej Koszarek, 
obecny dyrektor BCK, w 2010 r. podkreślał: „To ludzie świadomi własnej tożsamości, 

 21 Z czasem kandydatów zaczęli zgłaszać niebędący Zbójnikami instruktorzy zespołów regionalnych, 
działacze regionalni oraz samorządowcy.

 22 Dokumentacja zawiera życiorysy, opis dokonań i zasług dla regionu, zestawienia zdobytych nagród, 
dyplomów, odznaczeń państwowych, a także zapewnienia na temat charakteru kandydatów i ich nie-
poszlakowanej opinii.

 23 M.in. bracia Piotr i Paweł Golcowie, Piotr Haza, Sebastian Karpiel-Bułecka, Piotr Majerczyk, Józef Pitoń, 
Krzysztof Trebunia-Tutka.

 24 M.in. Andrzej Skupień, Ferdinand van der Kroon (prezydent Europejskiej Fundacji Miast Karnawało-
wych), Zygmunt Kuchta, Wojciech Wróblewski, Leszek Zegzda.

 25 M.in. Franciszek Bachleda-Księdzulorz, Zdzisław Barglik, Andrzej Dziedzina-Wiwer, Jan Fudala, ks. Mar-
cin Godawa.

 26 M.in. Stanisław Jaskułka, Marek Perepeczko, Michał Żebrowski.

 27 M.in. Waldemar Dąbrowski, Aleksander Grad, Andrzej Gutt-Mostowy, Jarosław Kalinowski, Maciej 
Klimczak, Jacek Krupa, Imre Molnar (węgierski dyplomata), Marek Nawara, Donald Tusk, Jerzy Woj-
ciechowski (ambasador Polski w Estonii). W 2005 r. Lech Kaczyński odmówił przyjęcia tytułu.

 28 M.in. Andrzej Bargiel (himalaista), Tadeusz Błażusiak (motocyklista), Czesław Lang (olimpijczyk), 
Stanisław Łukaszczyk (przewodnik i ratownik górski).

 29 M.in. Daniel Kadłubiec (folklorysta), Marian Rojewski (prof. ASP w Warszawie), Paweł Staszel (fizyk 
jądrowy).
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Fot. 3. Pasowanie Zbójnika Mirosława Lassaka przez Hetmana (2021). Fot. J. Ceklarz.
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myślący o tym, co dla regionu mogą zrobić teraz i na przyszłość” (Para 2010: 16), 
stwierdził również, że:

Nie mogą to być byle jacy ludzie, a muszą w żyłach mieć pasję, chęci do roboty, do poma-

gania drugiemu człowiekowi i wspierania, żeby świat nie pokraczniał, a szedł ku górze. 

To samo dotyczy Wierchowych Orlic. To są kobiety i dziewczęta, które swoją postawą 

budują swoje małe ojczyzny, ale też tą dużą, którą nazywamy Polską (Szkodziński 2021).

W gronie Zbójników są ludzie o ponadprzeciętnych dokonaniach, zasłużeni dla regionu, 
kultury podhalańskiej i dla promowania góralszczyzny. Dla nich samych tytuł Zbójnika 
jest wyróżnieniem i powodem do dumy, o czym świadczą publiczne wypowiedzi. Dla 
przykładu, polityk Jarosław Kalinowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, paso-
wany na Zbójnika w 2002 r., napisał „Przyjęcie do Podhalańskiej Zbójnickiej Kompanii 
to wielka nobilitacja, za którą serdecznie dziękuję” (8. BCK); sportowiec Czesław Lang, 
pasowany w 2005 r., stwierdził: „Przyznanie mi zbójnickiej ciupagi jest ogromnym 
wyróżnieniem i już teraz mogę Państwa zapewnić, iż wedle Waszych słów stanie się 
dla mnie atrybutem sprawiedliwości i góralskiej ślebody” (12. BCK). Co więcej, człon-
kowie Zbójnickiego Zespolenia czują się naprawdę związani przysięgą, co udowodnili 
w 2011 r., wspierając finansowo kosztowny remont gontowego dachu BCK (wywiad 
2). Ponadto chętnie biorą udział w „Zlocie Zbójnickiej Braci”, nieformalnym spotka-
niu organizowanym w zamkniętym gronie raz na kilka lat 30. Wspólnotowość dała się 
też zaobserwować podczas benefisu prof. Hodorowicza, w październiku 2021 r., na 
którym stawili się tłumnie, w strojach regionalnych, by powinszować swojemu Het-
manowi, śpiewając:

Hej Panie Profesorze, zbójnicki Hetmanie.

Hej zleciały Orlice, przypotrzcie sie na nie.

Hej przyśli tyz Zbójnicy zagrać i zaśpiywać,

Hej na tym benefisie zdrowia powinsować (Benefis 2021a).

Wierchowe Orlice

Honorowanie kobiet podczas „Sabałowej Nocy” to inicjatywa Stanisława A. Hodoro-
wicza, zapoczątkowana w 2010 r. Jak sam mówił: „Wymyśliłem miano Wierchowej 
Orlicy. Może je dostać kobieta niezwykła, ważna dla regionu, jego kultury, pełna 
dokonań” (Sadecki 2017: 10). Organizatorzy, działając w konserwatywnym i patriar-
chalnym środowisku górali, zdawali sobie sprawę, że była to przełomowa, a nawet 

 30 Odbyło się kilka spotkań, ostatnie w 2020 r.
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kontrowersyjna decyzja, dlatego z rocznym wyprzedzeniem poinformowali o niej opi-
nie publiczną. Bartłomiej Koszarek stwierdził wówczas: „Orlicami zostaną niekoniecznie 
te najładniejsze panie. Przede wszystkim muszą być mądre i działać dla dobra innych” 
(Bolechowski 2009). Hetman, jako pomysłodawca, był przekonany, że „I zbójnicy mu-
szą iść z duchem czasu” (Bolechowski 2009), a prasa stwierdziła, że w ten sposób 
„wydarzyło się coś, co zapisze się w annałach bukowiańskiej i całej kultury góralskiej” 
(XLIV Sabałowe: 2010). Kandydatury na Orlicę zgłaszane są w takim samym trybie, 
jak na Zbójników. Decyzje o nominacji podejmuje Hetman wraz z członkami Kapituły 
(w skład której wchodzą sami mężczyźni). Następnie do kandydatek kierowany jest 
hetmański list, który każdorazowo rozpoczyna fragment przyśpiewki: „Radujcie się 
ludzie, kie Orlica w rodzie. Ona w Niebo pudzie, na samiućkim przodzie” (2. BCK). Het-
man wyjaśnia w nim, komu nadawana jest godność Orlicy: „Tytuł ten jest nadawany 
Paniom, które wielkością swoich dokonań oraz życiową postawą w ich realizacji, roz-
sławiają Ojczystą Ziemię” (2. BCK). Pierwszymi w historii Orlicami (w 2010 r.) zostały 
etnolożka i antropolożka kultury dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel oraz poetka 
ludowa Wanda Czubernatowa. Od tamtej pory grono powiększyło się o 38 kobiet. 

Fot. 4. Taniec zbójnicki wokół watry na zakończenie oficjalnej części „Sabałowej Nocy” (2021). 
Fot. J. Ceklarz.
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Są wśród nich regionalistki 31, instruktorki tańca i śpiewu 32, dziennikarki, poetki i pi-
sarki 33, artystki 34, naukowczynie 35, a także kobiety związane z polityką 36. Muzykantka 
i zarazem absolwentką religioznawstwa UJ Anna Trebunia-Wyrostek (pasowana na 
Orlice w 2017 r.) wypowiedziała zdanie, które wielokrotnie dało się słyszeć z ust po-
zostałych Orlic: „Dla mnie przyjęcie tytułu Orlicy było wielkim zaszczytem, gdyż mia-
łam na uwadze grono wybitnych kobiet, wśród których się znalazłam. Jest to również 
zobowiązanie i mobilizacja do dalszej działalności na rzecz kultury podhalańskiej” 
(wywiad 3). Opinia, Doroty Majerczyk (pasowanej w 2014 r.) podnosi kwestie hono-
rowania kobiet i także wyraża poglądy całej społeczności Orlic: „Cieszę się, że obok 
Zbójników i ich zasług dla Ziemi Podhalańskiej, zauważone zostały również kobiety 
i ich wkład w podtrzymywanie i krzewienie tradycyjnej kultury. Jestem wdzięczna 
za ten zaszczyt, a krzyż noszę z dumą” (wywiad 4).

***

„Sabałowa Noc” jest przykładem tego, że utrwalony przez dekady stereotyp zbójnika 
(jako osoby wyjątkowej, ponadprzeciętnej), w połączeniu ze stałym zapotrzebowaniem 
na bohaterów-idoli i na romantyczno-sentymentalną wizję Podhala, jest znakomitym 
materiałem dla autokreacji regionu, budowania lokalnej tożsamości oraz tworzenia 
atrakcji turystycznej. Opisany przebieg zbójnickiego performansu, ukazujący niesłab-
nące zaangażowania depozytariuszy zbójnickiej przeszłości, dowodzi, że nieustannie 
modyfikowana literacka koncepcja zbójnictwa nadal ma ogromny wpływ na kulturę 
Podhala. Budowane na jej podstawie wyobrażenie zbójnictwa wciąż przechodzi drogę 
ewolucji: od wyjętego spod prawa procederu, przez romantyczną legendę, następnie 
trywializowaną pamiątkę regionalną, aż po ponowne pogłębienie znaczenia, wiążą-
cego się z godnością honorową, opartą na poważnie traktowanych i wyznawanych 
wartościach. Zmiana semantyczna objęła także zbójnicki atrybut – ciupagę, która 
z narzędzia pracy, następnie popularnej pamiątki, stała się symbolem władzy, berłem 
służącym do nadawania honorów. W ramach „Sabałowej Nocy” przypomniano i twór-
czo przekształcono znane z historycznych opisów zbójnickie rytuały przejścia – próby, 
które prasa określiła „zabawą-symbolem” (Sikora 1987).

 31 M.in. Anna Trebunia-Wyrostek, Anna Chowaniec-Stasińska.

 32 M.in. Małgorzata Słodyczka, Janina Wacław.

 33 M.in. Beata Zalot (dziennikarka), Iveta Mandžárová (poetka).

 34 M.in. Agnieszka Konieczna-Kuk (śpiewaczka operowa), Małgorzata Mirga-Tas (malarka).

 35 M.in. Dorota Majerczyk (etnomuzykolożka), Anna Mlekodaj (językoznawczyni), Małgorzata Wnuk (filo-
lożka słowiańska).

 36 M.in. Elżbieta Bieńkowska (Minister Rozwoju Regionalnego), Dorota Ząbkowska (pracownica MKiDN).
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Atrakcyjność „Sabałowej Nocy” dla górali podhalańskich zasadza się na afirmacji 
członków własnej społeczności oraz powrocie do wspólnoty opartej na solidarności, 
spontaniczności i powszechnie uznanych wartościach. Nie bez znaczenia są również 
dostarczane w tym dniu przeżycia, bazujące na mitycznych symbolach zaczerpniętych 
z lokalnej tradycji. Powodem, dla którego górale angażują się w przebieg tej tradycji 
wynalezionej, jest poczucie cementowania góralskiej społeczności, przynależności do 
lokalnej elity oraz celebrowania, a przez to rewitalizacji utraconej atmosfery dawno-
ści i pierwotności ludzi gór.

Dla turystów uczestniczących w wydarzeniu ważniejsze wydaje się być humory-
styczno-rozrywkowe oblicze bukowiańskiego teatrum, dające możliwość doświad-
czenia góralskości i poznanie dziedzictwa kulturowego Podhala u jego źródeł. Ko-
mediowe elementy widowiska, umiejętnie wprowadzone i utrzymane w granicach 
dobrego smaku, nie pauperyzują honorowych wyróżnień. Ich celem nie jest obni-
żenie rangi wydarzenia, lecz zmniejszenie dystansu pomiędzy aktorami-góralami 
a turystami-widownią.

Tym, co powoduje, że „Sabałowa Noc” trwa i nie traci na atrakcyjności jest rezy-
gnacja organizatorów z formalizacji na rzecz swobody i spontaniczności. Jak pisał 
Hobsbawm „tradycje [wynalezione] są odwrotnie proporcjonalne do pragmatycz-
nych konwencji i rutyn. (…) Przedmioty lub działania mogą w pełni nabrać symbo-
licznego i rytualnego znaczenia, kiedy nie są już ograniczone praktycznym użytkiem” 
(H  obsbawm 2008: 12).
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Streszczenie

Artykuł dotyczy „Sabałowej Nocy”, góralskiego święta będącego przykładem tradycji wynalezio-
nej w rozumieniu zaproponowanym przez Erica Hobsbawma. Autorka odwołując się do procesu 
mitologizacji, stereotypizacji i komercjalizacji zbójnictwa na Podhalu, kreśli genezę i późniejsze 
metamorfozy wytworzonej tradycji, bazującej na romantycznych legendach o zbójnikach. Oma-
wiając przebieg wydarzenia wskazuje na elementy zapożyczone z przeszłości, które twórczo 
przekształcone, stanowią podstawę nowych zbójnickich zwyczajów współcześnie praktykowa-
nych przez górali podhalańskich w trakcie ich święta. Tłumaczy powody, dla których „Sabałowa 
Noc”, mająca teatralny, momentami nawet komediowy charakter, traktowana jest przez depozy-
tariuszy zbójnickiej tradycji ze szczególną estymą i pełną powagą. Ukazuje zaangażowanie w jej 
przebieg góralskiej elity intelektualnej, z uwzględnieniem różnic determinowanych płcią. Wresz-
cie unaocznia, w jaki sposób wydarzenie to stanowi niesłabnącą atrakcję turystyczną Podhala, 
wpisując się w poczet najistotniejszych imprez kulturalnych w tym regionie.

Słowa kluczowe: święto, zbójnicy, górale, tradycja wynaleziona, Podhale

Summary

This article relates to “Sabała’s Night” – a highlander celebration which is an example of an 
“invented tradition” in the sense suggested by Eric Hobsbawm. The author refers to the process 
of mythologisation, stereotyping and commercialisation of highland robbery in the Podhale 
region. She outlines the genesis and subsequent metamorphoses of this fabricated tradition 
which is based on the romantic legends of mountain highwaymen. While discussing the course 
of events, the author points to the elements borrowed from the past which have been crea-
tively transformed to form the foundation of new “highwaymen” customs currently performed 
by Podhale highlanders during their festival. She explains the reasons which make the depos-
itaries of highwaymen tradition treat “Sabała’s Night”, an event which is of a theatrical and at 
times even comedic nature, with particular esteem and absolute seriousness. She presents the 
engagement of the highlander’s intellectual elite into its conduct while taking into account the 
differentiation determined by sex. Finally, she shows how this event forms an unabated tour-
ist attraction of the Podhale region and is listed amongst the most significant cultural events 
in this area.

Keywords: celebration, event, festival, highwaymen, highlanders, invented tradition, Podhale

Translated by W. Zajic
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hedonistyczny, nastawione jest na permanentne doznawanie przyjemności, również 
tej płynącej z zabawy, stąd można mówić o systematycznym uludycznianiu kultury, 
które definiowane jest jako „proces rozszerzania się społecznego zasięgu i dostępności 
zabawy, to stałe zwiększanie się ilości czasu poświęcanego zabawie, to mnożenie się 
miejsc i form zabawy, choć niekoniecznie podnoszenie się jej jakości” (Kantor 2013: 249).

Mając na uwadze nasilającą się ekspansję ludyczności w kulturze, przeanalizo-
wałam to zjawisko na przykładzie kilkudniowego święta miasta organizowanego 
w Tarnowskich Górach (woj. śląskie), określanego mianem Dni Gwarków, nadto wy-
eksponowałam odbywający się trzeciego dnia obchodów barwny pochód postaci hi-
storycznych. Warto w tym miejscu przywołać ustalenia Erica Hobsbawma i wyróżnić 
święta o długiej tradycji oraz tzw. święta wynalezione, które „odpowiadają na nowe 
sytuacje w taki sposób, że przybierają formę nawiązania do sytuacji dawnych” (Hobs-
bawm 2008: 10). W tym kontekście praktyka organizowania święta, którego głów-
nymi bohaterami uczyniono gwarków, znana była już w średniowieczu (co podkreślają 
organizatorzy w obwieszczeniu herolda odczytywanym co roku podczas inauguracji 
obchodów). Współcześnie jednak ta masowa impreza plenerowa przybiera często 
znamiona starannie przygotowanego uteatralizowanego widowiska ludycznego, a ko-
mercjalizacja i konsumpcjonizm są jej stałymi elementami. Czytelne są tu odwołania 
do dawnych praktyk ludycznych, na które nakładają się nowe formy, cele, strategie, 
stanowiące punkt wyjścia do ustanowienia tzw. nowych tradycji, rozwijających rów-
nież tożsamość uczestników. Warto zatem zadać pytania: co jest przyczyną tak dużej 
popularności tego typu imprez „pod gołym niebem”, do których należą Dni Gwarków, 
oraz jakim celom służy ich organizacja?

Materiały, do których odwołuję się w niniejszym szkicu, zostały zarejestrowane 
w trakcie badań empirycznych prowadzonych w pierwszej i drugiej dekadzie XXI w. 
Stosowałam wywiad swobodny oraz obserwację uczestniczącą, umożliwiającą pozna-
nie opinii informatorów (zróżnicowanych pod względem płci i wieku) o tarnogórskim 
święcie. Byli to uczestnicy Dni Gwarków, w przeważającej większości mieszkańcy Tar-
nowskich Gór i okolic (badana grupa liczyła ok. 50 osób). Prócz kwerendy bibliotecz-
nej podjęłam analizę informacji o tym wydarzeniu zamieszczonych w prasie lokalnej 
(np. w „Gwarku” i „Montes Tarnovicensis”), w folderach reklamowych, na plakatach, 
stronach internetowych oraz w ogólnodostępnych nagraniach video.

Wokół specyfiki tarnogórskiego święta miasta

Dni Gwarków są przykładem imprezy miejskiej z ponad sześćdziesięcioletnią trady-
cją, odbywającej się od 1957 r. w Tarnowskich Górach z inspiracji Antoniego Gładysza, 
członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (Gładysz 1969: 497). Stowa-
rzyszenie zrzeszające lokalnych działaczy społeczno-kulturalnych było organizato-
rem tej kilkudniowej celebracji do 1988 r., następnie funkcję tę przejęły Tarnogórskie 
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Centrum Kultury oraz Urząd Miasta w Tarnowskich Górach (Kanclerz 2014: 30). To naj-
większe na Górnym Śląsku wydarzenie plenerowe jest planowane i przygotowywane 
dla mieszkańców miasta oraz powiatu tarnogórskiego, którzy tłumnie uczestniczą 
w proponowanych im formach rozrywki  (np. występach zespołów folklorystycznych, 
koncertach wokalno-muzycznych tzw. gwiazd muzyki popularnej, prezentacjach ka-
baretowych), oblegają stoiska gastronomiczne, których właściciele oferują – poza 
regionalnymi specjałami – również fast foody. Zabawę dopełniają karuzele, pokazy 
sztuczek cyrkowych i sztucznych ogni. Kulminacyjnym punktem programu jest nie-
dzielny przemarsz głównymi ulicami Tarnowskich Gór aktorów-amatorów, odtwarza-
jących dzieje górniczej osady od jej powstania do współczesności.

Organizatorom Dni Gwarków przyświeca jasno sprecyzowany cel: upowszech-
nianie historii lokalnej oraz „ugruntowanie starych tradycji górniczych” (Stawiński 
1979: 75). Nazwa tego dorocznego święta nawiązuje do słowa „gwarek” (niem. das 
Gewerk – rzemiosło, cech), które Aleksander Brückner wyjaśnia następująco: „u nas 
[stosowano je] wyłącznie o górnikach i górnictwie, szczególnie w XVII wieku” (Brückner 
1927: 165). Uzupełnić trzeba, że „gwarek” oznacza nie prostego górnika a członka gwa-
rectwa, związanego z przemysłem wydobywczym na podstawie koncesji udzielonej 
mu przez właściciela kopalni. Gwarek wnosił do spółki kapitał, narzędzia i pracował 
przy wydobyciu surowca (Modrzyński 2008: 56). Już na poziomie nazewnictwa pod-
kreślany jest związek tego święta z tradycją górniczą. Wszak to odkrycie rud srebra 

Fot. 1. Gwarkowie w strojach stylizowanych na średniowieczne (2021). 
Fot. B. Kaczmarczyk-Gwóźdź.
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i ołowiu na przełomie XV i XVI w. spowodowało eksploatację srebronośnego kruszcu 
na tym terenie i budowę kopalń, przyczyniając się do powstania osady górniczej, a na-
stępnie miasta Tarnowskie Góry (Nowak 2014: 21).

Dla osób zaangażowanych w przygotowania Dni Gwarków – jak ustaliłam w trak-
cie badań terenowych – ważne jest przekazywanie gwarkowskiej tradycji kolejnym 
pokoleniom. W ich wypowiedziach (często nacechowanych emocjami) eksponowany 
był potencjał poznawczy i dydaktyczny pochodu. W korowodzie uczestniczą również 
dzieci, które traktują go jako naturalną część świętowania. Z obserwacji i wywiadów 
wynika, że przemarsz postaci historycznych podziwiają całe rodziny, nierzadko trzy-
pokoleniowe, stąd można oceniać, że Dni Gwarków postrzegane są jako święto ro-
dzinne, a przekonanie to wzmacniają organizatorzy, oferując atrakcje dla wszystkich 
grup wiekowych.

Od wielu lat uczestniczę w Gwarkach. Właściwie to już jako dziecko uczestniczyłam, a te-

raz zabieram swoje dzieci. Najbardziej lubimy pochód historyczny. (…) ważne, że możemy 

razem, rodzinnie spędzić ten czas (kobieta, ok. 35 lat, Tarnowskie Góry, zapis. w 2021 r.).

To oryginalne widowisko, związane z dziejami Tarnowskich Gór, staje się dla najmłod-
szego pokolenia „żywą” lekcją historii lokalnej, a udział w nim silnym przeżyciem wspól-
notowym. W opinii informatorów pochód jest także okazją do promocji miasta, tudzież 
podtrzymywania i umacniania dumy z przynależności do konkretnej zbiorowości.

Kiedy patrzę na te wszystkie przepiękne stroje, nie tylko historyczne z różnych epok, 

ale i współczesne, dumnie kroczących żołnierzy, ułanów, wojsko, szkoły, to aż cieplej 

mi się na sercu robi i czuję dumę z mojego miasta (kobieta, ok. 60 lat, Tarnowskie Góry, 

zapis. w 2021 r.).

Informatorzy akcentowali, że jest to ich święto, z którym identyfikują się. Ta masowa 
impreza miejska kształtuje więc tożsamość regionalną uczestników oraz pozwala ją 
manifestować, co potwierdzają badacze kultury, gdy konstatują, że „współcześnie 
w Polsce (…) na niespotykaną dotychczas skalę rozwija się amatorska aktywność kul-
turalna, zmierzająca nie tylko do popularyzowania przeszłości i kultury regionalnej, ale 
także i eksponowania własnej odrębności etnicznej i poczucia tożsamości regionalnej” 
(Hajduk-Nijakowska, Smolińska 2010: 180). Na podstawie zebranego materiału empi-
rycznego można wnioskować, że tak czytelne nawiązania do przeszłości regionu są 
reakcją na ekspansję globalizacji i skomercjalizowania kultury współczesnej. Działal-
ność dawniej członków stowarzyszenia, a obecnie pracowników Tarnogórskiego Cen-
trum Kultury oraz Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach, wynika z potrzeby ochrony 
i rozwoju dziedzictwa przodków, jest ważnym elementem integrującym grupę oraz 
kreującym jej tożsamość zbiorową na podstawie wyobrażeń o przeszłości. Jako istotna 
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jawi się kwestia pamięci zbiorowej, którą Barbara Szacka określa jako „wyobraże-
nia członków danej zbiorowości dotyczące jej przeszłości, zaludniających ją postaci 
i wydarzeń, jak również sposoby ich upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy, 
uważanej za obowiązkowe wyposażenie członka tej zbiorowości” (Szacka 2006: 41). 
Ten dynamiczny zbiór wyobrażeń o historii własnej grupy, konstruowany przez jej 
członków, utwierdza ich w przekonaniu, że są częścią wspólnoty istniejącej od dawna.

Pisząc o specyfice Dni Gwarków, warto 
zwrócić uwagę na bezpośrednio z nimi zwią-
zane plakaty promocyjne. Współcześnie ich 
rola w popularyzacji tej imprezy rozrywko-
wej „spada” na media masowe, jednakże 
przez sześć dekad to właśnie plakaty były 
ściśle związane z tym wydarzeniem kultu-
ralnym. Ich kolorystyka, a także ukazane 
na nich postaci historyczne i zabytki pod-
dawane są wartościowaniu, stając się dla 
członków wspólnoty lokalnej symbolami 
(nierzadko czytelnymi tylko dla nich). Na 
plakacie z 2021 r. widzimy XIX-wieczny ra-
tusz tarnogórski, dalej Dzwonnicę Gwarków, 
następnie zespół kamienic mieszczańskich, 
kościół ewangelicko-augsburski Zbawiciela 
z XVIII w., a w tle – szyb, czyli znak rozpo-
znawczy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tar-
nowskich Górach. Każdy z tych obiektów 
jest zabytkiem, który trwale zapisał się 
w pamięci ludzi i stanowi wizytówkę mia-
sta. Większość z nich ulokowana jest w rynku lub jego okolicy, czyli w centrum 
przestrzeni miejskiej, oznaczającym obszar działań ludycznych, rozrywki i kon-
sumpcji. Barwy żółta, biała i czarna są odwołaniem do kolorystyki tarnogórskiego 
herbu obowiązującego od 2002 r., kiedy to przywrócono tzw. wersję brandenburską 
z 1562 r. ( https://tarnowskiegory.pl/2018/08/historia-miasta/). Wyeksponowano 
słowo „Gwarki” (choć w rzeczywistości pełna nazwa święta brzmi Dni Gwarków, 
to coraz bardziej powszechny staje się wariant skrócony) z dopiskiem „lokalnie” 
(ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z trwającej pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2) oraz datę obchodów.

Z Dniami Gwarków kojarzone są również konferencje popularnonaukowe orga-
nizowane przez członków stowarzyszenia, a związane z historią lokalną, także wy-
stawy, m.in. rzeźby, metaloplastyki i ceramiki tarnogórzanina prof. Wernera Lubosa 
oraz inne ekspozycje przygotowane przez Muzeum w Tarnowskich Górach.

Fot. 2. Plakat promujący Dni Gwarków (2021).  
Pozyskano z: https://tarnowskiegory.pl/2021/08/
gwarki-lokalnie-2021-program-imprezy/.
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Czas i przestrzeń wspólnej zabawy

Johan Huizinga eksponował fakt, że „[zabawa] «rozgrywa się» w obrębie określonych 
granic czasu i przestrzeni” (Huizinga 1985: 23), uznając, że „nie jest [ona] «zwykłym» 
czy też «właściwym» życiem. Jest to raczej wykraczanie z takiego życia w sferę tym-
czasowej aktywności o swoistych tendencjach” (Huizinga 1985: 21). Zdaniem holender-
skiego badacza kultury to zabawa wprowadza człowieka w inną płaszczyznę funkcjo-
nowania: niecodzienną, niezwykłą, gdyż obowiązują w niej odmienne prawa od tych, 
które należy przestrzegać w realnym życiu. Wyznacza ona czas i przestrzeń działań 
ludycznych, do których dostęp mają tylko jej uczestnicy, przestrzegający określonych 
zasad (Huizinga 1985: 25–26). Bawiący się wyrażają zgodę na „zawieszenie codzien-
ności”, stąd zasadne jest skupienie uwagi właśnie na czasie i przestrzeni, w których 
rozgrywa się tarnogórskie święto miasta.

Termin organizacji Dni Gwarków nie jest przypadkowy. Nawiązuje on do nada-
nia Tarnowskim Górom – wolnemu miastu górniczemu – przywileju w 1599 r. przez 
margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna, na mocy którego 
gwarkowie mieli prawo urządzania „zabaw i komedyj” podczas jarmarku w pierwszą 
niedzielę po św. Idzim (Kanclerz 2014: 7), czyli na początku września każdego roku. 
Imprezę tę można odczytać przez pryzmat tradycji rozrywkowych wydarzeń rozgry-
wających się w przestrzeni miasta, będących odwołaniem do karnawalizacji rodem 
ze średniowiecza i renesansu, by wymienić tu odpusty, jarmarki, popisy cyrkowców 
i aktorów wędrownych trup teatralnych (Hajduk-Nijakowska 2017: 25). Podczas ich 
trwania następowało symboliczne zawieszenie czasu codzienności i odwrócenie do-
tychczasowych praw, gdyż „w sferze zabawy nie obowiązują prawa i obyczaje po-
spolitego życia” (Huizinga 1985: 27).

Jak ustaliłam w trakcie badań empirycznych, intensywne przygotowania do ob-
chodów gwarkowskich następują kilka dni przed ich inauguracją, kiedy na rynku tar-
nogórskim rozpoczyna się budowę estrady, rozkładanie nagłośnienia, rozciąganie 
taśm zabezpieczających oraz ogólny rozgardiasz i atmosfera podniecenia. Zabiegi te 
przyciągają tłumy gapiów w różnym wieku, niemogących doczekać się rozpoczęcia 
wspólnego świętowania.

Za umowny początek tego największego wydarzenia kulturalnego w powiecie tar-
nogórskim można uznać uroczyste obwieszczenie herolda, wygłoszone po raz pierw-
szy 14 września 1957 r. Jednoznacznemu rozgraniczeniu czasu codzienności od czasu 
zabawy służy symboliczne przejęcie władzy w mieście przez gwarków w momencie 
przekazania im „klucza do miasta”. Wydarzenie to rozgrywa się na scenie przygotowa-
nej na rynku w obecności odbiorców-widzów, a gwarkowie oraz burmistrz – główni 
aktorzy – mają na sobie specjalnie na tę okazję uszyte stroje. Odmienność czasu świę-
towania podkreślana jest ponadto przez rekwizyty (np. tekst obwieszczenia zapisany 
na zwoju papieru stylizowanym na średniowieczny dokument; dużych rozmiarów 
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klucz). Na zakończenie obchodów klucz zostaje oddany w ręce burmistrza. Następ-
nego dnia ludzie wracają do pracy i codziennych obowiązków. Dni Gwarków wpisują 
się więc w ściśle określone ramy czasowe, mają symboliczne rozpoczęcie i zakończe-
nie oraz planowane są na tzw. weekend, co ułatwia swobodne świętowanie. Jest to 
zamierzone działanie, mające na celu udział jak największej liczby ludzi.

Na czas trwania Dni Gwarków uczestnicy „przenoszą się” w przestrzeń ludyczną, 
wyodrębnioną z normalnego biegu życia ludzkiego.

Pamiętam, że podczas pierwszych Gwarków w „Gwarku” [tygodniku tarnogórskim] uka-

zał się artykuł, taki apel do mieszkańców, żeby odpowiednio przygotowali się do święta 

i swoje domy też, i obejścia na czas Gwarków (…), żeby pokazać wszystkim, że są one 

dla nas ważne (mężczyzna, ok. 85 lat, Tarnowskie Góry, zapis. w 2021 r.).

Zapewne dbałość o estetykę przestrzeni publicznej oraz praktyka dekorowania domów 
na Dni Gwarków mają na celu podkreślenie wejścia w czas i przestrzeń odmienne od 
codzienności. Ozdoby wszak oddziałują na zmysły, pobudzają ciekawość i zwracają 
uwagę przechodniów, nadając tym samym miejscu, w którym rozgrywają się wyda-
rzenia, rangę wyjątkowości (Karpińska 2019: 55). Wyraźnie zakreślona przestrzeń 
obchodów dni miasta nie ogranicza się do rynku i jego okolic. Zostaje ona poszerzona 
trzeciego dnia świętowania podczas pochodu. Odtwórcy ról historycznych oraz wi-
dzowie gromadzą się tłumnie przy ul. Opatowickiej, skąd ruszają w stronę ul. Opol-
skiej. Następnie skręcają w ul. Sobieskiego. Dalej idą do ronda Ranoszka i kierują się 
w stronę ul. Piłsudskiego. Przemarsz kończy się na pl. Wolności w pobliżu rynku. Orszak 
porusza się powoli między szpalerem gapiów. Całkowita jego trasa wynosi ok. dwóch 

Fot. 3. Uroczysta inauguracja Dni Gwarków w Tarnowskich Górach (2021).  
Pozyskano z: https://wiadomosci.onet.pl/slask/tarnowskie-gory-gwarki-2021- 
program-imprezy-jakie-atrakcje-i-koncerty/tfnpjnt.
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kilometrów i jest pokonywana w ciągu dwóch godzin. W tym czasie ulica zamienia się 
w obszar wspólnego świętowania. Można skonkludować, że na ludyczność związaną 
ze sferą konsumpcji, będącą jej nieodłączną częścią, „nakłada się” kolejna ludyczność 
przypisana obchodom czasu świątecznego, przez co miasto staje się współcześnie 
w coraz większym stopniu – odwołując się do terminologii zaproponowanej przez Ry-
szarda Kantora – przestrzenią „wypełnioną” ludycznością (Kantor 2013) oraz miejscem 
konsumpcji zabawy, a przywołany przykład tarnogórskiego świętowania znakomicie 
wpisuje się w powszechną obecnie tendencję funkcjonowania kultury popularnej.

Pochód gwarkowski jako widowisko z historią w tle

Najbardziej charakterystycznym elementem Dni Gwarków jest barwny pochód po-
staci odtwarzających dzieje miasta. Jego skład jest ściśle określony: na czele kroczy 
młodzież z napisem „Gwarki”, następnie mażoretki, Tarnogórska Orkiestra Dęta, a za 
nią aktualnie urzędujący burmistrz w todze honorowej, wiceburmistrzowie w to-
gach mieszczańskich oraz rajcowie miejscy. Jedną z ważniejszych postaci jest Adam 
z Tarnowic, czyli pierwszy odnotowany w dokumentach rycerz, właściciel wsi (Hor-
wat 1987: 79–80) (od XVI w. określanej mianem Stare Tarnowice; dzisiejsza dziel-
nica Tarnowskich Gór). We wsi tej odnaleziona została bryła srebronośnego kruszcu 
i w związku z tym rozpoczęto budowę pierwszych szybów wydobywczych. Za Ada-
mem z Tarnowic idzie bohater historycznego podania, czyli chłop Rybka z wołem. 
Zgodnie z przekazem, to on między 1490 a 1516 r. odkrył złoża srebronośnej galeny 
(Szlachcic-Dudzicz 2006: 23, 42). Informatorzy wielokrotnie przywoływali to podanie, 
stąd należy przyjąć, że jest ono wciąż żywe i przekazywane kolejnym pokoleniom. Dalej 
kroczy książę opolski Jan II Dobry, który 30 kwietnia 1526 r. nadał rozrastającej się osa-
dzie prawa miejskie (Nowak 2014: 22–25). Jego spadkobiercą został margrabia Jerzy 
Hohenzollern, także obecny w orszaku. Stałe miejsce w korowodzie zajmuje ponadto 
rycerz Piotr Wrochem, właściciel istniejącego do dziś zamku w Starych Tarnowicach.

Ważną rolę w pochodzie odgrywają postaci związane z przemysłem wydobyw-
czym, czyli gwarkowie niosący transparenty przypominające istotne dla tej gru-
py zawodowej fakty historyczne: w 1526 r. zostały im nadane „wolności górnicze”, 
w 1528 r. właściciel miasta wydał zbiór praw i obowiązków zwany Ordunkiem Gor-
nym (Szlachcic -Dudzicz 2006: 43–47). W formie sceny rodzajowej przywołane zo-
staje również wydarzenie z 1534 r., określane mianem buntu gwarków (Nowak 
2014: 38–40). Z kopalnią nieodłącznie związany jest jej duch, czyli skarbnik, stąd on 
także pojawia się w tarnogórskim widowisku. Jak wspominała Barbara Lis – wielo-
letnia odtwórczyni roli królowej Marysieńki – „rolę Skarbnika powierzano jako za-
szczytne wyróżnienie dzieciom członków zarządu stowarzyszenia, którzy byli już 
po I komunii” ([gk] 2007:14). Obecnie w postać tę wcielają się osoby przypadkowe, 
głównie dzieci ze względu na niski wzrost.
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Głównymi bohaterami tej starannie przygotowanej inscenizacji są król Jan III So-
bieski, jego żona Maria Kazimiera de La Grange d’Arquien, zwana Marysieńką, oraz 
ich syn Jakub. Swą obecnością nawiązują do przemarszu przez Tarnowskie Góry 
króla i wojsk polskich w drodze na Wiedeń oblężony przez Turków. Władca prze-
bywał w mieście od 20 do 22 sierpnia 1683 r. i tutaj żegnał się z żoną. U jego boku 
podąża husaria pod wodzą Stanisława Jana Jabłonowskiego (Kuzio-Podrucki, Woź-
nicki 2003: 15, 17–18). Nieprzypadkowo Sobieski jest jedną z najważniejszych postaci 
kroczących w korowodzie. Widoczna jest tu „tendencja do zawłaszczenia bohaterów 
cieszących się społecznym uznaniem i poprzez wyposażenie ich w wartości cenne 
dla danej grupy, czynienie ich swoimi poprzednikami w nadziei, że część ich splen-
doru spłynie na grupę” (Szacka 2011: 236). Król trwale zapisał się w pamięci zbiorowej 
Polaków jako postać jednoznacznie pozytywna: dobry władca, znakomity dowódca, 
pogromca Turków, „bohater bez skazy”. Mitologizacja i idealizacja przeszłości są czyn-
nikami scalającymi członków wspólnoty tarnogórzan i dającymi poczucie stabilności, 
które stanowi fundament struktur społecznych (Connerton 2012: 91–92).

W widowiskowym korowodzie wyróżnia się wątek komiczny. Jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych bohaterów jest Johann Sedlaczek. W XVIII w. prowadził 
on w Tarnowskich Górach winiarnię (Nowak 2014: 85). Jego atrybutami są becz-
ka wina, na której siedzi, oraz puchar wypełniony trunkiem, którym wznosi toasty. 

Fot. 4. Król Jan III Sobieski na koniu podczas Dni Gwarków (1998). Fot. informatora G.G.
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W 2019 r.właśnie Sedlaczek częstował winem gości, czyli premiera RP Mateusza 
Morawieckiego oraz Bożenę Borys-Szopę, wówczas minister rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej. Alkohol – dawniej spełniający istotną rolę w obrzędach – tu pełni 
funkcję czysto rozrywkową.

W pochodzie uczestniczą ponadto: Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern – król Prus; 
pisarze i poeci, którzy – zgodnie ze źródłami historycznymi – przebywali w Tarnow-
skich Górach, jak np. Johann Wolfgang von Goethe, Ignacy Krasicki; uczeni – Aleksan-
der von Humboldt (przyrodnik i podróżnik), Robert Koch (lekarz, bakteriolog) i osoby 
związane z przemysłem wydobywczym, jak np. Guido Henckel von Donnersmarck. 
Są również obecni duchowni trzech wyznań: ksiądz, rabin i pastor, by upamiętnić 
wielokulturowość i wielowyznaniowość miasta. Ważną rolę pełnią powstańcy śląscy 
oraz żołnierze walczący na frontach I i II wojny światowej (zob. np. Gwarki 1957–2017… 
2017). W barwnym orszaku na uwagę zasługują sceny rodzajowe nasycone treściami 
współczesnymi z udziałem zespołów folklorystycznych (np. z Brynicy, pow. tarno-
górski), orkiestr dętych (np. z Kalet, pow. tarnogórski), strażaków z okolicznych OSP, 
uczniów tarnogórskich szkół oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sys-
tematycznie wprowadzani są nowi bohaterowie, np. od 2019 r. w pochodzie uczest-
niczy Józefa Bramowska – propagatorka polskości na Śląsku, działaczka na rzecz 
kobiet, senatorka RP, Irmgarda Sedlaczek – prawnuczka Johanna Sedlaczka, Erwin 
Sedlaczek – jej starszy brat, doktor nauk chemicznych i Josephina Niedetzky – założy-
cielka Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Tarnowskich Górach (http://gwarki.prv.pl/).

Fot. 5. Johann Sedlaczek na beczce wina podczas pochodu gwarkowskiego (1998).  
Fot. informatora G.G.
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Podsumowując tę część wywodu, mogę stwierdzić, że bez eksponowania historii 
miasta, omawiany pochód byłby tylko zwykłym komercyjnym festynem, balem prze-
bierańców, pozbawionym „czaru” i głębszych znaczeń. Historia jest tu poddawana 
subiektywnej interpretacji. Odwołania do postaci cieszących się społecznym auto-
rytetem oraz ważnych wydarzeń z przeszłości służą budowaniu wizerunku miesz-
kańców Tarnowskich Gór oraz podtrzymaniu tożsamości lokalnej, gdyż bohaterowie 
korowodu stają się postaciami czytelnymi dla członków wspólnoty, ale dla osób 
spoza niej, np. turystów, ich znaczenie może być zgoła nieczytelne (Szacka 2006: 41).

Teatralizacja święta miejskiego: w stronę spektaklu ulicznego

Skupiając się na kategorii mimicry, wyróżnionej przez Rogera Cailloisa, teoretyka 
święta i zabawy (Caillois 1997), eksponować można istotną funkcję strojów w tym 
swoistym przedstawieniu ulicznym, które nie są przypadkowe, ale powinny być wy-
konane z określonych materiałów, posiadać odpowiedni krój oraz być noszone we 
właściwy sposób. Jednoznacznie określają one, kim są poszczególne postaci. Gwarków 
np. charakteryzuje stylizowany na XVI-wieczny ubiór roboczy, czyli kubrak, spodnie, 
buty, skórzany kaptur zapinany pod szyją, który dawniej chronił górników podczas 
pracy, peleryna osłaniająca ramiona przed kapiącą ze stropu wodą, fartuch z grubej 
skóry (Szlachcic-Dudzicz 2006: 86). Kostium i maska pozwalają uzyskać nową tożsa-
mość, na chwilę poudawać, wcielić się w rolę. Oryginalne barwne stroje, kapelusze, 
ozdoby, broń, bryczki, konie, wyuczone gesty i mimika – wszystko to sprawia, że ak-
torzy-amatorzy, kreujący role osób ważnych dla miasta, odczuwają „oderwanie” od 
rzeczywistości, pozwalając również widzom na doświadczenie przeszłości. Analizując 
wypowiedzi odtwórców ról historycznych, można oceniać, że są oni emocjonalnie za-
angażowani w podejmowane działania. Znają najważniejsze fakty z życia bohatera, 
którego rolę odgrywają i dzielą się tą wiedzą z widzami.

Pochód jest wydarzeniem otwartym, przewidującym udział wszystkich osób, które 
odczuwają taką potrzebę. Wzdłuż trasy gromadzi się rozentuzjazmowany tłum ob-
serwatorów, którzy – jak ocenili – czują się pełnoprawnymi uczestnikami tej parady 
ulicznej. Widowisko, angażując różne zmysły poprzez dźwięki (wystrzały z armat, 
spontaniczny śmiech, oklaski), wzrok, smak (wino, przysmaki), zachęca do aktywności 
nie tylko uczestników, ale i publiczność. Rodzi się poczucie więzi pomiędzy aktorami 
a widzami, „stałymi bywalcami”, doskonale znającymi „reguły gry”. Nasuwa się wnio-
sek, że Dni Gwarków są już nie tylko przejawem karnawalizacji współczesnego święta 
miejskiego, ale zyskują również wyraźnie teatralną oprawę (Skórzyńska 2004: 79). Wi-
dowisko to nie ma charakteru całkowicie spontanicznego, ale wymaga długotrwałych 
przygotowań, nakładów finansowych oraz przemyślanej organizacji. Jego scenariusz 
(obecnie obowiązuje opracowany na początku lat 90. XX w. przez Andrzeja Książka) 
posiada ogólny schemat (przez co jest przewidywalny), wyznacza więc reguły zabawy, 
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choć dopuszcza zmiany. Przyjmując formę spektakularnej inscenizacji ulicznej, przy-
ciąga uwagę publiczności, wzbudzając niemały entuzjazm, gdyż jest niecodzienną 
formą spędzania czasu wolnego. Atrakcyjność tego spektaklu związana jest z jego 
wizualnością i widowiskowością, a udział w nim staje się wyrazem zaspokajania ogól-
noludzkich potrzeb typu hedonistycznego.

Wymiar komercyjny współczesnego świętowania

Dni Gwarków to nie tylko barwny pochód inscenizujący wydarzenia z przeszłości mia-
sta, ale również wiele atrakcji dodatkowych o charakterze rozrywkowo-komercyjnym 
rozpisanych na kilka dni. Niektóre z nich już wcześniej przywołałam, można jednak 
dodać jarmark przy ul. Krakowskiej oraz na pl. Wolności (gdzie konsumenci m.in. mają 
możliwość nabycia miejscowych pamiątek), wybory Miss Gwarków, nocne zwiedza-
nie zamku w Starych Tarnowicach. Popularnością cieszą się ponadto Tarnogórski 
Bieg Sedlaczka, piknik dla dzieci, turniej brydża. Jak widać, inwencja organizatorów 
jest bogata. Zróżnicowane propozycje „miłego spędzenia czasu wolnego” dowodzą 
ludycznego charakteru świętowania. O komercyjnym charakterze imprezy świadczy 
długa lista sponsorów eksponowana w mediach, a także obecność osób współfinan-
sujących eventy ludyczne w końcowej części pochodu. Promocja sponsorów i reklama 
ich produktów na stałe wpisały się już w scenariusz tego rodzaju świętowania.

W przestrzeni przeznaczonej na zabawę (głównie okolice rynku) zawsze jest tłok, 
rozmowy przechodniów zagłusza wszechobecny hałas, dominuje śmiech, co jakiś czas 
słychać okrzyki i oklaski. Te zbiorowe manifestacje radości połączone z atmosferą 
pikniku i nastrojem festynu są – w opinii informatorów – świadectwem zadowolenia 
z dobrej zabawy. Rozmaitość atrakcji rozpowszechnianych za pośrednictwem lokal-
nych mediów oraz poprzez wpisy w Internecie, ma na celu przyciągnięcie uwagi ma-
sowych odbiorców – konsumentów zabawy. Co roku w tę kulturę śmiechu i rozrywki 
wprowadzane są pewne modyfikacje, np. w 2019 r. jedną z najbardziej oczekiwanych 
atrakcji ulicznego happeningu był przejazd pracowników Olmet-u, największej firmy 
recyklingowej w Tarnowskich Górach, która zyskała popularność dzięki udziałowi 
w programie Złomowisko.pl, transmitowanemu na kanale Discovery Channel. W po-
chodzie uczestniczyły tzw. gwiazdy tego serialu rozrywkowego: prezes firmy oraz 
zaproszeni goście z branży „złomiarskiej” – Marek Pawłowski (Krzykacz), jego syn 
Janusz (zwany Januszkiem) oraz Edward Kaliński (pan Edek). W związku z udziałem 
bohaterów znanego show telewizyjnego w pochodzie zostały nakręcone cztery odcinki 
specjalne Złomowiska.pl, wyemitowane w Internecie (https://www.discoverychannel.
pl/aktualnosci,3674,n/zlomowisko-pl-zobacz-nowe-przygody-marka-edka-i-ekipy-
-olmetu,307711.html). W niedługim czasie biły one rekordy oglądalności, a święto 
miasta zyskało na popularności. Atrakcje tego typu są kierowane do jak najwięk-
szej liczby odbiorców, bo Dni Gwarków mają być świętem wszystkich – jak ocenili 
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uczestnicy – a nie tylko wybranych grup społecznych. Przez cały czas trwania pochodu 
jest on na bieżąco relacjonowany przez konferansjerów oraz nagrywany, a następnie 
materiały filmowe udostępniane są w serwisie internetowym YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=CsPrBaRti1c). Fragmenty nagrań znajdują się również na stro-
nie internetowej Dni Gwarków (http://gwarki.prv.pl/). W ten sposób dni miasta stają 
się wydarzeniem medialnym.

Fot. 6. Karuzele w pobliżu rynku tarnogórskiego (2021). Fot. B. Kaczmarczyk-Gwóźdź.
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Opisując komercyjny wymiar święta miejskiego, warto podkreślić fakt, że naj-
większym zainteresowaniem publiczności cieszą się koncerty celebrytów i gwiazd 
muzyki pop oraz osób znanych z mediów (w 2011 r. wystąpił Marcin Wyrostek, 
laureat rozrywkowego programu telewizyjnego Mam talent). Liczny udział spo-
łeczności tarnogórskiej zapewniają takie nazwiska i zespoły, jak: Natalia Kukulska 
(2016 r.), Cleo (2017 r.), Margaret (2019 r.), The Dumplings (2019 r.) oraz wielu innych 
wykonawców, zajmujących wysokie pozycje na aktualnych listach przebojów. Kon-
certy, rozłożone na wszystkie dni trwania święta, przyciągają wielu uczestników. 
Warto zauważyć, że występy gwiazd muzyki rozrywkowej zostały zapoczątko-
wane dopiero po 1989 r., kiedy nastąpiły w naszym kraju istotne zmiany polityczne. 
Impreza stopniowo i systematycznie komercjalizowała się, dostosowując się do 
wymogów uniwersalnej kultury globalnej. Powyższe działania mają charakter 
czysto komercyjny i są wyrazem przedsiębiorczości organizatorów, służą bowiem 
popularyzacji „lokalnego towaru”.

Początkowo organizacja Dni Gwarków wynikała z pasji lokalnych działaczy en-
tuzjastów-amatorów i autentycznej potrzeby dbałości o spuściznę przeszłości oraz 
chęci organizacji święta eksponującego tradycje górnicze miasta i okolic. Nawiązania 
do wydarzeń historycznych mają charakter instrumentalny – poza podtrzymywaniem 
tożsamości grupy lokalnej – służą masowej rozrywce, dostarczając show większej 
grupie ludzi. To święto miasta staje się częścią szeroko pojętej kultury popularnej. 
Wprowadzanie ciągłych nowości i modyfikacji w obrębie ogólnego schematu oraz 
dopełnienie świętowania o dodatkowe rozrywki sprawia, że to wydarzenie kulturalne 
staje się coraz bardziej spektakularne i przez to atrakcyjne dla masowego odbiorcy. 
W ten sposób Tarnowskie Góry zyskują swój znak rozpoznawczy – święto, które wpi-
sało się już na stałe w pejzaż miasta.

Święto miasta pod znakiem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

W 2020 r., ze względu na ogólnoświatową pandemię, wszystkie masowe imprezy 
w Polsce zostały odwołane i wiele działań kulturalnych przeniesiono „do” Internetu. 
Tak było również w przypadku tarnogórskiego święta miasta, które nieoficjalnie przy-
brało nazwę Pandemicznych Gwarków (lub Gwarków Kowidowych). W ten sposób 
nastąpiła istotna zmiana: Dni Gwarków stały się rozrywką nastawioną na przyjem-
ność płynącą niekoniecznie z aktywnego, bezpośredniego udziału w świętowaniu, 
ale związaną z oglądaniem i byciem zabawianym, czyli po prostu z konsumowaniem 
zabawy, co z pewnością ułatwiły środki masowego przekazu.

Od sierpnia na facebookowym profilu Gwarki 2020 online można zobaczyć zdję-

cia, nagrania i materiały z minionych edycji. Wśród nich znajdziemy tak archiwalne 
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ciekawostki, jak wspomnienia z Gwarków w 1957 roku (https://www.tarnowskiegory.

info/gwarki-2020-odbeda-sie-online).

Organizacja dni miasta w formie wirtualnej, nawet w czasach koronawirusa i lock-
downu, świadczy o chęci zachowania ciągłości tradycji oraz dostarczenia rozrywki 
potencjalnym adresatom. Jednakże już rok później, mimo trwającej pandemii, orga-
nizatorzy zrezygnowali z pomysłu „wirtualnego świętowania” i zaproponowali od-
biorcom tzw. Gwarki Lokalnie:

Przez trzy dni postacie historyczne będą poruszały się po Tarnowskich Górach i trzeba 

będzie sobie indywidualnie pospacerować, żeby na nie natrafić. Nie idziemy na pochód, 

ale możliwe, że pochód przyjdzie do nas (https://radiopiekary.pl/gwarki-2021-w-tar-

nowskich-gorach-beda-inne-niz-zwykle/).

Wprowadzenie możliwości indywidualnego spotkania z bohaterami happeningu 
w okolicach rynku, jest dowodem na istnienie wciąż żywej potrzeby uczestnictwa 
mieszkańców miasta i okolic w tej imprezie plenerowej oraz oddania się atmosfe-
rze radości i przyjemnego spędzania czasu wolnego. Tego typu formy aktywności 
są niewątpliwie alternatywą dla coraz bardziej powszechnej rzeczywistości wirtu-
alnej, gdyż pozwalają na nawiązanie bezpośrednich relacji z innymi ludźmi, nawet 
jeżeli są to relacje krótkotrwałe.

Fot. 7. Wejście postaci historycznych na rynek tarnogórski (2021). 
Fot. B. Kaczmarczyk-Gwóźdź.
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Uwagi końcowe o zabawie i świętowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego

Dni Gwarków stały się oryginalną formą świętowania przejmującą przestrzeń miejską, 
integrującą społeczność lokalną i pełniącą funkcję ludyczną. Ich uczestnicy podkreślają 
swą odrębność oraz oryginalność na tle całego kraju. Gwarkowski performans służy 
rozwijaniu więzi lokalnej i tworzeniu identyfikacji z miejscem, czyli Tarnowskimi Gó-
rami, oraz konstruowaniu zbiorowej tożsamości i budowaniu wspólnoty. Nie wyklucza 
udziału przypadkowych turystów, nastawionych na poszukiwanie wrażeń, gdyż oma-
wiane święto miasta realizuje ludzką potrzebę żywiołowości i radości. Wszak „homo 
sapiens czasów współczesnych bynajmniej nie łączy harmonijnie swojej obecności 
w obu rzeczywistościach [realnej i „na niby”], jego celem jest nieustanna obecność 
w rzeczywistości zabawy” (Kantor 2014: 78). Dni Gwarków wpisują się w teatralizujący 
się nurt kultury popularnej i w związku z tym podlegają komercjalizacji, wyzwalając 
nowe formy świętowania. Wszystko wskazuje na to, że ten trend w kulturze będzie 
utrzymywał się w przyszłości, gdyż na inscenizacje plenerowe z dużą dawką ludyczno-
ści jest zapotrzebowanie odbiorców, spragnionych rozrywki połączonej z konsumpcją 
po wielomiesięcznym lockdownie.
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Streszczenie

Autorka zainteresowała się problematyką ekspansji ludyczności w kulturze współczesnej jako 
przestrzeni konsumpcyjno-zabawowej. Przedmiotem analizy uczyniła Dni Gwarków – kilku-
dniową imprezę plenerową, organizowaną cyklicznie w Tarnowskich Górach (woj. śląskie), wyeks-
ponowała odbywający się trzeciego dnia świętowania pochód, obrazujący najważniejsze wyda-
rzenia i postaci z historii miasta. Celem badań empirycznych i analizy pozyskanego materiału 
była próba odpowiedzi na pytania: co jest przyczyną tak dużej popularności masowych imprez 
plenerowych oraz jakim celom służy ich organizacja. Autorka, odnosząc się do specyfiki regio-
nalnej tego święta miejskiego, skoncentrowała się na czasie i miejscu obchodów oraz omówiła 
pochód w kontekście skonwencjonalizowanego widowiska teatralnego z historią w tle (ekspo-
nując bohaterów oraz teatralną oprawę inscenizacji ulicznej).

Słowa kluczowe: ludyczność, miasto, widowisko uliczne, integracja, Dni Gwarków, Tarnowskie Góry

Summary

The author is interested in the issue of the expansion of the ludic element in contemporary cul-
ture seen as a space of consumption and fun. The subject of the analysis was a few days long 
outdoor event called “Dni Gwarków”, organised cyclically in Tarnowskie Góry (Silesian voivode-
ship), and she particularly highlighted the parade illustrating the most important events and 
figures from the history of the city, which takes place on the third day of the celebrations. The 
aim of the empirical research and analysis of the collected material was an attempt to discover 
the reason for such a high popularity of mass outdoor events and determine the purposes of 
their organisation. Referring to the regional specificity of this urban festival, the author focused 
on the time and place of the celebrations and analysed the parade in the context of a conven-
tionalized theatrical show with history in the background, bringing the heroes and theatrical 
setting of the street performance to the fore of her analysis.

Keywords: ludic character, city, street show, integration, Dni Gwarków, Tarnowskie Góry
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Moczka jest jak Śląsk.  
Króluje w ni roztomajtość 
a wolność… O regionalnej 
specyfice deseru wigilijnego

Moczka is like Silesia. 
It is characterised by variety and freedom…  

On the regional specificity of the Christmas Eve dessert

Wigilia – czas niezwykły

Wigilia świąt Bożego Narodzenia, odbywająca się 24 grudnia, „ma u nas ze wszystkich 
świąt cechę najbardziej rodzinną, domową, serdeczną, odpowiadającą zwyczajom 
i charakterom mieszkańców, które są towarzyskie, gościnne, otwarte” – pisał ponad 
sto lat temu Zygmunt Gloger (Gloger 1920: 26). Pod nazwą „wigilia” kryje się zarówno 
określenie dnia poprzedzającego Boże Narodzenie, jak i wieczerzy, rozpoczynającej 
świętowanie z okazji narodzin Chrystusa, którą dawniej nazywano wilią, wigilią, po-
śnikiem, postnikiem, obiadem, Bożym obiadem, kutią (Ogrodowska 2009: 21). Ten 
uroczysty posiłek, współcześnie nadal podniośle celebrowany 1, swoim charakterem 

 1 Współcześnie, jak wynika z badań CBOS (2019 r.), Polacy – niezależnie od poziomu indywidualnej reli-
gijności i przekonań dotyczących istoty świąt Bożego Narodzenia – podtrzymują świąteczne tradycje 
i zwyczaje. Do powszechnie stosowanych praktyk należą: wzajemne składanie sobie życzeń (99%), dzie-
lenie się opłatkiem (98%), spożywanie tradycyjnych wigilijnych potraw (98%), przystrajanie choinki (97%), 
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nawiązujący do obrzędów zadusznych (Klimaszewska 1981: 132–134), jest momentem 
szczególnym, przepełnionym praktykami zwyczajowymi i wierzeniowymi, które sta-
nowią o jego wyjątkowości i unikatowym charakterze (Zadrożyńska 1985: 51–65). Stół 
wigilijny, zgodnie z tradycją, zastawiony jest postnymi potrawami. Produkty, stano-
wiące podstawę wigilijnych dań, pochodzą z pięciu przestrzeni: z pola, sadu, ogrodu, 
lasu i wody. Dawniej przypisywano im magiczne i lecznicze właściwości (Zadrożyńska 
2003: 276–279; Łeńska-Bąk 2010: 252–278). Jakie zatem są to ingredienty? Należą do 
nich: zboża, kasze, ziemniaki, kapusta, groch, fasola, mak, grzyby, ryby, śledzie, su-
szone owoce, miód, jabłka, orzechy.

Z literatury przedmiotu wynika, iż od lat 20. XX w. do typowych śląskich potraw 
wigilijnych, tworzących konkretny i stabilny zestaw, zalicza się w Opolskiem, jak 
i w Katowickiem, następujące zupy (w zależności od tradycji spożywania jedna lub 
dwie do wyboru): siemieniotkę (konopiotkę), grzybową, fasolową, grochową, rosół 
z karpia i innych ryb (zazwyczaj z głów), w dalszej kolejności ryby i śledzie pod wie-
loma postaciami (smażone, marynowane w zalewie, ze śmietaną, w oleju, w galare-
cie), kapustę z grochem, kapustę z grzybami, ziemniaki, kompot z owoców suszonych 
(z tzw. pieczek) 2 oraz dwa desery: makówki i moczkę oraz różne wypieki (Gądkówna 
1932: 3–4; Steuer 1937: 40; Pośpiech 1987: 52–54; Szromba-Rysowa 1978: 86–87; 
Simonides 1991: 274–276). Na pograniczu śląsko-morawskim (Raciborskie) zamiast 
kapusty z grochem lub z grzybami podaje się surówkę z kiszonej kapusty. Z kolei na 
Śląsku Cieszyńskim do tradycyjnych specjałów wigilijnych należą: strucle z mlekiem, 
cienkie kiszki wieprzowe nadziewane kaszą (z prosa) ugotowane w zupie i dopra-
wione śmietaną, zupa grochowa lub groch na sucho i okraszony masłem, zupa faso-
lowa z pieczkami, grysik, kapusta z ziemniakami, a od okresu międzywojennego także 
smażony karp i zupa z ryb (Ondrusz 2016: 511; Szymik 2012: 36).

Z powyższego zestawu potraw wigilijnych przedmiotem niniejszego artykułu 
uczyniono moczkę. Wybrano ten specjał ze względu na fakt, iż współcześnie – w po-
równaniu do innych wigilijnych dań o charakterze deseru, np. makówek – jest naj-
częściej modyfikowana, jak również uważa się ją za przysmak, którym delektują się 
przede wszystkim przedstawiciele starszego pokolenia. Zasadniczym celem pracy jest 
omówienie i analiza funkcjonowania moczki w kontekście tradycji i współczesności. 
Autorka wskazuje na występujące nazwy, zasięg występowania i warianty moczki 
(związane z różnorodnością składników i sposobami przyrządzenia), także na jej zna-
czenie jako daru. Zaprezentowane wnioski zostały opracowane na podstawie dwóch 

wzajemne odwiedziny, wymiana życzeń z krewnymi i znajomymi (95%), dodatkowe nakrycie dla nie-
spodziewanego gościa (91%), przygotowanie prezentów pod choinkę (91%), zachowanie postu w Wigi-
lię (88%), śpiewanie kolęd (88%), oczekiwanie z rozpoczęciem kolacji wigilijnej na pierwszą gwiazdkę 
(73%), odwiedzanie grobów bliskich (83%) (Bożewicz 2019: 1–6).

 2 Suszone owoce były podstawą innych jeszcze potraw świątecznych: kompotu wigilijnego, biermuszki, 
germuszki, bryi (Przymuszała, Świtała-Trybek 2021: 94–96; 179–180; 305–306; 371–374).
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źródeł: pisanych (dostępna literatura przedmiotu) i wywołanych, do których należą 
materiały zebrane podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2019–2021 
na obszarze Górnego Śląska w obrębie dwóch województw: śląskiego i opolskiego 
w społecznościach wiejskich 3, jak i miejskich. Informatorami były osoby reprezentu-
jące młode (głównie młodzież, z wyłączeniem uczniów młodszych klas szkół podsta-
wowych i przedszkolaków), średnie i najstarsze pokolenie. Autorka przyjęła również 
rolę obserwatora uczestniczącego podczas imprez i warsztatów kulinarnych poświę-
conych dziedzictwu kulinarnemu Śląska.

Moczka – obszar i tradycja przyrządzania

Moczka należy do charakterystycznych potraw wigilijnych występujących na Górnym 
Śląsku. Jak pisze Janusz Bohdanowicz: „bardzo powszechną, a jednocześnie specy-
ficzną wyłącznie dla tego obszaru, jest <<mołczka>>, <<mocka>>. Jest to potrawa 
słodka, której składniki stanowią piernik, rodzynki, orzechy, cukier lub miód, suszone 
śliwki, a niekiedy również pasternak” (Bohdanowicz 1996: 59). Specjał ten ma wiele 
wariantów (o których będzie mowa później), w różnych częściach regionu przyjmuje 
następujące nazwy: moczka, mocka (Katowickie), maćka, mołcka, moucka, mocka 
(Opolskie), maczka, mauczka (Raciborskie) oraz bryja, moczka (Rybnickie, Cieszyńskie) 4.

Moczka, podobnie jak siemieniotka, należy do najstarszych śląskich potraw obrzę-
dowych (Sztabowa 1985: 20). Tradycja jej przyrządzania sięga drugiej połowy XIX w. 
Informacje o tym przysmaku zanotował ks. Michał Przywara (kapłan, językoznawca, 
publicysta, folklorysta), który – charakteryzując zwyczaje i obrzędy wigilijne w Opol-
skiem – tak pisał:

Do wieczerzy kładzie się na stół słomę, a na tą obrus. Zwyczajnie cały rok się obejdzie bez 

obrusa, w Wilią musi być. Na miejsce swoje kładzie gospodarz i gospodyni do słomy pod 

obrus „mieszek” [woreczek] z pieniędzmi, drudzy, jeżeli mają też jaki „piątak” goły, aby ich 

 3 Badania te są częścią trwającego projektu naukowego dotyczącego dziedzictwa kulinarnego Śląska. 
Większość zebranych materiałów jest efektem wywiadów z członkiniami kół gospodyń wiejskich.

 4 Pod określeniami moczka i bryja występują również inne potrawy kuchni śląskiej. Pierwsza przywo-
łana nazwa oznacza gęsty sos z masła i mąki w licznych wariantach z różnymi dodatkami, najczęściej 
z owocami (śliwkami, gruszkami, jagodami), warzywami (np. chrzanem, kiszonymi ogórkami, cebulą), 
a także grzybami, od którego sos bierze nazwę (np. moczka gruszkowa czy moczka chrzanowa), który 
zwykle podawany jest do klusek, ziemniaków lub mięsa. Moczką jest też danie z pokrojonych podrobów, 
warzyw i przypraw przyrządzane w czasie świniobicia, serwowane także na weselach (Przymuszała, 
Świtała-Trybek 2021: 371–374). Z kolei pod nazwą bryja kryją się następujące dania: 1. zupa owocowa 
z rozgotowanych świeżych lub suszonych owoców z dodatkiem soli, cukru oraz zasmażki, czasem pier-
nika, wzbogacana innymi składnikami, jak bryndza, śmietana lub skwarki; 2. gęsta masa z rozgotowa-
nych owoców, spożywana na zimno jako dodatek do chleba lub wykorzystywana jako nadzienie do 
kołaczy; 3. gęsta potrawa z mąki razowej albo kaszy, gotowana na mleku lub wodzie; 4. zupa z mięsa, 
czyli rosół (Przymuszała, Świtała-Trybek 2021: 94–96).
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się przez rok pieniądze dzierzały (aby im się lągły). Potrawy: 1. Siem[iańka]. 2. Makówka. 

3. Maczka powidłowa. 4. Śledź, ryby. 5. Strucla z miodku. 6. Kapusta z grochem, pieczorki.

(...) Przyniosą maczke z śliw (powideł) lub pieczarków z chlebem, kapustą z kloskami, 

śledzia z kartoflami, kogo stanie na rybę, to gotowane z maczką z piernikiem, pietruszką, 

cebulą i wszystkimi przyprawami (Pośpiech 1996: 103).

W latach 20. XX w. o moczce wspominał w materiałach etnograficznych Łukasz Wallis 
(folklorysta, zbieracz pieśni ludowych, dokumentalista zwyczajów, przysłów i podań 
śląskich) przy omówieniu potraw wigilijnych w powiatach bytomskim i świętochło-
wickim (Wallis 1926: 20). Z lat 30. i 40. tego samego stulecia pochodzą wiadomości 
o tym specjale z obszaru przemysłowego Górnego Śląska (Gądkówna 1932: 3–4), 
południowej części Raciborskiego (Steuer 1937: 40), także z Knurowa (Materiały. 
Zwyczaje wigilijne… 1937: 43) i Rybnickiego (Swoboda 1947: 219), natomiast w okre-
sie późniejszym (lata 60.–70.) z powiatu opolskiego (Nasz 1964: 49), Dzierżysławic 
(koło Prudnika) i Dąbrówki Wielkiej, dziś dzielnicy Piekar Śląskich (Szromba-Rysowa 
1978: 74). Nadto informacje o moczce pojawiają się w opublikowanych wspomnieniach 
Ślązaków (np. Myszyńska 2006: 29), licznych poradnikach kulinarnych (np. Słomczyń-
ska i Sochacka 1980: 404–405; Sztabowa 1985: 37; Łabońska 1996: 117, Szołtysek 
2003: 34–36; Smolińska 2004: 176–177; Szymanderska 2010: 439; Świtała-Mastalerz, 
Świtała-Trybek 2008: 108–109; Rączka 2015: 103).

Pod koniec XIX w. deser piernikowy, uważany za bardzo wykwintny przez doda-
nie do niego cukru i piernika, podawano w Dzierżysławicach (gmina Głogówek) nie 
tylko podczas kolacji wigilijnej, ale także w trakcie innych ważnych uroczystości do-
rocznych: odpustu parafialnego i kiermaszu, był on także specjałem uczty weselnej 
w Dąbrówce Wielkiej (Szromba-Rysowa 1978: 74–75) i na pograniczu polsko-czeskim 
w powiecie raciborskim (Lach 2000: 72).

Rytuał przygotowania

Każdej czynności, będącej elementem obrzędowości, przypisana jest odpowiednia 
oprawa i ustalone wzory zachowań, które „niosą określone treści systemu wartości” 
(Pełka 1986: 357). Znajomość tego kodu dotyczy również przygotowania pokarmów 
stanowiących jadłospis uroczystego posiłku wigilijnego, który jeszcze współcześnie 
zachował niektóre cechy dawnej uczty obrzędowej. W śląskiej tradycji kulinarnej 
moczka jest potrawą o „swoistej wartości symbolicznej” ze względu na zawarte 
w niej składniki oraz walory smakowe (Gerlich, Gerlich 1995: 73). Jednakże, w porów-
naniu do pierwszej połowy XX w., co wynika z badań empirycznych, zarówno liczba, 
jak i różnorodność ingredientów uległa zdecydowanej zmianie. Obecnie jest ich dużo 
więcej, co spowodowane jest m.in. dostępem do produktów, których dawniej nie 
było na rynku artykułów żywnościowych. Nie bez znaczenia jest fakt, iż przyczyną 



203

Dorota Świtała-Trybek  Moczka jest jak Śląsk. Króluje w ni roztomajtość a wolność…

„wzbogacania” moczki w kolejnych dekadach stało się polepszenie warunków byto-
wych społeczeństwa i inwencja samych gospodyń decydujących o ostatecznym wy-
glądzie i smaku potrawy. Co zatem wchodzi w skład moczki? Do bazowych i stałych 
składników należą: owoce suszone (jabłka, gruszki, śliwki) wraz z bakaliami (głównie 
rodzynkami, migdałami i orzechami włoskimi) oraz piernik. Pozostałe (jest ich bardzo 
dużo: kompot z truskawek, kompot z agrestu, powidła śliwkowe, ananas z puszki, 
czekolada, kokos, zasmażka bądź zawiesina z mąki, wino, ciemne piwo, spirytus) sta-
nowią dowolny wybór osób, które zajmują się przyrządzaniem tego specjału. Od razu 
trzeba podkreślić, że nie ma dzisiaj jednej receptury moczki, a ona sama występuje 
w wielu wariantach, co można chociażby zobaczyć w licznych książkach i folderach 
kulinarnych oraz w programach kulinarnych i na portalach internetowych (zob. fot. 1).

Owoce suszone przez bardzo długi czas pochodziły z gospodarstw domowych. Po 
ich zbiorze (w sierpniu, wrześniu bądź październiku) w ogródkach lub sadach, albo też 
po zakupie w sklepie czy na targowisku, gospodynie suszyły śliwki, jabłka i gruszki 
zazwyczaj w bratrurze (trąbie), czyli w piekarniku pieca, czasem na samym piecu.

U nas w domu owoce suszyła babcia w swoim piecu, takim z płytami żeliwnymi, pale-

niskiem i bratrułą. Suszyła je też na samym piecu, ale jak do pieca się już nie dokładało 

węgla i płyty nie były mocno nagrzane. Układała owoce na samych brzegach (kobieta, 

l. 69, Tarnowskie Góry, zapis 2021 r.).

Fot. 1. Moczka; Lubliniec (2020). Fot. D. Świtała-Trybek.
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Współcześnie praktyka suszenia owoców 
(i warzyw) w wielu domach nadal jest prakty-
kowana, jednakże stare piece z charakterystycz-
nymi bratrułami zastępowane są specjalnymi 
suszarkami. Coraz częściej do moczki dodaje 
się także, oprócz wspomnianych, inne jeszcze 
suszone owoce, często egzotyczne, jak np.: figi, 
daktyle, śliwki kalifornijskie, wcześniej nieznane 
i niedostępne bakalie (głównie odmiany dużych 
rodzynek, orzechy makadamii, brazylijskie, pe-
kany, nerkowce), co zdaniem wielu informatorów 
czyni potrawę „bardziej luksusową”, „wykwintną”, 
„niepowtarzalną”, „bogatą, bo w niej są same 
dobroci”. Wielu rozmówców (głównie z najstar-
szego pokolenia) stoi na straży moczki w daw-
nej wersji, uznając, że potrawa ma zawierać 
przede wszystkim produkty, które były w niej 
„od zawsze”. Kategoria „od zawsze” związana jest 
z przestrzenią kulturową domu i gospodarstwa, 
a w jej obrębie z funkcjonowaniem tradycji, „tak 
ważnej dla obrazu wartości symbolicznych i mi-
tycznych” (Bukowska-Floreńska 2001: 67). Ak-
tualnie modyfikacje moczki pod kątem doboru 
nowych składników są rzeczą naturalną, stąd 
na niejednym śląskim stole wigilijnym pojawia 
się moczka z orzechami nerkowca i makadamii. 
Dla kupujących w sklepach dostępne są również 
gotowe zestawy suszonych owoców.

Kolejnym ważnym składnikiem jest piernik. 
Nie jest to słodki wypiek, przekładany często 
powidłami czy konfiturą, ale piernik w wersji 
deserowej, twardszy, o ciemniejszym kolorze, 
pieczony głównie w kształcie dużych prostoką-
tów 5, następnie krojonych na mniejsze kawałki 
i kupowany na wagę. W takiej wersji można go 
nabyć tylko w okresie adwentu w wybranych 
piekarniach i cukierniach (zob. fot. 2 i 3).

 5 W ostatnich kilku latach można było zauważyć, że w niektórych piekarniach wypiekany jest piernik 
w kształcie prostokątnej kilogramowej babki, która jest zapakowana w folię.

Fot. 2. Piernik w ofercie świątecznej; Kochłowice 
(2021). Fot. D. Świtała-Trybek.

Fot. 3. Piernik do moczki; Przyszowice (2021). 
Fot. D. Świtała-Trybek.
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Piernik nadaje moczce charakterystycznego smaku, koloru, zapewniając także 
odpowiednią konsystencję (zagęszcza ją). To dzięki niemu potrawę zalicza się do wy-
twornych. Przypomnijmy, że dawniej piernik uważano za produkt luksusowy, począt-
kowo gustowali w nim jedynie przedstawiciele warstw wyższych, dopiero w XIX w., 
dzięki zastąpieniu miodu syropem buraczanym, zaczął być dostępny dla innych grup 
społecznych. Pieczono go według różnych receptur (pilnie strzeżonych), uważano za 
artykuł o właściwościach magicznych (m.in. ze względu na użyte składniki, np. miód, 
goździki), trwały (można go przechowywać bardzo długo) i zdrowy (sprzedawano go 
w aptece przeciw różnym dolegliwościom) (Ogrodowska 2010: 79–80). Odpowiedniej 
jakości piernik do moczki jest niezwykle pożądanym i cenionym produktem, ponieważ, 
jak zaznaczają informatorzy:

(…) na byle jakim pierniku moczka nie wyjdzie, bydzie byle jako a ona musi mieć tyn 

smak i tyn zapach. Kiedyś żona kozała mi kupić piernik do moczki. No i kupiłech, ale 

w inny piekarni niż mi kozała. I co sie okazało, że nie był dobry, a ta moczka z niego 

zrobiono, nom nie smakowała. Już podczas warzynia żona narzekała (mężczyzna, l. 76, 

Paniówki, zapis 2021 r.).

Obróbka piernika podczas przyrządzania moczki (z dodatkiem tego składnika na-
zywana moczką piernikową) jest zróżnicowana: kroi się go w kostkę i dodaje bez-
pośrednio do gorącego wywaru, albo wcześniej moczy się i w tej formie wlewa do 
gotującej się potrawy. Aby piernik był bardziej aksamitny, zdaniem rozmówców, trze 
się go na tarce, w tym samym celu przeciska się namoczony wypiek przez praskę do 
ziemniaków lub przez sitko.

Z zarejestrowanych w ostatnich kilku latach wywiadów wynika, iż w jednych ro-
dzinach śląskich przygotowuje się moczkę na wywarze z owoców suszonych, w in-
nych na wywarze warzywnym z dodatkiem pasternaku (moczka pasternakowa), na 
wywarze z głów karpi z jarzynami, dodaje się także ciemne piwo i wino (dawniej 
domowego wyrobu). Jak zatem widać z powyższego wykazu składników, ich liczba 
i różnorodność jest imponująca. Każda gospodyni 6 korzysta z wybranych przez siebie 
produktów, które uważa za właściwe.

W mojej rodzinie nigdy nie dodawano do maczki orzechów włoskich, bo oma mawiała, 

że ,,nie budzie nam nic dróżdżeć pod zubami”. Nie dajemy też skórki z cytryny, tylko sok 

z połowy cytryny. Kiedyś zrobiłam ze skórką i domownikom nie smakowała. Usłysza-

łam wtedy, że ,,to ni recept od omy Milki, ta maczka ma ganc inszy smak”. Pamiętam, 

że dawniej oma dodawała jeszcze syrop z buraków cukrowych (nazywała go melasą). 

 6 Z moich badań terenowych wynika, że osobami przygotowującymi moczkę są w zdecydowanej więk-
szości kobiety. Tylko trzech informatorów przyznało, że potrawę w ich domu przyrządza mężczyzna.
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Zawsze po wykopkach obierała i tarła na tarce buraki, potem to gotowała w wielkim 

starym garnku, który się nie przypalał (na starym węglowym piecu kuchennym to stało 

w rogu). Po kilku dniach robił się z tego gęsty ciemnobrązowy syrop. Przelewała go do 

słoików na gumę i klamrę (tzw. weków) i pasteryzowała. W piwnicy w spiżarni był jeden 

regał krauzów z melasu. Po jej śmierci jeszcze kilka lat korzystaliśmy z tych zapasów. 

Mama już tego nie robiła, ja też nie (kobieta, l. 42, Krzanowice, zapis 2021 r.).

Moja moczka jest inna niż mojej mamy, na bogato. Są w niej suszone owoce, piernik 

i bakalie, ale i ananas pokrojony w kostkę, czekolada gorzka i na koniec wlewam bu-

telkę ciemnego piwa. Taką moczkę mamy każdego roku, smakuje wszystkim naszym 

gościom, którzy przychodzą do nas w drugi dzień świąt (kobieta, l. 54, Sierakowice, 

zapis 2021 r.).

Proces przygotowania moczki jest złożony, wymaga pracy i czasu. Czynności, jakie 
wykonywane są przy jej przyrządzaniu, dotyczą nie tylko samego gotowania, ale 
wcześniejszej obróbki poszczególnych składników: namoczenia owoców suszonych 
i piernika, obrania orzechów i migdałów, pokrojenia ich, zrobienia zasmażki lub za-
wiesiny z mąki, dodania na odpowiednim etapie szykowania innych ingredientów, 
np. czekolady, miodu, soku cytrynowego, wiórków kokosowych, rumu, piwa itd., i na 
końcu pilnowania, aby potrawa nie przypaliła się w garnku podczas „dochodzenia”. 
Oczywiście wcześniej należy zadbać o zgromadzenie wszystkich składników.

Informatorzy podkreślali, że największe różnice podczas wykonywania specjału 
dotyczą dodawanych składników, które nadają potrawie ostateczny smak.

Dzień przed robieniem maczki trzeba ugotować wywar warzywny. Warzywa trzymać 

w wywarze całą noc. Pokroić też w kostkę piernik i zalać go wrzątkiem (przez noc zmięk-

nie), następnego dnia pomieszać go ręką. Do piernika dodać wywar z warzyw (z warzyw 

robimy kartofelzalat), następnie dodać pokrojone bakalie, pokrojone suszone owoce, 

owoce z kompotów i pokruszoną czekoladę. Wszystko gotować na lekkim ogniu, często 

mieszając, bo łatwo się przypala. Gdy maczka jest za gęsta, dolać kompot. Posłodzić 

według uznania, od kilku lat słodzę cukrem trzcinowym, jest słodszy, mniej go daję. Na 

koniec okrasić roztopionym, sklarowanym masłem. Ja już nie zagęszczam mąką, jest 

wystarczającą gęsta (kobieta, l. 42, Bieńkowice, zapis 2019 r.).

U nas w domu robimy moczkę tak: najpierw idą śliwki suszone i one się gotują w wodzie. 

To muszą być śliwki suszone, nasze polskie, potem dodaje się różne bakalie, morele, dak-

tyle, takie bakalie już nie za bardzo tradycyjne, dalej rodzynki, wszystkie owoce suszone, 

najwięcej jabłek i gruszek, dużo orzechów (laskowe, włoskie). My ten piernik normalnie 

moczymy w wodzie, a potem na koniec takie wielkie sitko bierzemy i tak trzemy ten 

piernik, żeby on zagęścił moczkę. Tego piernika dodajemy tyle, żeby moczka była gęsta. 
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Ja jeszcze potem dodaję dwie tabliczki gorzkiej czekolady i cytrynę na koniec. Moczka 

jest droga i bardzo dobra (kobieta, l. ok. 40, Brynica, zapis 2020 r.).

Jak wcześniej wspomniano, moczka nie we wszystkich rodzinach śląskich jest przyrzą-
dzana. Do przyczyn jej nieobecności na wigilijnym stole należy brak tradycji spożywa-
nia potrawy w domu rodzinnym oraz nietolerowanie jej smaku przez domowników, 
także niechęć do konsumpcji z powodu wyglądu. 

U nas na wigilii nigdy moczki nie było. Ani babcia ze strony mamy (z Januszkowic), ani ze 

strony taty (z Wojciechowa), nie szykowały moczki. U nas w domu na wigilii ze słodkości 

zawsze są makówki i pierniki (kobieta, l. ok. 35, Paczyna, zapis 2021 r.).

W moim rodzinnym domu zawsze gotowaliśmy moczkę na wigilię. Robiłam ją jeszcze, 

jak wyszłam za mąż. Ale mężowi nie za bardzo smakowała. Trochę zjadł, ale dużo zo-

stawało. Jak pojawiły się dzieci, to też nie chciały jej jeść. I wtedy zrezygnowałam. Te-

raz moczkę, ale tylko dla mnie dostaję każdego roku od szwagierki. U niej w rodzinie 

wszyscy się nią zajadają (kobieta, l. 47, Borowa Wieś, zapis 2019 r.).

W konsumowaniu jedzenia rolę odgrywają wszystkie zmysły. Dla młodego pokolenia 
konsystencja moczki (przypomina gęstą zupę lub budyń z dodatkami) i jej barwa (od 
jasnej po ciemnobrązową) sprawiają, że potrawa kolorystycznie jest nacechowana 
ujemnie, kojarzy się z czymś obrzydliwym, trudnym do zaakceptowania: „Jak się pa-
trzy na tę potrawę, to przypomina jedzenie już zjedzone i następnie wyplute albo 
podobne, pani wie do czego …” (mężczyzna, l. 21, Opole, zapis 2021 r.).

Wigilijna moczka występuje nie tylko w rodzinach autochtonicznych, ale także 
w tych, w których jeden ze współmałżonków pochodzi spoza Śląska. Oczywiście, że 
w takiej sytuacji zestawy potraw mieszają się, wzbogacając nie tylko menu uroczy-
stej kolacji, ale także wzmacniając przekaz kulturowy dotyczący świętowania wigilii 
i jej regionalnego zróżnicowania.

W moim domu jest taki niepisany zwyczaj, że z moczką do nas na wigilię przychodzi 

ciocia – siostra taty. Rodzina mamy ma wschodnie korzenie i moczka nie była tam 

znana. Za to ojciec jest Ślązakiem, urodził się w Wilkowyjach (dziś jest to dzielnica 

Tychów) i ta moczka dzięki cioci trafiła do naszego domu. Ciocię nazywamy specja-

listką od moczki. Moczka w jej wydaniu smakuje wszystkim (kobieta, l. 28, Szymi-

szów, zapis 2021 r.).

U mnie w domu na wigilii jest moćka i też kutia. Moi dziadkowie pochodzą ze Wschodu, 

a mąż mojej cioci, który mieszka w Jastrzębiu Zdroju, przyniósł tę moćkę do nas, do 

domu, a mój tato tę kutię. No i tak się u nas stało, że mamy to i to. Mój tato zawsze 
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zajmuje się robieniem kutii, a wujek, jak wszyscy są w domu na święta, to robi moćkę. 

Oba desery są pyszne (kobieta, l.20, Opole, zapis 2021 r.).

Degustacja

„Jedzenie jest nieodrodnie społeczną praktyką uwikłaną w sieć znaczeń kulturowych” 
(Shusterman 2017: 37), których przykładem jest także uroczysty posiłek spożywany 
24 grudnia. Degustacja moczki odbywa się w określonych okolicznościach i czasie 
(wieczerza wigilijna, posiłki w dni świąt Bożego Narodzenia), zazwyczaj w większej 
grupie osób (o różnym stopniu pokrewieństwa), które – zgodnie z tradycją – wypeł-
niają (z mniejszym bądź większym zaangażowaniem) określone praktyki zwyczajowe 
i konsumują ustalone potrawy. Na podstawie zarejestrowanych wypowiedzi można 
sądzić, iż obecnie moczka jest przede wszystkim smakołykiem średniego i starszego 
pokolenia. Wydaje się, że w tej kwestii niewiele zmieniło się, na co zwrócono już 
uwagę w latach 60. XX stulecia: „Potrawa ta to przede wszystkim przysmak wigilijny 
starych ludzi” (Nasz 1967: 49). Starsi informatorzy podkreślali, iż jest to ich ulubiona 
potrawa, a dla niektórych wręcz obowiązkowa: „bez moczki nie ma wigilii”, „moczka 
to na wigilii jest u nos zawsze”.

Pamiętam z dzieciństwa, jak babcia z mamą szykowały moczkę, ale żadne z dzieci jej 

potem nie jadły. Ja też. Tylko dorośli się nią zachwycali: hm, ale dobra, lepsza niż w ze-

szłym roku... Młodsze pokolenie nie chciało jej jeść ze względu na to, jak wyglądała. 

A wyglądała nieciekawie. Dopiero jak dorośliśmy, zaczęliśmy jeść moczkę i doceniać jej 

niepowtarzalny smak. Moje dzieci (11 i 13 lat) teraz też jej nie jedzą, bo „źle wygląda”. 

Mam nadzieję, że kiedyś przekonają się do moczki, tak jak ja się przekonałam (kobieta, 

l. 39, Przyszowice, zapis 2021 r.).

Młode pokolenie dopiero wraz z wchodzeniem w dorosłość i założeniem własnej ro-
dziny odkrywa kulinarny „potencjał” moczki i wprowadza ją do świątecznego menu, 
doceniając nie tylko jej walory, ale kierując się tradycją przyrządzania w domu rodzin-
nym. Taki powrót, a raczej odkrywanie smaków dzieciństwa tkwiących w pamięci, jest 
możliwe dzięki naturalnej transmisji międzypokoleniowej (Smolińska 1993: 74–89), jak 
i środkom masowego przekazu 7, które są współcześnie ważnym nośnikiem wiedzy 
o dziedzictwie kulturowym (kulinarnym), mającym wpływ na identyfikację z regio-
nem urodzenia oraz zamieszkania.

 7 Przykładem są kulinarne programy telewizyjne i radiowe. W grudniu 2015, 2016, 2018, 2021 r. w TVP3 
Katowice w programie „Rączka gotuje” (nadawany od 2013 r.) znany i popularny kucharz – Remigiusz 
Rączka prezentował, jak należy przyrządzić wigilijną moczkę.
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Moczka spożywana jest, w zależności od tradycji rodzinnej, w dwóch wersjach: 
„na ciepło” (po podgrzaniu) lub „na zimno”, przy czym ta druga wersja jest bardziej 
powszechna. Umieszcza się ją (podobnie jak makówki) w dużym, zazwyczaj porce-
lanowym lub szklanym, półmisku, skąd każdy nabiera odpowiednią ilość do kompo-
tierki lub na talerzyk. W większości domów moczka traktowana jest jako deser, stąd 
jej degustacja następuje na samym końcu, po zjedzeniu innych już potraw. Przysmak 
ten jest niejako słodkim zwieńczeniem wieczerzy wigilijnej. Taką samą rolę pełnią ma-
kówki, które „były i są okrasą wigilii” (Pieronkiewicz-Pieczko 2021: 116) oraz wypieki 
w postaci pierników i innych ciast.

Jak większość specjałów wigilijnych, tak i moczkę przyrządzano (i nadal przy-
rządza się) w dużej ilości (zob. fot. 4). Tego bowiem wymaga czas świąteczny, kiedy 
w następnym dniu świąt Bożego Narodzenia domownicy raczą się jadłem wcześniej 
przygotowanym, zgodnie z porządkiem, który przypisany jest sacrum (Caillois 1995). 
Współcześnie konsumpcję potraw obrzędowych (zazwyczaj to, co zostało po uczto-
waniu) z przyczyn utylitarnych przenosi się także na inne dni świąteczne, w przy-
padku moczki jest to niedziela i uroczystość Trzech Króli. Jednakże sami rozmówcy 
podkreślali, że „moczka najlepiej smakuje w wigilię”.

Moczki mamy tyle, że całą rodzinę szłoby obdzielić. Zawsze gotujemy moczkę w najwięk-

szym garnku. Tak jest od zawsze. Część zjadamy w czasie świąt, a to, co zostanie, idzie do 

mrożenia w pudełkach po lodach. Zazwyczaj jest ich 3 albo 4. Tymi zapasami zajadamy 

się przeważnie w niedziele do kawy. Zdarza się, że moczkę dajemy również sąsiadom, 

którzy jej nie robią. Bardzo wtedy są zadowoleni (kobieta, l. 54, Kotulin, zapis 2019 r.).

Fot. 4. Moczka w garnku; Ruda Śl. (2021). Fot. D. Świtała-Trybek.
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W naszym domu jest taka tradycja, że w święto Trzech Króli jemy znów makówki 

i moczkę. Makówki przyrządza się świeże, gotuje mak na mleku, przekłada tą masą 

sucharki i ozdabia obficie bakaliami. Natomiast moczkę mama wyciąga dzień wcze-

śniej z zamrażarki, żeby się rozmroziła, a przed podaniem podgrzewa ją jeszcze krótko 

w mikrofalówce, żeby była letnia. Taką właśnie lubimy jeść. To nawiązanie do Bożego 

Narodzenia (kobieta, l. 21, Opole, zapis 2021 r.).

Dar

Świętowaniu przypisane jest przekazywanie daru, będące działaniem symbolicznym, 
o charakterze rytualnym, związanym ściśle z sytuacją, w której dokonuje się, a „da-
rem samym jest rzecz, poczęstunek oraz słowo” (Godula 1994: 10). Obecnie przed 
świętami Bożego Narodzenia (także Wielkanocy) praktyka ofiarowywania darów 
(bardzo różnych) jest powszechna 8. Słodki wigilijny przysmak przekazywany jest 
rodzinie, znajomym, sąsiadom, znajomym w pracy, głównie tym, którzy nie znają 
moczki albo też sami jej nie przygotowują. Potrawa umieszczona jest zazwyczaj 
w słoikach, często ładnie udekorowanych serwetką albo zielonymi gałązkami, które 
mają przypominać o zbliżających się świętach (zob. fot. 5). Motywacje osób dzielących 

 8 Różne instytucje (w tym i kościelne) są inicjatorami przedświątecznych akcji pomocy osobom biednym 
i potrzebującym.

Fot. 5. Moczka w słoikach; Bieńkowice (2021). Fot. D. Świtała-Trybek.
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się tym specjałem wigilijnym są różne, wśród nich pojawią się następujące konsta-
tacje: „znajoma nie zna moczki z domu rodzinnego”, „robię tak każdego roku”. Takie 
zachowanie z pewnością jest po części również spowodowane nowymi trendami 
w zakresie dawania prezentów własnoręcznie wykonanych (hand made), które trak-
towane są jako te „od serca”.

W tym roku maczkę dawałam w prezencie (razem z paczuszką keksów) wszystkim oso-

bom mi bliskim, które zawsze odwiedzam z życzeniami w tygodniu wigilijnym. Przygo-

towałam 10 takich słoiczków (nakrętki słoiczków udekorowałam serwetką świąteczną 

i obwiązałam sznurkiem pakunkowym; efekt był wow). Słoiczki oczywiście zagotowałam 

w piekarniku 100% przez 30 minut (kobieta, l. 42, Bieńkowice, zapis 2021 r.).

W ostatnich kilku latach w cukierniach, piekarniach i na bazarach, wśród oferty 
świątecznych upominków (regionalnej żywności) znalazła się również moczka, któ-
rej do tej pory trudno było poszukiwać na rynku żywności. O rosnącej popular-
ności tego przysmaku, a jednocześnie jego promocji, świadczy fakt, iż stał się on 
głównym „bohaterem” festiwalu kulinarnego odbywającego się w Wodzisławiu 
Śląskim w ramach jarmarku bożonarodzeniowego. Była to druga edycja tego festi-
walu. Makówki – „konkurentka” moczki – już od ponad dekady mają swoje „święto” 
w Czerwionce-Leszczynach 9.

Uwagi końcowe

Moczka, jedna z wyróżniających się śląskich potraw wigilijnych, konotuje wiele zna-
czeń. Z jednej strony, kojarzona z czasem szczególnym, świątecznym, z wykwint-
nością i bogactwem (liczne i drogie składniki użyte do jej przygotowania), z dru-
giej strony – dla młodego pokolenia kontrowersyjna poprzez swój wygląd (a dla 
niektórych także przez smak), jest przykładem tradycji kulinarnej wciąż żywej, 
kontynuowanej przede wszystkim przez przedstawicieli średniego i starszego po-
kolenia Ślązaków. Przysmak ten na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ulegał 
przeobrażeniom i dzisiaj trudno doszukać się jego dawnej wersji.

Przywołane na początku tytułu artykułu porównanie poetyckie: „Moczka jest 
jak Śląsk. Króluje w ni roztomajtość a wolność” 10, dookreśla tę potrawę. Regionalny 
przysmak wigilijny ma wiele wariantów, spożywa się go w wyjątkowym, bo świą-
tecznym czasie, stanowi czynnik identyfikujący grupę etniczną (Żarski 2012: 173). 
Przez ludność rodzimą Górnego Śląska moczka uważana jest bowiem za specjał 

 9 Makówki często są serwowane podczas spotkań wigilijnych w zakładach pracy (zamawia się je w zakła-
dach cukierniczych, piekarniach), także „wigilijek” szkolnych.

 10 Wypowiedź wyemitowana w „Radio M” 23.13.2020 r.
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typowo śląski („jest śląską potrawą”, „nasza śląsko moczka”, „w Polsce nie znają 
moczki”), łączona zazwyczaj z domem rodzinnym (z osobami babci lub mamy, które 
ją przyrządzały), z pożywieniem na szczególne okazje i z określonymi, utrwalonymi 
tradycją, wzorami konsumpcji.

Ogląd tej wigilijnej potrawy dokumentuje kondycję konkretnej tradycji kulinarnej 
w kontekście współczesności, praktykę, zdawałoby się „od zawsze”obecną, w kulturze 
regionalnego świętowania. Moczka jako śląski deser wigilijny, mająca wiele odmian, 
jest dobrym przykładem żywotności kulinarnego dziedzictwa, jak też procesu mo-
dyfikacji zachowań żywieniowych.
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest moczka – jedna z charakterystycznych i najstarszych śląskich potraw 
wigilijnych, której tradycja spożywania sięga drugiej połowy XIX w. Traktowana jako wykwintny 
deser, podawana jest zazwyczaj na końcu uroczystej kolacji wigilijnej. Podstawą analizy są mate-
riały pozyskane w trakcie badań terenowych prowadzonych w latach 2019–2021 na Górnym 
Śląsku, w dwóch województwach: śląskim i opolskim. Autorka omawia zasięg występowania 
dania, funkcjonujące nazwy, produkty wchodzące w jej skład, a także konsumpcję w różnych 
grupach wiekowych oraz nowe praktyki zwyczajowe mające wpływ na jej współczesny odbiór. 
Moczka stanowi interesujący przykład dziedzictwa kulinarnego Śląska.

Słowa kluczowe: Górny Śląsk, moczka, wigilia, potrawa obrzędowa, dziedzictwo kulinarne

Summary

The subject of this article is moczka – one of the most characteristic and oldest Silesian Christmas 
Eve dishes, dating back to the 2nd half of the 19th century. Treated as an exquisite dessert, it 
is usually served at the end of the Christmas Eve supper. The analysis is based on materials 
obtained during field research conducted between 2019 and 2021 in Upper Silesia, in two prov-
inces: Opole and Silesia. The author discusses the geographical range of the dish, its names and 
ingredients, as well as consumption in various age groups, and new customary practices influ-
encing its contemporary perception. In its numerous versions, moczka is a part of the interest-
ing culinary heritage of Silesia.

Keywords: Upper Silesia, moczka, Christmas Eve, ritual dish, culinary heritage 

Translated by K. Królik
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Wśród licznych polskich opracowań z zakresu obrzędowości zimowej wciąż 
jednak brakuje całościowych analiz konkretnych wariantów kolędowania, uwzględ-
niających wszystkie warstwy obrzędu, a zwłaszcza jego warstwę muzyczną. Jest 
ona najczęściej pomijana w publikacjach etnologicznych i etnolingwistycznych, jej 
obserwacja wymaga bowiem odrębnych kompetencji etnomuzykologa. W artykule 
przyjęto ogólne założenia metodologiczne moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej, 
zaproponowane przez N.I. Tołstoja i jego współpracowników (por. Tolstoj 1995). Tę 
metodologię z powodzeniem stosowano do integralnego (najczęściej jednak z po-
minięciem kodu muzycznego) opisu obrzędów, takich jak wesele (Gura 2012) czy 
bułgarski obrzęd lazaruwane (Mleczko 2007). Podobny cel, choć znacznie skrom-
niejszy – próbę kompleksowego opisu wybranego wariantu kolędowania, stawia 
sobie autor.

Kolędowanie z drzewkiem w wariancie z Zarównia, na którym skupimy swą 
uwagę, wykazuje wszystkie cechy obligatoryjne obrzędu jako „swoistego »tekstu« 
kultury, który łączy w sobie elementy należące do różnych języków semiotycz-
nych” (Tolstoj 1995: 63–64) 1. Obrzęd to wielokodowy makroznak, na który składają 
się następujące kody: werbalny, personalny, temporalny, przestrzenny, akcjonalny, 
muzyczny, przedmiotowy (por. Tolstoj 1995: 63, 167). Kolędowanie jest takim wła-
śnie wielokodowym tekstem kultury.

Scena z rajskiego ogrodu opowiadana na kartach Księgi Rodzaju, rozgrywa-
jąca się pod Drzewem Poznania Dobra i Zła, wraz z osobami tego pierwotnego 
dramatu: Bogiem, Adamem, Ewą, Szatanem oraz symbolicznymi rekwizytami 
drzewa i jabłka, należy do jednej z najbardziej archetypicznych w kulturze eu-
ropejskiej. Od wieków jest obecna w literaturze, sztukach plastycznych, muzyce 
i w sztukach widowiskowych, a współcześnie także w filmie i mediach cyfro-
wych. Została również zaadaptowana przez polską kulturę ludową do tradycji 
bożonarodzeniowych widowisk, a w obrzędzie kolędniczym nazwanym kolędowa-
niem z drzewkiem lub kolędowaniem z Rajem, rzadziej kolędowaniem z Adamem 
i Ewą 2 stanowi punkt kulminacyjny.  Jej powszechne zakorzenienie w folklorze 
ma głębsze związki, motywowane w biblii ludowej, która nieco inaczej niż ofi-
cjalna teologia tłumaczy genezę i istotę grzechu pierworodnego (por. Zowczak 
2013: 95–98). Gesta w formie obrzędowego widowiska teatralnego, wykorzystujące 
sygnalizowaną scenę, wykonywane były w okresie Bożego Narodzenia, podczas 
zimowego przesilenia, kiedy w sferze symbolicznej światło „walczy” z ciemnością. 

 1 Problematyka „tekstów kultury” to niezwykle obszerne zagadnienie, przystępnie omówione: Rygielska 
2015: 27–43.

 2 Por. Kolberg 1967: 69–70. Taką nazwę widowiska rejestrowała także M. Brzuskowska na Zamojszczyź-
nie w miejscowościach Hutków, Krasnobród i Komarów (por. ETNOFON – MZamoj_MC0047B,  MZamoj_
MC0048B, MZamoj_MC0049B, MZamoj_MC0093A).
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Ta forma kolędnicza w zasadzie nie doczekała się – jak dotąd – poważniejszych 
opracowań naukowych 3.

Formy kolędnicze, takie jak kolędowanie z Rajem, biorą swój początek w teatrze 
misteryjnym dawnych epok (Lewański 1981: 154–155; Węcławik 1986: 198; Karcz-
marzewski 2011: 101). Często miały rozbudowaną strukturę (5–6 scen). Wskazywała 
ona wyraźnie na starszą ich proweniencję, prowadzącą do cyklu misteriów na Boże 
Narodzenie o renesansowej lub nawet średniowiecznej genezie, choć znane są tylko 
ich redakcje późniejsze (Lewański 1981: 154–155). Interesujące nas widowiska ulegały 
stopniowo uproszczeniu i skróceniu (por. Bartmiński 2011b: 306), ale także nasycaniu 
wątkami stricte ludowymi. Były też, co bardzo istotne, włączane w ramy starszych, 
przedchrześcijańskich bożonarodzeniowych zwyczajów i praktyk.

Praktykowanie kolędy z Rajem na terenie południowo-wschodniej Polski potwier-
dzał już w okolicach Mielca Oskar Kolberg. Opisywaną formę kolędowania nazwał 
Adam i Ewa (Kolberg 1967: 69–70). Widowisko to według Kolberga składało się tylko 
z jednej lub dwóch scen, a taką właśnie uproszczoną strukturę prezentują współ-
czesne „Raje” z Rzeszowszczyzny (Sudoł 2001: 51–53; Orzechowska, Wąsacz-Krztoń, 
Żyła 2011; MKL–AE 774/2).

Zebrane materiały z XIX i początku XX w. uświadamiają nam jednak, że funkcjono-
wały zróżnicowane, ze względu na liczbę scen, formy kolędowania z Rajem. Świadczy 
o tym porównanie zapisu O. Kolberga z wariantem zarejestrowanym przez Aleksandra 
Saloniego (Saloni 1903: 200–221) 4.

Tematyka, wątki i materiał motywiczny w pierwszej, obligatoryjnej scenie wi-
dowisk z Rajem z Rzeszowszczyzny odsyłają do Starego Testamentu. Przywołanie 
podstawowego motywu kultury judeochrześcijańskiej – historii Adama i Ewy (a także 
archetypicznych motywów drzewa, jabłka i węża) możemy nazwać, zgodnie z ter-
minologią zaproponowaną przez Mirceę Eliadego „podjęciem czasu u jego początku” 
(Eliade 1993: 96). W ludowej praktyce, związanej z określoną wizją świata, systemem 
wierzeń i wartości, człowiek pragnie powtarzać czas początku, gesty Boga (bogów). 
Jak sądził Eliade: „nowy rok jest reaktualizowaniem kosmogonii” – w różnych kulturach 
inscenizowano wówczas teatralnie tego typu wydarzenia, dokonywano oczyszczenia 
i wypędzenia grzechów (Eliade 1993: 96) 5.

 3 Można tu wymienić dwie prace (ale na materiale z obszaru Lubelszczyzny): Józefa Węcławika (Węcła-
wik 1986: 198–239) oraz Jerzego Bartmińskiego (Bartmiński 2011b: 306–315). Zob. też drobne adnotacje 
dotyczące tej problematyki (por. Dragan, Maksymiuk-Pacek 2019: 97–99; Karczmarzewski 2011: 101–102).

 4 Rozszerzony scenariusz dawnych dialogów bożonarodzeniowych (publikowany przez Saloniego) 
potwierdzają zapisy z sąsiednich regionów (por. Węcławik 1986: 198–235; Bartmiński 2011b: 307–308). 
Podobieństwa historycznych i zarejestrowanych współcześnie scenariuszy z Lubelszczyzny i Rzeszow-
skiego oznaczają, że opisywane widowiska w swojej genezie mogą nas prowadzić do jakiegoś wspól-
nego, staropolskiego pierwowzoru (Lewański 1981: 155).

 5 Magia dobrego początku była istotna także w związku z zaklinaniem urodzaju (por. Zadrożyńska 1985: 90). 
Kolędowanie wzbogacone widowiskiem teatralnym dobrze wpisuje się w taką wizję świata.
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Niebywałe – szybkie i trwałe wpisanie kolędowania w kanon kultury europej-
skiej wiązało się z faktem, że miało ono uniwersalny charakter i odwoływało się 
do szeroko rozpowszechnionej, rytualnej wymiany darów (Godula-Węcławowicz 
1994: 65–89), wedle zasady do ut des.

W takiej właśnie perspektywie, przedstawionej z konieczności skrótowo, na-
leży rozpatrywać kolędę z drzewkiem z Zarównia. Warianty tej formy kolędowania 
(kolęda z Rajem), lub tylko już pamięć o niej, rejestrowano wielokrotnie w Rze-
szowskiem 6. Wykonywana w autentycznym obiegu (w pierwotnym kontekście) 
była jeszcze w latach 60. XX w. Późnej rekonstruowano ją, głównie dla potrzeb 
widowisk folklorystycznych, przeglądów teatralnych, szeroko rozumianej kultury 
popularnej. Chociaż obserwujemy proces rozprzestrzeniania się kolędy z Rajem 
na sąsiednie regiony południowo-wschodniej Polski 7, to należy podkreślić, że jej 
zasięg geograficzny jest dziś stosunkowo niewielki, nawet biorąc pod uwagę folk-
loryzm sceniczny. „Raje” realizowane w autentycznym kontekście, a ostatnio już 
tylko pamiętane (por. MKL–AE 761.1, MKL–AE 761.3, MKL–AE 777.4), były zwłaszcza 
u Rzeszowiaków i Lasowiaków w kilku mikroregionach. W części północno-zachod-
niej (Lasowiacy) występowały w Wylowie (okolice Mielca). Stąd też (kilkanaście 
kilometrów na północ od Mielca) pochodzi wariant z Zarównia (parafia Padew 
Narodowa), zarejestrowany w 1974 r., zdeponowany w Archiwum Muzycznego 
Folkloru Religijnego KUL (AMFR KUL). W okolicach Rzeszowa – w Nosówce zapi-
sano kolejny wariant (zob. MKL–AE). Trzecim mikroregionem, w którym widowisko 
jest do dziś bardzo popularne, są okolice Jarosławia. Tam właśnie swoistą karierę 
zrobiła wersja Raju z Urzejowic, przeniesiona na ekran filmowy 8. Tam także należy 
zlokalizować wersję opublikowaną w 1903 r. przez Aleksandra Saloniego. Z oko-
lic Kolbuszowej, a konkretnie z Kolbuszowej Górnej, pochodzi kolejny wariant 9 
(por. Dragan, Maksymiuk-Pacek 2019: 99) oraz scenariusz obrzędu z okolic Wilczej 
Woli (wieś Laski) (Sudoł 2001: 51–53). Autor zebrał też kilka innych drukowanych 
scenariuszy „Rajów” z Rzeszowszczyzny 10.  Przekazy o obrzędzie zarejestrowano 

 6 Por. zapisy terenowe zdeponowane w Archiwum Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej: MKL–AE 761.1, MKL–AE 761.3, MKL–AE 774.2, MKL – AE 777.4. Por. też przywoływane zapisy 
wideo prezentacji kolędniczych.

 7 Przykładem jest tu Grupa Kolędnicza z „Rajem” z Dobczyc (Młode Werdebusy), realizująca omawiane 
widowisko, zapożyczone prawdopodobnie przez Stanisława Żuławińskiego z literatury folklorystycz-
nej (wywiad z P. Kulą).

 8 Por. film w reżyserii Dariusza Gajewskiego, na podstawie widowiska „Raj” Zespołu z Urzejowic Rze-
szowskich („Raj”, kolędowanie w Urzejowicach pod Przeworskiem, 1999).

 9 Kolęda z rajem Zespół „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej (MKL–AE – Kolbuszowa NC 232).

 10 Scenariusz kolędy z Rajem został opublikowany (Urzejowice 2011).
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w okolicach Sokołowa Małopolskiego i Majdanu Królewskiego 11. Omawiane wido-
wisko ma w swym repertuarze także Zespół Folklorystyczny „Folusz” z Giedlaro-
wej (wywiad z P. Kulą) oraz Zespół obrzędowo-śpiewaczy „Mazurzanie”. Bartosz 
Gałązka na podstawie wieloletnich badań terenowych zlokalizował ten obrzęd 
zwłaszcza w Przeworskiem, ale także w Leżajskiem (por. Gałązka 2012: 327–328; 
Gałązka 2017: 510–521; Gałązka 2018: 314–319). Przeprowadzone kwerendy badań 
terenowych i literatury fachowej pozwalają wstępnie zorientować się w zasięgu 
występowania kolędy z Rajem. Dokładne mapowanie tego zjawiska wymagałoby 
wszak dalszych szczegółowych badań.

Kod przedmiotowy

Głównym rekwizytem wykorzystywanym w widowisku było drzewko iglaste – świerk 
lub jodła (MKL–AE 774.2), które wyobrażało rajskie Drzewo Poznania Dobra i Zła. 
Należy je traktować jako element minimalistycznej scenografii teatralnej. Warto 
zauważyć, że w niektórych wsiach rekwizyt ten nadawał nazwę omawianej formie 
kolędowania (Zarównie), choć w większości miejscowości na Rzeszowszczyźnie na-
zywane było kolędą z Rajem; kolędowaniem z Rajem lub Rajem (MKL–AE, MKL–AE 
761.1, MKL –AE 761.3, MKL–AE 774.2, MKL–AE 777.4).

Marta Brzuskowska zauważa, że „Drzewo rajskie w tradycji chrześcijańskiej było 
jednak drzewem wiadomości dobrego i złego, natomiast ludność wiejska pojmowała 
swoje drzewka jako par excellence drzewa życia” (Brzuskowska 1986: 5; por. Tomiccy 
1975: 77, 163–164).

Drzewko w omawianym widowisku przywoływało symbolicznie przestrzeń Edenu 
z Księgi Rodzaju. Obowiązkowo musiało wisieć na nim jedno jabłko:

[SZ] (…), jeśli chodzi o ten Raj, no to (…)  specjalnieśmy mieli przygotowane drzewko, 

na tym drzewku to jabłko jedno wisiało. (…) Świerk albo jodła to obojętnie, aby żeby 

nie było duże, w każdym razie żeby dużo miejsca nie zajmowało (…) (MKL–AE 774.2).

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że jako rekwizyt teatralny mogła być użyta 
stojąca w domu choinka przystrojona, zgodnie z tradycją, jabłkami:

[ZS] Nieraz tak było, że na przykład, no niegdyś drzewka były strojone jabłkami (…). 

Jak gdzieś były w dostępie to tam to jabłko widział, że jest w tym domu, to już nie 

wnosił tego jabłka, tego drzewka, tylko tam…

[ZZ] Zabrał se z tamtego drzewka (…)  (MKL–AE 774.2).

 11 Wywiad ze Stanisławem Stępniem (ur. 1934 r.) z Korczowisk (gm. Kamień), przeprowadził Sebastian 
Lesiczka w dniu 2 kwietnia 2014 r. w Sokołowie Małopolskim. Informator potwierdził występowa-
nie kolędy z Rajem zarówno w Korczowiskach, jak i w Woli Rusinowskiej, skąd pochodzi.
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Interesujące w tym kontekście są pierwotne konotacje związane z symboliką 
choinkowego jabłka, która jest skomplikowana i wielowarstwowa (por. Kopaliń-
ski 2006: 108). W polskiej kulturze tradycyjnej jabłko zawieszane na świątecznej 
choince powszechnie utożsamiane było z jabłkiem z rajskiego Drzewa Poznania 
Dobra i Zła (Smyk 2009: 185). Wiązało się to z jego nazwą (rajskie), gatunkiem 
(pochodziło z jabłonki zwanej rajską), kodem akcjonalnym (zakaz jego zrywania) 
(Smyk 2009: 185). W ludowej wizji świata z bogatej symboliki jabłka, w tym kon-
kretnym przypadku choinkowego jabłka, eksponowane i dominujące są, po pierw-
sze, konotacje negatywne – jabłko symbolizuje grzech pierworodny, przypomina, 
że Szatan skusił Ewę, Ewa skusiła Adama, a w konsekwencji, że „Jezus narodził 
się by odkupić ludzkość” (Smyk 2009: 186). Tak rozumiana symbolika jabłka była 
istotna w rozumieniu odgrywanego widowiska, zarówno przez aktorów, jak i od-
biorców (interakcje między Aniołem, Adamem, Ewą i Szatanem).

Jabłko choinkowe jest jednak także symbolem miłości, co wpisuje się w podsta-
wowy sens opisywanej formy kolędowania. Odnosi się też bezpośrednio do tek-
stów kolęd śpiewanych na zakończenie kolędy z Rajem (por. Aneks nr 4). Znamy 
przykłady (poświadczone badaniami terenowymi) jego zrywania przez kawalera 
podczas zalotów w trakcie świątecznych odwiedzin domu panny, bez realizowania 
określonego obrzędu (por. Smyk 2009: 187). Opisane konotacje jabłka, korelujące 
z całym kontekstem kolędowania, mają swą genezę w Księdze Rodzaju, ale także 
w biblii ludowej (por. Zowczak 2013: 95–98). Wykładnia grzechu pierworodnego 
ma tu bezpośredni związek z symboliką jabłka w polskim folklorze, kierując nas 
w stronę aktu seksualnego i prokreacji (por. Zowczak 2013: 96–97). Ma to skom-
plikowane i wielopoziomowe odniesienia do istoty folkloru, którą jest m.in. afir-
macja życia.

Kod akcjonalny

Kolęda z drzewkiem z Zarównia jest typowym wariantem kolędowania – zawiera 
wszystkie jego etapy oraz, co ważne dla etnomuzykologa, bogaty repertuar pieśni. 
Jolanta Pękacz wyróżnia pięć faz najważniejszych obrzędów kolędowania w Rze-
szowskiem: inwokacja słowna; odśpiewanie kolędy religijnej; część przedstawie-
niowa; kolędowanie właściwe; zakończenie – życzenia, przymawianie się o dary 
oraz podziękowanie (Pękacz 1985: 84).

Zdeponowana w AMFR KUL wersja kolędy z drzewkiem z Zarównia, która zo-
stała w całości przetranskrybowana (transkrypcja tekstowa i muzyczna), ilustruje 
podobne fazy obrzędu oraz całościowy repertuar pieśniowy (por. Aneks 1–10).

W przypadku kolędy z drzewkiem z Zarównia możemy wyróżnić dwie części 
(AMFR KUL P 60) obrzędu, podzielone na etapy oraz zakończenie:
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Część I
 • Kolęda rozpoczynająca (Przyszliśmy tutaj zakolędować)
 • Druga kolęda (Po kolędzie zacni goście)
 • Przedstawienie teatralne odgrywane przez czterech aktorów:  

Anioł, Adam i Ewa, Diabeł oraz Setnika (przewodnika kolędowania)
 • Kolęda Z raju pięknego miasta (śpiewają Anioł, Adam i Ewa)

Część II
Śpiewanie konopek i składanie życzeń:

 • Na wprost okieneczka – konopka 1
 • Z cicha bracia przystępujcie – konopka 2

Zakończenie (wariantywne – przymówka o datek oraz dwa warianty życzeń 
lub złorzeczenie)

 • My pastuszki mali (przymówka o datek)
Rytualne życzenia finalne:

 • Za kolędę dziękujemy
 • Dziękujemy ci panie gospodarzu
 • Dajcie co macie dać (wariantywne)
 • U powały wisi sadło (wariantywne)

Kod przestrzenny

Pierwsza kolęda – swoisty muzyczny prolog (Przyszliśmy tutaj zakolędować), śpie-
wana była pod oknem odwiedzanego domu (AMFR KUL P 60: 8). Kod przestrzenny 
obrzędu był w tym przypadku jednak bardziej skomplikowany 12. Jeśli gospodarz 
przyjmował kolędników, ustawiali się oni w sieni i śpiewali utwór Po kolędzie zacni 
goście. Następnie przewodnik (nazywany Setnikiem i odgrywający w widowisku tę 
rolę) wnosił do izby drzewko i wygłaszał pierwszą kwestię – wiersz powitalny, po 
czym ustawiał drzewko oraz zapalał świece (AMFR KUL P 60: 8). Wówczas wchodziły 
cztery postaci: Anioł, Adam, Ewa, później nieco (efekt zaskoczenia) zjawiał się Diabeł. 
Odgrywana była scena kuszenia i wygnania z raju (zrywany był wówczas z drzewa 
owoc). Następnie wchodzili do izby pozostali kolędnicy i chodząc wokół drzewka śpie-
wali kolędę Z raju pięknego miasta (AMFR KUL P 60: 8). Potem następowała druga 
część zgodnie z przedstawioną ramą obrzędu): okolędowanie panien, życzenia, przy-
mawianie się o dary oraz podziękowanie za nie.

 12 Oprócz kolejnych etapów widowiska realizowanego we wnętrzu domu, kod przestrzenny omawia-
nego obrzędu obejmuje także drogę – przemieszczanie się kolędników do kolejnego miejsca we wsi 
lub w innej miejscowości.
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Kod werbalny – teksty pieśni

Materiał słowno-muzyczny kolędy z drzewkiem z Zarównia obejmuje dziesięć utwo-
rów oraz część przedstawieniową. Większość z nich – zwłaszcza kolędy śpiewane 
pannom, jako typowe teksty folkloru wykazują najważniejsze cechy ludowego 
stylu artystycznego (por. Bartmiński 2001: 223), takie jak zdrobnienia, liczne po-
wtórzenia (zwalniają tok wypowiedzi i współtworzą czas obrzędowy), paralelizmy 
obrazów przyrody i przeżyć człowieka, skomplikowany system symboli. Cechy te 
mają związek z systemem wierzeń i wyobrażeń o świecie oraz określoną filozofią 
życia członków lokalnej społeczności. U jej podstaw tkwi wiara w jedność czło-
wieka z Kosmosem (por. Bartmiński 2001: 231). Zwraca uwagę formuliczność i ryt-
miczność, szerzej śpiewność tekstów słownych, co wynika z głębokiego związku 
dwóch kodów – językowego i muzycznego, które łączą się w kolędzie. Cały materiał 
pieśniowy możemy uznać za ludowy w sensie funkcjonalnym (a często także – jak 
w przypadku konopek – genetycznym).

Zarejestrowany w terenie materiał empiryczny według protokołu dzielony jest 
na dwie części, możliwy jest jednak także inny podział: zgodnie z ramą obrzędową. 
Wówczas w powszechnie wykorzystywany schemat kolędowania (por. Pękacz 
1985: 84) zostaje włączona część przedstawieniowa. Do części widowiskowej – ge-
netycznie nieludowej –przyporządkowana jest jedna tylko kolęda (Z raju pięknego 
miasta), która staje się pointą przedstawienia, jego morałem, wokalną ilustracją. 
W kolędzie z drzewkiem z Zarównia dostrzegamy rozmaite filiacje, kontaminacje 
i zapożyczenia motywiczne, zarówno na gruncie muzycznym, jak i tekstowym. Ich 
szczegółowe przedstawienie uniemożliwia objętość niniejszego artykułu.

Według kryterium intencji zlokalizowanej w samych tekstach słownych i odróż-
nianej od funkcji, która nie ma jednoznacznych wykładników tekstowych (por. Bart-
miński 1992: 261), można tu wyróżnić kolędy życzące (dla panien); pieśni i formuły 
rozpoczynające i kończące kolędowanie oraz jedną kolędę związaną z widowi-
skiem teatralnym (por. Aneks 1–10). W większości utworów odnajdujemy wyraźne 
wskazanie na ich bezpośrednią łączność z obrzędem. Świadczą o tym m.in. inten-
cje, wpisane implicite w teksty słowne: Po kolędzie zacni goście, do was spiesznie 
idziemy; Przyszliśmy tutaj zakolędować; Może kolędę tu dostaniemy; Darmo nie 
śpiewamy sto złotych weźmiemy; My pastuszki mali rada byśmy brali, kolędeczkę 
za piosneczkę żeby państwo dali; Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia wam ży-
czymy; Dziękujemy wam panie gospodarzu za tę kolędę (AMFR KUL 47/A/18 i nast.). 
Pojawiają się także intencje związane z chrześcijańskim wymiarem Bożego Naro-
dzenia:  Jezusa dziś uczcimy.

Dodać należy, że pieśni są wykonywane, w ściśle określonym porządku, w zgo-
dzie z przedstawioną powyżej ramą obrzędową. Odpowiednio więc w pieśniach 
możemy wyekscerpować pytanie o pozwolenie na kolędowanie: Więc pozwólcie 



223

Tomasz Rokosz  Kolęda z drzewkiem z Zarównia w kontekście kolędowania z Rajem…

zacni goście, niech rozpoczniem kolędę. W tekstach słownych dostrzegamy też in-
formacje, które należy określić jako „scenariuszowe”, a więc część analizowanych 
pieśni możemy określić właśnie jako „scenariuszowe” (pieśni protokolarne) – bez-
pośrednio związane z obrzędem (por. Rokosz 2016: 99).

Ważną i interesującą na wielu poziomach grupą pieśni są konopki (określenie 
informatorów z Zarównia) 13. W protokole badań 14 zapisano, że „konopka to na-
zwa piosenki świeckiej, dość charakterystycznej pod względem treści, śpiewanej 
przez kolędników po zakończeniu ich występów. (…) Nazwa pochodzi od wiązki 
konopi stawianej przez kolędników pod oknem” (AMFR KUL P 60: 5). Śpiewano 
je dla młodej dziewczyny, którą sadzano na środku izby i obchodzono ją dookoła 
(tańczono wokół niej). Często przy tym improwizowano – „zależnie od okolicz-
ności” (AMFR KUL P 60: 5). W istocie dwie zarejestrowane w Zarówniu konopki 
(Na wprost okieneczka stoi jabłoneczka oraz Z cicha bracia przystępujcie) to pieśni 
życzeniowe, zalotne, śpiewane dla dziewczyny – ubieranki, kwalifikowane naj-
częściej jako kolędy młodzieżowe (por. Kotula 1970; Krzyżanowski 1970; Pękacz 
1985; Gałązka 2019: 203–209; Bartmiński 2011a: 265; Bartmiński 2002: 284–296; 
Bartmiński 1986: 100–123).

W pieśni Na wprost okieneczka zwracają uwagę refreny typu Hej, kolęda, 
kolęda! Zawierają one asemantyczne interiekcje, najczęściej wykrzyknienia, 
a także wskazania gatunkowo-obrzędowe. Rzeczownik kolęda użyty w refre-
nach może być przecież rozumiany wielorako: jako pieśń, obrzęd, dar (por. Bart-
miński 2002: 19).

Wariantywność składanych na zakończenie obrzędu życzeń miała związek 
z wynagrodzeniem kolędników. W przypadku obfitej kolędy śpiewano bardzo roz-
budowane życzenia (por. Aneks nr 8). Jeśli kolędników nie wpuszczono do domu, 
a wyniesiono im drobne datki, wtedy śpiewano bardzo krótko (por. Aneks nr 9). 
Jeśli kolędnikom nic nie dano, ustawiali się pod oknem (AMFR KUL P 60: 9) i recy-
towali charakterystyczną pogróżkę – próbę wymuszenia datków. Według informa-
torów kolędnicy, którzy nie otrzymali wynagrodzenia, śpiewali na melodię kolędy 
Pójdźmy wszyscy do stajenki tekst U powały wisi sadło (por. Aneks nr 10). Jest 
to ciekawy przypadek kontrafaktury melodycznej (por. Pękacz 1985: 105), użytej 
w funkcji złorzeczenia.

Obserwacja formy tekstu słownego pieśni wykazuje dominację czterower-
sów i dwuwersów. Zwracają uwagę zwrotki o budowie pięciowersowej (Aneks 
nr 1). Zarejestrowana konopka posiada archaiczne zwrotki stychiczno-refrenowe 
(Aneks nr 4).

 13 Nazwa wskazuje na podobieństwo z podlaską konopielką.

 14 W protokole nr 52 zapisano błędnie, że konopki to zwyczaj chodzenia z drzewkiem. Śpiewano każdej 
dziewczynie osobno, a ta musiała się okupić (AMFR KUL P 52: 6).
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Kod muzyczny

Analizowane kolędy można podzielić i opisać także według kryteriów muzycznych 
(pozostających często w związku z kryteriami językowo-muzycznymi). Kryteria mu-
zyczne skłaniają do wyróżnienia: właściwości formalnych tekstu słownego 15; melo-
dyki; metrorytmiki; właściwości tonalnych oraz problemów związanych ze stylem 
wykonawczym (por. Pękacz 1985: 86; Przerembski 2019).

Omawiany repertuar pieśni nagranych w Zarówniu łączą, zwłaszcza w sensie pre-
ferowanej stylistyki, osoby wykonawców – ich sposób śpiewania i maniery wokalne. 
Jest to śpiew w przeważającej części jednogłosowy (por. Aneks nr 1–10). Tylko w jed-
nej pieśni (Z raju pięknego miasta) pojawia się dwugłos, będący prawdopodobnie 
pogłosem praktyki chóralnej (por. Aneks nr 3). Wszystkie pieśni kolędnicze śpiewane 
są grupowo (por. nazwiska informatorów AMFR KUL P 60: 1–4) otwartym głosem. 
Ponieważ śpiewają razem i kobiety, i mężczyźni, zastosowane tonacje są pewnym 
kompromisem. Niektóre pieśni śpiewane są dość wysoko (z perspektywy mężczyzn) 
lub dość nisko (z perspektywy kobiet). Stąd zapewne w całym materiale widzimy 
duże różnice rzeczywistych tonacji wykonawczych: od g do gis1 (por. Aneks nr 1–10). 
Jedna kolęda (Aneks nr 1) nagrana została z akompaniamentem saksofonu 16, który 
wymusił rozpoczęcie melodii od dźwięku es. Kobiety znają też dobrze i śpiewają tek-
sty repertuaru stricte męskiego (np. konopki). Powstaje pytanie, jaki był ich udział 
w obrzędzie w latach 70. XX w.? Dodać należy, że nagranie pieśni w zaaranżowanej 
sytuacji wywiadu nie odzwierciedla jednak w tym zakresie w pełni autentycznych 
realiów śpiewu obrzędowego.

W materiale pieśniowym z Zarównia występują struktury jednoczęściowe A (aa₁) 
i dwuczęściowe AB o różnych konfiguracjach (najczęściej aabb). Styl recytatywny po-
jawia się w śpiewie Dziękujemy wam, panie gospodarzu (Aneks nr 8), którego bardzo 
interesująca struktura zawiera w drugiej części fragment śpiewany na melodię Za 
kolędę dziękujemy (Aneks nr 7), utrzymany w stylu pieśniowym.

Analizowany materiał reprezentuje najprostszy model ludowej melodyki. Melodie 
mieszczą się w ambitusie od kwarty do oktawy z jednym wyjątkiem (ambitus nony, 
Aneks nr 10). Kulminacja osiągana jest najczęściej na początku melodii (por. Przeremb-
ski 2019: 223). W przebiegu melodycznym dominuje kształt falisty wznosząco-opada-
jący. W następstwie interwałowym przeważa ruch sekundowo-tercjowy. Pojawiają się 
dość liczne skoki kwartowe oraz fragmenty melodii (zwłaszcza formuły kadencyjne) 
poruszające się po trójdźwięku durowym.

 15 Co najczęściej ma związek z budową melodii i metrorytmiką.

 16 Odzwierciedla to autentyczną praktykę wykonawczą kolędników z Zarównia (w latach 70. XX w. śpie-
wano z towarzyszeniem saksofonu).
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Pod względem tonalnym cały materiał oparty jest na skalach chordalnych i re-
prezentuje tonalność dur-moll. Dominują upostaciowania skalowe z tercją wielką. 
Pojawiają się skale wąskozakresowe: tetrachord g1 – a1 – h1 – c2 poszerzany przez 
subkwartę i subsemitonium (Aneks nr 3 i 9), a także pentachord g1 – a1 – h1 – c2 – d2 
(Aneks nr 5) oraz skala pentachordalna g1 – a1 – b1 – c2 – d2 poszerzona przez sub-
kwartę d1 (Aneks nr 4). Uwagę zwraca całkowity brak chromatyzmów.

Dwie melodie można określić jako stricte wąskozakresowe (Aneks nr 5 i 9). Prze-
waża średni i szeroki zakres melodii (dwie melodie o ambitusie seksty, dwie septymy, 
trzy – oktawy, jedna nony). 

Metrorytmika przetranskrybowanych dziesięciu pieśni wskazuje na ich związek 
z sytuacją wykonawczą. Dominuje tu parzysta rytmika, mająca związek z przemiesz-
czaniem się kolędników z miejsca na miejsce. Widoczny jest dominujący „marszowy” 
charakter omawianego repertuaru. Jedyny utwór wykonany w metrum ⅜ to kolęda 
Z raju pięknego miasta (Aneks nr 3). W jednym utworze następuje też na krótkim 
odcinku zmiana metrum (por. Aneks nr 2).

W warstwie muzycznej przetranskrybowanego materiału dominują szybkie tempa. 
W dziewięciu utworach wartość ćwierćnuty przekracza 100 MM, czasem znacznie, 
np. nr 8 = 240 MM; nr 3 = 168 MM (por. Aneks nr 1–10. Nawet komentująca akcję wi-
dowiska kolęda Z raju pięknego miasta, śpiewana jest w tempie ósemka = 168 MM, 
a więc stosunkowo szybko. 

Tempo zapewne pozostaje tu w związku z realiami kolędowania – obrzędu reali-
zowanego częściowo „w drodze”. Pośpiech mógł być związany z chęcią odwiedzenia 
wielu domów. Być może pewne znaczenie miała dla jakości tego parametru sztuczna 
sytuacja wywiadu.

Na tle omówionych już typowo kolędniczych pieśni wyróżnia się kolęda Z raju 
pięknego miasta, która pełni funkcję komentarza do widowiska oraz stanowi wyraźną 
cezurę po pierwszej części obrzędu. W Zarówniu ta pieśń jako jedyna śpiewana jest 
dwugłosowo. Może być ona traktowana jako swoisty znak rozpoznawczy kolędowa-
nia z Rajem, bowiem występuje w większości zapisanych wersji. W zbiorach kolęd 
często opatrzona jest adnotacją o jej związku z obrzędem, ułatwia więc ustalenie jego 
zasięgu (por. Bartmiński 2011b: 308, Bartmiński, Maksymiuk-Pacek 2011: 364; Gałązka 
2017: 510–521; Gałązka 2018: 314–319). Kolęda ta notowana była już w XVII w. (Żabczyc 
1998, nr 14) 17, a później często w popularnych kantyczkach (np. Lange 1872: 396–398) 18. 
W AMFR KUL znajdują się liczne jej warianty, a nawet wersje (z odmiennymi melodiami) 
zapisane z żywej tradycji, z wielu regionów Polski. Trzy warianty kolędy podaje J. Pękacz 

 17 Występuje w tym źródle bez adnotacji o obrzędzie.

 18 Zapis śpiewnikowy należy traktować nie tylko jako wzorzec wykonawczy, ale przede wszystkim jako 
jeden z potencjalnych wariantów pieśni, który zazwyczaj różni się znacznie od wariantów funkcjonu-
jących w żywej tradycji.
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(Pękacz 1985: 136–137, nr 86–88), a B. Gałązka – interesujące tekstowo i muzycznie 
warianty i wersje (Pękacz 1985: 136–137, nr 86–88; Gałązka 2012: 320–328; Gałązka 
2017: 510–521; Gałązka 2018: 314–319). Jej treść komentuje część przedstawieniową. 
Jest ilustracją ostatniej sceny (zawiera cytat z dialogu –  Fora Adamie fora, z tak roz-
kosznego dwora, przy założeniu, że dialog słowny był formą od niej starszą). Jest to 
zapewne jedna z przyczyn tak trwałego jej związku z obrzędem. Warto zaznaczyć, 
że użycie kolędy religijnej pozwalało reaktualizować obrzęd o proweniencji jeszcze 
przedchrześcijańskiej i wprowadzać go w nowy kontekst wykonawczy.

W odniesieniu do kodu personalnego należy zauważyć, że kolędowanie z Rajem 
(i podobne formy kolędnicze) organizowali i wykonywali starsi chłopcy (kawalerzy) 
(Węcławik 1986: 206). Chodzili z Rajem całkiem dorośli ludzie, nawet faceci po wojsku 
(MKL–AE 761.3). Wiek kolędników i ich płeć korelują z funkcjami, które spełniał ten 
obrzęd (rytuał okolędowania panien i śpiewanie im kolęd życzących przez młodych 
kawalerów, realizuje funkcję zalotną i kojarzenia par) 19. Na Zamojszczyźnie wszystkie 
role, także kobiece (Ewa, Krakowianka), grali mężczyźni (Węcławik 1986: 207–208), co 
charakterystyczne było dla starożytnego teatru greckiego i teatru szekspirowskiego. 
W przypadku omawianych widowisk ludowych ten stan rzeczy ma także uwarunko-
wania praktyczne – związane z funkcjami całej formy kolędniczej.

Konsekwencją wymienionych funkcji jest wybór adresatów. Zachodzono zwłaszcza 
do bogatych domów, w których były panny na wydaniu (MKL–AE 774.2). Związane 
to było ze strukturą kolędowania z Rajem, dość długiego i kosztownego, które nie 
mogło być zrealizowane we wszystkich domach:

No, tam gdzie sie szło, gdzie (…) jakaś gościna jest. (…) Przyjdźcie tam do nas, wtedy 

i wtedy, czy na Boże Narodzenie, czy na Szczepana, czy na Jana (…) i myśmy już wiedzieli 

gdzie. No i tam, (…) już czekały na przykład te panienki, już wiedziały o tym, tak że nieraz 

to było tak, że były dwie i trzy nawet. Bo to przychodziły do sąsiada (MKL–AE 774.2).

Z wywiadu wynika, że kolęda z Rajem była wcześniej umawiana w określonych do-
mach, co wiązało się z szerszym kontekstem wykonawczym (zwłaszcza kierowaniem 
określonych praktyk do konkretnych adresatów). Z cytowanego źródła badacz może 
także wyekscerpować informacje dotyczące kodu temporalnego – kolęda z Rajem 
realizowana była w konkretne świąteczne dni: na Boże Narodzenie, na Szczepana, 
na Jana.

Za kolędę z Rajem (a także okolędowanie konkretnej panny) płacono (wierząc, 
że przyniesie to konkretne skutki matrymonialne):

 19 Z ośmiu grup funkcji wyróżnianych przez antropologów (por. Buchowski 1993: 102–103), w opisy-
wanym obrzędzie warto przede wszystkim zwrócić uwagę na funkcje: integrujące społeczność; 
mediacyjne; edukacyjne; poznawcze oraz performatywne (kreowanie  odmiennych od poprzed-
nich stanów rzeczy).
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[ZZ] To pchali do tej opołki to to, to to, to tam dawali pieniądze do tej opałki, to kawał 

ciasta. No przeważnie tak było, że to jakichś tam jabłek, cukierków (MKL–AE 774.2).

W tradycyjnym kontekście wykonawczym podstawowe funkcje całej opisywanej 
formy kolędniczej wydają się dość trwałe. W wywiadach z regionu zarejestrowanych 
w XXI w. podkreślana jest funkcja merkantylna, ale trzeba ją przecież rozumieć jako 
pochodną rytualnej wymiany darów. W zarejestrowanych pieśniach funkcje często 
przedłużają i aktualizują wewnętrzną intencję (przy tym gości zabawimy).

Zebrany w XIX i na początku XX w. materiał archiwalny nie wskazuje na tak dużą 
popularność kolędy z Rajem, jak innych popularnych typów kolędowania mających 
charakter ogólnopolski (kolędowanie z gwiazdą, z kozą, z turoniem, z Herodem itd.). 
Odmiennie przedstawia się ich frekwencja (por. Adamowski 2009: 111–113, 116). Dys-
ponujemy dziesiątkami przekazów Herodów z Podkarpacia i Lubelszczyzny – porów-
nywalnych jakościowo z Rajem. Przekazów kolędowania z Rajem jest zdecydowanie 
mniej. Współczesne kolędowanie z Rajem należy więc traktować jako bardzo intere-
sującą wersję widowiska bożonarodzeniowego, o charakterze regionalnym, tak jak 
podlaskie kolędowanie z wężem, hohoty, brodacze, chociaż kiedyś jego rozpowszech-
nienie i zasięg geograficzny były zapewne szersze – prawdopodobnie ogólnopolskie, 
co wiązało się z jego genezą (por. Lewański 1981: 154–155; Węcławik 1986). Ta forma 
kolędowania nie przeszła jednak masowo do obiegu folklorystycznego i praktyki 
scenicznej 20. Przykładowo w latach 1975–2005 na Sejmikach Wiejskich Zespołów 
Teatralnych w Tarnogrodzie (największym tego typu przeglądzie w Polsce), kolęda 
z Rajem gościła tylko jeden raz (por. Śliwonik 2005: 85 i 65–88) 21, tymczasem Herody 
były w tym samym okresie w Tarnogrodzie wystawiane kilkadziesiąt razy.
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Streszczenie

Celem artykułu jest opis i analiza kolędy z drzewkiem z Zarównia (rzeszowskie). Autor przywołał 
jej genezę, ustalił zasięg występowania, funkcje oraz opisał kontekst wykonawczy. Wyekscerpo-
wał i przeanalizował, zgodnie z metodologią moskiewskiej szkoły etnolingwistycznej, poszcze-
gólne kody obrzędu, ze szczególnym naciskiem na kod akcjonalny, werbalny i muzyczny. Obser-
wacja kodu przedmiotowego kolędowania z drzewkiem umożliwiła zdefiniowanie i opis jego 
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podstawowych symbolicznych znaczeń. Bazą źródłową są nagrania zdeponowane w Archiwum 
Muzycznego Folkloru Religijnego KUL (AMFR KUL), zarejestrowane w 1974 r., oraz materiały 
terenowe z Archiwum Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (MKL–AE).

Słowa kluczowe: kolęda z drzewkiem, kolęda z Rajem, obrzęd, rzeszowskie, Archiwum Muzycz-
nego Folkloru Religijnego KUL, Archiwum Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Summary

The aim of the article is to describe and analyze the kolęda z drzewkiem (“carolling with a tree”) 
rite performed in Zarównie (Rzeszów region). The author recalled its genesis, determined the 
range of its occurrence as well as its functions, described the performance context, and excerpted 
and analyzed, in accordance with the methodology of the Moscow ethnolinguistic school, the 
individual codes of the rite, with particular emphasis on the share, verbal and musical codes. 
Observation of the subject code of the “carolling with a tree” made it possible to define and 
describe its basic symbolic meanings. As a source base served recordings registered in 1974, 
deposited in the Archive of Music Religious Folklore at Institute of Musicology of the Catholic 
University of Lublin (AMFR KUL), as well as field materials from the Archives of the Museum of 
Folk Culture in Kolbuszowa (MKL–AE).

Keywords: carolling with a tree, carolling with paradise, ritual, Rzeszów region, Archive of Music 
Religious Folklore KUL, Archive of the Museum of Folk Culture in Kolbuszowa
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od podkreślania granic (zgodnie z duchem epoki) i jednoczesnego ich powrotu (zgodnie 
z praktyką reformy nauki) – jesteśmy w stanie kontynuować uzgadnianie stanowisk 
i mieszanie spojrzeń naukowych.

Na obecnym etapie pracy naukowej moją perspektywę badawczą charakteryzuję 
jako zainteresowanie zagadnieniami politologicznymi, badanymi w ramach refleksji 
i za pomocą narzędzi antropologicznych. Prac tych nie nazywam jednak interdyscy-
plinarnymi, ale właśnie pogranicznymi. Zakładam bowiem, że składające się na nie 
spotkania perspektyw naukowych służą wytwarzaniu nowych jakości, pozwalających 
„iść <w poprzek> dyscyplin lub przestrzeni” (zob. Kubiaczyk 2013: 75), a nie nagroma-
dzeniu różnych stanowisk obok siebie.

Uprawianą subdyscyplinę naukową nazywam antropologią polityki, choć – zgod-
nie z podejściem reprezentujących ją w Polsce badaczy – nie traktuję jej odróżnienia 
od pojęcia antropologii politycznej w sposób dogmatyczny (zob. Malewska-Szałygin 
2005; Posern-Zieliński 2009; Dohnal 2010). Nie ma chyba bowiem wątpliwości, iż 
pierwsza wyłoniła się z dorobku drugiej i stało się to niejako samoczynnie. Jak wiemy, 
antropologia polityczna przynajmniej przez połowę XX w. przeżywała rozkwit, choć 
jednocześnie ani wewnątrz, ani na zewnątrz jej pola działania nie było zgody, czym 
dokładnie się zajmuje. Paradoksalnie, to właśnie dzięki temu – po pokonaniu wraz 
z resztą dyscypliny tzw. kryzysu reprezentacji i krytycznego namysłu nad własną 
przeszłością – mogła ugruntować nową tożsamość w obszarach postmodernistycz-
nego rozmycia granic oraz poszerzenia znaczeń (zob. Lewellen 2010: 9–27; Malew-
ska-Szałygin 2005: 355, 361–364; Dohnal 2010: 7–9, 19–23). W ten sposób stała się 
antropologią polityki, dostrzegając przejawy tej ostatniej w absolutnie „każdej for-
mie władzy” (Lewellen 2010: 11), czy też „we wszelkich przestrzeniach społeczeństwa 
i kultury” (Herzfeld 2004: 192). Podążając śladem tzw. zwrotu refleksyjnego może też 
dalej zajmować się samą sobą, jako „swoiście rozumianą polityką” (Dohnal 2010: 9). 
Co ważne, nie oznacza to jednak odejścia od jednej z najstarszych tradycji na gruncie 
antropologii kulturowej, czyli zainteresowania etnografią przestrzeni lokalnych. Dzięki 
temu jest w stanie swobodnie przerzucać mosty między mikro- i makropolitykami, 
odrzucając definitywnie modernistyczne przekonania, iż zdolności do zachowań po-
litycznych nie posiadamy wszyscy, lecz zależą one od skali lub czasu.

Jak wynika z powyższego, polityka występuje w moich badaniach w możliwie naj-
szerszym ujęciu Arystotelesowskim, czyli jest rozumiana jako sposoby osiągania celów; 
lub też – bardziej współcześnie i nieco węziej – jako Webberowskie relacje władzy. 
Oba podejścia są na tyle pojemne, iż mieszczą w sobie większość dotychczasowych 
wykładni tej coraz bardziej popularnej kategorii, rezonując jednocześnie z postmoder-
nistycznym spojrzeniem, iż w naszym świecie wszystko jest polityczne (zob. Herzfeld 
2004: 175–192; Lewellen 2010: 254–264). Co warte wyjaśnienia, podobny sposób 
rozumienia polityki uznaję za szerszy niż „tradycyjne” ujęcie antropologii politycznej, 
skoncentrowane na publicznym wymiarze tej pierwszej (Swartz, Turner, Tuden 2009). 
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Stąd w środowisku antropologicznym moje modele teoretyczne zdają się wymagać 
uzupełnienia o kategorię polityczności. Rozumiem ją jako całokształt aktywizmu 
człowieka (jednostek i grup), na który składa się centralnie usytuowana polityka i po-
zostające z nią w zwrotnej relacji podkategorie, jak sprawczość, etyka, tabu, emocje. 
Zastosowanie podobnej perspektywy pozwala obserwować politykę w jej płynnych 
przejściach między sferą publiczną i prywatną (zob. Dybel, Wróbel 2008), czyniąc 
z niej zagadnienie bliskie manipulacji i „uwrażliwiając” badacza na wszechobecność 
jej aspektów.

Wydaje się, że w przypadku moich badań najczęściej występującą postacią poli-
tyki jest wojna. Reprezentowanego obszaru zainteresowań wolę nie nazywać jednak 
antropologią wojny/konfliktu, ale raczej powojnia. Wynika to m.in. z obiektywnego 
faktu, iż podobne projekty badawcze nie są zazwyczaj prowadzone w czasie działań 
zbrojnych, lecz po ich zakończeniu (przy czym uwaga ta pozostaje na tyle „obiektywna”, 
na ile wszystkie dyscypliny okażą się zgodne co do tego, że towarzyszące badaniom 
reminiscencje konfliktu w postaci nasilenia przestępczości, pojedynczych nawrotów 
walk czy nowych obliczy przemocy żadną formą wojny już nie są). Moje przywiąza-
nie do pojęcia powojnia wywodzi się jednak przede wszystkim z ogólnej obserwacji, 
iż jest ono rodzajem amorficznej czasoprzestrzeni. Tym samym w pełni podzielam 
refleksję afrykanisty, Macieja Kurcza, że o specyfice badań w okresie powojennym 
decyduje fakt, iż w jego realiach „na polu (…) interakcji międzyludzkich wciąż punktem 
odniesienia jest czas wojny, a nie pokoju” (Kurcz 2011: 143). W odniesieniu do własnej 
pracy badawczej autor zwraca uwagę na mnogość zjawisk przejściowych. Sama na-
zywam je powojennymi jakościami, które w innych realiach społeczno-politycznych 
nie istnieją. Tak oto w „moim” andyjskim terenie, w Peru, od ponad dwudziestu lat 
oficjalnie nie ma wojny, ale jest nadal stan wyjątkowy, kwitnący narkohandel oraz 
przepełnione wojskowymi garnizony (a czasem place i ulice). Jest pokój, ale nie ma 
mowy o pojednaniu narodowym. Nie ma działań zbrojnych, ale trwają przesiedlenia, 
narasta bieda oraz mnożą się konflikty o ziemię. I wreszcie: nie ma masowego terroru, 
ale jest trauma, rosnąca erozja więzi międzyludzkich i pustka po zaginionych krewnych. 
Ani w wojennym, ani w nie-wojennym świecie podobnych dychotomii jednocześnie 
nie ma. Jedynie w powojennym. 

Jak również wskazuje M. Kurcz, wszystko to sprawia, że praca badawcza w po-
wojniu zawsze oznacza podejmowanie tzw. tematów trudnych. Ponieważ w pol-
skiej refleksji antropologicznej dysponujemy wieloma tekstami poświęconymi temu 
zagadnieniu, w tym miejscu ograniczę się do wskazania tych z opracowań, które 
miały szczególny wpływ na bieg moich badań (zob. Wosińska 2010; Kaniowska 2010; 
Kuźma 2015; Kość-Ryżko 2013). Zainspirowana doświadczeniami wymienionych au-
torek oraz naukami płynącymi z osobistych spotkań w terenie, w pracy badawczej 
kieruję się ogólną zasadą, iż wszystko może być tematem trudnym, ale też wszystko 
nie musi nim być (por. Żaliński 2020). Ocenę charakteru problemu pozostawiam 
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badanym (i niekiedy sobie), ufając jednocześnie, że rodzący się w warunkach dialogu 
Gadamerowski wspólny aspekt rozmowy może również oznaczać, że temat trudny 
przestaje nim być. Wiąże się to jednocześnie z inną cechą pracy badawczej w powojniu, 
czyli faktem, iż niesie ona ze sobą szczególny wymóg elastyczności i adaptacji. Zada-
nie to jest jednak o tyle ułatwione, że na co dzień jego nauczycielami są nasi badani.

Jak można się domyślić, teren „trudny” zawiera w sobie szereg problemów meto-
dologicznych, silnie bodźcując przy tym do autorefleksji. Niemniej, większość z nich 
to tematy-gmachy wymagające oddzielnego omówienia. Dlatego tak istotne zagad-
nienia, jak emocjonalność i empatia oraz moja tożsamość pośród badanych zostają 
w bieżącym tekście jedynie zasygnalizowane, dojrzewając tym samym do rozwinięcia 
w innym miejscu 1.

Wpatrzona w Teren...

Moje doświadczenie badawcze w Ameryce Łacińskiej ma swój początek w Peru, 
w 2005 r., choć podjęty wówczas projekt podyplomowy nie był moim pierwszym 
kontaktem z tym regionem (wcześniej odbyłam miesięczną, dwuosobową podróż 
przez Kubę oraz spędziłam semestr w Limie w ramach międzynarodowego programu 
wymiany praktyk). Jako absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersy-
tecie Łódzkim – dzięki specyfice tego kierunku zainteresowana poznawaniem świata 
poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – poszukiwałam sposobu, by 
„sprawdzić” politologów, tj. ich precyzyjne, syntetyczne i inspirujące mnie obserwacje 
skonfrontować z rzadko jednak badanymi przez nich empirycznie rzeczywistościami 
społecznymi. Projekt, przygotowany podczas studiów podyplomowych na Uniwersy-
tecie Warszawskim i realizowany dzięki stażowi badawczemu w Limie 2, był zapowie-
dzią pracy na styku dyscyplin, której ogólne założenia wyłożyłam powyżej. Dopraco-
wanie tego podejścia – kontynuowane w ramach studiów doktoranckich z zakresu 
etnologii – okazało się długim, przebiegającym pod znakiem prób i błędów procesem, 
w którym ważne zwroty następowały na skutek zastawianych na siebie samą pułapek.

Działania badawcze rozpoczęłam w 2005 r. od szalenie, nomen omen, ambitnego 
zadania. W ujęciu ogólnym moim zainteresowania koncentrowały się na powojen-
nych losach przemocy w trzech krajach regionu: Peru, Kolumbii i Gwatemali. W pod-
jętym ówcześnie przeze mnie przypadku peruwiańskim węzłowa kwestia ograni-
czała się do pytania, na ile, tląca się nadal na wschodnich rubieżach Andów, przemoc 
groziła  kolumbizacją (rozumianą jako niemożność zakończenia konfliktu z powodu 

 1 Spieszę jednocześnie wyjaśnić, iż – mimo wielu lat pracy w terenie – jak dotąd nie publikowałam 
oddzielnych tekstów z pogranicza raportu z badań i refleksji metodologicznej. Za stworzenie mi takiej 
możliwości dziękuję redaktor ŁSE, prof. Grażynie E. Karpińskiej.

 2 J. Pietraszczyk, Nuevos rostros de la violencia política en el Perú contemporáneo, Centrum Studiów 
Latynoamerykańskich UW (CESLA)/Instytut Studiów Peruwiańskich (IEP) w Limie, styczeń 2005 r.
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finansowania wszystkich jego stron przez narkohandel), na ile meksykanizacją (róż-
niącą się od tej pierwszej przede wszystkim dysfunkcyjnością państwa jako wynikiem 
jego rywalizacji z coraz bardziej zdecentralizowanymi organizacjami przestępczymi), 
a może – wymagającą dopiero zbadania – peruanizacją powojennej rzeczywistości 
tego kraju 3. Jak łatwo zauważyć, projekt został skonstruowany za pomocą języka 
politologii i był silnie założeniowy. Jego filary stanowiło kilka modeli teoretycznych, 
które – gdyby posłużyć się nimi w terenie w sposób dogmatyczny – działałyby mate-
riotwórczo. Największa doza iluzji zawarta była jednak w planowanym zadaniu tere-
nowym, które w praktyce polegać miało na tropieniu aktywnych nadal sił Świetlistego 
Szlaku w selwatycznej części departamentu Ayacucho. Dzięki rozmowom z badaczami 
z Instytutu Studiów Peruwiańskich stało się bowiem dla mnie jasne, iż z pozycji Limy 
nie dało się wyrokować na temat charakteru powojennej przemocy na prowincji. Stąd 
też kwestią wymagającą, w mojej ocenie, ustalenia in situ pozostawało, czy mieliśmy 
do czynienia z konfliktem o niskiej intensywności i/lub czy doszło do kryminalizacji 
tak sił rządowych, jak i rewolucyjnych, w kierunku – kolejno – narkopaństwa i narko-
guerrilli (zob. np. Münkler 2004; Gruszczak 1997, Śniadecka-Kotarska 1997).

Choć głównym źródłem ówczesnej decyzji o wyjeździe w teren była intuicja, że 
powojnie na peruwiańskiej prowincji posiada własną, niezależną od innych krajów 
regionu specyfikę, w czasie pierwszych wizyt w Andach jednym z drogowskazów 
mojej postawy pozostawał eurocentryzm. Nie był on jednak oparty na poczuciu wyż-
szości, ale przywiązaniu do własnej samodzielności i samowystarczalności, z których 
nie byłam gotowa w imię andyjskich kodów kulturowych rezygnować. Źródłem tego 
swoistego białego feminizmu był brak zaufania do samej siebie, iż potrafię pracować 
bez poczucia kontroli nad sytuacją. Jego skutkiem pozostał stawiany, w sposób pod-
świadomy, wszelkim współpracownikom wymóg zgody na moją, skrojoną według 
europejskiej miary, autonomię.

Tę pozbawioną pokory postawę wkrótce zweryfikować miał zapoznany za jej 
sprawą autorytet, czyli Teren. Już w trakcie pierwszej, samotnej wyprawy, z poło-
żonego w górach miasta Ayacucho w kierunku doliny rzeki Apurímac, na mojej dro-
dze – w dosłownie fizycznym sensie – stanął najmniej interesujący mnie wówczas 
aktor zbrojny, czyli siły chłopskie. Były to, powstające w różnych okolicznościach 
i na różnych etapach konfliktu, komitety wioskowej samoobrony, zwane potocznie 
ronderos 4. Ponieważ peruwiańskiej wojnie przyglądałam się od pewnego czasu, ich 
fenomen był mi znany, ale dotychczas ignorowany. Prawdopodobnie pozostawałam 
wówczas pod wpływem oficjalnych dyskursów na temat konfliktu wewnętrznego, 

 3 Za konsultację na temat ww. terminów dziękuję dr. Michałowi Stelmachowi i dr Zuzannie Kowalczyk.

 4 Rzeczownik pochodzi o słowa ronda campesina, czyli z hiszp. straż chłopska. Oprócz tego terminu, 
w odniesieniu do ludności prowincji stosuję również w tekście szersze pojęcie andinos (mieszkańcy 
Andów) oraz comuneros (członkowie wspólnot).
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w świetle których samoobrona chłopska nie była ani wyraźnie zasłużona w tzw. pa-
cyfikacji kraju, ani też specjalnie wiarygodna, bo zgodnie z jej oficjalnym statusem 
z początku lat 90. XX w. stanowiła formację pomocniczą wobec wojska i miała zo-
stać zdemobilizowana wraz z końcem stanu wyjątkowego. O jej zasługach w walkach 
praktycznie wówczas nie pisano (konsekwentnie sygnalizowali je tylko ajakuczańscy 
badacze: zob. Coronel 1996; del Pino 1996), a wizje jej nowych ról społecznych były 
zbyt kontrowersyjne, by zagościć na dłużej w głównym nurcie debat nad pojednaniem 
narodowym (zob. Pietraszczyk 2008).

Tymczasem moja ówczesna etnograficzna teraźniejszość polegała na tym, że 
tłum ronderos przejmował właśnie kontrolę nad ważnym szlakiem komunikacyj-
nym prowincji, na moich oczach reorganizował szyki i nieśpiesznie przygotowywał 
się do akcji protestacyjnej. Jej scenariusz miał kluczowe znaczenie dla statusu grup 
samoobrony tak w regionie, jak i w moich badaniach. Polegała ona bowiem na zbroj-
nej ochronie strajku innej ważnej siły społecznej, czyli rolników uprawiających kokę 
(tzw. cocaleros, którzy – co warto wziąć pod uwagę – mogą należeć jednocześnie do 
struktur samoobrony). W ten sposób zadanie wioskowych straży zyskiwało wyraźny 
rys polityczny i, według mojej wstępnej obserwacji, stanowiło element kampanii na 
rzecz emancypacji spod kontroli wojska. Dzięki współpracy z cocaleros fakt poszu-
kiwania przez samoobronę nowych, powojennych ról społecznych nie pozostawiał 
wątpliwości, podobnie jak towarzyszący mu cel w postaci demonstracji siły. Zgod-
nie z decyzją liderów strajku, droga miała zostać zamknięta w ciągu kilku godzin, co 
oznaczało wówczas możliwość przejazdu w kierunku doliny, ale – najpewniej – bez 
możliwości powrotu. Tym samym zaczynał się długotrwały paraliż regionu pod wiesz-
czącym problemy hasłem: bezterminowy strajk zbrojny.

W ten sposób, w sensie dosłownym i przenośnym, pozostałam u boku ronderos, 
doświadczając pierwszego zwrotu w mojej postawie jako badaczki „wywodzącej się” 
z nauk politycznych, ale zainteresowanej pogłębieniem refleksji nad rzeczywistością 
o spojrzenie antropologiczne. Zgodnie ze słowami Jeffreya Sluki o „etnograficznym 
powabie” tematyki przemocowej (Sluka 2012: 137), fakt spontanicznego spotkania na 
dalekiej andyjskiej prowincji jednego z kluczowych, choć nieco zapomnianych uczest-
ników wojny, okazał się dla mnie źródłem zachwytu nad pracą terenową. Równie 
ważną konsekwencją tego wydarzenia była radykalna redefinicja zadania badawczego. 
Tak oto, na skutek pierwszej konfrontacji z terenem, z szeroko zakrojonego kontek-
stu powojnia w trzech krajach regionu, wykroiłam zaledwie jeden – choć powiązany 
z większością interesujących mnie wątków – fenomen. W ten sposób Teren udzielił 
mi lekcji z ekonomii czasu i pracy, urealniając moje badawcze cele. W dzienniku po 
raz pierwszy zapisałam stwierdzenie, iż „to nie ja prowadzę badania, ale one prowa-
dzą mnie”. Konstatacja ta pozostała ze mną do dziś; nie tylko jako opis realiów pracy 
w Andach, ale też ważne narzędzie autoterapii w kierunku stopniowego osłabiania 
potrzeby kontroli sytuacji.
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Jak można się domyślić, tropienie w Andach nieoczywistych źródeł i zróżnico-
wanych form tytułowej samoobrony wypełniło mi kolejne lata prac terenowych 5. 
Powstały na podstawie pierwszego pobytu badawczego w Peru projekt, zopera-
cjonalizowałam za pomocą skrzyżowania ujęcia historycznego, politologicznego 
i antropologicznego. Ponieważ już w 2005 r. poznałam na prowincji inne oblicze sił 
chłopskich, niż ich wizerunek znany mi wcześniej ze źródeł zastanych – zainspiro-
wana własną pomyłką – za punkt wyjścia przyjęłam założenie, iż postawy ludności 
andyjskiej w konflikcie zbrojnym były zmienne, a geneza i obraz reprezentującej ją 
samoobrony chłopskiej podlegały odgórnym manipulacjom. Stąd też dominujące 
w pracach studyjnych ujęcie historyczne poświęcone zostało poszukiwaniu wzorów 
oporu ludności Andów w dziejach Peru (zob. Pietraszczyk-Sękowska 2015). Nauki 
polityczne pozostały w moim projekcie o tyle wiodące, iż nadal interesowały mnie 
typowe dla tej dyscypliny zagadnienia: ideologia i wojenne cele Świetlistego Szlaku 
oraz strony rządowej w ich polityce wobec ludności chłopskiej, jak również powody 
i następstwa udziału comuneros w działaniach zbrojnych. Ostatecznie to jednak 
spojrzenie antropologiczne zdominowało realizację projektu w kilku znaczeniach. 
Przede wszystkim wspomniane spotkanie z ronderos zaowocowało swoistym oku-
locentryzmem, przekonując mnie do położenia większego akcentu na perspektywę 
emiczną. W ten sposób mogłam podjąć próbę upodmiotowienia, zagłuszanych do-
tąd przez odgórne narracje, działaczy samoobrony i przyjrzenia się z ich pomocą 
słabo badanym, choć kluczowym dla przebiegu konfliktu, zagadnieniom. Okazało się 
to jednoznaczne z odkrywaniem źródeł postaw ludności andyjskiej wobec innych 
uczestników walk oraz przeobrażeń jej tożsamości i metod poszukiwania autono-
mii. W ten sposób poznałam różne odsłony sprawczości comuneros, definitywnie 
oduczając się postrzegania ich w ramach spolaryzowanej kategorii „biernych ofiar 
konfliktu”. W połączeniu z wynikami analizy historycznej, doprowadziło mnie to do 
kilku perspektyw teoretycznych dobrze znanych antropologii politycznej, jak teo-
rie działania i zależności oraz związany z nimi fenomen broni słabych (Starn 1991; 
Wolf 2009 oraz omówienia: Malewska-Szałygin 2005; Lewellen 2010), wywołując 

 5 Rozpoczęłam je w czasie stażu w IEP w marcu oraz kwietniu 2005 r. i kontynuowałam w ramach indy-
widualnych wyjazdów badawczych we wrześniu 2006 r., listopadzie 2007 i styczniu 2009 r. W okresie 
grudzień 2009 r.  – styczeń 2010 r. przebywałam w Peru w ramach grantu promotorskiego NCN. W paź-
dzierniku 2015 r. i czerwcu 2016 r. wróciłam w Andy dzięki grantom dla młodych naukowców WSMiP, 
w celu oceny przemian wewnątrz samoobrony i opracowania nowego projektu badań. Wszystkie prace 
badawcze prowadziłam na andyjskim wyżu i w selwie wysokiej dep. Ayacucho (w czasie wojny sta-
nowił on epicentrum walk) oraz, w ograniczonym zakresie, w dep. Huancaveliki i Junín. Poza realizo-
wanym częściowo w Limie stażem z 2005 r., wszystkie kolejne wyjazdy badawcze spędziłam niemal 
w całości na terenach środkowo-południowej prowincji. W latach 2005–2016 odwiedziłam blisko 25 
miejscowości regionu, ok. 1/3 z nich dwu- lub trzykrotnie. Czas przebywania wśród danej społeczno-
ści był bardzo różny i zależał od szeregu czynników; wynosił od kilku godzin do dwóch tygodni. Moimi 
rozmówcami byli w zdecydowanej większości dotknięci wojną i przesiedleni comuneros. Pozostali 
badani to funkcjonariusze wojska i policji, działacze społeczni powiązani z samoobroną, członkowie 
władz państwowych i urzędnicy oraz nauczyciele.
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przy tym eksplozję zagadnień opisujących praktyki polityczne moich badanych, jak 
„opór”, „mobilizacja społeczna” czy „taktyczna adaptacja”.

W sensie praktycznym podobne ujęcie tematu wymuszało na mnie adaptację do 
dynamiki życia comuneros w powojniu i decydowało o przewadze metod jakościowych 
w projekcie. Narzędzia badawcze wyraźnie zdominowało kilka rodzajów wywiadu 
oraz – „aktywna” w Marcusowskim znaczeniu – obserwacja uczestnicząca (Marcus 
1995: 113–114). Przemierzanie prowincji, najczęściej w towarzystwie zaktywizowanych 
w czasie wojny ronderos, oznaczało nieustanne nadawanie sensu mojej obecności 
w Andach.  Wynegocjowana w danych okolicznościach tożsamość nierzadko okazy-
wała się bowiem jednorazowa, gdyż anulował ją sam fakt podjęcia przeze mnie dal-
szej podróży (zob. Marcus 1995; Bloch 2011). Stąd też z punktu widzenia metodologii 
najbardziej wyróżniającą cechą tego projektu była wielomiejscowość, która uczyniła 
z prac terenowych swoistą antropologię drogi. Jej przebieg był najczęściej podpo-
rządkowany mapie wydarzeń „z życia samoobrony”, dzięki czemu z coraz większym 
zaufaniem pracowałam wiedziona przez Teren oraz naszych współpracowników (jak 
zaczynałam postrzegać badanych). W odwiedzanych miejscowościach podejmowałam 
w miarę możliwości studia przypadku, których wyniki – potraktowane komparaty-
stycznie lub komplementarnie – zastosowałam finalnie w próbach złożenia obrazu 
peruwiańskiej samoobrony w całość 6.

I tak projekt historyczno-politologiczno-antropologiczny okazał się dialogiem 
między krajowym i lokalnym wymiarem problematyki wojny, prowadzonym po-
przez konfrontowanie ze sobą głosów wielu uczestników życia społecznego Peru. 
Badanie postaw aktorów zewnętrznych (strony rządowej i guerrilli) wobec lud-
ności andyjskiej oraz powiązanych z nią sił chłopskich odbywało się najczęściej 
w ujęciu panregionalnym, niemniej poznanie wojennych losów i aktualnej kon-
dycji tych ostatnich wymagało już poszukiwania wiedzy lokalnej. W ten sposób 
w toku badań udało się wypracować dwa kluczowe wnioski. Pierwszy pozwolił 
mi dokonać demontażu, powszechnego wówczas w Peru, przekonania, iż struk-
tury samoobrony chłopskiej były powoływane z inicjatywy wojska jako element 
tzw. strategii antywywrotowej. W czasie wizyt w kolejnych miejscowościach 
prowincji poznałam różne źródła i formy działań obronnych ludności andyjskiej. 
W uproszczeniu oznaczało to, że nigdy nie istniało (i nie zaistnieje), jedno zjawisko 
samoobrony, z którym identyfikowaliby się wszyscy jej członkowie. Zgodnie z oko-
licznościami powstania, siły chłopskie były nie tylko zdecentralizowane i zróżni-
cowane strukturalnie, ale nierzadko toczyły je wewnętrzne – tak przedwojenne, 
jak i wtórne antagonizmy – przez co posiadały różne skale widoczności i kierunki 
działań. Drugi z wniosków dotyczył zaobserwowanego przeze mnie nierozumienia 

 6 Jest to skrócony opis metodologii badań; więcej w oryginalne pracy doktorskiej (Pietraszczyk- 
-Sękowska 2011).



245

Joanna Pietraszczyk-Sękowska  O badaniu wojny poprzez ustanawianie pokoju między dyscyplinami…

oraz demonizowania fenomenu sił chłopskich w Peru (tak przez władze cywilne 
i wojskowe, jak i dużą część opinii publicznej). Dzięki uczestnictwu w wielostron-
nych spotkaniach na temat reparacji wojennych oraz rozmowach z wojskowymi 
i urzędnikami zaobserwowałam, że postawa tych ostatnich wobec ronderos była 
absolutyzująca, przez co odgórną retorykę na temat samoobrony wyraźnie zdo-
minowały odniesienia do jej wojennej działalności, które nie pozwalały postrzegać 
jej w powojniu jako wyzwania przede wszystkim społeczno-politycznego. W ten 
sposób moje wnioski końcowe częściowo burzyły, a częściowo doprecyzowywały 
szeroką obserwację politologiczną dotyczącą źródeł powojennej dekompozycji sił 
chłopskich, wskazując jednocześnie, że elementy ich zewnętrznego wizerunku były 
wynikiem odgórnej manipulacji służącej usunięciu samoobrony z życia prowincji.

Po „zakończeniu” projektu poświęconego wioskowej samoobronie cierpiałam 
na niedosyt wiedzy na temat powojennej rzeczywistości w Andach. Moją ówczesną 
potrzebę pogłębienia „gęstości” interakcji z ich mieszkańcami (zob. Buliński, Kairski 
2011: 313–319) prowokowały przede wszystkim odkryte na prowincji, ale niezgłę-
bione różnice w percepcji wojny ze strony andinos, niezrozumiała dla mnie dyna-
mika odradzania się życia społecznego na prowincji oraz… kompleks słabej nadal 
znajomości języka keczua. Stąd nie miałam wątpliwości, że powrót w teren będzie 
powrotem w Andy. Ponieważ dużą część moich dotychczasowych współpracow-
ników stanowiły osoby dotknięte konfliktem i pod jego wpływem przesiedlone 
(desplazados), ale też bardzo często na skutek tych doświadczeń zaktywizowane 
politycznie lub społecznie, przygotowując nowy projekt chciałam w pierwszym 
rzędzie towarzyszyć badanym w drodze do/z domów. Niemal wszyscy oni osia-
dali jakąś formę własności w opuszczonych, na skutek terroru, wioskach, ale też 
kilka innych domów powstałych w złożonych procesach migracji (w tym głównie 
ucieczek, ale nie tylko). Podstawowa różnica między wcześniejszymi i bieżącymi 
realiami mojej pracy terenowej polegała jednak na tym, że w 2015 r. wyruszyłam 
w drogę nie tyle u boku ronderos, co przede wszystkim ich rodzin, wybierając przy 
tym destynacje, których poznanie było wcześniej niemożliwe ze względów bezpie-
czeństwa. Oba czynniki sprawiły, że nowy etap badań naznaczony był mnożącymi 
się problemami andyjskiego powojnia, które wydawały się nie mieć granic. Stąd 
zaobserwowane praktyki określiłam pojemnie jako polityki powrotów, próbując 
ująć w nich nieoczywistość zachowań migracyjnych afectados, znaczenie czynnika 
zbrojnego w ich readaptacji do życia na prowincji oraz roszczeniach wobec państwa, 
ale też mechanizmy świadczące o próbach oddolnego rozliczenia konfliktu. Paradok-
salnie, zrealizowane w latach 2015–2016 pobyty badawcze, polegające w znacznej 
mierze na poszukiwaniu inspiracji do dalszych prac terenowych wśród migrantów 
powrotnych, okazały się w największym, jak dotąd, stopniu stacjonarne. Wymagały 
bowiem uważnej obserwacji ich sposobów bycia w świecie, prowadzonej poprzez 
„intensywne” uczestnictwo w codzienności i uzupełnianej o treści coraz bardziej 
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naturalnie toczących się między nami rozmów (zob. Buliński, Kairski 2011: 306–319). 
Te ostatnie – choć rzadko jeszcze polegały na odwróceniu ról, czyli zadawaniu pytań 
przez tubylców badaczowi – stawały się coraz bardziej symetryczne (partnerskie), 
dzięki czemu dawało się odczuć „uchodzenie powietrza” z mojej symbolicznej prze-
wagi jako „intruzki” nad badanymi.

Czas ten spędziłam głównie na terenie nielegalnych zasiedleń dokonanych przez 
afectados pod Huantą i Ayacucho oraz wśród mieszkańców strefy Putis, położonej 
na styku andyjskiego wyżu i selwy, jedynie okazjonalnie wizytując inne, najczęściej 
odległe od siebie domy moich współpracowników (zob. Pietraszczyk-Sękowska 
2020, 2021). W ten sposób, w wyniku konfrontacji z realiami powojnia, kreśliłam 
coraz bardziej złożony projekt, który ponownie wymagał krzyżowania perspektyw, 
terminologii i metod. Choć wydawało się, że w jego ramach zajmę się popularną za-
równo we współczesnej politologii, jak i antropologii problematyką, czyli migracjami 
powrotnymi (zob. np. Nowicka, Firouzbakch 2008), jednocześnie było oczywiste, iż 
mój sposób postrzegania powrotów wymagał redukcji. Ta raz jeszcze okazała się 
radykalna i „podpowiedziana” przez Teren: tym razem podczas samotnej wizyty, 
w czerwcu 2016 r., na lokalnym cmentarzu postekshumacyjnym w strefie Putis. 
Pochowani tam zmarli – mimo że ich szczątki odnaleziono w ramach oficjalnych 
poszukiwań i poddano finansowanym przez państwo badaniom sądowym – po-
zostawali w większości anonimowi. I tak kilka godzin milczenia wśród zadbanych, 
ale jednocześnie nienazwanych mogił przywróciło moje pytania o status andinos 
we własnym państwie, tym razem w kontekście ich prawa do poszukiwania i po-
chowania zmarłych.

Odkrywając w literaturze niemal w tym samym czasie tzw. zwrot forensyczny 
(Anstett, Dreyfus 2015) podjęłam badania nad nowo poznanym elementem po-
wojennych przemian. Interesujący mnie fenomen nazwałam polityką ekshuma-
cyjną i zdefiniowałam jako „historyczno-polityczne, prawne i społeczno-kulturowe 
konteksty inicjowania oraz realizacji prac ekshumacyjnych”. W ramach hipotezy 
głównej założyłam, iż w przypadku peruwiańskim „prowadzona po wojnie poli-
tyka historyczna i rekoncyliacyjna sprzyjała manipulowaniu pamięcią o ofiarach” i, 
tym samym, zasięgiem prac forensycznych (dość kategorycznie uznając, iż ofiary 
wojny były hierarchizowane w zależności od ich oprawcy, co w praktyce oznaczało 
m.in. nierówny dostęp afectados do zespołów ekshumacyjnych) 7. Konceptualizacja 
problemu powstała na bazie perspektywy zorientowanej na ofiary, tj. z inspiracji 
prawnoczłowieczą narracją, którą w wielu regionach świata narzuciły podmioty 
zajmujące się tzw. rozliczeniem okresów przemocy (Huber, del Pino 2015; Rojas-Pe-
rez 2017). W świetle tego ujęcia, ludność cywilna pozostawała nadal na marginesie 

 7 Powyższe cytaty pochodzą z opisu zrealizowanego w 2019 r. projektu badawczego: Pietraszczy-
k-Sękowska, J. Polityka ekshumacyjna. Kazus peruwiański, grant NCN Miniatura 2 nr 2018/02/X/
HS5/00173.
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polityki państwa, gdyż dominująca rola sił zbrojnych uniemożliwiała upodmioto-
wienie afectados i naprawę (w sensie prawnym, ekonomicznym i humanitarnym) 
krzywd poniesionych przez nich w konflikcie. Konfrontację tych założeń z realiami 
wojny domowej ułatwiło ponownie zainteresowanie mikropolityką. Wnioski uzyskane 
za pomocą perspektywy emicznej – uzupełnionej o rozmowy z forensykami – tym 
razem okazały się niekorzystne nie tyle dla wojska i guerrilli, co przede wszystkim 
comuneros. Pracując ponownie w Putis ustaliłam, iż lokalna masakra z czasów wojny 
była wynikiem bratobójczej rywalizacji między wspólnotami tej strefy: gdy w 1984 r. 
wojsko dokonało mordu na ponad stu cywilach, ronderos jednej ze społeczności byli 
odpowiedzialni zarówno za „naznaczanie” ofiar, jak i grabież (oraz odsprzedaż) zdo-
bytych tą drogą łupów. Uzyskany przeze mnie opis wydarzeń rezonował z dobrze 
znanym kazusem Uchuraccay (zob. del Pino 2017), jak również pozwalał wnioskować, 
iż w czasie moich badań siły samoobrony pozostawały kluczowym aktorem utrud-
niającym postęp prac ekshumacyjnych, siejąc terror tak wobec świadków własnych 
zbrodni, jak i ekip badawczych 8.

Poznany w Andach mechanizm terroru cywilnego pozwolił mi na sformułowa-
nie dwóch ogólnych wniosków. Według pierwszego z nich, zbrojne konflikty we-
wnętrzne, w które zaangażowana jest ludność cywilna, warto badać jako przybyłą 
z zewnątrz, polityczną rywalizację o władzę w państwie, pod którą kryją się star-
sze i bardziej złożone mikrokonteksty międzyludzkiej wrogości. Na ich płaszczyź-
nie – jako swoistym podłożu – rozwija się konflikt w wymiarze krajowym, który 
jak palimpsest przenika, i przez to zaciera, lokalne uwarunkowania antagonizmów 
oraz przebiegu walk. Co więcej, ukrywaniu tego mechanizmu paradoksalnie sprzyja 
retoryka komisji prawdy, pod parasolem której uzbrojeni cywile są w stanie utrud-
niać poszukiwania i upamiętnienie własnych ofiar (zob. też Theidon 2006; del Pino 
2017). Oba wnioski rzutują na metodologię badań nad konfliktami wewnętrznymi, 
implikując konieczność ich rozdrobnienia na wiele różnych wojen w wymiarze lo-
kalnym, które wymagają analizy i porównania przede wszystkim w oparciu o stu-
dia przypadku.

W ten sposób na dalszym etapie prac, analizując przebieg wojen domowych 
na przykładzie ich tabuizowanych wątków w Peru i Kolumbii, zainteresowałam 
się  milczeniem. Do celów operacyjnych badane zjawisko podzieliłam na politykę 
milczenia i strategie niepamięci. Z pytaniem, jakie dokładnie okoliczności decydują 
o ukrywaniu, a jakie o ujawnianiu mechanizmów terroru, zastała mnie pandemia 
COVID-19 i, wynikające z niej, nowe wyzwania dla pracy terenowej.

 8 Na podstawie badań w strefie Putis oraz Huancie i Ayacucho w maju 2019 r.
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Zakończenie, czyli… początek

Mimo iż pisząc projekt pt. Rozmowy z milczeniem zakładałam, że zacznę go od Peru, 
pandemiczne uwarunkowania sprawiły, iż w kwietniu 2022 r. zabrałam ten temat 
do Kolumbii 9. Poszukując lokalnych miejsc pamięci – jako szczególnych przestrzeni 
narracji o terrorze – odkryłam, że ich strażniczkami są wyłącznie kobiety. Mimo iż 
mogłoby się wydawać, że jako ofiary najbardziej destrukcyjnych form przemocy de-
cydują się na ich temat milczeć, w Kolumbii mają one bezsprzecznie największy udział 
w upublicznianiu wojennych tabu. Choć odbywa się to inaczej na poziomie lokalnym 
(gdzie upamiętnia się bliskich), a inaczej na krajowym (gdzie dominują metanarracje 
pamięciowe), między oboma wymiarami rozwija się współpraca, z której płynie spójny 
przekaz polityczny: żądanie pokoju za wszelką cenę, w tym również wielostronnego 
perdonar. Mimo iż byłam w kolumbijskim terenie po raz pierwszy, obdarował mnie 
najbardziej jak dotąd symetrycznymi, koleżeńskimi wręcz relacjami z rozmówcami 
(najczęściej rozmówczyniami). Zdecydowało o tym kilka czynników, niemniej najważ-
niejszym były chyba globalne okoliczności w postaci wojny w Ukrainie i, związane 
z tym, zainteresowanie sytuacją w regionie mojego pochodzenia. Ponieważ rozmowy 
na ten temat często prowadziły w kierunku II wojny światowej (o której moja post-
pamięć, dzięki Dziadkom, pozostaje żywa), tworzyła się między nami swoista, nazna-
czona wysoką emocjonalnością, wspólnota doświadczeń. Tak oto, prowadząc pilotaż 
w nowym terenie, współtworzyłam z badanymi obrazy ludzkich tragedii i rozwija-
łam relacje, w których pytania częściej zadawali Oni (zob. Buliński, Kairski 2011: 307).

W ten sposób „intensywna” antropologia zaistniała na terenach „intensywnej” 
(tj. dedykowanej wojnie) politologii. Dlatego finalną refleksję o kondycji badań na 
styku obu dyscyplin zacznę od przypomnienia dwóch, stosunkowo powszechnych dziś 
w Polsce obserwacji. Pierwszą podzielił się ponad dekadę temu Aleksander Posern-
-Zieliński, dostrzegając nasilenie zainteresowania prawa i politologii nowym polem 
badań, czyli tubylczością. Już wówczas uznał, iż to wszechobecność uwarunkowań 
politycznych we współczesnym świecie sprawia, że słabo korespondujące ze sobą 
dotąd dyscypliny znalazły się w procesach zbliżenia. Dzięki temu mamy do czynienia 
z „tendencją ku zacieśnieniu pól badawczych antropologii i nauk prawno-politolo-
gicznych, wynikającą także z odkrycia znacznej przydatności eksplikacyjnej antropo-
logii” (Posern-Zieliński 2009: 124, 110–123). Druga część wypowiedzi odnosi się, jak 
zakładam, do tego aspektu antropologii, który współcześnie decyduje o jej szcze-
gólnym wkładzie w badania nad polityką, czyli spojrzenia na zachowania polityczne 
w sposób oddolny. W Polsce nurt ten reprezentuje od lat Anna Malewska-Szałygin, 
która – dzięki pracy wśród nowotarskich górali – przygląda się „wielkim tematom” 

 9 Mowa tu o grancie badawczym WSMiP UŁ (I edycja): Pietraszczyk-Sękowska, J., Rozmowy z milcze-
niem. Polityka (nie)pamięci o bratobójczych mechanizmach konfliktu wewnętrznego w Peru, który na 
przełomie lat 2021/2022 rozbudowałam o kazus kolumbijski.
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z perspektywy lokalnej, przekonując do uroku mikrokontekstu jako jedynego w swoim 
rodzaju narzędzia uszczegóławiającego obraz zjawisk politycznych (Malewska-Szały-
gin 2005: 362–364; podobnie wartość antropologii polityki odczytał Wojciech Dohnal, 
pisząc o „umiejętności łączenia perspektywy mikropolitycznej (…) z uogólniającą in-
terpretacją teoretyczną” (Dohnal 2010: 22). Polskie ujęcia problemu warto uzupełnić 
o słowa Michaela Herzfelda, który – podkreślając niechęć polityków do dzielenia się 
informacjami („politycy mają naprawdę wiele do ukrycia”) – uznał, iż „ich dokonania 
staną się zrozumiałe jedynie w świetle dość bliskiej znajomości kontekstów społecz-
nych” (Herzfeld 2004: 184; zob. też Marcus 1995: 95–97).

Moje przywiązanie do mikrokontekstu badań nad polityką wynika z przekonania, 
iż może stanowić on główną siłę krzyżującą spojrzenia obu dyscyplin. Jak wykaza-
łam, moja droga do ujęć mikro była zawsze kręta, gdyż prowadziła od politologicz-
nego spojrzenia makro. To drugie uznawałam dość długo za szkodliwe, ale – na tyle 
wyuczone na studiach i przejęte z literatury naukowej („myśli” tak przecież nie tylko 
politologia, ale też historia czy socjologia) – że wręcz niezbywalne. Po latach podobną 
perspektywę odwróconego stożka udało mi się jednak zrehabilitować, gdyż okazała 
się sprzyjać panoramicznemu oglądowi rzeczywistości. Stąd szerokie ujęcie problemu 
pozostaje moim punktem wyjścia, choć ostatecznie zawsze radykalnie je redukuję. 
Niemniej, dzięki niemu udaje się bardziej świadomie zapożyczać (a nie wyabstraho-
wywać) z całości interesujący nas element, bez fragmentaryzowania przy tym świata 
(tudzież zaburzania jego proporcji).

Korzyść z podobnego krzyżowania obu dyscyplin wiąże się również z faktem, 
iż – w sensie wręcz konstytutywnym – pozostają one uwrażliwione na dostrzega-
nie w świecie różnych zjawisk. Antropologia jest drobiazgowa w przyglądaniu się 
codzienności, ale – kierując wzrok na wymiar lokalny – potrafi przeoczyć rządzące 
nią mechanizmy polityczne. Politologia skuteczniej tropi odłamki polityki w pozornie 
niepolitycznym kontekście, lecz ma przy tym tendencję do terminologicznych uogól-
nień i sztywnych kategoryzacji. Dopiero korzystając ze spojrzenia antropologicznego 
łatwiej dostrzega ludzkie (a nie np. systemowe) oblicze zjawisk politycznych (tj. ich 
niejednorodność i sytuacyjność).

Zapożyczanie naukowych spojrzeń stanowi jednak duży wysiłek poznawczy, gdyż 
działają one na zasadzie fundamentów myślowych. Interioryzują się poprzez studia 
i pracę w danym środowisku akademickim, w którym funkcjonujemy przecież „inten-
sywnie”, sami zresztą reprodukując przyjęte normy oglądu świata. Wyjście poza te ho-
ryzonty jest trudne i daje wrażenie nienaturalności, jak każde inne przebywanie poza 
tzw. strefą komfortu. W efekcie owe zapożyczenia często odbywają się „na dystans”.

Jednym z przykładów takiej sytuacji jest fakt, iż z perspektywy nauk politycz-
nych rozmówcy w terenie nadal pozostają bardziej przedmiotami niż podmiotami 
kontaktu. Innymi słowy, istnieje ograniczona gotowość dyscypliny do dekolonizacji 
nauki poprzez równouprawnienie badaczy i badanych oraz budowanie dialogicznych 
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kontekstów ich spotkań (zob. Buliński, Kairski 2011; Hastrup 2008: 60–61; Bloch 
2011: 214–219). Tymczasem, jest to kluczowe w pracy terenowej nad polityką, szcze-
gólnie przecież konfliktogennej. W mojej opinii nie ma bowiem większego znaczenia, 
czy w terenie interesuje nas mechanizm wioskowej samorządności, czy mechanizm 
zbrodni. W obu przypadkach relacje między stronami wypadają niekorzystnie dla 
badacza, bo to badany ma więcej wiedzy i władzy (którymi zdecydowanie nie musi 
się dzielić). Sytuację komplikuje dodatkowo problem wyłożony przez M. Herzfelda, iż 
„polityczny” rozmówca ma często sporo do ukrycia. W podobnych okolicznościach 
badacz jest więc intruzem, który poszukuje wiedzy niewygodnej, kamuflowanej, ale 
też często niebezpiecznej dla badanych. W efekcie może być oszukiwany, unikany 
i poddawany szkodzącym jego wizerunkowi manipulacjom. Dlatego przyglądanie 
się polityce w terenie w sposób szczególny grozi uwikłaniem w lokalne układy sił, 
w których – tak z wojną, jak i bez niej – obowiązuje zasada „jesteś z nami lub prze-
ciwko nam”. Zachowanie neutralności, jeśli w ogóle możliwe, oznacza ciągłe nego-
cjowanie zasad bycia badaczem, ale też warunków bezpieczeństwa obu stron. Tym 
bardziej niezbędny jest głęboki wgląd w położenie badanych oraz oparta na jasnych 
regułach współpraca z nimi 10.

Wydaje się, iż z punktu widzenia politologii jeszcze większe wyzwanie stanowi 
stosowanie w tekście naukowym narracji pierwszoosobowej (uważanej przecież 
w antropologii za jedną z miar przejrzystości źródeł). Jest to o tyle paradoksalne, iż 
tzw. antropologizacja nauk polega przede wszystkim na zapożyczaniu przez nie et-
nograficznych metod pracy terenowej (zob. Buliński 2009). Niemniej, w przypadku 
„ujawnienia się w tekście” warto mieć na uwadze, iż recenzent-politolog może uznać 
podobny zabieg za typowy dla reportażu i/lub dyskwalifikujący artykuł jako tekst 
naukowy. Jako badaczka, której codzienność w terenie to głównie wypadkowa jed-
nostkowych mikrouwarunkowań, podobne niezrozumienie wagi naszej podmiotowo-
ści i autorefleksji przyjmuję z trudem. Pozostaje jednak wierzyć, iż dotychczasowy 
brak zwrotu refleksyjnego stopniowo rekompensuje politologii widoczny dziś… zwrot 
antropologiczny 11.

Na koniec przypomnę słowa A. Malewskiej-Szałygin, która już w 2005 r. pisała 
o pożytkach z pojawienia się antropologii polityki jako subdyscypliny „pozwalającej 
odnaleźć badaczy zainteresowanych podobnymi problemami” (Malewska-Szałygin 

 10 Jednym z rozwiązań ułatwiających partnerstwo z badanymi wydaje się podjęcie tematu, który ocze-
kuje dopiero „odkrycia w terenie” i upowszechnienia. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 
projektu dotyczącego peruwiańskiej samoobrony, której członkowie – podzielając zawód polityką 
państwa – godzili się na wtajemniczenie mnie w genezę i aktywność sił chłopskich, nawet za cenę 
ukazania ich w nie najlepszym świetle (o czym regularnie rozmawialiśmy). Niemniej, mimo iż uzyska-
łam pewien dostęp do wewnętrznego świata ronderos, nadal oznaczało to nieustanne potwierdzanie 
statusu badaczki (jako nie-rzeczniczki samoobrony).

 11 Za – dające nadzieję – rozmowy o tym procesie dziękuję dr. Michałowi Pierzgalskiemu i dr. Kry-
stianowi Darmachowi.
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2005: 363). Bez wątpliwości stanowisko to podzielam. Przyglądając się w Polsce 
wynikom zbliżeń między dyscyplinami – również własnym – nadal nie mam jednak 
pewności, jaki rządzi nimi mechanizm. Czy, parafrazując słowa A. Posern-Zielińskiego, 
tworzymy w ten sposób krąg antropologizujących politologów i politologizujących 
antropologów (Posern-Zieliński 2009: 122; zob. też Buliński 2009), czy też powołując 
nowe subdyscypliny powołujemy przestrzenie twórczych spotkań różnych perspek-
tyw, czyli ich przecinania się „w poprzek” i łączenia dóbr. Jak wskazałam, to drugie 
jest złożonym procesem i wymaga pokonywania dość trwałych horyzontów. Sama 
jestem zaledwie we fragmencie tej drogi.
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Streszczenie

Artykuł jest próbą zmierzenia się z wybranymi wyzwaniami towarzyszącymi pracy badawczej 
na styku antropologii i nauk politycznych. Zaprezentowane refleksje powstały na podstawie 
doświadczeń z badań terenowych prowadzonych w latach 2005–2019 w Andach Peruwiań-
skich i, od 2022 roku, w Kolumbii. Zasadniczą część tekstu stanowi przegląd ewolucji moich 
wyobrażeń na temat podejmowanych problemów badawczych przed i po ich skonfrontowaniu 
z wiedzą terenową, czyli usytuowaniu w kontekstach życia z badanymi. W zakończeniu podej-
muję próbę odpowiedzi na pytanie, na czym może polegać i do czego prowadzić poszukiwanie 
porozumienia między reprezentowanymi w tekście dyscyplinami.

Słowa kluczowe: antropologia polityki, nauki polityczne, teren, powojnie, ludność andyjska,  (nie)
pamięć, Peru, Kolumbia

Summary

The paper attempts to address certain challenges accompanying research work at the meet-
ing point of anthropology and political science. The presented reflections are based on expe-
rience gained during fieldwork conducted in 2005–2019 in the Peruvian Andes and, starting 
from 2022 year, in Colombia. The main body of the paper presents evolution of my perceptions 
about undertaken research problems before and after confronting them with field knowledge, 
i.e. with contexts arising from coexistence with the researched communities. In the conclusion, 
I attempt to answer the question of what the search for understanding between the disciplines 
represented in the paper can consist of and lead to.

Keywords: anthropology of politics, political science, field, post-war period, Andean population, 
(non-)memory, Peru, Colombia
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prezentuje wyniki analiz materiałów szczególnych, dotyczy bowiem opinii i refleksji 
badaczy na temat ich własnej pracy, a przede wszystkim etyczności własnych dzia-
łań. Taki rodzaj źródeł pozwolił autorce przyjąć, oryginalną i wartościową poznaw-
czo, perspektywę spojrzenia na specyfikę badań jakościowych i towarzyszące im 
etyczne dylematy.

Każdy, kto interesuje się metodologią nauk społecznych, wie dobrze, że problemy 
etyczne towarzyszące badaniom jakościowym są przedmiotem żywych dyskusji w śro-
dowisku antropologów i socjologów. Przyczyn zainteresowania etycznym wymiarem 
badań jest wiele, ale najpewniej dzieje się tak dlatego, że współcześnie odnotowujemy 
w naukach społecznych konsekwencje wielu „zwrotów” (w tym także „zwrotu etycz-
nego”), zmian paradygmatycznych czy przekształceń w zakresie metodologii tych 
nauk. Wraz ze zmianami dotyczącymi tożsamości dyscyplin, nasiliła się także potrzeba 
refleksji nad tym, co w istocie w badaniach jakościowych najważniejsze, a mianowicie 
nad tym wszystkim, co wynika z relacji badacz-badany. Świadomości heurystycznej 
wartości rozmowy i kontaktu z badanymi towarzyszy też, od pewnego czasu, namysł 
nad etycznym wymiarem badań (nie tylko jakościowych). W ciągu dwóch ostatnich 
dziesięcioleci opracowane zostały kodeksy, przewodniki czy zbiory zaleceń, które mają 
uczulać badaczy na rozmaite skutki prowadzonych przez nich badań, w tym przede 
wszystkim – na konsekwencje w postaci ewentualnych naruszeń dobrostanu bada-
nych, a także osób prowadzących badania 1. Mamy zatem – jak słusznie wskazuje to 
w swej książce Adrianna Surmiak – dwojakie źródła warte analiz etycznego wymiaru 
badań jakościowych; z jednej strony, dokumenty z zapisami zaleceń nakreślających 
etyczne postępowanie, z drugiej – praktykę badawczą, w trakcie której badacz, stając 
wobec dylematów etycznych, decyduje o określonym sposobie ich rozwiązywania. 
Jednym z celów książki było z pewnością wskazanie wagi etycznego wymiaru badań, 
jak też tego, że etycznych problemów nie da się całkowicie rozwiązać przy pomocy 
skodyfikowanych zasad postępowania. Aby ukazać ten fakt w pełni, A. Surmiak zde-
cydowała się przeprowadzić rozmowy z socjologami i antropologami; w tym przede 
wszystkim z badaczami społeczności z jakichś powodów narażonych lub wrażliwych 
na zranienie. Autorka wyszła z założenia, że w badaniach tego rodzaju problemy 
etyczne ujawniają się ze szczególną jaskrawością.

Pomysł, by dekonstruować etyczność postępowania badawczego z poziomu 
praktyki badawczej, nie zaś kodeksów czy poradników, jest pomysłem wartościo-
wym. Pozwala to rzeczywiście potwierdzić tezę mówiącą o tym, że dopiero wtedy, 
gdy połączymy zalecenia etyki normatywnej z wiedzą, jaką przynosi etyka opisowa, 

 1 Warto tu zaznaczyć, że kodeksy lub zbiory zaleceń dotyczących badań socjologicznych czy antropo-
logicznych publikowane były i są głównie przez towarzystwa lub organizacje zrzeszające socjologów 
lub antropologów, w czym upatrywać można, z jednej strony, odczuwanej w tych profesjonalnych 
gremiach potrzeby skodyfikowania praktyk badawczych, a z drugiej – rosnącej świadomości tego, jak 
istotny jest etyczny wymiar badań.
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zdamy sobie sprawę ze złożoności etycznego działania towarzyszącego badaniom 
jakościowym.

Swoją analizę doświadczeń i poglądów socjologów i antropologów, biorących 
udział w jej badaniach, A. Surmiak podporządkowała kilku kwestiom:
1. jakie znaczenie na każdym etapie prowadzonych badań mają dla badaczy pro-

blemy etyczne; 
2. jakie praktyki są uznawane przez badaczy za złe, a jakie za dobre w badaniach 

osób wrażliwych na skrzywdzenie; 
3. jakie koncepcje, jakie przekonania, a przede wszystkim – jakie wartości da się 

wyprowadzić z analiz konkretnych sposobów postępowania badaczy w trakcie 
prowadzonych przez nich badań.

Dodatkowym – i równie ważnym dla końcowych wniosków – było pytanie o źródła 
pochodzenia tych problemów. Poszukiwanie na nie odpowiedzi wydaje mi się zada-
niem ambitnym, odnosi się bowiem ono do poziomu samoświadomości badawczej 
i umiejętności dokonania pewnej metarefleksji (zarówno etycznej, jak i metodolo-
gicznej). Autorka postawiła sobie tym samym nie lada wyzwanie – jak pokierować 
rozmową z badaczami, by sprowokować ich do autorefleksji; do analizy własnego 
systemu wartości, który przenoszony jest z wyznawanego światopoglądu na obszar 
działań profesjonalnych.

Jak to sama autorka deklaruje już na wstępie, interesował ją etyczny wymiar 
każdego etapu badań – konkretne wybory postępowania badaczy w prowadzonych 
przez nich procesach badawczych oraz to, jakie systemy wartości wyznawane przez 
badaczy przesądzają o przyjętych przez nich działaniach na rzecz etyczności badań. 
Tak więc w istocie wymienione powyżej trzy kwestie stanowiły główne cele badaw-
cze i główne wątki analiz przeprowadzonych w publikacji.

Po lekturze książki warto zadać sobie pytanie, czy cele te zostały spełnione? 
Co wynika z analiz postaw badaczy wobec etycznych wyzwań, które towarzyszą ich 
pracy, szczególnie w przypadku badań prowadzonych wśród osób z różnych powodów 
„podatnych na zranienie” (sformułowanie proponowane przez A. Surmiak, odnoszące 
się do badanych w trudnej sytuacji lub kondycji)?

W moim przekonaniu, pierwsze z trzech postawionych zadań zostało zrealizowane. 
Autorka przekonywująco wskazuje i dobrze udowadnia, że metodologii badań i etyki 
badań nie można rozdzielać; że w istocie każdy krok na drodze postępowania badaw-
czego, który wyznaczony jest przez przyjęte metody i narzędzia badawcze, jest jed-
nocześnie ściśle powiązany z koniecznością wypełnienia jakiegoś wymogu etycznego 
działania i koniecznością jego wyboru. Jednak warto tu zastanowić się nad jednym, 
kluczowym założeniem poczynionym przez A. Surmiak. Otóż, w jej przekonaniu ten 
związek metodologii z etyką widać  wyraźniej wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę bada-
nia, w których uczestniczą osoby wrażliwe i podatne na zranienia. Choć trudno zaprze-
czyć temu, że każdemu działaniu badawczemu antropologa czy socjologa towarzyszyć 
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powinna refleksja etyczna, to jednocześnie założenie, że związek metodologii i etyki 
uwidacznia się szczególnie w tego typu badaniach może budzić zastrzeżenia. Biorą 
się one z dwóch powodów. Po pierwsze, badania, które analizowane są w książce 
nie wydają się być takimi, które dotyczą osób rzeczywiście budzących dezaprobatę 
społeczną, zdecydowanie negatywne emocje czy inne formy dezakceptacji. Gdyby 
w podtytule nie było wskazania tegoż ograniczenia, nic nie stałoby na przeszkodzie, 
by wnioski z badań odnosić do uwarunkowań każdych antropologicznych i socjolo-
gicznych badań. Po drugie, w komentarzach autorki brakuje szerszego spojrzenia 
na ów związek metodologii i etyki. Te wartościowe analizy praktyk badawczych i to-
warzyszących im etycznych problemów byłyby jeszcze ciekawsze, gdyby można je 
było widzieć w szerszym kontekście; w odniesieniach do publikowanych wcześniej 
dyskusji o etycznym wymiarze pracy terenowej. Sądzę, że na oba te problemy warto 
spojrzeć z perspektywy nakreślonej przez dyspozycje do wywiadu swobodnego, jaki 
zamieszczony jest w Appendixie (Surmiak 2022: 238). Zawsze przecież w dyspozycjach 
do badań odsłania się ich zamysł i perspektywa widzenia poruszanej problematyki. 
W moim przekonaniu, dwa pierwsze pytania kierowane do rozmówców świadczą 
o tym, że właściwie uznanie jakiegoś środowiska za podatne na zranienie lub za 
marginalizowane społecznie zależy od badaczy; że w istocie status takich badanych 
jest określany intuicyjnie, zgodnie z arbitralnym sądem badacza lub wedle powszech-
nie przyjętego oglądu danego środowiska (Surmiak 2022: 32–40). Skoro tak, to na 
etyczne problemy powinniśmy spoglądać jak na takie, które występują w szczegól-
nych przypadkach, w badaniach niektórych grup. A przecież wiadomo, że tak nie jest. 
Etyczne dylematy mogą towarzyszyć badaczom wszystkich innych grup; podatni na 
zranienie nie muszą być jedynie ci, którzy z jakichś względów są naznaczani lub wy-
kluczani. O powszechności występowania etycznych wątpliwości pojawiających się 
w trakcie badań jakościowych pisało wielu antropologów 2. We wszystkich rozmowach 
A. Surmiak z badanymi antropologami i socjologami pojawia się to, co w moim prze-
konaniu jest konsekwencją głębokich zmian w teorii badań jakościowych, tj. zmiana 
słownika stosowanego do opisu relacji badacz-badany. Zmianę tę widać we włączeniu 
do języka pojęć używanego do prowadzonych badań kategorii, które jednocześnie 
stanowią wartości społeczne. Są wśród nich takie kategorie, jak np. empatia, zaufa-
nie, bliskość, troska itp. Z rozmów tych można wyprowadzić wniosek, że znakomita 
większość wymogów etycznych, na jakie wskazują prowadzący badania, to reguły/
zobowiązania, których przestrzeganie przesądza o dopełnieniu etycznych standardów 

 2 Warto tu wspomnieć o wnikliwych rozważaniach K. Hastrup, szczególnie tych, które publikowała 
w związku z jej badaniami na Islandii, czy też słynnego przedstawienia Talabot w Odin Teatret; o refleksji 
P. Rabinowa (2010) nad własnymi działaniami w terenie czy innych badaczy z pokolenia, które „odkryło” 
ważność relacji badacz-badany. Pośród polskich publikacji należy przypomnieć artykuły zamieszczone 
w tomie 49 „Łódzkich Studiów Etnograficznych”, gdy rozpoczynała się u nas dyskusja o etycznych pro-
blemach badań antropologicznych (Kaniowska, Modnicka 2010).
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każdego badania jakościowego. Po lekturze drobiazgowych zasad, jakimi kierować 
się powinien socjolog czy antropolog kierujący badaniami jakościowymi dotyczącymi 
osób podatnych na zranienie, czytelnik jest przekonany, że omawiane reguły powinny 
być stosowane w takim typie badań zawsze; niezależnie od tego, kto jest badanym. 
Skupienie się na szczególnych, „wrażliwych” społecznościach badanych sprawia tylko, 
że wyraźniej widać potrzebę etycznej świadomości badaczy, natomiast nie dowo-
dzi tego, że zobowiązanie do przestrzegania etycznych postaw nie jest tak istotną 
sprawą w badaniu innych grup. Zobowiązanie takie wynika przecież z faktu, iż każde 
badanie jakościowe wymaga przełamania intymności, ujawnienia własnego sposobu 
rozumienia i przeżywania świata, odkrycia własnej tożsamości, ujawnienia emocji czy 
traumatycznych doświadczeń.

Drugie, interesujące autorkę, zagadnienie dotyczy w większej mierze rzeczywi-
stych przekonań i wyborów badaczy niż przestrzegania przez nich litery etycznych 
kodeksów lub przewodników. Tu sprawdza ona słuszność swojego założenia mó-
wiącego o tym, że w praktyce badawczej pojawia się daleko więcej sytuacji wyma-
gających od badacza etycznych wyborów niż tych, których rozwiązanie dyktują czy 
podpowiadają poradniki. Potwierdza tym samym trafność swej kluczowej tezy, iż 
w badaniach jakościowych uwzględnić należy zarówno nakazy etyki normatywnej, 
jak i etykę opisową. Dopiero połączenie obu tych perspektyw może dać właściwe 
pole odniesienia, gdy staje się wobec dylematów czy problemów etycznych (także 
moralnych). Ten wątek analizowany w książce jest szczególnie ciekawy. Pokazuje 
bowiem kilka prawd niby powszechnie znanych, szczególnie antropologom, a – jak 
się okazuje w dyskusjach – wciąż wartych przypominania i analiz. W rozmowach ze 
swymi badanymi, socjologami i antropologami, autorka stara się dociec, jak i w ja-
kim stopniu próbują oni łączyć etykę formalną (zawodową) z etycznością działania 
podejmowanego w spontanicznych, jednostkowych, niedających się wcześniej prze-
widzieć sytuacjach, zaistniałych w trakcie badań. Z rozmów wynika, iż potwierdzają 
się spostrzeżenia Clifforda Geertza (2003), Kirsten Hastrup (2008) czy Rose Wiles 
(2013) i wielu innych, dotyczące tego przede wszystkim, że każdy pogłębiony kontakt 
z badanym, każda prowadzona z nim na użytek badań rozmowa są próbą wkroczenia 
w obszar intymności; ingerencją w sferę świata własnego; naruszeniem prywatności 
(czasem – naruszeniem spokoju czy dobrostanu). To zatem, co w badaniach jakościo-
wych najważniejsze, rozgrywa się w planie badacz-badany i ze względu na złożoność 
i specyfikę tej relacji zalecenia etyki normatywnej nie wystarczają. Etyczność działania 
badacza wiąże się najściślej z odpowiedzialnością i czymś, co nazwać by można po-
stawą moralną; odpowiedzialnością, którą należy rozumieć jako świadomość wszel-
kich możliwych skutków relacji z badanym i postawą moralną oznaczającą, najogólniej 
rzecz biorąc, poszanowanie osoby badanego.

Te wątki wyraźnie zaznaczają się w rozmowach A. Surmiak z badaczami. Z jednej 
strony, uwidacznia się w nich przekonanie co do tego, że etyczne kodeksy traktować 
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należy jako podstawowe drogowskazy; z drugiej – raczej dominujące w tych wypo-
wiedziach przeświadczenie, że etyczność badań jakościowych jest pochodną etycz-
nych postaw badaczy. Ciekawe, że w tym względzie refleksje (autorefleksje) badaczy, 
socjologów i antropologów, wiele się nie różnią. Różnice widać w niewielu kwestiach, 
np. w kwestii przyjaźni (m.in. Surmiak 2022: 127). Interesujące jest też to, jak często 
nurtuje badaczy problem niepewności co do dokonanego już wyboru. Ten brak pew-
ności – o czym wcześniej w literaturze antropologicznej wiele pisano – jest stałym 
obciążeniem; kosztem wpisanym w rejestr ryzyka zawodu. Ale jest on także, para-
doksalnie, świadectwem wrażliwości badaczy i umiejętności autorefleksji, co z kolei 
przesądza o etyczności podejmowanych działań.

Trzeci z deklarowanych przez A. Surmiak celów – znalezienie odpowiedzi na py-
tanie o to, jakie systemy wartości czy koncepcje (etyczne?) wpływały na wybory 
sposobów postępowania badanych, nie został osiągnięty. Nie znajdujemy w książce 
„rekonstrukcji koncepcji (…) wpływających na wybory etyczne” badanych socjologów 
i antropologów. W moim przekonaniu, aby rekonstrukcja taka była możliwa, roz-
mowy z badanymi musiałyby być poszerzone tak, by można było identyfikować nie 
tylko metodologiczne, ale i światopoglądowe postawy badanych. Wymagałoby to 
innego ukierunkowania badań i skupienia się w nich nie na wyborach czynionych 
wedle etycznych reguł (także tych nieformalnych, niepisanych), ale na przyczynach 
tych wyborów; na źródłach ich uzasadniania spoza etyki zawodowej. Inna rzecz – czy 
takie cele poznawcze nie leżą poza możliwościami poznania drogą takich badań, ja-
kie przeprowadziła autorka? Aby mogła być dokonana rekonstrukcja wyznawanych 
przez badaczy koncepcji decydujących o ich etycznych wyborach, potrzebna byłaby 
rozmowa nie o przyjmowanych wartościach, ale o światopoglądach naukowych i nie-
naukowych. Doświadczenia i ich interpretacje wpisane są w znacznie szersze ramy 
niż sfera wartości. Sama autorka przyznaje, że

dylematy i problemy etyczne są zawsze przez kogoś doświadczane i przeżywane. 

Już samo zdefiniowanie jakiś okoliczności w kategoriach problemu lub dylematu za-

leży m.in. od perspektywy aksjonormatywnej. Badacze mogą mieć różną hierarchię 

wartości, a także poziom refleksyjności i wrażliwości, co wpływa na ich sposób do-

świadczania i interpretowania zachowań własnych i cudzych w aspekcie etycznym 

(Surmiak 2022: 24).

Właśnie. O ile wartości i ich hierarchię można zidentyfikować analizując wypowiedzi 
badanych, bo mówią o nich wprost lub między wierszami, o tyle takie cechy, jak wraż-
liwość, refleksyjność czy umiejętność autoanalizy są trudne do oszacowania. Dodajmy 
do tego jeszcze i to, że zapewne każdy zapytany o te cechy badacz chętnie zadekla-
ruje, iż je posiada. Doceniam w pełni podejmowane przez autorkę zabiegi zmierzające 
do udowodnienia ścisłego związku pomiędzy działaniem badawczym rozmówców 
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a wyznawanymi wartościami. Tak odczytuję niektóre pytania z dyspozycji do wy-
wiadu. Np. pytania nakłaniające do wypowiedzi o zaistniałych problemach etycznych, 
w związku z konkretnymi sytuacjami doświadczanymi podczas prowadzonych badań, 
oraz ocena (samoocena) zachowania badacza świadczą o tym, że rzeczywiście etyczne 
wybory zależą od sytuacji; zapadają w ramach określonych doświadczeń badanych 
i badaczy. Potwierdzałoby to słuszność założenia, iż etyka normatywna nie dostar-
cza potrzebnych rozwiązań, a etyczność postępowania badawczego zależy od wielu 
czynników, z różnych poziomów poznania – doświadczenia, metaoglądu działań po-
znawczych, systemu wyznawanych wartości itp.

Mimo tego przeszacowania zebranych materiałów (przeszacowania, bowiem 
na ich podstawie niemożliwe okazało się odtworzenie koncepcji, które decydowały 
o sposobach rozwiązywania etycznych problemów, jakie pojawiały się w badaniach 
rozmówców A. Surmiak), wnioski z nich płynące są bardzo ciekawe. W polskiej litera-
turze przedmiotu nie było dotąd próby spojrzenia na etyczne problemy badań jako-
ściowych w podobny sposób. O ile mi wiadomo, nikt wcześniej nie badał badaczy; nie 
analizował ich relacji o doświadczaniu etycznych dylematów i samodzielnym podej-
mowaniu decyzji co do etycznego postępowania badawczego. Można by więc uznać, 
że w książce podjęta została próba zanalizowania eksperckiego dyskursu o etyczno-
ści postępowania badawczego. Z pewnością z badań A. Surmiak jasno wynika, że an-
tropologom i socjologom prowadzącym badania jakościowe potrzebna jest nie tylko 
znajomość etyki proceduralnej (formalnej), ale też wrażliwość i wiedza wywodzące 
się z etyki opisowej; z praktyki badawczej, której towarzyszyć powinna nieustanna 
„kontrola sumienia”; wyczulenie na to wszystko, co może w jakikolwiek sposób naru-
szać dobro badanych. Z jej analiz wynika też – co jest wnioskiem szczególnej wagi, 
a nie dość wyraźnie podkreślonym – że badacz ostatecznie jest w swej pracy zdany 
na własne doświadczenie, wiedzę i wrażliwość. Ten wątek samodzielności i samot-
ności w podejmowaniu decyzji co do etycznego postępowania (wątek ujawniający 
się w wielu cytowanych wypowiedziach) jest bardzo interesujący, ilustruje bowiem 
specyfikę badań jakościowych, ale też przede wszystkim dlatego, że zwraca uwagę 
na badacza i jego pozycję w relacji z badanymi.

Sądzę, że warto też spojrzeć na przedstawione w książce problemy z jeszcze in-
nej perspektywy. Otóż z wypowiedzi badanych i komentarzy autorki wywieść można 
pewną wizję badań, jakiś – nazwijmy to – idealny ich wzorzec, w którym rzeczywi-
ście metodologia i etyka osadzone są w gruntownym doświadczeniu badacza i jego 
psychologicznej dyspozycji do uważnego, empatycznego stosunku do badanych. 
Uważam, że taki idealny wzór postępowania badawczego bliski jest postulatom 
antropologii afirmatywnej. Tak nazywa się antropologię zainteresowaną badaniem 
społeczności marginalizowanych, ale z nastawieniem na tworzenie alternatywnych 
relacji społecznych. Etyczny wymiar takiej antropologii jest zwielokrotniony. Jak pi-
sze Katarzyna Majbroda:
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antropologia afirmatywna (…) rozpoczyna się wraz z przyjęciem zupełnie innej perspek-

tywy, która daje początek nie tyle strategii sprawiedliwego przywracania należytego 

miejsca ofiarom i osobom wykluczonym, ale sprzyja tworzeniu dyskursu o ludziach, 

którzy albo nigdy nie byli ofiarami np. przemian ustrojowych i modernizacyjnych, albo 

są ofiarami określonych praktyk i procesów społeczno-politycznych, jak np. imperializm, 

kolonializm, neoliberalizm, nacjonalizm, ale nie internalizują tej kondycji, pozostając 

sprawczymi, radzącymi sobie ze swoją kondycją podmiotami. Tym samym perspek-

tywa afirmatywna czyni z antropologii dyscyplinę wspierającą, której praktykowanie 

wiąże się z wynajdywaniem nowych krytycznych idiomów oraz tworzeniem nowych 

ram, w których można by zobaczyć diagnozowane sytuacje, stany, procesy i zjawiska 

z odmiennej perspektywy (Majbroda 2019: 272) 3.

Projekt antropologii afirmatywnej ma z deklaracjami i przemyśleniami rozmówców 
A. Surmiak coś wspólnego. W obu perspektywach mamy do czynienia ze ścisłym 
związkiem epistemologicznego i aksjologicznego wymiaru badań.

Podsumowując powyższe informacje o książce Adrianny Surmiak chcę zwrócić 
uwagę na to, że etyka badań stała się tu niejako pretekstem do rozważań na temat 
kondycji badacza, antropologa i socjologa. Skupienie uwagi na dylematach i proble-
mach etycznych osób prowadzących badania jakościowe sprawiło, że w istocie przed-
miotem zainteresowania autorki nie są reguły etycznego działania, ale podmiot tegoż 
działania – badacz, który podejmuje decyzje zgodnie z wyznawanymi wartościami or-
ganizującymi proces poznania. Pośrednio charakteryzuje to specyfikę antropologii i so-
cjologii jako dyscyplin naukowych. Obie one dopuszczają wartościowanie w poznaniu.

Książka Adrianny Surmiak jest warta uwagi. Z pewnością może służyć jako pod-
ręcznik do badań. Jednak, jak wskazałam wyżej, wykracza ona poza ramy publikacji 
o takim charakterze. Jest także rozprawą z zakresu antropologii wiedzy; rozprawą 
ukazującą złożoność działań badawczych antropologa i socjologa, a zarazem charak-
teryzującą figurę badacza. O wartości merytorycznej książki stanowi też zaprezento-
wana tu znajomość literatury przedmiotu, trafność wyboru źródeł, umiejętność rzetel-
nego, krytycznego przedstawienia różnych stanowisk w dyskusji o etyce i etyczności 
badań. Analizy rozmów z badaczami reprezentującymi dwie dyscypliny uprawiane 
w oparciu o badania jakościowe ukazują prawdziwą potrzebę dyskusji o etyce badań 
i uwierzytelniają postawy badawcze i wybory aksjologiczne.

Konstrukcja książki jest przejrzysta i logiczna. We „Wprowadzeniu” autorka wyja-
śnia zamysł projektu badawczego, wskazuje cele i uzasadnia powody zainteresowania 
wybraną problematyką. Rozdział I poświęcony jest przedstawieniu i krytyce stano-
wisk wobec etyki w badaniach jakościowych w naukach społecznych. Tu szczególnie 

 3 O projekcie antropologii afirmatywnej pisze interesująco K. Majbroda w książce W relacjach, sie-
ciach, splotach asamblaży. Wyobraźnia antropologii społeczno-kulturowej wobec aktualnego (Maj-
broda 2019).
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interesujące i ważne dla późniejszych rozważań są ustalenia dotyczące różnic pomię-
dzy etyką normatywną a opisową, charakterystyka etyki nieformalnej podkreślająca 
jej znaczenie dla badań jakościowych oraz krytyka prób formalizacji etyki zawodowej.

W rozdziale II A. Surmiak opisuje swoje badania; rekonstruuje krok po kroku re-
alizację swego projektu badawczego. Ta część publikacji odsłania warsztat badawczy 
i tłumaczy metodologiczne założenia przeprowadzonych badań oraz wskazuje naj-
istotniejsze, omawiane później szczegółowo problemy badawcze.

Kolejne rozdziały poświęcone są omówieniu konkretnych problemów metodolo-
gicznych i etycznych, które wskazują rozmówcy, i które stanowią o przyczynach dy-
lematów i problemów, z jakimi mierzyli się badani w trakcie realizacji swoich badań. 
Opisywane są w tej części książki sprawy szczególnie ważne w kontaktach ze środo-
wiskami narażonymi na zranienie, a istotne również w każdym badaniu antropolo-
gicznym czy socjologicznym. Kwestie zgody dobrowolnej i łączące się z tym problemy 
etyczne, ochrona prywatności, zachowanie poufności i inne trudne zobowiązania ba-
dacza rozpatruje autorka wykorzystując wypowiedzi swoich badanych i odwołując się 
do rozległej wiedzy czerpanej z literatury.  Jednocześnie w każdym przypadku wska-
zuje na powiązania pomiędzy wyborami metodologicznymi i wyborami etycznymi, 
słusznie twierdząc, że nie można poszczególnych warunków poprawności działań 
badawczych oddzielać od warunków ich etyczności. Poznanie w naukach społecznych 
powinno spełniać oba wymogi doskonałości – ma mieć ono rzetelne metodologiczne 
ugruntowanie i uwzględniać standardy etyczne.

Autorka jest świadoma, że wnioski z jej badań mają charakter postulatywny. 
Ale przecież każda analiza zastanych praktyk prowadzi do formułowania wniosków 
płynących z krytycznego ich oglądu i projektowania ich udoskonalenia. Sądzę, że za 
najważniejsze konstatacje podsumowujące badania i rozważania A. Surmiak uznać 
należy przekonanie o koniecznym łączeniu etyki formalnej z etyką nienormatywną, 
opisową, w praktyce badawczej antropologii i socjologii oraz przekonanie o niezwykle 
istotnej roli badacza. Wiedza, kompetencje metodologiczne badacza muszą w naukach 
społecznych być powiązane z etyczną postawą wobec badanego; wrażliwością i tym 
szczególnym „słuchem”, który pozwala zachować w pełni podmiotowość rozmówcy.
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Streszczenie

W artykule przedstawione zostały założenia i wyniki analiz przeprowadzonych przez Adriannę 
Surmiak w ramach jej projektu badawczego, który miał potwierdzić tezę o konieczności łączenia 
reguł etyki formalnej z etyką nienormatywną w badaniach antropologicznych i socjologicznych, 
jak również istnienie ścisłego związku pomiędzy metodologią badań a wyborami etycznych 
postaw badaczy. W swoich rozmowach z badaczami autorka omawianej książki skupiła się na 
trzech zasadniczych pytaniach: 1. jakie znaczenie na każdym etapie prowadzonych badań mają 
dla badacza problemy etyczne; 2. jakie praktyki są uznawane za złe, a jakie za dobre w badaniach 
osób wrażliwych na skrzywdzenie; 3. jakie koncepcje, przekonania i wartości można wyprowa-
dzić z analiz konkretnych sposobów postępowania badaczy w trakcie prowadzonych przez nich 
badań. W artykule zamieszczone zostały komentarze do wniosków, które A. Surmiak wysnuła ze 
swych badań. Owe komentarze dotyczą problemów, jakie pojawiają się w konsekwencji stoso-
wania niepisanych zasad etyki nienormatywnej, w szczególności: postawy badacza, włączania 
pozanaukowych form poznania, jak empatia czy wrażliwość, do procesu poznania oraz kwestii 
zapewnienia dobrostanu badanych.

Słowa kluczowe: antropologia, socjologia, badania jakościowe, etyka badań, etyka nienorma-
tywna, postawa badacza, dobrostan badanych

Abstract

The article presents the assumptions and results of the analyses carried out by Adrianna Surmiak 
as part of her research project, which was intended to confirm the thesis of the necessity of 
combining the rules of formal ethics with non-normative ethics in anthropological and socio-
logical research, as well as the close relationship between research methodology and research-
ers’ ethical attitude choices. In her interviews with researchers, the author of the book under 
review focused on three main questions: 1. the relevance of ethical issues for the researcher 
at each stage of his/her study; 2. what practices are considered bad or good in the research 
of vulnerable people; 3. what concepts, beliefs and values can be derived from analyses of the 
specific ways in which researchers act during their research. The article includes comments on 
the conclusions of the research. Those comments concern the problems that arise as a con-
sequence of the application of unwritten principles of non-normative ethics, in particular: the 
attitude of the researcher, the inclusion of non-scientific forms of cognition such as empathy or 
sensitivity in the process of cognition, and the issue of ensuring the well-being of the subjects.

Keywords: anthropology, sociology, qualitative research, research ethics, non-normative ethics, 
researcher attitude, well-being of respondents
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