
„Dyskurs odmienności ukazuje 

sytuacje, w których „głupi filozo f sam staje 

się niejako problemem „filozoficznym”: 

odmienność jest dobra do myślenia. 

Zderzenie z nią może uzmysłowić istnienie 

możliwych różnych punktów widzenia na te 

same aspekty życia codziennego bądź 

kwestie o bardziej fundam entalnym  

znaczeniu: moralności, etyki, religijności 

etc. Rodzi perspektywę „iron iczną” . 

O dm ienność nie sta je  się źródłem  

autorytetu bądź autentyczną alternatywą 

mentalną czy symboliczną, lecz próba 

zrozumienia jej i poznawcze problemy, 

przed jakimi stawia, uświadamiają istnienie 

możliwych alternatyw. (...)

Równie dobra jak do myślenia, 

odmienność jest dobra do opowiadania. 

Daje świadectwo ciekawości kondycji 

innych jednostek jako jednej z podstaw 

życia w społeczności. Jest dobrym 

tematem dla przypowieści i legend, dzięki 

którym staje się jednym z elementów 

budujących tożsamość społeczności, jej 

historię i tradycję w najbardziej lokalnym 

znaczeniu. Opowieści o odmienności stają 

się tym samym, podobnie jak folklor 

słowny, jednym z pomostów między 

codziennościąipamięciąspołeczności.”
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Wstęp

Następnym moim ulubieńcem po Agacie był Yani, stary pasterz, wysoki, 
zgarbiony mężczyzna z wielkim, orlim nosem i niewiarygodnymi wąsami. 
Spotkałem go po raz pierwszy pewnego upalnego popołudnia (...).

— Powiem ci cos, mały lordzie. Bardzo jest niebezpiecznie leżeć pod tymi 
drzewami.

Spojrzałem na cyprysy, które wydały mi się całkiem niegroźne, więc zwró
ciłem się do niego z pytaniem, czemu sądzi, że mogą mi zagrażać.

— Siedzieć pod nimi możesz, owszem. Rzucają dobry cień, chłodny jak 
woda ze studni, ale w tym sęk, że cię kuszą do spania. A tobie nigdy, ale to ni
gdy nie wolno zasnąć pod cyprysem.

Przerwał, pogładził wąsy, zaczekał na moje pytanie, a potem odpowie
dział.

— Dlaczego? Dlaczego? Bo jak zaśniesz, to się zbudzisz odmieńcem. Tak, 
tak, bardzo są niebezpieczne te czarne cyprysy. Kiedy ty będziesz spał, korze
nie wrosną ci w głowę i wykradną rozum, zbudzisz się szaleńcem, głowę bę
dziesz miał pustą jak gwizdawka.

(Durrell 1981, s. 48)

Gdyby pokusić się o sformułowanie zwięzłego pytania, które miałoby wskazywać 
inspirację do moich poszukiwań badawczych oraz, w konsekwencji, do napisania 
tej książki, mogłoby ono brzmieć: kim jest ów odmieniec z przytoczonej powyżej 
historii? Przełożone na realia społeczności wiejskich w Polsce sprowadzało się 
ono w dużym stopniu do pytania o głupka (głupka wioskowego). Intuicja podpo
wiadała, iż problem, który nie zyskał uznania w naszej etnografii, zasługuje na 
uwagę.

W książce przyjmuję perspektywę antropologiczną, jakkolwiek ze świadomo
ścią, że na gruncie badań nad odmiennością nie sposób także pominąć dokonań 
socjologii. Starałem się, formułując własne pytania badawcze i hipotezy, definiu
jąc pojęcia analityczne i główne kategorie, pamiętać o dorobku obu dyscyplin. Je
żeli ostatecznie dorobek socjologii został niemal w całości pominięty, to jedynie 
ze względu na świadomość zasadniczej odmienności pytań stawianych przez
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14 Wstęp

antropologię i socjologię, a w pewnej mierze także — różnych metod badawczych 
i materiału źródłowego.

Przyjęcie spojrzenia etnograficznego spowodowało, iż w książce z rozmysłem 
jako mniej istotne potraktowane zostały spore obszary, stanowiące z reguły 
przedmiot zainteresowania socjologii czy antropologii dewiacji. Owe obszary to, 
można rzec, fundament tradycyjnych podejść: problem łamania norm społecz
nych, mechanizmy kontroli społecznej, sankcje społeczne. Elementy te, w roz
maitych kombinacjach, występują w niemal wszystkich próbach zdefiniowania 
dewiacji. W miejsce rozważań nad problematyką integracji i równowagi społecz
nej, trwania ładu społecznego wprowadzonych zostało natomiast wiele tematów 
będących w dużej mierze wynikiem badań terenowych.

Punktem wyjścia dla mnie stały się nie wyodrębnione w drodze analizy teore
tycznej problemy, ale osoby, które we własnych społecznościach uznawane są za 
odmienne. Tej indywidualistycznej perspektywie podporządkowane zostały ba
dania terenowe oraz konstrukcja książki. Celem było pełne, całościowe uchwyce
nie ich specyfiki, mające zapobiegać zbyt łatwym typologizacjom bądź wnioskom 
na temat roli czy funkcji tzw. dewiantów w społecznościach lokalnych. Ważnym 
uzupełnieniem indywidualnego potraktowania osób odmiennych stała się rola 
jednostkowych osądów i interpretacji pojawiających się w wyniku spotkania z od
miennością.

Odmienność funkcjonuje nie tylko jako opinie, w taki bądź inny sposób kwali
fikujące osoby odmienne: jest włączona w procesy wymiany wiedzy, w tworzenie 
się kompetencji kulturowej jednostki. Staje się często tematem różnorodnych 
form narracyjnych: opowieści, dykteryjek i żartów, a także w szczególny sposób 
pojmowanych lokalnych legend. Dlatego w badaniach nad odmiennością istot
nym odniesieniem stają się uwarunkowania komunikacji kulturowej.

Obiegowe osądy, indywidualne interpretacje oraz opowieści, ugruntowane na 
procesach komunikowania się, współtworzą niepowtarzalną całość, określaną 
przeze mnie dyskursem odmienności.

*  *  *

Niniejsza książka składa się z trzech części, odpowiadających różnym etapom na
mysłu nad problemem odmienności.

W części pierwszej omawiam najważniejsze kwestie metodologiczne, teore
tyczne oraz hipotezy, jakie pojawiały się na gruncie socjologii i antropologii de
wiacji, a także formułuję propozycję własnego ujęcia problematyki. Oddzielne 
miejsce zajmuje kwerenda istniejących źródeł etnograficznych z obszaru Polski, 
obrazująca status problemu dewiacji/odmienności w polskiej etnografii, prezen
tująca bazę, na której opierałem się, przygotowując badania terenowe, oraz bę
dąca źródłem pytań stawianych w książce.
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Wstęp 15

Część druga dotyczy badań terenowych oraz ich wyników. Jej zasadniczą treść 
stanowią przytaczane w obszernych fragmentach narracje na temat osób odmien
nych. Obejmują one, potraktowane oddzielnie, (1) opowieści o osobach nieży
jących już, lecz wciąż pamiętanych w badanych społecznościach, oraz (2) relacje 
odnoszące się do osób żyjących, a tym samym do spotkania z odmiennością w ży
ciu codziennym. Narracje te są nie tylko podstawą do interpretacji, ale także naj
ważniejszą częścią pracy.

W części trzeciej znalazły się omówienie komunikacyjnych uwarunkowań re
cepcji odmienności w społecznościach wiejskich oraz analiza najważniejszych 
elementów dyskursu odmienności. Poruszane są tam kwestie odmienności jako 
tematu opowieści, kompetencji kulturowej osób odmiennych oraz stykających się 
z nimi, autokreacji w odmienności, problemów interpretacyjnych wynikających 
ze zderzenia z odmiennością, etiologii, komizmu oraz wykluczenia.
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ROZDZIAŁ I

Od socjologii do antropologii dewiacji

1. Wprowadzenie

Etnograf zajmujący się problemami dewiacji staje przed koniecznością dokona
nia wyborów metodologicznych i teoretycznych. Jak należy, z antropologicznego 
punktu widzenia, definiować dewiację? Jakimi narzędziami badawczymi i anali
tycznymi dysponujemy? Innymi słowy, chodzi o odpowiedz na pytanie o specyfi
kę antropologicznych badań nad dewiacją. Trud, zdawałoby się, niepotrzebny: 
choć problematyka ta jest od dawna integralną częścią pola badawczego socjolo
gii, to od kilkudziesięciu lat można wszak mówić również o odrębnej subdyscypli- 
nie, zwanej antropologią dewiacji1. Lecz to właśnie ów rodowód zmusza do 
jasnego określenia własnej perspektywy. Zaznajamiając się z tym, co często na 
wyrost określane bywa mianem socjologicznych bądź antropologicznych teorii 
dewiacji1 2, łatwo zauważyć, jak wiele zależy w nich od specyfiki badanej kultury, od 
wyboru metody badawczej i charakteru źródeł, którymi dysponuje badacz, wresz
cie od kulturowego, cywilizacyjnego, a nawet geograficznego usytuowania bada
cza. Wiele tez i postulatów bądz wyraźnie trywializowało problem (ograniczanie 
się do modelu dewiacji: złamanie normy ^  sankcje ^  konformizm/wyklucze- 
nie), bądź miało charakter manifestacji, bez możliwości realizacji w trakcie badań 
(jak na przykład słuszny skądinąd postulat potraktowania dewiacji jako proce
su, nie zaś stanu; zrozumiany jako konieczność poznania sekwencji „zdarzeń”

1 Na ten temat patrz na przykład Edgerton 1978. Posługuję się tu zbitką „antropologia dewiacji”, 
jakkolwiek należy pamiętać, iż niektórzy badacze, podsumowując stan rzeczy, wątpią w istnienie tej 
subdyscypliny (patrz na przykład Raybeck 1991a, s. 1).
2 W pracy unikam określenia „teoria”: omawiane prace nie zawierają teorii w naukowym rozumie
niu, stanowiąc raczej mniej lub bardziej spójne koncepcje.
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18 ROZDZIAŁ I

w życiu „dewianta”, siłą rzeczy pozostawał w dużej mierze w sferze pobożnych ży
czeń).

Uderzało to zwłaszcza kogoś, kto — jak ja — zamierzał skoncentrować się na 
społecznościach wiejskich, stosując etnograficzne metody badawcze: swobodną, 
pogłębioną rozmowę i obserwację (do specyfiki tej ostatniej wrócę w dalszej czę
ści książki), skupienie się na rekonstruowanych na podstawie uzyskanych narracji 
biografiach „odmieńców” etc. Wrażenia te pozostały równie mocne (by nie rzec: 
pogłębiły się) także po sprawdzianie, jakim były dla wybranych koncepcji badania 
terenowe.

Ponieważ nie sposób dokonać w tym miejscu nawet pobieżnego przeglądu 
koncepcji dewiacji, zajmę się przede wszystkim niektórymi najważniejszymi 
zwrotami i wyborami w rozwoju refleksji nad nią, następnie zaś zasadniczymi ele
mentami języka, jakim definiowano dewiację na gruncie socjologii i antropolo- 
gii3. Omawiane tu pokrótce koncepcje socjologiczne poruszają problemy, które 
wciąż bywają przedmiotem dyskusji bądź miały największe znaczenie z punktu 
widzenia refleksji antropologicznej. Przywoływane prace antropologów pomogą 
natomiast przede wszystkim w określeniu punktu odniesienia dla mojego rozu
mienia problemu. Jest to zatem w tym samym stopniu skrótowe zarysowanie 
obecnego stanu badań nad dewiacją, co przygotowanie do oceny przydatności ist
niejących propozycji w świetle wyników moich badań terenowych.

2. Socjologiczne źródła badan nad dewiacją

Socjologiczne zaangażowanie w problematykę integracji społecznej prowadziło 
do pytania o rolę dewiacji: traktowana jako zagrożenie dla społecznej równo
wagi, ważny wskaźnik stanu, w jakim znajduje się społeczeństwo etc., siłą rzeczy 
stawała się jednym z zasadniczych problemów badawczych4. Pierwotne umiejsco
wienie dewiacji w sferze zagrożeń i patologii społecznych, postawienie znaku 
równości między dewiacją a tym, co społecznie negatywnie wartościowane, miało 
głęboki i wciąż dostrzegalny wpływ nie tylko na socjo-, ale także antropologiczne 
koncepcje dewiacji.

3 Przykład świetnej pracy Andrzeja Siemaszki (1993) pokazuje, z jak rozległą dziedziną mamy do 
czynienia. Obecność tej pozycji w polskiej literaturze przedmiotu pozwala na ograniczenie objęto
ści tej części książki, zwłaszcza w odniesieniu do dorobku socjologii.
4 Uznaje się na przykład obszar dewiacji za strategiczny i fundamentalny w badaniach społecznego 
porządku, zgodnie z założeniem, iż celem socjologii jest odpowiedź na hobbes’owskie pytanie: „jak 
możliwy jest ład społeczny?” (Scott, Lyman 1970, s. 89).
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Od socjologii do antropologii dewiacji 19

Za zasadniczą cezurę w socjologii dewiacji można uznać przeformułowa- 
nie głównego pytania zadawanego przez badaczy. W miejsce pierwotnego: „dla
czego dewiacja?” pojawiło się, wraz z tzw. teorią labelingu, pytanie „dewiacja od 
czego?” (Siemaszko 1993, s. 260, 270)5. Pozostańmy przez chwilę przy pierw
szym z nich, charakterystycznym dla wcześniejszych koncepcji etiologicznych, na 
gruncie których poszukiwano przyczyn dewiacji, traktując kontekst społeczny 
i kulturowy (= porządek społeczny) jako rzeczywistość obiektywną, ustalo
ną, niekwestionowalną i niepodlegającą negocjacjom. Udział społeczeństwa 
w kreowaniu dewiacji nie był brany pod uwagę. W nurt ten wpisuje się myśl 
Emile’a Durkheima, mimo iż, jak zauważa Andrzej Siemaszko, nie stanowiła ona 
w tej materii zwartej koncepcji (tamże, s. 206). Poglądy Durkheima na dewiację 
determinuje jego pojmowanie natury ludzkiej. Człowiek jawi się w nich jako isto
ta rozdwojona (homo duplex); zmagają się w nim, w permanentnym konflikcie, 
pierwiastek jednostkowy, egoistyczny, zwierzęcy ze społecznym, uniwersalnym 
(Szacki 1984, s. 419; Rapport, Overing 2000, s. 180). Pierwszemu odpowiadają 
wrażenia zmysłowe i instynkty, drugiemu zaś myślenie pojęciowe, moralność, 
religia etc. W naturze człowieka dominuje aspekt egoistyczny, stąd niezwykle 
ważną rolę odgrywają mechanizmy kontroli społecznej, będące tamą dla jego 
aspołecznych dążeń i zapobiegające procesom dezintegracji społecznej. Jest to 
konieczne, ponieważ „nasza pożądliwość jest otchłanią bez dna, której nic nie jest 
w stanie wypełnić” (Szacki 1964, s. 184). W pracy o samobójstwie (Durkheim 
1965) napotykamy również wiele konstatacji świadczących o charakterze relacji 
między jednostką i społeczeństwem. Przede wszystkim błędem jest dopatrywanie 
się przyczyn samobójstw w uwarunkowaniach jednostkowych. Kondycja jedno
stki jest bezpośrednio związana ze stanem grupy, stąd doświadczenia indywidual
ne, zwykle uważane za przyczynę samobójstwa, są tylko echem „moralnego stanu 
społeczeństwa”. Nie ma niczego, co nie mogłoby posłużyć za pretekst do samo
bójstwa, którego przyczyny są jednak czysto społeczne: „jednostka tylko przyjmu
je wartości, wzory i systemy, które zostają jej przekazane przez społeczeństwo 
w drodze specyficznego nacisku” (Jacher 1973). Jest to zatem perspektywa stricte 
holistyczna, z najważniejszymi jej elementami, z których najistotniejsza jest tutaj 
dla nas ontologiczna nadrzędność i uprzedniość społeczeństwa wobec jednostki, 
całkowite zdeterminowanie jednostki przez całościowe systemy społeczne i kul
turowe. Podejście to, rzecz jasna, nie pozostawia miejsca na poważne potrakto
wanie jednostkowych interpretacji.

Siemaszko wskazuje na pewne, ważne z naszego punktu widzenia, niespójno
ści w Durkheima koncepcji człowieka jako homo duplex: równowaga między

5 Autor używa określeń „paradygmat etiologiczny” (dlaczego ludzie łamią normy?) oraz „paradyg
mat reaktywny” (jak powstają normy społeczne i jak reaguje się na ich łamanie?).
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20 ROZDZIAŁ I

pierwiastkiem zwierzęcym i społecznym zostaje zachowana jedynie dopóty, do
póki poprawnie działają mechanizmy kontroli społecznej. „Prawdziwą” okazuje 
się twarz „bestii” (Siemaszko 1993, s. 214). Uspołecznienie ma charakter przy
musowy, a nie dogłębny, „nieco dziwne jest zatem Durkheimowskie zwierzę 
uspołecznione, które jest najpierw «moralnie wychowane», następnie zaś w wyni
ku załamania się mechanizmów regulacyjnych «przestaje być wychowane», co 
sprawia, że trzeba je wychowywać od początku” (tamże, s. 215).

U Durkheima „człowiek musi być zmuszany do człowieczeństwa”, jak sądził, 
przywoływany przez Siemaszkę, Jerzy Szacki. Jest to cecha charakterystycz
na wielu późniejszych koncepcji dewiacji, które za najistotniejszy czynnik i punkt 
rozważań uznają mechanizmy kontroli społecznej, których jednak w tym miejscu 
nie będę omawiał, uznając za reprezentatywny przykład myśl autora Suicide.

Odwołanie do koncepcji natury człowieka pojawia się w o wiele późniejszych 
pracach Roberta Edgertona (tenże 1978, 1992). Pisząc z pozycji nieco bardziej 
antropologicznej (m.in. odwołanie do badań terenowych autora w społecz
nościach afrykańskich), pozostaje on jednak w dużej mierze w kręgu problemów 
i aparatu pojęciowego socjologii dewiacji, uzupełnionych zastosowaniem me
tod (testów) psychologicznych. W centrum zainteresowania pozostają kwestia 
łamania norm, formalnych sankcji społecznych, potraktowanie rozróżnienia za
chowanie dewiacyjne-osoba dewiacyjna jako podstawowego, poszukiwanie ne
gatywnych i pozytywnych funkcji dewiacji dla stanu społeczeństwa etc. Jest to 
o tyle istotne, iż wyraźnie ukazuje dążenie badacza, nie do końca chyba wyarty
kułowane: to poszukiwanie metody obiektywnego, niezależnego od konteks
tu kulturowego rozróżnienia tego, co dewiacyjne, i tego, co konformistyczne, 
„normalne”. Autor dochodzi do słusznego skądinąd stwierdzenia, że istniejące 
generalizacje dotyczące dewiacji często mają charakter czysto etnocentryczny. 
Na badaniach nad dewiacją zaważyły mianowicie historyczne uwarunkowa
nia rozwoju nauk społecznych; podstawą rozważań były (i w dużej mierze wciąż 
pozostają) prace socjologów, głównie amerykańskich, dotyczące technologicznie 
zaawansowanych społeczeństw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjedno
czonych (Edgerton 1978, s. 469). Ten stan uniemożliwia, konieczne zdaniem 
Edgertona, badania porównawcze dewiacji w społeczeństwach różnego typu. 
Miałyby one na celu nie tylko lepsze zrozumienie społeczeństwa i kultury, lecz, co 
równie ważne, człowieka jako organizmu. Ukazywałyby genetyczne podłoże 
skłonności do pewnych zachowań, wspólnych wszystkim ludziom. Znajdujemy tu 
również sugestię o uniwersalnej skłonności ludzkiej do dewiacji. Tymczasem stan 
badań, zdaniem Edgertona, czyni nas niezdolnymi do oceny jakiejkolwiek pro
pozycji badawczej, która mówiłaby o „dewiacyjności” danej społeczności. Au
tor okazuje się zwolennikiem tezy, iż mogą istnieć społeczeństwa dewiacyjne, 
przeciwne Naturze Ludzkiej, podobnie jak mogą istnieć jednostkowe „typy de
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Od socjologii do antropologii dewiacji 21

wiacyjne” (tamże, s. 470). Za odrzucenie tej tezy odpowiedzialna jest według Ed- 
gertona silna w antropologii tradycja relatywizmu kulturowego. Omawianą pracę 
Clifford Geertz przywołuje jako przykład ataku na ów relatywizm, a tym samym 
problem miejsca koncepcji Natury Ludzkiej w badaniach nad dewiacją zyskuje 
szersze antropologiczne odniesienia. Skutkiem obawy przed relatywizmem, jak 
twierdzi Geertz, jest sytuacja, w której „różnorodność kulturowa, zarówno w cza
sie, jak i w przestrzeni, sprowadza się do serii przejawów, niektórych zdrowych 
a innych nie, pewnej ustalonej, podskórnej rzeczywistości, podstawowej ludzkiej 
natury, a antropologia sprowadza się do próby dostrzeżenia poprzez mgłę tychże 
przejawów samej istoty tej rzeczywistości” (Geertz 1999, s. 54 i n.).

Z jeszcze radykalniejszym atakiem na relatywizm kulturowy spotykamy się 
w Sick Societies, drugiej z przywoływanych prac Edgertona (1992). Prace etnogra
ficzne mają być według niego w dużym stopniu wyidealizowane, co wynika nie tyl
ko z nakazów relatywizmu, ale jest spadkiem po epokach, w których rodziły się 
nauki społeczne, oraz wymogiem szczególnie pojmowanej poprawności. Winien 
jest tu przede wszystkim stary i doskonale znany mit o żyjących w harmonii, poko
jowych i szczęśliwych społecznościach „pierwotnych”, przeciwstawianych patolo
gicznym społeczeństwom miejskim. Stąd przekonanie, iż wszelkie istniejące 
wierzenia i zwyczaje posiadają określone, pozytywne funkcje społeczne, bądź 
też ulegają zanikowi. Zmusza to etnografów do poszukiwania uzasadnień dla 
przejawów agresji, rytualnych gwałtów, obrzezania kobiet etc. Jeśli jakieś prakty
ki wydają się bezsensowne lub wręcz szkodliwe, przypisywane są kolonizacji lub 
innym negatywnym wpływom zewnętrznym (najczęściej świata „cywilizowane
go”) albo po prostu — ignorowane lub przemilczane. Etnografowie czują się 
w obowiązku pisać pozytywnie o ludziach, wśród których prowadzili badania, 
opis „ponurych”, czy też szkodliwych przejawów kultury mógłby być obraźliwy 
dla badanych.

Edgerton dostrzega wprawdzie pozytywne konsekwencje relatywizmu kul
turowego, jak choćby przeciwstawianie się postawom etnocentrycznym lub ra
sistowskim, lecz stara się obnażyć jego zasadniczą „bezproduktywność”. To 
relatywizm winny jest sytuacji, że skoro przedstawiciele różnych kultur żyją w od
rębnych światach, nic nie da się ostatecznie zbadać i powiedzieć; stąd rezygnacja 
z porównań międzykulturowych oraz z naukowego charakteru badań nad kultu
rą. Tymczasem, jak stwierdza Edgerton, istnieją wierzenia oraz praktyki do tego 
stopnia szkodliwe dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, że nie może 
ona zaspokoić swoich potrzeb, w wyniku czego utrzymanie systemu społecznego 
i kulturowego jest zagrożone. Kiedy indziej mamy do czynienia z niezadowole
niem tak dużej części społeczności z niektórych wierzeń czy instytucji (w sensie 
funkcjonalistycznym), że jej przetrwanie jest przez to zagrożone.
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22 ROZDZIAŁ I

Z punktu widzenia badań nad dewiacją jest to doprowadzone do ekstremum 
poszukiwanie jednoznacznych, obiektywnych rozróżnień. Zgodnie z takim po
dejściem możliwe jest nie tylko precyzyjne zrekonstruowanie obowiązującego 
w badanej kulturze systemu norm i wartości oraz odniesienie do niego każdego 
jednostkowego działania. Po osiągnięciu określonego stanu zaawansowania ba
dań będziemy w stanie zdefiniować wszystko, co składa się na rzeczywistość kul
turową w uniwersalnych kategoriach naturalności i nienaturalności, normalności 
i nienormalności, dewiacyjności etc.

Nawiasem mówiąc, Durkheim równie mocno wpłynął na sposób myślenia 
o dewiacji w jeszcze inny sposób: uznając ją za zjawisko „normalne”, konieczne 
dla życia społecznego i mające swe pozytywne funkcje (Durkheim 2000, s. 98 i n.). 
Dewiacja miała umacniać integrację społeczną, podtrzymywać system wartości 
oraz — pośrednio — wskazywać na to, co pożądane. Nie do wyobrażenia jest 
stan, w którym wszystkie wartości są dochowywane przez wszystkich; byłoby to 
wręcz niebezpieczne społecznie, prowadząc do stagnacji. Dewiacja może się 
przejawiać pod postacią zbrodni, stanowi też jednak ujście dla oryginalności jed
nostek. Dewiantem będzie zatem i przestępca, i święty.

Zupełnie inne perspektywy otwierała wspomniana wyżej zmiana zasadnicze
go pytania badawczego, związana, mówiąc w pewnym uproszczeniu, z pracami 
z kręgu koncepcji labelingu, zwanych też teoriami naznaczania, stygmatyzacji, 
etykietowania, reakcji społecznej etc. Nie ma tu konieczności przedstawiania 
poszczególnych prac, istotniejsze wydaje się zaprezentowanie dominujących po
glądów, używanych kategorii pojęciowych i metod badawczych. Można prześle
dzić je na przykładzie Outsiders H. J. Beckera, uznawanych za sztandarowe dzieło 
kierunku, oraz równie ważnych Wayward Puritans K. T. Eriksona (Becker 1963; 
Erikson 1966).

Jak u innych badaczy z tego kręgu,6 u Beckera dewiacja jest pojmowana jako 
rezultat pewnego procesu, na który składają się działanie określonej osoby, uzna
ne społecznie za niewłaściwe, napiętnowanie owego działania oraz uznanie danej 
osoby za dewianta (Becker 1963, s. 7 i n.). Fundamentalne założenia zawierają się 
w kilku punktach:
— nie można mówić o określonej kategorii czynów, zachowań czy postaw jako 

o dewiacyjnych, póki nie zostaną za takie uznane;
— dewiant to ktoś za dewianta uznany, a nie osoba, która narusza jakieś normy; 

o stygmatyzacji decyduje charakterystyka danej osoby (status społeczny, przy
należność do jakiejś grupy lub warstwy etc.), sytuacja społeczna w określonym 
momencie, wreszcie, co ważne, przypadek;

6 Takich, jak Kai T. Erikson, John I. Kitsuse, Thomas J. Scheff, Edwin M. Schur i inni. Patrz: Siema
szko 1993, cz. II.
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— społeczeństwo nie tylko kreuje dewiantów, określając pewne rodzaje zacho
wań jako niewłaściwe; te same działania będą rozmaicie wartościowane zależ
nie od kultury; co więcej: w tej samej kulturze określone zachowanie będzie 
różnie ocenione zależnie od kontekstu, w jakim się pojawia.
Wynikiem generalnych założeń na temat dewiacji była propozycja klasyfikacji 

zachowań dewiacyjnych, stanowiąca kombinację rodzajów zachowań i reakcji na 
nie (tamże, s. 20)7. Jako jej słabość wskazywano zakładanie istnienia w danym 
społeczeństwie jednego systemu normatywnego (gdy w rzeczywistości mogą funk
cjonować systemy konkurencyjne) oraz klasyfikowanie pozycji jednostki w od
niesieniu do jednej tylko normy.

Znajdujemy również u Beckera wiele szczegółowych rozstrzygnięć, które po
kazywały możliwe sposoby ich zastosowania w konkretnych badaniach. Był to 
przede wszystkim postulat potraktowania dewiacji jako procesu, w którym po
winno się wyróżniać szereg etapów. Ów proces, zwany „karierą dewiacyjną”, ma 
swój początek w napiętnowaniu jako efekcie niewłaściwego działania. Kariera 
dewiacyjna, przez Siemaszkę zrównana w swym działaniu z mechanizmem samo- 
spełniającego się proroctwa (Siemaszko 1993, s. 317), ma ścisły związek z funda
mentalną zasadą koncepcji stygmatyzacji: to społeczeństwo kreuje dewiację. 
W następstwie symbolicznej generalizacji wszystkie zachowania jednostki są 
postrzegane poprzez pryzmat pierwotnej stygmatyzacji — już nie określone za
chowanie, nie konkretna, złamana norma są brane pod uwagę. Dewiacyjne zdefi
niowanie odnosi się do całej osoby, a wśród mnogich jej statusów dominuje status 
dewiacyjny. Zostaje ona wykluczona z wielu sfer życia społecznego, bez względu 
na konformistyczne dążenia, i w pewnym sensie działa zgodnie ze społecznymi 
oczekiwaniami, czyli w sposób, w jaki „powinien” zachowywać się dewiant. Koń
cowym etapem jest wejście do „zorganizowanej grupy dewiacyjnej”, której człon
ków jednoczy napiętnowanie. Choć Becker nadmienia, iż taki bieg wypadków nie 
jest nieuchronny i istnieje możliwość przerwania owej kariery, zajmują go przede 
wszystkim jednostki, które przechodzą przez cały proces dewiacyjny, od pierw
szego wykroczenia przeciw normie, bardzo często nieintencjonalnego, po przyję
cie tożsamości dewiacyjnej (Becker 1963, s. 35 i n.).

Przyznanie dużej roli mechanizmom kontroli społecznej, dostrzegalne 
u Beckera, odnajdujemy we wzmocnionej postaci u Eriksona. Nawiasem mówiąc, 
pod tym względem kierunek labelingu, mimo iż w swoim czasie bardzo nowator
ski, ma wiele wspólnego z klasyczną myślą Durkheima. Erikson prezentuje po
dejście, w którym zderzają się różne, może nawet sprzeczne, pierwiastki. Z jednej

7 Obejmowała ona: zachowania konformistyczne, błędnie oceniane (zgodne z normami, lecz uzna
ne za niewłaściwe), dewiację czystą oraz dewiację ukrytą/potencjalną (działanie łamiące normy, 
lecz nieujawnione).
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strony definiuje dewiację jako zachowanie, z którym „należy coś zrobić”8. Przy
wodzi to na myśl propozycje negocjacyjnego, interpretatywnego potraktowa
nia życia społecznego, bez konieczności odwoływania się do, typowego dla 
socjologicznego holizmu, przemożnego prymatu mechanizmów społecznych nad 
jednostką, wraz z towarzyszącą temu specyficzną metaforyką9. Z drugiej zaś do
prowadza do ekstremum znaczenie systemu kontroli społecznej w odniesieniu do 
zjawisk dewiacyjnych.

We wstępie do Wayward Puritans (1966, s. 8 i n.) Erikson wskazuje na specy
ficzne cechy badanej społeczności, takie jak wspólne doświadczenie, bezpośred
nie kontakty etc., zaś jedną z jej zasadniczych funkcji było wyznaczanie granic 
„przestrzeni kulturowej”. Mianem tym określał pewien charakterystyczny dla da
nego społeczeństwa krąg aktywności. Niewłaściwe i niemoralne miało być zacho
wanie wykraczające poza ów krąg. Przestrzeń kulturowa zakreślała zatem ramy 
tolerowanej różnorodności i odmienności, co miało zasadnicze znaczenie dla toż
samości grupy. O przekroczeniu granic owej przestrzeni miał zawiadamiać nas 
moment zderzenia się dewianta z instytucjami kontroli społecznej. Było to spoj
rzenie z perspektywy grupy: miała ona różnić się od innych sobie tylko właściwy
mi wartościami, zwyczajami czy rodzajami aktywności. Stąd też wywodzi się 
idea pozytywnych funkcji dewiacji (w kontrolowanych, ustabilizowanych rozmia
rach), służących podtrzymywaniu stabilności życia społecznego i rozwoju poczu
cia tożsamości członków grupy10.

Lecz ważniejsze wydają się poglądy Eriksona na znaczenie kontroli społecz
nej: jej instytucjom przypisuje rolę wprost niezwykłą. Od rozmiarów i wydolności 
aparatu kontroli społecznej zależy skala zjawisk dewiacyjnych w społeczeństwie. 
O tym, co zostanie uznane społecznie za dewiacyjne, decydują sprawność oraz 
skuteczność mechanizmów kontroli społecznej, a nie odnoszenie takich czy in
nych zachowań ludzkich do systemu wartości czy norm społecznych. Wręcz prze
ciwnie: instytucje formalnej kontroli są zwykle niewydolne, a to dlatego, że nie 
jest ich celem zupełne usunięcie dewiacji, lecz zdefiniowanie, w oczach społe
czeństwa, pewnej liczby osób jako dewiantów; społeczeństwo ich potrzebuje.

Erikson skupiał się, jak widać, raczej na formalnych instytucjach kontroli spo
łecznej, poświęcał też wiele uwagi czysto socjologicznym problemom, takim jak

8 K. T. Erikson, Notes on the Sociology o f Deviance, „Social Problems” 1962, t. 9, s. 307-314. Cyt. za: 
Siemaszko 1993, s. 283.
9 Chodzi oczywiście o Goffmanowską metaforykę teatralną w socjologii, ale też o posługiwanie się 
kategoriami w rodzaju „aparat kontroli społecznej” etc. Odnosi się wrażenie, iż użycie pewnej fra
zeologii determinuje przyjmowane rozwiązania, jak to ma miejsce w przypadku omawianej poniżej 
roli mechanizmów kontroli społecznej u Eriksona.
10 Fakt, iż Erikson zajmował się bardzo odrębną grupą XVII-wiecznych imigrantów angielskich 
w Ameryce, ma tu na pewno spore znaczenie.
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równowaga i integracja społeczna11. Lecz nawet przy pełnym zrozumieniu socjo
logicznych źródeł tej perspektywy antropologowi z trudem przychodzi akcepta
cja rozumowania, zgodnie z którym o obliczu kultury (a to miał na myśli Erikson, 
mówiąc o przestrzeni kulturowej społeczności) miałaby decydować wydolność 
„aparatu kontroli społecznej” — taki wszak wniosek nieodparcie się nasuwa. 
Zwróciłem uwagę na ten aspekt pracy Eriksona, ponieważ stanowi przykład do
prowadzenia do skrajności słusznego skądinąd twierdzenia o udziale społeczeń
stwa w definiowaniu, a nawet kreowaniu dewiacji. Twierdzenie o istnieniu 
uniwersalnych cech dewiacyjnych, niezależnych od kontekstu kulturowego i hi
storycznego (Natura Ludzka), jest taką samą skrajnością, jak sugerowanie, iż 
społeczny stosunek do wartości i zwyczajów (nie wspominając o symbolicznych 
czy religijnych ich konotacjach) jest funkcją sprawności mechanizmów kontroli 
społecznej. W obu przypadkach jednostki odmienne/dewiacyjne, a wraz z nimi 
kultura, w której żyją, zostają potraktowane równie przedmiotowo i mechanicy- 
stycznie. Chciałbym jednak zapamiętać Eriksona jako autora słów: „dewiant 
i konformista są wytworem tej samej kultury, wymysłem tej samej wyobraźni” 
(Erikson 1966, s. 20), które z obecnej perspektywy mógłbym uznać za własne.

Rozmaite koncepcje dotyczące dewiacji stosowano również w odniesieniu do 
społeczności wiejskich w Polsce. Nie mówię tu o socjologii, w której wspomniane 
powyżej prace są dyskutowane od dawna,11 12 a o próbach wykorzystania metodolo
gii socjologicznej w badaniach etnograficznych, a zwłaszcza zastosowania jej do 
źródeł o charakterze stricte etnograficznym. Wspominam o nich w tym miejscu 
właśnie ze względu na specyfikę owych zastosowań.

Szczególnie wiele miejsca poświęciła tym problemom Maria Wieruszewska 
(1969, 1971, 1973, 1991), zajmując się, w odniesieniu do społeczności wiejskich, 
kwestiami wychowania, kontroli społecznej, sankcji społecznych, integracji etc. 
Tradycyjne obszary zainteresowań etnografii rozpatrywane były w dosyć specy
ficzny sposób: „Zarówno zwyczaj, jak obrzęd, wraz z ich konsekwencjami sakral
nymi lub magicznymi, są elementami systemu społecznej kontroli, poprzez który 
grupa realizuje określony wzór kulturowy przekazywany drogą tradycji między 
pokoleniami zapewniając mu trwałość w czasie” (Wieruszewska 1969, s. 64). Opi
nia publiczna, jej presja, miała przemożny wpływ na całokształt egzystencjijedno- 
stek i grup, a jej oddziaływanie przejawiało się, zdaniem autorki, w niemal

11 Z braku miejsca nie wspominam tu także o wielu innych aspektach jego pracy, np. o wielkim zna
czeniu, jakie według niego wiązało się z publicznymi formami napiętnowania, sankcjami formalny
mi, z ich nieodwracalnymi skutkami. Podobnie — o tzw. stylach dewiacji, charakteryzujących różne 
kultury.
12 Patrz na przykład: Sztompka 1967; Kwaśniewski 1976,1998; Kwaśniewski, Kojder 1974; Kojder 
1980.
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wszystkich obrzędach i zwyczajach13. Śpiewy sobótkowe, dyngus, „ścinanie kani”, 
publiczne „spowiedzi” nowicjuszy kosiarskich, wkupywanie się do grona męża
tek, zwyczaj urządzania hucznych wesel dla całej społeczności— wszystkie zawie
rają istotny element sankcji społecznych, publicznej oceny, kontroli wreszcie. 
W socjologicznych kategoriach funkcji integracyjnych i wychowawczych, odnie
sień do systemu normatywnego, analizowany był również folklor (Wieruszewska 
1973, s. 105 i n.). Takie cechy folkloru, jak przekaz ustny, nawiązywanie do warto
ści uznanych w grupie, zrytualizowana forma komunikowania treści, posługiwa
nie się symbolami o wielkim znaczeniu dla społeczności, miały wzmacniać jego 
funkcje społeczne. Towarzyszył temu postulat zastosowania „takich opozycji po
jęciowych, jak funkcja, dysfunkcja, oraz funkcje: jawna, ukryta, zamierzona i nie
zamierzona” (tamże, s. 13).

Podobnie proces wychowania w społeczności wiejskiej rozpatrywany był 
w związku z socjologicznym ujęciem kontroli społecznej: „kontrola społeczna 
działa na wsi również w sposób systematyczny, planowy, uregulowany rocznym 
kalendarium, unormowany tradycyjnie obowiązującym cyklem świąt dorocz
nych, obrzędów i zwyczajów (...)” (Wieruszewska 1971a, s. 11). „Precyzyjnie 
ukształtowany system normatywny” określał wszystkie sfery życia; jakkolwiek au
torka zwraca uwagę na szybkie zmiany w społecznościach wiejskich, zwłaszcza 
w sferze moralności i konwenansu: traktowania panien z dziećmi, „najduchów”, 
przed- i pozamałżeńskiego życia seksualnego etc. (tamże, s. 18). Coraz większe 
znaczenie zyskują instytucje formalnej kontroli społecznej.

Metodą służącą dokładnemu określeniu norm i wzorów kultury miała być 
szczegółowa analiza sankcji społecznych (Wieruszewska 1971b, s. 103). Choć nie
zwykle ciekawy etnograficzny materiał źródłowy z badań własnych autorki został 
poddany analizie z perspektywy socjologicznej, pozostaje ciągle kopalnią infor
macji na temat różnych przejawów dewiacji w życiu społeczności wiejskich w Pol
sce. Stanowi (jak to zobaczymy jeszcze w dalszych częściach książki) rzadki 
w dorobku polskiej etnografii materiał porównawczy dla współczesnych badań 
nad tą problematyką.

W jego interpretacji zwyciężyła jednak magia typologii: wyróżniono sankcje 
fizyczne, ekonomiczne i psychologiczne, dodatkowo rozpatrując je według opo
zycji pozytywne-negatywne i formalne-nieformalne. Mimo wielu zastrzeżeń co 
do umowności owych podziałów natykamy się na dyskusyjne raczej sądy, np. kie

13 „Niski poziom intelektualny, znamienne cechy myślenia magicznego sprzyjały bezrefleksyjnemu 
uleganiu szablonom, potęgując szanse formowania się sądów opartych w większej mierze na zasa
dzie emocjonalnej, aniżeli racjonalnych przesłankach rozumowych. Znaczny konserwatyzm przy 
tym i zdecydowanie aktywny autorytet ludzi starych, których zadaniem było przekazywanie dorob
ku kulturowego następnym pokoleniom, utrudniały kształtowanie się sądów indywidualnych” 
(tamże, s. 65). Na ten temat szerzej piszę w dalszej części książki.
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dy do sankcji fizycznych zaliczone zostają tak różne elementy kultury, jak chłosta, 
post, obrzezanie, długie i męczące odosobnienie (tamże, s. 107 i n.). Obok, dodaj
my, przykładów kar dla źle prowadzących się dziewcząt, parobków, jak również 
bicia dzieci w celach wychowawczych. Nieprzystawalność opisywanego zjawiska 
i zastosowanych do jego analizy narzędzi widać też wyraźnie na przykładzie sank
cji ekonomicznych.

Zastosowanie innych socjologicznych kategorii było, jak sądzę, źródłem spo
rych dysonansów interpretacyjnych w pracy Ryszarda Tomickiego o przed
małżeńskim życiu seksualnym w społeczności górali podhalańskich (Tomicki 
1977). Chodzi o rozróżnienie normy społecznej i wzoru zachowania, przy czym 
nas szczególnie interesuje trafnie zarysowany przez Tomickiego mechanizm 
utożsamiania powyższych kategorii. Mówiąc w dużym skrócie, polega on na tym, 
iż opierając się na powszechnie znanych, chrześcijańskich normach oraz deklara
cjach członków społeczności, badacz otrzymuje „«estetyczny»”, nacechowany 
prostotą obraz „zbieżności normy i wzoru” (tamże, s. 44; cudzysłowy w orygina
le). Dotyczy to szczególnie sądów na temat sfery moralno-obyczajowej czy seksu
alnej, kiedy siłą rzeczy nie mamy bezpośredniego dostępu do rzeczywistych dzia
łań i opieramy się na opiniach14. Aprioryczne sądy o jedności normy i wzoru 
bywały często ściśle związane z obowiązującymi twierdzeniami dotyczącymi cha
rakteru tzw. tradycyjnej kultury ludowej/chłopskiej, która miała się cechować 
spójnością, uniformizacją zachowań, przywiązaniem do „tradycji”, autorytetu 
starców, pełnym przyjęciem nakazów moralności katolickiej etc. (patrz na przy
kład: Dobrowolski 1958), co z kolei stanowiło „stabilny” punkt wyjścia do ba
dania bardziej złożonych sytuacji w kulturze współczesnej. Tomicki słusznie 
wskazuje zarówno na niebezpieczeństwa związane z tak uproszczonym obrazem, 
jak i na złożoność relacji jednostki i społeczeństwa, na zawsze istniejące między 
nimi napięcie (Tomicki 1977, s. 45).

Opisy daleko posuniętej swobody seksualnej wśród młodzieży góralskiej15, 
zresztą kulturowo kształtowanej, wobec deklarowanego głębokiego przywią
zania do moralnych nakazów religii, wprowadzają dysonans w naszkicowany 
powyżej klarowny obraz jedności normy i wzorca zachowania. Szczególnym 
problemem, w moim przekonaniu, jest posługiwanie się w analizie właśnie kate
goriami normy i wzoru. Przede wszystkim autor nie wyciąga konsekwentnie 
wniosków ze stwierdzenia deklaratywnego charakteru większości posiadanych

14 Jak pamiętamy, sytuację taką spotykamy w niektórych fragmentach cytowanych prac M. Wieru
szewskiej.
15 Praca opiera się głównie na bardzo interesującym, późno odkrytym źródle z początku XIX w. — 
tekście Ludwika Kamieńskiego dokładnie przeanalizowanym przez Annę Kowalską-Lewicką — 
które rzuciło nowe światło na kwestię pozamałżeńskiego życia seksualnego w dawnej społeczności 
góralskiej (patrz: Kowalska-Lewicka 1967, 1971).
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informacji, próbując dojść do rozstrzygnięć co do rzeczywistego charakteru re
lacji między tymi dwiema kategoriami. Konstatacje oparte o nie mają z gruntu 
socjologiczny charakter. Według autora w rzeczywistości źródłem normy zakazu
jącej pozamałżeńskiego seksu miał być interes grupy, „dyktowane zaś przez 
nią [normę — A. P.] sankcje nie są bynajmniej dowodem niedopuszczalności 
współżycia płciowego przed małżeństwem. Ergo wypadki ich stosowania nie mu
szą być świadectwem faktycznego respektowania tego zakazu”. Dodatkowym 
argumentem za powyższym twierdzeniem miał być fakt, iż z daleko większą tole
rancją traktowano zachowanie dziewcząt ubogich, a wątek małżeństwa z miłości 
pojawiał się z reguły w odniesieniu do małżeństw wśród biedaków (Tomicki, tam
że, s. 61). Zatem zamożna panna z dzieckiem, z uwagi na rolę czynników ekono
micznych, poddana byłaby ostrzejszym sankcjom niż dziewczyna uboga. Ten 
specyficzny charakter relacji normy i wzorca zachowania odnosił się do określo
nej grupy wieku: młodzieży, i zmieniał diametralnie charakter z momentem 
zawarcia małżeństwa. Nawiązywanie w przypadku dewiacji do problemów inte
gracji społecznej i specyfiki grup wieku było powszechne w analizach socjologicz
nych i nie wydaje się, aby tego rodzaju wnioski wnosiły cokolwiek nowego. Ta 
praktyka, widoczna szczególnie wyraźnie w pracach M. Wieruszewskiej, sprawia 
wrażenie zastosowania pewnego aparatu pojęciowego do źródeł, których specyfi
ka wymaga zupełnie innej metodologii.

Ciekawsze są natomiast pozostałe konkluzje: autor zaznacza, że w pretensji 
góralskiej rodziny do panny z dzieckiem nie chodziło „o karę za złamanie normy, 
lecz za wyjawienie tajemnicy poliszynela, za niedotrzymanie reguł gry”. Dlatego 
wnioski o „surowości obyczajowej” wyciągane na podstawie opisów karania pa
nien z dzieckiem „tracą swą moc argumentacyjną” (tamże, s. 63). Młodzież za
chowywała się zgodnie z pewnymi nieartykułowanymi regułami, wśród których 
istotne było niedopuszczenie do niechcianej ciąży, zaś dorośli, zdając sobie do
skonale sprawę z sytuacji, przestrzegali zasady nieujawniania swojej wiedzy.

Kwestia tych historycznych już przecież wyobrażeń na temat specyfiki tzw. tra
dycyjnej kultury ludowej okazuje się zaskakująco aktualna w przypadku badań 
nad dewiacją. Jak zobaczymy, wprowadzanie przeciwstawienia „prostych” i „zło
żonych” społeczeństw, różniących się charakterem relacji międzyludzkich i for
mami komunikowania się, co ma mieć zasadniczy wpływ na kwestie dewiacji, jest 
wśród antropologów zajmujących się tą problematyką bardzo częste. Drugą, nie
zwykle ważną kwestią podniesioną w tekście Tomickiego jest konieczność uświa
domienia sobie, z jakim rodzajem źródeł mamy do czynienia. Moje badania 
terenowe w pełni potwierdzają tezę, że znakomitą większość informacji ty
czących nie tylko spraw życia seksualnego, ale także odmienności jako problemu 
społecznego stanowią deklaracje (w przypadku ogólnikowych sądów) bądź „zmi- 
tyzowane” opowieści (dotyczące konkretnych osób i zdarzeń). Mówią o przeko
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naniach oraz o sytuacjach, do których badacz z reguły nie ma żadnego dostępu. 
Nie jest to niestety prawda do końca uświadomiona wśród antropologów, uważa
jących zbyt często, iż można powiedzieć o tym, jak się rzeczy „miały naprawdę”.

3. Antropologia dewiacji?

(...) antropologowie byli zajęci przede wszystkim utrzymywaniem pełnej 
wdzięku prostoty ich troskliwie pielęgnowanych kulturowych trawników 
i mieli skłonność do postrzegania dewiacji jako niszczycielskiego kreta, 
szkodnika, którego najlepiej zignorować.

(Raybeck 1996, s. 336)

Należy uznać tę diagnozę za dosyć celną. Jak zauważa Edgerton, indeks Anthro
pology Today Kroebera nie zawiera nawet pojęcia dewiacji (choć wspomina się 
tam, aby unikać w trakcie badań terenowych „rozpoznanych dewiantów” jako in
formatorów) (Edgerton 1978, s. 446), natomiast w 92-tomowym wydaniu World 
Ethnography Raybeck nie znajduje ani jednej pracy z dewiacją w tytule (Raybeck 
1991a, s. 23). Problematyka dewiacji sytuuje się na obrzeżach klasycznych badań 
etnologicznych, poszukujących w kulturze i życiu społecznym wzorów i regular
ności raczej niż zajmujących się badaniem tych jednostek ludzkich bądź tego ro
dzaju zachowań, które trudno poddać naukowym generalizacjom.

Zasadność pytania o tożsamość antropologii dewiacji nie wynika oczywiście 
z liczby prac na ten temat pisanych przez antropologów; rzecz raczej w tym, na ile 
antropologia była w stanie wypracować własne, adekwatne do jej metodologii po
dejście badawcze. W kręgu jakich problemów porusza się antropologia dewiacji 
i jakimi kategoriami analitycznymi operuje?

Według powszechnej opinii, zdecydowanie dominującą w socjologii dewiacji 
wciąż pozostaje perspektywa funkcjonalna, której wyznacznikiem jest poszuki
wanie odpowiedzi na pytanie o rolę dewiacji w utrzymywaniu porządku społecz
nego. Sądzę, że ten wniosek ma również zastosowanie zarówno do starszych, jak 
i współczesnych prac antropologicznych o charakterze teoretyzującym16. Ich ry
sem charakterystycznym jest próba zastosowania perspektywy socjologicznej z jej 
aparatem pojęciowym i kanonem problemów do badania małych społeczności 
plemiennych czy chłopskich (w miejsce zurbanizowanych społeczeństw Zacho
du) oraz w analizie wyników etnograficznych badań terenowych (a nie danych so
cjologicznych o charakterze ilościowym). I o ile przegląd tekstów teoretycznych

16 Patrz na przykład: Matza 1969; Scott, Lyman 1970; Edgerton 1978; Raybeck 1991a, 1991b, 1996; 
Freilich 1991.
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zdaje się po części przynajmniej potwierdzać zasadność tego zamiaru, o tyle staje 
się on źródłem zasadniczych dysonansów w pracach opartych na etnograficznym 
materiale źródłowym. Wnioski z barwnej, bogatej warstwy opisowej, ogranicza
jąc się do kwestii kontroli i ładu społecznego, stają w pół drogi, wydają się zaska
kującym uproszczeniem17.

Proponuję zatem spojrzeć na antropologię dewiacji z tych dwóch stron: re
fleksji teoretycznej i specyfiki źródeł, jakimi dysponuje; szczególnie ta druga per
spektywa będzie ważna dla dokonywanych przeze mnie wyborów teoretycznych 
oraz przyjętej metody i zakresu badań.

3.1. Teoria

Dewiacja odnosi się do „każdej właściwości czy cechy człowieka — zachowania, 
powierzchowności, poglądów — wystarczająco odstającej, zrywającej z normą, 
aby wywołać sankcję. Sankcje z kolei są działaniami jednostek lub przedstawicieli 
społeczeństwa, zmierzającymi ku wprowadzaniu przystosowania [conformity]” 
(Raybeck 1996, s. 334).

Definicja ta, w swym kształcie bardzo typowa, zdecydowanie nawiązuje do 
tradycji socjologicznej: poprzez odwołanie do systemu normatywnego, apara
tu kontroli społecznej etc. Zwróćmy też uwagę, że nie zawiera ona pierwiastka 
zewnętrznej (społecznej) interpretacji czy oceny: dewiacja przynależy do ce
chy człowieka lub jego czynu. Paradygmat społecznej kreacji dewiacji, który z na
szej perspektywy możemy określić jako nacisk na kontekst kulturowy i wagę 
negocjowania znaczeń, pozostaje często jedynie zawołaniem — ostatecznie ana
lizie podlegają takie lub inne przejawy dewiacji, co prowadzi do upraszczających 
typologizacji18. Ze wszystkimi wymienionymi aspektami problemu mieliśmy 
już okazję zapoznać się w poprzedniej części rozdziału. Generalne rozpoznanie, 
wyrażone w definicji, uzupełniane bywa dodatkowymi elementami, w mniejszym 
bądź większym stopniu mającymi stanowić o antropologicznej specyfice: dewia
cja stanowi kontinuum, od przejawów zwykle tolerowanych po zagrażające 
porządkowi społecznemu; specyfika sankcji zostaje związana z kontekstem 
społecznym, mogą one mieć charakter nieformalny, spontaniczny bądź — w tzw. 
złożonych społeczeństwach — sformalizowany; dewiacja obejmuje zarówno

7 Podobną sytuację znajdujemy w niektórych fragmentach omawianych w dalszej części tego roz
działu prac Dennisa Gaffina czy Lynn Akesson.
18 Próby konstruowania takich tabelarycznych typologii prezentuje na przykład Morris Freilich, 
1991, s. 36-44.
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Od socjologii do antropologii dewiacji 31

negatywne, jak i pozytywne odstępstwa od norm, lecz zwykle jest odnoszona do 
zjawisk negatywnie społecznie wartościowanych (tamże).

Badane przez etnografów społeczności określane bywają jako „jednostki 
społeczne małej skali” (small-scale social units) (tamże, s. 336). Są one na tyle 
„proste”, iż ich członkowie znają się osobiście, ich kontakty mają charakter 
bezpośredni. Cechuje je wysoki stopień akceptacji społecznych i kulturowych 
wartości, daleko posunięty egalitaryzm, a równocześnie jednostki w nich żyjące 
dysponują szeroką wiedzą o sobie nawzajem. To z kolei powoduje, iż społeczna 
reakcja na dewiację ma charakter zdecydowanie nieformalny, obejmuje przede 
wszystkim plotkę, rozmaite formy krytyki i nacisku, a dopiero w skrajnych przy
padkach represje czy odwołanie się do formalnych, urzędowych mechanizmów 
kontroli19. Mają znaczenie przede wszystkim zwyczaje, nie prawo: dewiacja jest 
ujmowana w sposób dalece skontekstualizowany, zindywidualizowany, nieme- 
chaniczny. Naczelną zasadą jest elastyczność, a nie kategoryczność społecznego 
osądu. Opierając się na tego rodzaju spostrzeżeniach, Steven Pfohl twierdził, że 
„rytuały pierwotnego przystosowania” w małych społecznościach decydują o re
latywnie niewielkim odsetku dewiantów. Przeciwieństwem miałyby być hetero
geniczne społeczeństwa złożone, gdzie istnieje wiele konfliktów dotyczących 
sposobów myślenia i działania20. Można tu jedynie przywołać dawniejsze słowa 
innego badacza, który przypomina korzenie dobrze znanej idei, iż „«naturalne» 
bądź tak zwane ludowe społeczeństwa, które są małe, homogeniczne, niepi
śmienne, izolowane i owładnięte poczuciem wspólnoty”, rzekomo nie posiadają 
dewiacji. Myśl tę miał wprowadzić do antropologii Robert Redfield, lecz rozróż
nienie na „dobre życie wiejskie” i „złe miejskie” ma rodowód starożytny i znaleźć 
je można zarówno w Starym Testamencie, jak i u Arystofanesa czy Tacyta (Ed- 
gerton 1978, s. 448)21. Oczywiście trzeba też przypomnieć rozróżnienie Ferdinan- 
da Tönniesa, którego Gemeinschaft, rozumiane jako wspólnota, odpowiadałoby 
scharakteryzowanym powyżej społecznościom prostym, zaś Gesellschaft, czyli 
społeczeństwo, tzw. jednostkom społecznym dużej skali (large-scale social units), 
z ich złożoną strukturą i relacjami pokrewieństwa, tak istotnymi w małych spo
łecznościach, zdominowanymi przez uwarunkowania ekonomiczne, polityczne 
itd. Opieram się w książce na badaniach lokalnych społeczności wiejskich i szcze
gółowe roztrząsanie różnic między nimi a społeczeństwami miejskimi nie wydaje

19 Trzeba tu zaznaczyć, że także w wielu pracach antropologicznych rozpatrywana jest problematy
ka sankcji społecznych. Nie uważam za konieczne, po uwagach z pierwszej części rozdziału, poświę
cać tej kwestii więcej miejsca.
20 S. Pfohl, Labeling Criminals, [w:] L. Ross (ed.), Law and Deviance, Beverly Hills 1981, s. 75. 
Cyt. za: Raybeck 1991b, s. 54.
21 Wyobrażeniom o „homogeniczności” polskiej kultury ludowej poświęcam więcej miejsca w Roz
dziale III.
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się konieczne, poprzestanę więc jedynie na przypomnieniu, iż zasadność tak 
obecnie częstego opierania odrębności antropologii dewiacji na specyfice bada
nych obszarów już dawno podawano w wątpliwość (Matza 1969, s. 13; Edgerton 
1978, s. 465). Przejawy dewiacji są częste i skomplikowane zarówno w prostych, 
jak i w złożonych społeczeństwach. „Tak częste i tak złożone, iż nie ma powodu 
sądzić, że dewiacja jest w całości lub w większej części wytworem życia miejskie
go” (Edgerton, tamże). Podobnie ma się rzecz ze sztandarowym twierdzeniem 
o roli wyróżnika w postaci poziomu sformalizowania relacji społecznych. Przy
znanie wielkiej roli formalnym sankcjom w społeczeństwach zurbanizowanych 
jest bardziej wynikiem stosowanych określonych metod badawczych (np. analiza 
rejestrów sądowych) niż obrazem stanu faktycznego.

Dla bardziej adekwatnego określenia charakteru relacji jednostek dewiacyj
nych ze społeczeństwem konieczne było podkreślenie faktu, że dewiacja ma cha
rakter kontinuum, uszeregowującego się od relatywnie błahych, tolerowanych 
zachowań, po takie, które stanowią zagrożenie dla porządku społecznego22. God
ne odnotowania jest spostrzeżenie, iż dewiację można rozpatrywać nie tylko 
w terminach relacji społecznych. Bywa ona mianowicie zagrożeniem dla porząd
ku pojęciowego: każda kultura obejmuje określony światopogląd, zbiór wartości, 
ale i „oczekiwań dotyczących natury ludzkiego zachowania i życia społecznego, 
o których zakłada się, iż nie będą kwestionowane” (Raybeck 1996, s. 334). Zatem 
obok zagrożenia dla porządku, hierarchii i stosunków władzy w społeczeństwie 
(power relations) dewiacja może oferować rodzaj konceptualnych alternatyw do
tyczących tożsamości i „kulturowo określonych celów”.

Należy tu podkreślić dwa momenty. Przede wszystkim powszechność pojmo
wania dewiacji w kategoriach szkodliwości, niebezpieczeństwa: niezależnie od 
wprowadzonego rozróżnienia na dewiację jako konceptualną alternatywę i ja
ko złamanie normy, wskazywania na jej pozytywne funkcje etc.23 zawsze obecny 
jest w niej pierwiastek zagrożenia. Po drugie zaś koncepcja kontinuum dewiacji 
jest najczęściej bezpośrednio wiązana z systemem normatywnym, a działanie 
ludzkie zostaje określone przez pryzmat jego relacji do norm społecznych (rozu
mianych jako „standardy akceptowanych zachowań, przyjętych przez grupę” 
(tamże, s. 335) oraz do tego, jaki ma wpływ na dążenia innych osób do realizacji 
określonych celów. Pokazuje to silny związek prac antropologów z klasycznymi 
teoriami dewiacji.

22 Podobnie jak zaznaczano, iż może ona być „pozytywnym odstępstwem od norm”, nie tylko nega
tywnym. Jak pamiętamy z wcześniej omawianego rozróżnienia dewiacji negatywnej i pozytywnej, 
prowadzi to do sprzeczności.
23 Miałaby ona mianowicie wskazywać obszary kulturowo ważne. Nie można się jednak oprzeć wra
żeniu, iż tak rozumiana pozytywna funkcja ma znaczenie nie tyleż dla uczestników określonej kultu
ry, co dla badających ją.
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Często wskazuje się na zbyt daleko posuniętą łatwość i jednoznaczność, z jaką 
dokonuje się orzeczeń o tym, co dewiacyjne24. O ile zatem istnieje świadomość 
wielkiego zróżnicowania i skomplikowania w obrębie tego, co uznano za dewia
cyjne, o tyle już rozstrzygnięcia analityczne sugerujące istnienie jasnej granicy 
między tym, co dewiacyjne, a tym, co konformistyczne, przychodzą daleko 
łatwiej. Ponieważ trudno znaleźć autora, który explicite wyrażałby ten pogląd, 
mamy tutaj, moim zdaniem, sytuację podobną do sygnalizowanej wcześniej w od
niesieniu do założenia o społecznym kreowaniu dewiacji. Poziom teoretycznych 
deklaracji nie znajduje w pełni adekwatnej realizacji w praktyce badawczej.

Z tym między innymi wiążą się propozycje wprowadzenia rozróżnienia dewia
cji miękkiej (soft) i twardej (kard)25 bądź tolerowalnej i nietolerowalnej26. To 
ostatnie precyzuje, czy dane działanie podlega bądź nie formalnym sankcjom. 
Dlatego tolerowalną dewiacją będzie zachowanie nieobjęte formalnymi sankcja
mi, choćby prowadziło do sankcji nieformalnych. Bliższy perspektywie antro
pologicznej jest pierwszy podział, którego zasadniczym rysem jest przyznanie 
dużego znaczenia wyborom dokonywanym przez jednostki, szczególnie w małych 
społecznościach. Dewiacja jest tutaj związana z zachowaniami rozłożonymi na 
szerokiej skali. Dodatkowo postuluje się potraktowanie skali przejawów dewiacji 
jako swoistego rodzaju konstruktu społecznego oraz odrzucenie rozpatrywania 
dewiacji według dychotomicznego podziału: jako zjawiska, które istnieje bądź 
nie. Lecz samo rozróżnienie dewiacji w rodzaju soft oraz kard pozostaje w kręgu 
problematyki czysto socjologicznej. Pierwszy odnosi się do zachowania odsta
jącego od społecznych i kulturowych norm, lecz niezagrażającego społecznemu 
ładowi, drugi zaś do tego, co nie tylko wykracza poza system normatywny, lecz na
raża na niebezpieczeństwo porządek społeczny.

Przyjrzyjmy się z kolei propozycji odwołania się do kategorii myślenia potocz
nego, wyraźniej nawiązującej do podejścia etnograficznego, a przy tym poru
szającej kwestie, które wydają mi się ważne z perspektywy własnych badań 
terenowych (McHugh 1970). Fundamentem koncepcji jest twierdzenie, iż spo
łeczne definiowanie dewiacji opiera się na dwóch zdroworozsądkowych przeko
naniach: (1) dewiacyjne działanie to takie, „którego mogło nie być”, bądź takie, 
które „mogło być inne”, oraz (2) to działanie, o którego wykonawcy sądzi się, iż 
„wie, co robi” (tamże, s. 61). Zatem obserwator działania uznanego za dewiacyj
ne winien móc wyobrazić sobie, że były dla tego działania alternatywy, jak też, iż 
autor działania zdawał sobie z istnienia tych alternatyw sprawę. Powyższe warun

24 Czytamy na przykład: „Most social science approaches treat deviance like a light switch, as an 
on-off, either-or phenomenon” (Raybeck 1991b, s. 53).
25 Douglas Raybeck poświęca temu oddzielną pracę (patrz: Raybeck 1991b).
26 R. A. Stebbins, Deviance: Tolerable Differences, New York 1988, s. 2-5. Cyt. za: Raybeck 1991b, 
s. 53.
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34 ROZDZIAŁ I

ki („mogło być inaczej” oraz „wie, co robi”) są kryteriami odpowiedzialności: 
„są zasadniczymi zdroworozsądkowymi regułami decydującymi o tym, co jest, 
a co nie jest dewiacją, jak również o różnych jej odmianach” (tamże, s. 62). 
Są też kryteriami tego, co zostało określone jako „konwencjonalność” oraz „teo- 
retyczność” (theoreticity) dewiacji; zachowania dewiacyjne mają być zarazem 
konwencjonalne i teoretyczne. Konwencjonalność nie odnosi się tutaj do sfery 
zwyczajności, powszechności, lecz do tego, co nie było nieuniknione, do sytuacji, 
kiedy błąd ma miejsce, mimo iż nie było po temu warunków koniecznych. Kryte
rium teoretyczności dotyczy natomiast zasadniczego problemu, jakim jest samo
świadomość ludzkich zachowań. McHugh, zdając sobie sprawę z psychologicznej 
natury tego problemu, poszukuje też innych możliwych ujęć. Przywołuje przykład 
dziecka, którego działania są zwolnione z odpowiedzialności, ponieważ ono 
„wciąż się uczy”. Nie posiada jasno sformułowanej, teoretycznej wiedzy. Tym sa
mym „działanie teoretyczne”, działanie kogoś, kto „wie, co robi”, opiera się 
na zdolności formułowania wiedzy w terminach reguł i kryteriów. Przeciwień
stwem jest „działanie praktyczne” osoby niebędącej w stanie określić, co czyni 
(tamże, s. 73-75). Dosyć obrazoburczo brzmią natomiast, na tle tego, co zostało 
powiedziane wcześniej, kolejne tezy tego samego autora. Mianowicie w momen
cie zdefiniowania dewiacji nie są istotne jej skutki; więcej: można mówić o dewia
cji również przy niemożności wskazania na jakiejkolwiek jej efekty. Ludzie 
nie traktują jej pragmatycznie: stanowi przede wszystkim problem moralny (tam
że, s. 62).

Jeśli można mówić o niezadowalającym wkładzie antropologii w problematy
kę dewiacji, to nie tylko ze względu na jej koncentrowanie się na wzorach i regu- 
larnościach kultury, lecz i z uwagi na stosowaną metodologię. W rezultacie 
istnieje wiele doskonałych prac szczegółowych, poświęconych życiu seksual
nemu, samobójstwom, alkoholizmowi, seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, sy
stemom prawnym etc., przy niedostatku takich, które traktowałyby dewiację 
całościowo, jako zjawisko społeczno-kulturowe (patrz na przykład: Raybeck 
1996, s. 335-336)27. Była to metoda „kawałkowania”, polegająca na „cięciu i pa
kowaniu [przejawów dewiacji] pod rozmaitymi etykietami” (Raybeck 1991a,
s. 1). Stąd brał się postulat badania raczej jednostek niż działań dewiacyjnych 
(Edgerton 1978, s. 455). Deklaratywne traktowanie dewiacji jako „feno
menu” w niczym nie zmienia faktu, iż jednym z najbardziej dla etnografa ude
rzających elementów studiów nad dewiacją, niezależnie od metodologicznej 
orientacji autora, jest powszechne posługiwanie się kategorią czynów dewia
cyjnych (deviant acts). Wydaje się, że dla większej przejrzystości teoretycznych

27 Przy tego rodzaju okazjach jako przykład przywołuje się szczególnie Życie seksualne dzikich Ma
linowskiego (1984).
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Od socjologii do antropologii dewiacji 35

konstrukcji całościowość zjawiska, podobnie jak i biograficzny, i kulturowo- 
-społeczny kontekst każdego zdarzenia zostają wzięte w nawias.

3.2. Praktyka

Zapowiadana druga perspektywa, czyli spojrzenie na interesujące nas zagadnie
nie od strony praktyki etnograficznych badań terenowych, ukazuje, jaki dystans 
(oznaczający również zmianę języka) może dzielić etap badań i analizy. Oczywi
ście nie tylko o charakter konkluzji chodzi i nie jest przypadkiem, iż w przedsta
wianych poniżej pracach został położony tak duży nacisk na folklorystyczny 
(wedle autorów nawet „legendowy”), dyskursywny oraz autokreacyjny aspekt de
wiacji. Jest to radykalna zmiana spojrzenia przybliżająca nas jednocześnie do 
przyjmowanych przeze mnie samego rozstrzygnięć i założeń.

Studium małej społeczności z Koppb0ur na jednej z Wysp Owczych (Gaffin 
1996) to jeden z zapowiadanych przykładów etnograficznych badań nad dewia
cją. Poprzestańmy na warstwie opisowej, odniesienia teoretyczne pozostawiając 
chwilowo na boku.

Specyfika położenia geograficznego wyspy, silne uzależnienie ludzi od suro
wych warunków z jednej strony i wzajemnej współpracy z drugiej powodują, że 
niezwykłej wagi nabrała umiejętność unikania i rozładowywania sytuacji konflik
towych. W relacjach obowiązują opanowanie i uprzejmość. Towarzyszy temu 
daleko posunięty egalitaryzm, jak zobaczymy, nie tylko w sferze materialnej. 
Wszelkie czynności poza domem mają charakter „publiczny” — są widoczne, ob
serwowane i oceniane, zaś zwyczaj częstych odwiedzin oraz wchodzenia do czyje
goś domu bez pukania stanowi dodatkowe źródło wiedzy każdego-o-każdym. 
Wciąż ważna jest rola przekazu ustnego (dopiero w XIX w. pojawił się język pisa
ny), tradycja „wieczornego siedzenia” przy ogniu, z czym wiąże się istnienie 
różnorodnych, najczęściej satyrycznych i ironicznych form narracyjnych. Ich za
sadniczym celem jest wyśmiewanie niewłaściwych zachowań; ludzie mają szcze
gólne upodobanie w zabawianiu się komicznymi opowieściami o innych. Stąd 
ważna rola przezwisk i przydomków, związanych z cechami fizycznymi, psychicz
nymi, moralnymi, miejscem pochodzenia, historią rodziny etc. Autor nie waha 
się stwierdzić, iż tworzenie lapidarnych, klarownych i krytycznych, często okrut
nych charakterystyk każdego członka społeczności („podsumowywanie się”) jest 
centralną cechą życia wsi, a zarazem źródłem nieustannej zabawy. Mają one for
mę symbolicznych wypowiedzi, zmieniających szczegóły czyjegoś codziennego 
życia w opowieści o poprawnym i złym postępowaniu. To nieustanne ocenianie 
się. Poprzez anegdoty, historyjki, komentarze każdy jest sędzią zachowania każ
dego. Panuje tu swoistego rodzaju równość w odmienności: każdy jest potencjal
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36 ROZDZIAŁ I

nym piętnującym, ale i otwartym na piętnowanie przez innych. W Koppbpur nikt 
nie może być ekspertem we wszystkich dziedzinach, działać w sposób absolutnie 
akceptowalny. To gadanie o innych (folk talk) stanowi rodzaj „obsesji dewiacji”. 
Dosłownie każda osoba może stać się żywą karykaturą jakiejś cechy, każdy poten
cjalnie posiada w pewnym stopniu „dewiacyjną charakterystykę”: „Nie tylko każ
da dziedzina kultury ma swoich dewiantów, ale każdy wieśniak jest dewiantem 
w odniesieniu do co najmniej jednej sfery kultury. To znaczy ludzie mają do po
wiedzenia coś negatywnego faktycznie o każdym” (tamże, s. 199). Zwyczaj ten 
należy zdecydowanie odróżnić od negatywnie pojmowanej plotki28: nie ma cha
rakteru destruktywnego czy skandalizującego; nie tworzy trwałych stygmatów, 
nie stanowi o wykluczeniu czy zdezawuowaniu. Wspomniany obowiązek uprzej
mości i wzajemnego szacunku odnosi się również do sytuacji jawnie konflikto
wych; nie można dopuścić, aby którakolwiek ze stron w ich wyniku utraciła twarz. 
Dlatego, paradoksalnie, głośna kłótliwość, publiczne oskarżenie kogoś o od
mienność wraz z wymienieniem jego nazwiska zostaną potraktowane jako stricte 
dewiacyjne29.

Zainteresowana osoba zazwyczaj nie słyszy opowieści na swój temat, nie zna 
swych przezwisk czy przydomków, może nie wiedzieć, jakie rysy przybiera jej spo
łeczny wizerunek. Doskonale natomiast zdaje sobie sprawę, że wszyscy ludzie — 
jak ona sama — z upodobaniem oddają się opowiadaniu o innych. Jak zauważa 
Gaffin, w tak małej społeczności każdy wie, iż obgadywana osoba odgrywa wiele 
ról.

Uderzający okazał się specyficzny stosunek do prawdziwości opowiadanych 
historii, a raczej nieprzywiązywanie do tego wagi. Etnograf był jedyną osobą do
strzegającą w tym jakikolwiek problem30. Praktyka ludowego snucia opowieści 
okazała się ważniejsza niż faktyczne zachowanie bohaterów satyrycznych histo- 
rii31. Chodzi zatem o stworzenie legendy, która uprawomocnia się przez sam fakt 
krążenia, co lapidarnie ujęła 75-letnia staruszka: „Ludzie wybierają tylko niektó
re historie z życia innych. I tak historia staje się człowiekiem. To może być histo
ria, która zdarzyła się tylko raz... Wiele w tym nieprawdy” (tamże, s. 207; 
podkreślenie w oryginale). Efektem wzajemnych zależności, więzów pokrewień
stwa i opowieści właśnie jest fakt, iż, jak twierdzi Gaffin, każda osoba jest w pew

28 Tak jak opisuje ją Max Gluckman (1963), przypisując jej rolę przede wszystkim destrukcyjną.
29 Kojarzy się to bezpośrednio z opisywaną przez Jacka Olędzkiego postawą „spolegliwości”, tak 
ważną w społeczności Murzynowa (Olędzki 1991, rozdz. VI).
30 Nawiasem mówiąc, dopiero w momencie, kiedy dowiedział się, iż w opinii miejscowych jest rosyj
skim szpiegiem i chodzi na nocne spotkania z łodzią podwodną u brzegu wyspy (tamże, s. 204).
31 Od pewnego mężczyzny na pytanie o reakcję człowieka na nieprawdziwą opowieść o nim usły
szał: „Daj spokój. Nikt nie bierze tego na poważnie. Każdy już tak przywykł, że pewnie połowa plo
tek jest nieprawdziwa... ludzie po prostu chcą obrazu ciebie w głowie” (tamże, s. 206).
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Od socjologii do antropologii dewiacji 37

nym sensie „żywą legendą dewiacji”. Jednocześnie jednak każda jednostka 
tworzy historię wioski, jest częścią jej tradycji.

Chcąc oddać specyfikę opisanych form narracyjnych, autor posługuje się nie 
tylko pojęciem legendy: współtworzą one „codzienne mitologie” i „codzienny 
folklor”, jak też rodzaj „krytycznego dyskursu”. Jest to oczywiście użycie pojęć 
mitologii i legendy w bardzo szerokim rozumieniu, szczególnie zaś w przypadku 
odniesienia ich do codzienności. Usprawiedliwieniem ma być wskazywanie na ich 
bliskość z satyrycznymi formami folklorystycznymi obecnymi w wielu kultu
rach32.

Trudno natomiast oprzeć się wrażeniu dysonansu w momentach, kiedy zasto
sowane zostają socjologiczne narzędzia analizy dewiacji. Oto rozmaite formy 
opowieści stają się nośnikami norm społecznych, zaś wspomniany folklor jest 
wyrazem sankcji społecznych. Uczestnictwo w wymianie opowieści, uważne ich 
słuchanie wynika ze strachu przed wyśmianiem, pomaga w działaniu konformi- 
stycznym, kontrolowaniu własnego zachowania. „Dewiacja — dewiacja każdego 
człowieka — jest w gruncie rzeczy podstawą porządku społecznego” (tamże). 
Strach przed plotką i ośmieszeniem jest oczywiście czynnikiem wpływającym na 
postępowanie ludzi. Lecz zabieg proponowany przez Gaffina wydaje się niepo
trzebnym zredukowaniem zjawiska kulturowego do prostoty wystarczającej, aby 
mogło zostać ujęte w terminach integracji społecznej33.

Natomiast nie sposób nie przyznać pewnej racji stwierdzeniu, iż „użycie hu
moru i wyśmiania czyni kontrolę społeczną sprawą mniej dolegliwą i bardziej 
rozrywkową” (tamże, s. 208).

Inną wartą przywołania pracą jest studium Lynn Akesson, oparte na bada
niach dwóch małych społeczności w południowo-wschodniej Szwecji (Akesson 
1991), które stanowi oryginalną propozycję nie tylko w warstwie opisowej, ale 
także analitycznej.

Akesson podkreśla wagę szeroko rozumianego kontekstu, wskazując, jak 
istotny jest historycznie ukształtowany charakter relacji społecznych dla proble
mu dewiacji. Pierwsza ze społeczności była wyraźnie zhierarchizowana, przy
wiązana do pracy na roli oraz religii przodków; istniały tam jasno sprecyzowane 
kanony, ostre granice między dobrem i złem. W drugiej miała miejsce wielka mo
bilność ludzi; źródłem utrzymania było wiele zajęć, od rybołówstwa po kamie

32 „Wieśniacy tworzą żywe legendy na temat innych, które często dostarczają rozrywki i humoru. 
Stanowią one coś więcej niż plotkę: są częścią kulturowej całości, w której zawsze duże znaczenie 
miała satyra, legenda, zdolności narracyjne oraz karykatury postaci z przeszłości i teraźniejszości” 
(tamże, s. 192).
33 Nie wiadomo też, jak autor poradził sobie z faktem, iż, jak sam pisze, narracji nie ocenia się zwyk
le według kryterium prawdy, abohaterzy opowieści traktująje na poły poważnie, na połyjako wyraz 
aktywności plotkarskiej.
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niarstwo. Świat był zorganizowany poziomo, występowały konkurencyjne prądy 
religijne. Dlatego kluczowymi pojęciami, którymi można by scharakteryzować 
każdą ze społeczności, są, odpowiednio, hierarchia i równość. Jasne kanony pier
wszej ze społeczności ułatwiały (czy wręcz prowokowały), zdaniem Akesson, ich 
kwestionowanie i przekraczanie, stąd wiele postaci buntowników i ekscentryków. 
W drugiej dewiacja nie przybierała form jawnej kontestacji porządku: dewianci 
„byli tak podobni do innych ludzi ze społeczności, jak pozytyw jest podobny do 
negatywu” (tamże, s. 183). Z tym wiąże sięjednaztez autorki zakładająca, iż róż
ne typy społeczeństw „kreują odmienne typy ekscentryczności” (tamże, s. 179).

Założeniem było takie zakrojenie badań, aby dotyczyły one przejawów dewia
cji nieprowadzących do powstawania subkultur; cały problem dewiacji miał być 
ilustrowany życiorysami pojedynczych osób. W opisie ich relacji ze społecznością 
konkluzje Akesson są dosyć zbliżone do wniosków Gaffina. „Dziwacy”, określani 
jako „bystrzy, przebiegli, dziwaczni, szaleni, plugawi, sprośni, czyścioszki” etc. 
(tamże), w codziennym życiu nie są izolowani czy odrzucani. Wręcz przeciwnie: 
ich związki ze wspólnotą są bliskie i częste; są krytycznie oceniani, ale też zapra
szani do domów. Starzy, chorzy czy potrzebujący „ekscentrycy” mogą liczyć na 
pomoc. Każda tego rodzaju osoba jest traktowana adekwatnie do specyfiki swej 
odmienności i biografii.

Lecz „ponad wszystko nadają się do dobrych historyjek”. Historie ich życia są 
traktowane jako godne uwagi i opowieści. Dostrzec można skłonność do upięk
szania ich odmienności, zwłaszcza po śmierci, bywa, że są wyróżniani w pozytyw
nym sensie. Lokalne dobrze znane opowieści i anegdoty przypisywane są właśnie 
lokalnym dziwakom. Akesson dostrzegała stereotypowe rysy dewiantów, a opo
wieści miały pokazywać pewne typy: bohatera, głupca, nikczemnika, czarnego 
charakteru itd.

Lecz błędem byłoby ograniczanie analizy jedynie do ludowych opowieści 
o dziwakach: dewiant jest tak samo kreowany przez kategoryzacje innych ludzi, 
jak i kreuje sam siebie (tamże, s. 178). Kultura zawiera pewne nisze czy też spo
sobności, które są umiejętnie wykorzystywane przez dewiantów. Podkreślenie 
roli autokreacji wskazuje jednocześnie na pewne konsekwencje koncepcji la- 
belingu, które nie zawsze były dostrzegane przez stosujących ją badaczy. Z jej 
perspektywy dewiant jawi się jako całkowicie wykreowany przez piętnujące spo
łeczeństwo. Tym samym nabiera znaczenia normatywnego, niejako przez kon
trast wzmacniając integrację grupy (tamże, s. 180). Oczywiście autorka dostrzega 
w analizowanych opowieściach o dewiantach ów moment wzmacniania znacze
nia społeczności, tak jak są one sposobem na podtrzymywanie i utwierdzanie lo
kalnych wartości i tożsamości.

Kategoryzowanie dewiacji ma jednak wiele wymiarów, a tylko jednym z nich 
jest piętnowanie pewnych osób jako dziwaków, głupców etc.; normatywny cha
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Od socjologii do antropologii dewiacji 39

rakter takiej oceny nie dominuje w relacjach codziennych. W prawdziwym życiu 
lokalny dewiant nie jest zredukowany to typu społecznego, co teoria labelingu 
implikuje, nie jest też prostym produktem struktury społecznej34.

Swoje zasadnicze tezy Akesson zawarła, moim zdaniem, w słowach: „Społecz
ność nie jest jednolita, jak mógłby sobie ktoś wyobrażać. Równorzędne modele 
pojęciowe, konkurencyjne poglądy na rzeczywistość i okazjonalnie stosowane 
normy dają dewiantowi sposobności życia i bycia tolerowanym, chociaż ścisłe wy
magania co do porządku mogą istnieć na poziomie normatywnym w społeczno
ści. To, co ludzie robią, nie zawsze nawiązuje do tego, co mówią” (tamże).

34 A takie podejście do dewiacji dominowało zdaniem Akesson w marksistowsko zorientowanych 
badaniach.
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ROZDZIAŁ II

Propozycja antropologii odmienności

1. Pożegnanie z socjologią

Odwoływanie się nie tylko do pojęć, ale także ogólniejszych koncepcji teoretycz
nych z zakresu socjologii jest w antropologicznych studiach dewiacji w zasadzie 
regułą. Bywa, że wywołuje to, jak w pracy Gaffina, wrażenie dysonansu: poczucie 
nieadekwatności kategorii analitycznych i pojęć w odniesieniu do specyfiki mate
riału źródłowego (opisu) bądź niekonsekwentnego tych narzędzi użycia. Tak jest 
w przypadku ujmowania tych samych aspektów kultury w kategoriach mitu, le
gendy oraz kontroli i ładu społecznego (Gaffin 1991).

Nim przedstawię własną propozycję podejścia do problemu odmienności, 
chciałbym pokrótce wskazać na te z często stosowanych koncepcji czy pojęć, któ
re świadomie pomijam, jako wymagające użycia innego warsztatu i nieprzysta
jące, jak sądzę, do perspektywy etnograficznej. Traktuję to jako zabieg niezbędny 
dla uniknięcia nieporozumień, dotyczących zwłaszcza aparatu pojęciowego1.

Przede wszystkim rezygnuję z posługiwania się powszechnie stosowanym kry
terium złamania normy. Wiąże się ono nie tylko z założeniem istnienia pewnego 
obowiązującego w badanej społeczności systemu normatywnego, ale też, moim 
zdaniem, obliguje posługującego się nim do odtworzenia tego systemu. Posłuże
nie się w tym celu metodologią antropologii dewiacji rodzi niebezpieczeństwo, iż 
do konkluzji tyczących na przykład uznanych wartości, zasad moralnych i etycz
nych, reguł konwenansu i form religijności, decydujących o specyfice badanej 1

1 Piszę na ten temat również we wcześniej publikowanych pracach (Perzanowski 2003a, 2003b, 
2008).
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Propozycja antropologii odmienności 41

kultury, dochodzić się będzie na zasadzie wnioskowania jedynie ze znanych, na
piętnowanych społecznie przejawów dewiacji2.

Próby rekonstrukcji takiego systemu w odniesieniu do badanych społeczności 
nie wydały mi się zasadne z kilku powodów. Wiele istniejących analiz dewiacji 
(zważywszy, iż oparte są na mechanizmach kary/sankcji za odstępstwo od normy 
czy zasady) nie docenia znaczenia faktu, że jednym z jej aspektów często bywa 
swoista normatywna nieprzewidywalność. Jest to o tyle istotne, iż cechą „schema
tów kulturowych”3, rozumianych jako podzielane, rozpowszechnione sposoby 
szeroko pojętej interpretacji, jest otwartość, elastyczność4. Schematy te, będące 
bazą do tworzenia osądów na temat tożsamości czy właściwości rzeczy, zda
rzeń, sytuacji, ludzi etc., nigdy nie są zupełne, do końca sprecyzowane, określone 
w potocznym dyskursie. Składają się z możliwie minimalnych wskazówek i przy
kładów; niektóre ich aspekty pozostają wręcz niejednoznaczne czy niejas
ne. Operują kryteriami trafności uznanymi za tak oczywiste i naturalne, że nie 
wymagają sprecyzowanych definicji znaczeń. Pozwala to interpretacji związanej 
z konkretną sytuacją wykraczać poza informację zawartą explicite we wskazów- 
kach5. Wiele aspektów dewiacji/odmienności może być z pomocą tych narzędzi 
w określony, stosunkowo jasny sposób ocenionych, zinterpretowanych. Pozosta
je jednak, moim zdaniem, istotny margines, wobec którego owe schematy inter
pretacyjne pozostają bezradne.

Powinno zostać wyraźnie uwzględnione w analizach (dokonywanych przecież 
z zewnątrz), że wartości, kanony, normy etc. nie obejmują — bo nie mogą — całe
go zakresu różnorodności objawiającej się w jednostkowych wyborach czy kondy
cjach. W materiałach terenowych, którymi dysponuję, przejawem tego jest wielość 
interpretacji i sądów dotyczących odmienności, formułowanych niejako ad hoc. 
Sprawiają one wrażenie chaotycznych, a są jedynie indywidualną próbą zrozu
mienia czy nadania znaczenia temu, co odmienne. Toteż zgadzam się z przy
wołanymi w zakończeniu Rozdziału I słowami Lynn Âkesson (1991, s. 180)6.

2 I poniekąd metodę tę proponował kierunek labelingu: wszak z analizy tego, co odrzucane, mieli
śmy się dowiadywać o granicach tego, co akceptowalne i obowiązujące.
3 Lub: „habitusu” z koncepcji Pierre’a Bourdieu, rozumianego jako „egzekutor racjonalności 
praktycznej” lub „mechanizm modelujący, działający wewnątrz jednostek” (Bourdieu, Wacquant 
2001, s. 22).
4 R. G. D’Andrade, Schemas and motivation, [w:] R. G. D’Andrade, C. Strauss (eds.), Human Mo
tives and Cultural Models, Cambridge 1992. Cyt. za: Poole 1997, s. 834.
5 R. G. D ’Andrade, The cultural part o f cognition, „Cognitive Science” 1981,5. Cyt. za: Poole 1997, 
s. 834.
6 I dlatego możliwe są sytuacje, w których osoby jawnie łamiące pewne normy nie będą uznane 
za złe, ale za obrotne, „znające sposoby”, przebiegłe, jak w wypadku pewnych kradzieży, unikania 
podatków etc. (Freilich 1991, s. 34).
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Perle M0hl w pracy poświęconej komunikowaniu się w wiejskiej społeczności 
francuskiej dochodzi do analogicznych konstatacji. Jeśli zważyć, jak wielu ludzi 
wychodzi daleko poza to, co oficjalnie uznane i traktowane jako zachowanie ak
ceptowalne, trudno w dalszym ciągu utrzymywać, iż działania są rządzone przez 
normy, a odejście od nich zawsze potępiane i karane (M0hl 1997, s. 193)7. Komu
nikowanie się (w takich formach, jak gawęda, opowieść, plotka, żart, wyśmianie 
itd.) nie ma na celu jedynie piętnowania tych zachowań zgodnie z uprzednim ze
stawem norm. Znaczenie nie jest immanentnym atrybutem zachowania, zatem 
wymienione formy komunikowania się służą raczej nadawaniu działaniom sensu 
przy uwzględnieniu określonego kontekstu kulturowego oraz zrozumieniu ich 
społecznych konsekwencji.

Opis życia społeczności lokalnej oparty na odwołaniu do procesów komuniko
wania się i negocjowania znaczeń zasadniczo różni się od koncepcji ufundowanej 
na mechanizmach kontroli społecznej i sankcji. Przytaczane przeze mnie w Roz
dziale VI narracje wskazują, iż opowieść o odmienności nie jest skonstruowana 
z oderwanych, pojedynczych osądów konkretnych działań odniesionych do norm. 
To opis, w którym zasadniczą rolę odgrywa nie tylko kontekst całego życia boha
tera narracji, jego rodziny, otoczenia etc., ale również indywidualne doświad
czenie i przekonania opowiadającego. Zatem stare pytanie: badać dewiacyjne 
zachowania czy osoby? nie musi wcale oznaczać istnienia alternatywy albo-albo 
(Edgerton 1978, s. 455 i n.).

Potraktowanie odwołania do norm jako podstawowego, wyjściowego w bada
niu odmienności jest też utrudnione o tyle, że w odniesieniu do konkretnego 
działania czy cechy może być ono zasadne bądź nie i zależy od tego, jakiej osoby 
dotyczy. Jest to, rzecz jasna, akceptacja naczelnej zasady koncepcji labelingu (de
wiacja nie jest immanentną cechą czynu), okrojonej jednak o ważny element: 
społeczne rozpoznanie odmienności nie zawsze oznacza odniesienie do określo
nego zbioru reguł. Często tego, co niewątpliwie uznane za odmienne, nie daje się 
potraktować jako odstępstwa od jakiejkolwiek określonej normy. Reasumując, 
rekonstrukcja systemu norm stosowanych w interesujących mnie społeczno
ściach w oparciu o badania jednostkowej odmienności mogłaby prowadzić do hi- 
postazowania pewnych bytów w postaci norm, zasad etc.

Kolejna kwestia to problem sankcji i mechanizmów kontroli społecznej. Ray- 
beck twierdzi, że reakcja członków społeczności na łamanie norm wiąże się z ich 
„interesem w podtrzymaniu kulturowych wartości i społecznego ładu” (Raybeck

7 Inny wniosek autorki, iż rzeczywistość jest daleka od stereotypowego (także w antropologii) wyo
brażenia o okrutnym osądzaniu i ustalonych wartościach, typowych ponoć dla społeczności wiej
skich, daje się zastosować zarówno do wsi francuskiej, jak i polskiej na badanych przeze mnie obsza
rach (tamże, s. 46).
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1991, s. 54). Można to uznać za złagodzoną wersję podejścia przypisującego dzia
łaniom ludzkim nieuświadomione i całkowite podleganie wpływom traktowane
go jako byt nadrzędny społeczeństwa, uznającego jednostki (ale i kulturę jako 
taką) za elementy mechanizmów kontroli społecznej. Więcej: jednostka jawi się 
tutaj jako swoistego rodzaju agent na usługach ładu społecznego. Można oczywi
ście wskazać liczne przykłady niewątpliwego stosowania różnych form sankcji 
społecznych wobec jednostek odmiennych (od śmiechu po fizyczne znęcanie się), 
lecz traktowanie ich jako działań nakłaniających do zachowania konformistycz- 
nego często byłoby oczywistym nadużyciem. Specyfika form komunikowania się 
w badanych społecznościach wiejskich powoduje, iż osoba odmienna często nie 
wie, jak jest opisywana; pozostaje zatem negatywna plotka na temat odmienno
ści, mająca działać odstraszająco. Kategoria sankcji nie wyczerpuje według mnie 
możliwych rodzajów relacji społeczność-jednostka odmienna. Próby konse
kwentnego opisania za jej pomocą całości tych relacji prowadzą, jak widzieliśmy 
w Rozdziale I, do konstruowania budzących wiele wątpliwości typologii.

Równie zasadnicze znaczenie ma kwestia stosowania perspektywy funkcjo- 
nalistycznej w badaniu dewiacji. Obejmuje ona rozważania na temat związku de
wiacji i problemów równowagi i integracji społecznej, ładu czy też porządku 
społecznego. Odpowiedz na pytania o społecznie pozytywną bądź negatywną, 
integrującą bądź dezintegrującą rolę dewiacji wymagałaby jednak również zasto
sowania metodologii socjologicznej. Rozróżnienie dewiacji pozytywnej i nega
tywnej powoduje, jak pamiętamy, sprzeczności logiczne iw pewnym sensie stawia 
badacza na pozycji arbitralnego sędziego. Takie bądź inne rozstrzygnięcie co do 
wzajemnych odniesień dewiacji i integracji społecznej nie daje się, na podstawie 
moich materiałów, zweryfikować. Dodatkowo w proponowanym przeze mnie 
ujęciu kwestia funkcji nie ma zasadniczego znaczenia. Dlatego też nie zamierzam 
w książce podejmować dyskusji z propozycjami typologizowania dewiacji bądź 
umieszczania jej na pewnej skali. Przykładem może być choćby rozróżnienie na 
dewiację twardą i miękką, które ufundowane jest, jak pisałem, na określeniu 
stopnia jej negatywnego wpływu na równowagę i ład społeczny (Raybeck 1991b, 
1996). Opieranie się bez reszty na kryterium funkcji może prowadzić zresztą do 
wyjaśnień pseudofunkcjonalnych8. Uznanie komicznych form narracyjnych, ma
jących za temat odmienność, li tylko za elementy systemu kontroli społecznej 
(Gaffin 1991) jest w swym pseudofunkcjonalizmie równie kuriozalne jak stwier
dzenie, iż „funkcją obrzędów jest zapewnienie urodzaju” (Robotycki, Węglarz 
1983, s. 7).

8 Mechanizm opisany w: Robotycki, Węglarz 1983.
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Istnienie dostrzegalnych, istotnych różnic między jednostkami odmiennymi, 
choćby w stopniu wyobcowania ze społeczności, nie jest tożsame z możliwością 
stworzenia jakiejkolwiek typologii.

2. Semantyka i operacjonalizacja pojęcia dewiacji

Jack Douglas i Frances Waksler w zakończeniu swojej książki występują jako 
rzecznicy nowego spojrzenia na dewiację, takiego, które przezwycięża rozłącz- 
ność tego, co dewiacyjne i niedewiacyjne: „Rozpoznając zwykłą naturę dewiacji, 
dostrzegamy, że badając dewiację, nie badamy «ich», ludzi odrębnego rodzaju
0 szczególnej charakterystyce bądź będących pod władaniem odmiennego losu; 
badamy «nas», ponieważ każdy z nas jest pod pewnymi względami dewiantem”9.

Stosowanie przeze mnie dotychczas zamiennie pojęć dewiacji i odmienności 
było oznaką pewnego dylematu. Jego źródłem była konieczność odwoływania się 
do powszechnie używanej w antropologii, w ślad za socjologią, kategorii dewiacji, 
przy dostrzeganych jej mankamentach. Negatywnym konotacjom pojęcia dewia
cji w języku polskim (co nie jest zupełnie bez znaczenia) towarzyszy, jak wspomi
nałem, pojmowanie jej w naukach społecznych de facto jako odpowiednika tego, 
co społecznie oceniane negatywnie (Raybeck 1996, s. 334). Już sam fakt, iż takie 
rozumienie konsekwentnie zastosowane usuwałoby, moim zdaniem, spore ob
szary kultury z pola widzenia kogoś zajmującego się odmiennością, wystarczyłby 
za powód do poważnego przemyślenia zasadności stosowania tego kluczowego 
pojęcia.

Nie zamierzam omawiać historycznych uwarunkowań rozwoju antropologii
1 jej zapożyczeń z socjologii, które doprowadziły do niezwykle szerokiego rozu
mienia pojęcia dewiacji, należy jednak wskazać na konsekwencje tych uwarunko
wań. Dostrzegam je przede wszystkim w semantycznym zakresie pojęcia dewiacji 
oraz w problemie z operacjonalizacją tej kategorii w badaniach antropologicz
nych. Czy wypracowane metody badawcze i interpretacyjne były w stanie nadać 
sens pojęciu dewiacji? Czy, innymi słowy, posiadały niezbędną zdolność rozstrzy
gania, które konkretne przejawy życia społecznego są formą dewiacji?

Przyjrzyjmy się desygnatom pojęcia dewiacji. W tekstach teoretycznych jed
nym i tym samym pojęciem obejmuje się takie sfery, jak:
— czarownictwo,
— upośledzenia fizyczne i kalectwo,

9 J. Douglas, F. Ch. Waksler, The Sociology of Deviance:An Introduction, Boston 1982. Cyt. za: Gaf- 
fin 1991, s. 191.
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— choroby i upośledzenia psychiczne oraz epilepsję,
— samobójstwo,
— łamanie zakazu kazirodztwa,
— homoseksualizm,
— bezżenność,
— niemoralność,
— samotnictwo,
— przestępczość (w tym zarówno kradzież, jak i morderstwo),
— narkomanię,
— pijaństwo,
— subkultury (przestępcze, młodzieżowe etc.),
— twórczość,
— innowacyjność etc.

Powyższej listy nie da się definitywnie zamknąć, lecz określa ona najważ
niejsze obszary, w których dostrzegano — lub które uznawano — za przejawy de
wiacji. W pracach monograficznych kształt takiego zestawienia zależeć będzie 
oczywiście od wyborów autora, lecz w tych znanych mi trudno znaleźć jakieś expli
cite wyrażone ograniczenia nałożone na zakres znaczeniowy pojęcia dewiacji: 
mamy zwykle określenie interesujących sfer kultury czy życia społecznego10. 
Uderzająca jest ta rozpiętość odniesień, w gruncie rzeczy niemożliwa do ograni
czenia: mogą one potencjalnie objąć inne, trudne do przewidzenia sfery.

Główną konsekwencją tego stanu rzeczy stała się, jak sądzę, konieczność sfor
mułowania definicji dewiacji na tyle ogólnej, elastycznej i uniwersalnej, aby poję
cie to mogło znaleźć zastosowanie do każdej z wymienionych sfer. Dlatego 
dewiacja stała się w gruncie rzeczy synonimem wszelkiego odstępstwa od rozu
mianej kontekstualnie przeciętności czy regularności. Zdefiniowanie pojęcia po
zostało obszerne, zaś nacisk kładziono głównie na problemy mniej ogólnej 
natury: rozróżnianie form i przejawów (typologie dewiacji), wpływ na życie spo
łeczne (skale i funkcje dewiacji), reakcje społeczeństwa (sankcje). Są to pro
pozycje operacjonalizacji używanej kategorii, lecz punktem wyjścia pozostaje 
niezwykle ogólnikowe i niejasne rozumienie nadrzędnego pojęcia. Stanowi to 
moim zdaniem podstawę do zasadnego pytania o sensowność posługiwania się 
kategorią dewiacji w antropologii.

Dewiacja nie jest kategorią ze sfery emic. Jest, podobnie jak proponowane 
przeze mnie pojęcie odmienności (a także kategoria odmieńca), konstruktem 
pomocnym w analizie, lecz niemającym odpowiednika w systemie pojęciowym

10 Lynn Akesson, zaznaczając, że interesuje ją dewiacja nieprowadząca do powstawania subkultur, 
jest raczej wyjątkiem. Nie zmienia to jednak faktu, iż przykłady dewiacji, jakie w pracy przywołuje, 
mają raz swe źródło we wskazaniach społeczności, kiedy indziej — są raczej wynikiem decyzji i wy
boru badaczki.
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badanych społeczności lokalnych. Określenia „dewiant” i „odmieniec”, pojawia
jące się sporadycznie we współczesnej mowie potocznej, nie mają znaczenia uo
gólniającego — odnoszą się do konkretnych, szczegółowych przypadków11. Tym 
samym stwierdzenie z definicji dewiacji, iż dewiacyjne jest to, co społeczeństwo 
za takowe uznaje i w taki bądź inny sposób piętnuje, stawia badacza każdorazowo 
przed pytaniem: czym winny charakteryzować się działania społeczności czy po
jedynczych ludzi, aby mogły zostać zinterpretowane jako przejaw napiętnowania 
dewiacji? Czy ambiwalencja obecna na przykład w wartościowaniu drobnej kra
dzieży własności publicznej, będącej zarazem złamaniem przykazania i dowodem 
zaradności i sprytu, jest rozpoznaniem dewiacji? Czy wystarczy odwołać się do 
istnienia różnych rodzajów norm i sankcji: formalnych i nieformalnych, lokal
nych i ponadlokalnych? Łatwo tu o pułapkę arbitralności, jaką jest choćby przy
znanie określonej wartości charakteru powszechnego, obiektywnego.

Należy stwierdzić, że zasadność stosowania ogólnej kategorii dewiacji do
strzec można w socjologicznym potraktowaniu problemów integracji, równowagi 
i ładu społecznego jako centralnych, wiodących. Socjologiczne, szerokie rozu
mienie dewiacji, oparte na jej odniesieniu do mechanizmów kontroli społecznej, 
wiąże się także z koncepcją społeczeństwa jako nadrzędnego bytu oraz jednostki 
jako przedmiotu raczej, nie zaś podmiotu życia społecznego11 12.

Antropolog, stosując pojęcie dewiacji, powinien mieć świadomość, iż przej
muje je jako część pewnej całościowej koncepcji. Problemy integracji i kontroli 
nie stanowią jednak zasadniczego pola zainteresowań antropologii — mimo uży
wania terminów, takichjakład społeczny, normy i wartości. Nadrzędną kategorią 
jest kultura, nie społeczeństwo. Co więcej, etnograficzne narzędzia badawcze nie 
wydają się pomyślane jako służące do rozstrzygania kwestii w rodzaju wymienio
nych wyżej: jako podstawa do formułowania odpowiedzi na pytania o integrację, 
kontrolę społeczną etc.

Używając pojęcia dewiacji, etnograf staje przed koniecznością jego operacjo- 
nalizacji13. Sądzę, iż na gruncie antropologii, bez odwołania do socjologicznych 
pryncypiów, nie jest możliwe logicznie spójne zastosowanie kategorii dewiacji 
jednocześnie do wszystkich wyliczonych wcześniej obszarów kultury. Autorzy, 
których prace uważam za najbliższe mojemu rozumieniu problemu (Akesson 
1991; Gaffin 1991; M0hl 1997), nie wychodzą od pryncypiów socjologicznych, 
stosując jednak do źródeł etnograficznych pojęcie dewiacji. Nawet definiując je 
każdorazowo na użytek konkretnych badań i uwzględniając cały kontekst kultu

11 Na przykład dewiant = zboczeniec; odmieniec = ktoś, kto zmienił religię.
12 Dlatego na gruncie socjologii można nawet wskazywać na zbytnią fragmentaryczność teorii de
wiacji (Kwaśniewski 1998, s. 125).
13 Przez operacjonalizację pojęcia rozumiem tutaj określenie metody umożliwiającej rozstrzygnię
cie, czy dany przedmiot (zachowanie, cecha etc.) jest desygnatem tego pojęcia, czy też nie.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Propozycja antropologii odmienności 47

rowy, nie ustrzegają się zarysowanej tu niespójności. Wynika to być może z uży
teczności pojęcia dewiacji, jego uniwersalności, lecz jest zwycięstwem (jeśli 
spojrzeć od strony etnografii) uogólnienia nad realiami badanych kultur.

3. Odmienność

Te uwarunkowania, nie tylko metodologicznej, ale i historycznej natury, sprawia
ją, iż konstruowanie własnej definicji dewiacji musiałoby oznaczać radykalne za
wężenie znaczenia pojęcia i powiększałoby jedynie istniejące niejasności.

Zamiast tego proponuję kategorię odmienności. Pojęcie to odnoszę do miej
sca w kulturze wszelkich jednostek, które przejawiają pewne cechy i tendencje do 
zachowań, odbieranych przez otoczenie jako odmienne, a zatem stwarzające 
trudności w zrozumieniu przy użyciu stosowanych w życiu codziennym, kulturo
wo ukształtowanych narzędzi interpretacji rzeczywistości społecznej i kulturo- 
wej14. To, co odmienne, może zostać odczytane jako upośledzające, gorsze, obu
rzające, zawstydzające, budzące śmiech, zgorszenie, fascynację etc. i staje się 
przedmiotem dyskursu: opowieści, plotek, wartościowań etc. Nie mamy tu jako 
punktu wyjścia kryterium złamania normy ani odwołania do kontroli społecznej, 
czyli mechanizmu występku i kary15. W definicji o charakterze wyliczającym nie 
sposób przewidzieć wszystkich możliwych wariantów interpretacji i oceny od
mienności, wpływających na relacje odmieniec-społeczność: wyróżnikiem jest 
tutaj dostrzeżenie odmienności odzwierciedlone w społecznym dyskursie.

Trawestując Mary Douglas, rzec można, iż głównym problemem w badaniu 
odmienności jest to, że w antropologii kulturowej nie istnieje odpowiednia kon
cepcja jednostki (Douglas 2003, s. 154). To jeszcze jeden przejaw pasożytowania 
na socjologii, przez co antropologia dzieli jej zalety, ale i niedostatki. Przywołując 
Aarona Cicourela16, Mary Douglas wskazuje, iż to coś więcej niż tylko niedoce
nianie znaczenia jednostki: w teorii kultury jednostka zawsze traktowana była 
po macoszemu. W pojedynczym człowieku widziano automat, którego wybory 
są kontrolowane przez kulturę, a myśli i wartości biernie z niej przejmowane

14 Zatem mogę powtórzyć za Anną Wyką, iż interesuje mnie, „jak to, co odmienne kulturowo lub 
społecznie, a czasami «nowe» zarazem, znajduje swoje miejsce w szerszych kontekstach społecz
nych i powszechnym obiegu kultury. Pasjonowało mnie zawsze i nadal pasjonuje obserwowanie 
swoistej «gry» między zastanym a zastane przełamującym” (Wyka 1993, s. 17).
15 Jakzobaczymy, w materiale źródłowym pojawia się wątek choroby psychicznej bądź kalectwa ja
ko kary Bożej za grzechy— na przykład rodziców. Nie sądzę jednak, iż zasadne jest umieszczanie go 
w kontekście sankcji społecznych.
16 A. V Cicourel, Cognitive Sociology, London 1973.
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(tamże). Inteligencji działającej jednostki (tego, co dzieje się w jej głowie) nie bie
rze się pod uwagę tak samo w przypadku zwyczajnego pozdrowienia, jak i jej ocen 
dotyczących tego, jakie odstępstwo od przyjętych zachowań może być tolerowa
ne17. Jest to związane z długim sporem w antropologii, na którego referowanie 
nie ma tu jednak miejsca. Jednym z jego przejawów była krytyka podejścia struk- 
turalistycznego posądzanego o notoryczny sabotaż znaczenia. Zarzucano temu 
kierunkowi, iż podmiot jawił się mu jako złudzenie w procesie poznawczym, 
w którym nieświadomy umysł gra sam ze sobą, nie było więc komu pytać o znacze
nie (Tokarska-Bakir 1992, s. 8). Dzieje się tak często mimo świadomości antro
pologów, jak szeroki jest zakres swobody jednostki w dokonywaniu wielu 
wyborów. Według Cicourela warunkiem zmiany tego stanu rzeczy jest branie pod 
uwagę rzeczywistych procedur interpretacyjnych. Każde doświadczenie, nawet 
najmniej znaczące, zinterpretowane przez realnego, żywego człowieka, „z jed
nej strony tkwi głęboko w przeszłości, a z drugiej — w kontekście teraźniejszym 
rozchodzi się coraz szerzej, jak fale na powierzchni wody” (Douglas 2003, s. 155). 
Etnometodologia, która aspirowała do analizy znaczeń, nie spełniała według nie
go swych obietnic. Mary Douglas przyznaje mu rację: także celem antropologii 
społecznej (w jej brytyjskim wydaniu) jest zrozumienie, jak znaczenia są tworzo
ne, pojmowane i przekształcane. „Działalność poznawcza człowieka w dużym 
stopniu polega bowiem na tworzeniu kultury, na jej łataniu i przycinaniu, na do
stosowywaniu jej do wymogów konkretnej sytuacji”. We wszystkich swych działa
niach negocjacyjnych człowiek zmusza swych bliźnich — ludzi — do przełykania 
kultury. Lecz nie jest „kultura biernym przedmiotem negocjacji”; nie jest też sy
stemem solidnych magazynów ani „zestawem logicznych szufladek” do porząd
kowania wskrzeszanych wspomnień (tamże). W odkrywaniu granic elastyczności 
kultury, ram, w jakich może ona być negocjowana i uzgadniana, autorka widzi 
wspólny problem antropologii i socjologii.

Proponuję spojrzeć na dyskurs odmienności właśnie jako na jeden z przeja
wów działalności poznawczej człowieka. Ma ona formę nieustannego reinterpre- 
towania kultury; przedmiotem procesów interpretacji i uzgadniania znaczeń jest 
często określanie granicy między oczywistą różnorodnością i odmiennością, do
strzeganą u poszczególnych uczestników życia społecznego. Nasuwa się tutaj 
analogia kategorii odmienności i pojmowanej w szczególny sposób „obcości”. Sy
tuację „spontanicznego rozpoznania obcości ma cechować przede wszystkim to, 
iż ujawnia nasze przesądy, to jest niejawne przekonania najbardziej zasadnicze 
dla naszego widzenia świata. Znakiem rozpoznawczym podrażnienia tych prze

17 Mary Douglas nie oszczędza antropologii: „Imponująca lista podręcznikowych cytatów pokazu
je dowodnie, że proponujemy naszym studentom stereotyp społeczeństwa złożonego z dobrze wy
tresowanych owczarków, które odnajdują drogę w labiryncie instytucji” (2003, s. 155).
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Propozycja antropologii odmienności 49

sądów jest śmiech lub irytacja. Albo zażenowanie” (Tokarska-Bakir 1996). Ro
zumiane w duchu hermeneutyki Gadamera kategorie obcości, przesądu i jego 
podrażnienia odpowiadają wskazywanym przeze mnie powyżej aspektom, takim 
jak dostrzeżenie odmienności i próba nadania jej znaczenia w ramach określonej 
kultury. Jeżeli zatem nie odwołuję się do pojęcia obcości, to jedynie dlatego, iż 
nie chcę sugerować bliskich związków mojej perspektywy z tym nurtem herme
neutyki, ale też by uniknąć mylenia odmienności z dystansem etnicznym, religij
nym, rasowym etc. Odmieniec to „swój-obcy”.

Stopień, w jakim odmienność wymyka się wyobrażeniom poszczególnych lu
dzi, może być różny i jako taki nie stanowi jej kryterium. Nie utrzymuję, że dla 
każdego uczestnika kultury odmienność staje się problemem poznawczym w tym 
samym stopniu, tak jak nie każda jednostka jest świadomym uczestnikiem życia 
społecznego.

Problem granic negocjowalności kultury obejmuje dwa równie ważne aspekty. 
Pierwszy to zetknięcie się z osobą odmienną i próba radzenia sobie z jej specyfiką, 
zrozumienia jej. Jednostkowa odmienność spotyka się tutaj z mniej lub bardziej 
zindywidualizowaną interpretacją. W tym kontekście można umieścić między in
nymi wątek autokreacji w dyskursie odmienności. Jest to kwestia, na ile odmien
ność jest efektem świadomego wyboru, a na ile skutkiem całego splotu mniej lub 
bardziej niezależnych czynników. Przytoczone wyżej postulaty uwzględnienia 
działań świadomej jednostki nie są jednak dla mnie tożsame z potraktowaniem 
osób odmiennych jako zawsze świadomych swojej odmienności: najczęściej bę
dzie to oznaczało problem zetknięcia się z odmiennością dla innych świadomych 
jednostek.

Drugi aspekt dotyczy procesów komunikowania się, wymiany wiedzy. Intere
suje mnie w tym momencie komunikacja jako podstawa dyskursu i, przede 
wszystkim, odmienność jako źródło i temat specyficznej narracji.

Aspekt komunikacyjny kultury ma dla mojego podejścia do kwestii od
mienności zasadnicze znaczenie. Nie ulega wątpliwości, iż w społecznościach lo
kalnych fundamentalną rolę odgrywa szeroko rozumiana wymiana wiedzy,18 
konieczna w procesie kształtowania się zdolności uczenia się, rozumienia, two
rzenia i przekazywania treści kultury, czyli kompetencji kulturowej (Korporo- 
wicz 1993, s. 14, 68; Poole 1997, s. 833). Bliska znajomość innych osób w małej 
społeczności jest istotną częścią tego procesu: „Zdobywanie wiedzy o innych — 
przez szpiegowanie i wymianę słów — można uznać za jedną z głównych społecz
nych aktywności we wsi” (M0hl 1997, s. 191). Należy podkreślić, że jednostki od-

18 Podkreślają to wspomniane już, pozostające w kręgu europejskich społeczności chłopskich, pra
ce M0hl, Akesson i Gaffina, ale też takie teksty, jak: Kopczyńska-Jaworska, Paprocka 1981; Korpo- 
rowicz 1993.
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mienne nie stanowią w tej sferze żadnego wyjątku. Wyrażana explicite również 
przez rozmówców zasada, iż na wsi każdy o każdym wie wszystko, odnosi się za
równo do dyskursu odmienności, jak i do całości życia społeczności19.

Wiedza jako warunek kompetentnego wypowiadania się o innych jest częstym 
motywem w materiałach terenowych. Każdy bywa narratorem, tak jak i każdy sta
je się tematem mniej lub bardziej rozbudowanej narracji: plotki, gawędy, opowie
ści etc. Studia nad plotką i komunikowaniem się wskazują, iż niezwykle częstym 
tematem staje się szeroko rozumiana odmienność, właśnie dzięki temu zyskując 
swoje społeczno-kulturowe znaczenie (Besnier 1996, s. 547; Gluckman 1963, 
s. 308; M0hl 1997, s. 48; Gaffin 1991, s. 192; Handelman 1973, s. 210; Moerman 
1990). Znajdujemy się w tym momencie bardzo blisko badań tradycji ustnej; cho
dzi jednak nie tyle o folklorystykę jako taką, a o dostrzeżenie istotnej roli, jaką 
odgrywają wątki odmienności (głupoty, mądrości na opak etc.) wraz z ich komi
zmem w legendach, bajkach i pieśniach (patrz np. Krzyżanowski 1965).

Szczególnym przypadkiem jest odmienność powstająca w wyniku zaburzone
go procesu komunikowania się. Jej powodem mogą być zarówno trudności mowy 
(stąd osoby nieme lub z zaburzeniami mowy często traktuje się jako upośledzone 
psychicznie), kalectwo, jak i mająca rozmaite przyczyny niemożność zrozumienia 
przez kogoś całości kontekstu społecznej sytuacji komunikowania się. Jest to 
ogólna zależność, zgodnie z którą dla osiągnięcia kompetencji językowej ko
nieczne jest bycie kompetentnym uczestnikiem życia społecznego. Dlatego oso
ba wypowiadająca zdania niezależnie od kontekstu, w jakim powinny być użyte, 
może zostać uznana, jak mówi Dell Hymes, za „monstrum społeczne”20.

4. Dyskurs

Daleka od jednoznacznego zdefiniowania, choć często stosowana (i ważna w tej 
książce) kategoria dyskursu wymaga szerszego omówienia. Dyskurs bywa rozu
miany jako sposób mówienia o wybranej sferze rzeczywistości, praktykowany 
w określonych warunkach społecznych (Rapport, Overing 2000, s. 117; Freund
lieb 1994). Może być odnoszony do wyrażeń ustnych o znaczeniu większym niż 
zdanie i obejmować wypowiedzi pojedynczych ludzi, ale też przebieg interakcji,

19 Stwierdzenie to (jego prawdziwością zajmuję się w Rozdziale VII) pojawiało się, artykułowane 
mniej lub bardziej radykalnie, zarówno w trakcie badań nad odmiennością, jak i komunikowaniem 
się, jakie prowadziłem z grupami studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW 
w Małopolsce. Więcej na ten temat w Rozdziale IV.
20 D. Hymes, Why linguistics needs the sociologist, „Social Research” 1967. Cyt. za: Korporowicz 
1993, s. 58.
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reguły lingwistyczne i uznawane konwencje; jest w końcu społecznym procesem 
tworzenia i odtwarzania sensu(ów) (Hartley 1994, s. 92-93). U Michela Foucaul- 
ta, skądinąd autora takich zbitek, jak dyskurs szaleństwa czy dyskurs seksuali
zmu (Foucault 1987, 1995), trudno doszukać się jednoznacznie sformułowanej 
definicji21.

Istotną okolicznością jest charakter związków konkretnej propozycji badaw
czej z językoznawstwem i właśnie odróżnienie badania dyskursu od analizy czysto 
lingwistycznej ma znaczenie podstawowe. Paul Ricoeur proponował pojęcie dys
kursu w celu podkreślenia różnic między znakiem i zdaniem jako przedmiotami 
badania, co miało sankcjonować jednocześnie odrębność semiotyki i semantyki. 
Podkreślał, iż jego rozróżnienie znak/zdanie nie odpowiada Saussure’owskiej 
dwoistości langue i parole. Parole, postrzegana jako heterogeniczna, indywidual
na, diachroniczna i przypadkowa, nie mogła stanowić jednorodnego przedmiotu 
osobnej nauki: w tamtej terminologii przysługiwało to jedynie langue. Znak, 
przedmiot semiotyki, jest tylko potencjalny, zdanie zaś aktualne jako zdarzenie 
mowy (Ricoeur 1989, s. 73). Ponieważ, jak mówi Ricoeur, nie można zdania zre
dukować do sumy jego części, nie jest ono znakiem, dlatego też nie da się rozsze
rzyć na nie metodologii stosowanej w semiotyce.

Stąd właśnie zdefiniowanie przez Ricoeura dyskursu jako zdarzenia języko
wego, przy jednoczesnym podkreślaniu dialektyki zdarzenia i znaczenia (tamże, 
s. 79). Dialektyka ta może przybierać rozmaity wyraz: generalnie jej sensem jest 
natomiast odniesienie do działania w określonym kontekście kulturowym i od
różnienie analizy dyskursu od formalnej analizy językowej. Stąd też bierze się 
podkreślanie, iż dyskurs jest zarówno rzeczownikiem, jak i czasownikiem (Hart
ley, s. 93), wskazywanie na związki między tym, co językowe, i tym, co społecz
no-kulturowe, między jednostkowym mówiącym i kulturowymi konwencjami 
(Rapport, Overing 2000, s. 117). Jak przyjął Emile Benveniste, dyskurs jest spo
sobem komunikowania się, względem którego obecność mówiącego podmiotu 
i bezpośrednia sytuacja, w której następuje komunikacja, są wewnętrzne22. Moż
na to uzupełnić o stwierdzenie, że w jego ustalonych sposobach użycia dyskurs 
odnosił się zarówno do procesu interakcji, jak i do rezultatu końcowego myśli 
i komunikacji (Hartley 1994, s. 93). Sądzę, iż należy mocno podkreślić ów pier
wiastek dialogiczny dyskursu: właśnie w sytuacji dialogu w określonym kontekś
cie kulturowym konstytuuje się dyskurs odmienności.

21 W słowie wstępnym do Historii szaleństwa Marcin Czerwiński próbuje sformułować taką defini
cję, pisząc, iż Foucault „z zachowań, z opinii, z instytucji, z symboli abstrahuje to, co nazywa dyskur
sem właściwym badanej przezeń sferze kultury”. Sam używa pojęcia wizji, którą można wyczytać 
z różnych manifestacji: tak z działań, jak i z mowy (Foucault 1987, s. 6).
22 E. Benveniste, Problems in GeneralLinguistics, Coral Gables, Miami 1971. Cyt. za: Clifford 1999, 
s. 142.
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Problemem, który według Ricoeura należało przekroczyć, była zdarzenio- 
wość dyskursu. O ile trzeba o niej pamiętać, mając na względzie przynależność 
dyskursu do mowy i konkretnej sytuacji, o tyle błędem byłoby podkreślanie zda- 
rzeniowości w analizie, jeżeli bowiem wszelki dyskurs aktualizuje się jako zdarze
nie, to wszelki dyskurs jest rozumiany jako znaczenie (Ricoeur 1989, s. 79). Ma to 
związek z kwestią tekstualizacji w antropologii; ponieważ dyskurs nie przekracza 
określonej sytuacji komunikowania się, musi się stać tekstem, stać się autono
miczny, oddzielony od konkretnej wypowiedzi. „Interpretacja nie jest dialogiem. 
Nie jest uzależniona od bycia w obecności mówiącego. (...) Tekst, w przeciwień
stwie do dyskursu, może podróżować” (Clifford 1999, s. 143). To w formie, która 
uległa tekstualizacji, przyswaja się informacje powstałe w sytuacjach dyskursyw- 
nych, dialogicznych: doświadczenia stają się narracjami, znaczącymi wydarzenia
mi lub przykładami (tamże).

Autonomia dyskursu ukazywana bywa z innej jeszcze perspektywy. „Wielu ba
daczy traktuje sferę dyskursu jako autonomiczną w tym sensie, iż nie daje się 
ona zredukować do innych sfer życia społecznego: inne aspekty społeczeństwa 
mogą być wyrażone tylko przez dyskurs ( . )  nie istnieją w ogóle jako społeczne 
poza dyskursem. Co więcej, nie ma wspólnoty, nie ma tego, co społeczne, poza 
dyskursem” (M0hl 1997, s. 25, 26). Można polemizować z radykalizmem, „dys- 
kursywnym redukcjonizmem” takich sądów, lecz przede wszystkim należy zasyg
nalizować niektóre ich konsekwencje. Argumentuje się bowiem, że wyjście od 
kategorii dyskursu ma ważne implikacje: społeczne zjawiska są brane pod uwagę 
jedynie o tyle, o ile są obecne w dyskursie. Dodatkowo zawsze konieczna jest re
fleksja nad sytuacją badacza, jego dostępem do określonej wiedzy. Traktuje się 
go jedynie jako jednego z wielu interpretujących. Antropolog nie stara się zatem 
powiedzieć czegoś faktycznego na przykład o łamaniu zakazów, lecz próbuje 
prześledzić sposoby, na jakie ludzie radzą sobie, na przykład poprzez opowieści, 
z potencjalnymi działaniami owe zakazy łamiącymi, jak interpretują te, które 
miały miejsce etc. (tamże).

Ostatni aspekt to obecność świadomej jednostki w dyskursie. Najlepiej zobra
zować to, przywołując krytykę Foucaultowskiego rozumienia dyskursu, umie
szczanego zwykle w nurcie tradycji poststrukturalistycznej. Dyskurs odnosi się 
tam do nieświadomych systemów znaczenia, anonimowych i odpersonalizo- 
wanych. Zarzuca się tej wizji „antyhumanizm: językowa ekspresja jest źródłem 
wiedzy i władzy [power-knowledge], podczas gdy mówiący ludzie, z ich subiektyw
nością, osobowościami i społecznościami są «wynikiem» tej ekspresji”. Jednostki 
„są mówione” przez nieuświadamiane kody językowe, są pozbawione odpowie
dzialności. Innymi słowy „dyskursy kreują nasze człowieczeństwo” (Rapport, 
Overing 2000, s. 120).
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Krytyka tego podejścia mówi nie tylko o „antyhumanizmie”, lecz także o bra
ku subtelności wynikającej ze zbyt wielkiego dystansu wobec szczegółu życia spo
łecznego, zastępowaniu działających razem jednostek, jednostkowego użycia 
i interpretacji „martwą ręką determinizmu” (tamże, s. 121)23. Domaganie się dla 
dyskursu takiej władzy jest hipostazowaniem. Alternatywne ujęcie można nato
miast streścić w kilku tezach. Dyskurs nie jest tym samym co samoświadomość, 
lecz międzyludzka komunikacja nie sprowadza się też do wymiany konwencjo
nalnych, językowych lub behawioralnych form. Przyswojenie sobie szeregu form 
dyskursywnych nigdy nie jest definitywne, a konwencje komunikowania się bazu
ją na jednostkowych znaczeniach („nieredukowalna jednostkowość”). „Jedno
stki personalizują dyskurs w kontekście ich własnych spojrzeń na życie, używając 
ich do wyrażenia jednostkowej konstrukcji świata, potencjalnie oryginalnego 
świata językowego (...)” (tamże, s. 123-124)24. Oznacza to możliwość tworzenia 
własnej narracji, wykraczania poza społeczną rutynę, rozważanie jej zperspekty- 
wy ironicznej, co odwraca totalizujące efekty owej rutyny.

Dla porządku trzeba zaznaczyć, że Michel Foucault był świadomy istnienia 
tego problemu, poświęcając mu oddzielne miejsce w formie dyskusji z samym so
bą w Archeologii wiedzy. Wyobrażony adwersarz zarzuca Foucaultowi, iż „zredu
kował indywidualne wymiary dyskursu”, ukrył „inicjatywę i swobodę”; na wzór 
niektórych form językoznawstwa usiłował „pozbyć się podmiotu mówiącego”, 
pozbawić dyskurs wszelkich odniesień antropologicznych, jakby przez nikogo nie 
został on sformułowany i do nikogo się nie zwracał (Foucault 1977, s. 238). Od
pierając zarzut, Foucault zgadza się, iż starał się w opisie dyskursu nie odsyłać do 
jakiejkolwiek subiektywności. Nie po to jednak, by „odkryć prawa konstrukcyjne 
czy formy, które miałyby się stosować w jednakowy sposób do wszystkich pod
miotów mówiących, nie po to, aby mógł przemówić wielki powszechny dyskurs, 
co miałby być wspólny wszystkim ludziom danej epoki”. Celem nie było wyłącze
nie podmiotu, a raczej wskazanie pozycji i funkcji, jakie mógł on zajmować w róż
norodności dyskursów (tamże, s. 239).

Starałem się powyżej zarysować możliwości rozumienia kategorii dyskursu 
z uwypukleniem tych aspektów, które uważam za istotne: jego wymiaru jedno
stkowego, jego dynamicznej, nieutrwalonej natury. Podnoszenie przeze mnie 
kwestii znaczenia jednostki, jak widzieliśmy, nie tylko w odniesieniu do kategorii 
dyskursu, nie oznacza zakładania antynomii między społeczeństwem i jednostką 
ani nieuniknionej konieczności wyboru między dwoma biegunami tej opozycji.

23 Nie pamięta się przy tym jednak, że Foucault nie był etnografem: opierał się na źródłach histo
rycznych, np. aktach prawnych. Przynajmniej część zarzutów wydaje się zatem chybiona.
24 Narzuca się tutaj skojarzenie z koncepcją habitusu Pierre’a Bourdieu: także habitus jest dyna
miczną całością złożoną z efektów socjalizacji i enkulturacji jednostki, indywidualnego doświadcze
nia i wpływu struktury społecznej (patrz: Bourdieu, Wacquant 2001; Jacyno 1993).
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Rację ma Pierre Bourdieu, traktując taki spór jako „propozycję wiodącą na ma
nowce”, wzniecającą jałowe dysputy; w miejsce różnych rodzajów „metodolo
gicznego monizmu, głoszących ontologiczny priorytet, bądź to struktury”, bądź 
„podmiotu działającego, systemu” lub „aktora, zbiorowości”, lub „jednostki”, 
proponuje prymat relacji (Bourdieu, Wacquant 2001, s. 19). Społeczeństwo nie 
jest zwartą całością, „scaloną funkcjami systemowymi, wspólną kulturą, krzyżu
jącymi się konfliktami (...) ale stanowi zespół względnie autonomicznych obsza
rów gry” (tamże, s. 20).

Nie zakładam w pracy świadomego, indywidualnego tworzenia dyskursu. Kła
dę jedynie nacisk na obecność w narracji interpretujących jednostek, przy jedno
czesnej świadomości, iż „wielki powszechny dyskurs” odmienności nie przemówi. 
W tej pracy będzie to oznaczało ukazanie jednostki starającej się nadać znaczenie 
odmienności w odniesieniu do kultury, która ją kształtuje. Zakłada to także, 
rzecz jasna, istotne miejsce w dyskursie sądów odnoszących odmienność do okre
ślonej, uznanej w badanych przeze mnie społecznościach aksjologii. Relacja od- 
mienność-wartości/normy jest jednak nie fundamentem analizy, lecz jednym 
z elementów dyskursu odmienności.

5. Kim jest „odmieniec”?

Centrum zainteresowania w moich badaniach terenowych i punkt wyjścia w ana
lizie stanowiły jednostki uznawane za odmienne. Życie każdej z nich (ze szcze
gólnym skoncentrowaniem się na odmienności), takie jakie jest nam dostępne 
w opowieściach, przedstawia unikalną kombinację cech i zdarzeń. Dopiero 
spojrzenie z tej perspektywy ukazuje wątpliwą wartość określania z góry wy
znaczników odmienności. Wszystko, co decyduje o kondycji człowieka, zarówno 
w znaczeniu fizycznym, jak i społeczno-kulturowym, stanowi całość: historia jego 
rodziny, biografie jej członków, jego zamożność, prestiż, zdrowie fizyczne i psy
chiczne, charakter etc. Przedmiotem dyskursu są nie tyle poszczególne zachowa
nia, ile konkretne osoby jako bohaterowie własnej historii. W kontekście ich 
biografii pewne fakty czy cechy nabierają swoistego znaczenia. Opowiadanie mo
że dotyczyć rodzajów odmienności, być formą ogólniejszej refleksji, lecz to los 
konkretnej osoby odmiennej stanowi oś narracji, istotne exemplum. Dodatkowo 
zindywidualizowana perspektywa obejmuje nie tylko tych, o których się opowia
da, ale i opowiadających. W tym sensie jednostka odmienna staje się bohaterem 
dyskursu odmienności tworzonego przez inne, interpretujące jednostki.

Z pola moich zainteresowań wyłączyłem obszary mające stałe miejsce w stu
diach nad dewiacją, takie jak przestępczość, narkomania, odmienności seksualne
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oraz wszelkie subkultury. Nie mieściły się one w mojej koncepcji, lecz główna 
przyczyna wyboru leży gdzie indziej. Mówienie o pomijaniu tych sfer jest tu o tyle 
nieścisłe, iż w pracy nie posługuję się typologiami i wyznacznikami, rodzajami od
mienności. Sztywne trzymanie się ich na etapie badań terenowych byłoby wpro
wadzaniem niepotrzebnych, sztucznych kategoryzacji, ograniczeń, a w rezultacie 
prowadziło do stworzenia zniekształconego obrazu sytuacji. Dobrym przykła
dem potencjalnej pułapki jest kwestia bezżenności. Staropanieństwo czy staroka- 
walerstwo było w przeszłości w społecznościach wiejskich z reguły istotnym 
wyznacznikiem odmienności, okolicznością o dalekosiężnych konsekwencjach 
dla całego życia jednostki. Obecnie jednak, o ile staropanieństwo możemy, z pew
nymi zastrzeżeniami, uznać za jedno ze źródeł lub konsekwencji odmienności25, 
starokawalerstwo jest coraz częściej umieszczane w szerokim kontekście prze
mian ekonomicznych: młode kobiety nie dostrzegają dobrych perspektyw życio
wych w pracy w rolnictwie, co sprawia, iż liczba starych kawalerów jest coraz 
większa. Innymi słowy, tradycyjny stosunek do ziemi i gospodarstwa, ich kluczo
we znaczenie w kulturze społeczności rolniczej, trzymanie się zasady, zgodnie 
z którą syn pozostaje na ojcowiźnie, stałyby się bezpośrednim źródłem odmien
ności: tak jednak nie jest. Starokawalerstwo pozostaje stanem niepożądanym, 
świadomość wielorakich jego negatywnych konsekwencji jest jasno dostrzegana, 
lecz jego społeczna ocena uwzględnia wiele kryteriów, niepozwalających na auto
matyczne kategoryzowanie czy stygmatyzowanie. Inaczej rzecz ujmując, jeden 
stary kawaler będzie w swojej wsi odmieńcem, inny natomiast dobrym gospoda
rzem, uznanym za ofiarę polityki zbliżenia do Unii Europejskiej.

Wracając do kwestii subkultur i jednostkowej odmienności, uważam, iż obej
mowanie na gruncie antropologii jedną metodologią tych problemów nie jest 
zasadne, nawet jeśli w badanych społecznościach można dostrzec początki 
kształtowania się niektórych subkultur młodzieżowych. Przestępczość, w moim 
mniemaniu, nie stanowi w społecznościach wiejskich problemu interpretacyjne
go czy poznawczego, tak jak może nim być innowacyjność, twórczość czy choroba 
psychiczna. Jest formą dewiacji, która bywa zagrożeniem dla ładu społecznego, 
lecz czy stanowi zagrożenie w sferze autodefiniowania, czy stanowi alternaty
wę dla założeń na temat osobowości, na temat kulturowo określonych celów 
(Raybeck 1996, s. 334)? Jest złamaniem norm, lecz odniesienia do systemu nor
matywnego (tutaj raczej: kodeksu karnego) nie traktuję wszak jako koniecznego 
kryterium odmienności. Problemy inwersji seksualnych, narkomania, prostytu
cja nie są na tyle istotną częścią życia społeczności wiejskich, aby stanowiły zna

25 Owe zastrzeżenia dotyczą sytuacji, kiedy względy moralne i religijne są traktowane jako drugo
rzędne zgodnie z formułą: lepiej być samotną matką i dostawać alimenty niż przechodzić piekło 
z mężem pijakiem.
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czące elementy dyskursu odmienności— jakkolwiek mogą być (i bywają) jednym 
z wielu rysów niektórych z prezentowanych postaci.

Odmienność i odmieniec to konstrukty. Czy należy jednak dążyć do sformuło
wania definicji odmieńca? Sądzę, że pojawia się tu analogia do problemu nor
malności bądź choroby i zdrowia psychicznego w socjologii i w psychiatrii 
(Łukasiewicz 1985; Sowa 1984). O ile nie ma wątpliwości w skrajnych przypad
kach chorób czy dewiacji (nienormalności), o tyle definiowanie normalności 
i zdrowia jest wciąż w dużej mierze przybliżone i intuicyjne26. Stwierdzenie, czy 
ktoś jest bądź nie jednostką odmienną we własnej społeczności, może przyspa
rzać wielu problemów, z zarzutem arbitralności wyborów na czele. Jakkolwiek 
istnieje, dostrzegana przez społeczności, różnica między różnorodnością a od
miennością, to może być ona w jednym przypadku oczywista, w innym zaś nie
zwykle trudno uchwytna. Nie ulega wątpliwości, że jednostki odmienne, takjak są 
przedstawione w tej pracy, nie stanowią grupy o pewnych wspólnych wyróżni
kach. Łączy je fakt, iż ich specyficzna kondycja zostaje dostrzeżona i staje się te
matem opowieści. To też będzie dla mnie najważniejszym wyróżnikiem. Zatem 
nie poszukiwanie granicy między zwykłym i niezwykłym, normalnym i odmien
nym jest zasadniczym celem książki, lecz pokazanie sposobów radzenia sobie 
z odmiennością.

Jednym z głównych wątków, jaki pojawia się w opowieściach, jest bliższe bądź 
dalsze, wyrażane wprost lub sugerowane za pomocą pewnych formuł, skojarzenie 
odmienności z chorobami psychicznymi. Może to oznaczać rzeczywiste upośle
dzenie, chorobę umysłową lub epilepsję, lecz może być też znakiem odmienności 
innego rodzaju. Jest wówczas funkcją niezwykle szerokiego i wieloznacznego ro
zumienia oraz trudnych do wyodrębnienia sytuacji użycia takich określeń, jak 
głupota, durnota, wariactwo, dziwactwo etc. Źródłem jest mechanizm kojarzenia 
tego, co niezrozumiałe i odmienne, z upośledzeniem psychicznym, niemożność 
jasnego zdefiniowania czyjegoś postępowania, wyborów i przekonań, czyjejś kon
dycji wreszcie w znanych kategoriach. Kulturowo kształtowane pojmowanie cho
rób psychicznych oraz wzajemne odniesienia sfer szaleństwa i odmienności będą 
jednym z najważniejszych interesujących mnie problemów. Postać częstego w po
tocznych wyobrażeniach tzw. głupka wioskowego byłaby zatem jednym z głów
nych bohaterów tej pracy. Na jego/jej wizerunek składają się: upośledzenie 
psychiczne (faktyczne bądź przypisane), ścisłe, chociaż bardzo szczególnego ro
dzaju związki z własnym otoczeniem, czyli pozycja jednoczesnej przynależności 
i wykluczenia, łączenie cech komizmu i tragizmu, dostrzegalna oryginalność, 
wyjątkowość odmienności. Ponieważ jednak kategorią głupka wioskowego nie

26 Analogicznie jak dzieje się w przypadku wielu sądów tzw. zdroworozsądkowych. Patrz: Hołówka 
1986.
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można objąć wszystkich interesujących mnie form odmienności, nie stanowi ona 
też łatwej do wyodrębnienia jednej z takich form, nie wydaje się potrzebne wpro
wadzanie jej do analizy, którą proponuję w Rozdziałach VII-IX. Samo określe
nie „głupek wioskowy” pojawia się bardzo rzadko w języku badanych przeze mnie 
społeczności, nie wydaje się też możliwe znalezienie jego jednoznacznego odpo
wiednika. Foucault pisze o istnieniu tradycji, że we wszystkich wioskach zamie
szkiwała osoba zwana „głupkiem wsiowym” (Foucault 2000, s. 93). Tradycja ta 
jest jednak moim zdaniem jednym ze stereotypowych wyobrażeń na temat spo
łeczności wiejskich i jeśli mówi nam cokolwiek, to nie tyle o nich samych, a o tych, 
którzy o nich się wypowiadają. Faktu, iż w każdej z badanych miejscowości lokal
ne opowieści wymieniały kilka lub więcej osób odmiennych, nie traktuję jako ar
gumentu za posłużeniem się omawianym pojęciem27. * i

27 Foucault stwierdza, iż postać „wioskowego głupka po dziś dzień znaleźć można w prymitywnych
i zacofanych zakątkach Europy” (tamże). Nie sądzę jednak, aby można było poważnie traktować 
obecność postaci owego „głupka” w krajobrazie kulturowym jako wyróżnik prymitywizmu czy za
cofania, cokolwiek autor rozumiał przez te określenia.
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ROZDZIAŁ III

Problematyka odmienności 
a polskie piśmiennictwo etnograficzne

1. Odmienność versus tradycyjna kultura ludowa

Był we wsi jeden taki dom — pisze o swej wsi Pigoń — w którym mieszkał 
gospodarz, co żył z kobietą „na wiarę”. Czuł się on właściwie wyłączony po
za społeczność gromadzką. Ksiądz go po kolędzie omijał, do znaczenia 
w gminie nie miał dostępu, sąsiedzi strzegli się zażyłości z nimi, a my, dzieci, 
czyniąc zadość opinii moralnej wsi, omijaliśmy z daleka dom ten, niby za- 
powietrzony1.

Powyższy cytat z Pigonia można potraktować jako charakterystyczny dla sposobu 
obecności problematyki odmienności w naszej etnografii, sprowadzającego się 
do odnotowywania w monografiach wsi czy regionów faktu istnienia różnych 
odmieńców i dziwaków1 2. Nie wpływało to jednak na zmianę przyjętych zało
żeń, stanowiących podstawę rozważań o tzw. ludowej kulturze tradycyjnej. To, 
które nas tutaj najbardziej interesuje, wypływa z przekonania o typowej dla wsi 
swoistej „homogeniczności aksjologicznej”. Często mówi(ło) się o społeczności 
wiejskiej jako o „(...) cechującej się jednolitością norm społecznych, wartości 
i postaw życiowych, zwartością i siłą opinii społecznej stojącej na straży niezmien
ności obowiązującego wszystkich jednolitego wzoru społecznego. (...) Obo
wiązywała bezwzględnie jednolitość postaw i wartości, jednolitość kultury:

1 Cyt. za: Burszta 1981, s. 449.
2 „W ciągu wielu lat badań terenowych spotykałem nieraz filozofów wiejskich, zastanawiających się 
w sposób samodzielny i śmiały nad sensem życia. Wśród nich trafiali się sceptycy, poddający w wąt
pliwość istnienie nieba i piekła, a nawet d u sz y .” — napomykał Kazimierz Dobrowolski (1958, 
s. 37).
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tożsamość zwyczajów, obrzędów, norm moralnych, religii, także tożsamość 
przedmiotów materialnego użytku (...). Różni «odmieńcy» napotykali na jedno
lite postawy niechęci czy wrogości” (Burszta 1981, s. 449). Podobne do powyż
szych, radykalne konstatacje są wypowiadane jednym tchem z przykładami 
odmienności częściowo je podważającymi. Pomijając nawet trudne do uzasad
nienia stwierdzenie o „jednolitych postawach niechęci” wobec dewiantów, nie
łatwo też wskazać źródło przekonania o owej „obowiązującej bezwzględnie 
jednolitości postaw i wartości”. W starszym od cytowanego o 60 lat tekście Tho
masa i Znanieckiego znajdujemy wszak przenikliwą analizę zarówno dezinte
gracji społecznej, jak i relacji między normami społecznymi i indywidualną 
organizacją życia3. Podobnie cytowany powyżej Kazimierz Dobrowolski, choć 
teoretyk tzw. chłopskiej kultury tradycyjnej, dostrzegał możliwość indywidual
nych wyborów4. Owszem, również w trakcie własnych badań znajdowałem wy
raźne wciąż ślady dawnego rygoryzmu oraz wielkiej roli opinii społeczności. 
Dotyczyło to jednak niemal wyłącznie sfery moralności, tzw. prowadzenia się, 
i ograniczało się do opisów nędznej doli „skurwionych” panien i ich „besioków” 
(symptomatyczne, iż właśnie w tych sferach Thomas i Znaniecki dostrzegali naj
większy wpływ społeczności na wybory każdej jednostki).

Pomijając jednak fakt marginalizowania i niedoceniania zjawiska odmienno
ści w piśmiennictwie etnograficznym, zwróćmy też uwagę na inny aspekt zagad
nienia. Nie sposób dojść do zadowalających rezultatów, dostrzegając jedynie 
„przeskoczki”, „najduchy”, stare panny etc. Jak pisałem wcześniej, odmienność, 
choć interpretowana kulturowo i społecznie wartościowana, pozostaje w osta
tecznej instancji rzeczywistością pojedynczych ludzi, rzeczywistością w bardzo 
szerokim rozumieniu tego słowa obejmującym uwarunkowania kulturowo-spo- 
łeczne, biograficzne etc.

W przypadku kwerendy tekstów etnograficznych całościowe, nieredukcjoni- 
styczne potraktowanie problemu odmienności wymaga zatem przeglądu źródeł 
nieraz rozproszonych i odległych tematycznie. Zamiar taki, w przypadku klasycz

3 Mowa oczywiście o Chłopie polskim w Europie i Ameryce, wydanie pierwsze 1918-1920. Czytamy 
tam: „Gdybyśmy nawet wyobrazili sobie grupę, w której nie ma zróżnicowania wewnętrznego, 
a więc grupę, której każdy członek akceptuje jako schemat własnego zachowania wszystkie społecz
nie usankcjonowane reguły postępowania — i żadnych innych — to i w takiej grupie każdy jej czło
nek w miarę własnego rozwoju będzie określał te schematy inaczej, stworzy z nich odmienną organi
zację życia, ponieważ zarówno jego usposobienie, jak i przebieg życia nie będzie identyczny z ży
ciem innych członków grupy. W istocie rzeczy grupa całkowicie jednolita jest zwykłą fikcją. (...)” 
(Thomas, Znaniecki 1976, t. 4, s. 11).
4 „Nie zapoznając istnienia tendencji indywidualistycznych w dawnej kulturze tradycyjnej (...), nie 
należy jednak ich przeceniać. Były one bez porównania słabsze niż we wsi współczesnej, lecz bar
dziej może jaskrawe” (Dobrowolski 1958, s. 37, 38).
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nych prac, napotyka jednak inne jeszcze ograniczenia. Zasygnalizowane powyżej 
podejście było wynikiem akceptacji określonych założeń co do badanej kultury; 
poszukiwania w kulturze przede wszystkim wzorów i regularności. Natomiast 
w starych źródłach mamy dodatkowo do czynienia z daleko posuniętą przypadko
wością w doborze badanych sfer kultury, a raczej z dominacją niektórych wątków, 
przy zaniedbaniu innych. Swego czasu Ludwik Stomma, po gruntownym prze
glądzie źródeł (Stomma 1976),5 uzyskał nader ciekawe rezultaty. 37% opisów 
etnograficznych dotyczy 3,9% obrzędów! W obrębie źródeł dotyczących poszcze
gólnych regionów dawnej Rzeczypospolitej istnieją równie wielkie dysproporcje:
— Wołyń: 65% opisów dotyczy wesela, pogrzebu i Bożego Narodzenia;
— Kujawy: 59% dotyczy wesela, półpościa i dożynek;
— Chełmińsko-Dobrzyńskie: 65% to Boże Narodzenie i wesele;
— Kieleckie: 57% to wesele, sobótka i Popielec (tamże, s. 3-5)6.

Ten stan rzeczy jest głównie wynikiem historycznych uwarunkowań rozwoju 
dyscypliny, ale dziedzictwo to musiało wpływać na zestaw klasycznych tematów 
badawczych przez dziesięciolecia. Uwzględniając te okoliczności, trudno nie 
dojść do wniosku, iż w antropologicznym badaniu odmienności analiza źródeł pi
sanych może odgrywać jedynie ograniczoną, pomocniczą rolę.

2. Kwerenda źródeł

Status problemu odmienności w naszych starych źródłach etnograficznych7 
odpowiada w pewnym sensie pozycji zajmowanej przez jednostki odmienne 
w społecznościach wiejskich. Wątki te pojawiają się niejako na marginesie, po
zbawione autonomii; są obecne w tekstach z zakresu medycyny ludowej, de
monologii, w monografiach wsi i regionów etc. Cytowane fragmenty (Pigoń, 
Dobrowolski) świadczą też, że często mamy do czynienia także z innym, cha
rakterystycznym rysem: oto etnografowie przejmują niejako manierę swoich 
rozmówców i czynią z odmienności ciekawostkę, ornament, ozdobę typowego 
(a zatem nieco nudnawego?) etnograficznego opisu. Te dwa nastawienia wynika
ły z różnych przesłanek, lecz rezultatem jest, charakterystyczna wszak nie tylko

5 Autor przeanalizował polskie źródła etnograficzne z lat 1801-1939.
6 Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na trudności w ustalaniu proporcji procentowych w tak obszer
nym i zróżnicowanym materiale i mogące stąd wynikać nieścisłości, wymowa tych danych pozostaje 
uderzająca.
7 Mam tu na myśli choćby dorobek Oskara Kolberga, czasopisma: „Wisła”, „ZWdAK”, „MAAE”, 
„Lud”, klasyczne monografie regionalne etc.
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dla polskiej antropologii, nikła obecność w jej pismach problematyki odmienno
ści (dewiacji). Dodajmy, że powyższa diagnoza wcale nie ogranicza się do 
XIX-wiecznych źródeł etnograficznych: wspomniane rysy odnajdujemy również 
w tekstach dużo późniejszych8.

Aby zdać sobie sprawę z charakteru owych przesłanek, jak również ze stopnia 
przydatności w badaniu odmienności kanonu tradycyjnych źródeł etnograficz
nych, zajmę się w niniejszym rozdziale dwiema kwestiami. Poruszona wyżej 
pierwsza z nich dotyczyła czynników decydujących o braku zainteresowania od
miennością oraz o takim a nie innym sposobie mówienia o niej. Druga, istotniej
sza, to ponowne spojrzenie na stare źródła i próba znalezienia w nich odpowiedzi 
na pytania zadawane językiem współczesnej antropologii dewiacji; na pytania 
o odmienność pojmowaną całościowo, jako odrębny problem, nie zaś o poszcze
gólne przypadki opętanych przez diabła, epileptyków, „głupków”, wędrownych 
żebraków, samotników, twórców z Bożej łaski etc.

Nie zamierzam tu, rzecz jasna, dokonywać pełnego przeglądu kanonu pol
skich źródeł etnograficznych9, nie jest to próba przedstawienia czegoś w rodzaju 
stanu badań, choć nie powstało dotychczas opracowanie z zakresu antropologii 
dewiacji, które obejmowałoby źródła pisane dotyczące społeczności wiejskich 
w Polsce; taki zamiar wymaga odrębnej pracy. Zamiast tego skoncentruję się na 
kilku wybranych tematach, które z jednej strony łączą się z głównymi obszarami 
zainteresowań w moich własnych badaniach terenowych, z drugiej zaś gwarantu
ją znalezienie wystarczających źródeł pisanych. Pierwszy z nich to problematy
ka chorób psychicznych w starych tekstach. Szaleństwo, epilepsja są w źródłach 
opisywane w kontekście demonologicznym, rozumiane jako opętanie lub nawie
dzenie przez diabła, demona10. To właśnie teksty z obszaru demonologii i medy
cyny ludowej zawierają gros interesujących nas informacji. Nawiasem mówiąc, 
Kazimierz Moszyński bardzo słusznie zauważył, że fakt, iż tak mało miejsca 
w źródłach etnograficznych poświęca się przyczynom chorób niezwiązanym z de

8 Patrz na przykład prace M. Biegeleisena, J. S. Bystronia; artykuły w „Etnografii Polskiej”, „Pol
skiej Sztuce Ludowej”, „Łódzkich Studiach Etnograficznych”, „Rocznikach Socjologii Wsi”, a tak
że teksty składające się na syntetyczną Etnografię Polski. Przemiany kultury ludowej (1981). Wybrane 
pozycje są przywoływane w tym rozdziale.
9 O tak rozumianym korpusie źródeł piszą na przykład J. S. Wasilewski (1989, s. 10) czy J. Tokar- 
ska-Bakir (2000, s. 25).
10 Mam świadomość, że istnieje wielkie bogactwo tekstów historycznych i etnograficznych doty
czących opętania czy nawiedzenia, a tym samym obłędu, i to nie tylko z terenów dawnej Rzeczypos
politej (patrz na przykład: Tylor 1896, s. 100-117; Witort 1900, s. 232-235), niniejszy rozdział ma 
jednak charakter jedynie pomocniczy w procesie analizy problemu odmienności, poprzestaję za
tem na klasycznych źródłach etnograficznych, omawianych w dalszych częściach książki.
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monologią, nie wynikał z ich niewystępowania11. Większość spośród interesu
jących nas wierzeń demonologicznych zanikło zupełnie, inne uległy tak daleko 
idącym modyfikacjom, że nie sposób rozpoznać pełnego dawnego ich sensu. Co 
prawda, w trakcie współczesnych badań terenowych pojawia się pewien tema
tyczny margines: pozostałości wątków diabelskich czy magicznych11 12, lecz nie 
oznacza to, iż współcześnie te wierzenia mają większe znaczenie w interpretacji 
odmienności. Toteż, choć wielka jest pokusa nadania większej wagi demonolo
gicznemu kontekstowi odmienności, wątki te traktuję w pracy raczej marginalnie 
właśnie.

Kolejny temat obejmuje obecne w tekstach monograficznych opisy życia spo
łecznego. Pojawiające się tam przykłady dewiacji społecznych są już dużo bliższe 
problemom obecnym także w moich badaniach terenowych. Sfery moralności 
(np. los dzieci nieślubnych i ich matek), konwenansu i obyczajowości, stopień 
uczestnictwa w życiu społeczności (staropanieństwo/starokawalerstwo), skutki 
kalectwa, starości czy klasyczny etnograficzny temat autorytetów to obszary, 
w których najczęściej dostrzegano problem osób odmiennych.

Charakterystykę źródeł pisanych zakończą wybrane prace dotyczące postaci 
twórców ludowych. Zważywszy, iż w społecznościach wiejskich zajmowanie się 
nieprzynoszącą bezpośrednich, praktycznych korzyści twórczością często jest 
traktowane jako niezrozumiałe i godne potępienia, opowieść o twórcy jest z regu
ły opowieścią o odmienności, relacją z częściowego społecznego wyobcowania. 
O wartości tych tekstów — jedynie na potrzeby tej pracy oczywiście: nie zajmuję 
się wszak analizą samej twórczości — przesądza indywidualne potraktowanie 
w nich każdej postaci, podejście, które uważam za najwłaściwsze w etnograficz
nym badaniu odmienności.

Zdaję sobie sprawę, iż powód zestawiania w jednym rozdziale tych akurat ka
tegorii źródeł nie musi być uznany za zrozumiały samo przez się i wymaga paru 
słów wyjaśnienia. Przede wszystkim tekstów tych nie da się, w sposób sensowny, 
uporządkować ściśle chronologicznie, ale też nie o konkretne etapy rozwoju na
mysłu etnograficznego chodzi.

Zmiana perspektywy, jaką powoduje skoncentrowanie się na problemie zde
rzenia z odmiennością, rzuca światło na sposób interpretowania jej w niedostęp
nych nam dzisiaj realiach społecznych i kulturowych. Można dostrzec liczne 
paralele między dawnymi i współczesnymi nam sposobami traktowania odmien-

11 Ów brak „tłumaczy się nie tyle skąpem ich występowaniem u ludu, ile pomijaniem ich przez auto
rów opisów. Ostatni bowiem uważali wyjaśnianie przyczyn chorób przez lud na sposób praktykowa
ny przez nas za niezajmujące i niegodne uwagi” (Moszyński 1939, s. 193).
12 Na Roztoczu nie chce się podać ręki ciężko umierającemu, bojąc się otrzymania diabła; relacje 
z „czepienia się błędu” przypominają opisy halucynacji; w Kieleckiem ludzie posądzeni o „uroczne 
oczy”, „ciężką rękę” bądź czary mogą być częściowo wykluczani ze społeczności itd.
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ności, wyobrażeniami o niej, sposobami radzenia sobie z nią. Jest to o tyle istotne, 
że o ile jednym z zasadniczych założeń tej pracy jest dynamiczne, procesual- 
ne spojrzenie na odmienność,13 o tyle przywołanie starszych źródeł wprowadza 
dodatkowo istotny element diachronii. Poruszenie tutaj tych kwestii jest też za
powiedzią rozważań nad konstatacjami Michela Foucaulta co do zmian w trakto
waniu czy definiowaniu chorób psychicznych (Foucault 1987,2000). Wskazuje on 
na pozorny charakter wielu rewolucji zarówno w medycznym, jak i społecznym 
nastawieniu do tego problemu. Ma to znaczenie tym bardziej, że współczesne ba
dania wskazują na aktualność wielu z jego wniosków.

Spojrzenie na źródła etnograficzne, które proponuję, znajduje analogię w tym, 
co Joanna Tokarska-Bakir ukazuje w Małych opowieściach. Analogia ta pojawia 
się między sytuacją (w etnografii) postaci odmiennych: chorych psychicznie, ka
lekich, osamotnionych, wykluczonych, twórców etc. a bohaterami Małych opo
wieści — wiedźmą i Żydem. W obu przypadkach dawna praktyka badawcza 
prowadziła do marginalizacji sporych obszarów kultury, obecnie zaś rzecz 
w tym, by, jak pisze Tokarska-Bakir, „przywrócić obecność człowiekowi, pogrze
banemu ze szczętem pod symboliczną maską wiedźmy” (Tokarska-Bakir 2000, 
s. 12). W odniesieniu do mojej pracy oznacza to oddanie głosu odmienności, 
obecnej po trosze w wielu źródłach, lecz niemal nigdzie niepotraktowanej au- 
tonomicznie14.

2.1. Demonologia i medycyna ludowa

Uzasadnione wydaje się przyjęcie wstępnego założenia, że znane nam z histo
rycznych i bliższych naszym czasom etnograficznych źródeł wyobrażenia do
tyczące opętania, nawiedzenia, obłąkania czy „wielkiej choroby” (epilepsji) 
odnoszą się do tego, co współcześnie określane jest mianem chorób psychicz
nych, upośledzenia, niedorozwoju, „głupoty” etc. — w oficjalnej medycynie, ale 
przede wszystkim w społecznościach wiejskich. Nie oznacza to w żadnej mierze 
diagnozy medycznej, a jedynie dostrzeżenie analogii, niekiedy zaś historycznej 
ciągłości w sposobach mówienia o tych zjawiskach czy traktowania osób z nimi

13 Podkreślane przez wielu badaczy; patrz na przykład: Matza 1969; Edgerton 1978; Raybeck 1996.
14 Tokarska-Bakir pisze: „«Mała opowieść» jest usiłowaniem takiej lektury Kolberga i innych tra
dycyjnych źródeł etnograficznych, by ukazały się te elementy zapisu, które zwykle pomijano ze 
względu na ich marginalność, nieprzystawanie do listy podstawowych tematów. «Mała opowieść» 
nie musi, a nawet nie może być sprawiedliwa, nie ma bowiem uniwersalnych roszczeń” (tamże, 
s. 12).
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związanych15. Uważam, iż należy unikać zdań w rodzaju: „Diabły wchodząc do 
ciała ludzkiego wywoływały najczęściej chorobę zwaną opętaniem” (Dłużewska 
1983, s. 38). Nie jest jasne, na ile opętanie było w społeczności wiejskiej traktowa
ne jako choroba i czy odpowiada to rozumieniu choroby samego piszącego. 
O tym, jak bardzo należy wystrzegać się w tej materii narzucających się jedno
znaczności, świadczy najlepiej terminologia chorób psychicznych. Określenia 
„wariat”, „wariactwo” rzadko były używane w społecznościach wiejskich w odnie
sieniu do chorych psychicznie; należą raczej do słownika medycznego. Także 
obecnie mamy do czynienia ze specyficznym użyciem tych słów: odnoszą się nie 
do trwałych aspektów kondycji człowieka (czyli na przykład choroby czy upośle
dzenia psychicznego), a raczej sporadycznych zachowań czy temperamentu. Wa
riatem określany będzie zatem człowiek, któremu zdarza się niekontrolowana 
agresja, który nie panuje nad sobą we wściekłości, ktoś nieobliczalny. W trakcie 
naszych badań terenowych pytanie, czy chorego psychicznie określa się mianem 
wariata, budziło często konsternację bądź sprzeciw16. Powszechne określenia 
„głupi” czy „głupek” mają z kolei tak wiele zastosowań, że problematyczne staje 
się używanie ich w analizie — konieczne byłoby każdorazowe precyzowanie kon
tekstu ich wystąpienia. Są one bezsprzecznie najczęściej stosowanymi epitetami 
w przypadkach szaleństwa, lecz ich pozostałe potoczne użycia tworzą szeroki wa
chlarz odniesień: od zwykłego braku bystrości po skrajne przypadki schizofrenii. 
Natomiast mniej lub bardziej lokalnych określeń na osoby chore psychiczne zna
nych było dawniej wiele: „opsowani”, „utrapieni”, „nawiedzeni”, „wieszczy” 
(Karłowicz 1896, s. 393), „otrzęsieni”, „opsuci” (Chmielińska 1925, s. 134). 
K. Moszyński przytacza, zebrany w Polsce w 1930 r., cały ciąg nazw chorób psy
chicznych: „dostać cudka w głowę”, „dostać bałamutu w głowę”, „dostać błędu 
w głowę” itd.17 „Obłęd”, skądinąd pojęcie w społecznościach wiejskich prawie 
nieużywane, etymologicznie łączy się z błądzeniem: „Błąd jei sie cepił” = „popsuł 
się jej rozum”; „Błąd mieć”, „błędu dostać” = „dostać obłąkania, obłędu”18.

Nawet kluczowe tutaj pojęcia opętania i nawiedzenia pozostawiają wiele do 
życzenia pod względem jednoznaczności. Nie należą w źródłach do rzadkości 
fragmenty podobne poniższemu:

15 Traktowanie jako założenia czegoś tak, wydawałoby się, oczywistego wynika z charakteru wiedzy 
na temat chorób psychicznych, a raczej poziomu niewiedzy i niejasności w tej dziedzinie. W tej 
książce nie zamierzam wypowiadać się na temat chorób psychicznych jako takich, a jedynie na te
mat wyobrażeń z nimi związanych, ich kulturowo kształtowanego obrazu, także w medycynie.
16 Przykłady tego można znaleźć w przytaczanych w pracy opowieściach.
17 Moszyński 1939, cz. II, z. 1, s. 177. Autor niestety nie podaje źródeł swoich informacji.
18 Karłowicz 1900,1.1, s. 91. Na temat współczesnych wierzeń w błąd — patrz na końcu tego roz
działu.
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Opętanego, nawiedzonego — wedle jego mniemania — (najczęściej obłąkanego, 
szalonego lub usposobienia melancholijnego człowieka) krewni jego lub sąsiedzi 
sprowadzają gwałtem do kościoła i upraszają księdza, aby egzorcyzm odbył nad 
nim (DWOK, t. 48, s. 265).

Bynajmniej nie zawsze opętanie oznacza owładnięcie przez złego demona, na
wiedzenie zaś odnosi się do noszenia w sobie demona dobroczynnego: leczącego, 
przysparzającego dostatku etc. Były to epitety używane wymiennie (także okre
ślenie „opętanie” było, jak zobaczymy, stosowane w odniesieniu do różnych kate
gorii osób i do różnych sfer kultury). Zatem szeroko rozumiane skojarzenie 
z szaleństwem musi pozostać głównym argumentem za łączeniem w analizie sfer 
kultury, do których stosowana jest owa niejednoznaczna terminologia.

Na marginesie należy jednak w ogóle zadać sobie pytanie o sensowność szer
szego zajmowania się kwestią terminologii. Te same fenomeny były wszak umie
szczane w rozmaitych kontekstach, w zależności od tego, czy tekst traktuje 
o lecznictwie, demonologii czy o relacjach społecznych. Czy „opsowany” jest też 
„opętanym”? Czym różnił się „opętany”, wędrowny dziad od „obłąkanego”? 
Ze względu na charakter starych źródeł pisanych należy wątpić, czy zdołamy od
powiedzieć na te pytania. Wszak przedstawiciele opisywanych społeczności nie 
dokonywali podziałów rzeczywistości na „konteksty”. Nie musieli widzieć niejed
noznaczności czy sprzeczności tam, gdzie myje dostrzegamy, a które to niejasno
ści mogą wynikać dodatkowo z dowolności w użyciu takich czy innych epitetów 
przez autorów tekstów.

Współczesną terminologią i jej konotacjami, jako że przynależy do zupełnie 
innego świata wyobrażeń, zajmę się w ostatniej części książki. W tym miejscu 
można jedynie rzec, iż na tle dzisiejszej sytuacji, w której język opisu chorób psy
chicznych stał się w dużej mierze heterogenicznym zlepkiem odniesień, dawne 
wyobrażenia związane z tymi chorobami, mimo niejednoznaczności pojęć, cha
rakteryzuje duża spójność. Wiązanie szaleństwa ze sferą religijno-demonolo- 
giczną miało dalekosiężne skutki zarówno dla rozumienia rzeczywistości, jak i dla 
miejsca obłąkanych w życiu społecznym.

2.1.1. Gesty szaleństwa i nawiedzenie

U Kolberga czytamy:
Niewiasta bowiem mająca leczyć (więc utrzymująca stosunki z osobą znającą się 
na własności ziół i na praktykach, a niczem zresztą nie różniąca się od swych 
chłopskich towarzyszek jak chyba większą bystrością umysłu i przebiegłością) nie 
powie o swojej nauce nikomu, lecz naraz zaczyna kwękać i chorować, aby ludzie 
z tych oznak domyślili się o ważnem jej posłannictwie. Choroba ta w dziwnych 
przedstawia się symptomatach. Baba nie chora obłożnie, ale przysiadując i łażąc,
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huka i mruczy, piszczy i miauczy, i c u d o s n e gada rzeczy. Naraz przebąkiwa, że 
ją cos n a w i e d z i ł o ;  czego zresztą wcale głosić nie potrzebuje, bo lud słysząc jej 
hukanie i wycie obliczone na effekt, dawno już rozniósł między sobą, że ta a ta jest 
o p ę t a n ą, tj. że ma już jednego diabła, i że niemało jeszcze cierpieć będzie, nim 
dwóch drugich lub ich większą posiędzie liczbę. (...) Mądry lub M ądra mają moc 
nadludzką, od Boga daną, do leczenia chorych za poręką posłusznych diabłów 
(DWOK, t. 15, s. 136-137)19.

Dalej następuje szczegółowy opis procesu, w trakcie którego Mądra nabywała 
kolejne diabły (jeden z nich bywał nazywany Księdzem i mówił ustami Mądrej po 
łacinie), co ostatecznie czyniło ją zdolną do leczenia chorych. Lecz chociaż proces 
przyjmowania kolejnych diabłów mógł trwać bardzo długo, od samego początku 
Mądra była traktowana z szacunkiem, zgłaszały się do niej osoby potrzebujące 
pomocy.

Obok wiary w nawiedzenie dające moc leczenia (ale też jasnowidzenia, znaj
dowania zagubionych przedmiotów, wypędzania diabłów z opętanych) istniało 
przekonanie, iż wrodzona „głupota” może być znakiem boskiego błogosławień
stwa:

Nadrabianie mniemają, że idjota jest idjotą skutkiem czarów, a idjotyzm nazywają 
„talantem” i wierzą, że przy śmierci przechodzi w spadku na kogoś innego. To po
jęcie „talentu” wiąże się z innem, powszechnie w Słowiańszczyźnie znanem wie
rzeniem, że głupcy z urodzenia, tak zwani „niespełna rozumu”, nie koniecznie 
przez złe, lecz często i przez dobre duchy są „nawiedzeni” i że są poniekąd istotami 
wybranemi, błogosławionemi, przez które objawia się czasami wola i władza nad
ziemska (Karłowicz 1896, s. 393).

Wymienione wyżej przykłady, które reprezentują ciąg wyobrażeń związanych 
z szaleństwem, łączy występowanie, szczególnie istotnego z punktu widzenia tej 
książki, rodzaju figury „pozytywnego obłędu”. W pierwszym przypadku jej zna
kiem jest charakterystyczny, rozbudowany „język nawiedzenia”: składają się 
nań złożone komunikaty niewerbalne, jak gesty, okrzyki, nieartykułowane odgło
sy (owo „miauczenie”, „piszczenie” itd.), oraz przekaz werbalny, sugerujący — 
pośrednio — specyfikę stanu, w jakim znajduje się przyszła Mądra. Zresztą jeśli 
wierzyć Kolbergowi, napomykanie o nawiedzeniu nie jest społecznemu otocze
niu niezbędne dla rozpoznania i zrozumienia owego stanu: całość zachowania 
jest bezbłędnie kwalifikowana jako znak nawiedzenia, jako określony etap złożo
nego procesu. Równie pewnie rozpoznawane są etapy następne, a podkreślmy, 
że cały proces może trwać latami. Pojawia się tutaj czytelna sugestia Kolberga, że 
Mądra świadomie wykonuje pewne działania, wiedząc, iż zostaną odczytane 
w ściśle określony sposób. Dotykamy tym samym szerszego problemu manipula

19 Rozstrzelenia w oryginale.
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cji, pojawiającego się często w kontekście tego rodzaju praktyk: w przypadku 
Mądrych, owczarzy, ale też szamanów, czarowników etc.20

Innego rodzaju sytuację sygnalizuje drugi cytat: jest to ogólnie rozumiane po
zytywne zdefiniowanie obłędu jako takiego. Ów wątek Bożego szaleństwa naj
pełniej reprezentuje zaś postać „jurodiwego”. Z całej obszernej literatury21 
przywołajmy tu jako klasyczny przykład tekst Mikołaja Rudinskiego. Na wizeru
nek „jurodiwych” kobiet składają się tam najczęstsze elementy: gesty z katalogu 
typowych dla obłędu22, nędzny los (przetrzymywanie w komórkach, na łańcuchu, 
bez odzienia etc.), z jednoczesnym respektem społecznym i wiarą w ich uzdrawia
jące umiejętności. Leczyły one zresztą przede wszystkim choroby umysłowe i ner
wowe23. Znów też pojawia się element utylitarnego potraktowania opętania: 
jakkolwiek „jurodiwa” leczyła za darmo, rodzina żyła z datków od pacjentów, wy
korzystując jej stan.

Mimo że świadome wykorzystywanie języka gestów nawiedzenia (lub gene
ralnie: kontaktów ze światem duchów) świadczy o daleko idącym kulturowym 
oswojeniu wszystkiego, co wiąże się z chorobami psychicznymi, to kardynalne 
znaczenie ma dla mnie przede wszystkim istnienie kulturowych narzędzi inter
pretacji owego języka.

2.1.2. Szalony proceder

Tylko dlatego, że język ten był powszechnie zrozumiały, odgrywanie opętania 
przez diabła mogło stać się — jak to często opisywano — rodzajem profesji, spo
sobem życia. Rozpowszechniona wiara w opętanie, a nawet swoiste jego „epi
demie”, w pewnych okresach (koniec XVIII, początek XIX w.) powodowała 
prawdziwe plagi społeczne.

Pielgrzymi obojej płci odprawiali kupami po całym kraju wędrówkę do miejsc cu
dami słynących; a hojne jałmużny podsycały ich próżniactwo tak dalece, że być 
opętanym lub pielgrzymem zamieniało się w zyskowne rzemiosło i rzadko też był

20 Nie zamierzam rozwijać tu wątku mniej lub bardziej świadomych manipulacji, wykorzystujących 
rozmaite wierzenia, niemniej są to świadectwa stopnia, w jakim takie fenomeny, jak szaleństwo, 
mogą być kulturowo kształtowane.
21 Patrz na przykład: Pancenko 1993; Rudinskij 1896; Lihacev 1976; Uspienski 1998; Wodziński 
2000.
22 „Zewnętrzny wygląd owej Maszy jest po prostu straszny. Macha stale i konwulsyjnie rękoma, 
wargami i wszystkimi rysami twarzy pokazuje stale przedziwne grymasy, przekrzywia się całym kor
pusem, przy czym jakoś dziwnie przebierając palcami rąk, marszczy brwi i patrzy spode łba. Z gęby 
Maszy stale płynie ślina, od której ma ciągle mokry podbródek, i dalej w dół także cała jej odzież li
teralnie mokra jest od śliny. Opętanie, słowem, pełne pod każdym względem” (Rudinskij 1896, 
s. 193).
23 Uzdrawiające własności posiadać miała woda, z którą kontakt miała „jurodiwa”.
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kościół taki, zwłaszcza u zakonników, żeby przy podniesieniu podczas mszy św. nie 
słyszano okropnych ryków ludzi, co się tłukli po ziemi i wyrzekali najszkaradniej
sze bluźnierstwa, przypisywane siedzącemu w nich diabłu (Baranowski 1965,
s. 88).

Nie musiało się to zresztą koniecznie wiązać z włóczęgostwem:
Nie było wsi bądź miasteczka, które nie miałoby kilku opętanych, a między nimi 
znajdowali się i chorzy, epileptycy i brzuchomówcy, co uwodzili prostactwo, udając 
głosy odzywających się diabłów, z których każdy nosił inne nazwisko i innym języ
kiem przemawiał (Biegeleisen 1929, s. 211).

Proceder ten stawał się najwyraźniej istotnym problemem, zwłaszcza dla Koś
cioła, dlatego też uciekano się do radykalnych środków zaradczych. Jeden z sufra- 
ganów w diecezji krakowskiej, zderzony z podobną sytuacją, zadziałał stanowczo:

Między innemi przez kurrendę zakazał on duchowieństwu exorcyzmów, a nato
miast przepisał, aby na opętanych używano doświadczonego lekarstwa, to jest 
sznurów od dzwonów, któremi smagając, najlepiej diabła się wypędza. W półroku, 
w całej dyjecezyi krakowskiej czarodziejskim sposobem znikli opętani, a obrazy 
przedtem ciągle płaczące lub mieniące się, płakać i mienić się przestały (DWOK,
t. 7, s. 55).

Nasuwa się tutaj analogia ze stanem dziadowskim, którego członkowie zre
sztą, jak pisze Bystroń, nie musieli być ani dziadami (nie zawsze bowiem byli 
starcami), ani żebrakami (gdyż, choć żyli z datków, cieszyli się poważaniem 
i wspieranie ich było poniekąd obowiązkiem) (Bystroń 1976, s. 250)24. Nawiasem 
mówiąc, autor daje niezwykle interesującą dla nas (i będącą wyjątkiem w ówczes
nych źródłach) charakterystykę owej kategorii, nie poprzestając na ogólnym 
stwierdzeniu, że składały się na nią osoby przez biedę czy kalectwo zmuszone do 
opuszczenia własnych społeczności. Czytamy, iż „osobliwe to było towarzystwo, 
z rozmaitych elementów złożone”. Znajdujemy tu „bigotów”, „mistyków”, „psy
chopatów”, lecz jednocześnie Bystroń posługuje się określeniami zgoła „nienau
kowymi”, pisząc, iż:

Byli to wykolejeńcy z miasta i wsi, (...) tutaj po rozmaitych przejściach życiowych 
znajdowali się ludzie niespokojni, nie mogący się pogodzić z ciasnotą wiejskiego 
życia, (...) bigoci i mistycy, niezrównoważeni marzyciele, często także i psychopa
ci. (...) mamy tu do czynienia z wyraźnym doborem społecznym: kto tylko nie do
ciągał się do przeciętnego poziomu wsi, a nie miał możności przejścia na dworski 
czy miejski chleb, łatwo zwiększał szeregi wędrownych dziadów. (...) nie brakło 
więc jednostek niepospolitych, mądrych, przebiegłych, artystycznie uzdolnionych;

24 Historię takiego dziada (pamiętanego jako Franus z Paczkami) przytaczam w Rozdziale VI.
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niektórzy z nich znali także i trochę książkowej nauki, skoro niejedna kariera, za
częta pomyślnie w szkołach, prowadziła do torby dziadowskiej (...) (tamże).

Nawiasem mówiąc, trudno byłoby znaleźć miejsce w socjologicznie zoriento
wanej teorii dewiacji dla kategorii „marzycieli”, ludzi „przebiegłych”, „artystycz
nie uzdolnionych”. Na jakie złamane normy możemy w tych wypadkach wskazać 
i o jakich sankcjach społecznych mówić, skoro sposób życia tych ludzi był często 
świadomym wyborem, wykorzystującym kulturowe uwarunkowania, nie zaś efek
tem wykluczenia? Jest wielką zasługą Bystronia zwrócenie uwagi na te, tak trud
no poddające się prostym kategoryzacjom, aspekty problemu odmienności.

Podobna różnorodność mogła cechować także grupę tych, którzy wykorzysty
wali rozpowszechnione wierzenia, odgrywając swoistego rodzaju „przedstawie
nia z elementami opętania”. Należy tutaj podkreślić możliwy rozziew, czy też 
sprzeczność między jednolitym społecznym postrzeganiem tej kategorii (opętani 
poddawani egzorcyzmom) a jej sporym wewnętrznym zróżnicowaniem. Biogra
fie poszczególnych dziadów-żebraków, jak również opętanych mogły być zu
pełnie różne. Zakładając, że, podobnie jak obecnie, kategoria ludzi odmiennych 
nie poddawała się prostym typologizacjom, rozróżnienie między współczesnymi 
i dawnymi sposobami definiowania chorób psychicznych polega na istnieniu bądź 
nie spójnych formuł, za pomocą których je opisywano. Określone zachowania 
werbalne i niewerbalne odpowiadały formule opętania, co bywało świadomie wy
korzystywane.

Bardziej współcześnie odwoływanie się do wiary w opętanie nie ma już wiele 
wspólnego z ową jednoznacznością i wiedzie raczej do sytuacji groteskowych. 
Bogdan Baranowski pisał:

Jeszcze w styczniu 1926 r. zatrzymano w Warszawie na Dworcu Głównym umysło
wo chorego chłopa, który posiadał przy sobie zaświadczenie, wystawione przez 
księdza z powiatu łowickiego, iż nosi w sobie diabła (Baranowski 1965, s. 91).

Autor ukazuje tu opętanie jako uwiarygodniane mocą urzędowego za
świadczenia raczej, nie zaś w kontekście religijnym (opętanie przez diabła ja
ko uznawane przez oficjalną doktrynę katolicką). Kiedy indziej (było to zaraz po 
II wojnie światowej) lekarza wojskowego posądzono o wstrzykiwanie diabła za 
pomocą strzykawki:

Rzekomo kilkanaście osób, którym początkowo dokuczały drobne dolegliwości, 
pod wpływem złego ducha robiło później wrażenie obłąkanych. Dopiero zorgani
zowane naprędce egzorcyzmy spowodowały ucieczkę diabłów. Wiadomość ta roz
chodziła się nie na jakiejś zapadłej wsi, ale na przedmieściu Łodzi — Bałutach 
(tamże, s. 94).

Czy wiara w diabła w strzykawce nie może zostać uznana za część „kultury lu
dowej”, tak jak jest nią diabeł „pokuśnik” siedzący w kieliszku wódki? Owo po

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



70 ROZDZIAŁ III

łączenie współczesnego świata zaświadczeń i strzykawek ze światem wyobrażeń, 
w którym realność opętania czy nawiedzenia nie budziła wątpliwości, wydaje się 
bardziej nie do przyjęcia dla badaczy niż dla badanych. Ilustruje to przytaczana 
przez Baranowskiego relacja nauczycielki z powiatu rypińskiego z roku 1948 
(tamże, s. 95-96). Była ona świadkiem urządzonych przez mieszkańców wsi swoi
stych egzorcyzmów, mających na celu wygnanie diabła z ciała chorej na epilepsję 
dziewczynki. Diabła miała jej „zadać” żebrząca staruszka w podarowanym plac
ku. Drastyczne zabiegi domorosłych egzorcystów, przy których była obecna, stan, 
w jakim znajdowali się wieśniacy, głęboko wstrząsnęły nauczycielką. Było to zde
rzenie dwóch absolutnych pewności, dwóch światów — opętania i medycyny — 
mówiących zupełnie niezrozumiałymi dla siebie językami.

Innym znamiennym przykładem tego rodzaju konfuzji jest dobrze znany, opi
sywany przez Włodzimierza Pawluczuka fenomen sekty grzybowskiej (Paw- 
luczuk 1972, s. 200-236, 1999). Nie miejsce tutaj na charakterystykę ruchu 
religijnego związanego z osobą proroka Ilji, warto natomiast przyjrzeć się języko
wi, jakim został on scharakteryzowany, między innymi jeśli chodzi o doznania mi
styczne, jakich doświadczali wyznawcy Eliasza Klimowicza.

Z przytaczanych relacji wynika, że doznania te jako żywo przypominały opisy 
nawiedzenia czy opętania, także — psychozy. Liczni wyznawcy doświadczają wi
zji, pojawia im się i rozmawia z nimi Bóg, święci; oni sami uważają siebie za anio
łów lub świętych, kilka wyznawczyń jest utożsamianych z Matką Boską. Przez 
wielu wyznawców sam Ilja jest uważany za Chrystusa, a nawet samego Boga. Nie
którzy umartwiają się, zadają sobie rany, biegają po wsi nago, krzyczą i bluznią. 
Jedna z wyznawczyń spędziła ponad rok uwiązana nago do łańcucha, uznawana 
za świętą ze względu na utrzymywany ścisły post (Pawluczuk 1972, s. 211-212).

Duchowieństwo prawosławne, w większości traktując ruch jako heretycki, mi
styczne doznania jego uczestników uważało za objaw szaleństwa. Miejscowy diak 
swoją kronikę z tych dni zatytułował Nieobjasnimyjpsichoz25 (Pawluczuk 1999, 
s. 33), zaś proboszcz tamtejszej parafii prawosławnej uważał Ilję za niewydarzo- 
nego filozofa, osobę niespełna rozumu (tamże, s. 66).

Pawluczuka specyfika zachowań członków sekty, ich związane z obłędem czy 
opętaniem formy nie wydają się zajmować. Podporządkowuje całą analizę tego 
fenomenu swej naczelnej tezie, iż zjawiska związane z rozwojem sekt mają swoje 
zródło w rozpadzie, dezintegracji społeczności tradycyjnej pod wpływem czynni
ków zewnętrznych — ma to się odbijać także w sferze ideologii sekty26. Uży
wa przy tym terminologii socjologii dewiacji, uznając sekty religijne za zjawisko

25 Niewytłumaczony obłęd.
26 „Centralne dla sekty tezy i zasady najlepiej można zrozumieć w aspekcie analizowanych tu prob
lemów społeczności zdezintegrowanej” (Pawluczuk 1972, s. 223).
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stricte dewiacyjne (tamże, s. 233)27. Sekta grzybowska miała być formą obro
ny prawosławia i społeczności tradycyjnej28. Będąc zjawiskiem z gruntu de
wiacyjnym, była jednocześnie protestem, „logiczną reakcją” przeciwko innym 
czynnikom dewiacyjnym, destruującym społeczność tradycyjną, w tym sektom 
religijnym. Sformułowania z analizy przywodzą na myśl niektóre ze stwierdzeń 
teorii uznających dewiację za zjawisko normalne, na przykład poglądy Emila 
Durkheima (np. Durkheim 2000, rozdz. III) czy Roberta Mertona (np. Merton 
1982, s. 185 i n.). Ponieważ jednak jest to tylko częściowa analogia, zaś sam autor 
nie odwołuje się wprost do wymienionych badaczy, nie poświęcam temu więcej 
miejsca. Można jedynie stwierdzić, iż wspomniane wyżej odwołania do języka so
cjologii dewiacji mają charakter raczej intuicyjny i nie opierają się na konkretnej 
koncepcji.

2.1.3. Ludowe etiologie: różnorodność interpretacji 
objawów szaleństwa i sposobów traktowania go

Także w starszych źródłach znajdujemy przykłady prób quasi-racjonalnego, bez 
demonologicznych odniesień, wytłumaczenia obłędu, szczególnie we fragmen
tach poświęconych jego „etiologii”, typowym objawom etc. Trudno orzec, na ile 
istotną rolę te interpretacje odgrywały w wyobrażeniach dawnych społeczności 
wiejskich. Pewne jest natomiast, iż niektóre ich elementy są żywe również 
współcześnie. Kazimierz Moszyński zauważył, że choroby nerwowe i umysłowe są 
wśród Słowian uznawane nie tylko za skutek czarów czy wpływ demonów, lecz 
także „tłumaczy się je wcale słusznie zbytniemi zgryzotami, forsownem rozmyśla
niem o czemś gnębiącem itp.” (Moszyński 1939, s. 190).

Obok zmartwień i kłopotów jako przyczynę obłędu wymienia się obecnie czę
sto zbyt intensywną naukę w szkole lub w seminarium duchownym. Wspólnym 
mianownikiem pozostaje tu, dotychczas często uważany za niebezpieczny, zbytni 
wysiłek umysłowy. Bicie i złe traktowanie — zarówno dzieci, jak i osób dorosłych 
— do dziś uznaje się za równie ujemnie wpływające na kondycję psychiczną. 

Inna XIX-wieczna relacja podaje:
W Gródku jest kobieta, która od złego obchodzenia się męża z nią, bicia i różnej 
poniewierki, dostała uderzenia pokarmu na mózg i teraz ma niekiedy napady po-

27 Gdzie indziej stwierdza: „Mapa wpływów sekty grzybowskiej pokrywa się (...) z mapą innych zja
wisk dewiacyjnych we wsiach Białostocczyzny” (tamże, s. 210).
28 „Idea sekty jako próba rekonstrukcji prawosławia w jego chłopskim wydaniu była jednocześnie 
próbą rekonstrukcji rozpadających się społeczności w ich przez stulecia trwającej formie kulturo
wej (...)” (tamże, s. 226). „W ten sposób kierowany przez proroka Ilię ruch staje się zrozumiały jako 
logiczna reakcja na postępujący proces rozpadu społeczności: narastanie w jej łonie ruchów rady
kalnych, sekt religijnych i postaw nihilistycznych” (tamże, s. 232).
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mieszania zmysłów, zupełnie dla nikogo nieszkodliwe. Mąż wygania ją na noc z do
mu, nikt przyjąć do siebie nie chce, więc z malutkim dzieckiem przy piersi nocuje 
w dołach, skąd glinę wydobywają... Bita, głodzona, poniewierana, ośmieszona żyje 
jednakże i żyje na swoje nieszczęście (Staniszewska 1895, s. 125).

Czy mamy tu do czynienia z przypadkiem, sugerowanym przez Moszyńskiego, 
braku wiązania choroby psychicznej z demonologią? Wydaje się, że tak: po
wyższa historia aż nadto dobrze przypomina przypadki wzmiankowane przez 
współczesne media, w których wątki więzienia, głodzenia czy poniewierania cho
rych przez rodziny są częstymi elementami.

Równie dawno tworzono prawdziwe, rozbudowane teorie objawów obłędu. 
Wiele z wymienionych niżej rysów powtarza się w zamieszczonych w tej książce 
opowieściach o osobach odmiennych.

Zaczyna się szaleństwo w wieku młodym i średnim, i częściej mężczyźni temu nie
szczęściu podlegają niż kobiety, przypadek ten poprzedza pełność krwi, zuchwa
łość, hardość, gadatliwość zbyteczna, nieprzyzwoita lub niedorzeczna. — Dalej 
wzrok przemienia się w ponury a bystry, zaczynają takowi biegać. rzucać się na 
przytomnych, suknię na sobie drzeć, przy nadzwyczajnej nabytej sile, zdradziecko 
napadają na niespodziewających się tego, wszystko tłuką i szkodę robią, nago bez 
najmniejszego wstydu biegają, bez żadnego utyskiwania na mrozy i śniegi, są bo
wiem do podziwienia wytrzymali na zimno, na głód i na niespanie. .N iek tó rzy  po 
zamachach i dzikościach w straszny śmiech wpadają, to się porywają, to g r o ż ą .29

Zwłaszcza niezwykła wytrzymałość i zdolności ludzi szalonych były i są przed
miotem niejakiej fascynacji. Ksiądz Pellowski w 1930 r. pisał o cechach opęta
nych:

Niesamowite nadludzkie zdolności, mocą których opętanie przekracza zwykły 
normalny porządek natury. Ogromna nadnaturalna siła fizyczna czy też rozumo
wa, znajomość obcych języków i władanie nimi bez wysiłku i poprzedniego wyszko
lenia. Znajomość różnych wypadków w miejscach odległych. Czytanie myśli ludz
kich. Unoszenie się bez wysiłku w powietrze (cyt. za: Baranowski 1965, s. 91).

Zresztą wymienione wyżej przymioty, jak mówienie językami czy lewitacja, 
należą do katalogu cech osoby opętanej, uznanego oficjalnie przez Kościół. Dłu
go też trwała wiara, że opętani mają wgląd w dusze innych ludzi i widzą wszystkie 
ich grzechy (Dłużewska 1983, s. 38).

29 L. Perzyna, Lekarz dla włościan. Cyt. za: Kuchowicz 1954, s. 140.
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2.2. Monografie życia społecznego

Teksty monograficzne, zwłaszcza te z ambicją przedstawiania całości życia spo
łecznego, dostarczają jeżeli nie bezpośrednich danych, to wielu cennych wskazó
wek o obszarach kultury, w których problem odmienności bywał najczęściej 
dostrzegany. Obejmują one życie seksualne, szczególnie przedmałżeńskie, los 
dzieci nieślubnych i ich matek, bezżenność, wiejski konwenans. Nie oznacza to 
oczywiście, że nie opisywano innych przejawów odmienności: w niektórych teks
tach monograficznych każdy opisywany aspekt kultury ukazuje ich obecność 
(np. Dekowski 1957). Lecz świadectwa te mają charakter jedynie pośredni, jak 
w przypadku rekonstruowania ludzkich „typów idealnych”, poprzez wskazywa
nie najbardziej pożądanego wzoru zachowań, jaki ma realizować jednostka zależ
nie od płci, grupy wiekowej czy statusu społecznego, najbardziej pożądanych cech 
i predyspozycji fizycznych, charakterologicznych czy psychologicznych. Stąd cha
rakterystyki idealnego gospodarza, kawalera, panny na wydaniu etc., którym 
zwykle towarzyszyło wyszczególnienie i napiętnowanie tego, co niepożądane 
i nieakceptowane. Tym sposobem otrzymujemy rodzaj dosyć szczegółowej mapy 
obszarów wstępnego etapu możliwych badań.

Przystępując do przeglądu prac monograficznych, nie zachowuję często sto
sowanych w nich podziałów. Z perspektywy badań nad odmiennością trudno 
na przykład znaleźć przekonujące uzasadnienie dla odrębnego potraktowania 
kwestii seksualności przedmałżeńskiej i pozamałżeńskiej, panien z dziećmi i losu 
najduchów, tworzą one bowiem pewną całość. Osobno zostaną natomiast po
traktowane dwa inne aspekty: bezżenność oraz deklarowane wzorce osobowe. 
Także ten podział jest do pewnego stopnia sztuczny; utrzymanie go ma charakter 
roboczy, jako że był on przydatny na etapie przygotowywania badań terenowych.

2.2.1. Życie seksualne

Dominującym rysem bezpośrednio wyrażanych osądów był rygoryzm:
Rozpustę w wysokim stopniu potępiali, a jeżeli się trafiło, że panna lub wdowa po
wiła nieślubne dziecko, to żeby to była nawet gospodarska córka lub gospodyni, 
nikt ze wsi nie poszedł w kumy, żeby to dziecko ochrzcić, tylko dziadów proszal- 
nych do chrztu z nim wysyłali, a matkę nieślubnego dziecka nazywali „przeskocz- 
ką”, że przestąpiła przykazanie boże. I rzadko się trafiło, żeby taka wyszła za mąż: 
wskazywali ją zawsze palcem i splamiona była do śmierci (Słomka 1983, s. 140)30.

30 Pogląd ten zawierał się w ogólnej formule: „Na dawnej wsi panowały bardzo surowe zasady mo
ralności seksualnej” (Baranowski 1969, s. 120).
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W swej skrajnej formie prowadzi on do uznania stosunków płciowych za 
zdrożne, grzeszne i wstydliwe nawet w związkach małżeńskich. Jeżeli zaś do
chodziło do nich poza małżeństwem, zawsze nosiły piętno hańby (Dworakowski 
1935, s. 9)31. Tym samym prowadzący życie rozwiązłe to „kurewnik” (Dekowski 
1957, s. 30)32, „łajdok”, „kunda”, „rozpustnik”, „latawica”, „ściera” (Rosiak 1970, 
s. 167), żyjący bez ślubu to „wiarownik” — osoby ogólnie pogardzane i potępiane. 
Zresztą metaforyka określeń związanych ze sferą seksualności „rozwiązłej” jest 
najlepszą ilustracją wyrażanej surowości. Zyskuje ona miano „tłukanicy”, „psie
go wesela”, „ciekanicy”; stąd też powiedzenie „wesele pod płotem, a ślub po
tem”. „Bezczelność i bezwstyd” obwinianej osoby ma oddawać powiedzenie: 
„Scyj kurwie w ślepie, a ona gada, ze to desc pada” (Dworakowski, 1935). To 
wskazanie na zwierzęcy charakter stosunków pozamałżeńskich stanowi wyraz 
skrajnego potępienia i pogardy.

Szczególne piętno ściągały na siebie oczywiście panny z dziećmi. Tutaj katalog 
epitetów jest szczególnie obszerny; dziewczyna taka to: „skozacona”, „przeskoc- 
ka” (Świętek 1896, s. 302), „latawica”, „małpa”, „maciora” (Dworakowski 1935, 
s. 8), na uniwersalnym określeniu „kurwa” skończywszy. Całe jej życie było zde
terminowane tym jednym zdarzeniem, była „bezlitośnie potępiana i wzgardzana” 
(Rosiak 1970, s. 172), towarzyszyło jej wyśmiewanie i lekceważenie (tamże, s. 9), 
wiadomość o niej obiegała całą okolicę. Zdarzało się, że była przez rodziców 
przeganiana z domu bądź musiała opuścić własną wieś (Jaskłowski 1904, s. 82).

Istniały też zwyczajowo określone sposoby „hańbienia” takiej dziewczyny. 
Wyprowadzano ją przy obecności „zgrai gawiedzi” z chaty i przy wtórze „kociej 
muzyki” prowadzono przez wieś do krzyża, obrzucając jednocześnie błotem i ka
mieniami. Na miejscu zdejmowano jej wianek i wymierzano karę cielesną (Do
browolski 1895, s. 167)33. Gdzie indziej przeskockom golono głowy, chłostano je 
i oprowadzano po wsi (Świętek 1896, s. 371). Oprowadzanie „na srom”, także 
przez rodziców, było szeroko znanym sposobem karania panien z dziećmi, podob
nie jak leżenie krzyżem w kościele34. Panny z dziećmi, według niektórych źródeł,

31 W następnym akapicie czytamy zaś: „Tutejsze formy towarzyskie nie ograniczają jednak normal
nego współżycia osobników dwóch płci; można «mieć znajomość z dziewcyno, ale rzetelnie, poćci- 
wie»”. Czy mamy zatem do czynienia z rozróżnieniem sfery normatywnej i form towarzyskich?
32 Interesujące, iż wobec osób źle prowadzących się, ale też różnych „niedbaluchów”, „wałkuni”, 
„łajdocyn” etc. używano tu określeń „wisielok” lub „wariot”. Bardzo szerokim semantycznym 
związkom wariactwa poświęcam więcej miejsca w dalszej części książki.
33 Zwyczaj ten zlikwidowały dopiero władze. Patrz też: Baranowski 1969, s. 121.
34 Pamięć podobnych praktyk była stosunkowo żywa wśród starszych mieszkańców badanych przez 
nas wsi małopolskich. Wyjątkowo jedynie zdarzały się opisy drastycznych praktyk, w rodzaju przeci
nania dziewczyny piłą.
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nie miały niemal żadnych szans na późniejsze zamążpójście, chyba że dysponowa
ły znacznym posagiem (Dobrowolski 1895, s. 167; Jaskłowski 1904, s. 82)35.

Jako naznaczone równie silnym piętnem przedstawiane było życie dzieci nie
ślubnych: „bękartów”, „znajdków”, „bachorów”, „znajduchów”, „bąków” etc. 
(Dekowski 1957, s. 43; Dworakowski 1935, s. 9; Świętek 1896, s. 300)36. Oddawa
no je do rodziny lub obcych ludzi na służbę, bądź też dzieliły dolę matek, wy
pędzonych z domu i rodzinnej wsi (Dekowski, 1957). Pozbawienie oparcia 
w rodzinie determinowało w zasadzie ich los: nie była im dana możność założenia 
prawdziwego gospodarstwa, szanse zamążpójścia były mocno ograniczone37. To
warzyszyło temu, często do dzisiaj na badanym obszarze wyrażane, przekonanie 
o szczególnej urodzie, mądrości i pracowitości najduchów. Mają one szczęście 
w pracy i ożenku, są „arachterne”, co ma tłumaczyć fakt, iż „z goróncy miłości po- 
chódzom” (tamże). Równie powszechne było przekonanie, że trzymanie ich do 
chrztu przynosi szczęście (Dekowski 1983, s. 214)38.

Warto tu przywołać jedno ze spostrzeżeń Dworakowskiego, którego opis jest 
skądinąd ilustracją szczególnej surowości obyczajowej: pannę z dzieckiem wy
śmiewano, pogardzano nią i lekceważono, lecz miało to charakter niebezpo- 
średni, odbywało się za jej plecami. Pozornie utrzymywała ona zwykłe relacje 
towarzyskie — o jej losie decydowała w zasadzie siła plotki, w której celowały 
zwłaszcza kobiety wiejskie, daleko bardziej, wedle autora, wyczulone na swobodę 
seksualną innych kobiet niż mężczyźni39.

I właśnie społeczna ocena roli mężczyzny jest koniecznym dopełnieniem obra
zu rygoryzmu seksualnego. Cytowani autorzy zgodnie podkreślają wielką tole
rancję społeczności wobec ojca nieślubnego dziecka, który zazwyczaj nie miał 
obowiązku poślubienia dziewczyny (Jaskłowski 1904, s. 82; Dworakowski 1935, 
s. 9; Dobrowolski 1895, s. 168). Cała też hańba spada na nią, wedle reguły: „jak 
suka nie da, to pies nie weźmie” (Dworakowski, 1935). Szersze wyjaśnienie znaj
dujemy natomiast u Jaskłowskiego: dziewczęta pozostają samotne, bowiem męż
czyźni „Cnotę niewieścią mają w wielkiej cenie”. Żaden z nich nie ożeniłby się 
z kobietą, „o której obyczajach mógłby powątpiewać” (tamże). Dobrowolski, 
dawszy opis publicznego oprowadzania upadłych dziewcząt, nadmienia, iż nie

35 Jaskłowski zaznacza przy okazji, iż uwodzone są „najbrzydsze dziewczyny”.
36 Inne określenia to: „panieński przychowek”, „bachurek”, „ogonek”, „bęben”, „znaleziony pod 
płotem”, „w pokrzywach” etc. Niektóre z nazw są wciąż żywe i stosowane na badanych obszarach.
37 W trakcie badań terenowych spotkałem się z kilkoma przypadkami, w których ów los był niejako 
dziedziczony: dziewczyna będąca dzieckiem nieślubnym sama z kolei bywała matką najduchów. 
Mogło to trwać trzy lub cztery pokolenia.
38 Mimo to młodzi ludzie zazwyczaj tego unikali.
39 Opinia kumy: „Jak taka małpa ma zyć, to lepi zeby sie nie rodziła na świat abo za mału zdechła — 
taka suka!” (Dworakowski 1935, s. 9).
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wierność mężczyzn jest jednak dosyć częsta. W razie płaczu bądź przekleństw żo
ny mężczyzna „odpowiada lakonicznie — kijem” (Dobrowolski 1895). Wpływ na 
społeczności wiejskie miało pod tym względem dopiero wprowadzenie prawa 
do alimentów, nie zaś zmiana obyczajów40. Dziewczyna bądź wychodzi za ojca 
swojego dziecka, chcącego uniknąć płacenia alimentów, bądź znajduje męża, 
zwłaszcza jeśli jest bogata i ładna. Ponadto życie z dzieckiem nieślubnym jest 
uznawane za lepsze niż los starej panny. Bywa też, iż mężczyzna nie znajdzie żony, 
póki matka jego dziecka nie wyjdzie za mąż (Dekowski 1957, s. 49; Drozdowska 
1961, s. 104).

Dysponujemy jednak również źródłami, które przedstawiają kwestie seksual
ności w społecznościach wiejskich w zupełnie innym świetle. Poprzestańmy tutaj 
na dwóch XIX-wiecznych tekstach: E. Jeleńskiej z Polesia oraz wspomnianej 
wcześniej relacji L. Kamieńskiego z Podhala (Jeleńska 1891; Kowalska-Lewicka 
1967, 1971)41.

Według Jeleńskiej stosunki przedmałżeńskie były czymś na tyle powsze
chnym, że dziewczęta nieposiadające przed ślubem „kochanków” należały do wy
jątków. Sprzyjały temu nie tylko „brak zasad”, obojętność rodziców, ale też 
przemoc seksualna stosowana przez mężczyzn (Jeleńska 1891, s. 323). Pod pew
nymi względami kontakty młodzieży przypominały życie w związku małżeńskim: 
dziewczyna szyła, tkała i prała ubranie kawalerowi, sama zaś oczekiwała nie tylko 
drobnych prezentów, ale również pary butów czy chustki; znosiła też, jak żona, 
„gniew i kułaki” kawalera. Było to w pełni aprobowane przez społeczność, nie 
miało też żadnego wpływu na przyszłe zawarcie małżeństwa (tamże, s. 326)42. 
Dzieci nieślubne były chętnie przyjmowane ze względów zupełnie pragmatycz
nych, „jako bezpłatna siła robocza”. Już pod koniec XIX w. do wspomnień na
leżał obyczaj sprawdzania cnotliwości dziewczyny po ślubie, bowiem: „Zbyt 
wieleby było do potępienia” (tamże, s. 328 i n.).

Również w analizowanym przez Kowalską-Lewicką źródle mamy do czynie
nia z sytuacją „pełnej swobody współżycia płciowego”:

Noc to dopiero prawdziwa uciecha dla młodzi góralskiej. Każden niemal wyrostek
kochankę posiada, a schodzą się po nocach, najczęściej się to dzieje, iż razem spać

40 Także w trakcie badań terenowych częstym wątkiem w wypowiedziach by! strach mężczyzn przed 
sądem i alimentami. Uważano, że jest to często jedyny powód, dlaktórego nie porzucają oni samot
nych matek. Pojawia się również postać kobiety z wyboru wychowującej samotnie dziecko. Spotyka 
się to z aprobatą. Los samotnej matki jest pragmatycznie oceniany jako korzystny, szczególnie kie
dy mężczyzna jest alkoholikiem: „Ma cię poniewierać? Gówno wart. Ma cię poniewierać, to lepiej 
wcale go nie mieć” [cytowana rozmowa nr 113 — zob. Spis cytowanych rozmów].
41 Podobne opisy znaleźć można też na przykład w: Dobrowolski 1985; Kętrzyński 1968.
42 Zresztą, zgodnie z explicite wyrażanymi poglądami, stan małżeński nie był bynajmniej przez mło
dych postrzegany jako pożądany.
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się kładą (...) dziwna to, iż takiego spółkowania przedślubnego nie mają sobie za 
występek każący moralność i obyczajność, ale przeciwnie dziewka widziałaby się 
zhańbioną, jeśliby kochanka nie miała (...) (Kowalska-Lewicka 1967, s. 237).

Zwykle znajomości te są wstępem do przyszłego małżeństwa. Przy okazji „na- 
mówin”, które nie były nawet oficjalną, zobowiązującą formą zaręczyn, matka 
dziewczyny zaprasza chłopaka „na nocleg u siebie i z Kasią na wyrku wypocząć 
radzi, tylko ostrożność zaleca”. Zazwyczaj przed ślubem parobek posiadał już 
jedno lub więcej nieślubnych dzieci, co nie było niczym niezwykłym, wręcz prze
ciwnie: szybsze pojawienie się w nowym gospodarstwie kolejnej pary rąk do pracy 
było traktowano jako korzystne. Podkreśla się też, iż z chwilą małżeństwa tryb ży
cia młodych ludzi ulegał diametralnej zmianie, a niezwykła zgodność góralskich 
małżeństw miała być wynikiem tego, że przed ślubem obie strony miały szansę do
brze się poznać (tamże, s. 239)43.

2.2.2. Folklor miłosny

W kontekście rozważań nad życiem seksualnym dawnej i współczesnej wsi poja
wiają się często odniesienia do folkloru. Jak wiadomo, pierwiastki erotyczne są 
obecne właściwie we wszystkich gatunkach twórczości ludowej: pieśni, przy
śpiewki i powiedzenia wręcz przesiąknięte są seksualną symboliką44. Fenomen 
ten bywał przez badaczy rozmaicie interpretowany, co wprowadza wiele doda
tkowych niejednoznaczności. „Archaiczny pierwiastek wolnej miłości, dostrzeżo
ny w nich [erotykach ludowych — A. P.] już przez Naruszewicza, nie pozwalał 
romantykom żywić nadziei, że tu właśnie znajdą wzory poszukiwanej surowej mo
ralności ludu” (Bartmiński 1974, s. 12). Czy zatem zaprzecza on deklarowanemu 
rygoryzmowi? Czy też wątki erotyczne w folklorze, jak chciał Baranowski, są tyl
ko sposobem wyrażania pragnień i nie oznaczają nadawania seksualizmowi więk
szego znaczenia w życiu codziennym? (Baranowski 1969, s. 119-137). Według 
jednych chłop

Miłuje Boga tak, jak uczy go katechizm, chowa przykazania, śpiewa pieśni, hymny 
i modlitwy na cześć Boga i Świętych, przestrzega zwyczajów i ustaw kościelnych, ja
ko pośrednio od Boga pochodzących i miłość Boga jest podstawą całej jego etyki, 
wszelkich objawów jego moralnego życia45.

43 Badania prowadzone w latach pięćdziesiątych dały obraz bardzo zbliżony (Kowalska-Lewicka 
1971).
44 Wyczerpujące opracowanie tej problematyki znajdziemy w: Wężowicz-Ziółkowska 1991.
45 J. Mazur, O miłości u ludu w życiu i w pieśni, „Lud” 1902, t. 8, s. 226. Cyt. za: Wężowicz-Ziółkow
ska 1991, s. 23.
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Według innych tak istotne miejsce seksualizmu w folklorze miałoby być świa
dectwem daleko posuniętej swobody obyczajowej, cechującej kulturę ludową 
w bliżej nieokreślonej przeszłości (Dworakowski 1935, s. 10).

2.2.3. Bezżenność

Przyczyny samotności definiowane są zwięźle: „Tylko zupełnego niedołęgę pa
robka i brzydką leniwą dziewkę nie stać było na założenie własnej rodziny” (Ko- 
walska-Lewicka 1967, s. 239). Bądź też starymi pannami pozostają „tylko szpetne 
i posiadające sławę źle się prowadzących, jeżeli nie mają posagu” (Dobrowolski 
1895, s. 168)46. Z wielu źródeł wynika, że należy potraktować powyższe słowa do
słownie: presja opinii społeczności była tak wielka, zaś los osoby samotnej na tyle 
tragiczny, iż tylko zupełna nieprzydatność prowadziła do bezżenności. Poprzez 
owo „niedołęstwo” należy rozumieć zatem nie tylko nieudolność, ewentualnie 
skrajną biedę, ale również wyraźnie widoczne kalectwo, upośledzenie fizyczne 
lub psychiczne etc.

O ile urodzenie najducha było zdarzeniem, które nie musiało mieć daleko 
idących następstw, o tyle los „cioty”, „oberkawalera” (Drozdowska 1961, s. 103), 
„klympy”, „starej dupy”, „przywary”, „starego wołka”, „łychunia” (Rosiak 1970, 
s. 167), jak ich zwano, stanowił trwałe piętno. Dla kobiety powyżej pewnego wie
ku (zależnie od regionu: 22, 25,30 lat) jedynym wyjściem pozostawało poślubie
nie wdowca; podobnie dla młodej panny małżeństwo ze starym kawalerem było 
wielkim wstydem. Stanowili oni przedmiot nieustannych drwin i żartów, także ze 
strony dzieci i młodzieży. W wielkim poście (na śródpoście, w środę popielcową) 
starym pannom mazano drzwi i klamki, walono w drzwi (Dekowski 1957, s. 52). 
Bywało, iż starą pannę „Dziatwa wiejska (...) obrzucała wyzwiskami, a nawet ob
lewała wodą lub nieczystościami. Robiono jej setki figlów, np. przywiązywano 
w stajni konia tak, aby stał ogonem do żłobu lub wciągano pług na dach stodoły” 
(Baranowski 1969, s. 125).

Podobnie w gospodarstwie i w rodzinie osoba samotna nie posiada pełnej sa
modzielności ani znaczenia: „Takie do niczego dopuszczane nie są, nic nie ucho
wa, nic nie sprzeda, czasem ani co zjeść, ani w co się ubrać nie ma i od roboty do 
roboty tylko onych pędzą” (Drozdowska 1961, s. 104). Bezżenność miała wielora
kie konotacje:

Życie kawalera czy panny ma zasadniczo nieustalony charakter. Samotny czło
wiek, jak wiemy, nie może stale pozostawać z rodziną, ponieważ ta ostatnia została 
zorganizowana z myślą o małżeństwie wszystkich członków. Człowiek samotny nie 
może wykonywać normalnej zawodowej działalności — nie może uprawiać ziemi

46 O takich mówiło się również, iż „bałamucą wyrostków”.
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lub prowadzić małego sklepu — może być tylko albo najemnym robotnikiem mie
szkającym u obcych, albo służącym. W obu przypadkach sfera jego zainteresowań 
jest dużo węższa niż pary małżeńskiej, a jego życie mniej ustabilizowane. Samotny 
człowiek nie uczestniczy w równej mierze z parami małżeńskimi w życiu groma
dy; nie ma wielu okazji doświadczenia wzajemnych usług, a jeszcze mniej do 
współpracy. Nie może nawet prowadzić domu, przyjmować gości, urządzać zabaw 
itd. Nie ma nikogo na utrzymaniu, nie widzi racji oszczędzania. (...) Prywatne życie 
małżonków jest w dużo mniejszym stopniu kontrolowane przez społeczność gro
madzką niż osób samotnych (Thomas, Znaniecki 1976, s. 114).

Jakkolwiek konkluzja ta dotyczyła społeczności wiejskich z początku XX w., 
jej zasadnicza wymowa, wskazująca na konieczność uwzględnienia szerokiego 
kontekstu, pozostaje aktualna.

Współcześnie mniejszą wagę mają oczywiście gospodarcze i rodzinne współ
zależności. Podobnie jak w przypadku samotnych matek, coraz częściej przywoły
wane są indywidualne, pragmatyczne względy, zgodnie z którymi lepiej pozostać 
starą panną, niż „źle wyjść za mąż i mieć całe życie zgryzoty” (Drozdowska 1965, 
s. 83).

Pozostanie starą panną czy starym kawalerem w społeczności wiejskiej często 
wiąże się, podobnie jak dawniej, z uprzednim napiętnowaniem, upośledzeniem 
czy biedą oraz z daleko idącym wykluczeniem społecznym jako konsekwen
cją. Oznacza to, że bezżenność niemal z reguły znamionuje pewną formę odmien
ności.

2.2.4. Odmieńcy

Franciszek Świech był „wielkim dziwakiem”. Skończył gimnazjum. „Ucył sie 
w skole, a w zyciu beł głupcym”. Mimo iż „osiadł na ojcowiźnie”, odmówił przy
znania siostrze przypadającej jej części majątku. Wypędził żonę z domu i został 
sam, pozbawiony pomocy sąsiadów. Znosił zimno i biedę, „choć miał własny las, 
zgromadzone zapasy i zamurowane pieniądze. Niedojadaniem i złym trybem ży
cia nabawił się gruźlicy”. Mimo „dziwactwa” i „skąpstwa” wybierano go na sołty
sa, był bowiem „gramotny” i potrafił liczyć. Gdy zmarł, nie miał go kto pochować, 
kobiety we wsi twierdziły zaś, iż „nie wart beł życia” (Dekowski 1957, s. 29).

Przykład ten — jedyny w obszernej monografii Jasienia, który nie wpisuje się 
w klarowny układ pracy — wart jest uwagi jako symptomatyczny. Pomijam tu 
kwestię, czy miał on charakter ciekawostki, ornamentu. Sądzę, iż tym, co uderza
ło społeczność wsi, i tym samym zainteresowało badacza, było takie a nie inne na
gromadzenie przymiotów w jednej osobie. Potraktowane oddzielnie stanowiły 
wady, zestawione zmieniały one swój sens i czyniły „wielkim dziwakiem”. Nawet 
formuła: „Ucył sie w skole, a w zyciu beł głupcym”, tak powszechna, mająca pod
kreślać wyższość doświadczenia nad szkolną wiedzą, nabiera większej siły. Ambi-
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walencji postaci towarzyszy niejednoznaczne traktowanie: powierzenie funkcji 
sołtysa i wiejskiego rachmistrza z jednej strony, odmowa zorganizowania po
chówku z drugiej.

2.3. Twórcy ludowi — odmieńcy wewnętrznej potrzeby47

Zajmując się kwestiami odmienności z perspektywy jednostki, warto poświęcić 
nieco miejsca fenomenowi twórców ludowych. Można bowiem, z pewnymi za
strzeżeniami48, przyjąć, że współcześnie tworzenie jest dla członków społeczności 
wiejskiej warunkiem wystarczającym do uznania postaci twórcy za osobę od
mienną. Decyduje o tym w dużej mierze fakt, iż odbiorcą wytworów przestała być 
jego własna społeczność. I  tylko na pozór paradoksalne wydaje się to, że najbar
dziej interesujących, najbardziej pomocnych materiałów dotyczących odmienno
ści dostarczają prace poświęcone z założenia czemu innemu. Interesuje nas tutaj 
bowiem to, w jaki sposób źródła mówiące o twórczości w społeczności wiejskiej, 
a szczególnie o kondycji twórcy, mogą być pomocne w etnograficznym badaniu 
odmienności.

Formuła wielu tekstów ilustrujących życie i działania twórców obejmuje rów
nież obszerne fragmenty skoncentrowane na szczegółach biograficznych bądź 
autobiograficznych. Charakterystyka twórczości jest umieszczana w możliwie 
szerokim kontekście społecznym; pokazuje sytuację rodziny artysty, ważne zda
rzenia, relacje ze społecznością — określane nie tylko przez pryzmat specyfiki je
go pasji, ale także kondycji fizycznej i psychicznej, stopnia uczestnictwa w życiu 
zbiorowości etc.49 W warstwie opisowej efektem tego jest nierzadko obraz nie
zwykle złożony. Jego specyfiką jest często jednoczesność uznania, podziwu, na
piętnowania, odrzucenia i silnych więzi ze społecznością, obejmujących wiele sfer 
życia. Ów ambiwalentny wizerunek, jako rezultat dosyć szczegółowego opisu, jest 
z naszego punktu widzenia główną wartością wymienionych tekstów. Natomiast 
próby analizy relacji osób odmiennych ze społecznością, określenia ich miejsca 
w kulturze, dokonywane były w sposób raczej intuicyjny.

47 Piwocki określa! twórców naiwnych „artystami wewnętrznej potrzeby” (Piwocki 1975, s. 162).
48 Odnoszą się one, ogólnie rzecz biorąc, do rozróżnienia twórczości i wytwórczości seryjnej, trak
towanej wyłącznie zarobkowo.
49 Zbliżoną formulę mają na przykład teksty o Heródku (Kłobuszowska 1972; Darowski 1968), 
Teofilu Kożuchowskim (Kunczyńska 1961), Władysławie Chajcu (Kotula 1972; Czerepińscy 1961), 
Helenie Szczypawce-Ptaszyńskiej (Olędzki 1976), Janie Bernasiewiczu (Wójcik 1981), Jędrzeju 
Wawrze (Seweryn 1956) i innych.
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2.3.1. Profesja

Zacznijmy jednak od kwestii o bardziej zasadniczym znaczeniu. Jak zgodnie mó
wią znawcy sztuki ludowej, jeszcze przed upadkiem jej znaczenia dla społeczności 
wiejskich sytuacja twórcy miała w dużym stopniu charakter marginalny, granicz
ny. Wywodził się on z reguły z biedoty wiejskiej czy małomiasteczkowej, a jego 
pozycja społeczna była nader niska (Grabowski 1967, s. 27-28). Prócz samej bie
dy, mającej w pewnym sensie charakter stygmatyzujący, dochodziło poślednie 
miejsce twórczości w hierarchii zajęć. Nie miała ona ścisłego związku z dostarcza
niem środków do życia czy gromadzeniem dóbr, „służyła do uprzyjemniania ży
cia” (tamże), była zatem wyjątkowo marnie opłacana. Wytwory służyły zwykle 
autorowi i jego najbliższemu otoczeniu, często stawały się podarkami, toteż poja
wia się tutaj element popisu, chęć pochwalenia się.

Przy takim charakterze twórczości istniał silny związek jednostek utalentowa
nych z własnymi społecznościami. Dopiero aprobata wspólnoty stwarza twórcę: 
jego dzieła muszą zostać przyjęte, zaakceptowane, często — naśladowane. „Pod
dając się osądowi swego środowiska, artysta ludowy znajduje w nim ostoję i dro
gowskaz dla swej twórczości i czerpie z niego poczucie użyteczności społecznej, 
podnoszące w oczach własnych wagę uprawianej twórczości” (tamże, s. 21). Spo
łeczność aprobowała lub odrzucała określone wytwory, lecz także stwarzała moż
liwość ich modyfikacji. Uważa się, iż nie było jasnego rozróżnienia na twórców 
i odtwórców, tak jak trudno było mówić o „własności pomysłu artystycznego” 
(tamże, s. 22).

Mimo częstego podziwu czy zachwytu, jaki budziły ich dzieła, praca twórców 
była postrzegana w kategoriach zabawy, oni sami zaś — jako osoby infantylne, 
„niemal umysłowo chore” (Grabowski 1976, s. 135). Takie rozpoznanie twórczo
ści, połączone z biedą i brakiem znaczenia w hierarchii społecznej, powodowało, 
że zajmowały się nią jednostki rzeczywiście silnie zdeterminowane.

Zajęcie twórcy staje się dalece bardziej zmarginalizowane z chwilą, gdy sztuka 
ludowa przestaje służyć społeczności wsi. Wspomniani wyżej twórcy i wielu in
nych, których sylwetki odnajdujemy w piśmiennictwie etnograficznym, a odzna
czający się wybitną indywidualnością, przynależą do okresu, kiedy artysta ludowy 
nie był już artystą ludu, a jego twórczość zatraca swoje lokalne funkcje. Zanika 
społeczny uzus wytworu, ważny łącznik między twórcą i społecznością, nadający 
zrozumiały sens jego poczynaniom, sankcjonujący niejako jego profesję.

Znakiem nowej sytuacji było przyznawanie się niektórych twórców do ukry
wania własnej pasji przed otoczeniem — z lęku przed wyśmianiem (tamże). Opi
nia społeczności wiejskich jest dosyć zgodna: tworzeniem mogą się zajmować 
osoby z wykształceniem i fachowym przygotowaniem, czyli praktycznie spoza wsi. 
Sytuację tę ilustruje historia twórców ze słynnego ośrodka paszyńskiego. Woj
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ciech Oleksy, pierwsza autentyczna indywidualność w Paszynie tamtego okresu 
(początek lat siedemdziesiątych) (Kroh 1975, s. 98), głuchoniemy, miejscowy 
„bejdok”, w swojej społeczności zwany nie inaczej jak Wojtuś, był jedną z osób 
upośledzonych, chorych psychicznie lub kalekich, których odsetek był w Paszynie 
stosunkowo duży. Pierwszych, prymitywnych prac Oleksego gospodyni księdza 
Nitki używała jako podpałki do pieca. Dla paszynian zupełnie niezrozumiałe było 
zainteresowanie proboszcza prymitywnymi „paprokami” Wojtka, stawianie ich 
przy obrazach czy kolekcjonowanie na plebanii; w powszechnej opinii takie nie
poradne, prymitywne dzieła obrażały Boga (tamże). Jednak wraz z wygranymi 
konkursami okazuje się, że pogardzane dotychczas zajęcie przynosi nie tylko spo
rą „sławę”, ale także zupełnie realną zapłatę. Wojtek z bejdoka staje się „sław
nym ziomkiem” (tamże, s. 100), zaś liczba twórców paszyńskich sięga w pewnym 
momencie około stu dwudziestu (Kroh 1989, s. 172). Zmiana sytuacji zewnętrz
nej (brak mecenatu państwowego, brak zainteresowania publiczności) doprowa
dziła, być może, do sytuacji wyjściowej, kiedy twórczością zajmowały się już 
bardzo nieliczne jednostki, czujące swoisty przymus tworzenia.

Rację miał Józef Grabowski, mówiąc, że uznanie dla zarabiającego twórcy by
ło uznaniem dla jego sukcesu, nie wiązało się ze zrozumieniem i docenieniem 
dzieła bądź przyznaniem samemu tworzeniu wartości „prawdziwej” pracy (Gra
bowski 1976, s. 135). Ośrodek paszyński ze stu dwudziestu osób po przeminięciu 
okresu niezwykłej koniunktury skurczył się do ledwie kilku. Zdaniem badacza tyl
ko paru rzeźbiącym udało się osiągnąć interesujące wyniki artystyczne (Kroh 
1989, s. 173), wśród nich zaś jedną z głównych osób okazuje się Wojciech Oleksy, 
który próbował rzeźbić jeszcze przed falą zainteresowania sztuką ludową.

Zresztą współczesne badania terenowe50 pozwalają spojrzeć na ten problem 
z szerszej perspektywy. Pamięć o Wojciechu Oleksym czy Stanisławie Mice jest 
wciąż bardzo żywa. Przez niektórych rozmówców dzieło Oleksego określane jest 
jako „podłe rzeźbienie”, a uznanie budził fakt, że było chętnie kupowane przez 
cudzoziemców. Oleksy był przede wszystkim „biednym Wojtusiem”, kulawym 
niemową, starym kawalerem; był „hecowny”, kiedy chodził po kolędzie i śpiewał 
„po swojemu”, jego śpiew na pastwisku rozlegał się na całą okolicę. Był też bra
tem „Kaśki Kulawicy”, starej panny o krzywych nogach, przy tym wziętej krawco
wej. Mógł rzeźbić, ponieważ nie zajmowała go poważna praca w gospodarstwie. 
Przy tym wszystkim był lubiany, a co najmniej traktowany tolerancyjnie: w mate
riałach terenowych trudno znaleźć wypowiedzi, które miałyby charakter jedno
znacznie piętnujący czy deprecjonujący.

50 Przywoływane niżej informacje zostały zebrane w latach 1997 i 1998 przez studentów Instytutu 
Etnologii i Antropologii Kulturowej UW: Małgorzatę Rajtar, Dominikę Matecką i Agnieszkę Ko
ściańską w ramach badań nad odmiennością.
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Stanisław Mika natomiast jawi się przede wszystkim jako osoba „pomiesza
na”, choć nie „straszny wariat”. Jego rzeźby, nielubiane ze względu na swoją kary
katuralność i diabelskie postaci, uważano właśnie za zawiązane bezpośrednio 
z jego kondycją psychiczną. Mika unikał wszelkich kontaktów z otoczeniem, żył 
samotnie. Pamięta się, że jego syn, również z poważnymi problemami psychiczny
mi, kryminalista, podpalił dom rodzinny. Osoby Oleksego czy Miki są wciąż te
matem opowieści, lecz wątki związane z twórczością w rozmowach o ich życiu 
bynajmniej nie dominują. Narracja musi być uzupełniona wielością szczegółów 
i anegdot o życiu rodziny, jej majętności. Wszechobecny jest też wątek finanso
wy: działalność twórcza po latach kojarzy się przede wszystkim z możliwością 
zarobku.

2.3.2. Sylwetka twórcy

Teksty uzupełnione bogatą charakterystyką osoby twórcy nie zawsze przekazy
wały tyle, ile obiecywały51. Wynikało to głównie z samej specyfiki problemu: wiele 
rysów składających się na wizerunek bohatera pracy poznajemy głównie za po
średnictwem wspomnień i powtarzanych opowieści, które nabierały cech legen
dy. Otrzymujemy zatem nie tyle biografię osoby, ile to, co z niej zostało uznane za 
istotne, znaczące, warte zapamiętania.

Przyjrzyjmy się sylwetce wybranego twórcy: Karola Wójciaka — Heródka52. 
Heródek pochodził z biednej rodziny, miał porywczego ojca, który uchodził za 
„pomylonego, okropnego dziwaka”. Widząc jego inklinacje do rzeźbienia, bił on 
syna od wczesnego dzieciństwa, obiecując, że go zabije. Heródek od czwartego 
roku życia pasie krowy. Kiedy miał kilka lat, ojciec dał mu stare, znoszone ubra
nie. Chcąc je upiększyć, Heródek powtykał polne kwiatki w zrobione w ubraniu 
dziury. Został za to zbity i wygnany z domu. Do końca życia pracował u różnych 
gospodarzy jako pastuch. Mając 16 lat, poznał rodzinę Przywarów; ojciec był 
rzeźbiarzem, syn uchodził za „pomylonego”. Heródek uczy się od rzeźbiarza, z je
go synem zaś często wyrusza na nocne wędrówki.

Mówił bełkotliwie, niezrozumiale. Już w dzieciństwie nad zabawę z rówieśni
kami przedkładał rzeźbienie figurek zwierząt i opowiadanie o nich zmyślonych 
historyjek, które obracały się wokół spraw powszednich; rówieśnicy wyśmiewali 
go. Z jednej strony był pogodny, zadowolony, wesoły i ruchliwy, z drugiej uważa
no go za niesumiennego i nieobowiązkowego. Nigdy nie działał agresywnie, miał

51 Tak było w przypadku pracy o Heródku, gdzie czytamy, iż motywy jego twórczości poznamy, „gdy 
postawimy w centrum naszych dociekań osobowość Heródka, a poprzez ustalenie dokładnych da
nych biograficznych wydobędziemy wszystkie te czynniki, które formowały jego strukturę psychicz
ną; (...)” (Kłobuszowska 1972, s. 207).
52 Na przykładzie tekstu B. Kłobuszowskiej.
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raczej skłonności masochistyczne. Najgwałtowniej reagował, kiedy niszczono je
go rzeźby; zdarzało mu się wtedy grozie samobójstwem. Przy tym żadne formy 
sankcji nie były w stanie zmienić jego przyzwyczajeń i porządku działań. Był za
wsze brudny i niechlujny, a przy tym z reguły nosił na sobie całe ubranie, jakie po
siadał, łącznie z kilkoma koszulami, krawatami i parami spodni. Ręce ozdabiał 
pierścieniami własnej roboty. Przez całe życie mieszkał w ciężkich warunkach 
(np. w stajni), lecz każde swoje lokum bogato ozdabiał obrazkami, kwiatkami, 
szmatkami, kawałkami korzeni i drewna, własnymi rzeźbami.

Heródek pozostawał przy tym uczestnikiem życia własnej społeczności: tema
tyka jego rzeźb nie wychodzi poza motywy znane z książek i przypowieści religij
nych. Podobnie opowieści, jakimi zabawiał otoczenie, mówiły o świętych, raju, 
który jednak przybierał wygląd Babiej Góry. Odpewnego momentu usilnie starał 
się być użyteczny, swoje zajęcie pastucha traktował jako poniżające. Śmiano się 
z jego rozpaczliwych wysiłków, kiedy nieproszony przez nikogo wyrównywał dro
gę, czy regulował strumień, aby ten nie zalewał pól (praca najzupełniej syzyfowa). 
Jednocześnie pozwolono mu nosić krzyż w czasie pogrzebów, zaś przez całe lata 
wesela, chrzciny czy stypy we wsi nie odbywały się bez jego opowieści, śpiewów 
i gry na własnoręcznie wykonanych skrzypcach. Szczególnie irytowała ludzi jego 
religijność i zwyczaj codziennego uczęszczania na mszę, lecz powszechna była 
opinia, iż przerastał innych w rozumieniu i interpretacji Pisma św., kazań, w zna
jomości Biblii. Nie rozumiano jego pasji i nieobowiązkowości, braku potrzeby 
posiadania rodziny i gospodarstwa, lecz uważano, że jest zaradny i samodzielny, 
bardzo dobrze rozumie relacje społeczne w otoczeniu. Dostrzeżono też ostatecz
nie fakt, że nawet jego pogardzana twórczość zaczęła przynosić dochody.

Sądzę, iż to specyfika postaci Heródka skłaniała badacza do użycia takiej oto 
poetyki:

Instynkt społeczny określa jego postawę etyczną. (...) Przyjdzie noc, to go ta siła 
podrywa z posłania i każe iść w jar bystrego potoku, by jego niszczącą siłę ujarzmić. 
Buduje jazy, groble, zapory, żeby ludziom ziemi nie brało w czas powodzi. ( . )  Ta 
przychylność idzie szerzej i ku wszelkiemu stworzeniu. Zaszyje się, bywa, na cały 
dzień w mroczny kąt, by opłakać śmierć zarżniętego koguta, krzywdę wyrządzoną 
każdemu stworzeniu. W tym jest cały (Darowski 1968, s. 81).

3. Wnioski

Obszerne omówienie tekstów nie byłoby uzasadnione, gdyby miało służyć jedynie 
przedstawieniu tzw. bazy źródłowej. Jest ono jednak rezultatem powtórnego ich 
odczytania z perspektywy zakończonych badań. I o ile pierwsza kwerenda miała
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charakter pomocniczy i przygotowawczy (przede wszystkim w opracowaniu 
szczegółów kwestionariusza terenowego), o tyle powtórna wiązała się ściśle z wy
borem stawianych pytań, proponowanym sposobem interpretacji własnych źró
deł, ale i odrzuceniem wielu koncepcji. Wskażmy najważniejsze problemy 
pojawiające się w źródłach, które wpłynęły na metodę moich badań terenowych 
oraz na sformułowanie pytań, na które szukam odpowiedzi w ostatnich rozdzia
łach książki.

*  *  *

Demonologiczny kontekst chorób psychicznych, szaleństwa, naszkicowany na 
początku, łączy się z zasadniczym obszarem moich zainteresowań. Chodzi przede 
wszystkim o ukazywane przez teksty oswojenie szaleństwa, przejawiające się 
w istnieniu spójnego uniwersum wyobrażeń (na wzór uniwersum symbolicznego) 
(Niżnik 1985, rozdz. III), jak też w istnieniu narzędzi interpretacji „języka” cho
rób psychicznych (słów, okrzyków, gestów etc.). Pozwalało to umiejscowić po
stać szaleńca w zrozumiałym kontekście, zinterpretować dosyć jednoznacznie 
jego kondycję. Z jednej strony łączy się to ściśle z analizą „dyskursu szaleństwa” 
(Foucault 1987), szeroko pojętego języka opisu chorób psychicznych. Z drugiej 
zaś takie ujęcie wpisuje się w proponowane przeze mnie w pracy potraktowanie 
problemu odmienności (a zatem chorób psychicznych również) jako problemu 
interpretacyjnego.

Obecnie wiele skłania do wniosku, że mamy do czynienia z daleko idącą po
znawczą bezradnością społeczności w obliczu chorób psychicznych. Byłby to 
znak braku ukształtowanych kulturowo narzędzi ich interpretacji. Stąd warte na
mysłu wydaje się pytanie o współczesny język opisu szaleństwa: czy posiada on ce
chy odrębnego dyskursu? Czy też w wyniku braku odniesień demonologicznych, 
a dodatkowo izolacji szpitalnej — „internowania”, jak powiedziałby Foucault — 
szaleniec zniknął z kulturowego horyzontu? Czy stał się jedynie „rzeczą medycz
ną”? (tamże, s. 466).

W pracach monograficznych szczególnie zajmują mnie opisy szeroko rozu
mianego życia społecznego, a zwłaszcza wiejskiej etyki i moralności. Należy wska
zać na ujawniające się tutaj istotne niejednoznaczności. Pojawiają się one na 
styku przekonań badaczy o rzeczywistości społecznej polskiej wsi i prób nakreśle
nia klarownych systemów wartości i norm. Wynikają również ze stosowanych me
tod badawczych i analitycznych, dających w rezultacie opisy „rzeczywistości”, 
w których sfera działania ludzi nie jest do końca oddzielona od podejrzanie nie
skalanej sfery ich deklaracji. Wprawdzie ostrze wzmiankowanego wcześniej 
twierdzenia o „niezmienności obowiązującego wszystkich jednolitego wzoru spo
łecznego” jest tutaj mocno stępione, jednak dostrzegalne są poglądy, które legły 
u jego podstaw.
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Mam na myśli przede wszystkim przekonania o głębokiej religijności mie
szkańców wsi, a zwłaszcza związane z nimi sądy o ich przywiązaniu do wysokich 
standardów moralnych53. Były one możliwe, zwłaszcza jeżeli wiejską etykę i mo
ralność mechanicznie utożsamiano z nakazami doktryny chrześcijańskiej. Nale
żałoby doprecyzować charakter relacji między tymi obszarami, przede wszystkim 
analizując na nowo pierwszy z nich. Jak pamiętamy z omawianej wcześniej pracy 
Ryszarda Tomickiego, próby szczegółowej analizy relacji między wzorami zacho
wania, normami i rzeczywistością, między sferami deklaracji i realizacji, nieu
chronnie ujawniały nie tylko ograniczoność, czy też niewystarczającą jakość 
źródeł, jakimi dysponowano. Przeszkodą okazywała się daleko posunięta cen
zura, stosowana przez badaczy zwłaszcza w odniesieniu do sfery seksualności 
oraz charakter używanych narzędzi analizy, zbyt często zapożyczanych z socjolo
gii (Tomicki 1977). Model tzw. dobrego prowadzenia się odnosi się do wymienia
nych wyżej sfer kultury; wzajemnie dopełniają się w nim zarówno swoboda 
obyczajowa, jak i poprawne deklaracje rozmówców (z chłopską literaturą pa
miętnikarską włącznie). Ukazywana przez teksty antynomia purytanizmu, rygo
ryzmu (kontekst moralny i religijny) i swobody (życie codzienne, folklor) jest 
moim zdaniem pozorna i wynika z przyjętej perspektywy badawczej.

Choć nie może to oczywiście stanowić zarzutu wobec źródeł jako takich, teks
ty monograficzne wskazują na ograniczoną przydatność stosowanego w nich 
warsztatu w badaniu odmienności. Oparcie na deklaracjach traktowanych jako 
pewne odzwierciedlenie rzeczywistości społecznej; zdominowanie opisu przeja
wów dewiacji/odmienności przez układ pracy monograficznej, w którym kultura 
i życie społeczne są ujęte w podziały na etapy życia ludzkiego, czas pracy i czas 
świętowania, kulturę materialną, duchową i społeczną etc., unaoczniły wyraź
nie bezzasadność ustanawiania podziałów tam, gdzie konieczne jest ujęcie cało
ściowe.

Jakkolwiek wśród osób, o których opowieści stanowią część zródłową tej 
książki, nie ma postaci twórców, etnograficzne prace poświęcone ich sylwetkom 
były dla mnie bodaj najbogatszym zródłem inspiracji. Twórcy to jedyne odmien
ne jednostki ze społeczności wiejskich, którym poświęcono uwagę z interesującej 
mnie perspektywy. Ukazują one wielowymiarowość relacji jednostka odmien- 
na-społeczność, ich ambiwalencję i często paradoksalność. Każą pytać, a raczej 
wzmacniają pytanie, wypływające z analizy koncepcji dewiacji, o znaczenie poję

53 Czytamy tam na przykład: „Zdecydowana postawa opinii publicznej, specyficzne warunki wsi, 
które nie dopuszczają dziś do wytworzenia się dusznej atmosfery, przesiąkniętej miazmatami nie
zdrowego erotyzmu, oraz stosunkowo wczesny ożenek— nie dozwalają na rozluźnienie się dobrych 
obyczajów” (Dworakowski 1935, s. 10).
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cia wykluczenia, tak często używanego, jak również o istotę różnicy między jedno
stką odmienną i resztą społeczności.

Należy zwrócić uwagę na specyficzny związek dwóch ważnych aspektów: rela
cji między specyfiką zachowania/kondycji i sposobem jej potraktowania/zinter- 
pretowania z jednej strony oraz na problem związku odmienności i pamięci 
z drugiej.

W wielu opowieściach o twórcach (i, jak zobaczymy, w prezentowanych mate
riałach) uderzające jest ich trwanie w czasie: wiele zdarzeń i osób bywa obecnych 
w pamięci społeczności pół wieku i dłużej. Jednocześnie mylące byłoby poszuki
wanie przyczyn ich znaczenia poprzez bezpośrednie odniesienie do obowiązu
jących najważniejszych wartości. To nie wstrząs moralny jako efekt zderzenia 
z odmiennością jest przyczyną trwania pamięci o odmiennych osobach. Przez 
dziesiątki lat opowiada się, że Heródka wypędzono z domu za zrobienie dziur 
w ubraniu; Teofil Kożuchowski największą sensację (i najcięższe lanie od ojca) 
wywołał — zyskując jednocześnie w społeczności na dziesięciolecia miano „po
mylonego” — próbując latać na słomianych skrzydłach (Kłobuszowska 1972; 
Kunczyńska 1961). Zarówno treść opowieści o osobach odmiennych, jak i ich 
trwanie w czasie są istotne dla lokalnej tradycji ustnej, lecz nie wydaje się, aby 
miały ścisły związek z kwestiami ładu społecznego.

I wreszcie kwestia pojawiająca się we wszystkich z omawianych rodzajów zró- 
deł, choć, być może, najbardziej ewidentna w przypadku twórców: autokreacyjny 
aspekt odmienności. Odrzucenie koncepcji biernej jednostki nie oznacza jednak 
ani stawiania pytań o odmienność osobowości (do czego potrzebny byłby raczej 
warsztat psychologiczny, nie etnograficzny), ani rozważania odmienności w kate
goriach nonkonformizmu czy buntu. W miejsce tych ostatnich słuszniejsze wyda
je się podkreślenie faktu, iż w społecznym dyskursie istotne miejsce zajmuje 
rozważanie samoświadomości, odpowiedzialności i granic autonomii działań 
i przekonań jednostki, także odmiennej.

Dostrzeżenie czyjejś odmienności nie jest jednoznaczne z wykluczeniem 
ze społeczności: nawet radykalna odmienność Heródka była ambiwalentnym 
stanem jednoczesnej przynależności i wyobcowania. Jego kondycja na wiele 
sposobów utrudniała mu komunikowanie się z innymi, co samo w sobie jest oko
licznością wykluczającą, zarazem jednak pozostawał on w obrębie symbolicznego 
uniwersum społeczności: treść jego zmyślonych opowieści i forma wytworów ob
racają się wokół spraw powszednich wsi, ludowej religijności etc. Otoczenie nie 
jest w stanie zmienić jego postaw, a jednocześnie jego wyszydzane wysiłki na rzecz 
społeczności mają na celu zyskanie akceptacji i szacunku. Ceni się jego znajo- 
mośćBiblii, lubi, gdy bywa na weselach, jest tujednak obecny także silny pierwia
stek komiczny, nawet błazeński.
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ROZDZIAŁ IV

Badania terenowe i podstawy źródłowe

1. Specyfika badan terenowych nad odmiennością

Kwerenda źródeł etnograficznych, zbliżona do tej, którą przedstawiłem w po
przednim rozdziale, dostarczała wskazówek pozwalających, z pewnym przybliże
niem i z zachowaniem ostrożności, określić potencjalne obszary odmienności 
w kulturze społeczności wiejskich. Nawet jeżeli nie sądziłem, aby badania na inte
resujący mnie temat mogły być prowadzone z kwestionariuszem w ręku, tereno
wym penetracjom towarzyszył konkretny zestaw pytań i tematów. Można mówić 
zatem o swoistego rodzaju kompromisie metodologicznym. Choć generalne za
łożenie wykluczało istnienie określonych z góry wyznaczników odmienności, 
w kwestionariuszu znalazły się, wymienione explicite, takie właśnie wybrane jej 
przejawy.

Ponieważ badania terenowe od początku skoncentrowane były na jedno
stkach, determinowało to pewien określony tryb postępowania, na który składały 
się dwa etapy. Pierwszy miał na celu dotarcie do wiedzy o osobach uznawanych za 
odmienne w badanej społeczności. Kolejny, właściwy etap badań, polegał na uzy
skaniu możliwie najobszerniejszych opowieści tych osób dotyczących. Kompro
mis odnosił się do pierwszego z wymienionych etapów procesu badawczego i miał 
jedynie umożliwić wyróżnienie osób odmiennych.

Jedno z ważnych przyjętych kryteriów ograniczało pole moich zainteresowań 
do jednostek „swoich” (mimo odmienności) w badanej społeczności. Swojskość 
jest tu rozumiana jako przynależność z urodzenia lub długiego zamieszkiwania 
do niezbyt dużego obszaru, do dobrze znanej okolicy. Miało to chronić przed 
przemieszaniem w analizie problemów obcości i odmienności, które wymagają 
oddzielnego potraktowania.
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Pytania poszukiwały, często po omacku; trudno wszak przewidzieć specyfikę 
osoby odmiennej. Można rzec, że zasadniczymi tropami poszukiwań były bezżen- 
ność, samotnictwo oraz choroby psychiczne. Nie sposób w trakcie tak pomyśla
nych badań całkowicie uchronić się od kierowania tokiem myśli rozmówcy czy 
przed sugerowaniem tematów, autonomia wypowiedzi pozostała jednak, mam 
nadzieję, zachowana: narracje nie odzwierciedlają sztywnych, narzuconych sche
matów.

Sądzę, iż do tej sytuacji badawczej stosują się konstatacje Kirsten Hastrup: 
rozmowa w badaniu etnograficznym jest nie tylko „techniką dostarczającą obiek
tywnych danych”. Jest to także „tworzenie «danych»”, generowanie ich. To dia
log, ale też „zderzenie, które produkuje etnografię”1. Innymi słowy — pytanie 
o bezżenność bądź samotność nie ma na celu jedynie rozmowy na ten temat, lecz 
uczynienie jej osią problemu osób odmiennych. Pewne kryteria są użyteczne na 
wstępnym etapie badań, lecz szybko staje się oczywiste, że nie dają się one potrak
tować oddzielnie od całego szeregu innego typu wyznaczników; dopiero połączo
ne nabierają specyficznego znaczenia.

Celem drugiego etapu postępowania badawczego, poświęconego osobie od
miennej, było odtworzenie możliwie najszerszego kontekstu społeczno-kulturo
wego, w jakim była ona zanurzona.

Składały się nań:
1) Specyfika osoby:

— charakterystyka rodziny,
— biografia osoby,
— to, co decyduje o jej odmienności;

2) Życie rodzinne:
— posiadanie rodziny,
— relacje z rodziną;

3) Życie w społeczności:
— życie towarzyskie (odwiedziny, wspólne obchodzenie imienin etc.),
— przyjaźnie i konflikty,
— wzajemna pomoc;

4) Praca:
— sposób utrzymania,
— stosunek do pracy w gospodarstwie;

5) Życie religijne:
— uczęszczanie na msze,
— przyjmowanie księdza z kolędą,
— świętowanie;

1 „Praca terenowa w dużym stopniu sama generuje zdarzenia, które są potem opisywane jako fak
ty” (Hastrup 1992, s. 12).
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6) Upodobania estetyczne:
— wygląd domu i obejścia,
— wygląd zewnętrzny osoby,
— ubiór;

7) Kwestie terminologiczne:
— określenia używane w odniesieniu do osób odmiennych,
— przezwiska i przydomki.
O toku rozmowy, rozłożeniu akcentów i dominujących wątkach przesądzała 

osoba bohatera opowieści, lecz wymienione aspekty były traktowane jako zakreś
lające ramy tematyczne.

Fakt, że odmienność zawsze staje się obiektem zainteresowania i tematem 
rozmów, miał zasadnicze znaczenie. Parafrazując znane wśród antropologów po
wiedzenie, można to ująć tak: tam, gdzie opowieść, szukaj odmienności. W wy
mianie wiedzy o innych uczestnikach życia wsi, stanowiącej istotny, może nawet 
najważniejszy aspekt procesów komunikowania się, opowieści o odmienności 
wyróżniają się specyficzną formą. Ich atrybutami są przede wszystkim ambiwa- 
lencja, wewnętrzne sprzeczności, brak spójnego obrazu. Nader częstym wątkiem 
jest konfrontowanie różnych znanych wersji tych samych zdarzeń, zderzanie się 
indywidualnych osądów. Drugi aspekt to formalna i tematyczna bliskość folklory
stycznym tekstom z „głupkiem” w roli bohatera. Opowiadanie o konkretnej oso
bie odmiennej przechodzi specyficzną transformację, opisaną także w pracy 
Dennisa Gaffina (1991); w jej wyniku osoba staje się de facto opowieścią, kon
kretne zdarzenia i powiedzenia wchodzą w skład lokalnej tradycji folklorystycz
nej. Dotyczy to szczególnie osób od pewnego czasu nieżyjących; narracje nie 
zawierają wówczas odniesień do bieżących zdarzeń, zwykle przywoływanych 
w formie potwierdzenia lub negacji zasłyszanych opowieści.

Prowadzone badania nie miały charakteru biograficznego, w każdym razie 
w tym sensie, że ich celem nie było ustalenie faktografii, odtworzenie rzeczywi
stych losów bohaterów opowieści we wszystkich momentach życia. Dążenie do 
uzyskania wielu wypowiedzi nie było tożsame z szukaniem „prawdy”. W trak
cie badań szybko stało się jasne nie tylko to, że mnogość informacji nie sprawi, iż 
poznamy autentyczny los osoby odmiennej, ale też to, że nie faktografia ma klu
czowe znaczenie. Jeżeli szeroko rozumiany sposób mówienia o odmienności od
zwierciedla jej umiejscowienie w kulturze, to fakt, iż w opowieściach eksponuje 
się pewne aspekty czyjejś kondycji bądź momenty w biografii, a pomija inne, jest 
sam w sobie znaczący. Zdarza się, że całe obszary życia osoby odmiennej pozosta- 
jąprzed etnografem (ale często także przed jego rozmówcą!) zakryte. Pozwalając 
na stosunkowo swobodny tok wypowiedzi, otrzymujemy zbiór informacji, które 
składają się nie tyle na typową biografię, ile na specyficzny obraz: biografię „od
mieńca”, w której uwypuklone są rysy decydujące o tym, że osoba staje się przed
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miotem dyskursu odmienności. Kontekst odmienności nadaje specyficznego 
znaczenia pozostałym przymiotom człowieka; stąd tak częste zdumienie, iż od
mienność nie jest totalna — nie obejmuje całości egzystencji jednostki. Dostrze
żenie tego faktu i towarzyszące mu zdziwienie to jeden z istotniejszych przejawów 
refleksyjnego potraktowania odmienności.

Obok aspektów, takich jak mechanizm selekcji i eksponowania pewnych ele
mentów biografii oraz interpretacja czyjejś kondycji przez pryzmat odmienności, 
które to przynależą do warstwy treści narracji, istotna jest też jej strona formalna. 
Ma ona często charakter anegdoty, opowiastki komicznej, przypowieści spuento
wanej przewrotnym morałem, ale też legendy bądź swoistego filozoficznego na
mysłu nad kolejami ludzkiego życia. Różne formy opowieści mogą być wyrazem 
indywidualnego oglądu opisywanej rzeczywistości, właściwego danemu rozmów
cy, mogą również współwystępować w jednej wypowiedzi.

Pozostaje problem zasadniczego rozróżnienia na opowieści o odmienności 
i wypowiedzi jednostek odmiennych. Podstawę mojej książki stanowią niemal 
wyłącznie te pierwsze. Wypływa to tyleż ze świadomego wyboru, co ze specyfiki 
badanego fenomenu.

Przede wszystkim wielkie znaczenie dla pracy mają opowieści na temat osób 
od dłuższego czasu nieżyjących. Właśnie na ich przykładzie najdobitniej ukazy
wany jest związek jednostek odmiennych z lokalną tradycją i historią, najwyraź
niej dostrzegalny proces przekształcania się zdarzeń i biografii w opowieść.

Lecz tak jak nie każda jednostka odmienna staje się z czasem swoiście pojmo
waną lokalną legendą, obok związku odmienności i pamięci istotny jest też aspekt 
codziennego spotkania z odmiennością, społeczna praktyka radzenia sobie z nią. 
Tu właśnie jest miejsce dla antropologicznego przykazania (artykułowanego też 
przez teoretyka dewiacji Douglasa Raybecka), iż z racji stosowanych metod i po
sługiwania się przede wszystkim źródłami typu jakościowego etnograf daje pier
wszeństwo temu, co ludzie czynią, nie zaś mówią. Długie badania terenowe 
i obserwacja dają mu wyobrażenie o odmiennych systemach reguł, formach za
chowań, wierzeń, pozwalają dostrzec dystans między normami i pojmowaniem 
przez ludzi własnej sytuacji etc. (Raybeck 1991a, s. 3).

Znaczenie rzetelnych badań terenowych i wartość danych typu jakościowego 
nie podlegają dyskusji, lecz sama istota problemu odmienności stwarza daleko 
idące ograniczenia dla obserwacji. Interesujące nas zdarzenia nie zachodzą 
w określonym z góry czasie i w ściśle określonej przestrzeni, zazwyczaj odnoszą 
się też do długiego okresu: dużej części życia osoby odmiennej. Pozostają tym sa
mym w zasadzie niedostępne badaczowi. Raybeck przyznaje zresztą, że antropo
log nie może czekać bez końca, aż coś się wydarzy, i musi w końcu zadać pytanie 
(tamże).
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Długie badania terenowe skoncentrowane na niewielkiej społeczności wydają 
się jedyną metodą uzupełnienia wypowiedzi obserwacją. Nawet wówczas jednak 
nasza wiedza dotyczyłaby bardzo ograniczonego wycinka rzeczywistości. Bar
dziej adekwatne do moich zainteresowań wydawało się zgromadzenie większej 
ilości informacji z większego obszaru, choć nie miało to na celu osiągnięcia czegoś 
w rodzaju „reprezentatywności próby”. Bezpośrednie obserwacje, choć relatyw
nie nieliczne, stanowią zresztą cenne dopełnienie posiadanych materiałów.

Następną barierę stwarzał fakt, że znaczna część jednostek odmiennych to 
osoby chore lub upośledzone psychicznie. Doświadczenia z rozmów z tymi oso
bami wskazywały, iż możliwość wykorzystania tego rodzaju źródła w pracy etno
graficznej jest bardzo ograniczona.

Dotykamy tu zresztą szerszego problemu odwoływania się do kategorii psy
chologicznych w badaniu etnograficznym i w pracach analitycznych. Wskazuje 
się, że pominięcie ludzkich motywacji usuwa z pola widzenia całą sferę doświad
czeń egzystencjalnych człowieka. Takie aspekty, jak akceptacja czy sprzeciw 
wobec wartości, dają się opisać jedynie w kategoriach psychologicznych: „warto
ściowanie i realizacja wartości są uwikłane w doświadczenia, tworzą z nimi całość, 
która daje się rozerwać tylko za cenę poważnych odkształceń w obrazie” (Czer
wiński 1988, s. 146). Jak wspominałem w Rozdziale I, stosowanie testów psycho
logicznych w badaniach dewiacji nie jest antropologom całkiem obce (patrz: 
Edgerton 1978), lecz wymagało ono zupełnie inaczej zaprojektowanych, zespoło
wych i interdyscyplinarnych działań. Poza tym zarzut Czerwińskiego pod adre
sem „antypsychologisty” (za jakiego się nie uważam), iż poprzestaje on na 
zewnętrznym opisie zachowań, co prowadzi do redukowania podmiotu ludzkie
go i traktowania go jako „elementu działań zbiorowych” (Czerwiński 1988, 
s. 147-148), wydaje się nie do końca trafny. Dyskurs odmienności, jak chciałbym 
to pokazać, w szerokim zakresie uwzględnia autonomię wyborów jednostki, 
określoną swobodę sądów i działań, niezdeterminowanych bezpośrednio przez 
zbiorowość. Co więcej, analiza dyskursu odmienności pokazuje, że autonomię tę 
dostrzega się w sferach, w odniesieniu do których trudno wyobrazić sobie bada
nie motywów działania; szczególnie uderzające jest to w przypadku osób chorych 
psychicznie.

2. Badania terenowe i ich rezultaty

Prezentowane tu materiały są efektem badań terenowych, prowadzonych przeze 
mnie przede wszystkim w ramach zajęć ze studentami Instytutu Etnologii i An
tropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Były to dwie grupy pracu
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jące w latach 1996-1998 oraz 1997-1999 nad tematem Odmieńcy i odmienność 
w kulturze wsi.

Całość obszaru badań, skoncentrowanych na małych społecznościach lokal
nych, zamyka się w granicach Małopolski. Były to:
1) okolice Bodzentyna w Kieleckiem;
2) okolice Zwierzyńca, Krasnobrodu i Łukowej na Roztoczu;
3) okolice Szymbarku i Biecza na Podkarpaciu;
4) oddzielne badania poświęcono jednej dużej wsi w powiecie gorlickim2.

W sumie w ramach laboratoriów odbyło się dziesięć wyjazdów terenowych, 
trwających od dziesięciu dni do dwóch tygodni. Osoby uczestniczące w badaniach 
koncentrowały się na jednej wybranej miejscowości lub niewielkiej okolicy; bada
nia w części wsi były kontynuowane w trakcie kolejnych wyjazdów. Wielokrotnie 
oznaczało to powracanie do tych samych rozmówców, pogłębiające zdobyte do
świadczenia. Dodać do tego należy moje kilkakrotne samodzielne badania w tym 
samym regionie, służące między innymi uzupełnianiu materiałów zebranych 
wcześniej.

Wynikiem badań jest około 800 nagranych rozmów, z których niemal wszyst
kie utrwalone są w formie zapisu komputerowego3. W pracy przytaczam frag
menty 117 wybranych rozmów — przeprowadzonych zarówno przeze mnie, jak 
i studentów etnologii. Sposób wykorzystania źródeł i metodę ich selekcji oma
wiam w następnym rozdziale.

Choć nie znalazło to bezpośredniego odzwierciedlenia w zamieszczonym 
tutaj materiale, bardzo pomocne były doświadczenia z późniejszych badań nad 
komunikowaniem się przeprowadzonych również w ramach laboratorium etno
graficznego w tym samym regionie4.

Wśród rozmówców przeważali ludzie starsi, średnia ich wieku wynosi około 
60 lat. Nie jest to wybór przeszłości („tradycyjności”) jako zakresu badań; zależa
ło mi na uzyskaniu możliwie obszernych wypowiedzi, nieograniczanych krótkim 
horyzontem czasowym. Warunkiem koniecznym była tu dłuższa znajomość bo
haterów opowieści oraz historii ich rodzin. Łączyło się to także z posiadaniem 
stosunkowo dużej wiedzy o własnej społeczności i dawało rozmówcy możliwość 
umieszczenia opisywanych osób i zdarzeń w szerszym kontekście. Innym kryte
rium, w naturalny sposób powiązanym z tematem badań, była bliskość zamie
szkania. W przypadku osób odmiennych nie oznacza to jednak koniecznie ani

2 Mapy obszarów badań znajdują się na końcu pracy.
3 Materiały dostępne są w Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Warszawskiego.
4 Tytuł projektu brzmiał Komunikacja w społeczności wiejskiej. Na badania złożyło się pięć dziesię
ciodniowych wyjazdów w latach 1999-2000. Całe badania skoncentrowane były na okolicach Rani
żowa w powiecie kolbuszowskim.
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sąsiedztwa, ani nawet życia w jednej miejscowości. Opowieści na ich temat miały 
w wielu przypadkach zasięg kilku, a nawet kilkunastu kilometrów, tworząc rodzaj 
lokalnej legendy w różnych wariantach. Dodatkowo wiele z nich, nie posiadając 
domu, z różnych przyczyn nie mogąc w nim mieszkać lub nie przywiązując wagi 
do stałego miejsca zamieszkania, dzięki swoim peregrynacjom jest znanych na 
większym obszarze.

Dzięki komputerowemu opracowaniu materiałów terenowych i wykorzysta
niu baz danych możliwe było sporządzenie miniarchiwów, zawierających infor
macje na temat osób odmiennych w określonej społeczności. Każdej z nich 
odpowiada jeden rekord, zawierający dane o miejscu zamieszkania, krótką cha
rakterystykę oraz odniesienia do rozmów (przechowywanych w formie plików), 
w których można znaleźć opowieści na ich temat.

Daje to pewne wyobrażenie o specyfice oraz liczbie osób odmiennych, do opo
wieści o których udało się dotrzeć w trakcie badań. W jednej z miejscowości pod
karpackich, w której przeprowadzono pogłębione badania, lista obejmuje około 
50 osób. W pozostałych badanych społecznościach ta liczba jest podobna. Kwe
stia liczb nie ma tutaj jednak zasadniczego znaczenia. Opracowanie źródeł było 
natomiast pomocne przy wyborze postaci prezentowanych w pracy.
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ROZDZIAŁ V

Forma prezentacji źródeł

1. O unikaniu drapania się w nogę przez but

Sposób analizy, który proponuję w Rozdziałach VII i IX, wskazując i wyróżniając 
elementy dyskursu odmienności oraz nakreślając wzajemne uwarunkowania od
mienności i procesów komunikowania się, oznacza wprowadzenie rozróżnień 
tam, gdzie zachowywałem dotychczas ogląd całościowy. Nie chciałem natomiast, 
aby ów proces różnicowania odbywał się już na etapie badań oraz prezentacji ma
teriału, aby zakres tematyczny badań terenowych zależał w tak dużym stopniu od 
klasyfikacji wprowadzanych przez badającego. Zatem zastosowany tu sposób po
kazania źródeł jest niejako konsekwencją przyjętego porządku postępowania ba
dawczego, który nakreśliłem w poprzednim rozdziale. Chodziło o uzyskanie 
dłuższych narracji, które dając obraz szerszego kontekstu odmienności, ukazy
wałyby jednocześnie wielość możliwych sposobów jej rozumienia. O konsekwen
cji można też mówić, odnosząc formułę prezentacji do zaproponowanego ujęcia 
problemu, w którym tak duży nacisk kładłem na badanie jednostek, aspekt narra
cyjny i interpretacyjny. I taki właśnie zbiór dłuższych narracji poświęconych 
33 osobom uczyniłem ilustracją mojej książki.

Dwie kwestie mają tu zasadnicze znaczenie. Przede wszystkim uważam, że 
o osobach odmiennych i odmienności nie można adekwatnie „opowiedzieć” 
własnymi słowami. Oddanie barwności postaci, ich wyjątkowości, całego kolorytu 
sytuacji z ich tragizmem i komizmem słowami zewnętrznego obserwatora jest 
w zasadzie niewykonalne; nie przychodzi wszak do głowy żadnemu badaczowi 
folkloru jedynie „opowiadać” o treści legend, którymi się zajmuje. Byłoby to, jak 
rzekłby buddysta zen, drapanie się w nogę przez but. Po wtóre, zależało mi na 
uniknięciu charakterystycznej dla wielu tekstów etnograficznych ornamentyki 
w postaci cytatów z materiałów terenowych. Mam świadomość, iż posługując się
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96 ROZDZIAŁ V

całością posiadanych przeze mnie źródeł i stosując tę praktykę, można by starać 
się uzasadnić wiele przyjętych z góry założeń.

Proces doboru materiałów zawiera oczywiście pierwiastek subiektywności 
i arbitralności. Uzupełniając powyższe uwagi o związkach formy prezentacji 
i przyjętej koncepcji, rzec trzeba, że szczególną wagę przywiązywałem do tego, 
aby portret bohatera opowieści był możliwie pełny, ukazywał jak najwięcej rysów. 
Świadomość różnicy zdań czy sprzeczności była tu jednak o tyle drugorzędna, iż 
nie chodziło o szukanie różnic między tym, co powiedziane, a „prawdą”. Mno
gość wersji tworzy nową, wirtualną opowieść; dopiero ona ukazuje „całość pub
licznej wiedzy” na jakiś temat (M0hl 1997, s. 51). Każda z opowiadających 
i interpretujących osób dodaje pewne wątki, podkreśla jedne, inne zaś pomija. 
Istotna jest nie faktyczność, lecz że to, co powiedziane, ma dla mówiącego zna
czenie. To samo dotyczy rozwiązywania paradoksów i sprzeczności: sądzę, iż 
w przypadku interesującego mnie problemu mogą one funkcjonować tylko jako 
nierozwiązane, bo to stanowi o ich naturze (tamże, s. 11).

Rzeczywistą podstawę do analizy, którą proponuję, stanowi daleko szerszy 
materiał, w tym opowieści o wielu postaciach niewymienionych w pracy. Te, któ
re tu są opisywane, wyróżnia przede wszystkim obszerność narracji, choć i ta jest 
bardzo zróżnicowana. Dodatkowo część nieprzywoływanego materiału tereno
wego stanowią wypowiedzi na tematy szczegółowe, niejednokrotnie niejako 
„teoretyczne” i abstrakcyjne. Cechuje je względne oderwanie od opisu kon
kretnej osoby i skoncentrowanie na wybranym problemie: choroby psychicznej, 
wstydu, staropanieństwa, winy etc. Opieram się na nich niejednokrotnie w Roz
działach VII-IX, mając jednak świadomość, że różnią się one charakterem od 
dosyć swobodnej narracji o konkretnych wydarzeniach, na którą mniejszy wpływ 
ma obecność osoby etnografa. Zasadniczo jednak odnoszę się do narracji ściśle 
związanych z konkretnymi osobami. W integralnej części pracy, dla zachowania 
bardziej przejrzystego jej układu, zamieszczam jedynie część opowieści. Reszta 
materiału została przeniesiona do Aneksu.

Wybór takiej metody badań i formuły prezentacji każe jednak zapytać, czy nie 
jest to element zabiegu mityzacyjnego, polegającego na „wyolbrzymieniu niektó
rych aspektów rzeczywistości” (Robotycki, Węglarz 1983, s. 6). Czy posłużenie 
się przykładem wybranych osób to nie jest inny rys myślenia mitycznego, czyli 
„dowodowe funkcjonowanie precedensu” (tamże)1? Wyeksponowanie aspek
tu indywidualnego jest świadomym wyborem. Odwołując się do myśli Pier- 
re’a Bourdieu, można powiedzieć, że jest to przywiązanie relatywnie mniejszej

1 Notabene takim zabiegiem przywoływanym przez autorów jest, cytowane wcześniej, powołanie 
się przez K. Dobrowolskiego na przykład dwóch „filozofów wiejskich”, samodzielnie poszuku
jących odpowiedzi na egzystencjalne pytania (Dobrowolski 1958, s. 37).
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Forma prezentacji źródeł 97

wagi do problemu wpływu struktury społecznej na indywidualny habitus każdego 
człowieka (patrz: Bourdieu, Wacquant 2001). Nie sądzę jednak, aby obraz jed
nostek, jaki wyłania się z tej pracy, przypominał, jak mówił Bourdieu, free riders 
z koncepcji interpretatywistycznych: abstrakcyjne osoby, zupełnie wolne od 
kształtujących je wpływów społecznych (Jacyno 1993, s. 25).

Mimo iż żadna z opisanych postaci nie jest redukowana do określonego 
społecznego typu, nie ma też przecież statusu absolutnego wyjątku, prece
densu. W dyskursie odmienności nie spotykamy free riders ani wśród osób od
miennych, ani wśród opisujących je. Całkowicie Wolny oznaczałby w tym 
kontekście Obcego.

„Konstruowanie” tego rodzaju opowieści nie oznacza, że zamierzam jednost
kowym przykładom odmienności (tu: osobom) nadawać rangę dowodów dla 
określonych tez. Użycie obszernych fragmentów źródeł ma raczej oddawać co
dzienny, potoczny i wielostronny ogląd tego, co dalekie od zwyczajności. Aby zaś 
uniknąć ograniczeń i pułapek metodologicznych, opisywanych obszernie wcześ
niej, wybrałem spojrzenie nie poprzez abstrakcyjne sfery kultury, lecz opowiada
ne losy pojedynczych ludzi.

Przyjęta formuła nie jest także wyrazem „teoretycznych nadziei na czystą 
emiczność” (Tokarska-Bakir 1992, s. 8). Tak jak odmienność i odmieniec są kon- 
struktami, tak proponowane w pracy podejście nie opiera się na oczekiwaniu, iż 
narracje „same przemówią”. Jest to raczej szukanie drogi poza dualizmem 
emic/etic.

2. Komentarze i ingerencje

Zakładam, że kontekst cytowanych wypowiedzi jest jasny: odnoszą się one do 
zrozumiałych realiów społecznych, wartości, wyobrażeń czy przekonań. W narra
cjach opisowi odmienności towarzyszy zresztą z reguły odniesienie do określone
go kontekstu, pozwalające rozpoznać okoliczności, na skutek których osoba czy 
zdarzenie stają się „problemem”. Nie zamieszczam zatem szczegółowego opisu 
tła: kultury regionu, w którym prowadzono badania, charakterystyki miejscowo
ści etc.

Opowieści są uzupełnione dodanymi przeze mnie, krótkimi charakterystyka
mi bohaterów. Nie mają one dokładnie streszczać materiału źródłowego, a raczej 
ukazać najważniejsze wątki, składające się na opowieść o danej osobie. Zawierają 
też niejednokrotnie informacje, które nie znalazły się w przytaczanych fragmen
tach. Pozwoli to czytelnikowi na łatwiejszą identyfikację konkretnej osoby, roze
znanie wśród 33 opisywanych postaci. Przede wszystkim znajdują się tu te
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98 ROZDZIAŁ V

elementy biografii bohaterów, które stanowią istotną część opowieści o nich, co 
oznacza oczywiście również ukazanie pojawiających się tam ambiwalencji bądź 
różnych wariantów tych samych zdarzeń. Nie jest to jednak próba zrekonstruo
wania całych biografii. W tym kontekście zasygnalizowane będą takie ważne 
społecznie okoliczności, jak bezżenność, posiadanie rodziny i dzieci, dzieci nie
ślubnych, bycie dzieckiem nieślubnym, wykonywana praca, samotnictwo, kondy
cja fizyczna i psychiczna etc. Wreszcie znajdzie się tu próba wskazania tego, co 
w społecznym dyskursie decyduje o specyfice odmienności każdego z bohaterów 
opowieści.

Zasadniczy podział dotyczy opowieści o osobach żyjących i nieżyjących. Nie 
ma on tutaj charakteru chronologicznego, nie odnosi się też jedynie do dostrze
galnych w narracjach zmian, dokonujących się w postrzeganiu odmienności 
w społecznościach wiejskich wraz z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturo
wymi.

Wypowiedzi o osobach żyjących mogą być korygowane przez bieżące do
świadczenia, zdarzenia, opowieść pozostaje w swojej treści otwarta. I właśnie nie
dawne wypadki stanowią tu istotny element. Kwestia trwania pamięci o danej 
osobie w lokalnej wymianie wiedzy nie jest przesądzona. W przypadku osób nie
żyjących mamy do czynienia z opowieścią względnie zamkniętą, co nie znaczy: 
spetryfikowaną. Mniejsza jest liczba dodawanych wątków i faktów, za to bardzo 
często w rozmowach są uzgadniane różniące się wersje. Brak odniesień do zda
rzeń bieżących zmienia też charakter narracji, która bliższa staje się snuciu histo
rii niż plotce.

Ponieważ materiał zawiera wiele informacji o osobach żyjących (nie tylko od
miennych): rozmówcach, ich znajomych i sąsiadach, i mają one częstokroć cha
rakter osobisty, intymny, zdecydowałem się na nieujawnianie w pracy całości 
danych, umożliwiających identyfikację osób. Jakkolwiek przytaczane wypowie
dzi nie odsłaniają zazwyczaj tajemnic rodzinnych i osobistych, bliskość relacji 
z rozmówcami zakładała niejako, iż nie będą one ujawniane ze szczegółami in
nym osobom w badanej społeczności. Podobnie, choć odmienność jest uznawana 
za oczywisty element życia społeczności, ujawnianie jej przykładów na zewnątrz 
niej mogłoby zostać odczytane jako ośmieszające.

Mając do wyboru zmianę lub pominięcie imion, lub przydomków z jednej stro
ny i usunięcie nazw miejscowości z drugiej, wybrałem ten drugi wariant. Zmiana 
przydomków czy zdrobnień z pewnością byłaby często poważną ingerencją w spe
cyficzną poetykę prezentowanych narracji (np. przydomki Teodora vel Dorka, 
vel Dorusia, Piotra B. vel Petera z Brogu, vel Pietra z Broku, Franusia z Paczka
mi). Nawet przy pominięciu nazwiska i pozostawieniu nazwy miejscowości ziden
tyfikowanie autora wypowiedzi i osoby odmiennej nie nastręczałoby komuś 
znającemu daną społeczność większych trudności. W materiale pozostawiam
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jedynie pierwsze litery nazw miejscowości, nie precyzuję też, w jakiej okolicy 
miejscowość leży. Do pracy dołączam zestaw szczegółowych map terenów, gdzie 
prowadzono badania. Spis cytowanych rozmów, zamieszczony na końcu książki, 
umożliwia ustalenie wszystkich koniecznych danych o informatorach i dacie 
przeprowadzenia rozmowy2.

Pytania i kwestie wypowiadane przez badającego są w materiałach wyróżnio
ne pogrubieniem. Wszystkie inne wypowiedzi pochodzą od rozmówców. Dodat
kowe uwagi i komentarze odautorskie umieszczono w nawiasach kwadratowych. 
Opis zachowań niewerbalnych rozmówców zamieszczono w nawiasie okrągłym, 
wyróżniając go kursywą.

2 Numer cytowanej rozmowy odpowiada jej numerowi w bazie danych. Wszystkie materiały tere
nowe wraz z bazami danych są dostępne w Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



ROZDZIAŁ VI

Opowieści

1. Bohaterowie pamięci: opowieści o osobach nieżyjących

Anioł

Z m arł m niej więcej 10 la t p rzed  badan iam i, w w ieku około  80 lat. O pow ieści ob e j
m ują okres: od  m iędzyw ojnia do śm ierci A nioła. Syn nieślubny, wychowywa
ny bez rodziców. Ż onaty , trzy córki. Przykładny gospodarz, bardzo  religijny, 
przywiązany do tradycyjnego porządku . W ielki przeciw nik kom unizm u. Z nany  
z opow ieści o objaw ieniach/snach, w  których otrzym ywał po lecen ia  od  anioła. 
Podporządkow yw ał swoje działan ia w skazów kom  otrzym ywanym  w objaw ie
niach. C hory psychicznie w edług jednych, m ądry  n a  swój sposób w edług innych. 
B o h a te r w ielu kom icznych, ale i pouczających historii.

[49]1

— I powiedział, że on umrze normalną śmiercią, że mu anioł wszystko przepowie
dział, że tu będzie pochowany na cmentarzu...

— Nigdy inaczej nie poszedł gdzie indziej, tylko torem. No to były przypadki, że 
maszynista musiał stanąć i wołał na niego, żeby zszedł. Bo jemu anioł powiedział, 
że on naturalną śmiercią umrze.

— To, co było w sklepie kupione, to on nie jadł tego. Bo to był ustrój nie po Boże
mu. I ludzie wyjeżdżali na ziemie odzyskane, a on nie, w żadnym wypadku, to nie 
jest sprawiedliwie. (...)

1 Numery w nawiasach kwadratowych odnoszą się do cytowanych rozmów, których spis wraz z pod
stawowymi danymi o rozmówcach znajduje się na końcu książki.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Opowieści 101

— Jeszcze jak my w polu raz robiły, na naszym polu, tak jak my mówimy, na „pań
skim”, to on przychodził i pomagał. To jak ja sama za nim odbierałam, za kosą, to 
nie mogłam zdążyć, żeby związać, tak szybko, szybko. Nie było czasu, żeby głowę 
podnieść, popatrzeć, czy ta chmura nie idzie. Naraz się ciemno zrobiło, jak nie za
grzmi strasznie! W momencie wichura, bo tu góry, to wiadomo, jak szybko przy
chodzi. Ja mówię: „Janie, rzućcie to wszystko, te kose, wiążmy, i żebyśmy skopili te 
kopki”. No, ale to nie da rady. I ja mówię: „Uciekajmy... Pioruny biją tak strasz
nie”, a on mówi: „Eee, Stefanowa, nic się nie martwcie, bo mi anioł powiedział, że 
umre normalną śmiercią, więc wiążcie tu koło mnie”. (śmiech) A ja sobie myślę: 
„No, jak dryźnie, to jak ja ci udowodnie p o t e m .”. (ogólny śmiech) Ja uciekłam 
tam pod dom tej bibliotekarki, a on został. Sam związał i skopił, i przyszedł do 
mnie: „No, widzicie, nie moja racja?”. No, jego racja.

Albo cośmy się zgadały i ja mówię: „Jak się ten świat kręci”. I wyszło z tego, n o .  
Że słońce już po niebie, t e g o .  „Po niebie idzie, Stefanowo”. B o ja  mówiłam, że 
Ziemia się kręci. A  on mówi: „Wiecie co, S te fan o w o .”. Bo on tak z imienia męża 
każdej kobiecie mówił. I tak: „Miałem was za mądrą niewiastę, ale że wy w takie 
banialuki wierzycie, żeby się Ziemia kręciła koło Słońca? Przecież widzicie, że 
Słońce idzie i zachodzi”. No i jak mu to wytłumaczyć? Przyszłyśmy na obiad, dałam 
mu jeść. Wzięłam do bańki wody, mówię: „Janie, ja wam wytłumaczę”. Wzięłam 
wody, mówię: „Proszę bardzo”. Bo on mówił: „Gdzie tam, morza by się wylały, rze
ki wszystkie”. Pokazałam mu, ale i tak nie dociekał.

I znowu raz czytamy gazetę. No i pisze, już nie wiem — w „Gromadzie” czy „Rol
nik Polski” — i mówie: „Widzicie, jaka burza była w tej i w tej miejscowości”. No 
bo coś się zdarzyło, nie tylko w jeden kościół piorun uderza, i nie było piorunochro
nu, no to się spalił. A on mówi: „Stefanowo, Stefanowo, żeby Pon Bóg sam w siebie 
strzelił! (śmiech) Wy w to wierzycie?!”. Miał swoje przekonania. ( . )

No i tak w tego anioła wierzył, co mu ten a n io ł .  Jakim sposobem, gdzie i co, jak on 
tego anioła w id z ia ł.

— Objawienie miał, no, po prostu, przychodził do niego anioł. ( . )

— Jego rodzice to nawet było krewieństwo z męża strony. Tak, że on jest na tym sa
mym paśmie pola. ( . )  Jego dziadek wychowywał, bo matka wyjechała, jako panna 
miała g o .  Po prostu nieślubnego. ( . )  I wyjechała do Stanów i tam wyszła po
wtórnie za mąż, ale już tutaj nie wracała, on już z tym dziadkiem. Ożenił się, dzia
dek zmarł. I tak, że on tylko z tym dziadkiem swoim. ( . )

— A w jakim momencie to się stało? Dlaczego to się mogło stać?

—  No, jak żona mówiła, z czytania.

— Tylko religia, tylko religia. On był za dużo inteligentny, a nie miał gdzie wyłado
wać tych swoich zdolności. Więc się po prostu wczytywał w Pismo Święte, w to 
wszystko. A  na punkcie wiary, po dziś dzień są różne rzeczy. Czy to nasza wiara, czy 
inna. A l e .  Po co się aż tak wgłębiać? To nie było sensu. No, ale trudno. Nikt na
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wet nie wiedział, że on tak. No, chciał swoim rozumem dociekać tego wszystkiego, 
a to ... Święty Trójcy nigdy nie rozszyfruje. Ale tak, gdy chodzi o to, to był tak uczci
wy człowiek, że sobie m o ż n a .  I bardzo pracowity. Jakie to małżeństwo było uda
ne. (...) Doczekali sędziwego wieku. (...)

— On ciągle zamyślony chodził.

— Tak. Zamyślony był o tym aniele strasznie. (...) On poszedł sobie na piechotę 
do Częstochowy od nas. I to jak daleko, żeby Matce Bożej podziękować za ocale
nie, że odzyskał zmysły. Na bosaka szedł i nic nie wziął. Gdzie poprosił o ten noc
leg, tam przenocował, ale każdy słysząc jego mowę, był zdumiony, co on mówi. 
I mówi: „Wiecie co, Stefanowo, tak gorąco było, że mi się zdawało, że mnie to słoń
ce spali. I tak mówię: «Matko Bosko Częstochowsko, daj te chmurki trochę, żebym 
mógł dojść»”. Ale on wszystko prawdę mówił. I mówi tak, jeszcze dobrze nie skoń
czył, wyszła chmura, i do samego wieczoru ta chmura nad jego głową szła. No 
i uwierzył, że to był cud. No i być może, no!

— A do Gomółki poszedł tłumaczyć mu, że nieprawidłowo rządzi.

— Był, poszedł na piechotę do Warszawy.

— Nie wpuścili go do Gomółki, tylko do ministra sprawiedliwości. I tam przyjęli 
go, wysłuchali wszystko, i: „Wszystko, co pan mówi, to przyjmiemy do wiadomości, 
ale my w anioły nie wierzymy”. (...) (śmiech)

— „Bardzo grzecznie”, mówi, „mnie przyjęli, ale oni nie wierzą w anioły”. Albo ko
miniarz, bo w tej chwili no to wiadomo, ustrój się zmienił, no to kominiarze nie 
chodzą. I jak chodził kominiarz wymiatać piece. A  on mówi tak: „Wie pan co, jak 
mój dziadek i pradziadek kominy wymiatał, to ja  bym nie umiał?”. A kominiarz: 
„Ja muszę wam wystawić zaświadczenie i musze pobrać te kwote”. No, bo czy wy
miatał komin, czy czyścił, czy nie, to brał. Nareszcie on mówi tak: „Żeby na to spo
sobu nie było? Ja se napiszę do ministerstwa. Jak to, ja  bym nie pracował i ja mu bę
dę płacił?”. I rzeczywiście, odpisali mu tak: „za niewykonanie pracy nie należy się 
zapłata”. (...)

[45]

— Z  nim to jest taka historyjka związana, ja nie wiem, ile to jest prawdy, czy to jego 
wytwór bujnej wyobraźni. Żona miała z nim kłopoty trochę, bo się taki elegant zro
bił i nic tylko te stylonowe koszule, w innych nie chciał chodzić, i strasznie dużo pa
lił i, czy to jest prawda, to nie wiem, ale żona w końcu, bo on był bardzo pobożny, 
strasznie pobożny był, i żona kogoś zamówiła, i tak w tym dymie siedział, chałpa 
drewniana. Mówili, że się ktoś przebrał, czy wytwór jego wyobraźni, czy faktycznie, 
trudno jest teraz stwierdzić, co jest faktem, ale podobno, że żona kogoś namówiła, 
żeby przyszedł, i powiedziała mu, żeby mu powiedział, że jak będzie nosił te koszu
le i palił papierosy, to nie pójdzie do nieba. Od tego czasu rzucił i wszystkim opo
wiadał, że widział anioła i co mu ten anioł opowiadał. Z  biegiem lat to coraz więcej 
mówił, coraz więcej mu ten anioł mówił. (...)
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[35]

— (...) No na przykład dlaczego mówili Anioł, bo to było tak, na kolei, po wojnie, 
on na kolei przed wojną robił, no i po wojnie, jak te kołchozy nastały, jak tak nama
wiali na te kołchozy, bo u nas tu nie było, no to chodzili, gnębili, to on nie chciał się 
poddać raczej, on zawsze był przeciwny, on był za czasami przedwojennymi. Nie
którzy to się tak wstrzymywali, a on, jak przyszło zebranie, to on zawsze na tych 
ubowców, na to, na to, no to go tak zrobili, że on trochę t a k i .  Nie chcieli, żeby sie
dział, ale i tak siedział chyba z miesiąc. To powiedzieli, że on ma trochę źle w gło
wie, bo on zawsze na zebraniu mówił zawsze na tem at przeciwko władzy ludowy. 
No to go zrobili sąsiedzi. No to udawał trochę, czy może rzeczywiście taką miał na
turę, że się mu jakieś anioły śniły, że to, że tamto, że anioł. Mówił, że cukru nie 
chciał jeść, ino, że przedwojenny cukier ino. To gdzieś tam miał ten cukier, to żona 
dokupowała i wsypywała tam, i stale myślał, że to jest ten przedwojenny. (śmiech) 
(•••)

— Mówili, że wariot, z początku nikt się nie dowiedział, ino mówili, że wariot. Po
tem, że Anioł, i Aniołem został. Ja wiem, bo jak my do szkoły jeszcze chodziły, to 
wszyscy ino mówili, że K. wariot, do K., do wariota. (...)

— Mówił, że anioł mu się ukazywał, to każdy se pomyślał, że on ma źle w głowie, 
dlaczego mnie się nie ukazał, a jemu ukazał. Taka jest prawda. Są ludzie wierzący, 
bo tu jest większość wierzących, ale każdy myśląc, to w dzisiejszych czasach nie 
zdarzają się tak często, żeby się zdarzały takie cuda jakieś albo co. To już są bardzo 
rzadkie przypadki. (...)

— To są takie legendy. Dawni, to różne takie opowiadali legendy, o zbójach, stra
chach. (...)

— No dawniej, dawniej to tam ludzie wierzyli w takie cuda. (...)

[22]

— A to K.-Anioł. No to tak, on był umysłowo chory. Gdzieś wcześniej to podobno 
i więcej, ale ja tego nie pamiętam. A później on taki był, ale nie był szkodliwy. Ino 
tak głupio mówił. (...)

— Później się każdy do tego przyzwyczaił. (...) To z przymrużeniem oka już każdy. 
Pewnie kto go nie znał, co to za jeden, t o .  Jak przyszedł na różne zebrania, to za
wsze głos zabierał i głupio gadał.

[48]

— To on za Niemców strasznie wariował. Coś mu się w głowie pomieszało. Ewan
gelię pisał. Ożeniony był. Miał dzieci. To mu się przed wojną zrobiło. I zawieźli go 
gdzieś do K., do domu wariatów. Biedna baba była. A  on taki modlący był, strasz
nie. (...) A jakieś książki czytał. Jakieś niedozwolone. Skąd to wziął, a bo co? 
I z tych książek tak mu. Jakie te książki — to nie wiem. Wiem, że od książek, bo 
sam opowiadał. (...)
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[41]

— (...) On zgłupiał. To było chyba przed wojną. I on zgłupiał tak, że go głowa bola
ła. No i on dostał rozstrój nerwowy czy co. Tak że dzieci jego własne to w domu nie 
nocowały, tylko uciekały, bo się bały go. Ale mu to przeszło. No to nawet na niego 
mówili Anioł. (...) Anioł mu powiedział, żeby nie brał nic od państwa. Nawozów 
nie chciał. No przygłupiały był. Buta nie włożył na siebie ze sklepu. Bo się to nie go
dzi z wolą Bożą. Jak z Ameryki były, to chodził. Bo tam, jak on powiedział, nie było 
wymuszane z chłopa. Tak to se jakoś tłumaczył. No to przecież miał nawet frak 
z Ameryki. I w tym fraku do kościoła chodził. Bo to było amerykańskie, a nie pol
skie, wymuszone z drugiego człowieka. Bo tu było wymuszenie. To on był taki. Ino 
widzenia miał. (...)

— Tak, można z nim było porozmawiać normalnie. No i jak przyszło z nim mówić 
co, to on zawsze wkroczył we widzenia anioła. Bo anioł mu to powiedział, bo anioł 
mu tamto powiedział. A  to się znowu z wolą Bożą nie zgadzało. To choć kiedy na
wet i ze mną jak zaczął taką rozmowę, to mnie to wkurzało. Bo mu nie wiedziała, co 
odpowiadać. I słów brakowało. (śmiech)

[39]

— (...) Jak jechała lokomotywa i akurat jego wnuczki mąż jechał tą lokomotywą, 
i ledwo wyhamowali przed nim. I zaczęli coś tam, i chyba krzyczeć także na niego, 
a on im powiedział, że mu anioł powiedział, że on może chodzić, że umrze śmiercią 
naturalną i nic mu się nie stanie. W żadnym wypadku nie zginie. No wychodził z te
go założenia, że po prostu może chodzić, bo i tak go nic nie zabije. I umarł śmiercią 
naturalną. (...)

— Był tu u nas, deski strugał. Więc wujek Jurek się go pyta. Co sądzi o kimś, kto 
wierzy w Boga, do kościoła chodzi i należy do komuny, do partii się zapisał. No to 
on mówi, że do niczego to niepodobne. Alboś zimny, alboś gorący. Alboś katolik, 
alboś komunista. Więc w sumie powiedział, no moim zdaniem, tak dość rozsądnie.

— ( . . .) Poważnie go traktowali?

— Z przymrużeniem oka. Nikt oprócz niego w tego anioła nie wierzył. Ja słyszałam 
taką wersję, że jego żona będąc panną, chodziła z jakimś piekarzem, który się spa
lił: oblał się jakimś środkiem i podpalił. Ta jego żona była w ciąży. I on się z nią że
niąc, wziął kobietę, która była w ciąży z innym, i to była hańba. Jak się mu urodziła 
pierwsza dziewczynka, zawczasu. I on nie wiedział, że ona była w ciąży. Ale to jest 
na zasadzie: „Jedna pani drugiej pani”.

[34]

— No był pośm iew iskiem .

— Ale ja na przykład, to ile razy się z nim spotkałam, to on zawsze ze mną poroz
m aw ia ł. (...)
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— Proszę pana, on był bardzo mądry!! Tylko nie z każdym mógł rozmawiać, bo jed
ni go brali za wariata, za głupiego, a ja to go bardzo ceniłam, bo z nim nieraz rozma
wiałam. Z  tym że on się nie mógł pogodzić z tamtejszym ustrojem...

— On to wierzył w księdza, w d z ied z ica .

— Jego to tak komuna denerwowała. Na przykład jak do mojego biura przychodził 
[rozmówczyni była radną], to zawsze mówił: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”, bo to niby tak się nie mówiło, to on tak specjalnie. Ja mam wrażenie, że 
to sąsiedzi zrobili z niego takiego wariata, bo on nie był wariat, proszę Pana, nie! 
Miał może jakieś, na pewnym punkcie, powiedzmy, tych aniołów, ja k ie ś .

— Bo on miał taką chłopską wiarę, proszę Pana, twardą, prawdziwy chłop był, na 
kompromis nie s z e d ł .  (...)

— To mówili na niego „wariat”?

— No! Wariat, głupi K., K.-wariat, Aniołek, głupi A n io ł .

[47]

— Ach, tak. On już zmarł dosyć dawno. ( . )  On miał takie swoje zasady. Kiedykol
wiek zaczął z Panią normalnie rozmawiać, to zawsze schodził n a .  Ciężko było na
zwać, że on był głupi. Zawsze schodził, że on rozmawiał z aniołami. Że miał jakieś 
widzenia. To tam inni znowu twierdzili, że ktoś się przebierał. ( . )  Z  kim się spot
kał, to opowiadał, że miał widzenie aniołów. ( . )  Ale nie uważam, żeby on był nie
normalny. Tylko jakieś takie miał, faktycznie. On był częstym gościem W. Ja to tyl
ko pamiętam, jak stał, rozmawiał z gospodarzami i te jego rozmowy zawsze scho
dziły do tych jego widzeń, że miał sny. Jak podatki, to on mówił, że anioł mu powie
dział, że nie należy płacić. Ja nawet nie wiem, czy on to zgrywał, czy po p ro s tu .  
Nie uważam, żeby on był niespełna rozumu, tylko miał takie jakieś zasady. Był mo
że taki antykomunistyczny, anty tego ustroju, który był. (...)

— O nim nikt nie mówił, że jest głupi. On też dużo w tym dworze pomagał. Albo jak 
mu ktoś chciał zapłacić za pracę, to on je przyjął, ale tylko w takiej formie jak przed 
wojną. No to były jakieś sprawy groszowe. No to potem tam szli, żonie dopłacali. 
( . )

[40]

— Ale czasem miał i takie, że i mądrze powiedział, że umiał odpowiedzieć. Ja raz 
idę z kościoła z niem i opowiada mi, jak Rosjanie przyszli do niego w 1945 roku 
i namawiali, żeby im był dał horyłki, to znaczy wódki, to mu dadzą porządny woj
skowy płaszcz. No wtedy taka bieda była. „A ja mówię im: «Co to, to nie!». B oja 
w domu wódki nie miał, a pójdę do sąsiada po wódkę, to co oni mi z moją żoną na 
ten czas zrobią”. Nie poszedł, nie chciał płaszcza. A ja mu mówię: „Toś ty źle zro
bił”. „A to dlaczego?” A ja mówię: „To się nie zmydli, bo nie z mydła, a płaszcz byś 
miał”. A on mi popatrzył tak surowo na mnie i mówi: „D.! Nie ma piczki na pożycz
ki!”. (śmiechy)
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Teodor

Zmarł około 13 lat wcześniej przed badaniami. Stary kawaler. Wychowywał się 
od dzieciństwa bez rodziców — z ciotką, dziadkiem. Bohater komicznych opo
wieści i powiedzeń z powodu swej flegmatyczności, wyglądu, sposobu pracy i ba- 
łaganiarstwa. Sporadycznie obiekt żartów i wyśmiewania. Mieszkał w złych 
warunkach, bałaganie, razem ze zwierzętami; wstydził się tego, nie wpuszczał 
księdza po kolędzie. Towarzyski, często odwiedzał sąsiadów, lecz nie miał wyczu
cia form towarzyskich. Pracował w zakładzie przemysłowym, znał się na wielu 
rzeczach, majsterkowicz, elektryk. Wierzący, ale zapominał o świętach i wówczas 
pracował.

[19]

— Ja kiedyś opowiadałam Anetce o Dorusiu. To był nasz sąsiad, tak my go nazywa
li. To był nasz sąsiad, mieszkał sam, w domu miał wszystko: kury, jabłka, no wszyst
ko, blachy, wszystko miał w jednym pomieszczeniu.

— No bo rodzice pom arli...

— Z  ciotką mieszkał, później z dziadkiem, wszystko pomarli, został sam.

— Wchodziło się do domu, a nad głową latały kury i on był t a k i .

— My zwykle po jaja do niego chodzili i w o ła li .

— I on był taki, że jak szedł z pociągu, to zawsze tu przychodził do mojej babci i za
wsze miał cukierki, ale taki był powolny, że myśmy stały z ciocią jeszcze i czekały, 
kiedy on te cukierki wyciągnie, a on otworzył torbę i zaczął gadać, a my nad tą o t
wartą torbą, i tak chyba z godzinę tak stał, a my czekały, ale się nie doczekały, bo 
poszedł do domu. Za jakiś czas my poszły do niego i on gdzieś wyszedł, a my patrzy
my na takim kredensiku stoi ta torebka z tymi cukierkami, które nam miał dać, o t
wieramy tą torebkę, a tam są spleśniałe czekoladki.

— Choinkę zrobił, to ta choinka siedziała cały rok. Flagę powiesił pierwszomajo
wą, to ją ściągał na Boże Narodzenie.

— Wszystkie święta obchodził.

— Miał radio, które sobie kładł na oknie, otwierał okno, cały B. s ły sza ł.

— Cały B. słyszał!

— A długo nie żyje?

— A z 10 lat. Mała ma 12, to on 13.

— A jak się na niego mówiło?

— Doruś! Teodor.
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— A on mieszkał z jakąś kobietą, miał żonę?

— [Wszyscy]: Sam.

— Od urodzenia.

— I nie znalazł sobie baby?

— No on się nie śpieszył.

— Zanim on doszedł do panny, to zeszło pół roku i panna już dawno za mąż wyszła.

— Panny były i stare panny, jedna to i 100 lat miała, a wszystko pannami były. Tacy 
to chcieli, to one nie chciały. (...)

— No okropny bałagan, mówię ci wszystko, też ziemia, bez podłogi, bo tam była ta
ka sień, kuchenka i pokój, to w tym pokoju to znośnie, bo tam miał podłogę, taką 
antyk-szafę (śmiech), jakieś tak łóżka, a pod tymi łóżkami miał skrzynki z jabłka
mi, bo tak se przechowywał. I tyle tego miał, no nie? Stół tam miał? Nie wiem. 
A w k u c h n i! . To było wszystko!! Warsztat, b lach a rk a .

— Nie trzeba było wychodzić. (...)

— A do kościoła chodził?

— [Wszyscy]: Jak zdążył! (śmiech) (...)

— Tak, wszyscy mu pomagali, z gospodarstwem.

— To był mądry człowiek.

— Czytał dużo bardzo.

— Bardzo dużo czytał, słuchał radia, on był wielki polityk. (...)

— Znał się na wielu rzeczach, ileś tam książek przeczytał.

— Znał się na rolnictwie, na ogrodnictwie, no nie wiem na c z y m .

— A uważali, że jest mądry?

— Na swój sposób; jakiś tam uczony, po szkole, nie zrobiłby prostej rzeczy, którą 
on, nie wiedząc nic, zrobił fachowo. (...)

— On bardzo często tu u nas w domu bywał.

— Tylko jak przyszedł po południu, to po północy wyszedł.

— Ale był nieszkodliwy, siedział, opowiadał. (...)

— O wszystkim opowiadał, a to t a m .

— Tylko bardzo często szedł do W. na piechotę, bo nie zdążył na pociąg. (...)

— Powolny. Takiego flegmatyka nie widziałem. Było takie zdarzenie, miał posiany 
owies, ja pracowałem w fabryce maszyn i ten owies był dojrzały, a on pracował na
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rafinerii. No to dobra, pomogłem mu to kosie i zostały jeszcze trzy pokosy tak 
przejść, ja na drugą szedłem, on to miał dokosić, a do wieczora miał czas. Przycho
dzę na drugi dzień, patrzę, to stoi. Mówię: „A co, Dorek nie skosił tego?”. „Nie!” 
Na drugi dzień go spotkałem i się pytam: „Czemuś tego nie dokosił?”. A on mówi: 
„Bo radio naprawiałem!”. Już mnie cholera wzięła, ja się męczył, żeby to skosić, 
a on znawca, no pewno, że tam zrobić...

— Zawsze sobie naprawiał, nigdy nie wyrzucił radia ani niczego, tylko naprawiał, 
wszystko se zrobił. (...)

— A bardzo dobre ludzie byli. [rodzina]

— Tylko on został tak ooo! Mało się wychowywał. U dziadka, potem był z taką 
siostrą, nie siostrą własną, ty lk o .

— My już dawno robili wykopki, a u niego dopiero żniwa były, ale był pracowity.

— On lubiał pracować. (...)

— No, i ta rodzina często pożyczała.

— Ale on lubił tak sobie gdzie iść. Najwięcej siedział u nas, u tego W. na górze, tu 
u sąsiadów.

— Tak lubiał posiedzieć, no bo w domu samotny b y ł .  (...)

— On koło elektryki umiał zrobić dużo.

— No bo on przecież był elektrykiem. On był samowystarczający.

— A to może nie było bezpieczne, co on robił. ( . )

— A ktoś się z niego śmiał, że tak nie nadąża?

— A byli tacy, ale wcale nie dużo.

— Nie no, śmiali się trochę. No przecież mówili: „Śpieszyć się jak Doruś”. Jak ktoś 
gdzieś szedł, a już było późno, to mówili, że się śpieszy jak Doruś.

— Co to był za człowiek! No to on naprawdę ciągle się spóźniał. Ciągle się grzebał, 
jak zamykał drzwi. Zawsze miał po co wrócić do domu. Taki zapominalski.

— No bo on nie miał nic na swoim miejscu w tym domu, to jak mógł znaleźć?

— (...) On mówił, że wszystko musi mieć pod ręką.

— Wszystko miał pod ręką — młotek miał na piecu. To jak kto ma bałagan, to też 
się mówi, że chce jak Doruś mieć wszystko pod ręką. To przeciwnie jak M., ten to 
tak robił porządki zawsze, że drzwi wszystkie miał otwarte, żeby mógł szybciej 
przebiegać, to go za kawalera nazwali Powietrznicą. (...)

— A ja słyszałam, że jak się żadnego chrześnika nie ma, to znaczy, że jeszcze diabeł 
ode mnie nie odstąpił. I  ja sama się, dwa lata temu, na chrzestną wprosiłam.
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— A ten Teodor to miał chrześnika?

(wybuch śmiechu)

— [Chórem]: Oj, on był proszony... (śmiech)

— Ale nie zdążył! (śmiejemy się wszyscy)

— Nie zdążył przyjść do kościoła.

— Jak zawsze się spóźnił. Kościelnego musieli wziąć za chrzestnego. (śmiech)

— To może dobrze, bo jakby chrześnik się wdał, to by nigdy nie zdążył?

— Oj, były z nim przeboje.

[24]

— Aj, to był chłop! On nigdy nie szedł do pociągu wcześniej, ino tak na parę minut. 
A myśmy z D. wiedzieli, że on strasznie lubi gadać. Myśmy na drogę do torów wy
chodzili gadać z nim, a pociąg tylko piii! I pojechał.

— A to z Pana żartowniś!

— He, h e .  Ale mnie się później go żal zrobiło i już tak nie robiłem, ale chłopoki to 
ciągle. A Dorek jak nie podskoczy! Wszystko mu wypadło, ubranie się przekręciło 
i jak nie wypalił przez las! Oj, co śmiechu dawał. To był dziwny człowiek. Jedno, że 
się spóźniał, drugie — że był t a k i .  n o .  on drzewa nie rąbał, przynosił z lasu całe 
drzewo, otwierał wszystkie drzwi i tak wkładał do pieca czubek, reszta jeszcze 
przez drzwi wyglądała. I tak opalał. (śmiech) Zima czy lato, nieważne, tak upychał. 
A jak kto to zobaczył, to pytał: „No co on? Zwariował?”. Nieraz jak do niego do do
mu ja wlaz, to tam była sodoma i gomora. Nie miał tak jak inni, co porządki mają, 
no ale tam no to dosłownie nie było gdzie stanąć. (...) Jak mu kto rok temu paczkę 
dał, to ta paczka przez rok nieruszona stała. A jak se jajochę — czyli jajecznicę — 
robił, to tak se gałęzi świeżych podłożył, że skwarki miał czarne od smoły. (Pan Jó
ze f zanosi się od śmiechu) Ech, on nic nie umiał. On taki dziwok b y ł .

[25]

(śmiech)

— D o ru ś .

— No, Teodoruś-Doruś, co to był za człowiek! No tak był nieskory do wszystkiego, 
że aż straszne!

— Straszny gospodarz!

— Tak! To my już ziemniaki kopali na zimę, a on kapustę okopywał dopiero. 
(śmiech) Oj, było z nim śmiechu! Taki spóźnialski! Z  niczym nigdy nie z d ą ży ł.

— Ale on zawsze wszystko sam chciał zrobić. Nikogo nigdy nie chciał.
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— No, nigdy nie dał sobie pomóc. Nie. Ani na nic się nie żalił, urosło mu lub n ie ... 
Jak sadził, to mówił: „A urośnie co, to urośnie, nie, to nie”. (...)

— On porządku w domu nie umiał uszanować. Wszystko tam było: gałgany, rupie
cie, ech, szkoda g a d a ć .  Ale dusigrosz b y ł .  (...)

— Z  tego względu go lubili, że tak pracował i że właśnie dusigrosz był. Zbierał pie
niążki, tak jak trzeba, ale jeść sobie żałował. Jezu, co on jadł! Żałował sobie! Onja- 
łowe ziemniaki opiekał na b la s z e .  Byle co. Tylko składał. Ale jak kto chciał poży
czyć — pożyczył każdemu. Nie odmówił. Tyle że mu czasem nie oddawali, on się 
nawet nie upominał. (...)

— No taki był głupi! Pracował na ludzi, od ust sobie odejmował, składał na 
książeczki — potem pożyczył i koniec.

— ( . )  Ludzie to szybko zobaczą, że ktoś głupi, a jak serca nie mają, to wykorzysta
ją to z a r a z .  On zawsze pożyczył. A  powiem Pani w sekrecie, że najwięcej go tak 
wykorzystywali z rodziny. No ci to byli bezczelni!

— Nie oddawali?

— Skąd! Jeszcze uważali, że im się należy! On się tak dawał tak wykorzystywać. 
A dziś to nawet na mszę nie dadzą, grobu dobrze nie sprzątną. A powinni mieć 
dług wdzięczności! (...)

— No wyśmiewali się z niego, że tak se daje. A to, że ślamazarny, he, to przecież by
ły główne żarty na ten temat. No to go specjalnie nawet zagadywali, zatrzymywali, 
jak miał mało czasu do pociągu. (...)

— On się nic nie przejmował. Zdąży — to zdąży, nie — to nie. On lubiał z ludźmi 
gadać. (...)

— No to do tej pory się mówi: „Idziesz jak Doruś” albo: „Śpieszysz się jako Teo
dor”.

— Tak! A on przychodził na stację, a pociąg mu ino mignął. Więc wracał do domu, 
zostawiał kalesony, żeby mu nie było za gorąco, i przez góry do G.!

— Albo on zasypiał w wagonie i przejechał naszą stację nieraz. Potem daleko wra
cać.

— No mówię, było z nim śm iech u .

— A on miał żonę?

— Nie, stary kawaler, ale on nie żył długo, bo na raka zmarł. Cała jego rodzina na 
gruźlicę zmarła! On na początku mieszkał z dziadkiem, bo inni zmarli, a potem 
zmarł dziadek i on sam był.

— A jak się ubierał?
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— O Jezu! On strasznie lubiał taką starzyznę. Nieraz tak się śmiejemy: jakby Do- 
rek żył, to te stragany ze starymi ciuchami, co on by se nakupił. On lubiał się tak 
przebierać w te stare rzeczy! On się tak napokazywał: „Jakie to mocne!”. Ile on się 
w tym nachodzi! On nigdy nic nowego nie kupił. Tylko stare, to uwielbiał. (...)

— Do sąsiadów to chodził. Ale on nie miał wyczucia, przyszedł po obiedzie, a do
piero po północy szedł! Ględził i d rzy m a ł. A żeby go czym poczęstować, to parę 
godzin trzeba było go namawiać: „No zjedz coś Doruś”, a on zanim się przybliżył, 
zanim się podsadził, zanim łyżkę wziął. Dziwny taki typ człowieka. (...)

— (śmiech) On się cieszył niby tymi pannami, o ożenku gadał, pokazywali mu róż
ne p a n n y .  Kto żyw — to mu drużbował. Ale jak go wozili do jakiej, to mówił: 
„Jakby co warta była, to by do dziś ją z ła p a l i .”. (...)

— No śmiali się z n ie g o .

— No proszę Pani! Jak była niedziela, to on odwodnienia robił, kilofami kopał. 
Sąsiedzi mu mówili: „Doruś, dziś święto”, a on nic się nawet nie odezwał. (...)

— On księdza nie wpuszczał właśnie! Straszny miał bałagan w domu, a posprzątać 
nigdy nie zdążył, bo on z niczym nie zdążył, no to on się zamykał. Ale jaki to był 
dziwny typ. Wie Pani, on sąsiadom zostawiał kopertę z pieniędzmi, a on udawał, że 
jest w pracy. Mówił: „Jak ksiądz będzie po kolędzie, to mu ode mnie dajcie”. Z a
wsze udawał, że idzie na zmianę. Raz tak było, że zostawił kopertę u sąsiadów, 
a sam, że niby do roboty. Ale tym razem ksiądz szedł od drugiej strony, że nie był 
najpierw u tych sąsiadów, bo by powiedzieli, że on w pracy — ale od niego zaczął. 
No i ten ksiądz, i chłopaki weszli do niego. A on zdębiał. Bo tu ksiądz, a tu taki bała
gan! I on powiedział tym chłopakom, co ksiądz z nimi był, żeby ksiądz nie wchodził. 
( . )

Klajnys

O d la t n ie żyje. Z m arł około  60. ro k u  życia. O pow ieści obejm ują okres m niej w ię
cej pó ł w ieku. Ż onaty , m iał dzieci. C ałe życie pracow ał dorywczo u  różnych gos
podarzy, we dw orze. P ostać  błazeńska, pośm iew isko wsi. P rzem aw iał, m ówił 
um oraln ia jące  m łodzież kazania. N a  opow ieści składają się p rzed e  wszystkim 
opisy kom icznych zachow ań. U w ażany za nieszkodliw ego dziwaka, „głupiego fi
lozofa” .

[33]

— Co on tu chodził! Śpiewał, gadał! Ale on nikomu nic złego nie robił! Też taki po
bożny, kazania przy kościele wygłaszał. To go tak napuszczali: „Ty, Klajnyś, po
wiedz kazanie!”. To on właził na murek czy na coś, ludzie z kościoła wychodzili, 
a on kazanie mówił: „Łażą te dziwki tam na ten cmentarz, na pole! Dziewczęta, źle
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robicie, jawnogrzesznice!”. Potrafił takie rzeczy gadać, jak zaczął, to gadał i gadał, 
a ludzie się śmiali.

— No słyszał nieraz, że ksiądz krzyczał, to on też tak, naśladował księdza. Wszyscy 
mówili, że by był ksiądz z niego. Biedny był. (...)

— On służył po gospodarzach, na poniewierce był. Do tego dworu w Ł. poszedł na 
ostatku, długo robił. (...)

— Ci młodziki bardziej: „Powiedz kazanie, powiedz kazanie!”. Ci starsi, to n i e .

— A on usłuchał i na poważnie, grożąc tak tym „dziwkom”, mówił te kazania. (...)

— On był spokojny. Robił normalnie, jak go ktoś poprosił, dał mu jeść, to normal
nie robił. Ino może sam od siebie, to nie wiedział, co ma robić. Jak mu kazali, to ro
bił, a tak, to za głupi był.

— A mówili na niego, że wariat?

— Nie, nie, nie, tego nie słyszałem. Zawsze się mówiło: „O, Klajnyś idzie, to będzie 
kazanie gadał”.

— Ale on już pewnie dawno nie żyje. On był nie z naszej parafii, tylko z P. Nie sły
chać już o nim od dawna, na pewno nie żyje.

[19]

— Jak tam dziewczyny z chłopcami, to będzie ukarane, kara boska.

— „Ludzie! Odwróćcie się do światła!” — do dziś pamiętam.

— (...) To go tak znali. To mu coś dali, kupowali jakieś cukierki, coś tam, nieraz 
dali mu jakiś stołek albo coś tam, torbę, taką z cukierków mu założyli na głowę, tak 
ci młodzi się podśmiewali, że on te kazania. Podszedł który z tyłu, pod pachy go 
podniósł. Byli tacy muzykanci, jak przyszedł na wesele, był taki Mietek na skrzyp
cach grał, to był taki filozof chłop, jak była tam noga jakaś, kura była czy co, to on 
pozjadał mięsa, nazbierał tych kości, przyniósł mu, tak go robili w konia. (...)

— A on miał żonę?

— Miał. Żonaty był, miał córkę i syna. (...) Żona normalna, on tak nie b y ł .  on 
miał swoje jakieś upodobania, zachodził, głosił jakieś kazania, różne. A później na 
starość to dostał takie t e .  na organkach chodził i g ry w a ł. (...)

[29]

— A to ten Janek Klajnyś (śmiech), to łun był z P., to łun się nazywał, a Klajnyś go 
przezywali, jak mu dali kieliszek wódki czy wina, to łun kazanie p ra w ił .  ( . )

— No, jego brat też taki niby ożeniony był, miał dzieci, ale chory był, to ten Klajnyś 
mu mówił tak: „Jak pójdziesz do nieba, to ja  dostanę list od ciebie, tylko mi na
pisz”. To ktoś to słyszał i przysłał mu taki list, niby że od tego brata, zaadresowane
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było z Rzymu niby. Z  Rzymu przyszedł list, że ten brat tam żyje, że mu bardzo do
brze, to łun znów chodził i wszystkim ten list pokazywał, że z nieba dostał. (...)

— Tak, to krzywdy by nie zrobił, ale panny lubił chwytać. Do panienek to się brał, 
z tyłu podchodził i .  niespodziewanie!

— No on to był jakby troszkę nienormalny, tylko nie był tak szkodliwy, żeby komuś 
krzywdę zrobić. Może był nachalny, ale to jak raz, ale tak ogólnie, to chyba n i e .
(•••)
— Tak to całkiem normalnie, tylko mowę miał nie całkiem wyraźną, tak się ślinił, 
jak mówił. (...)

— Łun takjak się do roboty wziął, to robił, najwięcej to krowy pasł, taką starą har
monię, grał se i śpiewał.

— Ale umiał grać? Talent miał?

— Nieee, tak se brzęcoł, krów se pasł i grał. Te krowy się przyzwyczaiły do niego, 
szły pomału za nim, a on stale to samo śpiewał. (...)

— A tego K lajnysia . kto nie rozumiał, to powiedział, że on jest głupi, ale łun nie 
był głupi.

— On był tylko niedorozw inięty.

— O właśnie, był niedorozw inięty.

— . N a  swój sposób.

[34]

—  Ta jego rodzina, to ponoć była bogata, gospodarska. No on się po prostu taki 
urodził. (...)

— (...) Jak dziadyga, nosił byle łachy. Kto mu tam co dał, to w tym chodził. (...)

— No można powiedzieć, że dziad.

— Ja to odnoszę wrażenie, że przedtem to ludzie mniej dbali o takich. Teraz, wie 
Pan, są specjalne szkoły, są specjalne zakłady, no nie było tak tego mongolizmu, 
jak teraz, nie było tych porażeń mózgowych. Teraz jest wiele chorób takich cywili
zacyjnych. A przedtem, jak ktoś taki był, to se żył, siedział se w domu, nikt się nim 
specjalnie nie zajmował. Weźmy tego C. chłopak, to to dziecko było właściwie z pi
jackiej rodziny. Żyje to dziecko chyba do dziś, ale je tak ukrywają. Tu w Sz. u tych 
M. też tak matka ukrywała tego chłopaczka w takim chlewiku, dobrze, że już 
umarł. Ale tak, to już teraz nie ukrywają ludzie.

[31]

— ( . )  O karze boskiej! Dwam jego kazania słyszał, to mówił, jak to zboże wygnie
cione od tych bezeceństw, co tam ludzie wyprawiają z tymi pannami. Cudzołóstwo, 
to, tamto. (...)
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— On był, zdaje się, przy bracie, a on chłop niczego sobie, nie żaden kalika. Robie 
mógł, tylko cosikmiał nienormalnego w głowie. Bratu pomagał. (...) U  brata robił, 
ale i u nas w Sz. czasem pomagał, krowy pasł, wodę nosił, robił, r o b i ł .  (...)

— No był trochę taki filozof, głupi filozof.

— A on czytać umiał?

— Eee, on był analfabeta. Dawniej było dużo analfabetów. A on w głowie dobrze 
nie miał, to go rodzice do szkoły nie posłali. ( . )  No ten brat go ubierał, starał się 
trochę o niego, ale on był taki dziad, ale znowuż jakoś dziwacznie to nie był ubrany. 
To dzisiaj gorsze Klajnysie chodzą. Jak tak dzisiaj popatrzeć, to dziwacznie chodzą 
ubrani, on normalnie wyglądał. (...)

Peter z Brogu

Zmarł na 10 lat przed badaniami w wieku około 80 lat. Opowieści obejmują okres 
mniej więcej pół wieku. Stary kawaler. Opuścił dom rodzinny, zamieszkał w zbu
dowanym przez siebie (według niektórych wersji — z pomocą społeczności) pro
wizorycznym domostwie („buda zbita”) w lesie, z dala od wsi. Dopiero na starość 
zaopiekowała się nim rodzina. Podkreśla się niezwykle prymitywne warunki jego 
egzystencji, urządzenie domu, jedzenie, ubiór. Wyróżniał się powierzchowno
ścią: czarną brodą, potężną posturą. Uważany jednocześnie za przystojnego 
i „zdziczałego”. Pojawiają się sprzeczne wątki dotyczące jego choroby psychicz
nej. Budził respekt, w młodości był znanym w okolicy „bitnikiem”. W opowie
ściach łączą się uczucia poważania i strachu. Podkreślał swoją samodzielność, 
siłę, samowystarczalność, panowanie nad własnym losem.

[57]

— (...) Ale Panie, takiego człowieka Pan nie ujrzy i nie widzioł. Zbudowany b y ł .  
o pieruna, chłop był taki zbudowany c o .  silny i dziki taki, można by powiedzieć. 
(...) Dziki, on w takim szałasie mieszkał, co Pan by normalnie tam nie wszedł, bo 
s i ę .  Bo ja tam był u niego nieraz, bo to był strasznie dobry chłop, kulturowy taki, 
tylko że t a k i .  Ale naprawde był uczciwy człowiek, delikatny, ale tak r z u c o .  Miał 
taki barak postawiony, co dziury w powale były naokoło i tam całkiem mieszkał, nie 
miał pieca w ogóle. Kamieni naskładane i tak palił, i tak zył całkiem na dziko, zdro
wy był taki, no on se pojadł grzybów prawdopodobnie, ja nie wiem dokładnie, ale 
kto wie, czy nie grzybów, i zatruł się, i umarł, ale się widziało, że nikt nie da mu, na
wet Pan Bóg, rady. Taki był silny. On jak poszedł do sklepu, to jak tak kupił wędli- 
ne, takie przypsute za to już.

— Dziesięć chlebów albo i dwanaście, nie?! Do wora i na plecy, ha, ha.
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— Do wora i tako, to tak śmierdziało, że wie Pan co, jak tak więcej zaśmierdział, 
jak tak się szło koło niego, to taki czuł normalnie od niego. Pieczywo sie zepsuło, 
a troche trąci, wszystko zjadł, nic mu nie było! On zabił krowe w jesieni, jeszcze cie
pło było i łowiesił mięso na tym pasie, i on to urzynał, jadł, gotował, czy nie gotował, 
jadł i nic mu nie było. Taki był zdrowy! (...)

— Bo on był straśnie urodliwy człowiek, tak był ładny i porządnie zbudowany (...) 
i oni go do wojska. Do szkoły nie bardzo chodził, czytać to pewnie nie umiał, uczyć 
się nie chciał i chcieli z niego koniecznie zrobić starszego, żeby na zawodowego go 
wziąć, z wyglądu! No bo tak wyglądał, ale to był człowiek ładny, że sie taki rzadko 
trafiał. I oni go na siło przymusali, ale tak na siło, tak dawali mu w kość, że on juz, 
od tego czasu, nie był normalny. I pisał tu do wsi, żeby go ratować, bo mu takw woj
sku dawali ciągi, i dopiero wójt odpisał, ze do szkoły nie chodził, że to takie warun
ki miał, bo oni daleko mieszkali. Do szkoły to on i moze nie chodził, może cytać nie 
umiał i wtedy go popuścili, i od tego casu tak sie [?] ze światem, tak zeby świat się 
jego bał. Sam se chował buhaja, barana takiego, co tak bódł, co nikt do niego nie 
doszedł, i tak cichutko żył, ze światem nie miał styczności. (...)

— On jak jedzie do lasu, bo tu u nas przedtem drzewo wozili końmi, gekami taki
mi, to on jeździł do lasu i woził drzewo krową i bykiem. To jak krowa była słabo, byk 
był wielki, byk był silny, to on z krową ciągnął, pomagał! Ale Panie, wiela on miał si
ły, to sie nie da opowiedzieć, no taki był, no nienormalny był. (...)

— Bo on miał takie swoje pomysła, on był chłop taki naprawde — zarost był póź
niej, brode se zostawił, nie golił się. Włosy miał takie kręcone, ale carne, ale takie 
wielkie, ładnie mu się kręciły. To spodnie to miał tak zdarte, naumyślnie! Specjal
nie zdarł, a jak se, jak mu się tu spodnie wydarły [w kroku], to zabił króla i do góry 
kudłami se tu tak to przysył, naumyślnie, i tak do sklepu do gminy, wszędzie tak 
chodził. To, wie Pan co, on był taki, że on nie płacił podatków, bo odpłaty było nie 
tak mało. On nie płacił podatków w ogóle. (...)

— ( . )  Ja zaszedł do niego, to wie Pan co, na klepisku tak, co gnój na tym siedzi, by
ło tak gnojówki [do kolan], to on se wzioł znalazł gdzieś opony i on z tego zrobił bu
ty! Wzioł takie kawałki długie, tu było tak prawie krzywe, tu se sprężyną, tu prze
wiązał sznurkami i tak ten obornik nosił w tych butach, w tych oponach. Jak mnie 
ujrzał, to sie wstydził trochu, to mu później: jak to było? Ale później przysedł, bo 
my długo siedzieli sobie gadali, bo to taki rozgadany, ucciwy cłowiek, ale takie po
mysła miał. ( . )  I bywał strasznie zły. Jak by go kto był zgniewał, to juz by był go za
bił, taki był zły. ( . )  E, to on przedtem, jak był młody, to on tu bijał chłopaków, we
sela jak były, to się przedtem bijali, bo to s i ę .  To Petra to się bali straśnie, on to by 
zabił jak, silny był i zawziuty był. (...)

— Miał [dziewczynę], on chodził, ale co tam było, że sie nie żenił, to ja nie wiem, 
(...) nie, bo wie Pan co, on był tak grzeczny, że kiedyś tu w górze był kiosk, ja tam 
poszedł wieczór, chłopaki pili piwo, to Peter mu gadali, on sie nie zgniewał. „Peter, 
napijes się?” Wypijoł. To mu dawali to piwo, to go tak upili, że siedział taki smutny, 
ani sie nie gniewał, ani nic. Naprawdę był dobry. (...)
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— A żartowali sobie z niego troszkę?

— Nie, nie żartowali, on był za porządny, żeby żartować. On był tak uczciwy, że nie 
było co głupio gadać, b o ... rzeczywiście on robił zawsze za siebie, on sie tak ubie
rał, tak sie do kościoła zaszedł, broda, włosy takie, to tak wyglądał jak sowa ta, pu
chacz, i ładny był, porządnie zbudowany, porządny człowiek. (...)

— To on był na weselu, porządnie się zachowodził, porządnie był ubrany, porząd
nie, aby tak, co on chciał pokazać, ze nie jest dziadem, to Panie, on sie tak zaobe- 
szedł, że mało kto tak się umie zaobejść. Lubił tak, żeby był inny od ludzi. Takie coś 
miał w k rw i .

[51]

— A tak. Chodził kominiarz, bo to przymusowo było. No i chciał drabinę, nie miał. 
Przystawił mu tą o to na siano. I gada: „Leziesz, czynie leziesz?”. Ja pamiętam tego 
kominiarza, bo to był taki wysoki, szczupły chłop. A Peter morowy był strasznie. 
Jak go złapał za tyłek i za kołnierz, pieprznął, na dach wycisnął. Więcej kominiarz 
do niego nie przyszedł. No on był taki silny. ( . )  I to tak było, że i gada: „Wymiataj 
mi, ja  idę po pieniądze”. To jak poszedł i przyszedł z pieniędzmi, to już kominiarza 
nie było. Ani pieniędzy nie chciał, ani nic. Już go omijał. To on był taki silny, że po
dobno, bo tam był pański las wszystko, że ten mu kazał hrabia cały, co były jego la
sy, gada, że co se uniesie, to może. Całe drzewo na dom zniósł.

— A ksiądz chodził do niego?

— A ksiądz chodził, ale on nie przyjmował u siebie, bo u niego to było tak: paleni
s k o .  Był piec. Taki duży podobno, no ja tam nie byłem. Stołków nie miał, tylko 
pniaki i tak dalej. To on tak na dziko, proszę Pani, żył. I to się tak kurzyło, bo tam 
palenisko było. To jak szedł do kościoła, to już go czuć było dymem, tak że już nie
którzy to nie mogli koło niego stać. To on chodził do sąsiada na kolędę.

— Tego to ja nie widział, ale mówili, że robił se buty takie z opony od wozu. Jak gó
ral ma te kierpce, to on to obwiązywał i miał. No i tu był taki wypadek — zaraz na 
granicy w R. był taki strażnik do lasów, pilnował — od szkoły łowieckiej. To tu przy
jeżdżali Niemcy na kozły. No i to gdzieś chodzili na rano i ich złapał deszcz. To było 
ładnych pare lat i to sam opowiadał ten strażnik. No i uciekali przed deszczem pod 
ten dom Petera. Chcieli się schronić. No i wyszedł ten Peter Piotr — włosy takie 
długie, kręcone, brodę miał. Te opony na nogach, obtargany. Ten Niemiec tak pa
trzy i za ten karabinek, nie wie co. Ale ten [strażnik] mówi, żeby nie. S. Tadek 
[strażnik] to go znał dobrze, przeż tam nie raz: „Dzień dobry, Pietrze”. I Piotr przy
szedł, Niemiec poczęstował papierosem. No i na tym się skończyło. A  oni mieszka
li w G. w hotelu, te Germańcy, i to była cała kupa. No i tam przeż tłumacz był, mu
siał być. No i jeden Niemiec drugiemu opowiadał, jakiego dzikiego człowieka wi
dział. No i to przecież jeszcze było wtedy za Gierka — no to, że taka kultura 
i te sprawy. No a ten Niemiec opowiedział wszystko i żałował jeszcze, że nie miał 
aparatu.
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No to go [strażnika] zaraz zawezwali, bo to nie było tak lekko jak dzisiaj — to była 
dyscyplina raczej. To jeden tam mówi, z koła łowieckiego, chyba łowczy, gada: „Co 
to tam było? Gdzieście tam byli?”. Ten mu mówi, że jest taki i tego. „Ty skurwysy
nie — gada — nie wiedział, że jest?! Nie mogłeś do drugiego domu, bo niedaleko, 
ich zaprowadzić?! To Niemiec musiał widzieć takiego?! Przecież takiego to na pół 
Polski by nie znalazł!”. To jemu [Piotrowi] proponowali do S. do skansenu, żeby 
poszedł.

— No, oczywiście. No to by był ubrany tak. No, bo proszę Panią, on jak się tak ze
brał, miał brodę taką tego i postawę, to wyglądał jak dawny człowiek. Ale nie 
chciał. No miałby normalnie pensję, chcieli, by tam zamieszkał. (...)

— On nie chciał, żeby go ludzie oglądali. (...)

— On normalny taki był.

— On tak, to był normalny i jak to się mówi, on się umiał zachować. On się umiał 
wyrazić i nie przeklął, i wszystko. (...)

— To był stary kawaler, strasznie wybredny, a ta panna taka, a tam ta t a k a .  I nie 
chciał nigdy z pannami, no bo jakby było jeszcze dwoje dzieci, to on by se nie dał ra
dy. Ale ładny był kawaler. Kręcone włosy miał. Ja go widziałam, jak już starszy był.

— To on miał chyba 77, może 88 lat, jak zmarł. (...)

— (...) Jak krowę zabił na zimę, bo zawsze se krowę bił na zimę, to jak mówią, 
uwiązał sobie pod dachem i zimą kroił po kawałku i przez całą zimę krowę zjadł. 
(...) Nic się nie psuło, proszę Pani. Ja nie wiem, czy Pani słyszała o trójkącie egip
skim. Bo trójkąt egipski to są stare dachy na tej zasadzie budowane. Jest taki mo
ment gdzieś w którym tym, że na przykład tam Pani postawi, choćby jak gorąco by
ło, to się Pani nie zepsuje. I to jest naukowo stwierdzone. A  teraz są zamrażarki, te
raz są chłodnie, teraz jest wszystko, ludzie o tym nie wiedzą. I na przykład są tak 
zwane takie małe trójkąciki egipskie, które kładzie pod łóżko człowiek chory i on 
wyzdrowieje. To jest po prostu pewne działanie trójkątów. I pewne działanie trój
kąta tego egipskiego mają te dachy.

— A myśli Pan, że ten Peter mógł o tym wiedzieć?

— Na pewno. Wszyscy starzy ludzie wiedzieli. Ja pamiętam, jak dziadek mój wie
dział, kiedy siać zboże, kiedy nie siać. Oni zawsze na to uważali, co teraz ludzie nie 
uważają. Chociaż zaczyna kalendarz wchodzić — ten biodynamiczny. I coraz wię
cej tych kalendarzy zaczyna się pokazywać.

[52]

— Po prostu z tą siostrą nie chciał mieszkać, musiał nie chcieć mieszkać, no. Tu 
może na takie wystawienie eleganckiego domu samotnego nie stać było. No to 
uciął trochę tego drzewa w lesie — bo on dostał trochę lasu — no postawił ten do
mek taki prymitywny, no i zamieszkał w tym domku. No jest sam: ani mu ni ma kto 
do niego przemówić, ani mu nikt nic nie pomoże, żeby go tam uprać, czy jeść mu
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ugotować. On po prostu sam tak zdziczał od siebie. No Pani wie, jak to jest. No 
niechby Pani tak została samiuteńka tu we wsi. No i kawałek pola Pani ma, posta
wiłaby se Pani ten domek, no... Potem się zrobił taki jakiś, nie wiem... no nie 
wiem, od czego to w ychodzi. (zamyśla się) Ja Pani powiem szczerze, żem się go 
bała. Tegom nikomu nie zdradzała, nawet mamie czy komu. Bałam się go, szłam, 
to strach — łup, łup, byle szybciej, szybciutko, żeby go nie widzieć. Ja się go ba
ł a m .  (...) Ja tam nie widziałam, żeby — nie wiem, no może on lubił te dzieci — 
tam gdzieś dzieci się przyjaźniły za wiele tak z nim — na przykład on z jakimś dziec
kiem albo co. No może on dzieci lubiał, może go lubiły, ale ja nie.

[53]

— Musze Pani powiedzieć szczerze, mój stryj taki był. Bo mój tata to był Franci
szek, a miał brata Piotra (śmiech) i on w takim brogu, baraku mieszkał, tam gdzie 
moja mama mieszka, tylko on troszke niżej, całe życie tak, Pani, przemieszkał sam 
jeden. Ani się nie żenił, ani nie miał dzieci, miał kawałek pola, krową robił na tym 
polu, co se urobił, to zjadł, prymitywny był niesamowicie, z nikim nie c h c ia ł .  (...) 
No prymitywny, ani ubrania uczciwego nie miał, ani pieca, choć sam se postawił 
z kamieni i błota, na tym spał, na tym gotował, na tym piecu, no okropnie prymityw
ny. W domu mu się kurzyło, nie miał komina, tylko przez szpary, on nie tak dawno 
pomarł. Ale tam nie umarł, tylko u swojego bratanka. ( . )

— Taki on był prymitywny, że nie wiem, czy tak prymitywnego to dzisiaj jest. ( . )  
Taki obszarpany chodził, nigdy uczciwego ubrania na sobie miał. ( . )  Ani w nie
dziele, do kościoła bardzo mało chodził. Nie miał w czym po prostu, na tym polu to 
krowom robił j e d n ą .  co on se urobił, to jadła, ale co ona jadła i jak on sobie tam 
żył, to ja nie w ie m . barany chował! Przypomniałam sobie, to te barany pasł i je 
sprzedawał potem.

— Rodzeństwo kilkoro ich miał ( . )  jego bracia prowadzili życie jak ludzie, no tak 
normalnie jak na wsi. A on taki jeden tak zdziczał jakoś dziwnie, ta jego mama 
chciała, żeby sie żenił, jak mu dała pieniędzy, żeby sobie poszedł gdzieś na panny, 
to on poszedł i kupił sobie szalik i bułke, wyśmiał się z matki gdzieś między krowa
mi. ( . )  Ja to jak go juz pamiętam, to w tym brogu mieszkał, no i taki stary był na 
wszystkich z ł y .  ( . )  Z  nikim żadnej przyjaźni nie miał, z nikim. No to moja córka, 
jak juz był stary, to go poszła odwiedzić. A  tak to nie za bardzo, jak juz starszy się 
zrobił, to z tymi ludźmi prędzej porozmawiał. Tak to taki zdziczały, jak ja  go pamię
tam. ( . )

— Wszystko w izbie, wszystko razem mieszkało. I on miał byka, takie wielkie bydle. 
I on je bił, ale żeby Pan wiedział, zwierze sobie dobrze zapamiętuje, jak sie czło
wiek do niego odnosi. Kiedyś się spuścił, strasznie go pobódł. I wtedy podupadł na 
zdrowiu. A  jeszcze miałam powiedzieć, jak on spał tam na tym szczepanku, to na 
nim miał grzęde dla kur, to tam, gdzie on spał, to te k u r y .  srały z przeproszeniem! 
(śmiech) To ja wiem z opowiadania. ( . )  Tak ludzie opowiadają, ja nie byłam, nie 
widziałam. Taki był jeden obywatel na terenie G., reszta to są ludzie normalni. ( . )
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— A jemu nie dało się pomóc, bo on nikogo nie słuchał, z Panią porozmawiał, żad
nych rad nie potrzebował. Tak porozmawiać grzecznie, porozmawiał, ale rad już to 
nie. Jak mu ktoś co tam zaproponował, to nie, bo on wszystko najlepiej wie. (...)

— Ani nic nie chciał pomocy od nikogo, ani nie pomagał. (...) Ale wie Pani co, 
uznajo, że musiał być nie najgorszy, bo jednak na śmierć był zaopatrzony. (...) No 
ksiądz był u niego, wyspowiadał. Na śmierć był zaopatrzony elegancko. Pan Bóg 
dopuścił do tego, żeby umarł t a k .  No bo właściwie to on nikomu krzywdy nie ro
bił. (...) A on chodził do sąsiada na kolęde, zawsze tam chodził na kolęde. Nie 
wpuszczał księdza do domu. Bo może by i ksiądz szedł do niego, ale on nie chciał. 
( . )  No krowy były, kury były, wszystko razem, jak to się mówi, jak kasza w garnku, 
to jakże to mógł księdza puścić. Tyle jeszcze rozumiał na świecie. (...)

— Czy ludzie mu mieli za złe, że taki był?

— Wie Pani, że chyba nie. Tak się nauczyli i tak wiedzieli, że tak ma być. Pewnie, że 
może czasem porozmawiali między sobą czemu, dlaczego, po co. Przecież to był 
chłop porządny, mógł sie ożenić, życie prowadzić normalnie, ale jak on chce tak, to 
tak. Takie czasem pogawandki były na punkcie jego, no dlaczego się nie ożenił, 
przecież miał kawałek pola, był człowiek młody, porządny. Bo jak by go ubrać 
w ubranie, to był ładny, tak chłop zbudowany, nie był głupi czy tam coś, rozumny 
był, tylko coś tak, ja wiem, nie umiem wam tego powiedzieć. (...)

— Ci, którzy nie chcą [kontaktów], a to są tacy ludzie nieludzcy trochę, jak to się 
mówi, nie. Dobrzy ludzie, ale tacy nieludzcy — nie chcą z innymi obcować, nie, to 
tacy, to nie mają żadnej nagany. (...)

— A pewno, że był świadomy! Tylko tak jakoś sie zapuścił, tak się już zrobił i tak zo
stało. (...) No jednak sie wstydził tego księdza, nie wpuścił i jak do kościoła między 
ludzi, to jak nie miał się w co ubrać, to już nie poszedł, a jak szedł, to już coś tam się 
ogarnął, jakieś lepsze t e .  on jakąś estetykę miał u siebie tam głęboko, no ale ja 
w ie m . (...) Ja Pani powiem, jak by Pani przyjechała z Warszawy i go takiego zo
baczyła, to by Pani na pewno nie podała [mu ręki], ale jak by Pani od dziecka z nim 
mieszkała w G., to by Pani na pewno podała, mimo wszystko. N ojataklicze. Bo jak 
on podszedł do mnie, to ja bym mu od razu ręke podała. A  jak on by gdzieś tam 
z daleka, z daleka, to może i bym sie zawahała. Jakbym go nie znała, nic o nim nie 
wiedziała. Tu go wszyscy znali od małego, od kawalera, bo on był kawalerem po
rządnym. ( . )  Ja Pani powiem szczerze i panny były, które by go były chciały. Pa
nie, jak on tu mieszkał w brogu, to gdzieś tam z W. samej przychodziła baba jakaś 
do niego, ale Panie, baba tako fest! Na długość, na grubość, baba taka chodziła jak
piec. (...)

[54]

— Kiełbasa sie zepsuła, a on ją wzioł. (...)

— Jak sedł do kościoła, to sie umył ładnie, kapelus założył z takim piórem jakimś, 
casem miał pawia, a casem miał takie inne. Ubierał się ładnie. Ale jak na co dzień, 
to był strasny.
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[55]

— Nie, ludzie [budowali mu dom], on se najął. Ha, ha, bo on to taki był, że wy
myślał.

— Tak, bo on pokazywał, co nie jest ponad ludzi. (...)

— Pola nie miał za dużo, bydła chował dużo. Na wiosne chodził na te takie czernio- 
chy, co to rosną po lesie, tako ostrożyna, co to czernica na tym są. To jak szedł do 
lasu, to taki był straszny, że jak ktoś byłby mały, to by sie jego przestraszył. (...) Hi, 
bo w ręku miał kij taki smoczy, tu był przepasany łańcuchom [na klatce], co niósł 
ten łańcuch na sobie na to ostrożynu, tu miał taki płaszcz mocno szeroki, broda za- 
rośniony jak nie wiem i .  (...)

— Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Morowy był, to już taka cała rodzina była.

[56]

— Fest był, fest i ładny. Przystojny był, te panne to miał, a potem to ja nie wiem, jak 
się to zrobiło, że on sie to nie ożenił. Tego to ja już nie wiem. (...)

— Po weselach chodził, śpiewał, włosy miał takie kręcone, ładny chłop był. Został 
sam, to sobie sam wybudował taki szałas prawie, to niepodobne do domu było. 
I tak se mieszkał.

— A rodzinny dom stał pusty?

— No.

[58]

— (...) Włosiska wielkie, b r o d a .  taki pustelnik. (...)

— To był Piotr B. (...)

— Z  Brogu to gadali, ale nazywał się B. (...)

— Ja go bardzo dobrze pamiętam. Jak tam był odpust, tam gdzie jest kaplica. I ja 
szła na ten odpust i moja koleżanka. I ten pan Piotr szedł po trawach, po tym, bo 
nie było gościńca. A  koleżanka: „Pietrek”. A  on stanął i mówi: „Przecież ja wiem, 
że mi jest Pietrek”. Ha, ha, ha. On mówił, że musi mieć żone z białego domu.

— No to znaczy taką więcej elegancką tylko t a k ą .  (...)

— Przystojny był, bawił się na weselu, tańcowałam z nim nawet! (...)

— Nie wiem, ha, ha. Jego nie przerobił Pan. On był twardy jak kamień.

— No! Nie. Co se ubzdurał w głowie, to tak musiało być.
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[59]

— (...) Tu był dopiero ciekawy człowiek — pustelnik.

— To znaczy się, rzeczywiście żył jak przed wojną. Miał barak, piec taki bez komi
na zbudowany, to taka szopa była, przykryte słomą. Deskami odgrodzone miał od 
stajni, tam trzymał bydło, no tak że po prostu nie było żadnych drzwi, tylko bezpo
średnie było wejście w stajnie. Palił pod tym piecem, to wtedy szed dym na te 
wszystkie pomieszczenia, spał na tym piecu. Kubka nie miał, szklanki nie miał, tyl
ko puszki po konserwach. (...)

— Myśmy mu robili kiedyś zdjęcia, jak jeszcze do szkoły chodziliśmy, tylko kurka 
nie wyszły. A  on w lecie to chodził w kufajkach. Łańcuchem opasany. (...)

— A to on miał normalne. Skórzane, oficerki. Ale chodził w tych. Znaczy, on chyba 
coś eksperymentował, bo jak zima była, to opona śliska, apo śniegu to jak pójdzie?

— Ale on nie był głupi. Łon we wojsku służył i na wojnie był. Nie, nie był głupi. (...)

— Czyli ludzie go nie ganili?

— Nie. Wiecie, co wam powiem? Tu jest naprawdę bardzo duża tolerancja.

Leon

Stary kaw aler. O pow ieści dotyczą zdarzeń  sprzed  p o n ad  50 la t i późniejszych. 
Z m arł n a  długo p rzed  badan iam i, w dom u opiek i społecznej. C hory psychicznie, 
w edług pow szechnej op in ii od  kopn ięcia  p rzez konia. U w ażany za uciążliwego 
dla rodziny i społeczności. P rzedm io t żartów  m łodzieży, p o strach  dzieci. Żył 
w wielkiej biedzie . N ie chciał m ieszkać z rodziną, w ędrow ał. B o h a te r w ielu k o 
m icznych zdarzeń  i opow iastek.

[111]

— Głupek tu taki był, to się go dzieci b a ły .  Całymi nocami chodził, śpiewał. Jak 
księżyc świecił, to się darł i chodził tak drogą w tę i nazad. Jak zima była, to poszedł 
do stodoły u gospodarzy, zrobił se taką dziurę, wszedł tam i spał, ale jak chłop za
czął przewalać słomę, to byłby go widłami przebił, i jak wyskoczył, to chłopa prze
straszył, to go golili. chwycili go we czterech i go golili maszynką albo żyletką. 
(•••)
— Miał brata, tu miał, brat mu kazał krowy paść, to on uciekał, nie chciał... brat 
miał pszczoły, ule miał, to ten poszedł i wszystko mu powyrzucał na złość, że mu nie 
pozwalał wędrować ten brat. (...)

— Koń go podobno kopnął, jak był m a ły .  pogrzeb jak był, byliśmy na tym pogrze
bie, to on za siatką stanął, ksiądz odprawiał swoje, a on się darł i księdza przedrzeź
niał, i ksiądz mówi, już tak brzydko powiedział, bo nie mógł wytrzymać: „Weźcie
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tego matoła! Albo on, albo ja!”. Same kłopoty z nim były, potem wzięli go do J. do 
tych wariatów i on nawet stamtąd uciekł, ale chwycili go na drodze z powrotem. 
Ale on był nienormalny całkowicie... chował się na przykład pod mostem i z rzeki 
surowe ryby jadł. (...)

— Dzieci się go bały. Młodzieńce to mu robili kawały, on kurzył fajki, to mu wzięli 
nastrugali mu siarki z zapałek, zwinęli w papierosa i mówią: „Pal”, i jego to popa
rzyło, bo mu wybuchło, jak podpalił, tak mu robili na złość, a on taki biedny chodził 
zimą, nogi odmroził. Brat miał sklep i wszystko, ale tamten mu uciekał, to co miał 
go gonić, zapędzał go do domu, ale ten znów uciekał, i takw k o ło .  niestety, tak się 
ułożyło, że się obydwa nie lubieli! Nie lubieli się, bo nie chciał mu pomagać i tam 
ten się denerw ow ał. chciała go wziąć jedna baba, ale skąd, najadł się i uciekał 
ciągle, żeby pomóc, to nie, w ogóle nic!

[98]

— (...) On tam w dworze się plątał, ale nie był pracownikiem. I tak do głowy takie 
coś dostał, a go koń kopnął, jak był mały, i mu się nic nie działo, dopiero później. 
Większy był, gdzieś 18., 19. rok miał, to mu się coś t e g o .  A przeważnie jak było 
wielkie gorąco, to on już wtedy do cienia uciekał, że go głowa boli, głowa b o l i .  Nie 
miał ojca ni matki, to do tego zaszedł, to mu dał zjeść, a on mu krowę przypilnował. 
( . )

— Ale on dzieciom nic nie mówił, tylko jak był głodny, to im odbierał chleb. Dzieci 
miały do szkoły, to jak Leona spotkały, to on zabierał im. ( . )

— No to on do nas często przychodził. No to jak zostało jakiejś zupy, to ja Leonowi 
zostawiałam i on u nas jadł.

[99]

— No mówił źle. Na przykład jak w kościele dzwonili na podniesienie, to on wtedy, 
bo do kościoła tak chodzić nie chodził, on nie miał pojęcia na to, żeby się coś nau
czyć, żeby coś zrozumieć tak, to on wtedy tańczył albo koziołki stawiał. (...)

— (śmiech) Tańczył na polu. No takie miał jakieś upodobania, jak dzwonili w ko
ściele. Kiedy indziej nie, ino wtedy jak na podniesienie, w sumę na mszy, no. 
(śmiech) (...) Naśmiewają się, są tacy, to nieładnie. Ten, co się podśmiewa z tego 
głuptoka, jak by tak powiedzieć, to przez to sam z siebie głuptoka robi.

[100]

— ( . )  No to on, jak pogrzeb ksiądz odprawiał na cmentarzu, śpiewał jak to za
wsze, to on stał za płotem i tak samo śpiewał. To ksiądz gada: „Leon, aleś mnie 
przebił”. (śmiech) Ale miał głos!

— U nas to raz on pasł krowy, a tu był taki pobożny dość sąsiad. Leon chciał, żeby 
on mu wyniósł jabłek. Ten sąsiad był skąpy, nie chciał mu dać. To Leon stanął tak 
przed domem i zaczął tak (śpiewa godzinki). Ten sąsiad pyta go, czy się nie uspokoi, 
mówi mu: „Ty wiesz, co ty śpiewasz, to tak nie wolno”. Ale on śpiewał, to wyniósł
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mu dwa jabłka, to Leon poszedł. (śmiech) U nas raz też porwał chleb. Chleb, jak się 
upiekło, to się wynosiło na strych. No i Leon raz wlazł i porwał ten chleb. No i ma
ma gada, że ktoś nam porwał chleb. A ja tak słyszała, że Leon śpiewał: „Porwałem 
Marcinki chleb!”. Ja powiedziałam mamie, że on tak śpiewał i że on to pewnie 
wziął. Po południu Leon przychodzi taki jakiś chory. Ja wzięła gałąź i mu mówię, że 
ja mu daję jeść, a on jeszcze mi chleb zabiera. On mi na to: „Hanka, ja ten chleb 
porwał i już zjadł, to przepadło. Co mnie będziesz bić, jak ja taki chory”. Mnie się 
żal zrobiło. (...)

— Ano coś i ma, ale jak mądry, jak on żywe ryby jadł, jak mu dzieci łapały. Mądry 
nie był. Dzieci się go bały, bo on czasem, jak był głodny, to odbierał im chleb. Jak do 
szkoły szły, to się go bały.

— A jak on raz był w mieście, to on miał taką łatę przyszytą na spodniach, bo miał 
dziurę w spodniach. No i gada, że jakaś pani szła i się patrzyła na niego, nie. A on 
do niej gada: „Jak żeś nie widziała, to się napatrz!”. (śmiech) No taki był mądry, 
a głupi. Mądry nie był, to nie ma mowy nawet, ale nikomu nie szkodził, nie, nie. No 
najwyżej to, jak porwał ten chleb, ale bo był głodny.

— Wesoło było, wesoło, teraz to tak nie ma.

[101]

— (...) A  to on taki był trochę nienormalny. Ale on był nieszkodliwy w ogóle. On to 
u brata swojego pracował, krowy pasał. To na granicach były takie wierzby duże, 
wybutwiałe w środku, to on se takie tam zrobił miejsce, tam sobie siedział. To wte
dy tamtędy wszyscy szli na G. bez góry, to on tam chciał baby spowiadać, wywiercił 
dziurę. (śmiech) (...)

— No nie miał w głowie, tak jak powinien.

— A to Leon, jemu to wystarczyło kupić paczkę sortów i powiedzieć mu tam, żeby 
tam komuś pod domem śpiewał, to on całą noc śpiewał. Śpiewał pięknie, głos miał 
taki, ż e .  (...)

— No pogrzeb po łacinie odprawiał nieraz. Mieszkał tam, gdzie zaraz cmentarz, 
no to jak pogrzeb wychodził, to ksiądz śpiewał, no to on jak księdzu wtórował. No 
głos miał strasznie piękny. Zaraz tam księdza ruszało, ale ręką machnął i t a m .
(...)

— Nie, akceptowany był przez społeczeństwo, jak każdy człowiek, normalnie. Każ
dy się witał z nim: „Leonku, coś byś tam zjadł?”, akceptowali go jak każdego, nie 
żeby był jak jakiś wyrzutek społeczeństwa.

[102]

— (...) Tak, on pamięta, bo Leon to go tu w tym domu bawił, opowiedz.

— Ano, to jak ja byłem jeszcze w kołysce, to jak matka szła do sklepu, to nie miała 
mnie z kim zostawić. To mówi do Leona: „Zabawisz ty Tadka?”. „No, czego by
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nie”. No i ona poszła, a ja się ponoć strasznie darłem. A matka już szła i słyszała, jak 
Leon puścił te kołyskę na dółigada: „P., do skurwysyna, śpisz czynie! Jacię niebę- 
dę kołysał!”. To ja się ponoć wystraszyłem, to matka go już nie prosiła więcej. (...)

— Koń go kopnął za młodu w głowę. No on taki, taki był, n o .  jak t o .  No to tro
chę pracował, jak chciał. To mu ktoś powiedział, że jak będzie pasł krowy, to dosta
nie nowe ubranie, on się zgodził. To poszedł z tymi krowami, a to gorąc jak skur
czybyk, to on się schował przed słońcem. Krowy wszystkie powchodziły na buraki, 
ale Leon się nie ruszył za skurczybyka. No i przyleciał ten właściciel, a Leon mu ga
da: „Ja cię pierdolę z tym twoim ubraniem i krowami, paś se sam!”.

— A gdzie on mieszkał?

— A to po oborach ludziom, ale miał brata i u niego mógł spać, ale nie chciał. Dzie
ciaki się go bały, bo je zaczepiał, jak szły do szkoły, odbierał kanapki i szedł na ka
pliczkę i tam siedział. (...)

— Tutaj ludzie dużo o nim historii opowiadają.

— A pewnie, że dużo. To jak on tu w oborze czasami siedział, to tam były świnie. 
To jak po obiedzie, to tam zawsze kucharki wynosiły resztki. No to Leon zawsze 
czekał i jak kucharki wyszły, odganiał świnie za ryj i sam jadł z nimi. Ryby świeże na 
potoku chwytał, na ognisku przypiekł, jeszcze ryba się tak ogonem ruszała, to on ją 
do gęby wkładał.

— Był biedny, był głodny, to, co uszło w jego ręce, no to konsumował.

— A jak on spał tu w stodole, to mówił, żeby go nie zamykać w nocy, bo mu duszno, 
ale matka się zmówiła z sąsiadką, bo razem trzymały krowy i go zamknęły. Leono
wi w nocy coś się zachciało, nie wie gdzie, ale wyszedł oknem. Rano idą wypuścić 
krowy, a Leon do nich: „Wy kurwy t a k i e . ”. No takie to były z tym Leonem.

[104]

— (śmiech) No bo on był niemądry, no to co, no. Chodził gościńcem na wsi jak głu
pi i krzyczał. (...)

— Był przeskurczybyk. Całą noc chodzi, kurwa, gościńcem i yyy lula lula yyy. ( . )  
Chłopaki miały ubaw z niego. A jak takie białe piskorze nałapali ryb, kurwa, takich 
świeżych, to wszystko jad. O jak ohyda. ( . )

— E, no to co tam. Jak dawniej było, jak chłopaki chowali dawniej jeszcze te, cyga- 
ry. Kurwa, nadawali mu chuj całą kurzu, Leon kurz, kurz. Gazetę ukręcili, kurwa 
mać, a on kurzy, kurzy. (śmiech) ( . )  Bali się, nie bali, a przyjdzie wieczór podpoli, 
no i co takiemu zrobi. No i podpoli chałupę, i koniec, kurwa mać. ( . )  Że podpoli 
budę, chałupę, no i co? Co mu zrobi? No co zrobi guptakowi? No zamkliby go, no, 
do tego K. (...)

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Opowieści 125

[105]

— (...) To on tak: „A coś mi mówi, Leon, wędruj”. Ale kulturalny był strasznie, 
głodny był to, a mu żołądek skurczał się, tam mu burczało, ale kulturę miał. Nie be
de, nie bede, tak się Leon cieszył, że mu ktoś tam jeść szykuje. To tam nie jedli tak 
jak dziś, to tam chleb i mleko. ( . )  To i u ludzi spał nieraz, jak se umyślił, to i tak ze 
trzy tygodnie siedział, spał. (...) Później tam jego brat gdzieś go odesłał do domu 
opieki i tam umarł. To dawno on zmarł? (...)

[106]

— To znaczy, w jednym domu, przypominam sobie, pamiętam gdzieś w sąsiedz
twie, nie, prosili go, żeby przy dziecku został. I to dziecko bardzo płakało, no i on 
wtedy jak podobno się udarł na niego, tak to dziecko, ostało mu, że się tak przestra
szyło, i jak się ten chłopak, do dziś, to do dziś właśnie, to opowiadali, że go Leon 
przestraszył. Gdzieś tam skoczył na niego, tom poduszką w kołysce, bo to kołyski, 
wózków nie było, bo to kołyski takie były na wsi, i podobno, że paka jak dziecko no, 
i on podobno tak huknął na niego, i tą poduszką mu tak przywalił. To, to wiem, bo 
później ta matka tak opowiadała i tak się to dziecko przestraszyło, no wyrósł w tej 
chwili, mężczyzna jest już starszy, i właśnie to jąkanie mu zostało. No nie wiem, czy 
to akurat z tego, czy po prostu urodziło się to dziecko takie, ale wtenczas rodzice 
przypisywali właśnie jemu to. (...)

[107]

— D. ... to już nie żyje!

— On jak był mały, to go koń kopnął, i dlatego był taki n ie z b y t. o jakby teściu mój 
żył, to bywam opow iedzia ł. (śmiech) Oni razem odprawiali p o g rz e b . (śmiech)

— W starej wierzbie c h y b a . (śmiech) Bo ten D. miał starą wierzbę, gdzie tam kro
wy pasł, i w tej wierzbie siedzieli, i naśladowali k s ię d z a .

— A ksiądz mówi: „Leonowi się nie dziwię, ale tobie się d z iw ię .”. (śmiech) Bo 
mój teść go podpuszczał. A  jego bracia to byli normalni, zdrowi ludzie, to byli szpe- 
ce, jeden jest wS., Władek D., a drugi mieszka w Kanadzie, już nie żyje. To byli lu
dzie z głowami z interesem!

— On tak chodził, darł się, co Kazio mówił, przedrzeźniał księdza, uciekał, nie 
chciał być w d o m u .  taki tam był biedny! ( . )

— No co, żałowali chłopa i t y l e .  rodzina się nim nie zajmowała, bo on uciekał, a to 
tu wpadł, tam wpadł, tu pieroga chw ycił. potem go do zakładu o d d a l i .  a to by 
wam G. powiedział, on we dworze służył i tam było ORMO, i chodzili z bronią, 
a Leon zasnął w sianie i noc naszła, i jeden z tych ormowców chciał se lęgnąć na sło
mie i nic tylko na Leonie się położył, jak się Leon zerwał, jak skoczył i jak tamten 
skoczył, to uciekł i broń zo staw ił. (śmiech) i Leon potem chodził z bronią po wsi 
i straszył dz iec iak i.
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[108]

— No, no, pamiętam, Leon, tak, to był przebojowiec. (...)

— No uciekał, nie chciał siedzieć u niego. Co go sprowadził, to go potem wiązał na 
łańcuchu, no, no. ( . )  No wiązał, bo jak uciekał, to się ludzie później żalili, że krad
nie, to uwiązał go na łańcuchu przy domu gdzieś. Potem żal mu było, to go puścił, 
no to sedł, no i co mu zrobić. (...)

Siostry J.

Maryna i Stefa, stare panny. Zmarły mniej więcej 18 lat przed badaniami, w wieku 
około 80 lat. Opowieści obejmują większość ich życia. Podkreślana jest ich nie
zwykła wulgarność i arogancja w kontaktach zarówno wzajemnych, jak i ze spo
łecznością. Ciężko pracowały na roli tradycyjnymi metodami. Brały bardzo 
ograniczony udział w życiu społeczności. Żyły w biedzie i archaicznych warun
kach ze skąpstwa, nie dbały o wygląd. Bohaterki wielu komicznych sytuacji, au
torki pamiętanych powiedzeń.

[112]

— (...) Tam na samej górce, widać ino stąd dach w takiej luce, nie. To one tam mie
szkały tak, to były takie zacofane, skurczybyki. (...) To Panie, one ino wierzyły 
w robote w polu, nic więcej. (...) Panie, to zbierały po potokach patyki, a nie ucięły 
drzewa w lesie, bo nie wolno. Takie dziwolągi. (...) No bo ją  tam ojciec gdzieś prze
kazał, żeby nie cięły, że tego, no i tak siedziały. Umyły się raz na dwa tygodnie, 
(śmiech) jak czasem. I robiły od świtu do nocy, Panie, to one potrafiły sierpem ze
rżnąć wszystko, o we dwoje. (...) Bez mycia, bez w ogóle takiego gotowania a lb o .  
tak no na dziko, jak można powiedzieć. (...)

— No, no taką miały mentalność, nie szły nigdzie, żeby tak poszły do miasta, no do 
miasta nie, kury by nie zabiły, b o .  nie wiem. To kury od starości zdychały. Krowy 
miały ze trzy czy cztery, to tymi krowami robiły w polu. Jedna poganiała, no i tak, 
tak żyły. Chleba se ino upiekły, a jak nie, to kupiły sobie chleb i tyle. No i tak, tak się 
masz, po prostu jedna poszła, bo moja żona robi w szpitalu, jak ją przywieźli do 
szpitala, bo była w ciężkim stanie, to trzeba było ją  w wannie moczyć z tydzień cza
su, żeby. (śmiech)

— Maria. (...)

— Druga taka sama się później zrobiła. ( . )  A żyła chyba jeszcze z pięć roków. No 
i tak samo skończyła jak jej siostra. (...)

— One tak po domach to chodziły, tak jak trzeba było, to przyszły, ino że przeklina
ły na wszystko. No to Panie (śmiech), o rany boskie, to ksiądz tego, to nie do opo
wiedzenia, co one wyrabiały. (...) Ano, Panie, jak jedna chodziła, jak jedna poga-
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niała tymi krowami, a druga chodziła za pługiem, to jedna ta, co pogania, coś jej 
powiedziała, to się kurwowały, o rany boskie. (...) Nic, ino ta robota, od czwarta 
godzina, trzecia, to one już wstawały. To tak się przespały w sianie, to gdzie tam, 
gdzie noc ją zadrzemało, tak może i kiedyś na siedząco, i wstawały, i cały dzień ro
biły w polu. (śmiech)

— Maryna nie chodziła [do kościoła], Stefcia chodziła, a tam ta Maryna nie chodzi
ła, no tak i ksiądz godo o na dole: „Maryś!”, mówi tak, „przeklinasz ino, ani do koś
cioła nie chodzisz, ani”. „To ja”, gada, „kurwa pójde z krowami?” (śmiech) Tak 
ksiądz zawinął w drugą stronę. (...)

— Z  tymi krowami to rano, to napasła, to brała i to, to zapinały coś, to woziły, i pa
tyki po potokach zbierała i tym paliła. Tak że ona to jest taki jakby praczłowiek. 
Tak jest. (...)

— No to ona już tak była, na tego, że ona to we krwi miała, nie powiedziała słowa 
bez „kurwa”, b e z .  (...) To ksiądz niekiedy mówił do tego. „Proszę księdza, to 
człowiek się tak nauczył i tak pierdoli, i pierdoli”. (śmiech) (...)

— To był taki jeden tu, to chciał tam chodzić, ożenić się z tą jedną siostrą, z tą Stef- 
cią, to ta druga nie dała, goniła go tak, że! (...) No, starszy kawaler, chciał się oże
nić. To ta stara nie dała za nic, rany, Boże, rany boskie, jak go goniła, prała.

[103]

— (...) Bo to mówią, że mięsa nie jedzą, bo nie lubią. To tylko, jak mieli nająć ludzi 
do roboty, to wtedy kupowała tam słoninę, żeby omaścić, żeby co. A tak, to mówi, 
że nie lubią. No nie wiem, czy nie lubiły, czy nie chciały. Ale ludzie mówili, że miały 
pieniądze i schowała gdzieś, jedna schowała, poszła do miasta, ta druga wytrzepała 
ten siennik, tak było mówione (...). To ten siennik ona wytrzepała, wytrzepała świ
niom, pod świnie wytrzepała, no i świnie zjadły pieniądze. (...)

— Ksiądz jak po kolędzie szedł, to ona wolała, żeby nie szedł, po prostu tak im było 
szkoda tych pieniędzy na wszystko. A  potem z tych pieniędzy nic, urobiły się i nic 
z tego. (...) Mój tato. Zawsze mówił, że nie najważniejszy majątek, nie najważniej
sze są pieniądze, ale żeby być człowiekiem. Tu u nich tak wyglądało może, ale na co 
liczyły? No bo jak składały pieniądze, to musiały jakiś i plan chyba na nich mieć. No 
ale tego to nie umiem powiedzieć, bo ja na ten temat nie rozmawiałam nimi.

[104]

— Ach, to były aparaty. (śmiech) (...)

— Zimno było w chałupie w zimie, a ani nie zapaliły, patyków nazbierały, kurwa, 
i takie były dziwolągi jakieś takie zacofane, kurwa. E! (...)

— Stefkajeszcze gadała, a Maryna jak przyszła, to chujowała ten świat, opieprzyła, 
to kto by gadał z nią? (...) Pojebana.
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[98]

— Tam nawet niby komin był, ale one se położyły ten dynarek, na tym taka kapa 
była, ten dym wszystek szedł w te kapę. A  one dużo drzewa nie wypaliły, bo pod dy- 
narkiem to ci się woda zaraz zagotowała. Ta woda strasznie śmierdziała tym dy
mem. I ona przyszła, jak tam szwagier tam robił u niej, co koło dachu tam jej napra
wiał. Ona przyszła z miasta taka zmęczona, zmordowana i gada: „Marcinie, alem 
se pojadła”. „Coś takiego jadła?” Wyskrobała sobie ziemniaków, wody nalała, ona 
wylała troche tej wody i gada, że se tak pojadła, poszła w pole. A jak miały chleb su
chy, to poszły het w pole obydwie tam do roboty. Gorąc, tam przy krzakach się 
ustawiło słońce, to stopy... jakby stopy i takie... i woda w tych stopach, maczała ten 
chleb i tak ten chleb jadła. (...)

— Bogate były, ale drzewa nie ściły. Jak T. Wojtek gada: „Maryna, Maryna, czemu 
ty tak bidujesz? Tyle buków...”. Koło domu to tak było buków, że ciężko ziemi, 
lasów było tyle. Gada: „Wojciechu, Wojciechu, ależ wyście głupi. Tatuś nie graso
wał i ja  nie będę grasować”.

— Takie mieli przekonanie jakieś, ja wiem, co to mieli, świętośćjakąś rodzinną?

— Tak szanowali ojców dawniej, to, co ojciec powiedział, było święte. (...)

— Ale tak tylko wołali, jak szły przez wieś, a to: „Maryna, Maryna”. A bo to rzeczy
wiście to one wyglądały jak jakieś baba-jagi. (śmiech) ( . )  W takich chustach ta
kich, no chodziły do sklepu i ludzie się śmieli.

— A w autobusie jak siedzieli, no wie? No to te rewizory, nie rewizory, tylko te 
konduktory, te, co sprawdzają. No to ona taką chuścinkę se założyła i siedzi taka 
zgarbiona. Tak patrzyła na niego, a on mówi: „Proszę bilet”. „Idź, idź tam dalej, 
idź”. (śmiech) (...)

— Nie przywiązywały żadnej uwagi, chociaż się czasy zmieniły później, bo ludzie 
już w butach chodzili, nie. Jakoś tak dbali o wygląd, a one nie. Stały w tych swoich 
takich... dawnych czasach. (...)

— Gdzie tam jakiś kalendarz w domu, Pani, tam święto, niedziela, poniedziałek, 
wtorek, nie było nic w ogóle. Jak ludzie szli do kościoła: „A wy gdzie dzisiaj idą?”. 
„Do kościoła”. „Do kościoła? A to dzisiaj święto?” (śmiech) (...)

— Ano mówili, aleone: „Wyse tam mówcie, a ja  tam wiem swoje”. One się tam ni
komu do niczego nie wtrącały, ludzie sobie robili podłogi, światło, a one tego nie 
chciały, nie potrzebowały nowoczesności, dalej sobie tymi motykami kopały, nie 
potrzebowały konia...

[106]

— Ich ludzie nawet lubieli, bo wie Pan, one takie były, ja wiem, co się tak podobało 
ludziom, poprzeklinały trochę, to było tak śmiesznie, tak że... Z  mężczyznami bar
dzo, no mężczyźni bardzo lubieli z nimi rozmawiać, tak że.
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— (...) czasem jest, jak jeden drugiego zna, bo przeważnie we wsi to się ludzie zna
ją nie, no to już tak z dawna są domy takie może niektóre, że już wie się, jakie tam 
są zwyczaje i w ogóle. To się nikt później nie dziwi ani nie zwraca uwagi, bo zresztą 
zwrócić uwagę, to by się obraził kto. (...)

[99]

— Ano one to były takie ordynarne, wyklęte. Nikt się z nimi nie ożenił, i tak razem 
siedziały, siedziały i wykończyły się jedna po drugiej, pomarły. (...)

— A jeszcze Pani powiem o nich takie fajne zdarzenie. A to bardzo dawno było 
i przyszło zarządzenie z powiatu, żeby wzmocnić wartę, bo tu warty co noc były, że
by wzmocnić warty strażakami. No i ja wziął jednego kolegę i poszedłem w pier
wszą noc na tę wartę. Było nas czterech i siedzieli my na takich deskach. Było cie
pło, ino ciemno. Przyjechał na rowerze milicjant i usiadł z nami, i siedzi. Wreszcie 
idzie ktoś drogą i ciupka. My to wiedzieli, że idzie Maryna J., jedna z tych sióstr, 
myśmy na nią wołali Maryna. (...) No i idzie, miała taki kulik, na bosaka. A to była 
kobieta starsza i tak sobie stukała, i tym kulikiem o ten gościniec. I ten policjant 
mówi, kto to idzie. My wiedzieli, że to Maryna, ale my się chcieli podrażnić, to mó
wimy, że nie wiemy. To on do nas, żebyśmy sprawdzili. Ale ja mówię, że od czego 
on jest, no i poszedł. (śmiech) Zaszedł ją  od tyłu, rewolwer wyciągnął i gada: „Stój, 
ręce do góry!”, a ona myślała, że to chłopaki, bo my się ciągle drażnili z nią, to ona 
jak wzięła te laskę, jak szturgła. Gada: „Ja ci dam!”. (śmiech) No i trafiła go tu 
w brzuch, i jemu pistolet (śmiech) z ręki wyleciał. My pod ścianą aż narobili kwiku 
z radości. Ona się zabrała i poszła, a on zebrał się i pytał, kto to był. (śmiech) Toż to 
przecież ją  legitymował. (...)

[100]

— (...) Pani, ta jedna to miała z 65 lat lub więcej, to ją  wzywali do sądu, że nie dała 
zboża. No i ona nie dała, no i ona to miała takie długie stopy i takie kości poprzyra- 
stane na nogach i boso chodziła stale. Taka była zdyszana, włosy tak wzięła na czo
ło popuściła, kocem się takim przykryła i zaszła tak do tego sądu. No i stanęła przed 
tym sądem i wyszła pani urzędniczka, no i pyta o imię, a potem pyta ją, co jej jest, 
a ona gada: „Człowiek!”. Tamta mówi, czy panna czy mężatka, a ona mówi: „A ta- 
ka stara kurwa!”. (śmiech) A innym razem, to jak mąż mój u niej pracował, to ona 
se ugotowała takich ziemniaków, Pani, ona ich ani nie obrała, ani nic i takie ugoto
wała. Wyszła i gada: „Teraz se zjem porządny obiad!”. (śmiech) (...)

— A kurę miała taką, co takie miała parchy na nogach, taka była stara już i wzięła ją 
do miasta. Ja tam stała na rynku koło niej, tom widziała. Pani przyszła i kupiła tę 
kurę, bo była całkiem taka tłusta, ale pyta się jej: „Nie stara ta kura?”. „Nie, nie! 
A te parchy to dlatego, że to z takich kur” — gada. (śmiech) Ta pani odeszła, a ona: 
„Ta kura to jeszcze po nieboszczce mamusi”. (śmiech) A jej siostra, to jak biliśmy 
świnie, to tak się odwróciła i gada: „A wyście mieli miłosierdzie to zabić!”. One ku
ry nie zabiły, zdechła, a nie zabiły.
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[107]

— No to przecież cała wieś się z tych ich cnot śmiała... (śmiech) Stefka zmądrzała, 
jak Maryna umarła... chodził do jednej kawaler, ale ona go nie chciała i on się jej 
pyta: dlaczego? A ona mu na to... mówi: „Nie będziesz mi tam bełtał!”. (...) Za 
przebierańców my poszli i wchodzą, krowa do drabiny była przywiązana i chciałem 
tą krowę w pole wyprowadzić, a ona wyleciała i mnie motyką w głowę chciała wal
nąć, i ten, co był za dziada przebrany, miał krzyż taki duży drewniany, i ją w ostat
niej chwili, bo byłaby mnie zabiła, walnął tym krzyżem, i fiknęła do tyłu, taka chole
ra była. (...)

— A może ludzie zrobili im jakąś krzywdę?

— A gdzie tam! Jak ze zgniłym jajkiem się obchodzić trzeba było z nimi, dzień do
bry, do widzenia, a one i tak miały takie zachowanie, że takie wredne baby były. 
(...) Pani kochana, jak ktoś cham, to i wiek nieważny... a one były takie szmergnię- 
te! (...)

— Ja se myślę, że one takie dziwaczki były, bo nie miały chłopów, jakby chłopów 
każda z osobna miała, to by je wychował, tłukby, ile wlizie, i coś by z nich było!

— A coś ty zgłupiał, a kto by z nimi dał radę wytrzymać?

— Nie gadaj, jak ja bym miał taką babę, to jak bym się wkurwił, to bym ją zabił albo 
sam bym się zabił... nie no! Na pewno bym se ją wychował!

Mietek S.

Stolarz wiejski. Miał żonę i dzieci. Jego matka znana była z kłótliwości. Kilkana
ście lat przed badaniami zamordował jednego z mieszkańców swojej wsi, ukrzy
żował go, zaś krzyż z ciałem wkopał na wzgórzu nad domem. Bardzo sprzeczne są 
zdania o jego kontaktach z innymi: od dobrego sąsiedztwa po konflikty. Opisywa
ny jako diaboliczny: z kozią bródką i szklanym okiem. Pojawiały się opisy jego 
nocnych wędrówek z czarnym psem po lesie. Jego obejście było odizolowane od 
reszty wsi wysokim płotem i drutem kolczastym. Brak zgodności także co do jego 
choroby psychicznej: od negacji po pewność. Według jednych relacji zmarł 
w szpitalu psychiatrycznym, gdzie spędził resztę życia w spokoju. Pojawiło się też 
przeświadczenie, że popełnił tam samobójstwo. Według innych wciąż żyje.

[9]

— (...) Ale ten S. to w ogóle nie był psychicznie chory. Tak jak żeśmy go znali. Bar
dzo rozmowny. Bo ja pracowałam w sklepie i on przychodził do sklepu bardzo czę
sto. Bardzo rozmowny. Nigdy by nikt nie uwierzył, że on to mógł zrobić. A  on był 
stolarzem i zrobił, jak on to zrobił, zrobił dwie albo trzy trumny. (...)
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— Był stolarzem. Zrobił dwie trumny. Jedną zrobił... dla kogo on to zrobił?

— Dla siebie podobno.

— Jedną zrobił dla dziecka, dla swojego najmłodszego dziecka, tą jedną trumnę. 
A tą drugą zrobił dla tej żony. No, że miał zabić tą żone i to dziecko. A ten, co został 
ukrzyżowany, to przychodził do niego. Bo on był stolarzem, to ten się budował chy
ba, to tak mu robił wszystko. No i w końcu ukrzyżował go. (...)

— Tak, miał rodzinę. Ale jej dokuczał. Jak opowiadała mi ta jego żona, to światło 
odciął, żeby te dzieci po ciemku. No. Żeby n i e .  Przeszkadzał w ogóle w lekcjach. 
Żeby te dzieci nie pisały, nie uczyły się. Dokuczał tak tym dzieciom. (...) Jego żona 
żyje. Wyszła za mąż. A  on, jak to zrobił, to zabójstwo takie, no to go zabrali do M. 
I był tam w M. on tam bardzo dobrze. Opinie miał bardzo dobrą. Robił w zasadzie 
wszystko. Bardzo dobrze. Nikt by nie powiedział, że on taką rzecz zrobił. I tam 
w tej M. się powiesił on?

— Ta.

— Powiesił się. (...)

— Jak mnie opowiadano, to ten, co chodził do niego, to zaczął sobie z niego pod- 
k p iw ać .

— Może żartował z niego.

— I to go zgniewało. Ukrzyżował i koniec. (...)

—  Po nim też nie było widać, że psychicznie chory.

— Po nim też nie było tego widać.

— Przecież pole mamy tam niedaleko niego. (...)

— Normalnie się traktowało. Dzień dobry, dzień dobry. Ładny był człowiek. Bar
dzo przyjemny był. Rozmowny.

[10]

— Aaa, tak, on był chory.

— Z  początku to chyba nie, tylko dopiero później mu się tak zrobiło.

— Nie, on to już chyba był taki wcześniej. Przecież on tak ożenił się, miał dzieci. 
Żona uciekła z domu z dziećmi. Wyjechała. Ten to był psychiczny, jak potrafił 
ukrzyżować człowieka. (...)

— To, co się słyszało, to jak on maltretował tą żonę, dzieci. Ale tak to to nie było ta
kiego przypadku, żeby on jakiegoś obcego pobił. Ja to myślę, że on to tak zbierał 
chyba w sobie, aż wylał, jak się trafił ten.

— Tego, co ukrzyżował, to on go w lesie spotkał. Raz, drugi.
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— Aha, bo ten był trochę stolarzem. I jemu było potrzebne drzewo i chodził do la
su, i niby to kradł. A że tam ten mieszkał pod lasem i go widział. To zresztą ja to my
ślę, że u takiej osoby, to chociaż nawet tak nie było, to on sobie uroi. I jemu się wy
daje, że albo go wszyscy sprzedają, albo mu wszyscy będą dokuczać. No bo to jest 
człowiek nienormalny. Tak, że może nawet ten chłopina był Bogu ducha winny. 
Tylko to rozum nie pracuje, tak jak potrzeba, i mógł mieć nawet i przewidzenia ta
kie. Bo on, idąc do tego lasu, musiał przejść koło jego domu. A  jak szedł, zobaczył 
go na podwórku, to już mu się wydawało, że ten go obserwuje i go będzie skarżył. 
Tak, że ja uważam, że to jest taka choroba, co nawet inni by mu nie dokuczali, to on 
myśli, że będą mu dokuczać. I stąd to się wzięło. Poszedł do niego i go ukrzyżował, 
bo mu się wydawało, że to jest wrogiem numer jeden. (...)

— Tą matkę jego no to znałam, bo się ją widywało. A ojca nie wiem. Ale przecież 
brata drugiego ma normalnego. Nie wiem, gdzie on mieszka, ale nie tu w każdym 
razie. I on się wyprowadził przed tym zdarzeniem. W każdym bądź razie to gospo
darstwo to było ogrodzone takim wysokim parkanem, że tam nikt nie widział, co 
się dzieje. (...)

— A psychicznych to jest większość. Każdy coś ma. No chyba nie.

[11]

[Rozmówca jest policjantem.]

— Dzień wcześniej było zgłoszenie na komisariat, że S. coś na górce za polem po
stawił. Milicja zlekceważyła, bo wcześniej ludzie przychodzili i mówili, że jakieś 
numery wywija. Parę razy pojechali i okazało się, że wystawił na polu płachty na ki
jach. Nie traktowali go jak normalnego obywatela. Głupi i już, jak na głupiego nikt 
nie zwracał uwagi. Raz na przykład jego matka przyszła na skargę, że ją popychał 
na podwórku. Pojechali do nich, a ona zmieniła zdanie, że to wcale nieprawda. 
Dlatego tak było, że sobie nie robili z niego problemu. Ale nawet jakbyśmy od razu 
przyjechali, to i tak już by było po fakcie. Rano pojechaliśmy na wiadomość, że
S. ukrzyżował człowieka. O n zamknął się w podwórku. My podeszliśmy pod bra
mę, schowaliśmy się. Nie można było przez bramę przejść, bo poprzyczepiał jakieś 
pułapki na szczury, coś takiego. Jak otworzył bramę, to my się na niego rzuciliśmy 
i założyliśmy mu kajdanki. Szybko żeśmy go do samochodu wsadzili, bo by go lu
dzie zatłukli. Potem była rewizja. W stodole znaleźliśmy dwie trumny w sianie za
kopane i bunkier w podłodze.

— Jak się zachowywała jego matka?

— Ona go jeszcze broniła, taiła. Nie chciała składać zeznań. Miała prawo, to jest
jej syn .

— Jak on wyglądał?

— Mnie to przeraziło. Jak był na komisariacie, to przy mnie sobie oko wyjął. Ja my
ślałem, że on sobie oko w ogóle wyjął. Nie wiedziałem wtedy, że ma szklane. Wywi
nął, wywalił. Przystojny, kawał chłopa, szpakowaty. W nocy spotkać go w tym sta
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nie, jak był chory, strach było. Zbójowato wyglądał. (...) To sąsiadom, jako  miedze 
szło, każdy go omijał, żeby nie mieć z nim styczności. Z  sąsiadami się kłócił, to przy
chodzili na skargę. Milicja jechała, ale cóż z tego, jak z głupim.

— Czy żona przychodziła ze skargami?

— Z początku tak, że ich bije, ale potem, jak odeszła, to się uspokoiło.

[12]

[Rozmówca jest lekarzem.]

— Ożenił się. Miał chyba dwoje lub troje dzieci. Zachowywał się w pewnym czasie 
właściwie pozytywnie, bo jeśli był żonaty, i z dziećmi. W pewnym momencie jego 
żona wzięła dzieci i uciekła do O., bo szantażował ją, że ją zabije. Kiedy to [morder
stwo] było, dokładnie nie pamiętam, jakieś parę lat temu. Wezwała mnie milicja, 
że jest taka sytuacja, że człowiek został ukrzyżowany. Pojechałem z milicją i zoba
czyliśmy trzy krzyże, dwa wolne, a na środkowym wisiał Sal. Każdy bał się podejść 
tam do niego [do domu S.]. Ja podszedłem i pytam się go: „Zna mnie Pan, Pa
nie S.?”. „O, Pana doktora to ja bardzo szanuję itd.” — „Niech Pan otworzy bra
mę”. — „Panu doktorowi to ja otworze”. Już tam stali milicjanci, za bramą, nie wi
dział ich. Jak otworzył bramę, to oni od razu założyli mu kajdanki. Dowiozłem ich 
swoim samochodem do posterunku. On zachowywał się wobec mnie wulgarnie: 
„Ty skurwysynu, załatwiłeś mnie, a ja ci wierzyłem”. — „Panie S., popełnił Pan 
bandytyzm, bo powiesił człowieka na krzyżu”. — „Ja tego skurwysyna sobie wybra
łem, żeby wisiał na krzyżu tak jak Chrystus. Mam jeszcze kilka krzyży, które mia
łem przygotować, bo ja  mam całą drogę krzyżową do zrobienia”. — „Dlaczego Pan 
go przybił czterema gwoździami?” — „Bo jak Chrystusa prowadzili na Golgotę, 
to jednego gwoździa zgubili i nogi mu jednym gwoździem przybili. A ja, że mia
łem cztery, to go przybiłem, tak jak Chrystus powinien być”. Potem wzięli go do 
M. Stamtąd on pisał listy do mnie, że się poprawił. Rozmawiałem z jego żoną 
i ona powiedziała mi: „Niech Pan tego nie robi. Niech Pan napisze do lekarza w M., 
że ten człowiek musi zostać do śmierci w szpitalu”. (...)

— Była taka sytuacja, że trzeba było dzieci zaszczepić. On im nie pozwolił pójść do 
lekarza, więc poszła do nich jedna z pielęgniarek. Nie wpuścił jej i naubliżał. To ja 
powiedziałem, żeby pielęgniarka poszła do niego z milicją. On ją jeszcze nawyzy- 
wał: „Ty kurwo, zabije cię, milicję na mnie nasłałaś”. Żonę maltretował, ona nie 
chciała się przyznać. To była przyczyna, dlaczego odeszła. Czyją bił? Nie wiem. Do 
mnie nie wszystko dochodziło. Ona się nie skarżyła, ale nieraz była posiniaczona.

— Dlaczego on nie pozwalał szczepić dzieci?

— Mówił, że to jest przestępstwo, przerwanie ciągłości tkanki. W tym układzie 
rozumował. (...)

— Jak on do mnie przychodził, to go wysyłałem do przychodni psychiatrycznej, ale 
on nie chciał iść. Brał jakieś leki blokujące, to go trochę blokowało. Skierowałem
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go na siłę do przychodni psychiatrycznej, ale czy on był? Nie wiem. (...) Miał zabu
rzenia psychiczne. Według mnie to była schizofrenia, tak podejrzewałem. (...)

— Ze szkoły żadnych doniesień nie było, że cos jest nie tak. Właściwie z rówieśni
kami układał się całkiem dobrze. Dopiero od jego żony zaczęły dochodzić sygnały
0 chorobie. Jak mu dałem skierowanie, to on powiedział do mnie: „Panie dokto
rze, przecież ja  jestem całkiem mądry i rozumny”. — „Jak Pan ze mną rozmawia, 
Panie S., to jest pan mądrym człowiekiem, ale rodzina się do mnie zwraca, żebym 
Pana wysłał na leczenie psychiatryczne” — odpowiedziałem mu na to. (...)

— Czy pan widział jego notatki?

— Nie, ale milicjanci mi mówili, że miał cały plan drogi krzyżowej rozrysowany.

— Czy mówił, dlaczego właśnie Sal. przybił?

— Powiedział, że sobie go wybrał na Chrystusa i że jeszcze na dwóch łotrów czekał. 
Mówił też, że czekał na syna Sal.

[13]

—  No to były odchylenia psychiczne bardzo poważne. Wymyślił sobie, że mękę 
Chrystusa zrobi i tego człowieka sobie upodobał. (...) Nie, nie było słychać wcze
śniej właśnie. Coś tam mówili w S. S., że nie zawsze był, takiego rażącego nic nie by
ło. Pracował. Był trochę jakimś stolarzem. Coś tam ludziom robił jakieś usługi. Na
wet w spółdzielni jakieś prace robił. Żona tam pracowała i widywała go, bo on tam 
przychodził, uzgadniał pewne sprawy tych prac stolarskich.

— I normalnie był traktowany.

— Normalnie. Był grzeczny. Normalnie wypisywał rachunki i pobierał pieniądze.
1 wszystko było w porządku. I nagle wyskoczyło coś tam zupełnie nienormalnego.
(•••)

— Jak ktoś jest psychicznie chory, a nie jest agresywny, to we wsi jest normalnie 
traktowany?

— Tak, no pewnie. To tylko tyle, że nieszczęśliwy człowiek. No i cóż, trzeba to w ja
kiś sposób tolerować w społeczeństwie, w środowisku. Nieraz z przymrużeniem 
oka patrzy się na te jego zachowanie.

[14]

— A to nie u nas, to w S. S. On się nazyw ał. chyba Sz. Ja akurat byłem na Śląsku, 
a patrzę w telewizji pokazują, taki Sal. Stasiu. Taki łysy. Z  żoną taki przenośny stra
gan miał. Ona handlowała. I tam gospodarstwo takie półtora hektara miał, czy nie 
miał. No dorabiali, bo przecież on żadnej renty ani emerytury nie miał. Ani ona nie 
miała. A sąsiad, młody facet, żonaty. Ta żona odeszła od niego. Chyba jedno dziec
ko mieli czy dwoje. I dobry stolarz, fachowiec był dobry. Ten, co pomieszało mu 
się. No wzięli go do M. I już w porządku był. Ale już bez tej żony. To mu dokucza
li. Matkę miał tylko. I umyślał sobie. Zrobił krzyż. Dół wykopał. I poszedł do tego
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Stasia Sal. I mówi: „Wujek, chodź pokażę ci, co ja zrobiłem”. No i ten z ciekawości 
poszedł. Młotkiem czy czymś go sypnął i dobił go, i zawlókł tam. Rozebrał go, coś 
zarzucił. I przybił go na tym krzyżu. I ja patrzę, pokazują w telewizji — Stasio Sal. 
A jego wzięli [S.] w M. trzymali. I powiesił się tam rzekomo. A ja znałem tego Sta
sia, osobiście go znałem. I jego żonę. To był dusza-człowiek. O kobita, to trochę... 
ona rządziła domem, on nie miał nic do gadania. Ona rządziła nim. Jeszcze jak 
rządziła. To coś wam powiem, to nie będzie anegdota, tylko sam naocznie widzia
łem. Coś tam niesie walizkę na ramieniu i ona idzie. Z  laseczką, w okularach, tak 
jak ja. I coś tam gada, gada. A ta podleciała z tą laską i leje tego męża po grzbiecie. 
Panie, to on rzucił tą walizkę i ucieka. A ta tą laską jeszcze rzuciła za nim. To uciekł 
i stoi z daleka. — „Przynieś mi laskę! Do kogo ja  mówię?” Ja myślałem, że on sobie 
pójdzie. A  on przyniósł tej laskę. — „Tylko mnie nie bij”. (...) To sam zobaczyłem, 
jak żona może bić męża. I tutaj ja  mówię, że on bezpośrednio do nieba poszedł. Bo 
żona mu dokuczała, biła, znęcała się nad nim, lała. I tam na krzyżu go powiesili. To 
on powinien być święty. Tak się nieraz życie układa. A on był bardzo fajny. Był 
chłop taki bogobojny, cichutki, bo go znałem. Rozmowny i pracowity.

Pan Michał

Stary kaw aler, zm arły p rzed  około  10 laty p rzed  badan iam i. Pochodził z sąsied
niej miejscowości, stąd  m ało  in form acji o wcześniejszych e tap ach  życia. N ie m iał 
w łasnego dom u, m ieszkał n a  strychu lokalnego  G S -u . U w ażany za chorego  psy
chicznie, „głupiego”, lecz obdarzonego  jednocześn ie w ielką godnością osobistą, 
poczuciem  własnej w artości. P odkreśla  się jego  niezależność, dbanie o w łasne 
sprawy i jednoczesną  bezbronność, uzależn ien ie od  pom ocy innych osób. K u ltu 
ralny, obowiązkowy, ceniony za solidność w pracy. B o h a te r kom icznych w yda
rzeń  i pam iętanych  wciąż pow iedzeń.

[114]

— Pamiętasz, jak Michał był w GS-ie i on miał tyle czapek, ile dni w tygodniu? Z a
leży, jaką se czapkę założył, wtedy świętował. ( . )  Co se tam umyślał. On był bar
dzo dobry obserwator, bo jak dzień dobry, Panie Michale, to wszystko było fajnie. 
Jak sobie z niego zakpiłaś, to on wtedy nie popuścił, od razu ci uwagę zwrócił. „Kim 
ja jestem dla ciebie? Co ty sobie myślisz?”. — „Michał, przyjdziesz do mnie drzewa 
rąbać?” — „Co ty sobie myślisz? Panie Michale, ma być, a poza tym to dzisiaj mam 
święto, nie widzisz, że mam czapkę?”. Jak Panie Michale się powiedziało, to 
wszystko zrobił, o co się go poprosiło, taki był życzliwy. Do przytułku go chcieli za
wieźć, bo muszą się nim opiekować. To wynajęli takiego pijaka. On sobie kupił fla- 
szke i popijał sobie, i tak jechali oba. Przyjechali do zakładu w R. i Pan Michał mó
wi: „Przywiozłem wam pacjenta”. (śmiech) I pan Michał pacjenta zostawił, przyje
chał z powrotem, konia oddał. On nie chciał jechać nigdzie. On miał strych
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w GS-ie, tam miał konia, ciepło miał. Tam dostał jeść, pic. Koniom rano jeść dał, 
napoił, to i dla furmana było lepiej, i on się lepiej czuł, bo był potrzebny. (...)

— No jak mróz był, to on na bosaka latał. Mówił, że jest zwiastun wiosny, bo jeszcze 
mróz, a on już boso maszeruje. (śmiech)

— Ja go na przykład nie uważałam za głupiego, tylko jemu tak było dobrze, z tym, 
co sobie wymyślił. Może dla otoczenia on był głupi, ale dla siebie on wcale nie był 
głupi. Jem u pasowało tak, to pasowało tak. Mądrego zawiózł, w R. zostawił, a sam 
wrócił. Ile razy on odpowiedział tak mądrze, jak ktoś chciał sobie z niego zakpić. 
Tak odpowiedział, że aż w pięty poszło. Kontaktował wszystko. On był ambitny 
cholernie. Jeśli na coś nie zapracował, to nie wziął, jak mu dawali.

— To ludzie go poważali za to?

— Ja myślę, że nikt się tak nie zastanawiał nad tym. Ja powiem Panu tak, jak jest 
nieszkodliwy wariat, jak to się mówi, no to jest, a takiego szkodliwego to zaraz 
gdzieś upychają.

— Nikt mu krzywdy nie robił. Ludzie by mu krzywdy nie dali zrobić, bo to była taka 
wizytówka GS-u. (...)

— Oj, to dziś się mówi: „Szkoda, że Michała nie m a”. Nieraz się mówi: „Jakby Mi
chał żył, to by ci przyniósł”. Ile razy, jak drzewo trzeba znieść i porąbać, i mi się nie 
chce, to mówię: „Szkoda, że Michała nie m a . ”.

— Z  egoizmu ludzie żałują. (śmiech)

— On sam z siebie przychodził pomóc, czy go trzeba było prosić?

— Trzeba go było poprosić, i to ładnie. A i tak czasami nie poszedł, bo mu głowa 
nie każe. (śmiech) (...)

— Ja myślę, że oni [tacy jak Michał] mają w sobie samoobronę. Wiedzą, że jest ja
kaś granica, bo przecież nie robią krzywdy, jak im ktoś nie robi coś złego. Jakby coś, 
to się bronią. Oni mają tylko ograniczone myślenie. Bo głupim to bym nazwała ta
ką osobę, jak miałam znajomą, i jej się coś stało. Ona naprawdę zgłupiała ze stresu 
nerwowego, nie dawała sobie rady. To jak przyjechała do mnie, to mówiła, że stu
diuje trzeci fakultet. Drzwi od kuchni letniej były szeroko otworzone, bo ja się ba
łam, bo ona była chuda i jakaś taka agresywna w oczach. Nie wiedziałam, co może 
zrobić. No i zawsze jak ją odprowadzałam, to zaczepiała facetów i im mówiła, jak 
się mogą z nią pokochać, kiedy się z nią umówią. Ale taki Michał, którego się niby 
uważa za głupiego, to on o takich głupotach nie mówił, ładnie rozmawiał. Jakby 
ktoś taki tem at z Michałem zaczął, to by zrobił „tfu, tfu”, jak to Michał. On nie 
przeklinał i nie chciał nigdy brzydko rozmawiać. On był mądrzejszy od niejednego 
mądrego, bo jak ja bym się zdenerwowała, to by batiuszki takie leciały, że hej, 
a on nie.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Opowieści 137

[115]

— Michał nazywali go, głupi, ale on nie był szkodliwy, łagodny był. Pomimo że był 
nienormalny, to dbał o siebie, zawsze był czysty i umyty. Z  tego, co pamiętam, to on 
cały czas wędrował, jak ta Wikcia. On potrafił dziennie kilkanaście kilometrów 
przejść. Cały czas tymi samymi ulicami chodził, kilka okrążeń. I mówiło się: „Idę na 
spacer szlakiem Michała”. Tak się utarło. Teraz nawet niektórzy tak mówią, choć 
on już parę dobrych lat nie żyje. On przychodził do nas rąbać drzewo, ale w pew
nym momencie, dwie, trzy godziny porąbał, i Michała nie ma. To mówił potem, że 
musiał iść, bo mu głowa nie kazała robić. Mówił, że mu tak diabeł do ucha mówi. 
(•••)
— Niektórzy może na początku przypuszczali, że ma kontakty z diabłem, ale po
tem to już wiedzieli, że jest chory, to się śmiali z tego zwrotu, mój mąż czasami so
bie żartował, że mu głowa nie każe, tak jak Panu Michałowi.

— Musieli ludzie do niego tak [„Panie Michale”] mówić, szacunek musiał być 
pełny. Jak do niego po imieniu mówili, to się złościł i już by nie przyszedł drugi raz. 
Jak ktoś go chciał do jakiejś pracy angażować, to trzeba było bardzo grzecznie. 
Czasami przyszedł po robocie albo nawet nie skończył i mówił: „Robiłem kilka go
dzin, proszę o jedzenie”. Czy był obiad gotowy, czy nie, trzeba mu było szybko zro
bić. Wie Pan, co dziwne, on się bardzo dobrze na pieniądzach znał i jeżeli ktoś mu 
dał mniej wynagrodzenia, niż mu się należało, to on w ogóle nie przyjął. Taki był 
ambitny. No i jedno jeszcze, on bardzo zwracał uwagę, żeby nie dostać gorszego je 
dzenia niż my z mężem. Musiał widzieć, co myjemy, żeby nie gorzej być traktowa
nym, bo by się obraził. Chciał, żeby go traktowano tak samo jak normalnych. (...) 
Normalnie z nim nie można było porozmawiać, bo nie było tematu, nie było
0 czym. (...)

— Wiedzieli, że jest głupi, ale tak o nim nie mówili, tylko Michał. Cenili go, że sam 
siebie szanuje i ceni, że trzeba go prosić. A  jak przyszedł, to pracę wykonywał solid
nie, jak obiecał, że przyjdzie, to zawsze był na czas. Bardzo uczciwy był, nikogo nie 
wykorzystywał, nie okradł. Prosze Pana, w tamtym czasie dużo było takich ludzi 
młodych, co chcieli zarobić, ale na wódkę, to woleliśmy wziąć tego Pana Michała, 
który był solidny i wiadomo było, że dobrze zrobi i że pieniądze zagospodaruje sen
sownie, a nie przepije. Parę dni porobił, a potem sobie odpoczywał. Miał pieniądze
1 sam się wyżywił. Nigdy nie chodził prosić o jedzenie.

— Czy dzieciaki za nim biegały i żartowały z niego?

— No właśnie, wie Pan, że nie. Za Wikcią biegały, a za nim nie. (...)

— Proszę Pana, u takiego człowieka nie da się wymusić, żeby był posłuszny, trzeba 
do niego przemówić w odpowiedni sposób, bo on inaczej nie posłucha się. Tacy 
nienormalni ludzie są strasznie uparci, mają takie swoje zdanie i trzeba nie lada 
umiejętności, żeby im to zdanie zmienić.
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— To ci ludzie jakiś swój rozum mają?

— No pewnie, że mają. Proszę Pana, na przykładzie tego Michała, on naprawdę 
nie był głupi, tylko nie w pełni rozwinięty. (...)

— Niby głupi, ale rozum swój miał. Zachowywał się jak głupi, ale z godnością do 
siebie. Nie to co ta Wikcia. Ona była zupełnie anormalna. Wiele osób to się jej ba
ło, bo na przykład ona szła i po drugiej stronie ulicy zobaczyła kogoś znajomego, to 
biegła i krzyczała: „Jaka ty jesteś piękna” i brała się za całowanie. Ja to się tego ba
łam. A Michał miał swój honor. Wie Pan, co to było, jak mu ktoś powiedział, żeby 
się ożenił z Wikcią. On się tak zdenerwował, ktoś mi mówił, że prawie bić się czepił 
tego, co tak powiedział. Jak ktoś mógł porównać jego z Wikcią, to go tak zdener
wowało. Nie do pomyślenia, to było dla niego poniżające. Widzi Pan, miał swój ro
zum, nie pozwolił sobie ubliżyć. Rozumiał to, że jest człowiekiem i należy mu się 
szacunek. (...) On niby nie był agresywny, ale jestem pewna, że jakby mu ktoś na
prawdę ubliżył, to mógłby nawet siekierą uderzyć.

— To ludzie się go obawiali?

— Ludzie się z nim liczyli. (...) Tylko „Panie Michale”, i to jak najgrzeczniej, żeby 
nie obrazić. On sam oceniał. Jak ktoś mu się nie podobał, to mówił, że to niedobry 
gospodarz i już nie szedł do niego. Miał takich ustalonych ludzi, do których cho
dził. Pod tym względem też był mądry, że potrafił ocenić. Coś mi się jeszcze przypo
mniało. Wie Pan, co on zrobił, jak go chcieli wywieźć do R. do zakładu? Wstąpił po 
drodze w Sz. do sklepu, kupił wódkę i dał chłopu, co go wiózł. Tamten tak się spił, 
że się przewracał. Podjechał pod zakład i mówi Pan Michał: „Przywiozłem wam 
pacjenta”. Taki kawał zrobił. Że wiedział, jak do zakładu w R. dojechać.

[113]

— Starszy facet. I on był bardzo fajny człowiek. To znaczy, on chodził sobie na bo- 
saczka, w kalesonkach i tego. Chodził sobie tam gdzieś kawał drogi po wodę ze 
źródła. Chodził se po bułki do Sz., bo mu się zdawało, że go tutaj ktoś podtruwa. 
Ale po prostu nie był szkodliwy ani tamtego. Ale on był bardzo taki chory człowiek. 
Znaczy — chory, taki był, taki więcej chory na głowie. Toteż się go chcieli pozbyć. 
Do R. chcieli go wywieść. ( . )  I ten, co go miał zawieść, napił się. I ten Michał, za
miast sam pójść do R., zostawił jego w R., a sam przyjechał koniem. Pytają się go: 
„Michał, gdzie jest ten?”. A  mówi: „Zostawiłem go tam, u głupich. Jak się nachlał, 
niech siedzi”. (...)

— Jak to pow iedzieć . no był chory. Nieszczęśliwy był, samotny był. To był starszy 
człowiek. Ja nie wiem, bo samotny. W stodole spał całą zimę. Nie miał mieszkania, 
nic. Ale też nieszkodliwy był.

[116]

— No on nie był taki całkiem głupi. Tylko tak czasami mówił nie wiadomo co. Ale 
sobie w życiu poradził. Krzywdy nikomu nie robił. Raz to ja go słuchałam i go słu
chałam naprawdę mocno, bo myślałam, że on naprawdę mówi. A  on mówi: „Mam
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portki podarte, ale Sowieci nie pozwolą reperować. Całe mi się podarły, ale komu
niści nie dadzą załatać”. (śmiech) On tak mówił od rzeczy, ale musiał słyszeć, że lu
dzie na komunistów gadają.

— (...) Ja Panu powiem, takie dziecko umysłowo jak nie bardzo chore, to można 
wyleczyć, rodzona matka, jak ma serce dobre. Kto się odda cały temu dziecku. Po
każe, jak co zrobić. Ale jak się pokrzyczy to dziecko, to ono nic nie będzie umiało. 
Trzeba podejść, trzeba uczyć mówić. Trzeba dużo pracy włożyć. Tu u nas jest taka, 
oddała dziewczynkę, bo ona nic nie mówi. Ja ją bym nauczyła!! Matka nie powinna 
oddać dziecka nigdzie. Później ją zabrała, teraz ma ze 40 lat i cały czas chodzi 
z matką. A ona mówi, że nic nie umie zrobić, boć ją nic nie nauczyła. (...)

— Nie, gdzież takiemu człowiekowi można zaufać, jak on nie ma rozumu, to nie 
można. Nie można go nawet zostawić w domu samemu. Dobrze, że on papierosów 
nie palił. On nie lubiał tych, co palili. Mówił: „Jakby Pan Bóg stworzył człowieka, 
żeby palił papierosy, to by mu kominek zrobił na głowie”. Sie znaczy, miał trochę 
rozumu jakiegoś. Ludzie to się śmiali, że Michał mądrzejszy od tych, co palą. 
(śmiech) (...)

— Poważnie, on żartować nie umiał. Ale ładnie gadał, tak jak go słuchałam o tych 
spodniach, to pomyślałam, że może wcale nie jest taki bardzo głupi.

Franus z Paczkami

„Pański dziad”. Historia o nim pochodzi z okresu międzywojennego. Franuś od
wiedzał jedynie wybrane domy, zabiegano o jego wizyty. Nie pracował i nie że
brał. Podkreśla się jego schludność. Był dostarczycielem barwnych opowieści 
z szerokiego świata. Potrafił dobrze wróżyć.

[47]

— (...) A  ja jeszcze pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, żyła moja babcia. To 
zawsze przychodził do nas, ale to on miał tylko i wyłącznie kilka takich domów, nie 
przychodził byle gdzie. Nazywali go Franuś z Paczkami. To był taki dziad, który 
chodził. I on gdzieś pochodził chyba z okolic K. I zjawiał się raz w roku. On tam nie 
prosił o jałmużnę, żeby mu tam dawali. Tylko tak mieszkał. No, to był taki pański 
dziad. On tam się robotą nie skalał. To jego to pamiętam, jak przychodził. Miał ta
kie jak gdyby dwa kufry. I to nosił za sobą. Pamiętam taki kożuszek miał. Taki pań
ski dziad. Rączki miał takie jak niemowlę. To pamiętam, babcia go przyjmowała.
Był bardzo czyściutki. Spał u nas. I podawała mu jedzenie. No to podawała mu tak 
samo jak nam. (...)

— Ja rodowodu jego nie znam. Ale Pani wie, że dawniej to żebraków takich to było 
bardzo dużo. Ale on to właśnie, się to dziwię, że on był zawsze ubrany dosyć przy
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zwoicie. I w takim kożuszku. No to zawsze babcia się śmiała i mówiła jak o kimś, że 
nie skala rąk pracą jak Franek z Paczkami. O kimś, jak nie chce pracować. (...)

— Opowiadał. Bardzo wiele opowiadał. No na przykład, jak on przyszedł skądś 
znad Wisły, no to on opowiadał. Przykładowo, jakie są plony, zwyczaje. Przyszedł 
wieczór, wieczory były długie przy tej lampce naftowej. I on usiadł, opowiadał, 
wszyscy słuchali zadziwieni. (...)

— Lubiany był. Ale on miał tylko parę domów, gdzie gościł. I gdzie indziej nie po
szedł. No to babcia zawsze się śmiała, że on taki był posiedzieć, pogwarzyć, ale nie 
tak jak nieraz tamci, co chodzili i żebrali, to tam u kogoś drzewa urąbali, a on nie — 
niczego się nie tykał. Kroił sobie tabakę, miał taką fajeczkę. Jak się wybierał, to za
wsze go prosili, żeby wrócił. To wiadomo było, że za rok gdzieś wróci. (...)

— Nie wiem, skąd pochodził. Ale dużo opowiadał o K., spod K., znad Wisły. Czyli 
on przemierzał całe te okolice.

[26]

— Chodził tu taki z przędzą, taki kuferek na plecy zakładał i pieska se prowadził, 
ale to był taki pański dziod. ( . )  Bo taki był, no tamci, to brudni, zawszeni, trudno 
nieraz było przenocować takiego, a taki jeden był, to on u nas nocował często, on 
miał takie swoje domy, jak to, to nadciągał do nich na noc, żeby przenocować. To 
ten dziod, to był trochę pański, zawsze był czysty, zawsze się wyszorował, nosił se 
swoją łyżkę, garczek do jedzenia, żeby mu dać, taki był higieniczny. (...) tak cho
dził, miał takie domy swoje, jeden w M., w Sz., w Ł. Tak szedł, szedł, szedł. (...) 
Tak, tak, tam nocował często, to jak tego, to patrzyło się: „Oho, Franek idzie”. Ale 
on był fajny. On wróżył, i to dobrze wróżył. ( . )  Jak mnie wywróżył, to tak, jakby na 
tej kartce było napisane, tak mi się wszystko spełniło. ( . )  Za Niemców on gdzieś 
przepadł, panienką taką byłam. Wszystko mi wywróżył, za ile wyjdę za mąż, za ile 
mi mąż umrze, jak powiedział, tak umarł. Siostrze tak samo, z której strony dosta
nie męża, wszystko, wszystko, to tak się spełniło wszystko. No nie wierzyłam nigdy, 
jak takie Cygany chodziły i mówiły: „Ja ci powróże, ja ci powróże, panienko”. To 
nie wierzyłam. Tamten tak nas lubił, gadał, że u nas to się zawsze przenocuje, to 
powiedział: „Daj rękę, to ci powróże”. Wtedy nie wierzyłam, ale jak mój mąż przy
chodził do mnie na kawalerkę, ja mu mówiłam, że jak się ze mną ożeni, to umrze za 
trzy lata. Śmiali my się z tego, ale za trzy lata umarł. Dwa miesiące brakowało do 
trzech lat.

— Nie miał [rodziny]. Sierota, rodzice mu odumarli zawczasu, no póki był młody, 
to robił coś, pomagał, jak był starszy, to tak chodził z chałpy do chałpy.

— Czemu sobie żony nie wziął?

— Za biedny był chyba. Jak my się go pytały, to mówił, że nie chciał. Ale my tak my
ślały, że chyba za biedny. Rodzinę założyć, jak nie miał domu ani nic. (...) Jakprzy- 
szedł, to trzeba mu było dać wody, on se uprał koszule, wysuszył i taki był czysty.
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— Ale mówiło się na niego dziad?

— No tak, bo chodził po domach. (...) On tak nie każdemu chciał, tylko jak miał 
gdzieś takich swoich ludzi, gdzie nocował, czysty był.

— Skąd on pochodził?

— A gdziesik od J.

2. Codzienność: opowieści o osobach żyjących

Stasia D.2

Stasia D. w momencie prowadzenia badań była kobietą około 70-letnią. Stara 
panna. Opowieści o niej obejmują okres od ostatnich lat przedwojennych do cza
sów współczesnych. Zmarła w 1997 r. Mieszkała daleko od wsi, w lesie, w stodole 
zastępującej jej dom. Dom rodzinny, również położony z dala od wsi, został pod
palony. Jej matka (lub: macocha), alkoholiczka, powiesiła się, brat zginął w wy
padku. Stasia była matką nieślubnego syna, którego jej odebrano, ponieważ 
wychowywał się jedynie wśród zwierząt. Hodowała krowy i byki, z tego się utrzy
mując. Miała kontakty ze społecznością, lecz preferowała życie w samotności. 
„Dzikuska”.

[1]

— To tylko jest jesce jedna w lessie tu, mówimy Stasia D. na nią. Nagrano była kie
dyś, na telewizor. Ona już ma siedemdziesiąt lat. Ojcowie jej mieszkali tam w les
sie. To jest w lessie, tu niedaleko, będzie pięć kilometrów stąd. Jak szos od K. idzie, 
to tam w tym lessie. Ona ma tam swoje takie w tym lessie, tam chodzą do niej roz
maici, zdjęcia jej robią, rozmawiają z nią. T a k o .  dzikuska na nią mówimy, to dzi
kuska. Ona trzyma krowy. (...)

— Od nas tu blisko, prosto przez las, jeden las i szos, i zaro ona jest. To te krowy 
trzyma, bo ma tam kawałek ziemi swojej, bo jak opowiadała temu redaktorowi, jak 
nagrywali ją, to ojciecjej był na wojnie i dostał w lessie taką działkę. Jej ojciec. Ona 
sie nazywała D. I on wykarcował sobie to. I ona to to ma. Do dzisia. I wybudował 
mieszkanie tam. I ożenił s i e .  Tylko jego to jo nie pamiętam, tego ojca, tylko ma

2 Postać Stasi D. zamieszczam w części poświęconej bohaterom żyjącym, ponieważ żyła je
szcze w czasie, gdy prowadzono badania. Opowieści obejmują bardzo długi okres, a ich bohaterka 
zmarła w następnym roku, materiał ten mógłby zostać zatem umieszczony także w pierwszej części 
rozdziału.
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tkę pamiętam jej troche. I one te Stasie miały, i syna miały, Olusia. Dwoje dzieci 
miały te ojcowie jeji. I tego brata jej zabił samochód, a ona została jedna. Matka sie 
powiesiła, ojciec zmarł i ta działka została, i ta buda. I ona tam mieszka do dzisia. 
Została sama. Choćby jo chcieli stamtąd, ona stamtąd wyjść nie chce wcale, i cho
wa... Bo ojciec jej chował, jesce jak ojciec zmarł, to i konia miała. Ona, tutaj jak 
kiedyś na wsi było, na przykład 3 Maja jak my obchodzili, Konstytucję 3 Maja, to 
my obchodzili wprzód wszyscy, tak jak to tego Kościuszkę, to ona przyjechała na 
koniu tu! Jesce była młodo! Tu do nas do wsi. Do szkoły. Przyjechała na koniu, ka- 
rego konia miała, ubrana była w rozmaite wstążki, i ona przyjechała tutaj na te tu
t a j .  Szli dzieci z chorągiewkami do B., stąd ze szkoły. No teraz to siedemdziesiąt 
ma dwa lata, bo mówiła. I ona teraz to bydło chowa, tera to ino mo byka i krowe, 
zdaje sie. Ona miała po siedem byków. W tym lessie same chowały sie t e .  Sły, 
przychodziły na noc. Kapitalne byki sprzedawała! A  mleko, miała dwie, trzy krowy, 
to odstawiała do mlecarni. Bo ona sie tłumacyła tutaj. Ze nie było jak za komu
nizm. Ona tak: „Ja miała pieniędzy potąd, jak za komunizm. A tera co”, mówi, 
„Wałęsa to był dziad”, mówi. Tak wyzywała: „Tero nie mom nic. Wszyscy bezrobo- 
ci stoją pod ścianami!”. (śmiech) Byka jej ukradli, to reszte sprzedała, „i tero co — 
pieniędzy ni mom”. No, ale ten sie pyto, to z cego Pani, przecież tutaj P a n i .  Bo 
ona pali papierosy. „A daje mi rząd! Przyjechał taki pan”, mówi, „z Gdyni, jak zba
dał, to wystarał sie, półtora miliona dostaje, na miesiąc”.

— Ale to dziwne było, jak ona na tym koniu przyjechała?

— Ojej! No to przecież dzikuska! Przecie to dzikuska. Jak ona ubrana, jak by Pan 
zobacył. ( . )  A w portkach i w takich starych łachmanach. I sypio w stodole w ta
k ic h .

— W oborze z krowami.

— Mo kuchnie t a k o .  W tym je, w tym sypio. Bo sie pytajo tam, nie zimno jej? Nie! 
I taki ma tam, tako dziure i gotuje tam, bo troche tam było widać te gorcki, jak w te
lewizorze patrzeli. ( . )  Bo wprzód to jak my chodzili na jagody, to my chodzili tam 
tędy. Ale ona jesce była młodo, to wszędzie lotała, t e g o .  A  teraz to juz ona stara, 
ale ze jesce j e s c e .  „Ale jakum rzes”, mówi do niej ta, „ajakum rzes? To co?” — 
„Umre, to jo tu mam takiego, co pare złotych zem uzganiała, dom mu. T e n .  S.”, 
S. nazwała, „i on mnie pochowa”.

Ona miała syna, ona była żonata. Ale to mąż ją odesed, no gdzie to z głupim, t o .  
Ale to tez b y ł .  Pamiętom go troche. I został syn. Ale jak ludzie zbadali, to dziecko 
b y ło .  Ani mówić nie umiało, bo nie miało z kim. Nie było ludzi, a ona tam w ie m . 
I przyjechali, zabrali to dziecko do domu dziecka. A  miało moze rok, moze nie. To 
dziecko nie umiało ani mówić, ani nic, ino rękami jadło. I zabrali, i tam wychowali. 
I dwa lata albo trzy, ja byłam tam na urodziny za S. K., i on sedł, mówi o, Stasi syn 
idzie. Mówię, a gdzie on? A mówi, był u matki, był u matki. A  teraz, jak ona mówiła, 
to o synie ani wspomniała. Taki spory, moze miał osiemnaście lat, taki półkawale- 
rek, co takie były. A  o tym chłopie to nie wspomniała. Ale było wychowane dziecko 
dziko, nic nie widziało, byłoby dzikie sie wychowało. Co ona rozumiała? Nic.
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— Ona od dziecka była już taka... trochę inna?

— No chyba. Przecież siedzieli w lessie od ludzi, no. Co ona, zna ludzi? A tak to ... 
Jak mleko woziła, to przyjeżdżał wózkiem do szosy tam, mleko zabrał. (...)

— No porozmawia po swojemu. Kto zapyta, to ona odpowie. Jaki ona ułozyła 
wiers o Wałęsie! „No kto cię tego naucył?” — „A ja sama!” No bo to mówio wszyst
ko. Tam do niej odwiedzajo jo tam tera rozmaici. Nawet nas ksiądz był tam u niej 
zobacyć. (...)

— Chodził ksiądz, ale r o z .  Bo ona śterech psów miewo. I bardzo porwały mu su- 
tanne psy. Tak, tak, i tera to juz nie ido tam chyba. Nie ido. Bo jesce tak teroz z tych 
młodych to tam juz sie Stasią nie interesują. Ale ja to jesce pamiętom, jak my tam 
chodziły wciąz, na grzyby, na te, to sie chodziło „koło Stachy”. „Koło Stachy chodź
my na grzyby”. Tako dzikuska to jest tu, jest. (...) „A tak sama?”— „A co mnie po 
kim? Mnie najlepiej”. Mówi, tu wesoło. Tak będzie mówiła.

— Nie tęskno jej do ludzi?

— Nie. Yyy! Jej nie obchodzi to. Teraz to już staro. Jak była młodo, to jesce na tar
gowice przychodziła. Jesce handlowała, to cielęta kupowała, sprzedawała. Znała 
pieniądze. To jej była tako zasada, ze tam jej sie podobało, tam jej to jest po ojcu 
ijuz. No wychowano była w tym lessie. Któśby tam nie wysiedział, w tym lessie. No 
do niej tak: Niemcy nie mówili jej nic. Mówiła: „Ho ho, niech przydo! Jo sie mam 
czym bronie! Bo ja jesce mam po Niemcach broń”. Ona tak godo. A  moze i mo. 
Raz jednego chciała zastrzelić, bo po byki zased. Tak, tak, z nią to nie zarty.

[2]

— Miała rodziców, miała ojca, ojcu było na imię Paweł, matce Aniela. Brat był jej, 
później brata jej samochód zabił, to już będzie z 15 lat. (...)

— Rodzice dawno temu umarli?

— Uu! Ojciec to przed wojną, a matka to się powiesiła, to już będzie ze dwadzie
ścia lat.

— A czemu ona się powiesiła, nie wie Pan?

— A ja nie wim, ona była z bratem, tego brata samochód zabił, ona została sama 
i tak sama jest. (...) Stara była, Niemcy ją postrzelili, była kulawą, tam mieszkała 
jak dziki w lesie. Ta Stacha miała syna. (...) Tak, ten syn to jest rówiennik mojej 
córki. (...) Razem my byli w tym, ja wychodziłam z położnictwa, ona wchodziła. Oj, 
jak rodziła tego syna, to krzyczała: „Olaboga, co się rwie we mnie, zróbcie coś ze 
mną, bo się rwie we mnie!”.

— Ten chłopak to jest w G., bo tam chodził do szkoły, bo to on taki niedorozwi
nięty.

— Bo to był chowany z kurami. (...)
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— W tej chwili to nie wiemy o nim nic. Jego zabrali, ile on miał lat? Chyba miał pięć 
lat. Bo tak to ona nie chciała oddać. Dopiero mąż poszedł... (...) Do domu opieki, 
za K. Mąż się postarał o to. Bo tak to on nie mówił. Tak w rogu takie kury były, i on 
tam był z tymi kurami, jak ktoś przechodził czy coś, to umiał tylko mówić jak kury.
(•••)
— Stary to przed wojną umarł, starego to licho co pamiętam. Paweł D. był, a ta 
D. to postrzelono w czasie wojny, t o .  Po D. ta druga to była jej macocha, pieła de- 
naturę, aż się w końcu powiesiła. One tak wszystkie były dzikusy. Potem tego brata 
też pił denaturę, aż samochód go zabił. (...)

— Ich ojciec, ten stary D., to on wcześniej to taki hycle, co psów łapały, kónie stare, 
to on był w lesie i on tam z tego dostał te posiadłość. I  on tam jak jaki kóń zmarł, 
krowa czy psa, to on tam zabierał i się uporządkowywał z tym wszystkim.

— I tak pokolenie została, ale teraz nie zostało. Teraz jak ktoś pójdzie, to będzie 
cud, może jak tam to bydło zacznie ryczeć. A  tak to jest same. A tak to ją biły. Po
szły, ubiły ją, ledwie żywa była.

— O parę razy ją biły! (...)

— Bo ona tak, pójdzie do miasta, pójdzie, nazbiera, co kto porzucał, kto się przy
gląda, to się śmieje. Ona pieniędzy to nie ma, bo każdy i od niej pożyczał, ludzie się 
bogacili, a ona nie.

— I jej Urban trochę pomógł.

— Wszyscy jej pomagali. I Żydzi jej pomagali. (...)

— Ona tak, zawsze, w spodniach, a te spodnie tak porwane, że jak firanki u psi bu
dy. (...)

— Na pochody jeździła.

— Nie na koniu. Po wojnie został taki koń po Mongołach, taki nieduży. Ona na tym 
kóniu jeździła, miała krakowskie ubranie, przedtem tak. Na pochody zawsze 
pierwsza. Ona jak była młodsza, to kobitka była!

— I była czysta. (...)

— Po wojnie to było 100-150 koni, to ona jechała w tym peletonie, ale zawsze wy
przedzała.

— „Stasia, Stasia, puśćcie Stasie!”. (...)

— Teraz to ze trzy lata, jak byłem u niej w lesie. Ona całą zimę to na sianie, ona się 
kładzie z krowami, żeby jej ciepło było.

— Ona mówiła: „Jak się przytulę do tej krowy, to mi jest cieplej trochę”.

— A latem, to gdzie się położy, tam zaśnie. Ja jej mówiłem, żeby sobie dziurę w sia
nie zrobiła.
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[3]

— No, tak normalnie to bardzo nie. Bo jak ona opowiadała, jak chorowała, jak się 
leczyła, jakąś tam obórkę miała, leżała w tej obórce... Tak że bardzo to było 
śmieszne, jak ona opowiadała. Tak se myślałam, że tutaj też jest coś nie tak już. Już 
się te słowa inaczej kleiły, już to było wszystko w drugą stronę.

[4]

— A .  Staśka to p o t r a f i .  Wierszyków naopowiada. Myśmy tu ją kiedyś nagrali, 
jak przyszła. O na to lubi, jak ją kto odwiedza, ona też czasem odwiedza.

— A to jej dziecko?

— A to jej odebrali, bo to się ze zwierzakami wychowywało, na czworaka ze zwie
rzakami chodziło, gdakało. Gdzie teraz jest — to nie wiem. (...)

— To mi się wydaje, że są ludzie, co sobie mają swoje podejście do życia. Taki 
prawdziwy dziwak to może być na przykład ta Stasia. Sama żyje, nikomu nie da 
dojść w swe życie.

— To jest kobieta na luzie. (śmiech) Ekspertyza wykazała, że ma najczyściejsze 
mleko w okolicy.

— U niej cywilizacja po prostu stanęła na pewnym etapie.

— Ona była ponoć bardzo piękna i na koniu jeździła, ale co jej się zrobiło w te 
głowe?

— To ona nie była taka od urodzenia?

— Nie, ona przecież była żonata. Ja jej męża widziałam w K., w restauracji. Przy
stojny był chłopek, fajny. Ona z tych Żydów, co ich przytrzymywała, to miała futra, 
dolary, bo jej przysyłali. Kiedyś pieprz jej przysłali — cały wór pieprzu z Ameryki, 
to sprzedała za grosze, bo ją ludzie oszukiwali, że to koniczyna, a to był pieprz na
turalny. Ten mąż też ją  opuścił, bo jak to z taką żyć? Gdyby był z nią, gdyby dom po
stawili, toby było inaczej, a t a k .  ludzie ją okradają, podpalają. (...)

— A dziwactwo przechodzi z pokolenia na pokolenie?

— Czasami, rodzice byli w normie, a dziecko — nie. Jak ten Władek. Gdyby nor
malnie żył i założył rodzinę, toby było w normie też. Staśki rodzice t e ż .  Dom sta
wiali — no to normalni byli, skoro dom stawiali, nie? To wewnątrz taka głupota po
wstaje też.

[5]

— T a k .  Pamiętam, raz w autobusie jechałam, to jak ona umie śpiewać, wyśpie
wuje wszystko. Ona przetrzymywała w wojnę, nie wiem, czy Żydów, czy Niemców. 
Ale ona miała dobrze, cały czas im tam słały. (...)
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— A taka w lesie siedziała, no nie? Nie wyszła za mąż w ogóle. I ten jej brat też był 
stary kawaler. Rzekomo mówili, że ona jakieś dziecko miała, ale z kim miała, czy 
z tym bratem, czy z kim? Nie wiadomo. Ale gdzie to dziecko się podziało, to ja nie 
wiem właściwie.

[6]

Rozmowa ze Stasią.

— Tak sobie mieszka Pani w lesie. Ładnie jest tutaj bardzo.

— Tak się przyzwyczaiłam dziko. Mnie by się na wsi przykrzyło. Tak zalecieć tam 
na parę minut, posiedzieć, czy na dwie-trzy godziny i z powrotem w las, jak to ten 
dzik, co w lesie się urodzi, wychowa, to i w las ciągnie. Tak samo i jo!

— (...) Ano u mnie tak często różne pany redaktorybyli, aż z K., u mnie. (...) Na
grywali!

— Oj to Pani sławna!

— No jak!!

— A nie czuje się tu Pani samotna, ludzi Pani nie brakuje?

— Oj! Mnie to już obojętne. (...)

— A do kościoła Pani nie chodzi?

— Nie, jedno, że już się teraz tak się żem zaniedbała, do miasta to ino raz na ty
dzień. No tak żem sobie pojechała po trawę, tak jak dzisiaj, usiekłam tak na ten wó
zek, włożyłam, zanim przyciągnęłam, trzeba podawać krowom. Wchodzę do obo
ry, krowy ni ma. Wypatrzeli, w bielutki dzień pioruny zaiwaniły krowę. Zeszło chy
ba rok, drugą krowę. A za komuny to po sadach krowy nocowały, a złodzieja nie by
ło. Był porządek. Gdzie się nie obrócił robota czekała. (...)

—  A brat miał żonę? ( ...)

— Eee! Jakby miał żonę, toby może krótko za pysk trzymała, on i może by był nie 
pił. Niech tera idzie pić, to zobaczy. A  tak, to cóż, cóż.

(śpiewa)

Koło Gdańska w dużym lesie 
wiszą jaja po Wałęsie.
Kołyszą się w lewo, w prawo,
Solidarność bije brawo.
W sobotę wieczorem 
stałam przed telewizorem, 
kłaki na łbie dęba stają, 
śmoki ceny podwyższają.
Zmarzły buty, zmarzły nogi, 
także węgiel jest za drogi,
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a Wałęsa buły grzeje 
i po cichu z nas się śmieje.
Też za droga jest kiełbasa, 
przyciągamy z głodu pasa.
Solidarność to źli ludzie, 
bo szczekają jak psy w budzie.
Też za drogie jest mieszkanie, 
nie ma co zjeść na śniadanie.
0  obiedzie nie mówimy, 
to Wałęsy są przyczyny.

Teraz końcówka. (śpiewa)

W lesie na £., a rośli piękny gaj.
Przepieprzyła Ewa, a swój piękny raj.
A i grzeszną Ewę wypieprzyli z raju
1 zapierdolono Solidarność z kraju.

— A śpiewała Pani jakieś piosenki tak przed ludźmi?

— Eee! To nie. Partyzantka tu była, które partyzanty, które złodzieje? (milczenie) 
Gdzie tu były zerwania chmur?

— My nie wiemy. (...)

— O czarownicach to nie, nic nie mogę wiedzieć, o duchach toby jeszcze, no do
brze: diabeł jest, ja widziałam. Jest taki [około 1,3 m], a to ubranie na nim, ubranie 
nie ubranie jak skóra, tak wychodzi jak skóra, to takie opięte koloru kawowego, 
a to tłuściutki, a pyska dokładnie se zobaczyć nie dał. (...) A raz tylko widziałam, 
ale diabeł jest. I życie pozagrobowe jest. Ano tenże K. się powiesiła, tak w zasadzie 
to i moja mama tyż nie umarła dobrowolnie, ino się powiesiła. (...) Ten diabeł to 
myślał skurwysyn, że ja  się chcę powiesić. A ja jego chciałam zobaczyć. No dobrze, 
uwiązałam się... (...) Zarzucałam, kochane Panie, i myślę. Pan Jezus wie, czyja 
dam radę się odwiązać. To jeszcze mój brat żył. Oj, myślę sobie, nie będę się 
wiązać. (...) Powieszę się, szkoda tego mojego życia. Wzięłam kawałek powroza 
i poszłam, no i tak patrzę po tym świecie, taki piękny świat, mój Boże! Ja muszę 
zejść ze świata. I wtenczas tego diabła. Tak. Jak ja zobaczyłam tego diabełka i po
kazał się, i w oczach znikł, a ja w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Jezus 
Maria, ja tak będę miała po śmierci?! To ja tego powroza do domu nie przynio
słam, wyrzuciłam. (...) Jak się budynki spaliły, to pod gołym niebem trzeba sie
dzieć. (...)
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Józef M.

W średnim wieku, stary kawaler, żyje samotnie, choć przy rodzinie. Pojawia się 
wątek zabójstwa ojca, niedorozwoju matki. Chory psychicznie, często wulgarny, 
przez niektórych uważany za groźnego dla otoczenia. Powtarza się fantastyczne 
historie, które opowiada, a dzięki których treści przezywany bywa Diabłem, Fara
onem. Często obiekt kpin i żartów.

[89]

— (...) No jest taki człowiek, on jest taki, no ... kilka atmosfer [?] ma, ale ja bym Pa
ni radził do niego nie iść. (...) No lepiej z nim nie zaczynać. (...)

— (cisza) (...) Proszę Panią, jakby Pani tak posłuchała naprawdę, o czym on mówi, 
to albo by Pani uciekła w ogóle z tej wsi, nie wiem jak, na bosaka czy jak (śmiech 
obu stron), albo mógłby Pani krzywdę zrobić, to jest człowiek nieobliczalny po 
prostu. (poważnie) (...)

— No sam się potrafi podrzynać, no takie rzeczy niestworzone potrafi opowiadać, 
że skąd on ma tyle fantazji, tyle tej wiedzy? Ale takie głupoty o galaktykach, o .  dla 
niego Bóg to jest gówno, dla niego papież to jest gówno, dla niego Zeus to jest gów
no. Na tem at po prostu księży, religii i takich rzeczy, i k o sm o su . no nie, n i e .  Ja 
nie chcę być wulgarny w tej chwili wobec Pani, ale on ty lk o .  a on tylko pizda, chuj, 
przepraszam za wyrażenie, przepraszam bardzo, ale właśnie Pani tłumaczę. On by 
rękę wkładał, on z tyłu, on to. Przyszedł kolega: „Ty swoją matkę w y p .  będzie 
młodsza!” ( . )

— Ma przewidzenia przeróżne, on rozmawia z .  no mi jest trudno opowiedzieć, 
bo to, co on opowiada, że on z galaktyki, z różnych galaktykmoce dostaje, przycho
dzą, nawiedzają go, że on z nimi rozmawia, ze stworami, z ludźmi. ( . )

— Śmieją się albo się ś m ie ją .  no niektórzy się śmieją, a niektórzy udają obojęt
ność, że go nie słyszą, że tego, tolerują go, no bo co z takim człowiekiem porozma
wiać? Ani go bić, ani tłumaczyć mu, a on tam s w o je . I tylko o tych sprawach sek
sualnych albo o tych mocach, on ma moce, on będzie żył. On rozmawiał z takimi 
kobietami, co miały sześć tysięcy lat, on z takimi kobietami miał stosunki, i tak.

(po przerwie)

— Ma [rodzinę], matkę ma, a prawdopodobnie ojca zabił swojego. ( . )  Matkę ma 
też taką niedorozwiniętą. ( . )  M atka ma mieszkanie tak przy ulicy, a on ma jakąś 
chałupkę w podwórku. Osobno, razem nie są. Ale tak niby chodzi ubrany czysto, 
poprane, ale jak on tam się żywi, jak tam sobie radzi, to nie wiem. ( . )

— To są takie momenty, wie Pani: wiosna, jesień. Tak tych czubków wtedy bierze!
W tej chwili, już teraz, naprawdę bym Pani nie radził do niego chodzić, bo by mógł 
Panią przestraszyć. Niby nie atakuje tak od razu, z nożem czy tam z siekierą, ale sa
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ma rozmowa, sama ta gadka mogłaby Panią wystraszyć. Takie mają te momenty: 
wiosna i jesień. (...)

— No tak, bo mocniej bierze i wtedy albo ktoś z sąsiadów dzwoni, no bo go ludzie 
t e ż .  [lubią?], tylko się go boją, przyjeżdża pogotowie, do R. go odwożą, R. R., tam 
jest szpital psychiatryczny, no i tam miesiąc, dwa czy trzy — zależy jak mu tam się 
poprawia, przychodzi, kilka miesięcy pochodzi, spokojnie, e leg an ck o . (...)

— On tak, jak się z kimś wita, rękę wyciągnie i mówi: „Daje ci moce! Daje ci trzysta 
lat życia! A czterysta lat męki! Będziesz się męczył!”. Albo: „Ja dzisiaj rozmawia
łem z chmurami, z gwiazdami, tam jest to, to jest to”. Historię, kosmos, geografię 
niby ma o p an o w an ą . Pamięć ma, tylko nie jest to po prostu poukładane, jak trze
ba. (...) No wariat to, nie głupi? To jest takie określenie, wie P a n i .  To tak samo, 
jakbym powiedział (tu: wziął leżący na stole długopis i zapytał): co to jest? Dużo czy 
mało? (...) Tak samo głupi czy mądry, też nie wiadomo, też są pewne granice, 
prawda? Mądry i g łu p i .  ( . )  No wie Pani, mi jest trudno powiedzieć, ja sam o so
bie nie wiem, czy jestem głupi czy tego. Mnie się może wydawać, że jestem taki o: 
byle jaki, ktoś może z boku powiedzieć, ż e .

— Że mądry.

— Inny powie, że mądry, no tak niektórzy ludzie mówią, że inteligentny, mądry, 
a k o g o ś .  [?] No to, co ja mogę powiedzieć na jego temat, to tak mi się wydaje po 
prostu, moim zdaniem: nie jest szkodliwy, dla kogoś, dla otoczenia, ale g łu p i .  no 
baretem nie j e s t .  no nie znam tych określeń, wie Pani, psychologicznych czy psy
chicznych, no coś mu brakuje, coś mu brakuje.

— Może chory psychicznie?

— No, schizofrenik.

[90]

— A ten trzeci to diabły wywoływał, bo on za dużo książek czytał, takich z Egiptu,
0 tych bogach albo coś takiego. Wziął się raz napił, tak siedzieliśmy raz, to mówił, 
że ma energię, mówi: „Weźcie mnie za rękę, zamknijcie oczy i zaraz zobaczycie 
siebie jako faraonów”. No, to śmiech przecież, jak ci goście, co mi opowiadali, to 
prawie się zalewali.

— No, właśnie [mówił] poważnie! (...) No. On raz taki pijany siedział na ławce
1 mówi: „Uważajcie, bo zaraz siedmiu faraonów zleci z nieba”. On to tak wszystko 
przy ludziach, on, normalnie, się nie wstydził, nic. To, co myślał, to wszystko mówił. 
(...) Nie, to zaraz się zaczęli z niego śmiać, „no to teraz masz nowe przezwisko, 
Diabeł”, no i tak mu mówili, zależnie, o kim opowiadał, albo Faraon też. No, to 
każdy z niego się zgrywał, tak. (...)

— Mówił, że [diabły] przychodzą do niego?

— Tak, przychodzą, w noc księżycową mówił, że przychodzą. Nawet zapraszał do 
siebie do domu, żeby zobaczyć, jak przylecą. ( . )  No, tych książek się naczytał, to
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wiadomo, nie? Jakieśbajki musiał sobie stworzyć. (...) On siedział sam w domu, bo 
on wcześniej był w Stanach, no, to kasy zarobił, ale dostał świra z zakładów che
micznych, bo on pracował w zakładach chemicznych, w Stanach, i miał podwójną 
stawkę Amerykanina, bo żaden Amerykanin nie chciał tam pracować. Jemu sio
stra załatwiła, żeby pojechał i kasy zarobił kupe, ale co z tego, jak mu na mózg siad
ło. (...)

— Jak nie mają co robić, to usiądą na ławce i słuchają, jak on pierdoły opowiada. 
(...) No, już tak oczy malutkie takie miał, zaczął skakać albo coś takiego, ale jeden 
dzień tak poświrował i R., kierunek.

— No, szpital, no, wiadomo.

— To znowu go podleczyli i .

— I wypuszczają, i dalij, trochę czasu przechodzi, i znów to samo, i tak w koło 
Wojtek.

— Da się to wyleczyć?

— No, gdzie! Nie da się takiego wyleczyć! (...)

— To zależy od charakteru. Tak, jak moi kumple, no, to lubią sobie wypić i zaraz 
odloty mają, na sali już każdy się boi, wyjdą na salę, wszyscy się bawią, to zaraz trze
ba kogoś skopać, to wiadomo. (...) Jak jemu nic nie odbija, to sobie normalnie po
sprząta, sam sobie jedzenie ugotuje. Jak już wie, że mu odbija, to już trudno, to on 
już nie widzi domu. Może przyjść, przespać się czy coś takiego i zaraz z domu wy
chodzi.

Marysia K.

S tara  panna , w w ieku około  70 lat. Część rodziny (dziadek, b ra t, m atka) uw ażana 
za odm ienną. O pisyw ane są jej szokujące zachow ania w kościele, w ulgarne w ypo
w iedzi p o d  ad resem  sąsiadów , chodzen ie ze skargam i n a  policję, konfliktow ość. 
O biek t żartów  dzieci. P odkreślane jes t bardziej to lerancyjne trak tow anie  jej 
p rzez wzgląd n a  cho robę umysłową.

[51]

— Żyje. No jeszcze mieszka, ale już nie w tym domu, on jest opuszczony. Ale pro
szę Pani, no ona ma szmirgla! Nieuleczalną chorobę. To starsza kobieta. Ona bę
dzie mieć teraz siedemdziesiąt jeden rok. To brataniec teraz ją wziął do siebie. No 
ona kompletnie t a m .  szykowała nocami. (...) Ale już powiedzieli, że bez opieki 
medycznej ona nie może być. (...) No coś tam zrozumiała. A ona nie wyszła za mąż 
i to jej uderzyło do głowy, że jej nikt nie chciał. (...) No tak się złożyło. No apóźniej, 
to już zrobiła się taka dziwna. Odsunęła się od ludzi całkowicie.
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— To sama mieszkała?

— Nie, z matką, ale matka musiała robie, co ona chciała. No to krowę miała i w staj
ni, i w domu. A tam obora była przecież. No, ale ona jest psychicznie chora, nieule
czalna. (...) No prawdopodobnie jej dziadek to był trochę taki... On taki no, po
dobno no... Gdzieś jemu tam i na listku jaworowym Matka Boska objawiła. I do 
księdza latał, i wieszał się, i cuda. A  co on tam widział?! Plama na listku, no w takim 
kształcie. To on sobie to ubzdurał, że to jemu się Matka Boska objawiła na tym list
ku. To taki był. (...)

— „Bzikojka”, to jeszcze tak od dziadka było.

— A to jej rodzice też coś tam mieli?

— Rodzice nie. Ojciec nie, bo go przeż pamiętam bardzo dobrze, bo jak on umarł, 
to miałem piętnaście lat, a to już go dosyć pamiętam, to nie. Matka była całkiem 
w porządku. (...) Brat to umarł teraz w zimie. On tu był ożeniony zaraz po drugiej 
stronie. (...) . z a  bardzo normalny to, proszę Pani, nie był. Oczywiście, że nie tak
0 medycznych zabiegów i karetki, ale tak od normy odstawał. ( . )  A  to i trudno mu 
w domu być, i u obcego nie mógł usiedzieć. I samochód sobie kupił, że taki za ile — 
to było za sześć milionów — to siedział w tym samochodzie. Przeż nie umiał jeździć 
stary chłop. Kupił, żeby mieć. Ino posiedział, pokręcił kółkiem. Akumulator mu 
tam kupili. (...) To miał już przecież siedemdziesiąt lat! No i tam se tak kręcił. 
A tak, to i porozmawiać przecież można z nim było. No on taki dziwny był. On tu 
nieraz przychodził, bo różnie mu trza było: i traktora, i tego, to nigdy nie wszedł do 
domu, ino przez okno pukał, żeby wyjść do niego. Taki był no.

— A do tej Marysi K. to przychodził po kolędzie ksiądz?

— A chodził, ale potem, to ona już nie miała z księdzem, bo ona w kościele wypra
wiała takie rozmaite hocki-klocki. Ona tam i kluski zostawiała przy ołtarzu, poro
biła z drutu takie ko ła— wie Pani, jak te oka, te wnyki — żeby się ksiądz złapał, na 
stopniach je kładła. Obracała się tyłem i tyłkiem podrzucała. No to na ostatek to 
był taki ksiądz U. i kazał chłopom wyprowadzić ją  z kościoła. No to i miała serce na 
tyłku na spódnicy przyszyte. Siostra tej pani — ona z J. — jej synowie, takie małe 
chłopaki, oni zawsze jak szli do kościoła, się pytali, jak tu na wakacje przyjeżdżali: 
„Pani Dominika pewnie będzie?”. Bo się zawsze nie mogli napatrzeć, jak ona tam. 
Rajstopy widzieli, że t e g o .  A na takie chłopaki, no to przecież, to było ciekawe.
1 potem już, jak ją ten ksiądz tam znieważył, jak kazał ją wyprowadzić, żeby nie 
przeszkadzała w czasie nabożeństwa, to nie chodziła do kościoła. To później za 
niego był taki— ale zmarł — ksiądz taki R., taki rzetelny ksiądz był. I tam jak u tego 
Antoniego, zaraz koło kościoła — to blisko na rzut kamienia — i jak chodził po ko
lędzie, to ją  tam zagadnął, żeby do spowiedzi poszła. Ona na to: „Chowajcie, jak 
możecie, dajcie spokój, ja już więcej słowa nie powiem!”. Repertuar, to proszę Pa
ni ona ma niesamowity. Ona, to jakby ktoś posłuchał, to dawniej by nad nią egzor- 
cyzmy odprawiali księża, jakby to dawniej było.
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— A nie próbowali?

— Już niewiedzą dokładnie, co to jest. (śmiech) Dobrze wiedzą, co to jest. Onajest 
chora normalnie. I ona była w tym zakładzie, i tam ją wyleczyli, i ci panowie zała
twili, że pracowała, normalnie w kuchni. No i była pod opieką, to i lekarstwa mu
siała zażywać. No ale tak rodzina: no matka, tego, siostra, brat, ano gdzie będzie 
siedzieć i na własne żądanie poszła. No ipóźniej już nie było jego, anulowało, skoń
czyło się. I niedługo była taka normalna, może dwa lata, i od nowa. (...) Proszę Pa
nią, ja to tak na chłopski rozum, jeśliby taki wiedział, że z nim jest niedobrze, to nie 
jest szajbnięty. A  takiemu, to się widzi, że on robi okej. Inni na niego, a on jest 
w porządku.

— A czy ludzie mieli za złe Marysi, że taka jest?

— Nie. No, jak się mówi: więcej się śmiali, jak ktoś tego. A  niektórzy no to się lito
wali nad nią. No bo ona bidna jest. No bo rzeczywiście — kto był rozsądniejszy, to 
wcale jej tego nie miał za złe.

— Jak Marysia chodziła drogą, to mówili, że to na zmianę pogody.

— Jak ona robiła awantury, to wiadomo było, że na zmianę pogody. Krzyk był, jak 
ktoś tam do niej podleciał.

— Szła tutaj drogą do G. i cały czas n ad aw ała .

— Nadała tam coś tego: „kurwa, chuje pierdolone” i tak dalej. I szła tam do tego. 
To już wiadomo było, że pogoda będzie inna. To do trzeciego dnia. Idealne. Nie 
trza było barometru. Tak się sprawdzało. (...)

— To ona ani nie spała. To ja wiem, kiedy ona spała?! No. To w nocy, nieraz po no
cy, można było słyszeć, jak ona krzyczała. (...) Ale jak! Krzyczała i przeklinała! Jak 
tu wszyscy nie rozmawiała. (...)

— Tam [w kościele] to raczej tak wydziwiała. Obracała się tyłkiem do ołtarza i tak 
dalej. I na ludzi tam biodrami pokręciła. No, ale to jest człowiek chory, no i biedny. 
(...) Ona jest Marysia K., ale jej ojciec był Dominik, to nazywali Dominiki. (...) 
A to pamiętam, że sąsiad jechał traktorem, orał. A  ona szła i jej się nie spodobało, 
że zorał. Wcześniej go poprosiła, żeby zorał, no to zorał. Stanęła, tak popatrzyła na 
niego przy kościele i mówi: „Co się tak patrzysz pierdolcu jak borsukowe uszy! Bo 
wystawił uszy — gada — jak borsuki i patrzy na mnie taki chuj!”. (...) Ruszył ra
mionami i nic. Nie zwracał na to uwagi. Nikt na to nie zwracał uwagi. Obojętni byli. 
On ruszył ramionami, nie przejął się i dalej robił u niej. To każdy wiedział, ż e .  
(śmiech)

— A jakby tak powiedział ktoś normalny?

— No to oczywiście, że inaczej. Najmniej by coś odpowiedział albo by no zgromił. 
A tak ona nie była. Wiadomo było co i jak. (...)
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— Dzieci to ona nie przeganiała. Nie było zdarzenia, żeby tam ktoś się skarżył, że 
ona tam dzieci tego albo co. Raczej to tam ona miała sprawy z milicją w G. Bo cho
dziła co chwila do nich i zamykali już drzwi przed nią, bo nie mogli już tego wytrzy
mać. (...) Tam się skarżyła, że to ni ma, tamto ni ma. To tam bez przerwy. Jeden 
z nią miał na pieńku, bo siedział, jadł kanapkę, a miał no masło, no i szynkę, i je 
szcze pomidora. A ona gada: „Ty skurwysynu masz tyle, a ja ni mam nic!”. To znali 
ją tam dobrze. No teraz, to ona już jest starsza. Dawno ją nie widział. Nie chodzi 
ani do kościoła, ani nigdzie.

[68]

— Ona miała przeszło osiemdziesiątkę, to jeszcze se chodziła na piwo. Tak lubiała, 
tak cieszyło i tak szła. Zawsze miała kawałeczek chleba, no to jak szła tak prosto, to 
się z niej śmiali, że na piwo i dalej tańczy, i idzie. No i piwa się napije w butelce. I tak 
na wieczór zawsze przyszła. Rano wyszła i na wieczór przyszła. (...) No to jak mat
ka pomarła jej, to ona wzięła oczy wydłubła krowie. (...) Tak, krowie, na żywo. 
I miała pilnować mamy, żeby kto mamy nie porwał. I poszła do drugiej siostry, tu 
koło kościoła, żeby przyszła tą mamę zabrać. No to ta przyszła, to krowa nie żyła, 
no bo jak się oczy wydłubie, to wiadomo. No to jedna siedzi w jednym domu sama 
tu zaraz koło kościoła, a druga to tam siedzi, co ją wziął taki pan, co pole z a b ra ł .  
Wziął do siebie. Tam opiekuje się nią, bo ona sama by nie dała rady, bo ona nie jest 
spełna rozumu. (...)

— A matka jaka była?

— Taka sama. To tak po matce miała. I one tak siedziały same. Tam siostra przy
niosła ten opłatek na Boże Narodzenie, to tańczyła na tym opłatku. (...) To jak 
przyszedł taki okres, to przyszła na jakiś czas do kościoła. I ona stała tak (w lekkim 
rozkroku, ręce na biodrach i kiwa się), i to w kościele. To jak był ksiądz w dobrym ta
kim stanie, to tam nic nie mówił. To przyniosła taki szorstki stołek do kościoła, taki 
o trzech nogach, i tam se siedziała przed ławkami, tego i nie wolno było ruszyć. Nikt 
nie ważył się przestawić tam co albo co. Miała białe rękawiczki na rękach zawsze, 
beret na głowie i tak stała. Ale raz przyszła do kościoła i tupkała, gadała, mamrała 
tak. I ksiądz na mszy gada: „Weźcie dwóch silnych mężczyzn, żeby ją wyprowadzić 
z kościoła”. To jak powiedział, żeby ją wyprowadzić z kościoła, to potupkała 
w środku kościoła i do drzwi poszła. I od tej poryw kościele jej nie widzieli. (śmieje
my się) Albo na przykład jak szła na cmentarz do matki, no to wzięła kamieniami 
matkę przywaliła, żeby nie wstała, żeby nie przyszła do niej. No to takie w G. było 
zboczenie, no bo pewnie żadna kobieta w G. by tak nie zrobiła. ( . )  Nie było mo
wy, żeby tam kto weszedł i tam porozmawiał, nie było tego, no bo one były pozamy
kane. A jak siały zboże, no to nie młóciły tak, jakby młóciły, ino wziąły kłoska pou
cinały siekierą i te kłoska sadziły tak jakby ziemniaki. ( . )  To się specjalnie nikt do 
nich nie odzywał. Ale jakby co wołali tam koło szkoły co za nią, to zaraz kamienia
mi brała, rzucała. Denerwowała się, bo oni gadali Dominika.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



154 ROZDZIAŁ VI

— Dominika? Dlaczego?

— No bo taka niespełna rozumu jak Dominika.

[54]

— To ona taka była, że nieraz siejej cos tam ... To ona tak przechodziła, do kościo
ła przychodziła, ale coś tak na jakieś zmianę na pola czy g d z ie .  To ona tak prze
chodziła po gościńcu, to tak się widziało, że i groźna, ona to ja i wiem, czy ona by by
ła uderzyła, czy by była nie uderzyła, one to się bały, dzieci sie bały i.

— A dorośli się też bali?

— Dorośli to ja wiom, dzieci to moze bez to, że tak się śmioli z niej, bo jak szła, to 
tak jak dzieci idą do szkoły i sie śmieją, to tak ktoś jej tam popyskował albo co, się 
trochę dzieci boły, a starsi to ja wiom? (...) Ino czasem na to zmiane na to burze al
bo co, to ona zawsze coś t a m .  (...) O niej mówili, że się nie wyda, że t o .  starsi lu
dzie mówią, że jakby się wydała, to i by się to może nie stało, ale czy to tak faktycz
nie było, to nie wiadomo. Może kiedy z matką mieszkała, to ja  wiem takie zajęcie, 
matka to zrób i to zrób, a potem została sama, tak se myślę, siedziała pod lasem to 
tak, do sąsiada tak nie ch o d z iła . ( . )

— Z tą siekierą to rzeczywiście tak, czy tylko się tak opowiada, żeby straszyć 
dzieci?

— Ale ona czasem to i szła, kiedyś to szła do G. milicjantów bić! Jak jej coś takiego 
do głowy strzeliło, to szła gościńcem i poszła na to milicju, coś tam popyskowała, 
popyskowała i szła do domu z powrotem, i tak c o ś .  jak jej przeszło, to szła nor
malnie i nic se nie robiła z tego. To takie coś i w g ło w ie .

[57]

— ( . )  jest taka Marysia, u kościelnego. ( . )  Miała tu kawalera, Pan go nie zna, 
miał się żenić i on odsedł od niej, tak że sie nie wyda. On sie ożenił gdzie indziej, no 
to jej coś stało w głowa tak co, później można powiedzieć, całkiem zgłupiała. Juz 
wszystko było umówione, miał się żenić i coś jemu szczeliło do głowy, znalazł se in
ną, ona została i z biegiem czasu, jak to teraz, to później po polu chodziła krzykó- 
wa, to już całkiem nienormalno. Jak kto obcy jesce przyszedł, to jeszcze pogado, 
ale tak t o .  juz całkiem nienormalno! To jednak tam cios jest od nerwów. Gdzieś 
jej się tak narwie i gdzieś, i wysiadły. ( . )  Nie da rady już, matka, dopóki matka ży
ła, to z matką, ale krzykówa po polu! Takie cuda robiła, no z rodziny ją wzioł, taki 
porządny, zaraz koło kościoła mieszka. On ją wzioł i ma ją u siebie, tak że ją ma 
u siebie tak, co ona ma rente normalnie, nie lata juz. I on się ją opiekuje, i ona się 
go musi bać, bo tak toby nie wytrzymał. On sie wzioł za nie, tak że jej narobił stra
cha, to sie go boi, to teraz normalnie cicho jest, a tak to chodziła tak co. Do zakładu 
nie, bo całkiem głupia taka nie jest, ale nieszkodliw a.

— Nie wiem, ale ludzie mówili, że tu ktoś chodzi po wsi z s iek ierą .?

— A to ona! ( . )  Ona tylko na milicjantów.
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— Wie Pan co, gościńcem jak żem szedł, jak na nią nie patrzył, normalnie szedł. 
Popatrzył się, powiedział normalnie dzień dobry, odpowiedziała dzień dobry nor
malnie. Jakby sie popatrzył na nią i uśmiechnął, to ona by to zaraz odczuła, że sie 
z niej śmieje, bo tak była juz podrażniono. Zaraz zaczęła kląć, ale tak straszliwie...
(•••)

— Ale straśliwie, a jak poszła na milicjo, no chodziła stale na milicjo ze siekierą. Bo 
to oni ją znali, to i nic nie m ó w ili.

— Ale tu w G. była milicja?

— W G.! Na nogach poszła do G., nieraz była! Siedem kilometrów, zaszła tam kie
dyś i milicjant jadł, a ona biedziła, nie miała co jeść. Jadł normalnie kanapke, miał 
jedno, to miał tam masło, ogórka, kiełbase kawałeczek, to jak było tak: „Jecie?”.

— „Ja nie mam masła, a wy macie po cztery, pięć”. Jak wzięła ta siekiera, rąbła w tą 
kanapkę, ha, ha, aż uciekali [milicjanci]. (...)

— To ona miała normalnie tam, tam było ładne mieszkanie. Drzewniane, ale ład
ne, miała kuchnio i krowo w tej kuchni, tako straśnie ładno wypucowano, krowa. 
Robiła wszystko na polu motyką, nikt nie chciała, żeby jej kto tam koniem albo 
ciągnikiem zrobił, i tak se żyła. Jak krowe chowa, to jej było cieplej przy tej krowie. 
Ale tam czyściutko, ja tam był u n i e j .

Tadzio

M ężczyzna około  70 -le tn i. Ż onaty , ojciec tro jga  dzieci. Jego  syn A d aś jes t u p o 
śledzony: p rzez picie d en a tu ra tu  bądź p rzez leki psychotropow e ojca. O pow ieści 
o n ich stanow ią zwykle całość. U w ażani p rzez w ielu za „głupich” . T adzio  w yróż
n ia  się ub iorem , jes t znany w okolicy z tego, że jeździ n a  row erze, p odróżu je  au to 
busam i lub pociągam i. B o h a te r kom icznych opow iastek, w których, choć „głupi” , 
góru je n ad  innym i sprytem .

[4]

— A Tadziu?! Tadziu z £.! Ten to jest dziwak.

— A ten to tak! Ten, to jest prawdziwy dziwak. Jeździ na rowerze i śpiewa sobie.
On jest nienormalny na swój sposób.

— Wie Pani, jaki on jest mądry? Tak, to on jest świrnięty, tam to będzie z pokole
nia na pokolenie, bo jego syn tyż taki sam. Temu synowi to dali denatury, jak był 
dzieckiem, i mu się coś we łbie przekręciło. On po cmentarzach łazi, na wszystkich 
pogrzebach jest.
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— A ten Tadziu to jest mądry, bo tak to jest głupi. Ale jak budował stodołę, to mó
wił sąsiadom, żeby jeden i drugi przysunął swoje stodoły, a on tylko tylnią i przed
nią ścianę postawił. I tak ich zrobił. (...)

— A ten Tadzio z Ł. to raz, jak mu facet przywiózł piasek do sprzedania, to Tadziu 
mu powiedział: „Wysypuj Pan” i ten wysypał. „Ile za ten piasek?” — „Tyle”. — „Za 
drogo, zabieraj Pan se ten piasek”. Facet musiał wziąć połowę ceny, no bo kto zała
duje piasek na wóz.

— A jak pojeździ na rowerze, w chustce i winoklach, i se śpiewa, i w spodenkach ta
kich, albo bez koszulki, i se śpiewa. (...)

— Gadać on potrafi, zawsze taki był, jak go pamiętam.

— A co z jego synem?

— A a a .  Temu Adasiowi to dał denatury, jak był mały, i to od tego mu się przekrę
ciło. (...)

— Żona to n o rm a ln a .

— Eee, taka sama jako i on. I dwie córki normalne. (...)

— Oj tak, będzie gadał. Może się rozebrać do spodenek.

— Oni też pole uprawiają.

— Taki on wyzwolony człowiek.

— Przy spodniach ma jeden pasek, a brzuch se spina drugim.

— Może, żeby nie spadł mu? (śmiech)

— Wczoraj też go z tymi pasami widziałem.

— Jego syn, Adaś, jest taki dziwny. Przez te denaturę.

— On chyba sam z siebie taki jest.

— Nie! Przez denaturę! I sie w takiej szkole specjalnej uczył.

— On po cmentarzach chodzi. Opowiadał, że był u pedała.

— N o .  Był na przystanku i pedał go zgarnął. (...)

— Jak jest jaki pogrzeb, to on zawsze jest. Na cmentarzach siedzi.

— Albo jak wtedy w K. na dworcu, te gazete do góry nogami czytał.

— Czytać to on nie umie. Ludzie mu mówią: „Weź se Adaś te gazetę przekręć, to ci 
będzie łatwiej”. Bo jego na dworcu już ludzie znają, po śmietnikach grzebie. On 
jeździ po całej Polsce: Zakopane, w Szczecinie był, bo on ma tę książeczkę, że jest 
n o .
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— No, że nienormalny jest po prostu. Jemu się podoba, to siada i jedzie. Jeździ w te 
i z powrotem. Ludziom miejsce zajmuje. (...)

— A ten Tadzio z Ł. to w czasach, jak nie było dróg dojazdowych do pola, załado
wał wóz gnoju, obornika, zawiózł przed Urząd Gminy i mówi: „Zróbcie mi drogę 
do pola, bo wam tu wywalę”. I wywalił.

— I poskutkowało?

— A jak! Zrobili! Gnoju policja pilnowała i jeszcze raz ładował, ale drogę miał.

— A ludzie się śmiali?

— Tak, ale nie z niego, tylko z tych z urzędu.

— W stanie wojennym, jak się miało coś za coś, czyli jak sprzedała Pani tucznika, to 
miała pani prawo do eternitu. Tadzio sprzedał wtedy byka i dostał talon na eternit 
i mu nie starczyło tego eternitu, to wziął z widłami poszedł do gminy i mówi: „Za ta
kiego dużego byka tylko tyle eternitu?”. Z  widłami poszedł. Przyznali mu, ile po
trzebował, potrafił sobie radzie.

— To znaczy, on jest mądry na swój sposób. On jest takim głupkiem, ale więcej ma 
rozumu niż my.

— I niegroźny. Z  daleka mi mówi: „Dzień dobry”. Bo ja mu mówię na„Pan”.( ...)

— Adaś też nieszkodliwy, kiedyś ze mną szedł przez całe miasto. Tak sobie. Aż mu 
mówię: „A idź już sobie Adaś”. Albo czasem dziewczyny dla zabawy mówią: „Nie 
chcesz się żenić, Adaś?”. A  on na to: „A chcesz się żenić ze m ną?”. (śmiech) Takie 
ż a r ty .  On nie jest szkodliwy, ale jakby go ktoś zobaczył pierwszy raz, toby mógł się 
wystraszyć. Na wszystkich weselach, ślubach, pogrzebach jest.

— Mój kolega z zakładu się raz z Adasiem przywitał, a był krępy facet, to aż Ada
siowi kosteczki chrupnęły — on już się więcej nie witał.

— Ajakieśmy były małe, to go tak chłopaki wykorzystywały. Mówili: „Adaś, dam ci 
się przejechać rowerem, jak polecisz za m ną”. I on tak latał biedny za nimi do G. 
Albo mu papierosa odwrotnie podpalali.

— On taki, że mu coś brakuje.

— Kościół to jego drugi dom. No i te autobusy. Taka mania. Albo kiedyś jedziemy 
do mamy, taka brzydka pogoda była, psa nie wypędź, jesień, a on siedzi tam na ław
ce przed jakimś domem, na czyjejś ławce w tym deszczu.

[17]

— A Tadziusio, i taki jego Adaś. A oni to gadają głupoty. Rodzice już nie żyją. 
Chodzą se razem i chcą się żenić. A  słyszała Pani, że sobie chodzi i śpiewa cały 
czas? Denature pije. Jemu to bardziej smakuje niż oryginalny spirytus czy wino. 
Niósł kiedyś butelkę spirytusu i denaturę i dał mi czysty spirytus, a sam wypił dena- 
turę. Myślałem, że coś kombinuje, ale patrzę na etykietę — oryginał. Ma takie hob
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by, niezłe cuda wyrabia. Widły ma przy rowerze, to mu co przyjdzie do głowy. Bę
dzie szedł, nie wiadomo po co. Dziwaczy. Koń go kiedyś kopnął i coś mu się stało. 
I dali mu lekarstwa, a tych lekarstw nałykał się Adaś i Adasia też przekręciło. (...)

— Kłopotów nie mamy żadnych, nie jest groźny dla otoczenia. Adaś to przyjdzie, 
usiądzie i się pośmieje. Do każdego chodzi na pogrzeby, więcej ludzi zna niż my. 
Chociaż można powiedzieć, że jest nienormalny, to on każdą osobę zna. Ma niesa
mowitą pamięć, wszystkie osoby po nazwisku. Która jest panienka, a która jest m ę
żatka — zna. W domu nie dają mu nic robić, nie dbają o niego. A matka jest nor
malna, ale nie przypilnuje. Ostatnio go policja w Szczecinie znalazła. Brak zainte
resowania. (...)

— Niektórzy się śmieją, ale to tylko łebki. Osoba dorosła absolutnie nie. Każdy mu 
da zjeść, każdy go zna i każdy wie, jaki jest. Ale kiedyś się bałam, jak byłam sama 
w domu, bo przyszedł siedział i tak patrzył dziwnie. No, można się czasem przestra
szyć. Ale jak trzeba, to dzieci popilnuje. On nie jest takim dzikusem. Nie robi niko
mu na złość. Kiedyś w K. go pobili i na łyso go ogolili, ale my go znamy i mu krzywdy 
nie robimy. Nienormalnego omijają. Nikt go nie przegania, a on z każdym poroz
mawia. (...)

— A do tego Tadzia, jak kiedyś przyszedł komornik, a Tadzio nie chciał zapłacić, 
zamknął komornika w stodole. Komornik siedział cały dzień, a kiedy mu otworzył, 
uciekł jak strzała. Chłopina siedział cały dzień.

Zenka — Zenek A.

W  m om encie b ad ań  m iał około  70 lat. Stary kaw aler, całe życie służył, pasł krowy 
i p racow ał dorywczo. O jciec pijak, znęcał się n ad  synem. R odzina n ie u trzym uje 
z Z en k iem  kontak tów . U pośledzony, ułom ny, m ówi niezrozum iale, „be jdok” . 
Przyjęty jako  pom ocn ik  p rzez m iejscow ą dziedziczkę, m ieszka przy starym  dw o
rze. U trzym uje kon tak ty  tow arzyskie we wsi, m a zapew nioną opiekę. O b iek t je d 
nocześnie w spółczucia i żartów . N ie rozróżn ia  w m owie rodzaju  m ęskiego 
i żeńskiego.

[26]

— (śmiech) On głupi nie jest, on wszystko wie, pogada, tylko że trosecke, jakby mu, 
ja w ie m . jedny klepki brakowało? Ale zboże umi zasiać, i to ręką, tak ładnie. Tyl
ko, że taki jest troseckę, n o .  Tu raz pijany chłop leżał, a ten mówi: „Ty”, on tak 
każdemu nie mówi Pani, ani tam kto, tylko „Ty”. „Ty, popatrz, jako pulwa głupia tu 
już leży”. Nie mówił kurwa, ino pulwa, bo on tak nie wymówi. (śmiech) „Opiła się, 
opiła”, bo chłop cy bobo, to on mówi: opiła się, takie już ma. (...)

— . b o  to sierota była, po służbach chodziła, wyponiewierane to takie, dopiero 
późni, późni gdziesi tego, jak już tak można było tych służących, ubezpieczali i te-
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go, dopiero ktoś go tam ubezpieczył, no teraz dopiero te reńciage mo, no to ma te
go swojego grosza. A  tak, jako dziecko, to biedne to było zawsze, takie poczuradło 
takie. (...) No głupi nie jest, tylko źle mówi, nie był taki urodny. Może, jakby mówił 
dobrze i tego, to może by się nawet ożenił. (...)

[47]

— To jest człowiek, który służył po domach. Źle mówi. Nieszkodliwy. On w ogóle 
jest taki niedorozwinięty. Psów ma pięć czy sześć. Ostatnio nawet przychodzi tutaj 
do mnie. Raz, dwa razy w tygodniu. To mu podrzucę coś zjeść. (...)

— Taki se o .  Źle mówi przede wszystkim. Nic Pani nie będzie wiedziała, co mówi. 
I głuchy przy tym. No taki niepełnosprawny. Z  litości go wzięła ta. (...) Nieraz my 
się śmiali, bo jak żyła jeszcze ta właścicielka [dworu] i opowiadała mi, że mówi do 
niego: „Zeniu, ja wdowa. Może byśmy się tak oboje?”. On będzie miał teraz z sie
demdziesiąt lat. A  on tak nieładnie mówi: „Ty głupio staro krowo, to jo taka młodo
— bo on tak mówi jak dziewczyna — takom starom krowę będę brał”. Ale tak żeby 
on był jakiś szkodliwy czy co, nie. Taki biduła. ( . )  A tak, to niech se Pani nie myśli, 
bo on jest bardzo obraźny. Bo na przykład do mnie tu wiecznie chodził, a teraz nie 
chodzi już z piętnaście lat. Bo jak ja miałam córki już dorosłe, to się śmiały: „Ma
musiu, twój kawaler idzie”. I teraz znowu nie wiem, co mu wpadło do głowy, bo 
przychodzi. (...)

— Był grabarzem?

— Nie. To był taki okres, że grabarz był chory. To on pomagał. Ale nie nadawał się 
do tego. Bo był taki t r o c h ę .  No widać było, że się nie nadawał. Czasem coś tam 
powiedział, krzyczał. (...) Zawsze coś na cmentarzu strzelił. A potem to już nie dał 
rady. Wciąż opowiada, że go coś boli, że morduje.

[44]

— No ni ma gdzie iść, no. No tam ma piecyk, swoje łóżko i peski ma, peski. (...)

— No tak, bo on jest taki trochę nie tego, jego trudno jest zrozumieć. Jak on nas 
przychodził, odwiedzał, to my tak go znamy, to wiemy, ale jakby tak Pani, toby nic 
nie zrozumiała. (...)

— Ojca nie lubił! (osoba z  boku)

— Tak, nie lubi strasznie. Znaczy jego ojciec już nie żyje, ale on zawsze mówi, że na 
mamy grób to idzie świeczkę zaświeci, a na ojca nie zaświeci. No to on go podobno 
tak bił i zrobił z niego takiego o bejdoka, i tak mu się zrobiło. No o matce to pamię
ta, świeczke zapali, a na ojca to on mówi: „Nasrać, nasrać”. No. Może on był troche 
taki, a jak go ojciec bił, to mu się jeszcze bardziej tak zrobiło. (...)

— Sam, sam. O! Kąpiel urządza, to balia, balie ma oczywiście, wiadra, i po wode 
chodzi, no to się nieraz chłopy śmiali, bo kapelusz na głowe, cholewiaki, tu jest ro
zebrany całkiem, do naga, i wode nosi, i kąpiel se robi.
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— A po kolędzie przychodzi ksiądz do niego?

— Chodzi, to on by się obraził, jakby tak ksiądz nie przyszed. On się przygotuje, 
świcki zaświci, patrzy i goda — „Kułwa, cekom, cekom i . ..” (...)

— A czemu nie ożenił się?

— A bo to takie biedne było, ułomne, bo teraz to jeszcze więcej tak kuleje, ano 
wcześniej to taki niedorozw inięty. (...)

— No, Zynia, Zynia, bo on mówi, jakby był kobietą, nie mówił, tylko mówiła, wi
działa i tak.

[31]

— No, żyje se w tym dworze, tak chodzi, no był i jest, A. Zenek, A __ On był ponie
wierany przez ojca okropnie, ten ojciec tam miał worek tych dzieci, bieda była 
okropna u tego A., to wiele razy ten Zenek był wzięty za nogę o ścianę rąbnięty. 
(...) On tak swoje własne d z ie c i. Łajdak okropny był, szewcem był! Ale on nic nie 
robił, tylko pił i tłukł te dzieci. No i ten Zenek tak chodził po ludziach, po służbach, 
z początku to i u mnie był, jakem się ożenił, to go wziąłem za parobka. Pomagał mi, 
bo dawniej się kosami tylko siekło, nie było maszyny, to ten Zenek dobrze kosił, to 
chodził po ludziach, z a ro b ił .  płacili mu. (...) Robotny okropnie i uczciw y. on by 
tak ukraść, to nic by nie ukradł. Tylko jak se co zarobił, to go cieszyło, to tyle miał. 
On będzie miał już z sześćdziesiąt pięć lat. (...) No on nie wyglądał na głupiego, 
może coś trochę mowa niewyraźna u niego, n o .  ale głupi, żeby był, to nie wyglądał 
na takiego. ( . )  . j e s t  tu jeden jego brat, Józek, taki murarz, ale on ani nie chce się 
widzieć z tym Zenkiem. Drugi jest maszynistą, ale nie, ten Zenek to tak został sam 
sobie. (...) Dobrze, dobrze żyją; a ten się tak poniewierał po tych służbach, ci jakąś 
szkołę skończyli, a ten ani szkoły, ani nic — analfabeta. (...)

[36]

— On mieszka tam, to kiedyś taki był służący, potem go to pani Rylska przyjęła, za
opiekowała się nim, jak już nie miał gdzie iść, gdzie mieszkać. Właściwie to taka 
sierota była od początku, tak z domu do domu szedł. Kiedyś, kiedy już opieka spo
łeczna zaopiekowała się nim, ale właściwie nigdy swego mieszkania to on nie miał. 
( . )

— ( . )  On był bity bardzo przez ojca, ale on nie jest, on jest normalny, tylko po 
prostu jego wymowa jest bardzo ciężka i tego, ale tak, to żeby krzywdę komuś czy
nił, to nigdy, takich, żeby miał, jakieś takie zboczone, jakieś zamiary coś do kogoś, 
to t e g o .  I z opieki społecznej dostaje pieniądze, tam mieszka. Siostra PCK przy
chodzi do niego. On mieszka w kuchni dworskiej. (...)

— On ma w ogóle dużą rodzinę, tutaj ma dużo rodziny w Sz., tylko oni w ogóle nie 
przyznają się do niego. Bo, bo jego matka urodziła, zdaje się, troje dzieci, siostra 
jest w zakonie gdzieś w Anglii. ( . )  Tak się zżył z nami, a teraz to już tak nie przyj
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dzie, raz na rok przyjdzie, odwiedzi. To żeby tam węgiel kupie czy coś. On już stary 
jest, ze siedemdziesiątkę ma.

[45]

— To jest normalne, że jak ktoś jest troszeczkę inny, to dzieci tak lubiom. Obojęt
nie pod jakim względem inne, to już zawsze znajdą dzieci słabszego i będą się 
śmiać z niego. (...) A dorośli to się przyzwyczaili do niego, przecież on jest, odkąd 
świat pamiętam, odtąd Zenka pamiętam. Rozmawiać to przecież nie rozmawiam 
z nim, bo nawet nie mam o czym, bo to nawet nie rodzina ani nic, to się idzie i tylko 
przywita. (...) Zenek! Oczywiście, że Zenek, nikt do niego inaczy nie mówi. (...)

[80]

— (...) Nawet wczoraj tu był po mleko dla piesków. A  ma pięć. On po prostu, jego 
strasznie ojciec bił. Po głowie. On mi to opowiadał, a jak tam było, to ja nie wiem. 
Bo jeszcze jest brat jego też taki. Więc on nie jest, żeby był głupi. Bo on wszystko 
wie, tylko ma ciężką wymowę. I tą urodę ma taką swoją, no taką, jak go Bozia stwo
rzyła. To też nieco mówić o tym. Tylko właśnie, że on tą mowę ma taką. I on nie mó
wi na siebie jako na chłopaka, tylko wszystko na dziewczynę. Po prostu te zwrotki 
ma jako dziewczynę. Nie ma rodzaju męskiego. (...) Ma tak buzię otworzoną. No 
widać, że to jest człowiek po prostu inny. Na nim się da. I na jego bracie też. Po 
prostu ma tak jakby głowę lekko zniekształconą. Te czoło takie wyższe. No inaczej. 
(...) Można z nim porozmawiać. Tylko dużo rzeczy nie zrozumie się, bo on mówi 
po swojemu. Ale da się rozmawiać. I bardzo jest kulturalny. Czy mu kawę zrobię 
czy coś, to on umie się ładnie obsłużyć. Tak że naprawdę jest kulturalny. ( . )  To 
znaczy, nie jest tak bardzo upośledzony, żeby był głupi, ale nie jest normalny. To 
widać. No trudno mi to określić, ale na taki sam rzut oka Pani by widziała. I jak Pa
ni by z nim zaczęła rozmawiać, to on tak głośno mówi. Niewyraźnie. Nie, żeby był 
głupi.

[81]

— Dają mu ludzie, ludzie mu dają, to z opieki społecznej, co to były takie te dary, to 
się mu to naprzynosiło. Ma tych ciuchów, ciuchów mo. Ja mu biere te garnitury, bo 
to takie brudne wszystkie. Ja mówię tak, że wezmę i popierę mu to, i bierę to do au
tomatu. (...)

— Słuchajcie, a nie ma czasem jakich gadów?

— (...) Chyba nie. Nie. Bo ja go strzygę, ale głowę ma czystą.

— I on mnie dość lubi, jak ja przychodzę, to on jest wygolony, czyściutki, elegancki. 
Jak przyjdzie Ala, nie chce Ali! E, przyjdzie, machnie ręką i ono idzie, bo ona nie 
ma czasu. (...) Ja dzisiaj przychodzę, wczoram przyszła, to on chyba nie wiedział, 
że ja przyjdę. Taki był zaniedbany, zarośnięty. Ja gadom, co to tako broda jakby mu 
urosła, się go pytom. On nie bardzo rozumi, jak się mówi do niego, a l e .  jak mu 
tam trochę pokażę tak, to zrozumi, no. Ja też go nie mogę zrozumieć wszystkiego, 
co on mówi. (...)
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— On na kobietę mówi tak jak na mężczyznę, a na mężczyznę mówi tak jak na ko
bietę. Ja od początku nie wiedziałam, ale później mi ktoś tłumaczył, że już wiedzia
łam. (...)

[83]

— A ludzie inni też tak mówią, że nie powinien raczej tak mieszkać z tymi zwierzę
tami?

— No mówią, ale on tak nie da się przekonać. No nikt nie chce z nim t a k .  Miał ta
kiego, o już taki stary był, to nawet już nie chodził, ino tak, no i oślep, ale tego psa to 
miał, może, ja wiem, z dwadzieścia lat. To jak jego bratowa teraz była i mówi mi, że
bym ja m u .  [chodzi o zabicie psa] no to ja bym mu wielką krzywdę zrobił, bo on ta
ki był z tem związany, on tak jak wiecór, rozmawiał normalnie z tym psem, mówi 
coś i tak, o. I on to ma t a k .  (...)

— On tak pracował po ludziach, dawniej miał siłe tak o, szed do ludzi. Czy do bu
dowy, czy do tam, czy jak ktoś miał coś kosić, ludzie go wołali, bo miał siłe, a on był 
taki, że on to i do dziś dnia, on stale ino za cerwonom, za cerwonom ino będzie dziń 
robił. Bo sto złotych dawniej było czerwone. To on często mówi: „Cerwona be- 
dzie?”. — „Bedzie!” No to o n .  Jak ktoś tam jak robił, no to mu mniej więcej dał, 
ile kosztuje, a on, cy by był godzine, cy by był cały dzień, to on ino cerwone! No bo 
dawnij setka była cerwona, no. Do dziś dnia on ino cerwona! O, to idzie. (przy dwo
rze przemyka przygarbiona postać Zenka) Idzie se po mleko pewnie gdzieś, bo cho
dzi tam do kogoś. (...)

[29]

— A ludzie się z niego śmieją?

— Nie, właśnie że nie. Miał poważanie u ludzi, jako po prostu biedny człowiek, 
upośledzony, to jego każdy lubiał. On nikomu krzywdy nie zrobił. ( . )

— Łun tu przychodził do nas, czasem dostał zjeść, jak coś gdzieś wiedział, jakąś no
winę, jak ktoś umarł, to łun wiedział wcześniej, przyszedł powiedzieć. Mój mąż ro
bił w odcinku [drogowym], no to nie zawsze wiedział, kto kiedy pomarł.

[33]

— (...) On tu groby kopał, razem z tym Jaworskim. Ale on tak źle mówi, taki, taki 
j a k i ś .  całkiem, można powiedzieć, głupi! (...) Taki niedorozwinięty! Nie jego wi
na może. Dużo ich było, matka była chora, już jak go urodziła, to gruźlicę miała. To 
on też chorowity był. (...)

— Chodzić, chodzi, ale by go Pan widział, to jak nie-człowiek, taki zmizerowany, 
siedzi sam w tym dworze. (...)

— Niektórzy się śmiali, ale kto był m ą d ry . nie wolno się z takiego wyśmiewać, bo 
to jest nieszczęście. Nie wiadomo, jak moje dzieci będą, bo je też Bóg może skarać.
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On by też wolał pewnie być człowiekiem mądrym, a że on taki był upośledzony, to 
trudno. Nie jego wina.

Stasia

Około 65-letnia stara panna. Nerwowo lub psychicznie chora. Wędruje po oko
licznych wsiach i miasteczkach, odwiedza wiele domów. Pomaga się jej, karmi, 
daje nocleg. Podkreślana jest jej dbałość o czystość: elegancka, ubrana, ufryzowa
na. Miała kilkoro (3-4) nieślubnych dzieci, które jej odebrano. Nieustannie od lat 
opowiada o swojej ciąży i rychłym małżeństwie. Wykorzystywana seksualnie 
przez mężczyzn. Bywa wulgarna i bezwstydna. Uważana za zaradną materialnie, 
wyrachowaną, dającą sobie radę mimo choroby, choć także za leniwą, unikającą 
wszelkiej pracy. Bohaterka wielu znanych komicznych zdarzeń i opowieści.

[74]

— Eee, to głuptok jest, to jest głupie jest. Ale to tak się znów nie rozbiera, ja  ją nie 
widział tak. Ale jak idzie, to oszczeka tym pyskiem, jak się to mówi pospolicie, to 
głupie jest. Dwie córki miała. (...) No, wzięli do zakładu. Wiele, tu sąsiadka też ta
ka jest, tak ma pomylone też trochę, ale nie jest szkodliwa. To jest straszna choro
ba, straszna choroba ta psychiczna. Ja byłem w G., to popatrzyłem, na tych rozmai
tych, co wariują. Wariaty to tak są, że raz coś będzie robił takiego jak głupi, a raz 
normalny będzie. To nawet według fazy księżyca. Najwięcej to, jak jest pełnia, to 
wtedy tych wariatów jest dużo, bo na nich to światło księżyca tak działa. No to ta, co 
tu jest, to ma trzy córki, córki niby w porządku, ale to jest, wie Pani, te choroby to 
mogą być z rodu. (...) Tak dziedziczne jest. Ale najwięcej to jest tak po szkołach, 
no tak nie może se dać rady, przejmie się, nerwy nie wytrzymują, i tak.

— (...) Wie Pani od czego to zależy? (...) Było tu kawałek od nas, tam było ze sześ
cioro dzieci, to wszystkie były normalne, a jedno się takie udało, też takie nienor
malne. Ona to nieszkodliwa była, ale się rozbierała do naga, łachy siepała na sobie 
i taka niewymowna była, ale słuch miała. Baba jak jasny pierun, pierś, wszystko, za
rost. (śmiech) To raz idę na pole, a ona taka naga leciała od figury. A ksiądz w ogro
dzie obrywał porzeczki, a ona rozumiała, co się do niej mówiło. Ja do niej: „An- 
dziu, Andziu, leć dopomóż księdzu porzeczki zbierać”. Ja ją  tak napuścił i polecia
ła. A ksiądz gada, kto cię tu przysłał, a widział mnie, jak szedłem na pole. Jak moja 
żona szła potem na pole, to ją chwycił ksiądz i gada: „S., ten wasz wariat to mi przy
słał Andzie”. To ona mnie potem nagadała: „Dokąd ty się będziesz piorunie tak 
zgrywał? Zachciało ci się wariata księdzu nasłać?”. (śmiech) (...) No bo była przy 
bracie, jak ją zapomniał zamknąć, to tak wymykała się i latała na golasa. (...) Taki 
dziecinny rozum miała. A baba była jak pierun, pierś, było u niej wszystko, tak jak 
trzeba.
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[75]

— (...) Tam się urodziła, prawdopodobnie, że była zdrowa, jak się urodziła, póź
niej gdzieś w wyniku jakiegoś urazu taka jakaś choroba psychiczna wystąpiła, to 
znaczy taki jakiś uraz. No i ona ma tak, że tak wędruje, wędruje, bez przerwy, nie 
zagrzeje miejsca, tylko wędruje. (...) I tak idzie, i sobie tak życzy, żeby ją przenoco
wać, nakarmić. Jest bardzo czysta, to jej trzeba przyznać, zawsze się ukąpać chce. 
Po prostu tak się chce czuć jak w domu. I tak idzie, w jednym domu zanocuje, wy
kąpie się. No dają jej ludzie, ile razy tu u mnie była. To najczęściej, jak wiedziała, że 
ja jestem w niedzielę w domu, to przyszła. To sobie tak nieraz życzyła to lub tamto. 
( . )  To tak se chodzi od domu do domu, a jak jej się co nie spodoba, to sprzeklina. 
Ona to ma swoje wymagania. Kiedyś to jak święto jakieś było i wszyscy byli przy ko
ściele, a Staśka też tam była i coś jej się nie spodobało, to jak formę złapała, zwyzy- 
wała od kurew, od wszystkich. (śmiech)

— (...) No to ona wchodzi tak do autobusu i tak strasznie kaszle, jak jej się jakiś 
szczególnie spodoba, to tak chrząka na niego, w taki specjalny sposób i tak będzie 
chodzić wkoło niego. Fryzurę musi mieć w każdy tydzień czesaną u fryzjera. (...) 
ona i tak nie płaci nikomu, ani fryzjerowi, ani kierowcy, nikomu. (...) No a co, jak 
ich tak sprzeklina, że już te fryzjerki ustępują, bo jakby nie ustąpiły, toby było je 
szcze gorzej. (...) No to mi opowiadała właśnie ta fryzjerka, ta, co zawsze ją czesze, 
że kiedyś przyszła i zażyczyła sobie: „Proszę mi zrobić herbatę z cytryną”. No ta ma 
klientów, ale jakby jej nie zrobiła, toby jej powiedziała: „To cóż, Pani tej wody 
szkoda czy tego cukru”. Ta jej mówi, że ma klientów, a Stasia jej na to: „A gówno 
mnie to obchodzi, ja jestem ważniejsza!”. Później sprzeklinała ją, ile weszło, i po
szła, że nigdy więcej się nie będzie u nich czesać. (śmiech) (...)

— Nie, absolutnie, i to do tego stopnia się nie wstydzi, że jest studnia z fontanną na 
mieście. Więc chodziła, a jej się wcześniej nie pozwolili wykąpać, a czuła, że się mu
si podmyć czy co. Więc sobie dosłownie przyszła, a to jest fakt, nie że tak sobie mó
wię. Przyszła, ściągła sobie majtki, podniosła na samym rynku, przy wszystkich, 
podniosła sobie spódnicę, podmyła się tą wodą z tej fontanny, czymś tam miała, to 
podtarła się, ubrała sobie majtki i poszła. (śmiech) (...) Ludzie stali i patrzyli się. 
Ale ja wam powiem jeszcze ciekawsze. Tu niedaleko mieszka taki facet, no i ogolił 
się, i zamiast w łazience, to sobie wziął taką miednicę z wodą do kuchni i chciał się 
umyć, twarz po goleniu i tego. I co, przygotował sobie ciepłej wody, postawił mydło 
i synek przyszedł, i mówi, że się ciele spuściło w stajni i ucieka. No więc zostawił tę 
wodę i poleciał za tym cielęciem. W międzyczasie przyszła ta głupia Stasia. Widzi, 
że jest gotowa woda, to się elegancko rozebrała i myje się. A  ten mały chłopczyk to 
wszystko widział. Jak ona ujrzała, że ten wraca, to odstawiła tę miednicą i w nogi do 
takiej drugiej części tego domu. Ten, nie wiedząc nic, zaczął się myć, te ręce, te 
twarz. A ten chłopak woła: „Tato, głupia Stasia sobie dupę tu myła”. Jak on nie 
skoczył za nią, to ledwo uciekała. (...)

— Strasznie nie lubi [pracy]. I idzie normalnie tak, gdzieś tam się prześpi, gdzieś 
tam zje. W ogóle ją nic nie dotyczy, jest poza wszystkim.
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[70]

— No tak, bo właściwie jak taki ktoś przyjdzie, jak tu do nas przychodziła, no to 
człowiek gdzie by nie dał jakiego jedzenia, jak wiem, że ona sobie nie ugotuje. Je 
szcze babcia u nas woła: „Matko Święta, dajcie Stasi, no bo ona przyszła”. Ona ro
zumie, że nie ma se gdzie ugotować, a sama mieszka. (...) No bo to ją tak czasami 
biorą takie nerwy, jak nieraz to siedziała tu, obiad zjadła i naraz gada, że ona już 
idzie, ona już idzie, bo ona będzie rodzić, ona musi mieć swój dom, ona musi posag, 
wózki i co tam jeszcze kupować, i ło tak było tylko. (...) Ale jaka ona jest porządna, 
zajdzie do fryzjera, głowę jej myją, pasemka se zrobi tak. (...) Rodziców miała, bo 
tak nieraz mówiła, że jej mamusia to była Marysia — Matka Boska, a ona była po
częta, ona wszystko wie, jak tego, no. (...)

— No to nerwy, to chyba po prostu są nerwy. To jak ona mi tu kiedyś opowiadała, 
że na komisję poszła. Oni myśleli tak, że ona tak jakoś odpowie, że jej rentę wezmą, 
no to powiedziała: „Mam was w dupie!”. (śmiech) A  tak, to ona ma drugą grupę 
i ona wie, ile pieniędzy, i nie da sobie wziąć. (...)

— (Ironicznie): Nie, ona nie może pracować, bo ona ciśnienie ma i w ciąży jest, ona 
nie może. (śmiech)

— Tak jest, ona sobie nie da krzywdy zrobić. W jednym domu w R. to takich różno
ści nakupiła, wanienek, takich cudości.

— Tak, bo ona jeszcze myśli, że będzie mieć dziecko.

— Spodziewa się tego dziecka, całe życie chodzi w ciąży. (...)

— Ale jak ona kiedyś się darła w B., jak przeklinała, o ludzie. W sklepie tak siedzia
ła i czekała na autobus, strasznie bluźniła.

— No to po prostu nikt się nie odzywał, każdy sobie. (...)

— Ale, proszę Pani, ona nie ma wstydu, ale ona ma chorą głowę, bo jakby to było 
inaczej w głowie, to by se pomyślała, że to tak nie przystoi. (...)

— A ja, jakbym się była rozebrała i bym się myła w fontannie w B., no to chyba każ
dy by był zgorszony tym. A Stasia?

— Ty byś tego nie zrobiła, bo masz dobrze w głowie.

[77]

— Bo ona nie była w stanie [wychowywać dzieci]. Jakby głupi dzieci chował, toby 
głupie wyrośli.

— Ona by może i mogła wychować, ale jej nie dali.

— Co ty za głupoty gadasz! Przecież ona jest umysłowa i nigdy by nie mogła dobrze 
odchować dzieci. Ona by coś im złego zrobiła, ja ci mówię!

— Ale o siebie dba, taka czysta, ubrana jak modystka, u fryzow ana. Ładna baba!
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— To jak ci się tak podoba, to trza się było żenić, jak cię prosiła! Jakie to głupie 
chłopisko, stary jesteś, ale taki głupi, nic cię życie nie nauczyło.

— Ha, ha, ha... Aleś ty zazdrosna!

— Ja zazdrosna?! A o kogo, o głupią Staśkę?! (...)

— A jakbyją zapytać: „Co ci Stasiu jest?”. To by powiedziała, że od chłopów dosta
ła szajby, bo ją zdradził i zo staw ił. ha, ha, h a .  Ale kto, to nikt nie wie! (...)

— Ona dobrze wie, że jest rąbnięta, nawet z tego żartuje! Ale nie daj Bóg, jak ją 
wkurzyć, to klnie jak szalona, bluźni, wyzywa ludzi, p lu je .  Taka franca!! (...)

— Ojciec? To nie trafisz, Pani kochana, kto był ojcem, każdą córkę miała z innym 
przybłędą, nie wiadomo, kto się połasił na Staśkę, pewnie jak był pijany, czy taki 
głupi jak ona może. ( . )

— Cztery córki! Jedną odchowała rodzina i pojechała do Czechosłowacji, za mąż 
się tam wydała, miała piękny dom, willę taką piękną miała i męża bogatego, ale jak 
miała nieszczęście, to miała, i zginęła pod autem, wypadek był. A  te inne córki to 
jej zabrali do domu dziecka, już w szpitalu, to potem chodziła i wyzywała pielęg
niarki, że to k u .  p i .  j e b .  bo jej dzieci zabierają i sprzedają. No ona jest taka 
nienormalna, że ludzi wyzywa. Ale jakby Pani popatrzyła, to nic a nic nie widać, że 
ona głupia, nawet jak się odezwie, to w pierwszej chwili nie wiadomo, dopiero jak 
ma napad, to znaczy, jak sobie coś tam umyśli, to wiadomo, że wariat! ( . )

— Ona chodzi po domach za noclegiem, ona śpi w tych domach, tak pomieszkuje 
kątem u ludzi. Oni ją żywią, a jej renta to tylko, co ona przeznacza na ciuchy. To ja 
tak nie noszę się jak ta głupia Staśka, Pani wie, że ona do fryzjera do G. jeździ co ty
dzień? Człowiek nie jest sobek, żeby nie przyjął biednego i nie nakarmił, ale ona 
ma więcej niż ja, to z jakiej racji mam jej dawać? ( . )

— Ona chłopów to tak lubi, że nawet za moim starym by p o s z ła .  Już mu kiedyś 
mówiła, żeby mnie zostawił i z nią się o ż e n ił .  Aż się trzęsie, jak chłopa w id z i .  To 
się znaleźli tacy, co się wyżyli i narobili jej dzieci.

— A jakby ją podpuścić, bo chłopy, jak im się nudzi pod sklepem, to ją tam podpu
szc za ją . O Panie Boże, łasi się jak kotka, ha, ha, h a .  A  tylko coś powiedzieć, co 
jej nie będzie pasowało, to jak zacznie w yzyw ać. szkoda gadać! ( . )

— Z  niej, Pani kochana, to można śmiać się i p ła k a ć .  Tak to z głupimi jest!

[71]

— A tu tak ciągle przychodziła, zawsze na niedzielę, bo u Pani zawsze dobry obia
dek, zawsze dostała to wszystko, co się jadło, nie? I tego, no i ciągle gadali mi, kogo 
ty jeszcze ściągniesz, ale ja jej nie wołałam, ale jak przyszła, to jej dałam zjeść. I te
go, raz tak wieczorem przyszła, już taka zdenerwowana i tego, od kurew wyzywała, 
od wszystkiego, a dzieci były, wnuki, takie, co na wakacjach były, i tego gadam: 
„Stasiu, ucisz się, bo wypowiadasz takie słowa, że oni nie muszą słyszeć, i ty bądź ci
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cho”. A  ona nie, ino ona chce cukru, bo ona melisankę chce se zażyć, na sen. (...) 
Jakzaczęła tak podskakiwać, przeklinać. Jajej mówię tak, że złapię mietłę i przyle
ję, żeby wiedziała. I otworzyłam drzwi i gadam, że nie będzie mi się tu darła, bo tu 
są dzieci, a ona nieodpowiednie słowa wypowiada. A  ona od wszystkich, bo ona jak 
się zdenerwuje, no to od jakich jej tylko przyjdzie, od najgorszych. I od tego czasu 
już nie przychodzi. (...)

— Przezywać to jej może i nie przezywają, tylko tak: Stasiu. Takie z R. chłopy były 
w autobusie. To ona siada, a one się jej trzymają albo: „Stasiu, nie dałabyś?”. A te
go, a ona się już ino śmieje na tym tle i tego, i tak. To w tym autobusie ona tak rozra
bia z nimi, jak nie wiem. A oni się śmieją, no bo ona dogaduje, a tego. To ja  raz po
wiedziałam, że jak mu się ta Stasia podoba, to niech se weźmie ją do domu, a nie 
w autobusie takie brawaryje wyprawia. To on do mnie przygadał, ja do niego i się 
uspokoili. No to na tym tle on ją właśnie doprowadził do takiego szału i ona aż kwi
czała, że aż takie różne te będzie opowiadać.

[72]

— No tak, onej uderzyło właśnie w to na głowę. No jak Pani by kiedyś przyszła do 
kościoła, a były chrzciny albo co, to ona sobie miejsca nie mogła znaleźć, to tu przy
chodziła, to tu i śmiała się do tych dzieci. No i na tym tle to jej uderzyło. (...) Cały 
czas gada i mówi: „Już się nie będę poniewierać. Idę do M arka”. Bo takjej się wy
daje, że sobie jakiegoś upatrzyła M arka w Ś. czy gdzie w S. i idzie do tego Marka, 
i się nie będzie już poniewierać. (...)

[73]

— Jak była jeszcze młoda, to jak jej rodzice żyli, to nie, ale potem umarli. Opowia
dała mi, że mama jej mówiła, że będzie biedna, jak ona umrze, bo widocznie już 
wtedy była taka trochę inna. Potem miała dzieci, chyba troje albo czworo, ale jej te 
dzieci pozabierali i potem jej się jeszcze gorzej zrobiło. (...) Jak wsiądzie do auto
busu, a spodoba jej się jakiś pan, to wiesz, tak się śmieje do niego, uśmiecha, tak 
głową trzepie, tak przechodzi koło niego, tak się kręci, patrzy, ty byś padła ze śmie
chu. A niektórzy reagują, to coś tam jej powiedzą, jak jeszcze coś miłego, no to ją 
cieszy, a jak jej dotnie, tak po chamsku, to wtedy jak zaklnie, złości się, wścieka 
i wynosi się z tego autobusu, zatrzymuje autobus i wychodzi, mówi, że nie będzie 
jechać z takimi, wiesz? (...) Z  takim bydłem, jak ona to określa. (...)

— Czasem, to zależy od pogody, jaki ona ma nastrój. (...) Jak ją  boli głowa, jak jest 
taka pogoda jak dziś na przykład, że sypie śnieg lub pada deszcz, to ona jest tak 
złośliwa i coś jej się dzieje po prostu. Nie jest miła, tylko taka nerwowa, przeklina 
na wszystko i na wszystkich. A jak jest ładna pogoda, to widocznie jakoś lepiej się 
czuje i jest normalna, można z nią porozmawiać i czasem jak przychodziła do nas, 
to śpiewała piosenki. (...) Ładnie, nie fałszowała. A lusterko, a szminki, maluje się, 
oczy maluje. No bo pójdzie do kościoła, no to musi ładnie wyglądać, spinkę tam 
nową jakąś założy. (...)
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— No nikt jej u nas złego słowa nie powiedział, jak była głodna, to jej się dało, zjad
ła. Jak czasami miała swoje, to się chciała dzielić. (...) A  to mówiła, że jej mama by
ła Maryja, Marysia, urodziła się jeszcze w jakieś święto maryjne, mi wszystko opo
wiadała, jej tata był Józef, to ona pochodzi ze świętej rodziny. (...)

[76]

— To ile lat ona już tak chodzi w ciąży, ho, ho! Już ze dwadzieścia lat chodzi, opo
wiada, że rodzić będzie, ona już ma sześćdziesiąt pięć lat, z 1935 roku. I po ludziach 
chodzi, ale ma rentę, ale nauczona jest chodzić po domach, żeby jej ludzie dawali. 
A klnie jak jasny pierun! (...) No miała dzieci, ale niewiadomego ojca, nieślubne! 
To rząd jej pozabierał, bo gdzie ona zdolna jest wychować. (...) No w ła śn ie . co to 
za mężczyźni, którzy wykorzystywalijej głupotę? Też myślę czasami, że to jakiś ele
ment społeczny na pewno! Tylko o to chodzi, że ona ładna b y ła .  może dlatego? 
Śliczna kobieta była, chodziła do szkoły, tylko później coś się porobiło. A jak pięk
nie śpiewa! (...) Ona powiedziała, że na tle chłopów jej się poprzestawiało i już nic 
się nie zmieni! (...) Tak! Zdaje sobie sprawę, że jest głupia. (...)

— Ona mówi bardzo logicznie, nie bełkocze i to, co mówi, chociaż czasem zmyślo
ne jest, takie logiczne, ona jakoś tak umie. tylko jak ją napadnie wściekłość, to 
wrzeszczy, k ln ie .  ona nie jest ułomna, jakby ją Pani zobaczyła, to by się nawet Pa
ni nie domyśliła, że to głupia Stasia, bo ona jest elegancka, zadbana babka, czysta, 
elegancka. (...) E! Każdy się p o śm ie je . byleby jej nie zaczepiać, bo się wścieknie. 
A pijaki ją zaczepiają i mają ubaw, jak ona się wkurzy i zaczyna ich w yzyw ać. to 
oni się z nią drażnią i cała wieś się śmieje p o te m .  ha, ha, h a .  (...)

— Jak ktoś chce się jej pozbyć szybciej, to trzeba powiedzieć: „No Stasiu, jest gnój 
w stajni do wyrzucenia, to zjedz szybko i choć pomożesz”, to zaraz się zabiera 
i ucieka. I Kaziowi3 jak się powie to samo, to on powie: „Dobra, dobra, to ja się 
przejdę i jak będę wracał, to pomogę”, i wiadomo, że już nie przyjdzie. A  Stasia to 
powie: „Co? Ja w ciąży mam robić? A nigdy, żebym poroniła?”. Ha, ha, h a .  Tacy 
oni są! Głupki i nic do dodania!! ( . )  Ale Stasia mówi o nim, że to głupi K a z io . 
W drogę sobie nie wchodzą, bo jedno myśli o drugim, że jest g łu p i .  ha, ha, h a .  
Pani, głupi z głupim się nie dogada! Ale wie Pani, ludzie to ich dobrze nawet 
tra k tu ją .

Waldek

Kawaler, z rodziny pijaków. Ojciec i brat, alkoholicy, utopili się. Siostra chora na 
epilepsję. Bywa agresywny, kłótliwy, niebezpieczny; określany najczęściej jako 
„głupi”, „durny”. Obiekt żartów, ale i autor kpin z innych oraz komicznych zacho-

3 Kazio jest osobą odmienną, podobnie jak Stasia wędrującą po okolicy. Jego postać opisana jest 
w Aneksie.
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wań. Jeździ na rowerze. Zdania o jego chorobie psychicznej są sprzeczne. Grozi, 
budzi strach. Rodzina nie jest w stanie go upilnować. Czasem wykonuje dorywcze 
prace u znajomych. Wieś wspólnym wysiłkiem wybudowała jego rodzinie dom.

[91]

— No gdzieś już tego swego brata porżnął. (...)

— To takiego głupiego lepiej nie zaczepiać.

— ( . )  U nas dziewczyny szły, a my tu, o z tą babką, stali. Chciał wtedy rowerem tak 
postraszyć.

— Tak chciał zażartować.

— No, te dziewczyny rowerem. A one ryp go na szosę. Wszyscy się śmieją z niego, 
a on: „Ty, kurwa, durna babko, czego się śmiejesz?!”.

— Bo on jest pół mądry i pół niemądry. W Z. trochę był w szkole.

— A ten ojciec, czy on był kiedyś trzeźwy. (...)

— On taki był. W szkole specjalnej gdzieś był. Ale to mu nic nie pomogło. Taki ma 
dziecinny rozum. A jak ma źle, to potrafi. (...)

— Kiedyśjeździł itakiworekwoził. „Waldek, co wieziesz?” — „Piczke sztuczne”.

— Mnie też tak. Ja nieraz na ławce siedziała, też mnie tak parę razy paskudnie po
wiedział. Uczepił się, żebym se majtki wyprała. „Ja ci dam, twoja mać. To ty widział 
moje majtki? Cho no tu, prostaku!”. Pojechał. I to za uciechę to miał. I to było parę 
razy. A  to: „Wypierz se babko majtki, wypierz se majtki”. Myślę se cholera, to lu
dzie pomyślą, że widział u mnie brzydkie majtki. Spotkałam się z jego mamą. I mó
wię: „Maryśka, tak i tak. Weź mu powiedz coś, bo ja  nie będę się z nim kłócić. Prze
cież wiesz, jaki on jest. Wy sami nie możecie dać mu rady”. I ona mu powiedziała.
To mi wymawiał, że baba się poskarżyła. Myślę se, jeszcze mi cholera co zrobi. Al
bo kopnie, albo kamieniem palnie. A  ja mówię: „Jak jeszcze będziesz na mnie wy
krzykiwał, to ja jeszcze cię naskarżę”. Ale ona sama do mnie mówiła, że mu nie mo
że dać rady. Ta stara O., on tam też jej coś powiedział i gdzieś mu tam uwagę zwró
ciła. To on mówi: „Ty i takbabko umrzesz, i tak umrzesz, a to nie twoje, bo to tatko- 
we”. (...)

— Ja tam z nim żartuje i on mi jeszcze nic nie zrobił takiego. Ja się tam raz pytałam: 
„Co ty tam wieziesz w tym worku?”. A on: „Pitke stucne”. A później za jakiś czas 
pytam się: „A co ty z nią zrobił?”. — „A wypieprzyłem, wypieprzyłem i wyrzuci
łem”.

— Z  nim lepiej nie zaczynać. (...)

— Ale ten większy chłopak, on by już pracował, on już by zarabiał na siebie. Ten 
Sławek, ten grubszy taki. I one takie porządne takie są. Mógłby pracować i zaro
biłby sobie i okryłby się. A  to, cholera, nienauczone robić. To taka tam dziewczyna
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jest — mury można nią przewracać. O, idzie przez wieś. Faje pali. Baba. Cyce jak 
Zabijanice, a dupa jak Warszawa. Czerwona. Ale nic robić. (...)

— A czy on sobie zdaje sprawę z tego, że jest niedorozwinięty?

— (Wszyscy) E, nie.

— On tam nic nie wie. (...)

— Waldek by chałupę rozwalił [gdyby go zamykano]. (...)

— A to tak jest — czasem ma humor coś powiedzieć, a czasem tak coś palnie, tak 
jak jej, co będzie robić z tą gumową. Do takiego to nie wiadomo, jak się odezwać do 
niego. Jaki tam on humor ma. (...)

— E tam, wszyscy już jego znają, już tyle czasu znają. To i nie zaczepiają. I on sobie 
jedzie, mruczy, śpiewa. Sobie tam coś podśpiewuje. Ja tam też sobie czasem na 
ławce siedzę, to do S. „dzień dobry” powie. No do S. powie.

— (...) On to ma pusto w głowie. Jemu rozum wysechł.

— (...) Oj, to głupi taki, jak nie głupi. Tylko prosty, można powiedzieć. Prosty.

— Jakby był głupi, toby bił kogoś.

— Tak. Albo by poleciał gdzieś i poszedł, i nie było. I trzeba by było go szukać. To
by powiedział — głupi.

[93]

— (...) Ten brat chyba młodszy, ale ten brat jest normalny. I jeden się napił, i drugi 
się napił. I przyszli do domu, a ten właśnie mądry jakiś mu zarzut dał, no nie wiem. 
Do jakiejś sprzeczki doszło między nimi. To go nożem ugodził. (...)

— Nie, on sobie radzi, on sobie da radę. On nie jest taki, żeby całkowicie był głupi. 
No ja nie umiem wytłumaczyć, czy on jest nierozwinięty, czy. Bo choroba psy
chiczna to człowieka całkiem upośledza może. A on? On ma rentę, bo on był 
w szkole specjalnej w T. To ma rentę coś ponad trzy miliony. I on sobie tak radzi, 
on sobie kupuje jedzenie. Bo ja wiem, że tam w domu to on tak gada, że on nie 
chce, bo on jest z wielodzietnej rodziny— ich tam w domu dużo jest, nie chce z ma
mą i tym rodzeństwem, bo oni by go objedli. A  on ma swoje pieniądze, to on sobie 
poradzi, sam sobie kupi i sam sobie lepiej zje. (...)

— Znaczy, taki roboczy jest chłopiec. Tyle, że no trochę niedorozwinięty. Ale ro
boczy, pracowity chłopiec jest. Trochę go teraz gubi, że poszedł w takie środowisko 
takich tych mądrych i alkohol go trochę gubi. Właśnie kiedyś nie było widać, że on, 
to Waldek taki jest, żeby on był pijany. A  teraz zaczyna coraz częściej być pijany 
i właśnie do tego doszło, do tego przypadku w domu, kiedy był pijany. (...) No były 
takie dyskusje, że powinna matka, matka się tak męczy, że zgłosiłaby to gdzieś. I po 
co by się matka męczyła, bo jeszcze może krzywdę innym dzieciom zrobić. Bo on 
nawet takie groźby snuł, że podpali, że on całą wioskę spali. Jak się tak rozstroił
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nerwowo. Ale nie zrobił nikomu nigdy krzywdy i to ucichło. Bo gdyby zrobił to ob
cemu, to obcy na pewno by tego nie podarował. A to w gronie rodzinnym, matka 
widać podarowała, i tak ucichło.

[94]

— No jak jest psychicznie chory, to jest normalnie durny i koniec. (...) Znaczy 
agresywny... tam się nie bardzo go ktoś boi, ale no jak nożem swego brata porżnął, 
no to chyba nie jest ła g o d n y . durnowaty. (...)

— No bać, to się go nie boją, bo to jest taki chłopak, co ma ze dwadzieścia lat. On 
groźny nie jest, tylko durny, taki słabo rozwinięty. Rente psychiczne ma, ło i t a k .  
za to pije i tak to o lata. (...)

— E tam, nie współczują, nie lubią go, bo jest niedobry. Agresywny taki, ło durno
ta. Nikogo nie uważa, za nic nikogo, nikomu nie powie „dzień dobry”, a jak nie, to 
huczy, gwizda, śpiewa, tam której babce co dotnie, to aż w buty pójdzie. Lepiej go 
nie czepiać. (...)

— Ej tam, to nawet nie ma co mówić takie rz ecz y . lepiej go nie czepiaj. Codzien
nie rowerem jeździ, dwadzieścia razy dziennie. On był w tej szkole tych słabo roz
winiętych parę lat, to śmiali się potem z niego, że mu tam w tej szkole obcieli i dla
tego się nie żeni. Jeno mu tak powiedz: „Ty, Waldek, tam nic nie masz!!”. Tak się 
zdenerwuje, a zacznie gadać, co tylko. (...)

— No różnie jest. Tak się śmieją, bo on jest agresywny taki, durny. Jawnie też się 
z niego śmieją i za plecami. Jak on jedzie Panie, a potrafi w stare babkę Panie wje
chać, a jak ona mu coś powie, to on każe jej se majtki wyprać. (śmiech) ( . )

— Nikt go nie broni. To był taki dom alkoholików, to był dom bez gospodarki, ta
kie biedne ludzie i ojciec był pijak, i poszedł z synem na staw do Ch., i utopiły się 
obydwa w stawie. Dwa trupy były w jednym domu. A taka była bieda tam, że nie by
ło ani własnego mieszkania, ni nic, a dzieci było dziewięć sztuk. Tak z tym wszyst
kim jak ona została, to Panie! (...)

— Z  matką i z rodzeństwem. Teraz u nich biedy nie ma, bo z kobietami nazbierali
śmy pieniędzy, poszliśmy tu w B., na wszystkie wioski rozeszli my się i kupiły my 
dom za te pieniądze, chłopy zwiezły ten dom. Gmina dopomogła troszkę. Dom my 
jem ładny pobudowali, ale nie pracują. Bo gdzie pracują, jak nie ma ziemi, nic nie 
ma. Ona matka ma gdzieś tam jakaś rencina, ona szyła rękawice i z tych rękawic 
bierze, ten Walduś ma rente z tej swojej choroby, tam znowóż taka dziewczynka 
jest, co ma padaczkę, też ma rentę. Tak że tam jest tych dzieci chyba ze dwoje ta
kich normalniejszych, dwoje czy troje się już ożeniło. To takie dzieci były, no po pi
jaku. (...)

— Nie, no mi się zdaje, że z urodzenia już. Bo i tapadaczka też jest u tej dziewczyny 
wrodzona. Ale od niej się ludzie nie odsuwają, ona taka jest po prostu upośledzo
na, że sama się bardziej upośledza, jak ludzie ją upośledzają. Jak pójdzie do koś
cioła, to bardzo płacze, znaczy rozumie, bo to jest dziewczyna, która ma przeszło
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dwadzieścia la t... Płacze, to tam ktoś miejsca jej ustąpi i wszystko, nawet starsze lu
dzie jej ustąpią i proszą, i czego płaczesz Ewa, czy coś tam w domu, bo tam troszkę 
jest taki ten dom. Jak to mówię, to jest nieszczęśliwe, to jest durne, a matka sama, 
co ona może narobić? No jakporżnął brat brata, to ja  się pytałam jej, bo mnie to in
teresowało. (...)

— Jedzie rowerem, idziesz nawet drugą, prawidłową stroną, a on z drugiej strony 
jedzie i przez szosę, i prosto w ciebie. Tak. Nawet to r o b i ł .  i mnie to zrobił, a jak! 
I chociaż mu uwagę zwróciłam, i to nie z krzykiem ni co, mówię, Waldek, jak ty się 
nie wstydzisz, przecież ty powinieneś mnie bez przerwy „dzień dobry” mówić. A  on 
mówi, a za co? A ja  mówię, dom wam pobudowałam, tyle się ujeździłam, utrudzi
łam i dom macie ładny. A  on na to: „Tonie mój dom”. I pojechał! I to już niejeden 
się skarżył, tam już druga, trzecia kobieta się skarżyła, no on taki jest po prostu, coś 
ma takiego. (...)

— Ja nie wiem, czy on może już takiego fisia ma, że on już się tak z tym zżył i tak mu 
dobrze, czy on wie, że jest nienormalny, ja  nie wiem. Bo nawet ta dziewczynka, co 
ma padaczkę, to ona inaczej na siebie patrzy, ona jest chora, jest biedna i ona to 
wszystko przeżywa, a on nie, fu, fu i leci, i jedzie, no taki durny. To nie ma co. ( . )

— On o towarzystwo lubi, on tu ma takich kilku kolegów, że mówi, że zrobili mafia, 
że mówi, że on się nazywa mafia. Tak. O n jest, gada, nasza mafia. No on ma renta, 
to kolegów ma. (...)

— On piechotą nie chodzi, przecież cały czas na rowerze, nie umie chodzić piecho
tą. Jeszczem go nie widziała w życiu piechotą, nawet nie wiem, jakie on ma nogi.
(•••)

[92]

— No tak, śmiesznie się ubiera, że od razu widać, że coś z nim nie tak. Buty sobie 
założy po kolana i jedną nogawkę podwinie drugą. Kurtkę też taką ma, że bez jed
nego rękawa i mówi, że tak pokazuje, żeby ludzie na niego patrzyli, że ja wariat. 
„Oni myślą, że ja głupi Walduś, a ja mam więcej rozumu w dupie niż ty w głowie”. 
(śmiech) Cały czas na rowerze jeździ. Jak ktoś mu się nie podoba, to bez różnicy. 
Na ty wali, to takie brzydkie rzeczy mówi. Nieraz tak powie, że a ż .  każdy machnie 
ręką, jeden na niego powie, że głupi, drugi, że nieszczęśliwy syn alkoholika. (...)

— No, to on mówi, nie zaczepiaj mnie, co ci robię. Ale on ich [dzieci] nie bije, sam 
się bicia tak boi, ojciec go bił, raz mu rzucali w rower, wskakiwali, to on wziął i pop
chnął Adaśka W., wpadł do rowu, to ten mały poskarżył się matce. Jak ona wysko
czyła i zaczęła krzyczeć: „Ja ci, skurwysynu, pokaże”, to on ją z daleka mijał, zawsze 
się bał. (...)

— Żadnego towarzystwa nie ma, sam chodzi. Jak go ktoś zawoła, to przyjdzie. Jego 
siostra też jest chora, wszystko przez to pijactwo ojca. Jak chce jej się siku, to za
miast gdzieś iść zrobić, to pędzi spod kościoła aż do domu, że cała szosa dudni. Ta
kie ma coś dziwnego, w sobie. W szkole specjalnej jest. Pogarszajej się z czasem.
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ROZDZIAŁ VII

Odmienność i opowieść 
Odmienność i komunikowanie się 

w społeczności wiejskiej

Kiedyś mieli gęsi, to się zbierali. To się chodziło na darcie tych piór, nie. To 
się posłuchało różnych opowiadań. Weselej było. Po prostu zbierały się ba
by, plotły o wszystkich, ploty tam takie różne. To nowinki, to śpiewy. A teraz 
coraz gorzej, tak smutno. Wieczorami już nikogo nie widać, żeby ktoś wy
szedł. Kiedyś to siedzieli na ławkach. Teraz każdy w swoim domu siedzi,
0 siebie tylko dba, o nikogo więcej. Na przykład jakbym była biedna i głodna
1 bym poszła do kogoś, toby jeszcze mnie chyba wyśmieli.

[113]

Wypowiedz tę można streścić we wspominanej w innym miejscu formule mó
wiącej, że na wsi zarosły ścieżki do sąsiadów. Jest to osąd niezwykle w badanych 
społecznościach rozpowszechniony, niebudzący wątpliwości. Zmiany cywiliza
cyjne miały doprowadzić do rozpadu więzi we wspólnocie, którą stanowiła dawna 
wieś. Ich symbolem jest telewizor, narzędzie zabijające potrzebę bezpośredniego 
kontaktu. Nie rozwijając szerzej tego tematu, rzec można, iż daleko idącą stereo- 
typowość i upraszczający charakter tej diagnozy należałoby uznać za element 
specyficznej formy narracji, jaką jest chłopskie zrzędzenie1. Pewien rytualizm 
owego narzekania na stan relacji w społecznościach pokazały zresztą wyniki ba
dań nad odmiennością i komunikowaniem się.

Paradoks polega również na tym, iż równolegle z powyższą formułą wiedzie 
żywot inny niebudzący wątpliwości pogląd: na wsi każdy o każdym wszystko wie. 
Składa się nań przekonanie o niepowstrzymanej ciekawości szczegółów cudzego 
życia, sile lokalnej plotki, niemożności ukrycia czegokolwiek przed współmie
szkańcami wsi. I znowu narracje, jakie prezentowałem wcześniej, ukazują, pod 
postacią licznych niejasności, sprzeczności i luk, znaczące ograniczenia wiedzy 
o innych. Nie umniejsza to oczywiście wagi procesów komunikowania się, zwła-

1 W interesujący sposób opisuje ją w swej pracy Piotr Kędziorek (1995).
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szcza w kontekście głębokiego społecznego przekonania o ich wielkiej efektyw
ności i obejmowaniu najskrytszych sfer życia jednostek.

Obraz wiedzy wszystkich o wszystkich, jej specyfika, jaka wyłania się z badań 
terenowych, fundamentalne znaczenie tej wiedzy świadczą raczej, że ścieżki do 
sąsiadów wciąż pozostają dobrze wydeptane. Choć należy je oczywiście pojmo
wać w bardzo szerokim, metaforycznym znaczeniu: ich dobry stan zależy od róż
norodnych, nie tylko werbalnych form komunikowania się. O tym, że członkowie 
społeczności wiedzą i mówią o sobie nawzajem, decydują zarówno życie towarzy
skie i wspólne spędzanie czasu, jak i poruszanie się w otwartej na obserwację 
przestrzeni publicznej oraz obserwacja zachowań innych.

1. Odmienność jest dobra do opowiadania

Historie o cudzych obyczajach spełniają dla naszego gatunku funkcję plotki 
i są słuchane z tą samą mieszaniną samozadowolenia i ukrytej zazdrości, któ
ra czyni plotkowanie na mniejszą skalę, w ramach własnego społeczeństwa, 
tak bardzo przyjemnym.

(Linton 2000, s. 42)

Jestem przekonany, że dla powodzenia badań nad odmiennością pierwszorzędne 
znaczenie ma fakt, iż jest ona jednym z istotniejszych wątków rozmów, dyskusji 
i opowiadań w społecznościach lokalnych. Losy innych ludzi stanowią niewyczer
pane źródło tematów, a losy osób odmiennych—w szczególności. To także jeden 
z głównych powodów, dla których przychodzący z zewnątrz badacz jest w stanie, 
bez bardzo długiego pobytu w społeczności, dotrzeć do historii odkrywających 
wiele dramatycznych, osobistych szczegółów z biografii wielu osób.

Wielokrotnie uderzały mnie swoboda i zapał, z jakimi moi rozmówcy angażo
wali się w snucie opowieści o znanych im odmieńcach, także: niewątpliwa przy
jemność, jaką czerpali z opowiadania. Na nowo, czasem wiele lat po śmierci 
bohatera, dokonywano próby zrozumienia jego zachowania, starano się zrekon
struować cały splot okoliczności, który zadecydował o jego losie. To zaangażowa
nie udziela się wszystkim uczestnikom rozmowy, także etnografowi (piszę o tym 
również we fragmencie poświęconym komizmowi odmienności). Narracja często 
staje się prawdziwym dialogiem; prawdziwym w tym sensie, iż ma on prowadzić 
do uzgodnienia znanych wersji zdarzeń. Ciekawość uczestników decyduje nato
miast o ich otwartości na nowe elementy opisu i nowe o nich sądy. Zakres wiedzy 
osób biorących udział w rozmowie jest niejednakowy, zależy od ich wieku, płci czy 
miejsca zamieszkania, dlatego niejednokrotnie etnograf nie jest jej jedynym 
uczestnikiem, który chciałby się „czegoś ciekawego dowiedzieć”. Dlaczego czę
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sto możliwa była tak swobodna narracja? Odpowiedz na to pytanie wymaga 
poruszenia kilku kwestii, istotnych dla sposobu postrzegania odmienności w spo
łecznościach wiejskich.

Znaczącej roli, jaką ma szeroko pojęta odmienność w rozmowach i opowie
ściach, nie należy przy tym utożsamiać z kwestią odmienności jako problemu spo
łecznego. Mamy tu do czynienia z istotną dysproporcją: odmienność nie stanowi 
tak ważnego praktycznego problemu w życiu codziennym poszczególnych ludzi, 
jak mogłyby to sugerować przywoływane narracje. Natomiast dzięki takim swoim 
cechom wykraczającym poza rutynę dnia codziennego, jak komizm czy paradok- 
salność, zyskuje większą atrakcyjność jako temat rozmów.

*  *  *

Liczne opowieści o Aniele jeden z rozmówców skwitował w sposób następujący: 
„To są takie legendy. Dawni, to różne takie opowiadali legendy, o zbójach, stra
chach” [35]. To zrównanie losu lokalnego „dziwaka” z legendą jest niezwykle 
symptomatyczne i wymaga rozwinięcia. Obok bajek i opowieści demonicznych 
(„strachów”) swoje miejsce miały zawsze narracje o odmienności. To „obok” 
zmienia oczywiście swój charakter wraz z uwarunkowaniami historycznymi i kul
turowymi. Stare zródła etnograficzne i historyczne dotyczące opętania i nawie
dzenia pokazują, że opowieść o odmienności mogła być zarazem opowieścią 
o wątkach demonologicznych.

Niektórzy z przywoływanych wcześniej autorów odwoływali się, mówiąc 
o opowiadaniu o odmienności, do pojęć legendy, folkloru czy mitu (Gaffin 1991; 
Akesson 1991; M0hl 1997). Jak pamiętamy, tworzone były kategorie w rodzaju: 
żywa legenda dewiacji, mitologia, folklor codzienny (Gaffin 1991, s. 192, 207). 
Można przypuszczać, iż to własne doświadczenie badawcze skłaniało wymienio
nych autorów do posługiwania się taką a nie inną terminologią (sądzę, że w tym 
kontekście adekwatne byłoby także użycie pojęcia metaforyki, w głębokim zna
czeniu, jakie nadają mu Lakoff i Johnson (1988)). Doświadczenia, które były nie
jednokrotnie moim udziałem, prowadzą do podobnych wniosków. Skojarzenie 
z legendą narzuca się z dużą siłą, szczególnie kiedy ma się okazję wysłuchiwać 
licznych różniących się pewnymi elementami dłuższych opowieści o tej samej, czy 
to dawno zmarłej, czy to żyjącej, osobie. W istocie te sytuacje pod wieloma wzglę
dami nie różnią się znacznie od poszukiwania wątków wierzeniowych. Opowia
danie o odmienności zwykle różni się zasadniczo od potocznej rozmowy o innych 
— plotki — jeżeli będziemy rozumieć przez nią negatywnie zabarwione opowia
danie o poczynaniach osób nieobecnych, która to aktywność powszechnie uzna
wana jest za karygodną (Besnier 1996). Tym samym dla wniosków z badań staje 
się istotna nie tylko treść rozmowy, ale także specyfika samej sytuacji opowiada
nia. Choć nie jest to ściśle obowiązująca reguła, opowiadanie o odmienności ma
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charakter zdecydowanie bardziej otwarty niż plotka. Jego treść, skupiona na oso
bach odmiennych, może nasuwać skojarzenia z obmową, lecz nie jest ono tak 
traktowane: ciekawość i fascynacja odgrywają w nim daleko większą rolę niż ta
jemnica przekazywanych na ucho szczegółów z życia innych osób, z czym kojarzo
na jest plotka2.

Inną narzucającą się konotacją, wzmacnianą dodatkowo przez specyfikę po
staci odmiennych z wielu przytaczanych opowieści, jest gatunek bajki z głupkiem 
jako bohaterem. U Juliana Krzyżanowskiego znajdujemy kilkadziesiąt typów (!) 
bajek z obszaru Polski, w których główną postacią jest głupiec3. Głupiec wychodzi 
cało z opresji, zyskuje dobra i nagrody, dając dowód specyficznego sprytu bądź 
pokazując, że głupie działania i niezrozumienie rzeczywistości skutkują nie tylko 
zasłużoną karą, ale też paradoksalnie mogą prowadzić do sukcesu. To właśnie 
niezwyczajne przypadki i przewrotnie ukazane mądrość i głupota lub spryt są czę
sto elementami opowieści o odmieńcach. Choć mówią o osobach realnie ży
jących, być może zastępują we współczesnej kulturze społeczności wiejskich 
niektóre typy dawnych bajek, szczególnie tych bardzo przecież licznych, których 
akcja bywała umieszczana w realiach wsi, a bohaterem-głupcem był gospodarz, 
baba, parobek czy wiejski ksiądz.

Oczywiście odwołanie się do kategorii mitu czy legendy wymaga doprecyzo
wania. Pojęcie mitu może tu być użyte jedynie w znaczeniu opowieści, narracji, 
części folkloru słownego określonej społeczności. Rzecz nie w tym, że ludzie, mó
wiąc o innych, przywołują mity (M0hl 1997, s. 66,194), a raczej w tym, iż także mi
ty są opowiadane, dopóki zachowują swoje kulturowe znaczenie. Przytaczane 
narracje przybierają formę historii ludycznych, przypowieści dydaktycznych lub 
tragicznych, mogą też ukazywać zderzenie z odmiennością jako stawiające przed 
niemożliwymi do rozwikłania paradoksami i problemami poznawczymi.

Istotną z perspektywy tej pracy różnicę między mitem i opowieścią dostrze
gam w tym, że opowieści o odmienności są wciąż interpretowane na nowo, 
w większym stopniu podlegają adaptacji do aktualnego kontekstu społecz
no-kulturowego. Ponieważ dysponuję szczegółowymi materiałami tylko z włas
nych badań, mogę o tym wnioskować jedynie pośrednio, dzięki odwołaniu do

2 Nie znaczy to, iż podzielam pogląd Maxa Gluckmana (1963) o wyłącznie destrukcyjnym, nega
tywnym wpływie plotki na funkcjonowanie życia społecznego. Gluckman zdaje się podzielać pod 
tym względem zdanie deklarowane przez członków wielu badanych przez etnografów społeczności. 
Ograniczeniem tego rozumienia jest między innymi (jak wykazuje Niko Besnier, 1996) opieranie 
się na nie do końca zdefiniowanych pojęciach. Chodzi przede wszystkim o zasadnicze problemy 
z możliwie jasnym wyodrębnieniem aktywności komunikacyjnej, potocznie określanej mianem 
plotki, o odróżnienie jej od potocznej rozmowy czy gawędy.
3 Między innymi typy T. 1675-1724 (Krzyżanowski 1963, s. 123-135).
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nielicznych informacji w istniejących źródłach etnograficznych4. Z pewnością 
w okresie kształtowania się opowieści o Aniele, Stasi D., Peterze z Brogu, Hanu
si, Zenku, Leonie czy Marysi Kr. wymieniane były nieco inne przyczyny ich od
mienności, inny kontekst kulturowy determinował interpretowanie ich kondycji. 
Wiele szczegółów biografii zostało zapomnianych, przez co pozostałe zyskały 
większe znaczenie. Wątki czarownictwa, kary boskiej, złamania zakazów magicz
nych przez kobietę w ciąży ustępują miejsca odwoływaniu się do genów, nie
zgodności krwi, dziedziczenia etc. W niektórych przypadkach wyjaśnienia te 
funkcjonują równolegle, tworząc heterogeniczną, będącą zlepkiem różnorakich 
wątków całość, charakterystyczną dla współczesnej wiedzy potocznej.

W odniesieniu do przytaczanych tu opowieści najbardziej adekwatnym spo
śród wymienianych wyżej pojęć wydaje się kategoria „lokalnej legendy”. Odsyła 
zarazem do lokalności (obejmującej określone miejsce i zamieszkującą je spo
łeczność) oraz wskazuje na ważne elementy narracji, takie jak jej powtarzanie 
i trwanie w czasie. To właśnie dlatego myląca bywa ekspresja i żywość opowieści: 
mówią o wydarzeniach dawno minionych, stwarzając jednocześnie złudzenie zu
pełnej aktualności.

1.1. Opowieść tragiczna

Na innym planie to właśnie istnienie narracji typu folklorystycznego (opowieści 
o przypadkach „głupków”, ludzi pod jakimś względem wyjątkowych i niejedno
znacznych) daje do ręki każdemu opowiadającemu zestaw formuł, które mogą 
służyć jako narzędzia do ujmowania tego, co trudne do zinterpretowania. Co
dzienne życie z osobą odmienną, jak ukazuje to wiele opisów, może być rów
nie dobrze źródłem komizmu i zabawy, jak i strachu, irytacji oraz jak najbardziej 
realnych, praktycznych problemów społecznych. „Daje się we znaki” nie tylko 
mentalnie, ale i materialnie, ekonomicznie. Hanusia „urokami” wymusza na 
sąsiedzie nienależący się jej dług, utrudnia mu dojazd do pola; Stasia każe fryzjer
ce czesać się za darmo i dawać sobie herbatę z cytryną; Paolci nigdy nie podoba 
się wykonana na jej rzecz praca, angażuje wielekroć policję w ściganie wyimagi
nowanych przestępców wśród swoich sąsiadów; rodzina Waldka ma za nic to, iż 
społeczność z poświęceniem wybudowała jej dom, sam Waldek zaś bywa zagroże
niem dla rodziny i reszty społeczności; Franuś niszczy podłączoną mu do domu 
nakładem sporego wysiłku i dobrej woli instalację elektryczną itd.

4 Nie zapominając jednak o przywoływanych już słowach Kazimierza Moszyńskiego: brak niede- 
monologicznych odwołań w etnograficznych opisach medycyny ludowej nie oznacza ich faktyczne
go braku.
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Radą na to jest formuła: „z głupim tak już jest”. Odmiany tej formuły to tyleż 
oznaki oswojenia, co zaklasyfikowania osoby jako wymagającej określonego po
traktowania. Możność odwołania się do dobrze znanych z licznych opowieści 
przykładów „głupoty” ułatwia przyjęcie postawy niekonfrontacyjnej, jako że „na 
to nic nie można poradzić” (to łączy się ściśle z problemem kompetencji kulturo
wej, którą zajmuję się w dalszej części rozdziału).

Historia osoby odmiennej, przekazywana w formie opowieści, ma za zadanie 
zapoznać słuchacza z całością kontekstu, którego tylko jednym z elementów (jak
kolwiek istotnym) są charakterystyczne dla niej niekonwencjonalne działania. 
Początkiem historii tragicznej jest rozważanie przyczyn późniejszej odmiennej 
kondycji danej osoby: porzucenie przez dziewczynę, służba wojskowa, zbyt inten
sywna nauka, zaangażowanie religijne, ale też dziedziczenie choroby po rodzi
cach, konflikt krwi, geny etc. Ten moment należy do najbardziej tajemniczych 
i zawiera stosunkowo duży ładunek ambiwalencji i niejasności. W dalszym ciągu 
opowieści następuje załamanie, człowiek głupieje, dziczeje, coś mu się dzieje 
(nie dotyczy to osób odmiennych, na przykład upośledzonych, od urodzenia). 
Odmienność wyraża się w narracji bogactwem opisów zachowań szokujących, 
śmiesznych, irytujących, niebezpiecznych. To część anegdotyczna historii, obfitu
jąca w szczegóły. W przypadkach niektórych osób obejmuje ona dosyć zwarty 
kanon specyficznych zachowań. Klajnyś jest pamiętany jako wygłaszający umo- 
ralniające kazania, Anioł dzięki swym objawieniom i antykomunizmowi, Stasia 
jako osoba dbająca o czystość i będąca nieustannie w urojonej ciąży, Jadźka P. ja
ko niebezpieczna furiatka, Teodor jako niemogący z niczym zdążyć na czas, Mie
tek S. jako sprawca wstrząsającego zabójstwa itd.

Mamy tu do czynienia ze stosunkowo dużą zależnością od indywidualnych do
świadczeń i wiedzy opowiadającego. Z  pewnością ważne jest, od jakiego czasu 
opowieść jest powtarzana. Ten aspekt narracji odpowiada etapowi powstawania 
powiedzeń, a nawet lokalnych przysłów związanych z osobą odmienną (spieszyć 
się jak Teodor), anegdot, pamiętanych długo historyjek. Odpowiada też czasowi, 
w którym społeczność poznaje i współtworzy nową tożsamość odmieńca; także 
w narracji jest oddawane jako sposób uczenia się osoby odmiennej, często pozna
wania jej niejako na nowo. Oswojenie obejmuje całość osoby, ze wszystkimi cha
rakterystycznymi dla niej formami odmienności.

„Głupota”, „dzikość”, „dziwactwo”, „wariactwo”, upośledzenie zyskują dzię
ki tej formie opowiadania pełny kontekst. Zachowania zaskakujące są trwale 
wpisane w kondycję osoby odmiennej, konsekwencją i elementem całego układu 
okoliczności, stają się w jego ramach „typowe”. Przyjęcie takiej perspektywy 
powoduje, iż traci istotną część swej zasadności pytanie o to, jakie znaczenie nor
matywne ma taki bądź inny pojedynczy czyn lub sposób zachowania osoby 
odmiennej. „Głupota” i formy jej manifestacji stają się czymś „zwykłym”, charak
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terystycznym w danym kontekście. Nie oznacza to oczywiście, że w narracji uzna
ne zostają za „normalne” i tak są traktowane przez biorących udział w rozmowie. 
Mogą być zarazem tragiczne, komiczne, zaskakujące i oburzające, lecz zawsze 
wymagają szerszego odniesienia, którym jest cała opowieść.

*  *  *

Dla ukazania narracyjnej strony dyskursu odmienności nie jest konieczne, jak 
sądzę, posłużenie się ścisłą terminologią folklorystyczną, choć zgadzam się, że 
w szczególny sposób rozumiane mit i legenda mają tu do odegrania swoją rolę, 
zwracając uwagę na ważny aspekt problemu. Przede wszystkim moje posługiwa
nie się takimi choćby pojęciami, jak motyw czy wątek, nie oznacza chęci przypisa
nia opowieściom o odmienności większej formalnej odrębności czy spójności, niż 
posiadają. Uznaję te narracje za rodzaj folkloru, w którym lokalnie osadzone 
osoby i związane z nimi wydarzenia stają się lokalnymi legendami. To mitologia, 
w której lokalny bohater i znane dobrze realia kulturowe i społeczne odgrywają 
rolę kluczową. W świetle tych stwierdzeń wyraźnie dostrzegalna staje się zasad
ność wielu konstatacji Gaffina (1991), uznającego dewiantów za współtwo
rzących historię i tożsamość swojej społeczności.

Na marginesie można zauważyć, że dostrzeganie podobieństw między osoba
mi odmiennymi i postaciami bajkowymi nie było obce niektórym rozmówcom. 
Marysia Kr. mieszkała w domu podobnym do chatki z bajki o Babie-Jadze, Jasiu 
i Małgosi. Kogo innego uderzyło podobieństwo Hanusi do Baby-Jagi z książki 
z bajkami. Siostry J. zostały określone jako baba-jagi. Nieprzypadkowo bliższe 
podobieństwa znajdowano w sferze bajkowej czy folklorystycznej niż ściśle przy
należnej do realiów codzienności.

1.2. Odmienność i pamięć. Trwanie opowieści

Wróćmy do cytowanej wypowiedzi o Aniele: nie chodzi tam oczywiście o samo 
użycie słowa „legenda”, wszak rozmówca nie odwoływał się do języka folklorysty
ki czy etnografii. Celność tego sformułowania wskazuje natomiast na pewien 
ważny aspekt. Wielokrotnie nie miałem wątpliwości, że opowieści, których wysłu
chiwałem, były formą lokalnej legendy. Jako takie — żyjące bądź przeszłe — le
gendy jawili się nie tylko Anioł czy Stasia D., Peter z Brogu, ale też Mietek S., 
Stasia, Klajnyś, Marysia Kr., Leon, Pustelnik i inni.

Zresztą dokonywanie tu spośród narracji wyboru tych, które mogłyby być le
gendami, jest o tyle nietrafione, iż pozbawione kryteriów, jakimi operuje folklo
rystyka. W tym znaczeniu, że wszystkie z postaci stawały się tematem opowieści, 
wszystkie należałoby uznać za legendowe (nie: legendarne). Nie można tu moim
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zdaniem odwoływać się do kryterium stopnia (lub drastyczności) odstępstwa od 
oczekiwanych form postępowania, ważności „problemu”, jaki osoba odmienna 
stanowi dla społeczności. Gdyby przyjąć ten wyróżnik, postacią odpowiadającą 
mu byłby niewątpliwie Mietek S., którego czyn właściwie wymyka się jakim
kolwiek próbom zrozumienia; ukrzyżowanie człowieka nie jest w społeczności 
wiejskiej jedynie morderstwem, nieobliczalność „wariata” przestaje tu być wy
starczającym wyjaśnieniem. Dlatego właśnie w opowieści podkreślane są takie 
wątki, jak nocne wędrówki z czarnym wilczurem, przekształcanie przestrzeni 
obejścia w symboliczną Golgotę, plany ukrzyżowania dwóch kolejnych osób jako 
łotrów, niejasne losy Mietka po zamknięciu go w szpitalu psychiatrycznym etc. 
Wyraźnie dostrzegalne są wysiłki znalezienia w jego wcześniejszej biografii ta
kich elementów, które mogłyby dopełniać późniejszy mroczny wizerunek.

Lecz jest to przykład graniczny, nawet w obrębie problematyki odmienności. 
W odniesieniu do wielu z pozostałych postaci trudno mówić o głębokim szokowa
niu społeczności. Tematem opowieści i niewyczerpanych anegdot stają się równie 
dobrze flegmatyczny Teodor, który kosił zboże, kiedy inni kopali ziemniaki, lub 
spóźniał się na chrzciny, na których miał być chrzestnym (poza tym zdolny elek
tryk); Marysia Kr., której pamiętanym przez dziesiątki lat popisowym powiedze
niem było: „Głowy nie suszy, dupy nie ruszy”, którym ucinała żartobliwe pytania 
o swoje staropanieństwo; Klajnyś prawiący kazania etc. Za niebudzący wątpliwo
ści sprawdzian legendowości należy natomiast uznać trwanie opowieści. Legen
dy, bajki, mity i opowieści łączy fakt, że są pamiętane i powtarzane. Być może 
dlatego na myśl przychodzą wymienione przed chwilą postaci; ich legenda, trwa
jąca już około połowy wieku, przeszła próbę czasu, a zatem spełniła warunek 
istotności dla społeczności.

Przykładem takiej odpornej na upływ czasu opowieści jest obraz Stasi D., ja
dącej konno na czele pochodu: w spodniach, obwieszona wstążkami i z papiero
sem w ustach. Opowieść sprzed 50 lat w wykonaniu mojej rozmówczyni nabierała 
niezwykłej siły wyrazu. W pełni adekwatne oddanie znaczenia tej i innych tego ro
dzaju historii dla osoby opowiadającej wymagałoby zaangażowania także środ
ków wizualnych, pokazania mimiki i gestów, odgrywanych miniprzedstawień, 
trudnych siłą rzeczy do utrwalenia5. Da się to powiedzieć o wielkiej części przyta
czanych narracji. Należy w każdym razie podkreślić, że także w przypadku bada
nia form narracyjnych, skupionego przede wszystkim na słowie, nie można 
zapomnieć o ważnym aspekcie performatywnym, obecnym w każdej wymianie

5 Nie zapomnę spektaklu, który można by nazwać „wejściem dziada do izby”, jaki zaprezentowała 
jedna z moich rozmówczyń w podkarpackiej wsi. Obejmował on między innymi niezwykle ekspre
syjne padnięcie w progu izby na kolana, a całe wykonanie budziło autentyczny niepokój o zdrowie 
kruchej, 75-letniej staruszki.
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wiedzy. Zachowanie się i zaangażowanie opowiadającego, reakcje słuchających, 
uzupełnianie przez nich historii, śmiech i komentarze są integralną częścią sytua
cji opowiadania.

Tu dotykamy wspomnianego już, ciekawego rysu opowieści o odmienności. 
Sposób przekazywania treści, a przede wszystkim towarzyszące mu formy ekspre
sji powodują, że z jednej strony odpowiadają one kryteriom legendowości, z dru
giej natomiast dają złudzenie wysłuchiwania relacji ze zdarzeń niedawnych. 
Opowieść zdaje się przez to umieszczana poza czasem. Chronologia schodzi tu 
nie tyle na plan dalszy, ile rządzi się odrębnymi prawami. Staje się autonomiczna, 
ograniczając się w głównej mierze do elementów biografii bohatera opowieści. 
Odniesienie jej do szerszego kontekstu czasowego i społecznego wymaga często 
od badacza dodatkowych wysiłków, wybiegających poza treść narracji. Stąd czę
stym źródłem zaskoczenia bywa uświadomienie sobie rozpiętości czasowej opo
wieści.

2. Wymiana wiedzy

W świetle uwag o znaczeniu komunikowania się należy zadać pytanie, z wiedzą 
o jakim charakterze mamy do czynienia w przypadku dyskursu odmienności czy, 
szerzej, opowiadania o innych w małej społeczności. Czego możemy po niej ocze
kiwać?

Charakter opowieści i wypowiedzi o odmieńcach wskazuje, że przekona
nie o powszechnej wiedzy każdego o każdym jest określeniem pewnego stanu 
idealnego: stanu pełnej wiedzy jako warunku kompetentnego współistnienia, 
współtworzenia społeczności. Wyobrażenie ludzi o zakresie ich wiedzy przynale
ży do sfery poznawczej, do sfery refleksji nad życiem społecznym. Ale też obecne 
w opowieściach uzgadnianie wersji wydarzeń mówi nam, iż pełna wiedza o innych 
jest jednym z mitów życia społeczności wiejskich (lub: większości małych społecz
ności jako takich). Stanowi też rodzaj samospełniającego się proroctwa, uzasad
niając dążenie do uzyskania wiedzy o innych jak najpełniejszej.

Mamy zatem do czynienia z paradoksalną sytuacją, kiedy w wypowiedziach 
obecne jest zarówno poczucie niemożności zachowania prywatności i tajemnicy, 
wiara w prawdziwość mitu o pełnej wiedzy, jak i przyznawanie się do ograniczeń 
we własnej wiedzy o innych. Kiedy bierze się pod uwagę deklaracje, ważniejsze 
w działaniach i myśleniu wydaje się właśnie przekonanie o prawdziwości zasady 
pełnej wiedzy. Opowieści natomiast, operujące wielością faktów i rozciągniętych
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w czasie i przestrzeni zdarzeń, ukazują jej ograniczenia. Ważne wydaje się rozróż
nianie tych dwóch perspektyw6.

2.1. Opowieść o odmienności, tajemnica i prawda

Tak jak pełną wiedzę o innych należy potraktować jako rodzaj mitu, tak trzeba 
jasno stwierdzić, iż odmienność dobra do opowiadania, tak jak jest ukazywana 
w narracjach, nie przynależy do strzeżonej przed ingerencją sfery intymności czy 
prywatności. Upodobanie do snucia opowieści o odmienności nie jest tożsame 
z łatwością ujawniania tajemnic rodzinnych czy sąsiedzkich. To, co otrzymujemy, 
jest opowieścią, nie zaś relacją z rzeczywistości. Nie można też tego, jak sądzę, 
uważać po prostu za wynik autocenzury, stosowanej w wypowiedziach. Przede 
wszystkim ze względu na specyfikę sytuacji osób odmiennych, których prywat
ność jest pojmowana w szczególny sposób. Po drugie dlatego, iż nie uważam, aby 
narracje prezentowane w pracy można było umieścić w kategorii negatywnie poj- 
mowanej plotki.

Poczynania osoby odmiennej stają się treścią opowieści, ponieważ dzieją się 
w „przestrzeni publicznej”, nie zaś w jakikolwiek sposób zamkniętej przestrzeni 
jej prywatności. Opowieści nie są wydartymi komuś tajemnicami, choć zawierają 
wątki tajemnicy. Przestrzeń publiczna w tym rozumieniu obejmuje nie tylko wiej
ską drogę, podwórze, kościół, przystanek autobusowy etc. Odnosi się też do wy
glądu domu osoby odmiennej oraz jej zachowania w domach innych osób.

Narracje ukazują osoby odmienne często jako niemające stałego miejsca za
mieszkania lub nieprzywiązujące do niego znaczenia. Pan Michał, Stasia, Kazio, 
Leon, Pustelnik, Franuś z Paczkami przemierzali okolicę, co stanowiło istotny 
element opowieści o nich. Kiedy indziej, jak w przypadku Teodora, Petera z Bro- 
gu, sióstr J., Mietka S., Stasi D., Zenki, Hanusi, Marysi Kr., Pustelnika czy Franu
sia, to wyróżnianie się ich domostw stawało się jednym z ważnych wątków. Z kolei 
opisywane zachowania osób odmiennych są otwarte dla obserwacji, mają miejsce 
bądź w bezpośredniej interakcji z innymi, bądź w ich obecności.

Jeżeli działania przynależą do obszaru intymności, narracje odzwierciedlają 
to poprzez wielość wersji i sprzeczności. Dlatego w życiu Stasi D. jednym z naj
bardziej intrygujących i pełnych niejasności jest wątek jej nieślubnego syna, wy
chowującego się ze zwierzętami w stodole. Podaje się różne liczby lat, jakie miał 
spędzić w tym stanie, ze zgrozą mówi się o tym, że mówił tylko tak jak zwierzęta.

6 Dennis Gaffin (1991) —jak się wydaje — traktuje powszechne w badanej przez siebie społeczno
ści przekonanie, iż nikt nie jest w stanie ukryć nic przed oczami innych, jako odpowiadające faktycz
nemu stanowi rzeczy.
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Podobnie niejasna jest w losach Stasi i Tereski W. kwestia ojcostwa nieślubnych 
dzieci. W biografii Anioła najwięcej sprzeczności pojawia się w związku z genezą 
jego opowieści o objawieniach: czy wynikały z choroby psychicznej, czy też były 
skutkiem działań żony i jednego z krewnych, który przebrany za anioła miał na
mawiać go do zmiany trybu życia.

Problem prywatności pojawia się również w związku ze wstydem rodziny za 
„odmieńca”. Był to jeden z nielicznych momentów, kiedy rozmówcy odkrywali 
część rzeczywistości, którą inne osoby chciałyby zachować w tajemnicy, i było to 
zaznaczane wprost. Posiadanie w rodzinie osoby chorej psychicznie, kalekiej czy 
bezżennej stanowi rodzaj piętna, jakkolwiek zwykle nie oznacza ono potępienia 
samej rodziny czy dostrzegania jej winy. Wyjątkiem jest na przykład zaniedbanie 
w dzieciństwie choroby Krzyśka S., upośledzenie Zenki jako skutek bicia przez 
ojca bądź choroba Adasia jako skutek zjedzenia lekarstw psychotropowych jego 
ojca Tadzia (bądź pojenia go denaturatem).

Można rzec, że na skutek otwartości swoich zachowań połączonej z ich specy
fiką jednostka odmienna sama niejako pozbawia je statusu prywatności. Sposób 
potraktowania zachowań odmiennych nie zależy przy tym jedynie od ich natury, 
lecz także od kontekstu sytuacyjnego. Załatwianie naturalnych potrzeb, płacz, 
śmiech, niepohamowana agresja etc. będą uznane za odmienne, jeśli zdarzą się 
w nieodpowiednim czasie i miejscu. Należy jeszcze dodać cały wielki obszar 
charakterystycznych zachowań, które uznaje się za odmienne niezależnie od kon
tekstu sytuacyjnego. Odmieniec, okazując brak szeroko rozumianego wstydu: 
wystawiając na widok publiczny zachowania przez innych ukrywane bądź realizu
jąc zachowania odmienne, sprawia, że otwarte mówienie o nim nie będzie uzna
wane za naruszenie intymności.

Powyższe czynniki oraz dzielący zdarzenia i relacje o nich dystans czasowy, 
istotny w wielu opowieściach, decydują o charakterze otrzymywanych w trakcie 
badań informacji. Skłania to do zadania pytania o kwestię prawdy w opowiadaniu 
o odmienności— prawdy nie jako zgodności z obiektywną rzeczywistością, ale ja
ko relacji między przywoływanymi przeze mnie narracjami a wiedzą rozmówców.

Nie chodzi zatem o sytuację opisywaną przez Dennisa Gaffina (1991), gdzie 
deklaruje się wprost nieprzywiązywanie wagi do prawdy zawartej w opowieściach 
o innych. W naszych narracjach nie pojawia się wyrażona explicite sugestia, iż ce
lem wymiany wiedzy jest przetworzenie biografii w legendy. Z pewnością nato
miast odmienność nie byłaby tematem opowieści, gdyby nie ścieranie się opinii, 
obecność paradoksu i niejasności, miejsce na własne interpretacje. W tym rozu
mieniu osiągnięcie jednoznacznych, ogólnie przyjętych interpretacji czy „wykład
ni” odmienności byłoby zabójcze dla opowieści, sprowadzając je do rozmowy 
o czynnościach dnia codziennego.
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Wracając natomiast do pierwszego pytania, należy je powiązać z innym: jaki 
rodzaj wiedzy jest celem w badaniu antropologicznym?

Przytaczane narracje nie mogłyby zostać zweryfikowane pod kątem swojej 
psychologicznej prawdziwości — i nie to było celem badań. Prawdą natomiast po
zostaje, że są one opowiadane, przekształcane i przekazywane, a tym samym 
istotne dla społeczności. Perle M0hl (1997, s. 32) pisała, iż nie starała się za 
wszelką cenę dotrzeć do obszarów, które jej rozmówcy uważali za przynależne do 
ścisłej sfery prywatności. Przyjęcie takiej postawy nie musi oznaczać, moim zda
niem, iż uzyskiwane materiały mają mniejszą wagę. Natomiast wkraczanie za 
wszelką cenę we wszystkie sfery życia ludzi z badanych społeczności w imię dotar
cia do prawdy stanowi nie tyle etnograficzny, co etyczny problem.

2.2. Ambiwalencja

Wzmiankowane ambiwalencje i sprzeczności pojawiające się w opowieściach 
o każdej niemal z odmiennych osób nie są jedynie odzwierciedleniem specyfiki 
wiedzy, jaką posiadają o sobie wzajemnie członkowie każdej z badanych społecz
ności lokalnych.

Spojrzenie na procesy komunikowania się jako ustanawiające dyskurs od
mienności zawiera pewien dualizm, bez ujawnienia specyfiki którego owe 
sprzeczności mogłyby się niesłusznie wydawać jedynie efektem nieuniknionych 
zaburzeń w procesach komunikowania się, swoistego rodzaju „szumem informa
cyjnym”. Sugerowałoby to, iż pozbawiona zakłóceń komunikacja kulturowa sta
łaby się źródłem dyskursu odmienności pozbawionego ambiwalencji w sferze 
opinii, rozumienia czy interpretacji. Nie jest to, moim zdaniem, możliwe, ponie
waż sprzeczność czy niejednoznaczność w opisie czyjejś odmienności nie jest 
jedynie zderzeniem „prawdy” i „fałszu”, lepszego lub gorszego rozeznania w sy
tuacji. Nawet gdybyśmy rozstrzygnęli część niejasności, choćby co do tego, czy da
na osoba popełniła samobójstwo, czy też umarła śmiercią naturalną, mieszkała 
samotnie czy z rodziną, w jakich warunkach, czy była przez rodzinę izolowana 
etc., pozostaną kwestie bardziej złożone, jak stwierdzenie stanu czyjegoś zdrowia 
psychicznego (medycyna często nie jest w stanie dać jednoznacznych rozstrzyg
nięć, nawet mając bezpośredni dostęp do konkretnej osoby) lub charakteru re
lacji ze społecznością (tu na przeszkodzie stoi długotrwałość tych procesów, 
wielość możliwych punktów widzenia). Niejasności czy sprzeczności są nieroze
rwalnie związane z badaniem tych sfer metodami etnografii, nie o rozwikłanie ich 
zatem chodzi.

U podłoża owego dualizmu leży fakt, że w opisach postaci i opowieściach 
przeplatają się dwa poziomy spotkania z odmiennością. Pierwszy jest zdetermi
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nowany tym, iż spotkanie to ma zawsze indywidualny charakter, uwarunkowany 
jednostkowym doświadczeniem, sądami i próbami zrozumienia. I jakkolwiek 
także sądy indywidualne w oczywisty sposób kształtowane są przez kontekst kul
turowy, na tym poziomie mamy do czynienia z najbardziej istotnymi ambiwalen-

•7cjami .
Drugi poziom ma charakter ponadjednostkowy i jest w dużym stopniu deter

minowany przez opisany wyżej sposób opowiadania o „odmieńcach”, przez for
mę narracji. Odmienność zyskuje w opowieści odpowiadający jej pełny kontekst, 
co sprawia, że poczynania osoby odmiennej są interpretowane inaczej niż w ode
rwaniu od niego. Własne doświadczenie i poglądy uczestników rozmowy stano
wią tu jedynie tło, widoczny jest wyraźny dystans między treścią opowieści 
a praktyką codzienności. Antycypując uwagi z następnego rozdziału: „filozoficz
ny” namysł dominuje tu nad bieżącą oceną ludzkich działań w kategoriach po- 
prawne/niepoprawne.

Nie są to jedyne czynniki. Rozwinięcie tej kwestii wymagałoby inaczej zapla
nowanych badań, lecz nie można nie wspomnieć o dostrzegalnym powiązaniu 
sposobu opowiadania o odmienności z wiekiem oraz płcią rozmówcy. Stosunko
wo większa surowość sądów na temat osób odmiennych, a tym samym mniejszy 
dystans do opisywanych zdarzeń, cechuje wypowiedzi mężczyzn. Zdecydowana 
agresja czy wulgarność (np. Rodzina M. [96], Aneks) nie pojawiają się w wypo
wiedziach kobiet.

Podobnie młodszy wiek łączy się często z większą tolerancją, choć z drugiej 
strony wypowiedzi wskazują, że to młodzież jest z reguły autorem okrutnych żar
tów z osób odmiennych. Znowu jednak trzeba podkreślić, że oznacza to w tym 
kontekście wiejską „kawalerkę” i nieco starszych żonatych mężczyzn. Najbar
dziej precyzyjna charakterystyka tej kategorii osób odnosi się do przestrzeni 
publicznej: to najczęściej stali bywalcy wiejskich sklepików i barów oraz ich naj
bliższego otoczenia.

3. Odmienność a kompetencja kulturowa

W nieprzytaczanym w pracy fragmencie opowieści o Marysi Kr. (zob. Aneks) 
jedna z moich rozmówczyń daje taką odpowiedź na pytanie o użycie określenia 
„głupi”: 7

7 Jest to cecha charakterystyczna dla szczegółowych wzorów kultury, „wzorów o maksymalnie po
suniętej konkretyzacji”: niepowtarzalność każdej realizacji, przekraczanie w jednostkowych zacho
waniach i osądach niektórych uwarunkowań nadrzędnych (Korporowicz 1993, s. 68-73).
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Głupek to się mówiło i o innych też8. Bo nieraz takie ktoś m iał... Tak się dziwnie 
zachował, tak się odszczeknąć do kogoś, coś komuś powiedzieć. To takiego to się 
uważało, że to taki pomylony. Bo nie mówił tak normalnie z człowiekiem, jak się to 
mówi, tylko tak coś lubiał palnąć komuś. Czy pasowało, czy nie pasowało, tak lubiał 
komuś coś przylepić. Pośmiać się tak, o. Nieraz to takie coś było, że to miejsca nie 
miało, żeby się śmiać w tym miejscu. A on wtedy się akurat śmiał. No to takiego to 
się po prostu, że to głupek. Wariat. Bo się można śmiać, ale trzeba wiedzieć kiedy.
A jak to nie było powodów do śmiechu, a on s o b ie .  [3]

Jest to przykład, który, jak sądzę, pokazuje, na ile refleksja rozmówcy etnogra
fa może być bliska stawianym przez niego samego pytaniom. Potraktujmy go jako 
punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Mamy tu namysł w zasadzie teoretyczny, nieposługujący się jedynie wylicze
niem, co może być ową głupotą; śmiech jest w nim jedynie ilustracją szerszego 
problemu: braku adekwatności między działaniem i jego kontekstem. Nie tylko 
w tym rzecz, iż należy wiedzieć, co można, ale i kiedy można. Głupi nie jest tu głu
pi dlatego, że działa w jakiś określony sposób, ale dlatego, że nie rozumie sytuacji 
jako całości9. Zatem głupota jest zdefiniowana kontekstualnie, jako wynik braku 
umiejętności rozpoznania uwarunkowań, ich zrozumienia, nie zaś przez odnie
sienie do norm rządzących zachowaniem. Powiadano o Teodorze: „Do sąsiadów 
to chodził. Ale on nie miał wyczucia, przyszedł po obiedzie, a dopiero po północy 
szedł! Ględził i drzymał...”.

Jeżeli można tu dostrzec moment naruszenia pewnych reguł, to odnosi się 
to przede wszystkim do zasad współistnienia. Z opisu wielu sytuacji w prezento
wanych opowieściach można wyciągnąć wniosek, iż reguły te obejmują między 
innymi nakaz bycia zrozumiałym. Łamie je stwarzanie sytuacji, w których kompe
tencja i wiedza innych osób okazują się niewystarczające. Innymi słowy, jednym 
z ważniejszych wariantów spotkania z odmiennością jest okoliczność, kiedy głupi 
zachowuje się odmiennie, lecz to osoba stykająca się z nim nie wie, jak się zacho
wać. Może to być źródłem zmieszania, ale i strachu:

Raz ja siedziałam o tam, na ławce, i idzie ona, i woła — dzień dobry, no to dzień do
bry, i mówię: „Niech Pani przyjdzie tu trocha do nas!”. Pani! Jak przyszła i zaczęła 
m ó w ić .!  Niestworzone rzeczy! Niepojęcie ludzkie! Ja już nie wiem, czy uciekać 
czy co. Mój się zabrał i mnie zostawił, a ja  nie wiem, czy uciekać?!10

Podobnie brzmią niektóre relacje ze spotkań z Aniołem, Stasią, Marysią K., 
Panem Michałem i innymi. Wynika to, moim zdaniem, z próby racjonalnego trak

W znaczeniu: nie tylko o osobach uznanych za chore psychicznie.
9 Jakkolwiek posłużenie się tu przykładem śmiechu jest znamienne: to odmienność wywołuje 
śmiech.
10 O Albinie, Aneks [84].
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towania wypowiedzi każdego, potrzeby adekwatnej odpowiedzi na każdy ko
munikat, co w wielu spotkaniach z osobami odmiennymi jest utrudnione lub 
niemożliwe. Ta tendencja ujawnia się także w stosunku do dobrze znanych od
mieńców. Zaskakuje fakt, że ich wypowiedzi nie tylko nie traktuje się auto
matycznie jako nic nieznaczącego bełkotu, ale także że mogą one wprawiać 
w prawdziwe zmieszanie. Znam przykłady, kiedy szacowne skądinąd osoby umy
kały z wiejskiej drogi, aby tylko uniknąć spotkania z odmieńcem i wysłuchiwania 
jego niestworzonych rzeczy.

3.1. Kompetencja a dzieciństwo człowieka

Osoby odmienne, przez swoją bezżenność, niezdolność do pracy w gospodar
stwie i zapewnienia sobie utrzymania, opisywane są często w kategoriach braku 
dorosłości. Do wyjątków należą te z nich, o których mówi się per Pan. Dlatego 
właśnie tak zaskakujące dla otoczenia było zachowanie Pana Michała: wyraźne 
żądanie traktowania z pełnym szacunkiem, na równi z resztą społeczności mogło 
szokować. Regułą jest posługiwanie się imionami (Leon, Staszek, Krzysiek), ich 
zdrobnieniami (jakDoruś, Stasia, Tadzio), przydomkami (jakKlajnyś, Peter, Pu
stelnik). To jedna z oczywistości — zwracanie się do osób odmiennych jak do do
rosłych, podobnie jak w przypadku starych panien i kawalerów, zwykle nie jest 
brane pod uwagę. Uderzającym rysem jest natomiast posługiwanie się rodzajem 
nijakim, powiedzenie o osobie dorosłej: „takie biedne to było” lub: „ono nie rozu
mie”, co nie należy do rzadkości.

Specyfika używanych zwrotów, istotna w wiejskiej etykiecie, wskazuje zatem, 
że osoba odmienna jest symbolicznie traktowana jako dziecko bądź jako ktoś, kto 
dzieckiem być nie przestał. Z pewnością jedną z przyczyn jest tutaj bezżenność. 
Osoba, która nie staje się rodzicem i gospodynią/gospodarzem, jest dalej Stasią, 
Kaziem, Franusiem etc.

Równie ważny jest problem pracy. W narracjach oddzielną część zajmuje to, 
jakie prace można powierzyć osobie odmiennej. To kwestia istotna dla sposobu 
jej zdefiniowania. Ktoś, komu powierza się opiekę nad dzieckiem, zyskuje duże 
uznanie. Jeśli nie wywiąże się z obowiązku, stanie się to wyznacznikiem dalszego 
postępowania wobec niego (jak w przypadku Leona, o którym pamięta się od kil
kudziesięciu lat, iż to być może przez jego zachowanie nad kołyską dziecko się 
jąkało). Osoba niewykonująca właściwie żadnej pracy nie może liczyć na wiele 
więcej niż współczucie, a regułą będzie potraktowanie jej jak krańcowo „głupiej” 
= chorej psychicznie. Wyjątkiem jest jedynie wykluczająca pracę inna poważna 
choroba lub kalectwo. Szacunek dla pracy i zaradności odgrywa tu zdecydowanie 
najważniejszą rolę.
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Zdolność do prawdziwej pracy w gospodarstwie, jak w przypadku Anioła, sa
modzielnego radzenia sobie przez Stasię D., Marysię Kr., Teodora, Hanusię, Pe
tera z Brogu, siostry J., jest zawsze dostrzegana, mimo pozostałych wyznaczników 
ich odmienności. Wykonywanie choćby prostszych czynności, a zatem pewna 
użyteczność, jest zapisywana jako niewątpliwa zaleta Zenki i Pana Michała. 
Zwróćmy uwagę, iż także w komizmie odmienności pewną rolę odgrywa stosunek 
osoby odmiennej do „normalnej” pracy: żartuje się, że Stasia nie może pracować, 
ponieważ jest w (zwykle urojonej) ciąży, Kazio budzi śmiech, kiedy bardzo spryt
nie wymawia się od pracy, o Franusiu z Paczkami z zafascynowaniem wspomina 
się, że ręce miał jak niemowlę — nieskalane żadną pracą. Z drugiej strony przy
kładem osoby jednoznacznie potępianej jest Tereska W., która budzi złość, po
nieważ dostaje wsparcie z pomocy społecznej, choć nie wykazuje żadnej chęci do 
zadbania o los swój i swych nieślubnych dzieci.

Znamienny jest tu przykład Anioła: odnosi się on do pewnej kategorii osób 
odmiennych, o których nie można powiedzieć, iż nie przekraczają ważnych pro
gów życiowych, a przy tym ewidentnie nie są osobami w pełni kompetentny
mi kulturowo. Jego zrozumienie życia społecznego, poprawne odczytanie zmian 
politycznych kontrastuje z niezłomnym mentalnym trzymaniem się realiów 
życia przed II wojną światową. Anioł nie przyjmuje do wiadomości zmian cywili
zacyjnych czy politycznych, a zatem nie dostosowuje adekwatnie zachowania do 
otaczającej rzeczywistości. Zdolność Anioła rozumienia rzeczywistości stoi na 
przeszkodzie prostego zdefiniowania go jako osoby chorej psychicznie, żyjącej 
w świecie urojonym; natomiast niezgoda na zmiany nie pozwala na uznanie go za 
„normalnego”. Ta sprzeczność jest źródłem jednego z głównych „problemów”, 
jakie ma społeczność z Aniołem. Fakt, iż mimo nałożenia się owych sprzeczności 
na jego opowieści o objawieniach Anioł nie został jednoznacznie zakwalifikowa
ny jako „głupi”, chory psychicznie, obrazuje wieloaspektową recepcję odmienno
ści. Opowieść ukazuje go bądź z perspektywy religijności, pracowitości, zgodnego 
życia w małżeństwie i przykładów specyficznej „mądrości”, bądź przez pryzmat 
jego relacji z rozmów z aniołem czy przywiązania do nieistniejącego świata dworu 
i dziedzica. Brak jednoznaczności ogarnia zatem także sferę kompetencji kultu
rowej jednostki.
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3.2. Braku kompetencji przypadek szczególny: 
tradycjonalizm i zacofanie

U niej cywilizacja po prostu stanęła na pewnym etapie11.

Można wyróżnić dosyć rozległą sferę odmienności, niezwiązaną w sposób bez
pośredni ani z chorobą czy upośledzeniem psychicznym, ani z typowymi dla nich, 
niezrozumiałymi czy zaskakującymi działaniami. W tym wypadku źródłem odmien
ności są nieracjonalne, niepotrzebne wysiłki, nieprzystające do współczesności 
wyrzeczenia, nieuzasadnione trzymanie się minionych technik gospodarowania 
etc., słowem — negatywnie rozumiany tradycjonalizm i zacofanie. 

Przypomnijmy kilka przykładów:
— Anioł pobierał za swoją pracę tyle, ile otrzymywał od dziedzica przed woj

ną (według różnych wersji: złotówkę, dwa złote etc.), co zmuszało jego żonę 
do odbierania reszty zapłaty. Wciąż uważał dawne dworskie posiadłości 
za własność dziedzica, co również było źródłem rozmaitych kłopotów. Tłu- 
ma czył, że kulistość Ziemi to bałamuctwo — inaczej wszystkie morza by się 
wylały. Nie dowierzał, że gdzieś piorun uderzył w kościół — Pan Bóg wszak 
nie uderza w samego siebie.

— Peter z Brogu mieszkał w czymś, co nie przypominało prawie domu, w pry
mitywnych warunkach, w jednym pomieszczeniu ze zwierzętami. Nie miał me
bli, kuchni. Orał krową, nosił gnój na plecach. Jadł śmierdzące mięso, ponie
waż przechowywał je wiele dni na strychu. Ubierał się często w uszyte własno
ręcznie ubranie.

— Siostry J. mimo posiadanego majątku, który mógłby zapewnić im dostat
nie życie, słynęły z zaniedbania, brudu, mieszkania w prymitywnych wa
runkach.

— Stasia D. mieszkała w stodole razem z krowami, prawie pozbawiona urządzeń 
umożliwiających przetrwanie.

— Paolcia nie przyjmowała pomocy przy naprawie domu, mieszkała w strasznych 
warunkach, ze zwierzętami.

— Podobne w wymowie opowieści dotyczą Marysi Kr., Hanusi, Franusia, Zenki, 
Teodora i innych.
Choć w części z wymienionych przypadków zacofanie jest opisywane nie jako 

wynikające z wyboru osoby odmiennej, lecz po części także ze starości i biedy, 
spotyka się z jednoznacznie negatywnym, często pogardliwym odbiorem. Nie 
zmienia tej oceny także powoływanie się potępianych osób na zwyczaje przod- *

11 O Stasi D.
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ków. Odwoływanie się przez siostry J. do ojcowskiego zakazu wycinania lasu 
(przez co musiały zbierać patyki na opał w potoku) nie stanowiło jakiegokolwiek 
usprawiedliwienia i nie chroniło przed śmiesznością oraz określeniami w rodzaju 
„praczłowiek”, żyjący „na dziko”. To zdanie, iż siostry J.:

Nie przywiązywały żadnej uwagi, chociaż się czasy zmieniły później, bo ludzie już 
w butach chodzili, nie. Jakoś tak dbali o wygląd, a one nie. Stały w tych swoich ta
kich... dawnych czasach. (...) [98]

Jednym z ważnych kryteriów w osądzie działań innych osób jest ich ekono
miczna racjonalność. Natomiast jej warunkiem jest wykorzystywanie takich udo
godnień cywilizacyjnych, które ułatwiają gospodarowanie, polepszają jakość 
życia: mieszkania, pożywienia etc. Innymi słowy, kompetentne działanie obejmu
je nie tylko rozumienie otaczającego świata, ale także jego zmienności. Dlatego 
samo odwołanie do tradycji czy zdania przodków nie może zmienić zakwalifiko
wania czyjegoś zachowania jako odmiennego.

Można zadać pytanie o to, jakie znaczenie ma obecne w wielu opisach zaco
fania lekceważenie warunków życia, które były udziałem jeszcze rodziców roz
mówców. Czy poprzez spotkanie z odmiennością, która stanowi niejako żywą 
skamielinę stanu społeczności wiejskich przed półwiekiem i dawniej, nie ujawnia 
się autentyczny stosunek do tzw. tradycji? Znana — także etnograficzna — opi
nia uznaje ziemię za jedną z głównych wartości w społecznościach chłopskich. 
Tymczasem w przypadku wielu z „zacofanych” osób odmiennych to właśnie usil
ne trzymanie się odziedziczonej ziemi mimo podeszłego wieku i wielu trudności, 
uprawianie jej stanowiło jeden z wyznaczników odmienności. Trwanie przy ziemi 
i pracy na niej jest jedną z głównych wartości, lecz w pewnych okolicznościach jest 
uznawane za sprzeczne z działaniem racjonalnym. Obecne tu jest nie tylko po
strzeganie zacofania jako nieumiejętności przystosowania się do współczesności, 
odstawania cywilizacyjnego, ale i lekceważący, jeśli nie negatywny stosunek do 
przeszłości.

Podobne wątpliwości budzi inny rozpowszechniony osąd, uznający osoby star
sze za obdarzone szczególnym autorytetem w społeczności wiejskiej. Stanowi to 
osobny problem, tutaj można jedynie zauważyć, iż nie tylko wspominanie przez 
starców dawnych lat jest często traktowane jako nudne ględzenie12. Wielekroć 
określenia „głupi” używa się w stosunku do zniedołężniałych może, lecz z pewno
ścią nie chorych psychicznie starszych osób. „Głupi” oznacza w tym kontekście 
nie tyle osobę odmienną, co starszą i uciążliwą.

12 Czy etnografowie nie wykorzystują okoliczności, że staruszki mają w ich osobach wdzięcznych 
słuchaczy?
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Wspominałem wcześniej o wyrażanej wielekroć tęsknocie za dawnymi for
mami współżycia w społeczności: wspólną pracą, odwiedzinami, śpiewem i opo
wieściami. Zestawmy ją z równie częstym zdaniem, że ludzie nie utrzymują 
kontaktów, bo sami sobie tego nie życzą. Długie odwiedziny przeszkadzają 
w oglądaniu telewizji. Eleganckie „pokoje” nie są przeznaczone do przyjmowa
nia zwykłych odwiedzin (a niemal całe życie towarzyskie skupia się tradycyj
nie w kuchni). Można mieć spore wątpliwości, czy ktokolwiek zaakceptowałby 
współcześnie realizację tęsknot zaprzeszłymi (takimi, jakie odmalowują opowie
ści) formami współżycia.

Lecz oczywiście stosunek do „zacofanych” osób odmiennych nie może stano
wić adekwatnego probierza dla oceny stosunku do tradycji w społeczności wiej
skiej. Nie mogą one stać się autorytetem, jeżeli chodzi o jej przekazywanie, nawet 
jeżeli nie odmawia się im pewnej godności. Pamiętamy jednak, jaką rolę szyko
wano w pewnym czasie dla Petera z Brogu i którą on odrzucił: była to rola... żywe
go eksponatu w skansenie.

3.3. Skąd dzieci wiedzą, z kogo się śmiać?

Jednym ze stałych elementów krajobrazu społeczności wiejskich, jaki wyłania się 
z naszych opowieści, jest obraz dzieci biegnących za miejscowym „głupkiem”, wy
śmiewających go i robiących sobie z niego żarty. Inny obraz — i, jak można wnios
kować z badań terenowych, rzadszy — przedstawia lokalnego „głupka”, który 
goni dzieci (to np. Leon zabierający kanapki dzieciom).

Można rzec, że jest to śmiech jednej kategorii osób pozbawionych pełnej kom
petencji z innej, podobnej pod tym względem kategorii osób. Wobec dzieci, jako 
nie w pełni ukształtowanych uczestników życia społeczności, nierozumiejących 
jeszcze wielu prawideł tego życia jednostek, są stosowane odrębne wymagania: 
dzieci nie wiedzą, co robią, wyśmiewając się z osoby kalekiej czy chorej. Zatem 
w wielu sytuacjach przynależące do jednej z tych kategorii jednostki nie mogą być 
potępiane bądź krytycznie oceniane za swoje wykraczające poza konwencjonal- 
ność działania, ponieważ stosowane wobec nich swoiste kryteria nie zawierają 
potępienia tego rodzaju zachowań. Zwróćmy też uwagę, iż jednym z najważniej
szych czynników zapobiegających wyśmiewaniu jest nie tyle potępienie ze strony 
starszych, ile strach dzieci przed osobą odmienną. Z wielu osób odmiennych nie 
urządza się pośmiewiska, ponieważ „one by sobie tak nie dały”.

Lecz te konstatacje nie wyczerpują opisu całej sytuacji dziecięcego śmiechu 
z odmienności. Zakładam tu, iż komizm czy śmieszność nie są immanentne wo
bec odmienności. Komizm ten jest kulturowo kształtowany, stanowi element 
kompetencji kulturowej zarówno osób dorosłych, jak i dzieci.
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Poruszamy się w tym momencie na gruncie spekulacji, ponieważ odróżnienie 
komizmu odmienności kształtowanego przez rodziców (i dorosłych w ogólności) 
od tego, którego źródłem może być przebywanie w grupie rówieśniczej, wy
magałoby odrębnych badań. Ponieważ jednak komizm odmienności, mniej lub 
bardziej okrutny, jest stale obecny w wypowiedziach dorosłych, zaś z kolei od
mienność jest częstym motywem ich opowieści w gronie rodzinnym, z pewnością 
mamy do czynienia z przekazywaniem wielu wzorców. Można przypuszczać, że 
istotna część zachowań dzieci wobec odmieńców, a wyśmiewanie w szczególno
ści, jest wynoszona z grona starszych, wyuczona bądź podpatrzona. Stąd zapew
nienia dorosłych, iż tego rodzaju zachowania są li tylko dziecięcymi wybrykami, 
zdecydowanie potępianymi, należałoby przypisać w pewnej mierze sferze dekla
racji.

4. Kompetencja a rebours.
Odmieniec jako indywidualność. Wrażliwość i pomoc

Trzeba drugiego człowieka zrozumieć, bo ja mam taką sytuację, a ja mam in
ną i taki ktoś mi nie dorówna, żeby robić tak, jak jo chce, bo on powie, że ma 
być tak. Tak trzeba, żeby takim wyrozumiałym być dla drugiego człowieka, 
bo tak nie potrafi wszystko być, jak mnie się wydaje, że ma być, no nie da ra
dy, żeby tak było.

[117]

Wymóg osiągnięcia określonej kompetencji kulturowej dotyczy wszystkich, obej
muje też całość egzystencji człowieka. Tym samym nie tylko osoba odmienna mo
że być postrzegana jako w pewnym stopniu nieposiadająca pełnej kompetencji. 
Jej odmienności także trzeba się nauczyć i „wiedzieć, jak się zachować” wobec 
niej. Proces ten ilustrują pośrednio moje wcześniejsze uwagi o odmienności jako 
temacie opowieści. Dlatego często podkreśla się, iż odmieniec może zaszokować 
jedynie kogoś obcego. Obowiązuje formuła: „my go znamy” bądź: „jego tu ludzie 
znają”. Oczywiście odmienność kogoś, kogo się zna, przestając szokować, nie 
przestaje być źródłem opowieści. Oswojenie nie oznacza również, że odmieniec 
nie może być źródłem strachu.

Uderzającym przykładem jest osoba Klajnysia. Pamiętany przede wszystkim 
jako postać błazeńska, „głupi” dający się namawiać do wygłaszania kazań prze
ciwko rozpuście młodzieży, wymagał zrozumienia: „kto nie rozumiał, to powie
dział, że on jest głupi, ale łun nie był głupi...”. Pan Michał tylko osobie spoza 
społeczności mógł wydawać się po prostu głupim; znający go wiedzieli o jego wiel
kiej godności i wymaganym dla siebie szacunku.
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Ktoś, kto znał dobrze Marysię Kr. i wiedział, jak się wobec niej zachowywać, 
mógł liczyć na jej uprzejmość. W przeciwnym razie mógłby zostać potraktowany 
jak żartowniś i zwymyślany. Franuś z Paczkami dla niewprawnego oka był zwy
kłym wędrownym dziadem, dla wybranych osób ze społeczności był pożądanym 
gościem, przynoszącym wieści ze świata.

Wypowiedz o Klajnysiu ilustruje też odmienność również jako pewien prob
lem poznawczy. Chodzi nie tylko o przyznanie drugiemu człowiekowi — nawet 
jeśli w innym kontekście jest uznawany za tzw. głupiego — prawa do odrębności, 
osobowości. W opisie opowieści podkreślałem moment, w którym pojawiająca 
się odmienność czy specyfika osoby musi zostać rozpoznana i oswojona. W tym 
sensie zindywidualizowane potraktowanie odmienności to nałożenie na każdego 
obowiązku zrozumienia „innego”.

Zdając sobie sprawę, iż w odmienności daje się dostrzec istotny aspekt wyklu
czenia, a zatem odmawiania określonym jednostkom prawa czy zdolności do 
uczestniczenia w określonych sferach życia społeczności, należy wspomnieć 
o mającej duże znaczenie postawie odwrotnej: pomocy, współczucia czy zrozu
mienia. Jest ona silnie powiązana z opisanym powyżej dążeniem do oswojenia 
każdej jednostki odmiennej.

Mam tu na myśli postawę taką, jaka pojawia się w opisie postaci Władzia R. 
Znajdujemy tam wzruszające przykłady całkowitego oswojenia i zrozumienia 
uwarunkowań odmienności konkretnej osoby. Władziowi wybacza się zdarzające 
mu się niegrzeczne zachowania, podkreśla, iż były one spowodowane chwilowym 
pogorszeniem jego stanu psychicznego. Więcej, robi się pewne rzeczy z myślą 
o nim. Rozmówczyni przyznaje, iż „wie”, jakie potrawy on lubi, dlatego zawsze 
ma coś dla niego, „wie” też, że często chodzi głodny i że być może zajrzy coś zjeść.

Postawa uległości i wrażliwości jest obecna nawet w stosunku do osób, które 
skądinąd opisuje się jako niezwykle uciążliwe dla sąsiadów w życiu codziennym. 
Hanusi pomaga się przy rozlicznych pracach, mimo jej znanego nieznośnego cha
rakteru. Choć bywa ona w konflikcie z sąsiadem, ten ucieka się do fortelu, aby tyl
ko zechciała przyjąć od niego ciasto w prezencie (jeśli odmówi, nie będzie mu się 
darzyło).

Podobnie z zaciśniętymi zębami pomaga się Paolci, wiedząc, że pomoc praw
dopodobnie i tak nie zostanie doceniona. Franuś otrzymuje różnorakie wsparcie, 
mimo iż niszczy to, co dla niego wcześniej zrobiono. W opisie relacji Zenka ze 
społecznością, w opowieści o jego życiu nieustannie obecne jest podkreślanie 
traktowania go z powagą, służenie pomocą. Rozmówczyni zastanawia się, jaki 
nietakt mógł spowodować, iż Zenek (znany z obrażania się) przestał przychodzić 
do niej w odwiedziny na kawę.

Przypomina mi się również scena ze sklepu w jednej z podkarpackich wsi. Ja
sio, szperający w koszach na śmieci brudny starszy człowiek, z dużym prawdopo
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dobieństwem nazywany przez miejscowych „głupim”, był traktowany przez grupę 
obecnych w sklepie gospodyń z absolutną, całkowitą powagą. W pytaniach o to, 
jak mu się wiedzie, trudno było dopatrzyć się ukrytego uśmiechu czy śladu posta
wy „klepania po ramieniu”. Było to zaprzeczenie wyniesionego przeze mnie z ba
dań terenowych (jak widać w pewnej mierze stereotypowego) wyobrażenia 
o sklepie wiejskim jako miejscu, w którym wioskowy „głupi” śpiewa piosenki za 
butelkę piwa, jest obiektem kpin czy brutalnego traktowania.

5. Podsumowanie

Może zakrawać na paradoks, iż staram się podkreślać indywidualne potraktowa
nie odmienności. Trudno sobie wyobrazić dalej posuniętą indywidualność niż 
w przypadku osób nie w pełni uświadamiających sobie prawidła rządzące realia
mi, w których żyją, lub, co więcej, pojmują je w sobie jedynie właściwy sposób. 
To, że odmienne osoby się „zna”, ma daleko idące konsekwencje. Zenek A. „był, 
od kiedy świat pamiętam”, mówi jedna z osób. To nie tylko przyjęcie do wiado
mości istnienia osoby odmiennej, ale także przyznanie jej odrębnego miejsca 
w społeczności.

To oswojenie ma specyficzny charakter, ponieważ wpisana jest w nie równo
cześnie i niejako automatycznie świadomość daleko idącej nieprzewidywalności 
poczynań odmieńców. Sprawia to wrażenie, iż w codziennych sytuacjach ten 
aspekt jest brany niejako w nawias.

Często sprowadzano odmieńca do pewnego typu społecznego, do kilku jego 
cech. Dewiant miał być całkowicie kreowany społecznie. Również Lynn Âkesson, 
choć wskazywała na niebezpieczeństwo uprzedmiotowienia człowieka odmien
nego przez teorie labelingu, ostatecznie mówiła o „typach” — bohatera, zło
czyńcy etc. (Âkesson 1991). Jest to niezwykle dalekie skojarzenie, być może 
uzasadnione w przypadku kultury szwedzkiej wsi. W warunkach społeczności 
wiejskich południowo-wschodniej Polski tego rodzaju typologie nie znajdują wy
starczającego odzwierciedlenia w dyskursie odmienności. Wspominałem wcze
śniej o paraleli postaci odmieńca i folklorystycznego głupca, znanego z bajek. 
Lecz mówi nam to jedynie o tym, iż postać „głupiego” stanowiła kanwę wielu opo
wieści o walorach dydaktycznych, komicznych czy umoralniających. Dodatko
wym związkiem, który da się tutaj dostrzec, jest swoiste ostrzeżenie przed 
pochopnym upraszczaniem czy typologizowaniem. Wszak opowieści o odmień
cach mówią, iż są ludzie „głupi-ale-mądrzy”.

Istnieje również związek między zindywidualizowaniem odmienności i jej 
autokreatywnym aspektem, omawianym w następnym rozdziale. Odmienność
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opisuje się nie tylko w terminach nawyków, które można potraktować jako kata
log „objawów”, szczególnie w odniesieniu do osób chorych psychicznie, lecz tak
że dziwnych „zwyczajów” i upodobań. To tyleż oznaka ciekawości, co próby 
poznania specyfiki odmienności konkretnej osoby i nadania jej pewnego spójne
go kształtu. Jest to, moim zdaniem, odwrotność nastawienia wykluczającego, 
marginalizującego.

Dyskurs, w takim rozumieniu, jakie zostało nakreślone na początku pracy, po
zostaje ściśle spleciony ze społeczną sytuacją komunikowania się; więcej: obej
muje także tę sytuację i jej rezultaty. Innymi słowy, chodzi tutaj o drugi z członów 
ricoeur’owskiego dialektycznego związku znaczenia i zdarzenia, jego aspekt ak
tualizacyjny (jakkolwiek dyskurs jest rozumiany jako znaczenie, aktualizuje się 
jako zdarzenie).

Pokazany wyżej aspekt komunikacyjny problemu, w połączeniu ze specyfiką 
tradycji ustnej społeczności wiejskich, traktuję jako fundament, źródło dyskursu 
odmienności. Odmienność może być rozpatrywana nie tylko w kategoriach po
prawności i niepoprawności, zaburzenia w relacjach społecznych, funkcji i dys
funkcji, ale też jako ważny temat narracyjny. Komunikowanie się przybiera 
różnorodne formy, od obserwacji, przez potoczną rozmowę, plotkę, do snucia 
opowieści. Można przypuszczać, iż formom tym odpowiadają określone formy 
dyskursu odmienności. Z drugiej strony odmienność, stając się źródłem i tema
tem plotek i opowieści, przybierających formy lokalnych legend, kształtuje tym 
samym nie tylko procesy komunikowania się, ale także lokalny folklor.

Efektywne uczestnictwo w procesach komunikowania się zakłada między in
nymi posiadanie wymaganej kompetencji kulturowej; jest to zasadniczy warunek 
rozumienia otaczającego jednostkę świata jej kultury. Kompetencja tym samym 
staje się jednym z ważnych kryteriów, które decydują o statusie odmienności. 
Lecz rozumiana jako zdolność — lub ściślej: specyficzna zdolność — rozumienia 
rzeczywistości społecznej i dawania sobie rady w różnorodności sytuacji życio
wych, umożliwia raczej znalezienie dla osoby odmiennej odrębnego, specyficzne
go miejsca w społeczności, niż stanowi tylko okoliczność wykluczającą.

Podobnie dogłębna wiedza o innych uczestnikach życia społecznego (rze
czywista lub jedynie wyobrażona) pozwala umieścić każdą osobę w szerokim 
kontekście: czasowym, przestrzennym, społecznym etc. Innymi słowy, jest wa
runkiem relacji opartych na zindywidualizowanym potraktowaniu wszystkich 
jednostek, także odmiennych.
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ROZDZIAŁ VIII

Strach i uległość 
Ambiwalencja oswojenia 

i wykluczenia odmienności

1. Strach, zagrożenie i uległość — bezradność społeczności

O ograniczonym — lub raczej selektywnym — oddziaływaniu społecznych me
chanizmów wykluczania na miejsce jednostki odmiennej w społeczności wska
zuje dająca się dostrzec w opowieściach bezradność otoczenia w zderzeniu 
z odmiennością. Objawia się ona zarówno w przypadku „wariactwa”, które naj
częściej oznacza niebezpieczne zachowania osób psychicznie chorych, jak i licz
nych dokuczliwych, choć niegroźnych poczynań wielu osób odmiennych.

Element bezradności dostrzec można w zwyczaju ustępowania przed odmien
nością:

Działania Stasi są często opisywane w kategoriach bezczelnego wykorzystywa
nia tolerancyjnej postawy innych: zmusza fryzjerkę do darmowego czesania sie
bie, przyjmowanie w gościnę traktuje jako rzecz oczywistą, nie reaguje (podobnie 
jak siostry J. i wiele innych opisywanych postaci) na nagabywania konduktorów 
w autobusach. Jak oburzał się jeden z rozmówców: „jeździ i zajmuje innym miej
sce!”. Myje (i podmywa) się w wodzie, którą ktoś w domu przygotował sobie do 
mycia. W opowieści o publicznym podmyciu się przez nią w fontannie w pobli
skim miasteczku obecne jest już nie tyle zdziwienie, co szok i bezradność.

Anioł, dysponując dzięki objawieniom wiedzą o swoim losie (ma umrzeć 
śmiercią naturalną), wędrował spokojnie po torach, doprowadzając do zatrzy
mywania się pociągów. Używał tylko ubrań „z Ameryki”, nie jadał pożywienia 
wyprodukowanego w państwie komunistycznym, zmuszając rodzinę do insceni
zowania fikcyjnych przesyłek zza oceanu.
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Hanusia nieustannie utrudnia życie sąsiadom, zabraniając im przejazdu pub
liczną drogą, grozi czarami za wyimaginowane, wyrządzone sobie krzywdy.

Leon doprowadzał odprawiającego na cmentarzu nabożeństwo księdza do 
rozpaczy, wykonując tuż za ogrodzeniem swoje przedstawienia i tańce („Weźcie 
tego matoła. Albo on, albo ja!”, nie wytrzymywał ksiądz). Nieustannie uciekał 
z domu opiekującego się nim brata i błąkał się po okolicy, często zabierając dzie
ciom kanapki.

Paolcia sprowadza regularnie policję na sąsiadów, posądzając ich o wyimagi
nowane kradzieże. Urządza awantury, niezadowolona z wykonanej na swoją 
rzecz pracy.

Pustelnik zatruwa życie całemu otoczeniu przez swoją manię gromadzenia 
staroci i śmieci. Zapełniwszy nimi aż po sufit całą swoją chałupę, składuje sterty 
śmieci na podwórkach sąsiadów. Szanując zasadę, iż nie rusza się cudzej własno
ści, sąsiedzi bezradnie znoszą odór gnijących na deszczu rzeczy. Opiera się dopie
ro ksiądz proboszcz, kiedy swoją manię Pustelnik próbuje rozszerzyć na teren 
plebanii.

Odmienność jest także źródłem bezradności połączonej ze strachem. Pojawiał 
się on w opowieściach o Hanusi i Paolci, których unika się, aby oszczędzić sobie 
kłopotów. Może on też przybierać jawniejsze formy.

Jadźka P. wprowadza autentyczny terror w społeczności przez swoją nieobli
czalność i agresję. Wykorzystuje to, wyłudzając pomoc społeczną, choć powsze
chnie uważa się, że źródłem jej biedy są lenistwo i niedbalstwo. Choć „głupia”, nie 
jest wprost wyśmiewana: „Nikt się nie śmieje, bo to głupio, zaraz by do sądu 
podała!”.

Waldek, choć niebezpieczny (opowiada się o zranieniu przez niego brata no
żem), nie jest izolowany, ponieważ rodzina boi się jego zemsty po powrocie ze 
szpitala psychiatrycznego. Sam jest obiektem żartów, lecz budzi też obawy star
szych kobiet, wyśmiewając się z nich publicznie i najeżdżając na nie rowerem.

W rozmowie z Marysią Kr. należało zachować ostrożność i być uprzejmym, nie 
chcąc narazić się na wysłuchiwanie jej publicznych przekleństw. Rozmówcy bar
dzo cenili sobie umiejętność odpowiedniego postępowania z nią, ratującego ich 
przed kłopotliwymi sytuacjami.

Wydaje się że w obliczu odmienności częściej mamy do czynienia z przyjęciem 
postawy rezygnacji i uległości niż zdecydowanej ingerencji. Wymagane jest do te
go zaangażowanie wiedzy o specyfice osoby odmiennej, a nawet pewna umiejęt
ność przewidzenia jej poczynań. Odmienność z tej perspektywy ukazuje się jako 
niepodatna na siłę perswazji i przekonywania.

Instytucja szpitala psychiatrycznego jest dobrze znana wszystkim dorosłym 
osobom w badanych społecznościach: niemal każda z ich potrafi wskazać naj
bliższy szpital. Stąd takie skróty myślowe, jak „wzięli go do Morawicy”, „wrócił
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z Kobierzyna” etc., są jednoznacznie rozumiane1. Regularnie powtarzające się 
odosobnienia określonych osób odmiennych w szpitalu psychiatrycznym przyna
leżą niejako do porządku rzeczy. Nie można zatem uznać opisanej postawy ule
głości za świadectwo obowiązującej w społecznościach wiejskich zasady radzenia 
sobie z problemem chorób psychicznych bez odwoływania się do zewnętrznych, 
oficjalnych czynników. Regułą jest natomiast przekonanie, że najlepszym miej
scem dla osoby chorej jest własny dom rodzinny czy wieś, mimo iż często wiąże się 
to z uciążliwością nie tylko dla rodziny, ale i społeczności.

Z dążeniem do izolowania mamy do czynienia w momencie realnego, fizycz
nego zagrożenia dla innych lub dla samego odmieńca. Może to być ciężka choro
ba psychiczna, krańcowe zniedołężnienie lub nędza, w jakiej żyje dana osoba. 
Leon, poważnie chory psychicznie i biedny, pod koniec życia został umieszczony 
w szpitalu (bądź: domu opieki), lecz wiele samotnych, starszych osób odmien
nych, określanych jako „głupie” i uciążliwych, dożywa ostatnich dni w swoich 
wsiach. Stosunkowo nieliczne przykłady zamykania (nawet uwiązywania) cho
rych psychicznie w domach są niejako poświadczeniem zasady, iż izolacja szpital
na to ostateczność; właściwsze jest zatrzymanie kogoś takiego w domu, choćby 
łączyło się to z obowiązkiem nieustannego, kłopotliwego nadzoru.

2. Ambiwalencja oswojenia i wykluczenia

Każdy, komu uda się prowadzić życie wolne od nacisków siatki (...) nie nale
żeć do żadnej grupy, choćby najbardziej nieformalnej — ktoś taki zasługuje 
na to, by umieścić go poza kategoriami procesów społecznych tego świata. 
Jednak wycofanie się człowieka ze społeczeństwa niekoniecznie oznacza je
go zamilknięcie. Pustelnik, choć niewrażliwy, na ile to możliwe, na naciski 
ze strony innych ludzi, mimo to zwraca się do szerokich rzesz. Chociaż jest 
poza naszą mapą kontroli społecznej, samym aktem ucieczki ukazuje, czym 
mogłaby natura ludzka być. To, co pustelnik ma do powiedzenia, wzbudza 
ogromne zainteresowanie ludzi tkwiących nadal w pętach, z których on się 
wymknął. I  do tego będę musiała powrócić, bo pustelnik zazwyczaj wygłasza 
kazania, a ludzie tych kazań słuchają1 2.

1 Dotyczy to nie tylko społeczności wiejskich. W Warszawie i okolicach Tworki czy Drewnica to 
wszak nie tyle nazwy miejscowości, co synonimy szpitali psychiatrycznych, a nawet choroby psy
chicznej jako takiej.
2 Pojęcia siatki i grupy oznaczają w propozycji Mary Douglas odpowiednio wymiar indywidualny 
oraz wymiar włączenia do wspólnoty (Douglas 2003, s. 169).
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Można dodać, iż wycofanie się człowieka ze społeczeństwa nie oznacza koniecz
nie także zamilknięcia społecznego dyskursu z nim związanego. Dla żywotności 
tego dyskursu nie jest też konieczne „wygłaszanie kazań”.

Mary Douglas porusza kilka istotnych kwestii, bezpośrednio związanych 
z problemem wykluczenia jednostek odmiennych ze społeczności. Należy jednak 
zacząć od zasadniczego pytania: czy możliwe jest takie wykluczenie — bądź wy
obcowanie — aby można było mówić o wyłączeniu „z procesów społecznych tego 
świata”?

Wśród bohaterów opowieści osobami pozostającymi w największym wy
obcowaniu (co istotne, także przestrzennym) byli Peter z Brogu, Stasia D., w sto
sunkowo mniejszym — Marysia Kr., Hanusia, siostry J. czy Franuś-Tatuś. We 
wszystkich tych przypadkach narracje ukazują bohaterów z jednej strony jako do
konujących wyboru samotności lub podkreślających wagę przywiązywaną przez 
siebie do niezależności, wolności, z drugiej zaś jako nieliczących się ze zdaniem 
innych. Warto tu podkreślić, że na równi z działaniami uznanymi za wykraczające 
poza konwencje czy reguły jako odmienne potraktowane bywa nieuczestniczenie 
w życiu społeczności. Nie tylko odmowa pomocy innym narusza reguły współży
cia sąsiedzkiego, ale też pokazywanie, iż nie potrzebuje się pomocy od innych. 
Bierność może zostać uznana za czynny atak na ustalone reguły na równi z działa
niem odbieranym jako jednoznacznie nonkonformistyczne3. W trakcie badań te
renowych epitety, takie jak „sobek” czy „samolub”, często padały w opisach osób 
nie tyleż skąpych i odmawiających współpracy, co samotników, nietowarzyskich, 
stroniących od życia zbiorowości.

Specyfika odmienności kojarzy się w tym kontekście także z częstym użyciem 
określeń „dzik”, „dzikus” (o Stasi D., Peterze i innych), podkreślaniem ubó- 
stwa/nędzy, zacofania, negatywnie rozumianego tradycjonalizmu, towarzyszące
go osamotnieniu. Spotykamy tu, tak jak w przypadku niektórych innych osób, 
wiele radykalnie negatywnych kwalifikacji osamotnienia, oderwania się od spo
łeczności. Deklarowane przez odmieńców przywiązanie do życia w samotności 
jest trudne do pojęcia, wręcz niewyobrażalne.

Na pojęciu wykluczenia (używanym miejscami wymiennie z marginalizacją) 
swój opis miejsca szaleństwa w (każdym) społeczeństwie oparł Michel Foucault 
(2000). Ponieważ jego rozumienie szaleństwa, zarówno w wyżej przywołanym 
tekście, jak i w Historii szaleństwa, jest bardzo szerokie, wykraczając poza ściśle 
medyczne i historyczne odniesienia, a jednocześnie w dyskursie odmienności 
skojarzenie z szaleństwem jest nieustannie obecne, warto poświęcić tej koncepcji 
kilka słów.

3 Piszą o tym, w odniesieniu do „odszczepieństwa” w kulturze rosyjskiej, Łotman i Uspienski 
(1993, s. 74).
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Foucault wyróżnia cztery systemy wykluczeń: związany z pracą (osoby poza 
obiegiem produkcji; niezdolne, zwolnione z pracy), związany z rodziną (osoby 
w celibacie; z własnej woli, przymusu, z innych przyczyn), związany z dyskursem 
lub „systemem produkcji symboli” (dotyczy osób, których słowa nie mają znacze
nia, są bardziej „puste” niż słowa innych), związany z grą (osoby w szczególnej po
zycji względem gry; np. kozioł ofiarny jest częścią gry, lecz nie bierze w niej 
udziału) (tamże, s. 83-84). Można przyjąć, że systemy te, generalnie rzecz uj
mując, obejmują najważniejsze sfery kultury, w odniesieniu do których bywa 
opisywana odmienność. Pewne wątpliwości mogą natomiast budzić dalsze, uo
gólnione konstatacje Foucaulta. Mówi on, że jeśli określone społeczeństwo sto
suje reguły pracy, rodziny, dyskursu i gry, to istnieje z pewnością grupa jednostek 
wykluczanych jednocześnie ze wszystkich tych czterech sfer, a którą możemy na
zwać szaleńcami. Istnieje wiele kategorii jednostek marginalizowanych w niektó
rych z wymienionych sfer, lecz jedynie szaleńcy są wykluczeni z nich wszystkich 
jednocześnie. Co więcej, o ile w każdym ze społeczeństw badanych przez etnolo
gów (pierwotnych, elementarnych) istnieją jednostki wykluczane z owych sfer, to 
w społeczeństwach zachodnich „szaleńcy określani są z punktu widzenia tych sa
mych czterech systemów wykluczeń” (tamże, s. 85).

Trudno mi oceniać zasadność tak ogólnych twierdzeń, operujących przykła
dami od średniowiecza po współczesność, chciałbym natomiast spojrzeć na zary
sowaną koncepcję przez pryzmat własnego doświadczenia badawczego. Użycie 
pojęcia wykluczenia stawia każdorazowo przed wieloma problemami: nie tylko 
stopnia marginalizacji i jej charakteru (czy dotyczy różnego rodzaju relacji w spo
łeczności, czy ma charakter symboliczny), ale też każe pamiętać, iż mamy zawsze 
do czynienia z długimi procesami, a nie stanami.

Łatwo zauważyć, że w świetle ukazanej koncepcji wiele opisywanych w pra
cy osób odmiennych nie mogłoby zostać uznanych za przynależne do kategorii 
„szaleńców”. Aby poprzestać na kilku przykładach: Anioła uznawano za dobrego 
gospodarza i męża; Peter z Brogu pracował w polu i utrzymywał się z tego. Podob
nie Stasia D., siostry J., Hanusia. Zwykłą pracę wykonywał Teodor, Zenka chwa
lono za zdolność do wykonywania wielu zajęć, pracował także Mietek S. (ten 
ostatni miał też żonę i dzieci). Pamiętamy jednocześnie, iż w opowieściach o nich 
wątek „głupoty” (a tym samym skojarzenia z chorobą czy upośledzeniem psy
chicznym) jest stale obecny. Bezżenność oraz niezdolność do pracy należą do 
głównych wyznaczników odmienności. Żaden z nich jako taki nie jest jednak ani 
jej warunkiem koniecznym, ani wystarczającym. Wydaje się, iż szaleństwo trudno 
opisywać w tak generalizujących, jak przywołane wyżej, sformułowaniach, jeśli
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mają się one stosować do realnie istniejących społeczeństw4. Nie pozostaje tu 
wiele miejsca na ambiwalencję i paradoks, które według mnie stanowią jego nie
odłączne rysy. Dobry ojciec, gospodarz, mądry człowiek, „głupek” — wszystkie 
te kwalifikacje mogą być współobecnymi elementami opisu tej samej osoby.

I kwestia najważniejsza — język opisu szaleństwa opierający się na pojęciu 
wykluczenia nie odzwierciedla w pełni procesów, które można tu określić jako 
„strategie postępowania” względem osób odmiennych. Czy, mimo iż nie są świa
domie zaplanowanym działaniem, są one ukierunkowane na wykluczenie i mar
ginalizację, czy przeciwnie: znajdowanie i podtrzymywanie więzów i łączności, 
a zatem poznanie i integrację. W przywoływanych w Rozdziale I socjologicznych 
(ale często też antropologicznych) koncepcjach dewiacji główny nacisk został po
łożony na aspekt marginalizacji w społecznym odbiorze dewiantów. W bada
nych przeze mnie społecznościach lokalnych wyraźnie dostrzegalna była, moim 
zdaniem, strategia przeciwna. Można ją określić jako poszukiwanie związków 
„mimo” odmienności. Elementy tej strategii starałem się pokazać w rozdziale po
przednim, omawiając kwestie komunikowania się i kompetencji kulturowej, 
znaleźć je można również w potraktowaniu odmienności jako problemu poznaw
czego, „filozoficznego”, o którym mówię w rozdziale następnym. W relacjach 
osób odmiennych z ich społecznościami komizmowi czy wyśmianiu należałoby 
zatem przypisać znaczenie doraźnej zabawy i jednego z elementów narracji, decy
dujące znaczenie nadając dążeniu do poznania odmienności i włączenia osoby 
odmiennej w życie społeczne w zgodzie z jej specyfiką.

Użycie pojęcia marginesu, nawet jeśli wolne od pejoratywnych konotacji (ja
kie ma np. margines społeczny w języku potocznym), nie wydaje się adekwatne do 
określenia miejsca osób odmiennych w kulturze społeczności wiejskich. W świet
le dotychczasowych uwag przydatniejsza jest tutaj kategoria „niszy” (Akesson 
1991, s. 179), rozumianej jako miejsce każdego odmieńca w życiu społeczności, 
znajdujące odzwierciedlenie w dyskursie odmienności i będące rezultatem pro
cesu jej poznawania i oswajania.

*  *  *

W jednej ze wsi na Roztoczu osiedlił się przed kilku laty, na uboczu, człowiek ob
cy o przydomku (nadanym przez miejscowych) Koko5. Słuchał innej muzyki, 
hodował marihuanę, rzeźbił, ustawiał drewniane rzeźby i figury w ogrodzie. 
W trakcie mszy w miejscowym kościele zdarzyło mu się usiąść na środku nawy

4 Znając skądinąd szerokie pojmowanie szaleństwa przez Michela Foucaulta (1987), zakładam, iż 
w przywołanym tekście nie zawężał jego definicji jedynie do ciężkich przypadków chorób psychicz
nych, w zasadzie uniemożliwiających człowiekowi świadomy kontakt z otoczeniem.
5 Na podstawie własnych obserwacji oraz rozmów i obserwacji Moniki Łabuńskiej.
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w pozycji medytacyjnej. Kropiąc wiernych, ksiądz wylewał na niego mnóstwo wo
dy święconej, uznając widocznie, że jest mu szczególnie potrzebna. Podczas 
naszej wizyty pokazywał duże (wielkości strusiego) drewniane jajo. Planował po- 
wtykać w nie tranzystory, oporniki i inne części elektroniczne, by następnie użyć 
tej konstrukcjijako jajkaw święconce. Miał to być rodzaj eksperymentu na księ
dzu i innych ludziach. Słowem, robił wszystko, aby zasłużyć w oczach miejscowych 
na miano obcego dziwoląga, od którego należy stronić lub którego powinno się 
usunąć ze społeczności. Byliśmy jednocześnie świadkami odwiedzin miejscowych 
w jego domu, dowiedzieliśmy się o różnych formach pomocy, jaką mu świadczyli. 
Był tematem żartów i rozmów we wsi, lecz szybko nawiązał z częścią mieszkańców 
dosyć bliskie relacje towarzyskie. Początkowo zupełnie obcy, dosyć szybko został 
oswojony; był inny, lecz w dużym stopniu przynależał już do społeczności.

Ktoś wykluczony całkowicie „nie istnieje” w tym sensie, że o osobie wolnej 
od jakichkolwiek związków i nieobecnej w wymianie społecznej wiedzy (o ile po
trafimy sobie taki stan wyobrazić) nie wiemy nic, a więc jest ona tworem czysto 
spekulatywnym. Przykład pustelnika u Mary Douglas jest niefortunny nie tylko 
dlatego, że pustelnik stanowi wielki wyjątek nawet wśród osób odmiennych 
i trudno go współcześnie znaleźć6. Normy rządzące społeczeństwem przestają go 
dotyczyć, lecz jedynie na rzecz innych, często bardziej ograniczających wolność 
jednostki reguł. Innymi słowy: „wymyka” się z jednych „pęt”, aby zamienić je na 
inne. Wzbudza zainteresowanie ludzi, lecz, podobnie jak w przypadku odmień
ców, nie oznacza to jeszcze, że reprezentuje autentyczne alternatywy dla ustalo
nego życia w społeczności.

6 Jak pamiętamy z Rozdziału IV, w badaniach nie uwzględniałem osób zupełnie obcych, przy
byszów bez żadnych związków ze społecznością.
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ROZDZIAŁ IX

Elementy dyskursu odmienności

Wyodrębnienie elementów dyskursu odmienności ma charakter wybitnie anali
tyczny: niniejszy rozdział stanowi integralną całość. Łatwo dostrzec, jak bar
dzo poszczególne aspekty wzajemnie się przenikają i łączą. Jedną z cech tej 
dynamicznej całości — a być może nawet jedną z jej ważnych funkcji— jest gene
rowanie wielowymiarowego obrazu odmienności, którego zaprzeczeniem są 
odpersonalizowane i zbyt generalizujące opisy mechanizmów naznaczania, pięt
nowania czy typologizowania. Na tę analizę nie składają się opisy „zachowań” 
osób odmiennych w określonym kontekście ani „wyobrażeń” o nich, tego, co lu
dzie myśleli o osobach odmiennych. Tę rolę odgrywają dobrze przytaczane ob
szernie narracje. Daremnym trudem byłyby próby wyprowadzania typologii 
ze szczegółowych opisów zaskakujących zachowań osób odmiennych. Nie o za
chowania czy wyobrażenia bowiem chodzi, lecz — mówiąc za Foucaultem — 
o poszukiwanie określonej „praktyki dyskursywnej” (Foucault 1977, s. 233). 
Przekładając na nasz grunt jego propozycję ujęcia seksualności, można pytać, czy 
interesujący nas dyskurs nie jest zarazem „zespołem przedmiotów, o których 
można mówić (lub o których mówić się zabrania), polem możliwych modalności 
wypowiedzi (czy to ekspresji lirycznych, czy to przepisów prawnych), zbiorem 
pojęć (które mogą zapewne ukazywać się w elementarnej postaci tematów 
lub motywów), grą wyborów (która może się ujawniać w spójności zachowań 
lub systemie nakazów)”1. Należy przy tym pamiętać, iż sam Michel Foucault 
w Archeologii wiedzy (1977) świadomie zanegował takie rozumienie dyskursu, co 
prowadziło, jak wykazywano, do licznych paradoksów, a nawet swoistego rodzaju

1 Miałoby to służyć pokazaniu, jak „zakazy, wykluczenia, granice, waloryzacje, swobody i wykrocze
nia seksualizmu — wszelkie jego manifestacje, werbalne lub nie — wiążą się z określoną praktyką 
dyskursywną” (tamże).
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„samounieważnienia” się koncepcji Foucaulta (Freundlieb 1994; Rapport, Ove- 
ring 2000, s. 120 i n.).

Do części z zawartych tu pytań nawiązywałem w poprzednich rozdziałach 
(znaczenie mówienia o odmienności, formy narracji, opowiadania, zakres tego, 
o czym się mówi), do innych odnoszę się poniżej, kiedy mowa o wątkach autokre- 
acji, komizmu czy interpretacji w dyskursie odmienności.

1. Odmienność i autokreacja

Autokreację pojmuję tu nie tylko jako obecność w dyskursie podmiotowego, zin
dywidualizowanego potraktowania osób odmiennych, lecz również dostrzeganie 
w ich specyfice elementu własnego wyboru, decyzji, niezależności i wolności. Nie 
jest to jednoznaczne z psychologiczną analizą motywacji, jakkolwiek próby zro
zumienia pobudek postępowania osób odmiennych są w narracjach stale obecne.

Jeśli spojrzymy na całość opowieści o osobach, w których kondycji dostrzega
ne są elementy autokreacji, zdamy sobie sprawę, że nader często nie można mó
wić o istnieniu elementów świadomego wyboru w odmiennym zachowaniu, 
wyglądzie, sposobie życia; o specyfice odmienności jako wyniku aktu woli. Wielu 
odmieńców to ludzie chorzy, upośledzeni i, co ważne, najczęściej niezwykle ubo
dzy. Są oni, a pośrednio i opowieść o nich, w wielkiej mierze kształtowani przez 
własną fizyczną czy psychiczną kondycję oraz warunki życia. Dopiero wziąwszy to 
wszystko pod uwagę, jesteśmy w stanie docenić znaczenie obecności wątków au- 
tokreacji i wolności w dyskursie odmienności.

Szczególnym przypadkiem jest tutaj opisywanie zachowania osoby odmiennej 
w kategoriach charakterystycznych „zasad”, jako odznaczającego się pewną spój
nością katalogu upodobań, skłonności, zachowań etc.

Mimo iż Stasia D. nie wybrała sobie świadomie swojego odludnego miejsca 
zamieszkania (była to jej ojcowizna), mówi się, że upodobanie do samotności i ży
cia w lesie było jej zasadą. Potwierdza to sama bohaterka w rozmowie: przebywa
nie wśród ludzi dopuszcza jedynie sporadycznie i na krótko, jej miejscem jest las 
i życie jak „dzik”.

W podobnych kategoriach silnych zasad określane jest postępowanie Petera 
z Brogu. W jego przypadku, co wyjątkowe, można mówić o świadomym wyborze 
losu. Mając dom rodzinny, zdecydował się na samotność i życie w prymitywnych 
warunkach. Chciał w ten sposób, zgodnie z opowieściami, udowodnić swoją siłę 
i niezależność, a nawet wynosił się poprzez to ponad innych.

Anioł żył w zgodzie z własnymi przekonaniami i zasadami, jakkolwiek ich 
źródło stanowiły w dużej mierze objawienia. Budziły one zarówno śmiech (upor
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czywe trzymanie się przedwojennych realiów), jak i rodzaj respektu, udowadnia
jąc częstokroć swą skuteczność: minister przyznaje mu rację, iż zapłata należy się 
jedynie za wykonaną pracę, po pieszej wyprawie do Warszawy zostaje przyjęty 
w ministerstwie, gdzie obiecuje mu się uwzględnienie jego pretensji.

O Marysi Kr., żyjącej samotnie starej pannie, opowiada się, że robiła, co chcia
ła, była panią własnego losu. Staropanieństwo, przedkładanie obcowania z włas
nymi zwierzętami nad kontakty z ludźmi wyłaniają się z narracji jako wynikające 
z jej decyzji, nie zaś z „głupoty”.

Hanusia z kolei żyje w swoim świecie, ma własne „upodobania”, jest niezależ
na. Odmawia udzielenia sobie pomocy, jeśli pojmuje ją jako jałmużnę. Podobnie 
Paolcia: nie życzy sobie pomocy, jeśli ma być uznana za dziadówkę. Przekonania
0 niezależności wielu osób odmiennych nie zmienia fakt, że otrzymują wsparcie 
z Pomocy Społecznej bądź PCK2.

Siostry J., potępiane i wyśmiewane, żyją jednak zgodnie z własnymi „przeko
naniami”. Ich zacofanie, prymitywizm i nędza, choć nieracjonalne i nieuzasad
nione koniecznością czy stanem posiadania, są opisywane jako wynik wyboru. 
Podobnie jak w wielu innych przypadkach wyśmianie czy jawne potępienie sąsia
duje tu z przekonaniem o niemożności zmiany czyjegoś postępowania.

Pan Michał, choć uznawany powszechnie za „głupiego”, stanowił jaskrawy 
przykład domagania się szacunku i traktowania na równi z innymi. Mimo biedy
1 uzależnienia od pomocy wyróżniał się poczuciem własnej godności, ceniony był 
za solidność i kulturalne zachowanie. Mamy tu do czynienia z paradoksalną sytu
acją, w której na opowieść o odmieńcu składają się w równej mierze opisy jego 
charakterystycznych, dziwnych zachowań, co żądanie przez niego szacunku. To 
ostatnie staje się niejako elementem odmienności!

Kazio, przemierzający okolicę „głupi”, ma swoje „zwyczaje” (choćby było to 
tylko noszenie kijów i butów na ramieniu), ma też własne „predyspozycje”. Z za
sady nie pracuje fizycznie, nie pomaga w pracach jak wiele innych osób odmien
nych (podkreśla się czasem jego wykształcenie). Dlatego śmiech, ale też wyraźne 
uznanie wywołują jego bystre sposoby unikania pracy.

*  *  *

Autokreacja w tym rozumieniu jest dialektyką świadomości, wolności i uwarun
kowania. Najbardziej uderzające staje się odnajdywanie pierwiastka autokreacji 
u osób uznanych za niewątpliwie chore psychicznie. Jeśli zestawimy go z general
nym wyłączaniem poczynań osób „głupich” ze sfery świadomego i odpowiedzial
nego działania (a co z kolei umożliwia opisywanie odmienności na podstawie

2 Instytucja niosącej pomoc „pecekówki” we współczesnych społecznościach wiejskich byłaby 
moim zdaniem wdzięcznym tematem badań.
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odrębnych, stosowanych tylko wobec niej kryteriów oraz wyłączanie ze zwykłych 
mechanizmów winy i kary), tak pojmowana autokreacja staje się niejako ostat
nim obszarem godności i człowieczeństwa. Uporczywe postępowanie według 
własnych upodobań, nawet umieszczane w kontekście „głupoty”, budzi często 
szczególnego rodzaju respekt. Dostrzeganie w opisach zachowań odmiennych 
czy dziwacznych jedynie aspektu komicznego, ludycznego czy anegdotycznego, 
umieszczanie ich w pracach etnograficznych w charakterze kuriozów wynika 
z pobieżnego, cząstkowego rozeznania w problematyce. Można tego rodzaju 
praktykę przyrównać do wyrywania cytatów z kontekstu. W tym wypadku kon
tekstem dla opisów dziwacznych „zwyczajów” staje się całość dyskursu, szczegól
nie zaś obecne w nim wątki wykorzystywania znajomości owych zwyczajów 
w zindywidualizowanym potraktowaniu odmienności.

2. Odmienność komiczna

Komizm jest blisko związany z głupotą. Lecz zabawa głupia nie jest. Znajdu
je się ona poza opozycją: „mądrość-głupota”.

(Huizinga 1985, s. 18)

Gwoli prawdy muszę przyznać, że początkowo miałem spore skrupuły przed 
przyznaniem w książce kwestii komizmu roli adekwatnej do tej, jaką odgrywa on 
— moim zdaniem — w dyskursie odmienności.

Jeżeli opowieść, narracja ma tak wielkie znaczenie dla dyskursu odmienności, 
to dzieje się tak w dużej mierze ze względu na jej często komiczną, rozśmieszającą 
treść. Komizm ten jest zaraźliwy i trudny do opanowania; rozmowa na temat od
mienności przeradza się momentami w ogólny śmiech, w którym etnograf uczest
niczy na równi ze swoimi rozmówcami. To rodzaj śmiechu dobywającego się 
z trzewi, w małym stopniu podległego refleksji, nie hamuje go fakt, iż opowieść 
mówi o osobie chorej, upośledzonej, biednej, godnej współczucia etc. Myśl o nie
zbyt szlachetnych pobudkach tego śmiechu przychodzi post factum; nie jest też 
obca, jak podkreślałem, osobom stykającym się z odmiennością w społeczno
ściach wiejskich3.

Komizm jest nieodłącznie związany z postacią „wioskowego głupka” także 
w obiegowych, potocznych wyobrażeniach. Moje opory miały źródło właśnie 
w tym, iż nie chciałem wychodzić naprzeciw tej narzucającej się oczywistości. 
Uważałem, że nie mogę sobie pozwolić na „prześmianie” problemu odmien

3 Niestety, doświadczenie uczy, że ta refleksja etyczna nie ma trwałych efektów: czytaniu materia
łów terenowych nieustannie towarzyszy w moim przypadku śmiech.
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ności: wyobrażałem sobie, iż samo nadawanie fenomenowi „głupków” rangi 
problemu antropologicznego może jawie się jako wystarczająco niepoważne. 
Umniejszanie roli komizmu byłoby jednak bardzo daleko idącą ingerencją w ma
teriały źródłowe, którymi dysponowałem, zabiegiem cenzury z pseudoetycznych 
pobudek.

Dwie rzeczy są tutaj godne podkreślenia. Przede wszystkim nieokiełznany 
śmiech z odmienności nie unieważnia konstatacji na temat jej znaczenia jako 
wymagającej wysiłku poznawczego. Śmiech i refleksja przeplatają się, wzajemnie 
się nie wykluczając. Po wtóre, właśnie refleksja może być źródłem poczucia 
komizmu odmienności. Paradoksalne i nieoczekiwane sytuacje, jakie towarzyszą 
spotkaniu z odmiennością, stawiając rzeczywistość „na głowie”, „na odwrót”, 
„w drugą stronę”, ukazując zaskakujące oblicze rzeczy dobrze znanych, pozwa
lają na przyjęcie perspektywy autoironicznej, o której wspominałem w Roz
dziale II. Nie należy przeceniać wpływu jednostki odmiennej na przekonania 
czy wybory innych członków społeczności, bez wątpienia jednak odmienność 
jest w stanie wytwarzać dystans wobec rzeczywistości społecznej, ukazywać jej 
umowny czy historycznie zmienny charakter. Przykładem może być opisywane 
w Rozdziale VII zacofanie/tradycjonalizm jako ważny wyznacznik odmienności. 
Śmiechowi z sióstr J., Paolci, Petera z Brogu czy Hanusi towarzyszy refleksja, iż 
to, co określało rzeczywistość przodków, obecnie jest komiczne przez swoją nie- 
praktyczność czy anachroniczność.

2.1. Z czego można się śmiać

Choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe wydają się niewyczerpanym źród
łem komizmu (Cardena, Littlewood 2003, 2006). Nie wolno śmiać się z kaleki 
i z nieszczęścia ludzkiego, spotkaniu z „głupkiem” natomiast towarzyszy ambiwa- 
lencja: „nie wiadomo, czy śmiać się czy płakać”. Choć deklaratywna warstwa wy
powiedzi zrównuje „głupotę” z autentycznym nieszczęściem i ciężką chorobą, 
śmiech z niej jest spontaniczny, niepowstrzymany.

Ów element spontaniczności odgrywa tu zasadniczą rolę. Dlatego też ko
mizm, śmiech z odmienności z takim trudem daje się uznać za jedno z narzędzi 
utrzymujących ład społeczny: „Dowcip jest obrazem odprężenia świadomej kon
troli na korzyść nieświadomości” (Douglas 1999, s. 150). Jest on, jak pisze dalej 
Mary Douglas, „zabawą z formą: Mądre powiedzenia o obłąkanych, gadających 
zwierzętach, dzieciach i pijakach są śmieszne, ponieważ są oni poza kontrolą; ina
czej nie mogliby być obrazem nieświadomego. Dowcip po prostu dostarcza spo
sobności konstatacji, że akceptowanym wzorom nie przysługuje konieczność. To,
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co w nim ekscytujące, leży w sugestii, że każde konkretne uporządkowanie do
świadczenia może być arbitralne i subiektywne” (tamże).

Lecz jednocześnie komizm zyskuje swoją lekkość dzięki temu, że nie jest 
w rzeczywistości źródłem autentycznej alternatywy; komizm nie jest związany 
z nonkonformizmem bądź otwartym buntem przeciwko uznanym konwencjom 
postępowania czy wartościom życiowym. Dostarcza jedynie poczucia — czaso
wego — uwolnienia od formy. Dlatego też trzeba przyznać rację przeprowadzo
nej przez Mary Douglas krytyce Bergsona, sprzeciwiającej się wprowadzaniu 
przez niego do komizmu istotnego elementu osądu moralnego. W dowcipie nie 
chodzi jedynie, ani nawet przede wszystkim, o „ukaranie”. Nie zawsze „coś «złe
go», mechanicznego, sztywnego, zaskorupiałego jest atakowane przez coś «do
brego», spontanicznego, instynktownego”, jak uznawał Bergson (tamże, s. 148; 
patrz też: Bergson 1995).

Przeciwnie, w komicznej opowieści to otoczenie odmieńca często stawiane 
jest w sytuacjach ośmieszających. Jest to element społecznej autoironii, rzadko 
wyrażanej w innych formach. Społeczność śmieje się niejako z samej siebie, poka
zując komiczną stronę mechanicznego trzymania się utartych wzorców myślenia 
czy działania.

Komizm może przybierać formy proste, jako żart sytuacyjny, ale i bardziej zło
żone, prowadzące do refleksji czy uogólnień: formę opowiastki satyrycznej, opo
wieści o finale komicznym przez swoją niekonwencjonalność etc. Do komizmu 
odnoszą się także w pełni wcześniejsze uwagi o warunku oswojenia odmienności. 
Śmieszni/komiczni są ci odmieńcy, których się zna, kiedy oswojone są ich dziwac
twa i nawyki. Nieznana osoba odmienna może budzić strach (i na odwrót: o nie
których znanych odmieńcach mówi się, że mogliby wystraszyć kogoś obcego). 
Społeczne oswojenie odmienności jest warunkiem komizmu także w tym sensie, 
iż do śmiechu potrzebne jest towarzystwo. Bergson pisał: „Pewien poczciwiec za
pytany, dlaczego nie płakał na kazaniu, gdzie wszyscy łzy wylewali, odparł: «Jam 
nie z tej parafii»” (Bergson 1995, s. 10). Chodzi nie tylko o opowieści komiczne, 
snute w większym gronie osób, najczęściej znających bohatera narracji. Także sy
tuacje, spontaniczne bądź prowokowane, w których osoba odmienna występuje 
w roli „błazeńskiej”, zakładają rodzaj publiczności, która najczęściej wie, czego 
się spodziewać.

Trudno natomiast dostrzec bezpośredni związek między „odchyleniem od 
normy” a komizmem, co częściowo sugerował Bystroń (1939, s. 45). Odchylenie 
czy, szerzej, odmienność nie jest warunkiem wystarczającym poczucia komizmu, 
tak jak nie będzie „śmieszny” człowiek śmiejący się na pogrzebie (tamże). Wyda
je się też, że rozumowanie Bystronia jest nieścisłe, łącząc komizm odchylenia od 
norm w określonym kontekście kulturowym z poczuciem śmieszności, jakiego 
doświadczamy, dowiadując się o obowiązujących w przeszłości upodobaniach czy
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wzorcach postępowania4. Epoki różnią się obowiązującymi normami, lecz śmie
jąc się z modnego dawniej kroju spodni, nie uważam, aby był on jakimkolwiek od
chyleniem. Czym innym będzie spotkanie kogoś ubranego rażąco „nie na czasie” 
(i tak było traktowane na przykład chodzenie na bosaka przez siostry J. bądź no
szenie kołtuna przez Marysię Kr.). To nie tyle „odchylenie” od wzorca, co zderze
nie różnych wzorców.

Bardziej interesujący wydaje się z naszego punktu widzenia wydzielony przez 
Bystronia „komizm charakterów”, stanowiący „ujęcie człowieka jako całości, 
w skrócie lub przekształceniu” (tamże, s. 325). Ta forma komizmu nie posługuje 
się jej tylko właściwymi elementami komicznymi, wyróżnikiem staje się osoba — 
nawet jeśli nie będziemy odwoływać się do opisywanych przez Bystronia typów: 
psychicznych, fizycznych, towarzyskich etc., tym bardziej że, jak zauważa, nie je
steśmy w stanie stworzyć „zupełnej systematyki charakterów komicznych” (tam
że, s. 326).

2.2. Odmieniec tryumfujący

Odmieniec tryumfujący to „głupi”, który „ma rację”. Ten aspekt komizmu służy 
często jako ilustracja problemu poznawczego, stwarzanego przez odmienność: 
sugeruje istnienie wielości różnych „mądrości” i pozorność prostej opozycji mąd- 
ry/głupi, nieopisującej adekwatnie rzeczywistości. To tutaj okazuje się, że „głupi” 
bywa mądrzejszy niż „mądry”. Jest to w moim przekonaniu jeden z ważniejszych 
aspektów komizmu odmienności, ukazujący bohatera opowieści w sposób prze
wrotny i paradoksalny. Jawi się on jako „mądry na swój sposób” czy raczej: „spryt
ny”. Śmieszny i tryumfujący zarazem.

Klasycznym przykładem w tym wypadku są perypetie Tadzia. Poleca wysypać 
przywieziony sobie piasek, po czym zgadza się zapłacić zań jedynie połowę ceny. 
Sprzedawcy nie opłaca się powtórne ładowanie, toteż zgadza się, chcąc nie chcąc, 
na wymuszone warunki. Tadzio namawia sąsiadów, aby pobudowali swoje stodo
ły bliżej jego płotu, po czym dostawia jedynie dwie ściany i dach, i otrzymuje w ten 
sposób własny budynek. Wywala gnój przed urzędem gminy, protestując przeciw
ko brakowi drogi do pola. Opowiadający ma wielką satysfakcję, opisując, jak poli
cja pilnowała gnoju, a gmina była zmuszona zbudować drogę na własny koszt.

Objawienia Anioła ukazują się w opowieściach z zaskakującej perspektywy, 
kiedy jego działania wydają się potwierdzać ich prawdziwość. Anioł głosił, że 
umrze śmiercią naturalną, dlatego też nie bał się burzy z piorunami i pociągów na

4 „Ostatecznie, każdy obraz z przeszłości jest w pewnym sensie odchyleniem od stanu dzisiejsze
go...” (tamże).
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torach. Dotychczas podkreśla się, że zmarł spokojnie we własnym łóżku, w wigilię 
Bożego Narodzenia. To Anioł doszedł do wniosku, iż powszechny proceder po
bierania przez kominiarzy opłat za nic, z czym wszyscy potulnie się zgadzali, jest 
sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. Potwierdziło to oficjalne pismo od ministra 
— tryumfuje opowieść.

Podobny wydźwięk ma opowieść o tym, jak Pana Michała próbowano umie
ścić w szpitalu psychiatrycznym (przytułku, domu opieki). Do szpitala trafił 
„mądry”, pijany woźnica, spojony przez sprytnego Michała. Od lat powtarza się 
opowieść o tym epizodzie nie tylko jako historię komiczną, ale także jako me
mento.

Lecz nawet w opisie tryumfu osoby odmiennej czytelna jest reguła, że prezen
towana wyżej „mądrość” czy przebiegłość zakłada jednak „głupotę”, z niej wy
pływa. Działanie wiodące do tryumfu ma źródło bądź w konfabulacji, bądź 
w nieumiejętności rozpoznania realiów. Nie każdy, kto ma utrudniony dojazd do 
pola, zwala obornik przed urzędem, bo zwykle nie jest to właściwa droga do roz
wiązania kłopotów.

Jednak nie tylko dlatego „sprytne” działania odmieńców z komicznych opo
wieści nie stanowią wzoru do naśladowania czy alternatywy dla sposobu myśle
nia. Należy przypuszczać, że historie z tryumfującym głupkiem są w wielkiej 
mierze fabularyzowane, koloryzowane bądź zmyślane w celu osiągnięcia ko
micznego efektu. Trudno wyobrazić sobie badania weryfikujące prawdę zawartą 
w dowcipie, nie o faktyczność zatem tutaj idzie. Tego rodzaju komizm to wzmian
kowane wcześniej dopuszczenie zawieszenia reguł zdroworozsądkowego, prak
tycznego myślenia i działania, zabawa z formą.

2.3. Odmieniec błazen

Błazeński aspekt komizmu zakłada specyfikę miejsca oraz obecność publiczno
ści. Często ma formę „przedstawienia” z osobą odmieńca w roli głównej, roz
grywającego się w przestrzeni publicznej: pod kościołem, pod sklepem, na 
przystanku lub drodze. Bywa ono spontaniczne bądź „zorganizowane” przez 
publiczność.

Teodor przez swoją znaną „powolność” i upodobanie do pogawędek padał 
często ofiarą żartów. Zagadywany, spóźniał się na pociąg, w rezultacie kilkukilo
metrową drogę do pracy odbywał biegiem, dostarczając grupie mężczyzn dobrej 
zabawy.

Stasia D. gromadziła sporą publiczność na rynku miasteczka, śpiewając pio
senki i wygłaszając swoje poglądy polityczne.
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Klajnysia z łatwością można było namówić do głoszenia umoralniających ka
zań pod kościołem. Gromy rzucane przez niego na źle prowadzącą się młodzież 
to od wielu lat temat dowcipów. We wciśniętej przez młodzież na głowę papiero
wej torbie, na pieńku zastępującym ambonę, odgrywał nieświadomie prawdziwe 
przedstawienia. Do podobnych wystąpień pod kościołem dawał się prowokować 
również Anioł.

Także zachowanie gorszące czy oburzające dla świadków może być trakto
wane jako komiczne, jeśli staje się częścią opowieści. Tak jest w przypadku Ma
rysi K., unoszącej w kościele spódnicę, odwracającej się tyłem do ołtarza 
i podrzucającej tyłkiem. Leon tak długo śpiewa godzinki, aż dostanie jabłko. 
Szantażowany śpiewem był oburzony, opowiadający — rozbawiony.

Rozpatruję tę formę komizmu bez odwoływania się do kategorii sankcji spo
łecznych, jakkolwiek dostrzegam zasadność również takiego spojrzenia. Pierwia
stek ludyczny łączy się tutaj z wyśmiewaniem, choć trudno byłoby je uznać jedynie 
za formę kary. Dostrzegalne są tutaj natomiast pewne obowiązujące formy: od
mieniec jest oszukiwany przez publiczność, stwarzającą pozór poważnego po
traktowania przedstawienia. Jest to paradoksalne odwrócenie zasad zabawy, na 
które zwracał uwagę Huizinga (1985). Źródłem zabawy jest osoba odmienna, 
która nie traktuje swojego zachowania żartobliwie, natomiast pozorną powa
gę zachowuje publiczność, co jest warunkiem autentycznego komizmu. W tym 
kontekście należy wyodrębnić komizm, którego źródłem są żarty lokalnego opo- 
wiadacza, rozśmieszacza. Czym innym jest świadomy żart, czym innym zaś mimo
wolnie komiczny „głupi”.

Można postawić tezę, że wyśmiewanie dziwnych czy niezrozumiałych zacho
wań i cech, dostrzeganie tylko ich aspektu komicznego to oznaka niemożności 
zrozumienia odmienności: braku płaszczyzny porozumienia, poczucia dystansu 
dzielącego obie strony. Komizm odmienności odgrywa rolę języka, jakim inter
pretuje się fenomen odmienności, języka jej opisu. Komizm ukazuje w wielkim 
skrócie paradoksy i sprzeczności związane z odmiennością. Używane w nim 
środki nie mają charakteru opisowego, rozbudowanego, lecz metaforyczny. 
Żart/komizm jest lapidarny, lecz odzwierciedla pewne elementy światopoglądu 
opowiadającego (lub raczej: oglądu świata), które nie są łatwo dostrzegalne 
w sądach i wypowiedziach deklaratywnych. Tu, być może, leży wartość komizmu 
jako części dyskursu odmienności, przemawiającej bardziej bezpośrednio niż wy
powiedzi będące rezultatem świadomej refleksji.

To, że komizm odgrywa tak istotną rolę w opisie odmienności, może wypływać 
z metaforyczności i skrótowości języka, jakim się posługuje. Śmiech (wesołość, 
przewrotne zadowolenie) umożliwia ukazanie ambiwalencji czy paradoksów 
trudne do wyrażenia przy użyciu zwykłego języka. Lecz komizm ma znaczenie nie 
tylko jako jeden z elementów dyskursu odmienności; przez swą nieustanną obec
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ność w opowiadaniach o innych i dzięki środkom, jakimi operuje, staje się jednym 
z ważnych tego dyskursu stymulatorów.

3. Pytanie o współczesny dyskurs szaleństwa

Mówisz do Boga— modlisz się. Bóg mówi do ciebie— masz schizofrenię5.

Jeśli dokonamy zestawienia współczesnego nam dyskursu odmienności z konsta
tacjami z Rozdziału IV, dotyczącymi szaleństwa w kontekście demonologicznym 
(opętania/nawiedzenia), dojdziemy do wniosku, że brak autonomicznego języka 
i wyobrażeń związanych z fenomenem chorób czy upośledzeń psychicznych. Ję
zyk ów jest obecnie heterogenicznym zbiorem wątków zaczerpniętych z różnych 
obszarów kultury — od śladów wierzeń demonologicznych i magicznych, po ter
minologię quasi-medyczną czy quasi-naukową, co kreuje wyjaśnienia charakte
rystyczne dla myślenia potocznego, zdroworozsądkowego, z ich pozorami 
racjonalności i oczywistości (patrz np.: Hołówka 1986).

Preferuję tu pojęcie szaleństwa, a nie na przykład choroby psychicznej, aby 
podkreślić rozległość jego konotacji oraz związków z szeroko rozumianą od
miennością. Chodzi nie o stwierdzenie choroby, ale dostrzeżenie skojarzeń z sza
leństwem, obecnych choćby w wieloznacznym użyciu pojęć „głupi”, „głupota”, 
„wariactwo” etc. Kwestię terminologii traktuję jako istotną, jako że obecnie 
w wielkim stopniu język opisu „głupoty” jest wynikiem indywidualnej interpreta
cji. Stąd trudność w uchwyceniu go. Trudności wynikają także z tego, że nie każ
da jednostka dokonuje jakiejkolwiek refleksji, poprzestając na szczątkowych 
osądach. Kiedy indziej ma to formę „teorii”. Między tymi biegunami istnieje 
wielość form pośrednich. Dlatego też należy pamiętać, iż sposób rozumienia 
i opisywania chorób psychicznych w badanych społecznościach, jaki w różnych 
miejscach pracy pokazuję, z pewnością nie jest obrazem tak zwanej przeciętności. 
Podobnie ma się sprawa z przytaczanymi opowieściami: są one wyborem posia
danych źródeł, lecz najwartościowsze źródła powstały w wyniku rozmów z oso
bami gotowymi do rozważań na trudny temat, stanowiącymi niewielką część 
społeczności.

5 Tekst graffiti gdzieś w Warszawie. Cyt. za: A. Bojarska, M. Bojarska, Siostry B., Warszawa 1996, 
s. 86.
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3.1. Szaleństwo i zło

Współczesny dyskurs szaleństwa można najkrócej określić jako wynik proce
su naszkicowanego przez Mary Douglas, a pod którego „naciskiem poddany 
zostanie w wątpliwość wzajemny związek teorii dotyczących Boga, natury i mo
ralności” (Douglas 2003, s. 160). Łączenie chorób psychicznych z opętaniem 
i demonologią, dominujące w przeszłości w społecznościach wiejskich, odpowia
da właśnie bliskiemu związkowi religii, wierzeń i przekonań tyczących etyki, mo
ralności czy zasad współżycia w społeczności. Czy mowa była o opętaniu, które 
spajało szaleństwo ze Złem pod „postacią urojonych transcendencji”, czy też 
o tzw. obłędzie moralnym, który ukazywał szaleństwo jako wynik „złej woli”, 
„osobistego wyboru”, „błędu etycznego”, „złej intencji” (Foucault 1987, s. 133), 
ów związek pozostawał czytelny. Odpowiadał mu spójny dyskurs szaleństwa.

Oddzielenie tych sfer powoduje, iż „rozpada się jedność wiedzy, którą zapew
niało przekonanie o tym, że mikrokosmos odpowiada makrokosmosowi (...)” 
(Douglas 2003, s. 160). Jest to bezpośrednio związane z mniejszą jednomyślno
ścią wymaganą w życiu społecznym, z tolerowaniem większej jednostkowej 
zmienności. Towarzyszy temu również wyodrębnienie się we współczesnym dys
kursie szaleństwa wielu aspektów czy odniesień, tworzących wspomnianą hetero
geniczną całość. Aby zobrazować to ogólne twierdzenie, przywołajmy dosyć 
charakterystyczny przykład z wieloznacznym użyciem określenia „wariat”. Po 
tym, jak wysłał dla żartu do księdza spacerującą nago po okolicy Andzię, jeden 
z rozmówców wysłuchał połajanki: „«S., ten wasz wariat to mi przysłał Andzie». 
To ona mnie potem nagadała. «Dokąd ty się będziesz piorunie tak zgrywał, za
chciało ci się wariata księdzu nasłać?»” [74]. Mamy tu dwa modelowe odniesienia 
pojęcia wariata, które można określić jako medyczne („głupia” naga Andzia) i so
cjologiczne („zgrywający się” rozmówca-wariat). Obie kwalifikacje są, we włas
nych kontekstach, zrozumiałe. Medyczne jest o tyle precyzyjne, że nie odnosi się 
z reguły do osób, co do których ma się wątpliwości, czy są chore psychicznie. Wa
riat w drugim znaczeniu to zgrywus, żartowniś lub ktoś nieopanowany.

3.2. Etiologie: od magii do dziedziczenia i genów

Z opisaną wyżej wielością odniesień wiąże się przede wszystkim kwestia wskazy
wanych przyczyn chorób psychicznych. Zamiar nadania wszystkim tym etiolo
giom pewnej systematyczności i uporządkowania byłby według mnie niezmiernie 
trudny do przeprowadzenia. Przyjrzyjmy się pewnej liczbie przykładów, bę
dących dosyć reprezentatywną próbką dla materii, z którą mamy do czynienia.
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Poważna choroba Krzyśka S. ma być albo wynikiem epilepsji, albo tego, że je
go matka, będąc w ciąży, zapatrzyła się na coś lub czegoś przestraszyła. Głupi O. 
został ukarany „głupotą”, ponieważ znęcał się nad rodzicami, wygnał własnego 
ojca spać do obory. Leon zgodnie z powszechną opinią „zgłupiał” od kopnięcia 
przez konia w dzieciństwie. O pewnej kobiecie (nieopisywanej w książce) sądziło 
się, że jest „głupia”, ponieważ jej matce „pokarm uderzył do głowy”.

Chorobę Kazia spowodowała bądź zbyt intensywna nauka, bądź służba woj
skowa. Jeszcze inny wątek podaje, że zabroniono mu ożenku. Podobnie miało być 
z Marianem M. Choroba pojawiła się na skutek męczącej nauki w seminarium 
duchownym, ale jako przyczyny podawane są także nieszczęśliwa miłość i służba 
w wojsku. W historii Anioła także występuje równolegle kilka wątków. Zbyt usil
nie studiował księgi religijne i rozmyślał nad prawdami wiary (a wszak: „Święty 
Trójcy nigdy nie rozszyfruje”). Bądź też „wariata” zrobiła z niego wieś, aby uchro
nić go od represji władz. Pewna kobieta zachorowała z zazdrości o męża, mając 
słaby umysł, lecz istnieje też przypuszczenie, że był to skutek cygańskich czarów. 
Marysia K. „zgłupiała” od staropanieństwa, nikt jej nie chciał. Inne wyjaśnienie 
sugeruje opętanie, mówiąc, że dawniej Marysia nadawałaby się do egzorcyzmów. 
Uzupełnia to stwierdzenie: „To jednak tam cios jest od nerwów”. Jania, chora na 
chorobę Heinego-Medina, zachowuje się według niektórych opinii tak, jakby jej 
matka zapatrzyła się na pijaka: przewraca się, jest zaśliniona. Choroba Mańka M. 
ma podłoże „genetyczne”, jako że ojciec był także niedorozwinięty. Stasia „była 
zdrowa jak się urodziła, później gdzieś w wyniku jakiegoś urazu taka jakaś choro
ba psychiczna wystąpiła, to znaczy taki jakiś uraz”. Pojawiają się także wątki kary 
za znęcanie się nad zwierzętami, wyśmiewanie się z choroby innych, niezgodność 
krwi rodziców i wiele innych, najczęściej kilka z nich współwystępuje w opisie jed
nej osoby.

Owej rozmaitości etiologii towarzyszą częste, charakterystyczne konstatacje, 
najwyraźniej oparte na doświadczeniu, a mówiące o wpływie pór roku i pogody na 
stan zdrowia „głupich”. Na stan psychiczny Stasi, podobnie jak Leona, wpływ 
miało słońce, od którego bolały ich głowy i pogarszało się samopoczucie. Janka 
lepiej czuła się zimą, gorzej latem — ze względu na silne słońce. O Marysi K. mó
wiono, że chodziła drogą na zmianę pogody. Kiedy szła: „To już wiadomo było, że 
pogoda będzie inna. To do trzeciego dnia. Idealne. Nie trza było barometru. Tak 
się sprawdzało”. Podobnie Pan Michał, który często nawet po śniegu chodził bo
so: „Mówił, że jest zwiastun wiosny, bo jeszcze mróz, a on już boso maszeruje”.

Najważniejszymi wątkami są: dziedziczenie, zdarzenie w okresie ciąży, zbyt 
intensywna nauka, ciężka służba w wojsku, nieszczęśliwa miłość, kara (nieko
niecznie określana jako kara Boża), słaby umysł, słabe nerwy. Źródła etnograficz
ne potwierdzają istnienie wielu z tych etiologii, jak choćby uderzenia pokarmu do 
głowy (Chmielińska 1925, s. 135), złamania pewnych zakazów magicznych
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w okresie ciąży, kara boska, opętania, wierzenia związane z magią miłosną etc.6 
Wątki znane ze starszych źródeł występują jednak z reguły marginalnie, nato
miast odwoływanie się do oficjalnej medycyny w dużym stopniu zależy od indywi
dualnej wiedzy czy wykształcenia, bardzo często też jest powtarzaniem bez 
zrozumienia zasłyszanych sformułowań7.

4. Odmienność jest dobra do myślenia

Starałem się dotychczas ukazać całościowe postrzeganie jednostek odmiennych, 
wskazując między innymi, że obcowanie z nimi wymaga od innych określonej 
kompetencji i wiedzy. Dodatkowo posługiwanie się przeze mnie konstruktem 
w postaci kategorii odmieńca sugeruje niejako całościowy charakter odmienno
ści, determinujący całość egzystencji jednostek, wobec których został on użyty. 
Byłoby to bliskie głównym założeniom teorii labelingu. Określone działania czy 
cechy człowieka zostają dostrzeżone i napiętnowane, co decyduje o wytworzeniu 
się dewiacyjnej tożsamości jednostki, stąd mowa o procesie społecznego kreowa
nia dewiacji8. Pomińmy w tym momencie kwestię realnych możliwości antropolo
gicznego czy socjologicznego badania tego rodzaju procesów. Bardziej istotne 
wydaje się zagadnienie owej całościowości odmienności/dewiacji. Kategoria od
mieńca odnosi się do osób stających się przedmiotem dyskursu odmienności. 
Przeniesienie akcentu z kształtującego jednostki odmienne etykietującego wpły
wu społeczności na charakter problemów, w tym również poznawczych, przed 
jakimi różnorodne przejawy odmienności tę społeczność stawiają, pozwala pogo
dzić użycie kategorii odmieńca z wielością możliwych ocen, perspektyw, nawet 
sprzeczności w opisie tej samej osoby. O charakterze moich wniosków decyduje 
też oczywiście pominięcie analizy funkcjonowania instytucji kontroli społecznej, 
która z pewnością prowadziłaby do konstatacji bardziej jednoznacznych9.

Próby samodzielnej interpretacji odmienności operują zazwyczaj bardzo kon
kretnymi przykładami. Refleksja nad odmiennością jako specyficzną kondycją

6 Pewien mężczyzna na Roztoczu „zgłupiał”, ponieważ panna zamknęła za nim drzwi chałupy 
tyłkiem.
7 Z pewnym uproszczeniem można by je potraktować jako współczesne zaklęcia.
8 Patrz omawiana w Rozdziale I praca Andrzeja Siemaszki (1993).
9 Z socjologicznego punktu widzenia dewiację można zdefiniować jako zachowanie uważane po
wszechnie „za wymagające zainteresowania instytucji kontroli społecznej, to znaczy zachowanie, 
z którym «należy coś zrobić»”. K. T Erikson, Notes on the Sociology o f Deviance, „Social Problems”, 
t. 9,1962, s. 307-314. Cyt. za: Siemaszko 1993, s. 283. To „należy coś zrobić” dotyczy nie tylko insty
tucji, ale każdej jednostki stykającej się z odmiennością.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



216 ROZDZIAŁ IX

określonej osoby jest oparta na odniesieniu do dziedzin życia o zasadniczym znacze
niu. Stąd szczególna uwaga poświęcona jest posiadaniu domu, rodziny, zdolności do 
pracy, możliwościom samodzielnego radzenia sobie i współżycia w społeczności 
wioskowej. Szeroko pojęty dyskurs mający za przedmiot odmienność, obejmu
jący opowieść, dialog, przezwiska, epitety etc., próby interpretacji zachowań od
mieńca odnosi zwykle do tychże właśnie, najistotniejszych obszarów.

Nie można oczywiście zrównywać sytuacji badawczej z codzienną rozmową
0 odmienności. Jednak w trakcie badań najczęściej było wyraźnie widoczne, że 
„wywiad” etnograficzny stanowi jedynie dalszy ciąg wielu dyskusji o danej osobie, 
czemu rozmówcy niejednokrotnie dawali wyraz. To, że rozmowa z przycho
dzącym z zewnątrz badaczem siłą rzeczy okrojona jest z części szczegółów z życia 
(szczególnie prywatnego) jednostek czy społeczności, nie ma — moim zdaniem 
— rozstrzygającego znaczenia z punktu widzenia problemu odmienności jako 
stwarzającej kłopoty poznawcze.

Aby właściwie zobrazować poznawczy problem zawarty w opowieściach o od
mienności, należy oddzielić dwie warstwy obecne w dyskursie. Pierwsza z nich, bar
dziej widoczna, przemawia barwnym językiem anegdoty i żartu, zaskakującym 
szczegółem zachowania osoby odmiennej (choć, jak pamiętamy, także komizm nie 
jest w zupełności pozbawiony namysłu). Barwność i bogactwo wizerunku komicz
nego czy szokującego są jednak w dużym stopniu pozorne. Swoistego rodzaju 
katalog dziwnych zachowań i upodobań konkretnej jednostki jest zazwyczaj ogra
niczony do opisu kilku, kilkunastu zdarzeń oraz krótkiej charakterystyki samej 
osoby. Gdyby poprzestać na warstwie anegdotycznej, zyskalibyśmy charaktery
styki szkicowe, mimo współistnienia wielu wersji tych samych zdarzeń.

Takie spojrzenie mogłoby prowadzić do nieuzasadnionych wniosków, szcze
gólnie o stopniu zmarginalizowania osób odmiennych. Dyskurs zawiera jednak 
również odniesienia odmienności do wspomnianych wyżej istotnych sfer życia. 
Zastosowanie praktycznych kryteriów oceny jednostki, jak zdolność do pracy
1 utrzymania siebie i rodziny, jeśli jest ona w stanie im sprostać, nie unieważnia 
znaczenia zachowań odmiennych, lecz nadaje im adekwatną rangę. Z tego punk
tu widzenia opowieść o osobie odmiennej może ukazywać przejawy odmienności 
jako marginalne; dlatego też należy uważnie przyglądać się kwalifikacjom w ro
dzaju: „on to tylko chodzi na bosaka i nosi patyki, ale tak to normalny jest”. Licz
ne przejawy odmienności wymykają się kształtowanym kulturowo schematom 
poznawczym, opartym na doświadczeniu, lecz dyskurs nie ukazuje jednostek od
miennych jako „monstrów”.

Taki mechanizm miał na myśli Lévi-Strauss, kiedy mówił, że „z totemizmem 
jest jak z histerią” (1998, s. 5). Badacze starali się przedstawiać chorych umysłowo 
czy ludzi pierwotnych jako bardziej odmiennych, niż są w rzeczywistości. W od
niesieniu do chorych psychicznie Lévi-Strauss przywołuje słowa Freuda, który
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wskazywał, że miast widzieć w ich stanie modyfikację rozwoju, zaburzenie, 
wygodniej było traktować ich jako „istoty należące do gatunku dziwnego i rzad
kiego, obiektywny produkt tego, co — zewnętrznie lub wewnętrznie — nieunik
nione (...)” (tamże, s. 6). Zyskując przez to przeświadczenie, iż „nie mamy z nimi 
nic wspólnego”. Z tego punktu widzenia wszelkie rozróżnienia, dokonywane 
wśród przejawów odmienności, ze szczególnym odniesieniem do osób chorych 
psychicznie, miałyby znaczenie drugorzędne wobec fundamentalnego rozdziału 
na „normalne” i „nienormalne”, „ludzkie” i „nieludzkie”. Posługiwanie się inte
lektualnymi konstrukcjami, kreującymi zasadnicze, nieprzekraczalne rozróżnie
nia (Lévi-Strauss mówi w tym przypadku o „osadzaniu w sferze natury pewnych 
wzorów kultury” (tamże)), stałoby jednak w jawnej niezgodzie ze źródłami, któ
rymi dysponuję, i z moim rozumieniem problematyki.

Odwołajmy się do powszechnie używanego w odniesieniu do osób odmien
nych orzeczenia: on/ona „nie jest taki/taka głupi/głupia”. Pytanie: „taki głupi”, 
czyli jaki? Wielość wariantów, w jakich przejawia się powyższa formuła, a których 
wspólnym rysem jest nie tylko zaskoczenie różnorodnością form odmienności, 
ale i dostrzeganymi w niej niejednoznacznościami, pozwala twierdzić, że miano 
„całkiem głupiego” (sporadycznie stosowane na przykład w odniesieniu do Leo
na), pozbawione dookreślenia i uszczegółowienia, opisuje osobę uznaną za 
pozbawioną, na skutek choroby psychicznej czy upośledzenia, kontaktu z otocze
niem społecznym i rozeznania w rzeczywistości. Taki „głupi” nic „nie rozumie” 
i jest postacią niejako wzorcową; weberowskim typem idealnym w tym sensie, iż 
odwołujący się do niego traktują go jako punkt odniesienia. Jeśli poznajemy po
stać odmienną nie przez pryzmat pojedynczych osądów i interpretacji, lecz do
stępnej nam pełniejszej wiedzy społeczności wyrażonej w dyskursie, okazuje się, 
że wzorcowy „głupi” nie istnieje. Skrajnemu zdefiniowaniu, wyrażonemu zda
niem: „Ten to już jest całkiem głupi”, towarzyszą jednak elementy mające dra
styczność takiego zakwalifikowania złagodzić: „Każdy głupi swój rozum ma”. To 
zdanie zasługuje na więcej niż na miano potocznego, bezrefleksyjnego powiedze
nia. Nie tylko odmieniec bywa „filozofem: głupim filozofem”. Jest to ironiczny, 
często wręcz szyderczy epitet i nie musi odwoływać się do tzw. mądrości osób od
miennych. Potraktujmy ją jednak jako punkt wyjścia do przyjrzenia się innej kwe
stii. Tak jak odmienne zachowania werbalne mogą zostać uznane za „głupie 
filozofowanie”, tak narracje o odmienności zawierają ślady w szczególny sposób 
rozumianej postawy „filozoficznej”, jaką odmienność wywołuje. Aby możliwe by
ły wszystkie prezentowane w tej książce ambiwalencje i sprzeczności w opisywa
niu odmienności, prawidła rządzące życiem w społeczności muszą podlegać 
refleksji. Postawa ironiczna (autoironiczna) jest jej warunkiem.
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Rekapitulacja

Pogląd, że pośród języków, za pomocą których ludzkość zwykła radzić sobie 
z rzeczywistością, istnieje taki, który jest przez rzeczywistość wybrany— taki, 
który dokonuje cięć w miejscach, w których rzeczy się łączą — zakrawa na 
niemałe zarozumialstwo. Na szczęście jest tak nieświeży, że nie może już słu
żyć żadnemu celowi.

(Rorty 1999, s. 122)

Językiem, który adekwatnie opisuje kwestie odmienności/dewiacji, nie jest ani 
język socjologicznego zredukowania jednostki, ani abstrakcyjne podejście inter- 
pretatywne, z tendencją do czynienia z jednostek free riders. Tworzeniem podobnie 
pozornych problemów byłoby przeciwstawianie „odmieńca” jako świadomego 
buntownika czy kogoś kreującego własny wizerunek „dewiantowi” będącemu 
„produktem struktury społecznej” (Akesson 1991, s. 179). Pisaniu o odmien
ności grozi jeszcze inne niebezpieczeństwo: zbanalizowanie problemu poprzez 
epatowanie opisami niezwykłych czy szokujących zachowań. Odmienność jest 
w równym stopniu niezwykłością, co realnym problemem konkretnych ludzi 
i społeczności: chorobą, kalectwem, biedą etc.

Zaprezentowany tutaj sposób spojrzenia na problem odmienności to próba 
podążania drogą pomiędzy powyższymi skrajnościami. Dawałem temu wyraz, 
przywołując relacjonistyczne podejście Pierre’a Bourdieu1, krytykujące pozornie 
nieprzezwyciężalne antynomie między tym, co jednostkowe, i tym, co zbiorowe, 
między wolnością i zdeterminowaniem etc.; ale też przypominając Mary Doug
las, która pisała między innymi, iż niektóre z teorii antropologicznych „ujmują 
kulturę jako byt absolutnie niezależny, od którego zależy cała reszta. Niezależ- 
nośćta jest wielce tajemnicza, nie wyjaśnia się jej, ani też nie można jej podważyć. 
W teorii kultury można ją porównać do wyjaśnień rodem ze wschodniej kosmolo
gii, w których słoń stoi na żółwiu, który stoi na słoniu. Poza tym typologie kultur, 
które unoszą się w pełnej kurzu aurze sal seminaryjnych i muzealnych, są tak sa-

1 Jeśli nie posłużyłem się proponowanymi przez Bourdieu narzędziami analizy, to jedynie dlatego, 
że w książce zajmuję się odmiennością przez pryzmat narracji i dyskursu, nie zaś działania społecz
nego.
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mo realne jak diagramy wypisane kredą na tablicy czy podpisy w muzealnych ga
blotach” (Douglas 2003, s. 151).

Być może problematyka odmienności nadaje się do tego rodzaju zamysłu 
bardziej niż wiele innych: powstała na gruncie socjologii, mając jednak również 
swoje bogate antropologiczne rozwinięcie. Przeniesiona do badania małych 
społeczności, z zastosowaniem metod jakościowych, niejako zmusza do poszu
kiwania rozwiązań kompromisowych, umocowania konstatacji na temat kultu
ry w konkretnych działaniach społecznych. Nierozerwalnie związane są z nimi 
specyficzne formy narracyjne, których kanwę stanowią działania jednostek od
miennych.

Inny kompromis, jaki starałem się osiągnąć, odnosi się do relacji osób odmien
nych z ich społecznościami. Była to próba pokazania zarówno tych sfer życia spo
łecznego, w odniesieniu do których odmieniec jawi się jako nie w pełni człowiek, 
„dziecko społeczne”, pozbawiany wolnej woli przedmiot opieki bądź wyklucze
nia, powód do śmiechu i obiekt okrutnego traktowania, jak i tych sytuacji, w któ
rych dostrzegalny jest specyficzny szacunek dla niego, współczucie i poważne 
potraktowanie, gdzie przyznaje się, iż współistnienie z osobą odmienną wymaga 
określonej wiedzy i że także tego rodzaju wiedza jest elementem niezbędnym do 
życia w społeczności.

Dyskurs odmienności ukazuje sytuacje, w których „głupi filozof” sam staje się 
niejako problemem „filozoficznym”: odmienność jest dobra do myślenia. Zde
rzenie z nią może uzmysłowić istnienie możliwych różnych punktów widzenia na 
te same aspekty życia codziennego bądź kwestie o bardziej fundamentalnym zna
czeniu: moralności, etyki, religijności etc. Rodzi perspektywę „ironiczną”. Od
mienność nie staje się źródłem autorytetu bądź, jak sugerowano (Raybeck 1996; 
Siemaszko 1993), autentyczną alternatywą mentalną czy symboliczną, lecz próba 
zrozumienia jej i poznawcze problemy, przed jakimi stawia, uświadamiają istnie
nie możliwych alternatyw.

Poprzez użycie kryteriów racjonalnego działania w ocenie osób odmiennych 
możliwe staje się także dostrzeżenie historycznej zmienności realiów kultury. 
Stąd „zacofanie” jako jeden z ważnych elementów odmienności. Na oddzielną 
uwagę (także etnografów) zasługuje przyjrzenie się stosunkowi do własnej trady
cji i przeszłości w społecznościach wiejskich — między innymi przez pryzmat tra
dycjonalizmu osób odmiennych.

Równie dobra jak do myślenia, odmienność jest dobra do opowiadania. Daje 
świadectwo ciekawości kondycji innych jednostek jako jednej z podstaw życia 
w społeczności. Jest dobrym tematem dla przypowieści i legend, dzięki którym 
staje się jednym z elementów budujących tożsamość społeczności, jej historię 
i tradycję w najbardziej lokalnym znaczeniu. Opowieści o odmienności stają się
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tym samym, podobnie jak folklor słowny, jednym z pomostów między codzienno
ścią i pamięcią społeczności.

Odmienność jest dobra do ukazywania ambiwalencji „mądrości”, sprytu, 
„głupoty” i komizmu, zawsze obecnych w ludzkich poczynaniach; także: do arty
kułowania lęków przed nieuleczalną chorobą, kalectwem czy upośledzeniem, 
przed tym, co niezrozumiałe i zaskakujące. Opowiadanie o odmienności od
zwierciedla problemy przez nią stwarzane, zabawę, której ona dostarcza, prze
chowuje pamięć o zdarzeniach z przeszłości.

Człowiek z badanych przeze mnie społeczności lokalnych, stykający się z od
miennością, może jawić się jako jednostka refleksyjna, zdolna dostrzec, iż różne 
sytuacje wymagają nie tylko różnych strategii działania, ale i elastycznych kryte
riów oceny innych osób. Zauważa, że osoby odmienne nie mogą być po prostu po
tępione i że to nie tylko kwestia miłosierdzia, współczucia czy dobrego serca, lecz 
także kwestia wymogów działania praktycznego. Działanie to ma zmniejszać 
konflikty i nie powielać krzywdy. Prosty mechanizm sankcji nie zapewnia sku
teczności w tej sferze.

W dyskursie odmienności obecna jest również deklaratywna „poprawność”, 
rozdźwięk między głoszonymi zasadami etycznymi i moralnymi a realiami życia 
codziennego. Aktualna pozostaje przestroga przed utożsamianiem tego, co kto 
mówi, z tym, co kto robi. Obraz odmienności jako li tylko źródła refleksji i opo
wieści byłby tym samym fałszywy. Elementy okrucieństwa obecne w komizmie 
odmienności odpowiadają określonej praktyce życia społecznego, w której wy
śmiewanie odmieńca należy do codzienności. Podobnie warunki egzystencji wie
lu osób odmiennych, faktyczna bezdomność, nędza i brak wszelkiej opieki zwykle 
nie są rezultatem wyboru, lecz pozostawienia ich samym sobie. Relacje w spo
łeczności wiejskiej, zakładające bliskie kontakty i stosunkowo głęboką wiedzę 
o innych, nie oznaczają obligatoryjnego stosowania się do zasady wzajemnej po
mocy. W tym sensie sytuacja osób odmiennych jest ściśle związana z funkcjonu
jącymi współcześnie w społecznościach wiejskich wzorcami współistnienia.

Czego z pewnością nie można powiedzieć o jednostce z badanych społeczno
ści, stykającej się z odmiennością, to że pozostaje biernym obserwatorem bądź 
pozbawionym autonomii elementem mechanizmów społecznych. W dyskursie 
odmienności spotykają się i przeplatają opisy konkretnych, bieżących lub prze
szłych zdarzeń z treściami o charakterze ogólniejszym. Pierwszy aspekt pełni 
funkcję koniecznej bazy, punktu odniesienia; jest to warstwa anegdotyczna, opi
sowa, tworząca amorficzny zbiór przejawów odmienności. Drugi aspekt, zawiera
jący ogólniejszą refleksję nad odmiennością, odwołuje się pośrednio do tradycji 
ustnej. Tu jest miejsce dla wielostronnego oglądu tych samych postaci i zdarzeń, 
uwzględniania szerszego kontekstu, na wykorzystujące rozmaite odniesienia
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kulturowe etiologie odmienności. Na tym gruncie także spotykają się i współeg- 
zystują sprzeczne lub paradoksalne oglądy tej samej rzeczywistości.

Zaproponowałem zatem nie tyle rozwiązanie problemu odmienności (dewia
cji) w kulturze społeczności wiejskich, ile jeden z możliwych sposobów spojrzenia 
na nią. Moją intencją było pokazanie odmienności jako w równej mierze zasługu
jącej na zainteresowanie etnografa, jak i stanowiącej szczególny problem dla mie
szkańców badanych społeczności.
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Aneks

1. Bohaterowie pamięci: opowieści o osobach nieżyjących

Marysia Kr.

S tara  panna , m ieszkająca sam otn ie. Z m arła  m niej więcej 19 la t p rzed  badaniam i, 
w w ieku około  70 lat. Jej dom  przypom inał m ały chlewik. Ż yła z p łodów  zb iera
nych w lesie. U trzym yw ała jedynie sporadyczne kon tak ty  ze społecznością wsi. 
N a żarty  reagow ała agresywnie. N adaw ała im iona swoim kuro m  i kotom . U w aża
n a  za sam odzielną, n iezależną, w olną, przyjm ow ała tylko tak ą  pom oc, jak a  jej o d 
pow iadała. Swoje staropan ieństw o  trak tow ała  jako  własny, trafny  wybór.

[3]

— Była taka. (...) No, po prostu powiedzieć, że trochę coś tam w głowie było niedo
brze. To jedno jest to. A  drugie to tak, trochę ją  ludzie też poniżali, po prostu po
wiedzieć, wyśmiewali się z niej. Bo ona tak: miała kotów, tam tylko z tymi kotami 
siedziała w domu, i taka b y ła .  Zadziorna po prostu była też! Bo nieraz ktoś tam 
o coś pytał, to nie tak, że odpowiedziała, jak potrzeba, tylko zaraz tam z jakimiś sło
wami, z jakimiś wulgarnymi też. Lubiała tak odciąć. (...) Nie była uprzejma, lubiła 
tak odciąć. Ale w dodatku to też tak bardzo nie miała w głowie poukładane, też tro
chę było to. No i była panna stara, to już tak została. Nie była żonata.

— Dlaczego mieszkała tam oddzielnie, pod lasem?

— Bo tam było jej pole. Tam była jej ojcowizna. Ona tam miała taką c h a tk ę .  To 
była taka chatka, jak to Jaś i Małgosia, i ta czarownica w tym lesie. No to jej chatka 
była całkiem podobna. Taka niziutka, obstawiona była taką ściółką, tam takiemi 
krzakami, wszystkim. Drzewem było tak, se naukładała drzewa, naznosiła, bo to 
było pod samym lasem. I ona tak mieszkała sama jak Baba-Jaga pod tym lasem. 
Takie maleńkie okieneczko było w tym domku, kotów, ze dwie kury, ze trzy. Roz
mawiała z temi kurami, z temi kotami, nazwy miały, już każdemu mówiła po imie
niu, każdy kot.
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— Wolała ze zwierzętami niż z ludźmi porozmawiać?

— A tak! Ze zwierzętami to się wygadała na rozmaite sposoby. A  z ludźmi to raczej 
nie. (...) Nawet nie chciała do tego domu nikogo wpuszczać. (...) Szła na jagody, 
na grzybki, do K. se poszła, sprzedała. A  do reszty tam trochę jej ludzie też dawali. 
Nieraz tu przychodziła, to tam się jabłek jej dało, to tego, to owego, jak tu gdzieś 
szła, do sklepu czy co. Tak że ludzie jej też dawali. Ale sama zarobiła. Ona miała 
pieniędzy. Zarobiła sobie. Bo ona w lesie siedziała bez przerwy i zbierała, i sprze
dawała, zarobiła se. (...) To, co jej dawali, to ona nie. Tylko to, co jej się spodobało. 
To, co sobie sama, tam g d z ie .  Szyła, o, zszywała sobie sama rękami. (...) Trochę 
nie tak bardzo. Trochę tak było to inaczej, bo wie Pan, jak sobie sama uszyła ręcz
nie, to jak se tam ona uszyła ręcznie, to ręcznie? Po jakiemu tam? Przecież ani to 
fachowiec, ani krawiec, ani to, tylko jak tam sama sobie umyślała, tak sobie pozszy
wała i tak chodziła. (śmiech) I co jeszcze. Na głowie, to wie Pan, m ia ła .  To to się 
nazywało downiej taki kołtun, się mówiło na to. Nie czesała się po prostu i tutaj to 
jej się uwiło, tam takie straszne to było, taki placek na głowie z tyłu miała tutaj o, 
duży. Bo to ona mówiła, że tego nie wolno jej ani ostrzyc, ani nic z tym, bo to mówi, 
że jakby ostrzygła ten kołtun, to by ją coś tam połamało, pokręciłoby ją. Że to jest 
taka choroba i to musi być z tym.

— A ona to sama wymyśliła, c z y .

— Chyba sama, bo się chyba nie czesała, i te włosy się tam trochę splisyły i tego, 
i później dalej juz się czesała, bo coś se tam ubzdurała, że to jest kołtun i w takim 
chodziła. Miała tutaj z tyłu taką, takie koło ugniecione tych włosów. (...)

— I oni [rodzice] też w takiej chatce mieszkali biednej, czy tam dom inny był 
wcześniej?

— Jak ja  zapamiętałam, to ta chatka już była. A tak wcześniej, to nie wiem. Trzeba 
by zapytać dziadka, bo dziadek starszy, to może wiedzieć. Chce Pan, to mogę zapy
tać? (Rozmówczyni zwraca się do chorego męża, leżącego w łóżku) Dziadek! (tak 
zwraca się do męża) Ta Kr. Marysia, to ten dom był inny pod lasem? Czyjej ojcowie 
to mieszkali w innym domu?!

Mąż: — Nie, w tym.

— W tej takiej chatce?!

— No.

— Aha, no. To tak, nie było innego domu, tylko ta chatka. (...)

— A z tymi rodzicami tyj Marysi to tak ludzie tyż tak wrogo żyli jak z tą Marysią?! 

Mąż: — Nie pamiętam już.

— Aaa. Jak ja zapamiętałam tą Marysię, to wiem, że była taka Marysia i taka chat
ka była. Jak Baba-Jaga pod tym lasem. I te koty. Ciągle pamiętam o tych kotach. 
I tam wkoło tego domu, to wie Pan, narosło takich krzaków, zarośli, i te koty się
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kryły w tych zaroślach. Jak ktoś szedł, to ona już tam po imieniu, mówiła, że: ucie
kaj ty tamten, owy, uciekaj.

— A jakieś inne zwierzęta trzymała? Krowę?

— Nie, tylko kury i koty.

— I kury też nazywała po imieniu?

— Tak. Miała tam koguta i trzy, cztery kurki i tam z nimi. I to była jej gospodarka. 
A reszta to w lesie. Się utrzymywała z lasu. Ale ona nieraz, jak się tak z nią lekko, 
dobrze rozmawiało, to mówiła dobrze. A jak tylko coś ktoś tam tego, pod nią tego, 
to już od razu! Odwracała i wtedy tam zaczęła tak ... Już się robiła taka zła i było co 
innego. Ale jak lekko się z nią rozmawiało, na przykład jak ja rozmawiałam, to do
brze rozmawiała, wszystko tak jak potrzeba. A jak tam ktoś tylko kpił z niej, to już, 
jak zaczęła kląć! Zaczęła tam rozmaite słowa wypowiadać, t o .  Złościła się! A nie
raz to zaczęła tańczyć. Po prostu tam na tej drodze, wyszła i tańczyła tak! Takie ja
kieś miała swoje. Ale ona to nie z każdym chciała rozmawiać. To jest fakt. To wiem. 
(...) Jak się ktoś tylko coś podszywał pod nią, t o .  Słowa takie le c ia ły . Łacina by
ła zaraz.

[7]

— Na końcu wioski u nas tak samo była, no, stara panna.

— Marysia.

— Marysia. Ona tam miała taki domek. Ostatnio to żyła z opieki społecznej. Miała 
taki domek, tam go obstawiła na każdą zimę, starannie. Mieszkała bodajże sie
demdziesiąt lat. Zmarła, jak raz pełniłem funkcje sołtysa, no to z obowiązku ją cho
wałem. Wszystkie koszta pokrył Urząd Gminy.

— Ona jakieś tam oszczędności to miała.

— Miała oszczędności, bo była taka, jak się ona n azy w a . I ona wymieniała tam 
u niej pięćsetki stare na nowe. To było tego trzydzieści tysięcy. Jeszcze nie było mi
lionów, ino na tysiące. No i ci op iekunow ie.

— Tak, bo tam była tako, co chodziła.

— Jak ona już zachorowała, to ci opiekunowie tam nią się opiekowali, no te pie
niądze tam wywietrzeli, gdzie są, i jak zmarła, to dawaj w ten czo s . ( . )  Ale wzięła 
jakaś kobieta uczciwo, bo jeszcze tam świecki zaświeci na jej mogile i na gregorian- 
ke dała. To też wyszło. To religijnajakaś wzięła. Bo tam później obszukali, tu, tam, 
no ni ma nigdzie. ( . )

— No ale ona, jak już przyszło lato, to każdo gałązka jej, borowinka, bagno takie 
przeciw molom, to ona chodziła i zbierała to, i sprzedawała. Mieszkała przy samym 
lesie. Jak pojechałem, zeby karte zgonu wydali, no z oporem, nie bardzo, bo nikt 
nie był na ostatek przy niej. Ale tako lekarka mówi, a to ja wiem, przypominam so
bie, bo jak pojechałam tam na grzybki, to ona tam wychodziła i tak klena, zganiała
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kury z szosy, to wiem która. Mówi: „Jedź Pan, to tam pojedzie lekarz i Panu wypi
sze na miejscu”.

— Dawno temu zmarła?

— Ooo, kilka lat.

— Tak, to już koło dziewiętnaście lat.

— Nieraz do sklepu przychodziła: „Marysia, czego ty sie nie żenisz?”.

— „No, ciekawe po co? Głowy nie susy, dupy nie rusy”. (śmiech)

— Bielizny to miała naskladany taki kufereczek, z opieki społecznej. To, co jej dali, 
to wyprasowane, elegancko, czyste, a chodziła, tak jak chodziła.

— Tako miała chałupke, że ino leżanka tako jej sie zmieściła, no i komin taki miała 
postawiony.

— Naczelnik chciał ją  wziąć do domu opieki społecznej, nie chciała, ona wolała 
wolność. Tam miała ze trzy kury i była sama sobie panią.

— Najprzód to z matką była. Obydwie tak sie... Opiekowała sie tą swoją matką, 
później matka zmarła, została sama. No mieli też kawałek, bo przecież tam to pole 
było ich, co teraz tam ten las jest. To tak motyką sobie wsadziła ziemniaków, tam 
okopała.

— To ona sama nie chciała wyjść za mąż?

— A, tako była, tako troche n o .

— Młodych lat to ja  nie pamiętam, bo ona była starsza ode mnie, wiem, że ino cho
dziła tam do pomocy, po sąsiadach.

— Nie była tam urodnicza. (...)

— Ta Marysia to tam już dostawała, mąke, kasze. Na święta t a m .  (...)

— To tako lepianka była, z jakichś żerdek, a na zime to ściółką obstawione, tak że 
tam okienko było jak gdzie w chlewiku, dla kur.

— Podłogi nie było. Takie niziutkie i gdzieś tak ze trzy na trzy.

— No, nie było więcej, bo tylko takie jakieś z jakichś descułek wyrko stało, no i tak 
w kąciku tako kuchenka ulepiona, jak mówiło sie, kumin po naszemu dawnemu. 
Okienko takie jak do kurnika i to wszystko.

[8]

— Marysia. (śmiech) (...)

—  Już bez rodziny była.

— Ano ojcowie jej pomarli i została sama. I tak całe życie już sama spędziła. Nie 
ożeniła się, bo to tako była. (pokazuje, jak  bardzo niska była Marysia) (...)
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— Ona tako pocieszno była, śmieszno. (śmieją się oboje)

— Aaa, zemstownica, Panie, to jakby tak ... (...)

— Pan coś by się do niej w zły sposób odezwał, to pierony się ino sypały. Skurwysy
ny czy .  O-O

— No, wie Pan, jak to na starość przychodzi. Jak się było zapytać: „Czemuś się M a
rysiu nie ożeniła?”, „A co mnie po chłopie? Głowy nie suszy, dupy nie ruszy!”. 
(śmiejemy się wszyscy) No i tak. I coz do niej było mówić? (...)

— Tak, na uboczu była, sama. (...) Miała taką niską kajutkę małą. Tam pod lasem. 
Domek mały. Jak te nasze szopki.

— No ale była, jak to mówią, niezależno od nikogo. Mieszkała s a m a .  (...)

— Z  lasu żyła. Przyszły jagody, przyszły grzybki, t o .

— I szczepy rąbała, drzewo nosiła do pieca. Na piechotę, ona się wydźwigała tak. 
Bo to trzeba było za grosze iść, bo nie było innych zarobków. To jak furmani jecha
li, no to i brali te zojdki troche no i .  I wpierw to kupowali w mieście, bo to nie było 
gazu, ino piece, i te szczepy kupowali, i to drzewo, i palili. I ona tak spędziła, się tak 
wydźwigała, to jagody, to grzybki. Tak z lasu się żywiła.

Staszek O.

Żonaty, dwie córki. Opuszczony następnie przez żonę. Zmarł przed kilku laty. 
Uważany przez niektórych za niebezpiecznego dla bliskich, „wariat”. Według re
lacji jednych chory psychicznie, według innych winę ponosi rodzina: był przez nią 
wykorzystywany, bity i doprowadzony do upośledzenia. Kilkakrotnie próbował 
popełnić samobójstwo. Leczony w szpitalu psychiatrycznym. Wiele sprzeczności 
i niejasności związanych jest z jego stanem zdrowia, życiem małżeńskim i śmier
cią. Obiekt współczucia i pomocy sąsiedzkiej, lecz także żartów.

[46]

— A a a .  Staszek O. To był sąsiad. On to taką niewyjaśnioną śmiercią zmarł. Poli
cja tutaj przychodziła pytać o niego. Samotny był. Gromadziły się u niego podej
rzane typy. To była bardzo dziwna ś m ie rć . Tam zaczął przychodzić t a k i .  homo
seksualista. wszystko spadło na niego, ale on się umiał wybronić, nikt nie chciał 
za sądy płacić, bo kto by tam płacił za tego Staszka? Rodzina się nie przyznaje, mó
wili o nim we wsi: „głupi Staszek”. To się nie miał kto tym zająć, a tu w ten sposób 
zginęło chyba trzech facetów. To było tak: jak go znaleźli, tego Staszka, to leżał ze 
zdjętymi spodniami, no, rozebrany był od pasa w dół i oczy miał wytrzeszczone. Jak 
przy stosunku z homoseksualistą. Ci trzej faceci też byli samotni, ale tylko ten był 
wariat. On chyba był przyduszony. Z. go tam znalazła, jak szła do niego ze śniada
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niem za jakąś robotę. Język miał wystawiony i już nie żył. Ale był za pospolity czło
wiek, żeby ktoś się tym zajął. Tak zawsze jest. Z  niego tam się wyśmiewali, bo on 
tak chodził... do siebie gadał... on to już był trochę agresywny... to jak matka je 
szcze żyła, to czasem tu do nas uciekała p o b i ta .  on podobno był w wojsku, no to 
przecież wariatów do wojska nie biorą. Czyli za młodu nie był głupi. Miał żonę 
i dwie córki. Ale żona wpadła pod samochód. I on to sobie zabrał do głowy, i od te
go mu się zrobiło. Tyle ja wiem. Rodzina nie udzieliła mu wsparcia, tylko mówili: 
a masz, czego chciałeś.

— A czy on żył z tą żoną?

— Tak, do jej śmierci. Potem go wypędzili i zabrał sobie do głowy. Żadnego wspar
cia nie miał. I zaczął gadać do siebie. On dla obcych ludzi nie był agresywny. Dla lu
dzi był spokojny. Ale miał t a k i e .  Na przykład nie pozwalał mi w moim własnym 
domu otwierać okna, aż było gorąco — przychodził i zamykał. To mnie denerwo
wało. I ja  otwierałam. A raz to mi się przykro aż zrobiło, bo przyszedł i prosił, abym 
zamknęła to okno. To on mi nawet zapłaci za to. Bo to okno mu daje „odcień”. On 
często mówił o tych swoich odcieniach. Nie wiem, co to było. Pamiętam tylko, że 
chciał mi dać pieniądze za zamknięcie okna, bo mu to okno daje odcień i on tak nie 
może. I później już zawsze otwierałam inne okna, a nie to od strony jego domu.

— A dla kogo był agresywny?

— Najczęściej dla matki, jak ją  zaatakował, to przyjechało pogotowie i zabrali go 
do K. Ale on zawsze potrafił się wyratować, bo potrafił normalnie gadać. Nawet 
w tym samym dniu wracał. Z  obcymi gadał całkiem elegancko. Nawet lepiej niż fa
cet ze wsi. Tak nie po wiejsku, typową polszczyzną i logicznie. Dla mnie był niea
gresywny, chociaż się go bałam. Tu był jego dom rodzinny, a ożenił się kilka wiosek 
dalej; w Z. Pani pójdzie do M., bo on jest starszy i więcej pamięta. Nieraz to było 
przykre na tego Staszka patrzeć, bo on z tych szpitali dostawał takie lekarstwa, chy
ba pod język i on potem chodził z językiem na wierzchu. On wtedy był niegroźny, 
po tych lekarstwach, ale wyglądał okropnie, z buzią otworzoną, z językiem na 
wierzchu i jeszcze rękami wymachiwał. I jeszcze coś gadał. Każdy się wystraszył.

— Czy odróżniał się jakoś ubraniem?

— Nie, ubierał się zwyczajnie, a jak miał gdzieś iść, na przykład do G., to potrafił 
ubrać się ładnie. Umiał o siebie zadbać, umiał wyprać. Tak mówie, dla obcych był 
normalny, tylko swoich atakował. (...)

— A tam nikt się z nim nie chciał zadawać, nikt go nie zaczepiał, bo to wariat. Kto 
by z wariatem gadał. Kto by zaczepiał? Wysyłali go do szpitala, bo trzeba się było 
ratować. Ta matka, to kiedyś tak ją pobił, że ledwo na kolanach do nas doszła. Na 
tym łóżku leżała. To było groźne. (...)

— Ci mądrzejsi to mówili: biedny facet. A ci prymitywniejsi to się wyśmiewali, że 
głupi, to mu dokuczali, to go podszczypywali. Jak Staszek zaczął głupio gadać, to 
mieli radochę, jak chodził do sklepu. Ale często też ludzie się dzielili z nim jedze
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niem, jak ta Z. On pracował za jedzenie, tylko tak jak mówiłam, czasem mu nie wy
chodziło, nie wiadomo było, w którym momencie skończy. On potrafił nagle skoń
czyć i odejść, bo mu „odcień” czy coś tam. Jak miał nastrój, to zrobił, na pie
niądzach mu nie zależało. On by nawet nie umiał tego zagospodarować. Poszedłby 
do sklepu, toby go podpuścili na piwo. Ludzie woleli dawać jedzenie. Na przykład 
Z. przynosiła mu śniadania. Szkoda, że zmarł w takich okolicznościach. Przez 
chwilę wszyscy o tym gadali, a potem wszystko ucichło. (...)

— Próbował się kilka razy wieszać, ale M. go odratował. Raz go odciął w lesie, a raz 
przy schodach na strych. M. musiał wybić szybę, żeby wejść. A  jak wszedł, to tamten 
był w takim amoku, że M. musiał go spoliczkować, a Staszek zaczął pytać: „Dlacze
go mnie bijesz?”.

— To oni się z M. przyjaźnili?

— Gdzie tam! Staszek się z nikim nie przyjaźnił, bo kto by się z takim przyjaźnił? 
Tylko byli sąsiadami. Ale skoro zapytał: „Dlaczego mnie bijesz?”, to widocznie nie 
wiedział nawet, co chce zrobić. Tak go kilka razy odratowali.

— Czy on się zadawał z tym homoseksualistą?

— Nie, to tamten, on go w łaściw ie . chyba zgwałcił. On jest słynny z tego. On go 
przydusił, może dostał szału, może chciał się tylko zaspokoić, a nie chciał zrobić mu 
krzywdy. M o ż e .

[18]

— Proszę Pani! To był normalny człowiek, on nie był psychiczny, bo on był wcześ
niej w wojsku, czyli nie był psychiczny. On tylko potem się taki zrobił przez kobietę 
i jej rodziców. Ona nie chciała z nim tego (!), ale chciała z innymi. A jej rodzice to 
pochwalali, a jemu dokuczali. Znaleźli sobie we trójkę chłopa do roboty. On był 
potem trochę przygnębiony i załamany. ( . )  A ten Anioł to też był mądry chłop — 
na zebraniu zawsze zabierał głos. Zawsze miał swoje zdanie, tylko na koniec się 
Aniołem zastawiał.

[19]

— No, jemu coś się ro b i ło .

— Takie tiki miał, odruchy. Chodził z językiem na wierzchu. Ale później już zacze
piał. A  jak miał ataki, to go karetka zabierała.

— A umarł normalnie?

— N o .  Tak, normalnie.

— Tyle, że go znaleźli po paru dniach, ale był prokurator i policja. Sprawdzali. ( . )

— Ci teściowie go tak wspomogli.

— Czyli przez nich.
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— Może też przez żonę się zamartwiał, jak zmarła. Potem wrócił na B.

— Bo z żoną mieszkał w Z.

— Nie, on nie był agresywny. Tutaj mieszkał z matką.

— A jak z matką żył?

— No, dosyć dobrze.

— No nieee... Ona sie z nim miała! Miał te swoje zagrania. Umęczyła się ko
biecina.

— Czasem dostawał taki paraliż, to go zabierali. Potem odwozili. Miał papiery.

— Nieraz straszne miny robił. Język wystawiał. (...)

[20]

— Samotny był, uprawiał gospodarstwo, krowę mu się czasem zdarzyło w lutym na 
śnieg wyprowadzić. (...)

—  Umarł.

— Siedział przy kuchni, na siedząco umarł, też nie wiadomo, czy co wypił, czy co.

— A on pomagał innym ludziom?

— Eee! Pomagał, był nieszkodliwy, tak se żył. (...)

— Miał żonę i dzieci, żona go opuściła, wyszła za innego, urodziła bliźniaki i nie 
przeżyła, też jej to na dobre nie wyszło. (...)

[24]

— Był tu taki jeden. nawet w wojsku służył, czyli na początku nie był głupi, był 
zdrowy, w straży był, p rzysto jny . Potem się ożenił, ale takiego teścia zdobył, że 
ten go cepami strasznie b i ł .  io n  tak był obity, że od t e g o .  t a k .  n o .  zg łu p ia ł. 
potem ta żona go już nie c h c ia ła . On się nazywał Staszek O. ... s ą s ia d .  obok.

— A jak go ten teść tak pobił, to...

— To go od razu z fabryki zw o ln ili. ten teść go w y g n a ł. ( . )

— Żona miała pięciu kolejnych, a dwudziestu n ieznanych .

— A dzieci?

— Jak chciał się z nimi widywać, to musiał przynosić pieniążek i pukać w okienni
ce, nie mógł wchodzić do d o m u .  (...)

— A jak ludzie na to patrzyli? Wiedzieli?

— W ied z ie li. jak to na w s i .  każdy poznał po n i m .  on był w J., w tym szp ita lu . 
(...) Ze dwa l a t a .  potem go zwolnili do domu.
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— (...) Żona wpadła pod samochód, wysiadała z autobusu, ale nawet jak żyła, to tu 
do niego nie przychodziła . dzieci też n i e .  nawet nie wiem, czy były te córki na je 
go p o g rz eb ie . (...)

— A on sobie innej kobiety nie znalazł?

— Nie szukał. Był strasznie zakochany i o te dzieci dbał. Córkom nie było wolno do 
ojca wychodzić na pole. (...)

— Mówili, że teść jest niedobry, ale na mówieniu się skończyło. To podobno taka 
niedobra rodzina. Szukali pewnie takiego nieświadomego do wykorzystania. No 
bo ta żona nawet z nimi przy nim urzędowała. A  Staszek po nocach mełł ziarno dla 
siebie, dla teściów i nawet dla tych, co do żony przychodzili. Mieli go za głupka. On 
dopiero tam przygłupiał tak naprawdę. To chyba od tych cepów. (...)

— Miał krowę, później dwie. On był pracowity, ciągle chodził do roboty. Urobił 
się w życiu. A  ludzie go wykorzystali. Różni są ludzie. Pomagał im za darmo.

— (...) On miał parę takich domów, do których lubił zajrzeć. Ale żeby go kto za
praszał? Ale w każdej chwili mógł na niego „odcień” paść.

Utopiony w Studni

Nieślubny syn, stary kawaler. Znaleziony martwy w studni. Zmarł na rok przed 
badaniami w wieku około 55 lat. Opisywany jako ofiara rodziny — matki i ciotek, 
starych panien — traktującej go jako siłę roboczą i niepozwalającej na normal
ne kontakty z otoczeniem i ożenek. Bardzo pracowity, dobry gospodarz. Zgi
nął w niewyjaśnionych okolicznościach: znaleziono go martwego w zamkniętej 
studni.

[26]

— A jak to było, jak taka panna miała dziecko?

— Bywało, bywało. Teraz to tak nie ma strasznie. Tu sąsiadka miała, to myślała, że 
jej się świat zawali, jak jej te siostry starsze jej nagadywały. Jakie krzyki, jak się kłó
ciły, jak tego, jakie wrzaski, jakby kogo mordowali. Taka Maryśka. Mówię jej: 
„Przecież to nie diabeł się urodzi, ino dziecko, to co ty się, przyda się”. I rzeczywi
ście się przydał, bo żadna się nie wydała i tak im się przydał ten chłopak, i, wie Pani, 
one wszystkie poumierały, matka jeszcze została, a on się teraz utopił. ( . )  W wo
dzie, w studni. (...)

— A taki dziwak był, Boże. Może i by się ożenił i z kim. A tak se wzion do głowy, że 
tamte umarły, matka ma już 80 lat i zostanie sam, i co on będzie sam robił, jak ta 
matka umrze, i zostawił matkę samą! On kiedyś chodził do jakisi wdowy, ale matka 
powiedziała, że na czyje dzieci nie będzie robić, bo to pewnie albo by on tam po
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szedł, albo ją tu przyprowadził. A  teraz musiała czyje dzieci wziąć, bo jak on się te
go, to wzięła obcych ludzi, bo co sama będzie robić. (...)

— On się utopił teraz, w lecie, to miał 54 lata. (...)

— A wcześniej czemu się nie żenił? Też mu matka nie dała?

— Też tak, żeby nigdzie nie wyszedł, żeby nigdzie wódki nie wypił, żeby nigdzie nie 
zapalił, ino majątek, majątek, krów, dom wybudował, tylko majątek, majątek, ma
jątek, a tu trzeba o życiu pomyśleć! Majątki zostały i obcym ludziom pozapisywane.
(•••)

— Ale jak jeszcze żyły siostry, to też go tak pilnowały?

— A też, też. Tylko w polu mu kazały pracować, żeby nigdzie nie wyszedł, żeby się 
z nikim nie spotkał. (...) Gospodarny był strasznie, taki robotny, taki gospodarny. 
No może Pani wiedzieć, że on nigdzie nie pracował, ino tyle co z tą matką, matka 
miała rentę. Z  ty renty i z ty gospodarki wybudował i dom, i stajnie, dziewięcioro 
bydła w stajni chowoł, tak robiły, tak robiły, ziemniaki kontraktował, sprzedawał 
i zboże, i tak ojejejej, jak on to, taką głowę miał do wszystkiego i co to się na ostatku 
stało!

— On z Sz. był, tak?

— To jest, on jest nawet sąsiad w £., tam gdzie ja mieszkałam. Jeszcze tam w domu 
byłam, jak ona go miała za pannę. (...) No każdy perswadował tym siostrom, bo 
one się tak ciskały strasznie, moja mama nieraz mówiła, że no trudno, stało się i już, 
teraz urodzi i będzie mieć, i chować.

— A co z tym chłopakiem?

— A ten chłopak też się z nią nie ożenił, bo znowuż matka mu nie dała.

— A on chciał?

— Niby tak, ale jakby tak strasznie chciał, to by się i przecież ożenił. Gdzie ta. Ona 
była i wygadywała, ale jakby tak bardzo chciał, to by się ożenił. Ona tak nim późni 
wzgardziła, to i kupił jej dwa morgi pola na to dziecko. Nie pracował, to tam nie 
wiem, czy coś jej dawał na to dziecko, jak grosik miał, to to pole kupił chłopakowi, 
to trochę załagodził. Późni gospodarzyły na tym wszystkim i chowały to dziecko, 
a on taki gospodarny był późni, ojejej. Jakie odmiany, zboża, pszenicy, wykontrak- 
tował, ziemniaków, w szystko .

— To pewnie panny go miały na oku? Pewnie chciały się wydać za niego?

— No jak był młody, to tak, ale on nigdzie za pannami nie szedł ani nic, mama
i ciotki. Jak był starszy, to mu tak pewnie przychodziło do głowy, że te ciotki umrą, 
no to się tam spotykał z tą wdową, ale mu ta matka nie dała, potem się wzion i uto
pił. (_) No co to się stało, nie mógł się nikt pogodzić, co to się stało. Jak potrafił do
studni wleźć i jeszcze zaprzeć te studnie za sobą.
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— A te siostry, to czemu się nie wydały?

— Ta jedna, to nie chciała, ta najstarsza, ta druga, młodszo, to tak chodził do ni ten, 
co to dziecko miał z tamtą. Chodził, chodził cały czas, ona by się wydała, ale tamten 
siedział i nie dopuścił tego drugiego chłopoka. No to ona tamtego odstawiła, a ten 
ją wtedy zostawił i chwycił się ty młodszy siostry. To była głupota, jakby tak napra
wdę był... Moją siostrę rzucił chłopak i do mnie przyszedł, to bym go przecież w ty
łek kopła. Nie widzi wcześni? Jak mu się tam ta lepi podobała, to niech idzie do 
tamty, a nie tego. A ten tamtą zostawił, drugą obrobił i obie zostawił.

— To kogo winili za tę ciążę?

— A obydwoje, bo matka obwiniała strasznie jego, nie chciała, żeby się spotykali, 
to on szedł z jedny strony w krzaki, ona z drugi i tam się spotykali. A  jakby nie chcia
ła, toby nie poszła przecie.

Głupi O.1

Zachorował psychicznie dopiero w późnym wieku, wcześniej szanowany gospo
darz. Miał żonę i dzieci. Zmarł na trzy lata przed badaniami. Uważa się, że był 
przez rodzinę przetrzymywany latami w zamknięciu i wypuszczany tylko nocą. 
Pośmiewisko otoczenia, szczególnie dzieci, z powodu zachowań (sprzątanie 
przystanków, zbieranie śmieci etc.) i ubioru. Filozof. Jego choroba według jednej 
wersji jest karą Bożą za złe traktowanie rodziców, w innej —wynikiem konfliktu 
z sąsiadem.

[91]

— Zrazu to był mądry facet.

— Tam się pomieniał z sąsiadem za owce. I te owce jego potem ten sąsiad nazad 
wziął i on se nie mógł darować. I tak się sądowali. Ze sześć lat się sądowali. I chyba 
przegrał. I zwariowało mu się. A był normalny chłop. (...)

— On nie był głupi. On później tego. Bo jak inny głupi, to później by się tam wybrał 
i poszedł tam. A on nie. On taki miał pokoik na górze.

— On ze cztery lata nie wychodził z chałupy wcale. Brodę taką miał.

— Mówili, że w wieczór wychodził. (...)

— Jego coś, jak tu szosy nie było, napadało. Przyszedł tu, wziął konia, robił rowy, 
żeby woda schodziła. Na szosie porządki robił.

— A to jak jeszcze chodził.

1 Ojciec Jani.
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— Dołki zasypywał. Przystanki zmiatał.

— A nabrał raz worek konserwów i z konserwami w PKS wlazł i gadał głośno. 
Śmiechu było od przystanku do przystanku. Ale jak przyszedł na przystanek, 
a brudno było, to gałęzi gdzieś złamał w rowie i pozamiatał. I to tak zrazu chodził, 
chodził, a potem jak wlazł do chałupy, tak ...

— Ze cztery lata siedział.

— Mówiła O., że w nocy wychodził na podwórze.

— Ja też słyszałam, że w nocy chodził.

— A ona mu tam zaniesła ze dwa razy jeść. Fajki mu też tam zanieśli. Ze dwa razy 
na dzień mu zanieśli jeść. Bo sama widziałam, jak mu nosili. (...)

— To nieraz go brało i puszczało.

— A przecież on w R. siedział parę razy, co mu tam trochę ubili. To przyszedł i był 
normalny. I konia trzymał, i w polu robił.

— On normalny był, tylko lubiał sobie wypić czasem. Jak se po kieliszku, to mu się 
od razu gorzej robiło. Już mu do głowy przychodziło. (...)

— A specjalnie mówił coś do śmiechu?

— Specjalnie żeby się śmiać.

— A on wiedział, czy to je dobre? Jak jemu już tu o.

— Wybijało.

— On nie wiedział. Coś powiedział, a ludzie cha, cha, cha. On z B. do Ł. siadał 
[do autobusu].

— On się cieszył z tego.

— To już jego znali.

— Gdzieś jakiś stary lemiesz, gdzie jakie stare co, żelazo, sznurek wziął i tak ciąg
nął z tyłu.

— To jak małe dziecko. Już taki człowiek jak małe dziecko. Już mu rozum wysechł.

— Już ta żyłeczka do rozumu wysychała. (...)

— Jak chodził, to tak tego, a później jak już wlazł na górę. On tam miał taki pokoik 
mały. Ja widziałam, ja tam byłam. Ja tam wlazłam, patrzę zarośnięty. Ja mówię 
do O.: „Ja zobaczę O.”. No to chodź, no to poszłam. To tak stał stół i jakaś leżanka, 
a on tak w kącie o tak o (kobieta się zgarbiła, skuliła i zrobiła naburmuszoną minę). 
A ja przecie zawsze z nim rozmawiała i niczym się do niego nie odezwała. O. kazała 
mi się tam do niego, ja widzę, to bidne siedzi. Jak zobaczył obcego, to tak (tym ra
zem kobieta zrobiła wystraszone oczy). A  kiedyś to przecież, jak on ze mnie i Paulci 
wiele złości ponarabiał. On umiał. Jak jeszcze kiedyś, kiedyś. Mieliśmy tu pole po
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sąsiedzku, to on, co mu do łba trzasło, jak mnie zobaczył, mówi: „Oj, Stacha. Mówi
ła Paulcia, że u was takie malutkie guzki na pszenicy są”. Ja się już nerwuję, bo nie
prawda. Zobaczył Paulczynę: „Oj Paulczycho, jak się Stacha z was śmiała, że u was 
takie malutkie guzki na pszenicy”. A  Paulczycha na mnie jedzie.

— Ponapuszczał.

— Tak chciał nas na siebie ponapuszczać. Jeszcze jak za młodych lat. Jak konia na 
noc wypuszczał, żeby mu się popasł. Gdzie będzie się pasł, czy w pszenicy, to co je 
go to obchodzi. (...)

— A czy jak zmarł, to ludzie żałowali?

— [Wszyscy:] E, nie.

— Bo to już każdy zap o m n ia ł.

— Zapomniał, bo nie wychodził od czterech lat, nie kontaktował się z ludźmi i nikt 
jego nie widział. (...)

— To znaczy mi nie chodzi, czyjego żałowali, ale czy ludzie żałowali, że nie ma już 
takiej osoby, która żartuje, z której można się pośmiać?

— A to nieraz mówili, że jak O. był, to było fajnie.

— Tak. Przystanek zamiótł czy coś. Na przystanku to zawsze było czysto.

[92]

— On na rozumie błądził, z Szujem sąsiadem się sądzili i on się załamał. Biedniej
szy był, tam ten go po sądach ciągał. (...)

— Nikomu nic nie robił. Chodził, z a m ia ta ł. można było się z nim mądrze doga
dać. On taki biedny był. Jak mu coś zrobiło się, to opowiadał, historię wymyślał, by
łem tu, byłem tam. (...)

— Jak był mądrzejszy jeszcze, to Lolka tutaj chodziła i mówiła, że takie fajne rzeczy 
mówi. (...) To znaczy Lolka mi mówiła, że on był jedynak w domu i znęcał się nad 
rodzicami, on ojca wygnał do obory spać. I ludzie mówili, że go tak Pan Bóg skarał 
za grzechy. On chyba to robił, bo on był taki. Taki rozkoszny. Filozof. (...)

— Taki, co mu się wydaje, że jest najmądrzejszy. (...)

— Tak, brodę zapuścił, w łachach chodził, jedno długie, drugie krótsze, tak chodził 
z paliczką i jak dzieciaki stały, to podszedł i zrobił łuuu. Tak straszył, a dzieciaki się 
jeszcze z nim drażniły. Nieraz na przystanku zamiatał, to jak się go ludzie pytali, co 
robi, to mówił: „Jak wy nie umiecie, prostaki, to ja was nauczę”. Nikt na to nie 
zwracał uwagi. Miał fioła, potem pod koniec to tylko w nocy wychodził. (...)

— Jak jest normalny, to wszyscy razem z nim wesoło, no a jak jest groźny, to już wo
lą unikać.
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Marian M.

Z m arły  n a  ro k  p rzed  badan iam i, w w ieku około  65 lat, stary kaw aler. N iedoszły 
ksiądz, chory psychicznie. Z achorow ał w trakc ie  nauk i w sem inarium  duchow 
nym. W edle jednych relacji skończył sem inarium  i był pom ocnik iem  księdza, w e
dług innych —  w ogóle go n ie zaczął. P odkreślane  są jednocześn ie  w ykształcenie 
i dziwaczne zachow anie, w yobcowanie, sam otnictw o. Jako  ważny podejm ow any 
jes t w ątek  choroby psychicznej n a  sku tek  intensyw nej nauki.

[89]

— (...) Poszed do seminarium i prawdopodobnie mu święcenia brakowało, no ale 
dostał szajby czy tam, jak to nazwać, i żył samotnie, miał brata naprzeciwko, miał 
rodzinę, ale samotnie żył. No ten z kolei to miał taką mentalność, że po polach la
tał, po polach, po lasach, od ludzi uciekał, wie Pani. ( . )  Z  nikim nie rozmawiał, do 
nikogo się nie odzywał. Nie wiem, jak tam w domu, ale często go w id zia łem . jak 
tam se pomyślał jakiś kierunek i całymi dniami, tam se wziął jakieś klamoty czy tor
bę, kawałek chleba tam zawsze niósł ze sobą, i takim samotnikiem był. (...)

— No nie wiem, jedni mówią, że z nauki, inni, że przez ciężar [?], bo t a k .  No trud
no mi jest powiedzieć. (...)

— A myśli Pan, że może się tak zrobić z przeuczenia właśnie?

— A Pani w to nie wierzy? Wie Pani, ja też nie jestem psychologiem, nie chcę tu 
różnych in te rp re tac ji. (...)

— Może chciał co innego, wie Pani, coś innego wiedział. Ktoś inny go po pros
tu kierował, co innego mu tłumaczył. No to były wtedy inne czasy, nie mógł się 
z tym pogodzić albo coś, wie P a n i .  Odbiło mu c o ś .  Tu jest jeszcze kilku takich 
czubków.

[84]

— I mądry był. I uczył się już, już był po wyświęceniu, nawet w sutannie chodził! Po 
tym, ja wiem co to się stało? Zgłupiał. Niby przyszed do domu i nic tam głupiego, 
n ik o m u . ale zawsze jak szed! Zamyślił się tak! A jak nie, to do pociągu, z pociągu! 
Pojechał w jedne strone, w drugie strone. Kolejarze to już mu nic nie mówili, bo 
wiedzieli, że on jest taki pomylony. (...)

— A podobno modlił się, gdzieś na polach?

— No modlił się, modlił. ( . )  No nie rozmawiał z ludźmi, sadził drzewka przy dro
dze. No nie był już normalny.

[85]

— I jemu się stało, bo przecież to był normalny chłopak, mężczyzna. On skończył 
studia, na KU L-u historię skończył, a później był w seminarium. Nie wiem, jaki
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tam był, czy miał przeładowane może, przemęczenie takie psychiczne, bo on za
miast sześć lat, to on w przeciągu czterech podobno to kończył. No i po pierwszym 
roku pojechał, we wrześniu i... no i już... (...) No, więc on był ode mnie starszy
0 trzy lata i on miał jakieś po prostu jeszcze jako dziecko. Zawsze miał, no po pros
tu, no bo to jakieś dziecinne takie było, że jak ten dzieciak się bawił, to zawsze bawił 
się w grabarza! (trochę ze śmiechem, ochrypłym głosem) No i robił groby: że to dla 
jego dziadka, w u jk a .  Tylko ja  nie pamiętam, jak to było, ale dostał zeza rażącego. 
No dzieci bywają złośliwe na wsi, ale kogo to nie przezywają! Tak że on później, jak 
był już w liceum, to tak stronił od ludzi. Nie miał takiego kontaktu z ludźmi, nie był 
taki otwarty na ludzi. A  później właśnie, jak poszedł do seminarium, już ze studiów 
przyjeżdżał, a on pracował wcześniej w jakiejś bibliotece czy gdzieś, i jak przyje
chał, to akurat jego wujek zabił się, taka była tragedia. To jak on cioci tłumaczył, 
jak on takimi po prostu cytatami z Pisma Świętego, tak bardzo po k ap łań sk u . No
1 wtedy przychodził i do nas, i kiedyś został na poczęstunek, i nawet mamusia moja 
mówiła: „O, widać, że znalazł się w odpowiednim miejscu!”. A  co się później stało, 
to nie wiem. Bo pojechał po wakacjach, po pierwszym roku, przyjechał w sutannie, 
chodził z t a c ą .  I mamusia mówi: „Jaki to inny człowiek! Widać, że miał powoła
nie!”. I tak rok był w tym seminarium, a potym pojechał, ale już nie przyjechał wię
cej, znaczy dłuższy czas go nie było. Później wrócił z tego, z t e g o .  no bo był jeszcze 
w szpitalu, ale jak to dokładnie, to trzeba by rodziny pytać. Coś tam, że stryj jego na 
własne żądanie go wypisał, no w każdym razie przyjechał tutaj i tu rodzice byli obo
je, i on był przy rodzicach. I do kościoła, to był taki okres, że codziennie chodził do 
kościoła, a później w ogóle nie chodził! Gdzieś podróżował, w pociągach go tam 
widzieli, to tam gdzieś w lesie przesiadywał. Taki był samotnik. No ale wcześniej to 
pomagał tym rodzicom: pas krowe, w polu przy żniwach, a później nie robił już nic! 
Kompletnie nic. Z  początku to chcieli go na nauczyciela i mówi: „Ide do tego, ale 
do jego ojca, nie do niego, on nic od rzeczy nie mówi, to idę”. A taki uparty. ( . )  No 
i ja się pytałam tej dziewczynki, czy wujek rozmawia. A  ta bratowa mówi: „O, aby 
zacząć z nim rozmawiać, to on bardzo lubi, a jeszcze jak się ta Halinka coś tam za
pyta, no to ja mówie, bardzo źle Halinka, że tak mało rozmawiasz, bo to jest prze
cież człowiek wykształcony, to dużo skorzysta. I mówie, że i jemu by było przyje
mnie”. ( . )  Ja nie wiem, ja tego nie słyszałam, ale podobno czasem tak krzyczał, że 
ma jakieś takie napady, że wykrzykiwał sam do siebie, że chciałby wyładować tą 
swoją krzywdę, ten bunt psychiczny, no nie wiedział, do kogo mieć p re te n s ję . 
( . )  Matka opowiadała, że później jak już był w domu, to mi się serce kraje, jak on 
wyjmie tą sutannę, poogląda, poprzym ierza. Miał bardzo dużo książek i ciągle 
kupował książki. Bo wystarał się o rentę i czysto tam tak miał. ( . )

— A nie wiem z czego, tak matka mówiła, [że od nauki], a ludzie to zaraz doszukują 
się: a to przez dziewczynę, a to przez c o ś .  to nie ma co powtarzać. A to zaraz do
myślają s i ę .  Ale dlaczego mu się to stało, to nie wiem, bo przecież normalnie 
skończył studia, to nie miał żadnych tych, później już p ra co w a ł. A co to się stało? 
( . )
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— Ee, proszę Panią, jakby nie był chory, toby szed do ludzi, bo przecież... cos było 
w nim. Cos było w nim! Z  początku to, tak jak mówie, jeszcze pomagał przy żni
wach, snopkach, a później już takie zniechęcenie takie, jakaś apatia. Zobojętniał 
na wszystko. Nie wiem, to na to by trzeba psychiatrii albo co.

— Ale on nie leczył się gdzieś w zakładzie?

— A tego właśnie ja nie wiem. Matka zawsze mówiła mu: „Jedź do lekarza, lecz 
się!” — „To ty jedź! Tobie się trzeba leczyć, nie mnie”. Dała mu pieniądze na leka
rza, to zaniósł na mszę. Mówiła: „Dam ci pieniądze, tylko jedź!”. A  jak o  tą rentę 
wystarał się, to musiał mieć orzeczenie lekarskie, a jak to zdobył, to nie wiem, bo 
do nikogo się nie odzywał z tym. Tylko, że miał je d n a k .  skoro miał, po prostu 
świadomość, że mu będzie to potrzebne i jakoś potrafił sobie to załatwić, to nie by
ło tak źle z nim jeszcze. A  zresztą ja nie wiem, czy było z nim bardzo źle, nikt nie 
wie. Nikt nie siedział we wnętrzu jego.

[86]

— On był na szkole.

— Gdzieś może już był w jakiej parafii?

— A był tam, był. Jemu się tam w szkole coś tam pokręciło w głowie, i tak go zwol
nili.

— A Pani myśli, że takie inne ło, takie tego, a ja raz czytałam w gazecie Pani, że jed
nych rodziców syn tak się bardzo dobrze uczył, że jak ta matka pojechała na te wy- 
wiadówke, to z tej wywiadówki, jak wyszła, to sama nie wiedziała, ż e .  no nogami 
nie dotykała do ziemi z tej radości. Że ten syn tak się dobrze uczy. Pani! Coś się zro
biło m u . !  Hę! Nie wiadomo, co się zrobiło! (...) No niezdolny był później do tej 
nauki i koniec. Z  tej nauki, z tej radości. ( . )  A  no właśnie, coś gdzieś mózg nie 
mógł wytrzymać tego, tej mądrości, co on wykorzystywał. Coś mu się tam zrobiło, 
podziałało. ( . )

— To głupi miał księdzem być? ( . )

— A gdzie on tam był głupi?! Ani tej głupoty nie było po nim widać.

— Ale nie był mądry, bo jakby był normalny, toby był księdzem.

[97]

— Jak to był ten tu na M., co zmarł niedawno? On na księdza się uczył, tak? On to 
się bardzo dobrze uczył! On te filologie polskie czy jakoś coś tam studiował, chyba 
nawet skończył, bo chyba i księdzem był?

— No, był. I później tak mu już c o ś .

— Taki dziwak się zrobił, brodę taką zapuścił, po prostu takie pustelnicze życie 
prowadził, nigdzie nie wychodził. ( . )
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— I to przystojny gość był, bardzo ładny i co? Widać z nauki, bo jak on potrafił 
w jednym roku dwa lata studiów przerobić?! No to za dużo tego było. A znowóż się 
tak zdarza, że jedne przez dziewczyne, inne przez to, inne przez... no różnie. 
W wojsku zdarza się też, że ktoś nie wytrzymuje tego i coś tam sobie zrobi.

2. Codzienność: opowieści o osobach żyjących 

Rodzina M.

M aniuś M ., kaw aler, w w ieku około  30 lat. C hory psychicznie, uczęszczał do szko
ły specjalnej. C hodzi po  wsi, zagaduje, zna wszystkich, bardzo  „tow arzyski” . M a 
obsesję n a  tem at m ałżeństw a. P róbow ał flirtow ać z dziewczyną, rów nież cho rą  
um ysłowo. O jciec upośledzony lub chory psychicznie, p o d o b n ie  b ra t. M atka, ja 
ko s iero ta  bez dom u, służąca, wyszła za niego m im o upośledzenia.

[89]

— Tamten [Maniek M.] tak, koniecznie, on to: „Już sie żenie, już sie żenie!”. Ale 
a to ta mu nie pasuje, ta nie pasuje, ta głupia! Ta go nie chce! I już sie żenie! Już sie 
żenie! I jeszcze to sie ożenie na wsi, t o .  I: kiedy na mnie kolejka przyjdzie! (śm
iech) Ale to już inna historia, to już śmieszny taki chłopak jest. (...) Niektórzy go 
podpuszczają, ale on przeważnie sam, no bo on nikogo się nie boi, nikogo się nie 
wstydzi, on sam. Zresztą nikt tam specjalnie mu nie szkodzi, nie ściga, on sam przy
chodzi, powie: „Daj zapalić” czy tam co i kobitki się czepi, i chłopa: „A tu mam 
dziewczynę, a tu się bede żenił, o tu kolejka już mi mija!”. Na temat dziewczyn to 
on znowu m a .  On by chciał koniecznie się ożenić! (śmiech) (...) Taka normalna 
dziewczyna jak. no normalna po prostu, nie? Według nas normalna, no nie 
wiem, czy ja jestem też normalny, bo k a ż d y . nie b ę d e .  subiektywnie po prostu, 
na swój tem at wydawał, ale tak mi się wydaje, że normalny człowiek traktuje go ja
ko czubka niby. No bo jest niedorozwinięty. No i pójdzie do niego? A z kolei czu
bek z czubkiem, no tak prymitywnie po prostu z Panią rozmawiam, nie, czubek 
z czubkiem znowu się związać, to t e ż .  Kto się będzie opiekował nimi później? Ja 
nie wiem nawet, czy on potrafi sobie jajko ugotować, herbaty zrobić, kanapkę, 
a dopiero cośi w domu? ( . )  O to chodzi właśnie. I takie zwiąże się jedno z drugim, 
takich prymitywnych ludzi dwoje, narobią znowu czubków, naprodukują (śmiech) 
i kto się będzie opiekował tym wszystkim? (...)

— Tak mi się wydaje, że to są genetyczne, bo on ma ojca takiego też niedorozwi
niętego, ten Maniuś, matka też nie bardzo, no trochę mądrzejsza, ona tym wszyst
kim kieruje, ale tak mi się wydaje, że to są genetyczne sprawy, no wie Pani. ( . )  No, 
bo tak samo ma brata, który tak samo j e s t .  który jest troszkę mądrzejszy od niego,
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ale też jest niedorozwinięty... (...) No Maniek to z kolei z każdym. Czy kobieta, czy 
panienka, czy starsza, czy staruszek, to podejdzie, się przywita, pogada, pośmieje 
się i .  (tu: mężczyzna usiłował naśladować Mańka, jąkając się i trząchając) no i ru
chy takie ma. No i tylko o żeniaczce, o dziewczynach. (...)

— No tak jak mówię, ojca ma też takiego trochę niedorozwiniętego, już staruszek, 
prawie z domu nie wychodzi, matka też nie bardzo — nie wiem, kto ich tam poże
nił, jak się dobrali ze sobą. I takich dwoje chłopaków spłodzili, no ten drugi to niby 
taki spokojniejszy jest, a drugi znowu za dziewczynami. Nie jest szkodliwy! Nie 
gwałci, nikogo nie atakuje, ty lk o .  taki bardziej towarzyski. (...)

— No tak (śmiech), rozpędzi się, to leci przez całą wieś, a to na rower wsiądzie, on 
musi wszystko wiedzieć.

[95]

[Do moich rozmówców przyszedł chłopak. Był to Głupi Maniuś] (...)

— M ajdan to dziura? (do Mańka)

— Ty się nie śmiej z nas, bo my siedzimy w chałupie, a ty masz dom murowany!

— Maniek: (niewyraźnie) Ja tu nie chce mieszkać.

— A dlaczego mieszkasz? Nikt cię tu nie uwiązał.

— Maniek: Hm! (śmiech)

— Ee! Jak się ożeni, będzie miał żonkę, to będzie siedział!

— Maniek: W mieście!

— Wolisz do miasta jechać? Tak?

— Maniek: W mieście mnie lepij jest!

— W domu mama wszystko ugotuje, jeść da. Krowa jest, mleko jest, no co ci je 
szcze brak?

— Maniek: A wszystkie ludzie znają mnie!

— Że cię znają? A ty chciałbyś, żeby cię nie znali?

— Maniek: Noo!

— No to co? Każdy wie, jak się nazywasz, to nie ma się czego wstydzić ani bać! (...)

— Czasem, może trochę dokuczają, tak?

— Maniek: Noo, podłe są ludzie!

— No ja już sama wiem! Nie musisz mi mówić, ja wiem! Ja ciebie znałam od małe
go dziecka! Jeszcze ojciec był młody chłopak, jak pamiętam.

— Maniek: No, h m .
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— Ale co ci mówią? (...)

— Maniek: Noo. Gupoty gadają!

— Nie słuchaj wszystkich ludzi. Słuchaj tylko takich, co ci dobrze gadają. A  co ci 
ktoś źle mówi albo się śmieje, to nie słuchaj! Nie warto. (...)

— A ile masz lat?

— Maniek: Ja na plecach nie nosze!

— Mówi, że na plecach lat nie nosi.

— Maniek: (śmiech) Hymm! (...)

— Dwadzieścia siedem!

— Maniek: Cooo?!

— No dwadzieścia siedem.

— Maniek: To gdzie to było! Gdzie, chłopie! (...)

— Tak, jak do T. jeździł, do S. na zab aw y .

— No czasem bywają. U  nas też kiedyś były, ale t e r a z .

— Maniek: Tera nie ma! Tera meble są!

— Cicho! Meble są? A tak, zrobili tam sklep meblowy.

— A też pomagasz rodzicom?

— Maniek: Noo, jak trzeba, jak jest robota.

— A ciężka praca na polu?

— Maniek: No trocha jest. Samo nie przyjdzie.

[84]

— No głupi! Psychicznie chory! (śmiech) (...)

— Ja wiem? Może i po ojcu. Ojciec też t a k i .  (niewyraźnie) No też taki ni głupi, ni 
mądry! No chodził do tartaku do pracy, no chodził, bo przecież musiał z czegoś żyć, 
ale mądry, normalny nie jest. ( . )

— Mnie to się czasami nie chce gadać, przyjdzie on, to naopowiada, teraz to tak nie 
przychodzi, ale w lecie, jak siedzę na ławce, to on zawsze przyleci do mnie i: „Wisz 
Pani, wisz Pani” — tak opowiada, ja mu przyznaje, mnie to t a m .  Ten brat to taki 
trochę mądrzejszy. Coś tak tyle nie biega, a ten: bieg rano zawsze, bieg, później 
bieg! Ile on razy na dzień przebiegnie?! (...)

— A co? Panna dzisiaj weźmie głupiego i będzie się z nim męczyć całe życie?! ( . )

— A ten ojciec jego też trochę nie tego, a ożenił się?
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— Bo kiedyś była bida, szła baba, ta dziewczyna była sierota, nie miała już ani mat
ki, ani ojca, to poszła, by pójść, by miała swój kąt chociaż, swoje mieszkanie. A  te
raz to tam mają w nosie! Patrzą tylko na morgi i chałupę! (...)

— Aa! Jeszcze jak rozmawia! A jak się cieszy, jak panienkę gdzie zobaczy! On za 
dziewczynkami ho, ho!

[85]

— A, Maniek! To jest psychicznie chory! To j u ż .  dwóch braci takich, ten starszy 
to jeszcze, gdyby się w normalnym środowisku wychowywał, to jeszcze, przecież on 
pracował. A  ten to był w szkole specjalnej, ale on tylko ciągle o żeniaczce myśli 
i mówi. (...) Wie Pani, jak to Pani powiedzieć, no przecież to widać po tej mowie, 
mowe ma bardzo niewyraźne i kogo spotka, to: „No, już się wszyscy pożenili z mo
jego!”, a trudno go zrozumieć nawet, „I już teraz na mnie kolej, bo ten się ożenił, 
ten się ożenił, to teraz na mnie kolej!”. Teraz zorganizowali taką jakąś, ja wiem, jak 
to się nazywa, czy to jakaś taka szkoła dla nich, tu w J. I tam jakoś ich, ja wiem, nie 
wiem. To jest po prostu tylko opieka, bo nauczyć to ich t a m .  jak on ma 30 lat, już 
ponad, to ich guziki uczą przyszywać, to tam jakieś. no podobno ten ośrodek to 
jest bardzo jakiś nowoczesny. No i tam nawet zdjęcie było w gazecie, tego ośrodka. 
(...)

— To dziedziczne może być?

— Taak, bo ojciec jest psychicznie chory. A  właśnie ten drugi syn, to m o ż e .  bo on 
nikogo nie zaczepia, nie mówi tak. No w tartaku robił, to tam mówili robotnicy, że 
jemu jak podchodzili, jak się z nim ktoś witał, podał mu ręke, to on bardzo był z te
go zadowolony, że go się normalnie traktuje. Odczuwał to, ż e .  ale że i robotnicy 
stare c h ło p y . a to mu palec do dupy wsadzili, bo lu d z ie .  I z tego by może jeszcze 
ludzie byli, ale z tego? (...)

— A, bo on do jednej chodził. Raz kiedyś mi tam przyszedł, czyja mam kogoś we 
F., bo tam był w szkole specjalnej i tam dziewczynka była z F., i on chce list napisać, 
i on nie wie jak. Ja mówie: „No to mama ci pomoże!” — „Moja mama mi nie pomo
że, ale ja przyjdę do Pani”. Ja mówie: „Dobrze, przyjdź, to ja ci napiszę”. (śmiech) 
I tutaj są takie dziewczynki właśnie, dwie upośledzone, jedna to od początku, jakaś 
taka, urodziła się już. A  druga to później, nie wiem, co się stało, że ona tą psychicz
ną chorobę dostała. No to on przecież to do jednej, to do drugiej, kiedyś do mnie, 
żejuż się będzie żenił. (...) Może ona by i t a m .  Ale to gdzież dwoje głupich poże
nić?! Rodzice tej dziewczyny, no po prostu matka pilnowała, żeby nie było jakiegoś 
tam sk a n d a lu . ( . )  Nie, nie, to nie można, bo u nich ojciec był tylko upośledzony, 
matka nie za mądra, bo nieuczona, ale normalna. I dwóch takich debilów, a prze
c i e ż .  a co dopiero, jak dwoje takich by było. A przecież to swoje te (ciszej) popędy 
też mają. No to nieszczęście. (...) Przypuszczam, że on tą swoją inność jakoś od
czuwa, ale nie wiem jak t a m .  czy jemu to przykrość sprawia, czy mu to o b o ję tn e . 
( . )  Gdzież t o .  No to dużo lat temu było i przyleciał tu, bo to jego imieniny były, 
ostatniego kwietnia — Mariana. No to przyleciał, miał cukierki i mówi [do sąsiad
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ki]: „Ciocia, kwiatek i życzenia!”. A  to on, że on ma imieniny i że mu kwiatek i ży
czenia złożyć. Ona mówi, że nie ma cukierków, a on: „Ja mam cukierki, ja poczę
stuje!”. No i ona, u mnie żonkile rosną, więc ona... On poszed w koniec, więc ona 
weszła do ogródka i mówi: „No już mu urwę!”. A  on mówi: „To twój ogródek? To 
c z e g o ś .” (śmiech) No i później przed wieczorem on przyszed no i do mnie, żeby 
mu złożyć życzenia, no to ja myślałam, że on jest jeszcze w tej szkole, więc mówię: 
„No cóż, Maniuś, życzę ci, żebyś zdrowy, żebyś się dobrze uczył, zdobył jakiś za
w ó d . ” — „Ja już się nauczył, ja już nie jestem w szkole!” — „No to cóż, ładnej 
dziewczyny, żebyś się szybko o ż e n i ł .”. Oo! Ja nie wiedziałam, że popadłamw czu
ły punkt! No i on mi zaczyna opowiadać, że on tam poznał we F. dziewczynę i żeby 
mu napisać list do tej dziewczyny, i tak.

— A on tak do wszystkich chodził z tymi życzeniami?

— No całą wsią szed! A czy do mieszkania zachodził, to nie wiem, bo go nieczęsto 
widuje. Teraz to synowa, jak idzie do autobusu, to go widzi, jak biega, to opowiada 
o tych swoich miłosnych przygodach, z kim się będzie ż e n i ł .

— I składali mu ludzie życzenia?

— No może tam jaka kobiecina, mężczyźni to raczej nie. Ale jak już jaka kobieta 
zrozumiała, o co mu chodzi, to mu złożyła. ( . )  Ale to wtedy zaczął mi opowiadać, 
tak jak ja mu powiedziałam, żeby się dobrze ożenił, a on mówi: „A ja się chciał 
truć”, od sąsiadki umarł młody chłopak, nie wiem, czy się tam zabił czy nie, dawno 
było, ja się tym nie zajmowała, „jak ten tu!”. Ja mówię: „Coś ty, Maniuś! A gdzież 
może się truć taki ładny chłopak!” — „Boja źle mówie!”. Ja mówie: „Maniuś, prze
cie tu, ja miałam kolegę, co jego ojciec był zupełnie, bo był niemową, i ożenił się, 
miał dzieci, dwóch synów, i jeden został inżynierem”. I jego to tak jakby podbudo
wało! ( . )  No on mi tylko takmówił, ale jabym  powiedziała, że on teraz jest jeszcze 
głupszy, jak b y ł .  że teraz by się na to nie zdobył. Może to było jeszcze niedługo po 
tej szkole w T., że teraz toby chyba nie rozumiał, że on źle mówi, że to mu może 
przeszkadzać w tym powodzeniu u dziewczyn. ( . )

— No idzie przez wieś, a gdzie on tam idzie, to nie wiem. Ale i w .  [?] można go 
spotkać, no teraz w dzień to nie, bo w tej „Drużynie A ”, jak to wnuczek mówi, jeź
dzi. Że to samochodem ich takim wożą, co to „Drużyna A ” ma.

[87]

— Aaa, teraz mi się przypomniało, rodzina M., no tak, po ty drugi stronie. No, to 
tam był taki niedorozwinięty, ożenił się, jest dwóch synów, ale też nie są normalni, 
nie może dobrze mówić. Ten jeden to ciągle gdzieś lata po wsi i do nas nieraz przy
chodzi i chwali się, że ma pannę i że będzie się żenił, każdy wie, że to i tak niepra
wda. (śmiech) ( . )

— To ta żona widziała, że on taki jest i wyszła za niego?

— Jak człowiek biedny, to mu się wydaje, że na tym skorzysta, tak jak i ona, kawa
łek ziemi było, dom już pobudowany. Uważała, że i tak sobie poprawi ten byt, bo
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nic nie miała, a dzisiaj to się martwi tymi synami. (...) Trudno powiedzieć, czy żału
je, bo nie miała za bardzo innego wyjścia. Starsza już była, po służbach chodziła, 
sierota. (...) Ona wiedziała, wszystko wiedziała, ona to całkiem świadomie zrobiła. 
Teraz się wystarała o ty rente dla nich, dla tych synów, teraz pieniędzy mają, im tam 
bieda nie jest, tylko to, że nie są tacy normalni, to jest źle.

[96]

— Taki M. chłopak, to on jest taki głupi, bracie. (...)

— A ich ojciec to w ogóle nic nie mówi, nagada, nagada i nie wiadomo co. (śmiech)

— Te chłopaki to mówią, ale też takie, o, roboty się nie czepi, cholera, a mają już po 
dwadzieścia lat.

— Też takie nie na miejscu, takie nie na miejscu, wiecznie cikają tak, wiecznie się 
żenią, wiecznie cikają tak.

— Jeden się zanadto chce żenić, bo to taki głupi, cholera, on już się będzie żenił, 
ale kto go chce? (...) Nikt go nie zechce, a cieka po wsi, kurwa go mać, kie jaka 
dziwka do niego pójdzie, eh! (...) Będzie ciekać, cholera, po wsi?! To trzeba z babą 
żyć! Trzeba co pomóc czy co, czy jak, czy w polu, a ten by tylko po wsi ciekał, wstaje 
rano i po wsi cieka, cholera. (...) Ale teraz burmistrz w J. takich wyzbierał i na sa
mochód, i teraz coś robią trocha, bo to płacić, płacić, a z tego nie ma nic! To ich tak 
trocha za łeb bierze, na samochód, głupich i do roboty. (...)

— Oj, to się śmieli z niego, [ojca] tam, w tartaku, jak takie bajki opowiadał.

— On tam taki naprawdę głupi, to on nie był, tylko taki śmieszny. (śmiech) Gadać 
nie mógł i wie Pan, że też się zdecydowała za niego pójść, cholera, to ja się dziwię.

— Oj, biedna była dziewczynina, nic nie miała.

— Oj, ja się dziwuje i też się dziwuje, że on się wydał, bo ja, jaki ojciec, takie dzieci, 
(śmiech) cholera. Ja to rozumiem, że ksiądz, to nie powinien takim ślubu dać, bo 
to, cholera, łatwo się rozchodzi, rozsyła po całym tym, cholera, głupoty takie. Ale 
ksiądz był, chyba, nie był stąd, że im ten ślub dał, ale tak uczciwie to z tego nie ma 
nic. (...)

— Ona była bidna, to za niego wyszła, ale ludzie się dziwowali, bo kto to widział coś 
takiego, Pani.

— Pole miał, tylko to. (...)

— Miała te bliźniaki, bo to bliźniaki były. Ten drugi chłopak jakby jeszcze jaki ład
niejszy był, to może by się tam ożenił, tylko, żeby go ktoś zech c ia ł. Nie z e c h c e .

— Tego, kurwa, to cieka tylko! To musi latać i spotkać taką, co też tak cieka po wsi, 
żeby tak z nim ciekała (śmiech), ale więcy takich ni ma, tylko on, cholera. (...) Ten 
drugi troszkę lepszy jest, już pilnuje gospodarki, co mu każą, to robi, a ten, cholera,
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ino cieka, szukać, Pani, żynienia. Jaka dziewczyna jest, to się wyśmieje z niego, głu
Piego. (...)

— Ale to do taki cieknie, jaki sam, cholera. Tam w końcu taka była, G., tego Janka 
brata córka, to takie samo było, nie było takie rozwinięte i on tak ciekał tam, ciekał, 
ale widzę, że ten ojciec i matka, widzę, bo on już ją za kark bierze, macać ją, tam też 
(śmiech) i wzieni go, kurwa, przegnali. Kurwa, zaloty, jeszcze samo nie może i je 
szcze bedzie, i przegnali go, jeszcze się będzie wykurwiał, gadali, i przegnali go, i ci- 
ka. (...)

— One tu gdzieś raz śli razem, trzymali się za ręke, to raz nawet z fotela wstałem, 
tak trzymają się za ręke i śmieją się! Ja mówię, że dwa głupki, kurwa (śmiech), mi- 
neli tu i poszli w tamtą stronę. Noc, ja widziałem, ale późni mówi, że teść, mówi, 
wzion gałęzi i natłukł, ja mówię, skurwysynu, trzeba by go mocni, mu przylać. 
(śmiech) Tam już się śmieli, bo on już by się pobirał z nią, ale widzi ojciec, że to tyl
ko śmichu narobi taki, do cholery (śmiech), że to tylko głupi taki. (...)

— Każdy się pośmieje i pójdzie. No, kto to tak żenić się na gwałt i już, a to głupie, 
bezkształtne takie. (...)

— Taka jest fest baba. Tak trzymali się oba za ręce i tak szli, i tak się śmieli do mnie, 
ja se myślę, kurwa, głupi głupiego zdybał i idą, kurwa.

[88]

— A ma [dziewczynę], to ona taka sama, nie ma takiego rozumu. Jak przyjdzie do 
kościoła, to ło tak, tak się ciągle będzie łoglądać (...). W kościele, to zaraz można 
zauważyć, że nie jest taka normalna. No gdzieś tam biorą ją, do takiego zakładu, 
coś ich tam uczą, do J. biorą. Przyjeżdża taki samochód, zabierają, jego też i gdzieś 
tam pracują, ale co oni tam robią, to nie wiem. (...)

— To może mogliby się pobrać?

— Może by mogli, ale kto nimi bedzie rządził, kto nimi będzie kierował. (...) Trza, 
żeby matka żyła długo, toby mogli być, ale tak, to ja nie wiem, czy oni by dali radę, 
to trzeba gdzieś czy w polu robić, czy coś, posiać, czy zaorać, ja nie wiem, czy by dali 
radę. Musieli by mieć kogoś, kto by nimi kierował, oni by może wszystko robili, ale 
to trzeba mieć kogoś, żeby kierował, tak mi się zdaje. Nie sztuka pobrać się i dzieci 
narobić, a późni? Trzeba ubrać, wykarmić, to trzeba pieniędzy. (...)

— No tak, o. No idzie szybko, ale tak, o, a jak nie, to biegiem leci, biegiem leci, ile 
tylko ma sił, no to to jest normalny człowiek? (...) No, to biegają, ale jak mają ja
kieś ćwiczenia, na wf., ale tak, żeby tak gonić? Nieraz, to takbiegnie, że ojeju, mało 
się nie zabije.
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Hanusia

Stara panna, w wieku około 75 lat. Ułomna, niska. Jej dwie nieżyjące siostry rów
nież były chore (niedorozwinięte, z epilepsją). Matka, porzucona przez męża, wy
chowywała je samotnie. Mieszka sama w niezwykle prymitywnych warunkach. 
Pracuje archaicznymi metodami, nie je mięsa. Bardzo religijna, opowiada o obja
wieniach Matki Boskiej. Niezależna, dumna, odgrażająca się i strasząca sąsia
dów czarami i urokami. Uważana za kłótliwą, konfliktową, dokuczliwą, mściwą. 
W opowieściach o niej przewijają się wątki dziwactwa i choroby psychicznej.

[18]

— A siedzi tutaj w lesie taka Hanusia. Ona to jest bieda z nędzą. Do niej chodzi pe- 
cekówka. Ona ledwo sobie radzi. (...) Miała brata, ale zginął na wojnie. Aj, to był 
przystojny kawaler. On był nawet adiutantem pułkownika. Jego bomba rozerwała.
To ona sama mieszka, chowa dwie krowy i ciągle się przewraca. Taka tyćka babina. 
Najwyżej metr czterdzieści. Ona ma jedną nogę krzywą. (...) M atka i siostry pou
mierały. Ona mieszka typowo, jak niegdyś w tamtym wieku. Ona nigdy nikogo ob
cego nie wpuści, trzeba by iść z kimś znajomym. (...) Z  jej dobrym znajomym. Ona 
się boi.

— A państwo do niej chodzą?

— Tak, ale jak długo u niej nie jestem, to nie może mnie czasem rozpoznać. (...) 
Ona więcej chce zrobić, niż sama może. Ale i tak jest dzielna. Jest dzielna babina. 
Ale wszystko po staremu. (...) No tak po staroświecku. Ona jeszcze mieli na żar
nach. Byle jarmużki sobie ugotuje, tylko że ledwo sobie daje radę. Myśmy jej przed 
świętami Bożego Narodzenia przynieśli ciasto, to za nic nie chciała przyjąć! (...)

—  Wykręcała się tym, że pości. Ale jej chodzi po prostu o to, że ona nie jest żebra
kiem i zawsze mówi, że litości nie potrzebuje, i mimo, że ledwo chodzi, to żebrać 
nie będzie. (...)

— Eee, my już ją długo znamy i wiemy, jak ją podejść.

— No wziąłem to ciasto. Poszedłem do niej i mówię: „Jak mi Hanusia tego ciasta 
nie przyjmie, to mnie się przez cały rok rodzić nie będzie. Niech Hanusia przyjmie, 
bo Hanusia zapeszy mi plony”. Widzi Pani, trzeba było powiedzieć jej, że to jest 
potrzebne nie dla niej, ale dla mnie. Ona się by obraziła, że ktoś ją ma za żebraka.
A jak powiedziałem, że mnie się bez niej nie darzy, że muszę ją czymś poczęstować, 
to się ucieszyła i powiedziała, że się za mnie modli i to dlatego. Z  takimi to trzeba 
umieć gadać. A była jeszcze taka Marysia, co też sama mieszkała, ale ona taka głu
pia nie b y ła .

— [Córka:] Ale myśmy się jej bały. Ona o kulach chodziła i tymi kulami nas straszy
ła, i tymi kulami machała.

— O niej mówili Baba-Jaga.
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[19]

— (...) Głupia nie jest, ale takajest... no złośliwajest. Ona tam z sąsiadami nie mo
że dojść do porozumienia, o pole chyba chodzi. To ona by wolała, żeby to jej pole 
największy wróg wziął, a nie sąsiedzi. Ona jest t a k a .  nieludzka. (...)

— Jakbyście tam poszły i zagadały do niej, to byście w iedzia ły .

— Aj, toby swoje teorie przedstawiała. Z  nią to nie dojdziesz końca, bo ona swoje, 
a ty swoje.

[20]

— Tam by Pani poszła, tam taka babinka 73 lata, sama siedzi, krowę ma, tako kula
wa. Obdarta tako. Wzięliby do domu starców, nie pójdzie, ani rodziny nie ma, ani 
nikogo. Siostry to wymarły, po siostrze była córka jedna, umarła, na Zachodzie 
miała kuzynkę, to umarła.

— A ona miała męża kiedyś?

— Nie. Urodziła się, miała nogę krzywą w kostce, matki nie było stać na operację, 
do szpitala nic. No to tako kaleka.

— A dokuczają jej z tego powodu, ktoś się jej śmieje?

— Eee! Tego to nie, ino ona dokuczliwa, się nie może pogodzić ze sąsiadami. (...) 
Nie wolno jej tam wyjechać koło domu czy stanąć. Wychodzi, się drze, krzyczy.
(...)

— No tako jest i nikt jej specjalnie nie lubi ani nic, no opiekunkę ma, to w polu jej 
pomoże. W domu by sprzątała, ale co będzie sprzątała, ma takie drewniane i kawa
łek, ma siennik, taką parcinę i pierzynę bez poszwy i śpi pod tym. „Co mi będzie 
sprzątać!” To ona bez przerwy w polu lata. (...)

— A Hanusia, wszyscy mówią, że Hanusia. (śmiech) (...)

— Ale tam to strach wejść, bo ona taka jest. U  nas to jeszcze jako tako, a tam to jak 
w pieczarze. (...)

—  Tam to niemalowane, ile, z dziesięć lat najmniej.

— Kurzy się tam pod kuchnią, zakopcone jest.

— No to ona żyje tam jeszcze jak w średniowieczu. (...)

—  Tam wodę jej doprowadzili, bo ona kaleka, tak gospodaruje, ponad siedem
dziesiąt lat, może osiemdziesiąt.

— Ile tam, dwa lata od mamy starsza. Siedemdziesiąt cztery lat.

— Ale wszystko motyczką, wykopie sierpem. (...)

— Z  opieki społecznej ma opiekunkę. Nie robi nic w domu, tylko zakupy jej po
może. (...)
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— Ona z nikim kontaktu nie utrzymuje, bo to jest taki człowiek, który nie wycho
dzi, to jest taki pustelnik. Eremita no. (...)

— Ona straszy gusłami, czarami, że rzuci urok. (...)

— Tak, że może urok rzucić.

— A zdarzyło się tak?

— A może się zdarzyło. (śmiech) Dawniej toby było na stos, jak tak powiedziała.

— Jakby miała czas, na pewno by porozmawiała, na wiele rzeczy.

— Pani powiedziała, że to strach do niej iść.

— To nie strach przed nią, to strach do tej chałupy wejść. Ona to jest, nawet można 
powiedzieć, że oczytano, czytać to ona nie umie, ale pamięta dużo. Wiele rzeczy 
pamięta. Mnie to kiedyś naopowiadała, że ona kościół luterański, że ona wie te 
rzeczy. To może nie legenda.

— Tak, że był kościół luterański i się zapadł, i długo tam rosły takie lilie. Jak w świę
to poszedł, przyłożył ucho do ziemi, to było słychać, jak dzwony dzwoniły. No gdzie 
to prawda była. (...)

— A nie u Hanusi, co były ta Rózia i Zosia, niedorozwinięte, może to tu, o to cho
dziło.

— Ha! To były niedorozwinięte. Dwie były. (...)

— Tak się trzęsła, jedna.

— No jedna miała padaczkę, a druga była od urodzenia kaleka. (...)

— Hanusia jest niby normalna, ale trochę też tam ma. Tak w dyskusji to nie, ona 
podyskutuje. Ale trochę jest i taki odludek, i dziwoląg, nie. (...)

—  A ojciec?

— On odszedł od nich, jak te dzieci wychowywała, biła, tłukła, takie kalekie były.

— Potem się modliła, żeby najpierw dzieci poumierały, a potem o n a .

— Modliła się, żeby najpierw dzieci umarły, żeby nie poniewierała nimi Hanusia, 
żeby się nie znęcała nad niemi, i później, żeby ona. I rzeczywiście tak było, kaleki 
umarły, a potem ona. (...)

— A to normalne, jak  m atka się modli, żeby dzieci umarły?

— Ale jak to były kaleki, nie było do opieki.

— Bo musiały zostać przy tej Hanusi, a Hanusia przeważnie nad tą jedną się znęca
ła i biła, Hanusia przeżyła wszystkich, żyje do dziś. (...)
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— Ona naprawdę tak straszy, że te uroki rzuci?

— A ona i na mnie rzuciła. Mi się wydawało. (...) To nie jest żadna tajemnica, nao
koło ludzie widzą. (...) My kupili krowę, od niej, wtedy krowa trzy miliony, za dwa 
siedemset można było kupie, u niej trzy miliony, i to same kości, i trzy dni mi do za
stanowienia dała. Poszłem, trzy miliony jej dał, dziesięć tysięcy na szczęście wyrzu
ciła. Później se coś wymyślała, że m yją oszukali, że jeszcze trzysta tysięcy mam jej 
dołożyć. Zachodziła za mną.

— Ciele od tej krowy chciała.

— A później mi powiedziała, że mnie zaczaruje, i źlem się czuł, poważnie. Później 
naprawiłem jej koło wody. I sama się mnie pyta: „To już będziemy kwita?” — „Bę
dziemy, Hanuś, będziemy!”. No i od tego czasu poczułem się lepiej. Bom się źle 
czuł. Uznała, żeśmy wyrównali te trzysta tysięcy, a wcalem jej nie był winien, tom 
już jej prezenty robił.

— Czyli co? Czarownica?

— No na to wychodzi. (śmiech)

— Ona taka mściwa.

— No mściwa to jest. (...)

— W każdym razie tu powiedziała, nie wiem do kogo: „Jużem niejednego, żem 
przezemściła, już w grobie leży! A ja żyje”.

— Przecież sąsiady pomarły z dołu. Oni to sprzedali. Dzieci, bo rodzice pomarli. 
[Chodzi o dom, w którym teraz mieszkają rozmówcy.] Mówiła: „Przezemściłam 
ich, a ja  żyje!”.

— A co oni jej robili?

— A w pole jej wjeżdżali.

— I syn też zginął w wypadku.

[21]

— Samiutka, sama siedzi. No nie da rady, żeby tutaj żyć z nią, tak jak my tu żyjemy 
z tym drugim sąsiadem, przypuśćmy. (...) Nie, w ogóle, nie to, żeby człowiek nie 
chciał, ja tu chciałem człowieka uszanować, a ona co? Ona tak na stare lata, ani na
wet herbatą się nie da poczęstować, jak tu przychodzi. (...)

— Jak ma jakąś potrzebę, dach jej cieknie albo coś takiego nagłego.

— Tak to ona się nieraz złościła, ale jak się jej krowa cieli, to ja nie patrzę na nią, 
ino na te ciele. I teraz jak my mamy telefon i potrzebuje nieraz gdzieś zadzwonić. 
Ale tak to wysyła PCK-ówkę do nas. (...)
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— A z tego pola toby miała. (...) Ona nie zje ani kury, ani cielaka, gdzie tam: „Na 
żołądek by mi padło!”. Ona tej pszeniczki umłóci tem kijem, ona ode mnie chciała, 
żebym jej kijem umłócił... (śmiechy) (...)

— Ma takie zapatrywania starodawne.

— Zrobi takich klusek, takich czarnych, jajka nieraz, nieraz mlekiem popije. Pani 
to tam by się nie chyciła niczego.

— Mogła by mieć lepiej, ale po prostu nie chce. (...)

— Oczywiście. Co to żaden problem wziąć wapna i obielić. Ja tam nie byłam u niej 
jeszcze, siedem lat tu mieszkam, ale nie byłam. Nie mam takiej potrzeby, nie będę 
tam chodzić. (...)

— Zastrzyki miała, to se pielęgniarkę wybierała, która ma podawać, ona nie chce 
te, ona źle daje, ta nie t a k .  O! L u d z ie .

— Głęboko musi puścić, żeby bolało, to pomoże. Ma swoje takie, śmiechu jest ku
pa. Nie tam, żebyśmy się wyśmiewali, ale n ie ra z .  Kopie w tym polu, grzebie, jak ja 
to mówię, tym sierpkiem, nie sierpkiem i narzeka, bo jej się ciężko chodzi, grosze 
zbiera, a tysiące jej koło nosa idą.

— Ona mogłaby mieć tak, żyłaby se.

— Ona w życiu nie wiadomo, czy kiedyś jadła kiełbasy. ( . )

— Radio Maryja, bo więcej nie. Ksiądz jej przyniósł to Radio Maryja, to ma. Jakby 
ksiądz nie przyszedł, toby nie miała do tego czasu. To nie tylko tu się spotyka, to się 
spotyka po całej okolicy.

— Po prostu ona ma swój świat, inaczej tego nie widzi i jakby to było inaczej, to ona 
by się źle czuła.

— Od małego choćby jej smarował, choćby jej ciągnął, wie Pani, na przykład jakby 
było takie młode małżeństwo, bo tu nie gadam, żebym chciał na to pole, na to całe 
jej kurwa pole, ja tu mam, to, co mam, to mi wystarcza. Tylko to się liczy, to jej che, 
che, ona sama się pokazuje, jak ona się ustawia. ( . )

— Siedem lat już tu mieszkamy, a ja  nie byłam u niej jeszcze.

— Ja byłem, krowę cielił tam u niej, bo jej nie miał kto pomóc. Ona tylko sama cho
dzi koło tej krowy, jak kto obcy wejdzie, to jest takie dzikie. Ona wejdzie pod 
krowę, wszystko. Ona wydoi, jałówkę wyprowadzi. Ona ma podejście, dziamży 
i dziamży, i dziamży, ona potrafi po prostu i tylko tyle. Bo ona ją widzi. A  jak widzi 
obcego człowieka, t o .

— Czyli ta krowa jest dzika przez nią, ta krowa chce tylko z nią?

— Tak, bo ona tylko, tylko jest przy niej.
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— Ale ma podejście do krowy?

— No ma, ci starzy ludzie to mają inne podejście, ja  to nie przeczę. Nawet jej tato 
[żony] on bacował, jak krowy czy owce pasł, to mówił do nich, bo do bydła się po
winno mówić jak do ludzi. (...) Tak samo. Ja to tam najwyżej nazwę i już, nie mam 
wyrobionej miłości. Ale jak trzeba zabić, to bierę siekierę i już. (...)

— Żeby ona ciele zabiła, o Jezu kochany.

— Ona sama i sama, i cały czas sama. Chociaż by ją, załóżmy, wzięli do tego domu 
opieki, to ona by nie umiała żyć, ona by się nudziła, ona by się źle czuła. Ona się tu 
czuje dobrze w tym gnoju, w tym takim ooo, nieładzie, nieporządku. Jej jest do
brze, z tą krówką sobie rozmawia. (...)

— To ta Hanka to ma z pięć kotów.

— Tak. Pikuś mój nieraz tam je przeganiał, ja  kiedyś Pikusia specjalnie przy niej 
okrzyczłem. (...)

— [Tomek, 9 lat:] Tata, a Hanusia powiedziała, że go [Pikusia] zabije. (...)

— Tomek jak był mały, jak ją widział, to mówił, że to jest Baba-Jaga. Bo taka zgięta 
chodziła. Książkę kupiłem im z Babą-Jagą, to, nie przymierzając, dzieci kojarzą. 
Oni tam mówili: Hanusia, Hanusia. No po co to dziecko tak straszyć.

[22]

— To jest na B. Hania, taka malutka kobitka. K., chyba się nazywa. (...) Miała 
chyba siostrę, zmarła i tak została sama. I ona też taka niepełnosprawna. Nogi ma 
takie zakrzywione. No nie chce się jej iść do domu starców.

— A ona stroni jakoś od ludzi?

— Nie. Ją zawsze ktoś odwiedza. Żona nawet często do niej chodzi. Zawsze zanie
sie jej coś na święta. (...)

— Teraz to ona ma siedemdziesiąt pięć-siedemdziesiąt sześć lat. Ale jest nie
pełnosprawna, to wiadomo, że została [starą panną]. Dawniej to dużo się takich lu
dzi zdarzało, że niepełnosprawne, nieurodliwe, nogi pokręcone — nikt nie chciał 
się żenić z tym i zostawali sami.

— A jak była młodsza, to też unikała towarzystwa?

— No chyba nie unikała, bo chodziła do Sz. do kościoła. Jakby była taka, żeby 
chciała unikać, toby nigdzie nie poszła, toby siedziała w domu.

[23]

— Tam, co mieszka w lesie. To obraz nędzy. My tam chodzimy, bo rodzinę mamy, 
to Boże! Gnojówka się leje do domu, okien nie widać, pokrzywy tak rosną, że nic 
nie widać. Trzy krowy miała w zeszłym roku. Ona kuleje, tak nogą zamiata. I doiła, 
i się oganiała. Pajęczyny takie, że okien nie widać. (...)
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— Normalna, tylko taka zarobiona i zacofana. (...)

— Takie ma upodobania.

— Gospodarkę ma dużą.

— Tak i tylko sierpem, sierpem, zboże to takie rzadkie i ona wszystko motyką wy
kopie, i ziemniaki.

— A ktoś z nią gada czasami, a jak ona mówi, to tak do sensu?

— Do sensu. Jak mleko do mleczarni dawała, nosiła do drogi i znała się. A sołtys jej 
mówił, żeby sprzedała, bo na co się jej mordować, nie, bo ona lubi te krowy. Chcieli 
ją do domu starców przyznać. (...)

— A tam tak ponuro. A z innej strony, to pięknie, bo las.

— ( . )  A przecież ona miała siostrę, taką niedorozwiniętą. Ona tak po lesie cho
dziła. Goniła dzieci. Nie zrobiła nikomu nic, ale grabiami goniła.

Władzio R.

Stary kawaler, chory psychicznie. Umieszczony w domu opieki społecznej lub 
szpitalu psychiatrycznym. Wedle jednych niegroźny dla otoczenia, uprzejmy, 
grzeczny, według innych — niebezpieczny, zdolny nawet do zabójstwa. Podobnie 
niejednoznaczne są opisy jego relacji z otoczeniem: z jednej strony wyobcowanie, 
z drugiej natomiast dobre rozumienie własnych działań wobec innych. Miewał 
ataki, wchodził do domów, wywołując strach. Pojawia się motyw choroby psy
chicznej na skutek porzucenia przez dziewczynę lub przez służbę wojskową. Mat
ka, jej ojciec i brat również przez niektórych rozmówców uważani za mających 
problemy ze zdrowiem psychicznym. Mieszkał z rodziną w bardzo ciężkich wa
runkach, źle traktowany.

[35]

— Teraz niedawno go gdzie zabrali.

— Ale on nie był taki niebezpieczny, jak go nabierało co, bo jak nic, jak był spokoj
ny, to był bardzo grzeczny chłopak, ale jak go już coś nabierało, to w nocy pochodził 
tak z głową spuszczoną. Raz w nocy okno było otwarte, ja sobie myślę, co się tu 
dzieje, kto tak paskudnie, bo on tak idzie, idzie, dwa kroki do przodu, tak charczał 
strasznie, że coś strasznego, i do tyłu, i do przodu, i tak w stronę przystanku, gdzieś 
o pierwszy w nocy było.

— Chodził po w s i .

— Jak chłopaki poszli do pociągu, jak syn pojechał, jak chłopaki poszli na piątą, to 
ja drzwi nie zamykałam, tylko się jeszcze położyłam, to rany boskie, nieraz wszedł
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do domu, ja się patrzę— Władziu! Ale nie powiem, on był bardzo grzeczny, czy pa
pierosa, czy co, ale był bardzo grzeczny.

— Szkodliwy nie był, najwyży wszedł, poprosił papierosy, żeby mu pożyczyć, bo 
wiedział, że moje chłopaki dwóch paliło, jeden nie palił, ja nie palę. (...)

— On cos już tak chyba m ia ł .  Ale jego siostrę zabił pociąg, w S., mężatką była, 
przyjechała tutaj z dzieckiem, przesiadała się z pociągu na pociąg i wjechał pociąg, 
i ona miała siatki i takie pary straszne p u szcza li.

— No bo parowozy były.

— I właśnie wtedy ona w tym dymie, w tym wszystkim gdzieś, jak tam było, to nie 
wiem, ale wpadła. Moment, ją na pół przecharatało, to dziecku głowę ucięło. No 
i od tego jeszcze większego szału dostał. (...)

— No wcześniej coś m ia ł .

— Skończył on podstawówkę?

— Chyba skończył, Władziu skończył.

— Przecież jego ojciec był tym, przewodniczącym Rady Narodowej.

— Tak że skończył. (...)

— A no on grzeczny był, grzeczny, nawet jak nie miał pieniędzy, bo rentę brał, to do 
sąsiada szedł, do M., drzewo urąboł, to, tamto. (...)

— Z  początku, apotem już coraz gorzej, coraz gorzej, ale groźny nie był dlaotocze- 
nia. (...)

[32]

— R., on jest w domu opieki w S., bo tam są takie domy dla takich właśnie. I teraz 
co? Umyty, ubrany, ma co jeść i nie musi się włóczyć po wsi. ( . )  Dobry człowiek 
był. On ma brata, Józek R., obaj dobrzy, i chodził do takiej dziewczyny. I miał się 
żenić. Sąsiad jej, C., poszedł tam i się z nią ożenił. No i on zgłupiał. (...)

— Nie rozumie, nie rozmawia, po nocach chodzi i niebezpieczny był.

— A co on mógł zrobić?

— A nawet i zabić, na ojca się postawił.

— On krzywdę zrobił komuś?

— Nie, ale by zrobił. Bo go wysyłali na leczenie do G., ale coraz gorzej było.

— A jak on wyglądał?

— Jak był porządny, to normalnie, jak tego, to jak głuptok, potargany.

— I ludzie mówili, że to głuptok?
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— Nie mówili, bo to widać było. Mnie jeszcze szanował. Bo do takiego człowieka 
nie należy głupio mówić, tylko mądrze. (...)

[36]

— Pamiętam, bo on tu niedaleko mieszkał, za mostem, ja wiem, z pół kilometra od 
nas. I przechodził, no. Ale u niego to jest dziedziczne. Dziadek jego rozchorował 
się na nerwy i w szpitalu psychiatrycznym umarł, wujek jego, muzyk kształcony, też 
c o s .  W takim wypadku może jeszcze stres, że go dziewczyna rzuci, to jest jeszcze 
i pomocny.

— A to prawda, że przez dziewczynę?

— Ja w ie m . On i w wojsku był, i pracował w fabryce m aszy n .

— Mamusiu, przecież to zdolny człowiek był. W tenisa bardzo dobrze grał. To taki 
jest początek choroby psychiatrycznej, zawsze musi być cos.

— Córka tam pracuje na psychiatrii, t o .

— Po prostu, może był słaby psychicznie, w końcu to się może i z tego wzięło. ( . )

— Właściwie to tutaj każdy tak to mu dał zjeść, bo tam w domu też warunki nie były 
dobre, no bo tak każdy urągał na niego, że taki, ale przecież on miał rentę i utrzy
mywał się, ale nie umiał sobie podzielić tymi pieniądzmi, tylko po prostu jak tam 
dostał, nawet jeśli sobie coś kupił, co mógł, to pod koniec miesiąca głodował. W do
mu też niedobrze miał.

— A na gospodarce coś robił? Do pracy się nadawał?

— Nie, nie.

— A bo ja słyszałam, że on niebezpieczny był i że się go bali?

— Nie sądzę. Do nas przychodził parę razy, jak był głodny, posiedział. Raz mąż 
wracał z kościoła, a on szedł na dół i mąż do niego: „Cześć Władziu”, a ten do nie
go: ty taki, nie taki. No ale mąż się nic nie odzywał i przyszedł do domu. Następne
go dnia wstaliśmy, siedzimy sobie rano i widzimy, idzie Władzio. On potrafił 
w ciągu dnia parę razy tak pójść kawałek i wracać. No i on tu przyszedł. Ja tak mó
wię, po co ten Władziu do nas idzie, a on poprosił o papierosa. I mąż mu dał papie
rosa, i on mówi: „Słuchaj W ładku” — bo mojemu też Władek — „ja cię bardzo 
przepraszam za to, co kiedyś żem zrobił, byłem tak podenerwowany i nie wiedzia
łem, z kim mówię, ale potem się opamiętałem”. No przeprosił go i wyszedł, i nic. 
No. To znowu za jakiś czas przyszedł i pyta się, czy nie mamy kapusty. No, ja mó
wię, no mam. A on mówi: „No bo bardzo jestem głodny, to daj mi”. No to dałam 
mu, dwa talerze chleba z kapustą zjadł, dziękuję, do widzenia. Za niedługi czas 
przyszedł, jak rentę dostał, mówi: „Przyszedłem zapłacić ci za tą kapustę”. Ja mu 
mówię, przecież ci nie dawałam za pieniądze. „Ale musisz wziąć, bo już bym tu wię
cej do was nie przyszedł”. I zostawił mi wtedy jakieś pieniądze. No bo bałam się na
wet, żeby może się nie denerwował więcej, to tego, zostały te pieniądze. To przy
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szedł jakiś czas, ja  to zawsze, jak miałam pierogi z kapustą czy takie rzeczy, takie 
rzeczy wiedziałam, że lubi, no to jak miałam, to go poczęstowałam, czy chleb świe
ży, jakby był. No ale tak, żeby tu komuś dokuczał, to nigdy. Żeby się zasadzał naja- 
kieś dzieci czy coś. No pewnie, każdy się liczył, że takiemu to może różnie do głowy 
wpaść. No bo, owszem, był czas, kiedy dziadek jego ze siekierą latał, a w tej chwili, 
no nie wiem. Ma matkę, bo to po stronie matki jego osłabiony mają system nerwo
wy, nie no to też mówią, że takie różne zaburzenia w domu ma. A jakjest, no to nie 
wiem, ja tam nie chodzę nigdy. A  ten wujek to też przecież, który był muzykiem ja
kimś i często tu, jak przyjeżdżał do Sz., to chodził po wsi ze skrzypcami i grał. No 
a potem w zakładzie dla umysłowo chorych został.

— Czyli co, to dziadek, wujek, matka i on. A zdarza się, że ludzie mówią, że jak na 
taką rodzinę choroby psychiczne spadną, to kara boska?

— E, nie. Ja wiem, może to kiedyś była kara boska, może tam jak jest kiedyś coś ta
kiego, jakieś kalectwo czy choroba, czy coś, to się mówi. Ale żeby w tej chwili na 
nich, to raczej nie. (...)

[37]

— Taki chodzi po wsi, by go Pani spotkała. Ty, a gdzie się podział ten od R., taki co 
przy wojsku zg łu p ia ł.

— Eee!

— O nazeconom mu chodziło, cy o co? (...)

— No ja się pytał Józka M., brata jego.

— No i coś się dowiedział?

— No, że jest w zakładzie i tam się nim opiekują. (...)

— No on na początku to był normalny, przyszed z wojska i wzioł se do głowy, jak to 
było mówione? Że jakoś narzeczona go nie chciała, czy coś o nim gadała, jak on 
w wojsku był? Jak to było? (...)

— No poszed do wojska, to był normalny, przyszed, to mu się to w głowe stało. (...)

— Mięso takie surowe kupił w sklepie i taki jad!

— A on miał jakąś rodzinę tutaj?

— Ma, łojca i matke, i ma inne rodzeństwo, to są wszystko normalne, ino jemu się 
coś s t a ło .  (...)

— No przecież jakby był nienormalny, toby do wojska nie poszed! Później coś mu 
się stało, czy na tle panny, dziewczyny.

— Szed drogą, sam do siebie cosik se gadał, klął, taki b y ł .  (...)

— On był ładny chłopok, ino później zdziadział, jak szed do wojska, a przed woj
skiem to chodził do jednej dziowki, i to tak miało być, że ona miała czekać na niego,
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no i nie poczekała. Jak wyszed z wojska, jak se nabrał do głowy, tak coraz więcej 
i więcej... A ona mu się wydała.

— No to mówiłem, że na tle kobitki, a to tego kwiatu jest pół światu i się nie ma co 
przejmować! (...)

— No chodził t a k .  w domu też miał rozmaicie, pod kioskiem siedzioł, co wzioł, to 
zjad. No i tak se nabrał w głowe coraz więcej i w ię c e j. (...)

— No to raczej on chyba nie miał prawa do tego domu, bo jak kiedyś tam byłem 
raz, to tam był taki ganek i tam miał takie posłanie. No nie, nie miał tej opieki od oj
ca, matki. (...)

— Dużo mu chłopoki n a .  (niewyraźnie) robili.

— Ale c h ło p o k i. no i w chałupie nie miał poszanowania, na ganku spał, jakby oj
ciec, matka przypilnowali, to byłoby też inaczej.

— Jakby go wyleczyli, to może by było z niego cosik.

— Ale to kto mu na złość robił?

— No tutaj to j e s t .  Idzie jeden do drugiego, to się ino śmieją.

— Czy dzieci ze szkoły wychodziły, to lecieli za nim, tak się optynali [?].

— Z  ósmej klasy, ze siódmej, dzieci t a k i e .

— Podrzeźniajom i .  Bo on szed do siebie, dużo gadał. A  co gadał, to trudno było 
zrozumieć, a gadał tak na głos, nikt mu się nie przysłuchiwał. Tak jak rozmawiałem 
z tym jego bratem, to podobno jest w zakładzie jakimś i dobrze tam ma. Pewnie za
kład zamknięty, nie wolno nigdzie wyjść, tak przypuszczam.

— Z a le ż y .

— Pewno, że zamknięty, bo jakby wolno było, to on by uciek stamtąd.

— Chłop jak dąb podobno.

[38]

— Aaa, R. No tak to prawdopodobnie z tą S. Ale za C. poszła, za C. się wydała, to 
jemu to wtedy uderzyło do głowy. (...)

— Normalnym chłopakiem był. Zakochał się, ona go zdradziła, on se to do głowy 
zabrał, i to się mu stało. Może się ładniejszy trafił, bogatszy, nie wiadomo. (...)

— Ja się go bałam, jak byłam mała. On taki wygląd miał, taki był zarośnięty. No ma
łym dzieckiem jak się było, to się tak bało trochę. Ale tak żeby gonił, czy tam coś 
mówił, to nigdy. Do siebie tylko mówił nieraz.

— No przyszedł do sklepu, poprosił to piwo, to coś. Podali mu, bardzo grzecznie 
się odnosił.
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— Z rodzicami mieszkał?

— Tak. Całkiem był nieszkodliwy. O zapałki poprosił, bo chciał zapalić papierosa, 
to podziękował zawsze.

— A do pracy zdatny był?

— Nie wiem, bo ci nerwowi ludzie to są. W domu to nie wiadomo, co tam było. Bo 
to każdy takie rzeczy ukrywa, bo to nie ma przyjemności takie rzeczy opowiadać lu
dziom. (...) Taki człowiek to nie szuka przyjaźni. Taki człowiek to się zamyka w so
bie. (...)

— A wstydzili się go?

— A co się będą wstydzić, dzisiaj on, jutro ja mogę mieć takie coś. To jest choroba 
psychiczna. To się ni ma co wstydzić, trzeba współczuć. (...)

— Tacy ludzie to są tacy zamknięci. Idzie, głowa spuszczona na dół, czasem „dzień 
dobry”, wzrok utkwiony tak w tej ziemi, jak s z e d ł .  Każdy człowiek ma zmartwie
n i a .

[39]

— Matka, no na pewno, do któregoś tam, do pięćdziesiątego roku życia, ale matka, 
to ja wam powiem, po prostu miała tak podłe życie, że człowiek i bez obciążeń dzie
dzicznych by ześwirował. (...)

— No, straszne niepowodzenie. Z  mężem niezgody, córka jej zginęła w pociągo
wym wypadku, taka młoda dziewczynka ze siódmej klasy i zmarła, więc zdrowy by 
ześwirował. (...)

— Jej mąż popijał i coraz to nowe dziewczyny miał. (...)

— On był spokojny, po prostu zbzikował, mówił do siebie. Nie reagował na bodźce 
zewnętrzne, ale za to był jednym z najlepszych w ping-ponga. (...)

— A teraz on jest w zakładzie?

— No i jemu tam bardzo dobrze, chociaż wszyscy są przeciwni zakładom, to ja mó
wię, bo on w domu nie miał należytej opieki, nic. Tam przynajmniej jest na pewno 
oprany i ojedzony. I dobrze. (...)

— On miał na przykład uraz na punkcie łysiny. Swego czasu to chodził od domu do 
domu i pytał, czy ktoś nie ma peruki jakiejś. Dali mu te peruki i to były damskie. 
I on te peruki ubierał. Kapelusz zakładał.

— A jak się choroba rozwinęła, to już nie nosił, zrezygnował z tej peruki.

— Wyglądał strasznie, taki brudny.

— I były takie sytuacje, jak to o dwunastej w nocy przypomniał sobie, że zjadłby 
obiad, szedł dwanaście kilometrów na dworzec, bo chciał sobie zjeść żurku. (...)
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— A to lepiej u nas. Latem, po jedenastej w nocy, wszyscy spali, ja nie. Ale prawie 
miałam spać. Puka ktoś. Przyszedł Władzio, pyta się, czy jest mąż. Jest. „Cy ja 
mógłbym go na chwilę poprosić?”. — „Władziu, on się już położył”. — „Ja bym ko
niecznie chciał z n im ...” Więc no, takiemu się nie odmawia. Więc budzę go i mó
wię: „Chodź, przyszedł ktoś do ciebie”. Wyszedł. „Cześć, Jasiu, cześć”. On pamię
tał, jak komu na imię. Mówi: „Mogę cię na chwilę poprosić?”. A tu słychać. On mó
wi: „Jasiu, mam do ciebie prośbę, pożycz mi grzebienia”.

— A on nie miał w ogóle włosów, tylko taki tutaj obrąbek.

— Obrąbek. No więc, tak, taki tego, łap grzebień, pożyczył mu. I zaczesał ten ob
rąbek, oddał mu grzebień, podziękował pięknie i poszedł. No i wyszedł, poszedł, 
no i my tak mówimy, wiecie, że nie wiadomo, czy się śmiać czy płakać. No bo to 
śmieszne, no. (...)

— On pracował?

— Oczywiście. Nie wiem gdzie na początku, ale na pewno później w spółdzielni in
walidów. Ale krótko. (...)

— Bo on taki nieciekawy, taki brudny, czasem nawet spluty. Przychodził na przy
kład do sklepu czasami, prosił na przykład o przecier pomidorowy, butelkę, i wypi
jał przecier pomidorowy na miejscu. W sklepie. To mu bardzo smakowało. (...)

— A chodził tak bez celu. Szedł do centrum, sobie co kupił, posiadał koło sklepu, 
odwiedził kogoś, porozmawiał do siebie, w ra c a ł.

— Przecież tu każdy wiedział, że to chory człowiek, nieszczęśliwy.

[23]

— Też to siedział cały dzień, jednego papierosa od drugiego odpalał. On tak wszę
dzie po domach. (...)

— Jeden mówił, że to rodzinne, bo ojca rodzina podobno tak głupiała, a to że przez 
dziewczynę, bo się wydała za innego. I ten ojciec pił, pił. Matce też odbiło. I w szpi
talu była. Siedzi z córką i nic nie robi, i płacze. (...)

— Dobrze mu tam [w domu opieki], bo jak się go spytali, czy do Sz. chce wracać, to 
powiedział, że nie. A jego rodzina to straszna. Ojciec to go wyzywał, nie lubił go. 
Jak ona mu jedzenie dawała, to się darł. (...)

— A jego m atka nie chciała go oddawać?

— Nie, to jego rodzeństwo się wstydziło za niego, że się tak plącze. Jego ojciec taki 
był. Nic nie robił.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



258 Aneks

Tereska W.

P anna, w  w ieku około  30 lat, uw ażana za n iedorozw in iętą  bądź  upośledzoną 
um ysłowo. M a p ięcioro  nieślubnych dzieci, z nieznanym i m ężczyznam i. Leniwa, 
n ie  p racu je , n ie dba o dzieci, uzależn iona od  pom ocy rodziny. O jciec był a lkoholi
kiem . O b urzen ie  budzi p rzed e  wszystkim  pom oc finansow a, jak ą  T ereska  dostaje 
od  gminy, m im o że w żaden  sposób nie s ta ra  się w łasną p racą  popraw ie swojej sy
tuacji. Pojaw ia się sugestia, iż T ereska  została  w ysterylizow ana.

[28]

— (...) Nawet tu w centrum, tam zaraz w drugim domu, jak pan W. mieszka, to jest 
taka, no ona to tak nie za bardzo rozwinięta, w każdym razie to ma dwoje bliźnia
ków ostatnio, a w sumie czworo to na pewno nieślubnych dzieci. A nie wiem, 
czy nie pięcioro, nie chce popełnić błędu, a czworo to na pewno. To taka Tereska 
niska.

— Ale to wszystkie dzieci ma z jednym mężczyzną?

— Nie, ona nawet nie wie z kim. Jak tam dociekali jej bracia, chodziło o alimenty 
czy coś, to nie wie. (...) No tak na zewnątrz to wygląda na normalną, ale właściwie 
umysłowo to onajest bardzo nisko rozwinięta. Bo ja wiem, bo ja pracowałam wła
śnie w zawodzie nauczycielskim i jeszcze ją sobie przypominam, to ona tak jeszcze 
w tych młodszych klasach to próbowała się nauczyć, jak się nazywa i tak dalej, no to 
taki był zabawny incydent, że jej nauczycielka uczyła ją  nazw. I był taki pies, po
wiedzmy, Saba się nazywał. I ona jej mówi: „To jest Saba, a ty się nazywasz Tere
ska W., no żebyś wiedziała!”. No a po tym za chwile ją pyta: „No jak ty się nazy
wasz?”. A ona powiedziała imię tego psa! No to tak świadczy o jej rozwoju umysło
wym. ( . )  Na pewno ją wykorzystali, z tego względu, że ona se nie zdawała sprawy, 
a są tacy, no Pani wie, nie tylko w dużych miastach, ale i we wsi też są. No. (...) No 
matka jej żyje, oczywiście. Bracia, i nawet ci bracia pomagają dużo, tam te dzieci 
ubierają. (...) Pomaga w ten sposób, że daje jej na utrzymanie, na te dzieci, bo ona 
nigdy nie pracowała. (...)

— Ona się tam nie rwie do roboty. Leniwa taka jakaś. To ja widziałam na własne 
oczy, jak ona przyszła do sklepu, dziecko ją szarpie, żeby mu kupiła coś, targa tego, 
no to ona nie wiem, czy mu tego cukierka kupiła, dziecko wyszło, a ona se dwa piwa 
kupiła, przechyliła i tak jednym łykiem gul, gul, gul, gul, g u l .  Ja tak patrze, nie da
je do zrozumienia, że ja obserwuje, ale tego mimo woli, i drugie gul, gul, gul, gul, 
postawiła i wyszła. No to mówie jak naoczny świadek.

— A ludzie z nią rozmawiają?

— No rozmawiają, jakoś tam ją akceptują, no bo cóż mają robić? Teraz nie ma ja
kichś takich strasznych antagonizmów, jakoś to się uciera. Tak samo może Pani
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zwróciła [uwagę] na ubiór? Też wszystko już tak nie różni się w ubiorze jak w mie
ście. Tylko te starsze kobiety te chustki na głowach może majom. (...)

[26]

— Przy matce jest, w domu. Matka rentę bierze, brat jest starszy taki, to też jest 
w domu, tak te gospodarkę prowadzą. Ona to bierze pieniądze z gminy na te 
dzieci! To i dobrze się starać o dzieci! Dawni, jakby biedowali, toby się więcy nie 
starała.

— A coś mówią, że niesprawiedliwie albo coś?

— No pewnie, że niesprawiedliwie, pewnie, że mówią. Niby jej sprawa, ale nasze 
pieniądze. (...) Nie, nie pracuje, mogła była pracować, ale to też, jak to mówią, 
dwie lewe ręce. Nie chce się ijuż. Przecież japracow ałam w szkolejako sprzątacz
ka i ona tam przyszła, miała tam niby pracować. Coś tam porobiła z godzinę i po
szła, bo „kto by to tak robił”. (...)

— Tak, „kto by to tak robił”. Ja potrafiłam wyrobić dwanaście godzin i miałam ja
kie czterdzieści pięć lat i potrafiłam wyrobić, a ona, taka młoda dziewucha, i nie 
może? Za darmo nikt pieniędzy nie daje. Jej za ciężko było. To teraz bierze za dar
mo! (...)

— Ale no, pieniądze nie moje, niech i to państwo daje, ale niech do dwoje dawają 
albo troje, więcy nie, bo po co. Jest mężatka, ma pięcioro, to musi, to ma te dzieci, 
ale taka? [córka rozmówczyni ma siedmioro dzieci] (...)

[27]

— A jenna jest taka, co dwa razy miała bliźnięta, nie, roz miała bliźnięta, ma pię
cioro synów. A tam koło W. zaroz, Tereska taka. (...)

— Pięcioro dzieci! ( . ..)

— No nikt to nie wie do dziś, tako tajemnica! [ojcostwo] No nie wie. To znaczy ona 
wie, ale ludzie nie wiedzą. (...)

— A jakie te dzieci są łanne i mądre!

— Ino gadają, że Tereska w ciąży, Tereska w ciąży! (śmiech) (...)

— Oj ładnych ma chłopaków!

— Dobrze, że chłopaków ma, bo sam pójdzie, dziewczynie trzeba posag dać. (...) 
A takie dzieci, to mają szczęście w życiu.

[29]

— Niestety! No gmina płaci na to, ale ja  wiem, te dzieci są bardzo ła d n e .  nawet 
ten chłopak, najpierw to na niego wołali: „Tyś jest od tej Tereski”, a teraz on tak 
i do kościoła, i t a k i .  on bardzo grzeczny się zrobił.
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— A na nią co mówią?

— Ojej, no „Tereska od Michałka” i tyle! (...) No z początku to może nie pomaga
li... szesnaście lat miała, jak to pierwsze se sprawiła.

— Znaczy ja, co miałam z moich dzieci, to też jej nosiłam. (...)

— Ojciec był pijak.

— I bracia, ją nie miał kto przypilnować, taka była Terecha, Terecha, no i taką Te- 
rechą została. Ale tak w tej chwili to ludzie jej dużo pomagają.

[30]

— Tam koło kościoła mieszka taka jedna, Teresa, to ile ona ma?! Pięcioro dzieci 
n ieślubnych . (...)

— Troje chodzi już do szkoły, a najmłodsze ma takie bliźniaczki, mają półtora ro
ku. Sami chłopcy!

— Pięciu ma chłopoków! (...)

— No ja  uważam, że ona jest taka niepoukładana t r o c h ę .

— Jeszcze chce szóste, bo córkę chce mieć. (śmiech) (...)

— Dostanie zapomogę z gminy, ma pieniądze.

— To, kurwa, jedni zapieprzają i jeszcze muszą pieniądze na nią dawać, a ona se, 
kurwa, dzieci rodzi, ile się jej podoba!

— Tak! A ludzie na nią robią!

[31]

— Jest, jest, ale jej to raczej każdy pomaga, no ona ma coś źle w głowie. (...) No 
chyba, że źle! Ale teraz coś jej bracia z doktorami porobili, że już więcej nie będzie 
miała dzieci. Będzie miała już spokój z tym. M ądra nie jest, ale nawet urodna 
dziewczyna, tych braci ma porządnych, wszyscy się powydawali, ona jedna została. 
Pięcioro ma tych dzieci, ale to ona nie chowa, tylko ci bracia. (...) To fajne chłopa
ki. Bardzo fajne. (...)

— Ale tam ojciec był alkoholik straszny, to te chłopaki się do niego nie podali, tyl
ko ona jedna. (...)

— Ten W., to on był nieszczęśliwy, ten nałogow iec. na jego pogrzebie ksiądz 
pięknie mówił, że każdy słaby jest i że on też był słaby, bo faktycznie pił okropnie, 
ale w sumie można powiedzieć, że życzliwy chłop był, życzliwy. No, a że lubił wy
pić. mało takich jest?!
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Krzysiek S.

Chory psychicznie, ma około 30 lat. Wedle części opinii epileptyk. Uważany za 
niebezpiecznego, niewypuszczany przez rodzinę z domu. Część winy za jego stan 
ma ponosić rodzina, która zaniedbała jego leczenie w dzieciństwie. Całkowicie 
uzależniony od pomocy rodziców. Wiadomości opierają się niemal w całości 
na domysłach lub zasłyszanych plotkach, bardzo niewiele osób miało kontakt 
z Krzyśkiem.

[27]

— (...) On toby zabił człowieka, pieniądze bierze, matka chowa. Matka się prze
straszyła, jak była w ciąży, czegosik i już tego urodziło się takie, i już nie wyleczyła. 
(...) Tak jak go łapnie, to trzeba być na ostrożności. M atka z ojcem go tam pilnują, 
powiedzą mu, to on rozumie.

— To ludzie się go boją?

— A no pewno, że się boją. ( . )  To jak jest ojciec i matka, to mu się nic nie stanie, 
ale one go przymykają troseckę. ( . )  A będzie miał ze 30 lat. Matka dostaje renty 
na niego i chowo go. A  drugi syn, brat jego, to znowuż pijak był i wpadł pod pociąg, 
ale udało mu się wyjść i ma jedną rękę, nie obie ręce nie ma. (...) Nie żonaty, a ład
ny chłop był. Tak przedtem, zanim się postarzał. Taki ładny był, ożeniłby się tak do
brze, ale kawał drania i pijaka z niego, ojca nie szanował, matki nie szanował, krod 
ojca. Pan Bógpokozoł, uciąć łapy, nie będziesz krod ojca. To jest dopust boski, tak 
ludzie mówili. Ojcom krod zboże i sprzedawał na wódkę. Teraz nie wyniesie, bo 
nie ma łapów! (...) gospodarzą dobrze, ojciec pracuje, ino tym dzieciom tak się sta
ło jednemu i drugiemu. Jest jeszcze jeden syn i córka w G. (...)

— No i właśnie później dostał padacke i do dziś dnia ma jeszcze te padacke. (...) 
Uderzyłby! Załatwiłby człowieka. Jak ktoś idzie w interesie do ojca, to poczciwy 
człowiek, poczciwy ten ojciec, to jak jest ojciec, to nie ma strachu, ale jakby tak Pa
ni zaszła i nikogo nie było, toby Pani musiała uciekać, bo by się go Pani bała. (...)

— On nago chodzi, potarga wszystko, nago chodzi!

— Przecie w lecie to on nago chodzi. (...) On nigdzie nie idzie, bo by nawet nie do
puściła. (...) Może tam gdzie wyszedł kawałek, ale tak, żeby się pokazał gdzieś, to 
nie, ani do kościoła, ani nigdzie. (...)

— A ludzie nie mówią, że go trzeba gdzieś wywieźć albo odizolować?

— Ona jeździła z nim za tym, ale przestała i to straszne były koszta, a ich nie stać, 
a może byłaby go wyleczyła, ino kieszeni brakowało. (...)

— A ludzie we wsi wszyscy to wiedzą, że on taki jest?
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— No wiedzą, wiedzą. Narzekają, że go nie leczyła dali. Ale żeby tak byli ludzie li
tościwi i pomogli, to nie było na to. (...)

— Są ludzie niemi, ale uczciwi, pracują, tak jak te dziewczyny dwie. Jedna pracuje 
tam, gdzie robią makaron, druga, gdzie robią ciastka. Ale nikt by nie powiedział, że 
one nie mówią, takie ładne dziewczyny i ubierają się eligancko.

[41]

— (...) Umysłowo nie jest dobrze. I to właśnie od tej padaczki.

— Agresywny jest bardzo. (...) Nie, nie trzymają go zamkniętego.

— Tylko pilnują, żeby się z ludźmi nie stykał.

— Ale on nic do żadnej roboty nie idzie. Nic nie robi.

— Siedzi, kiwa się. Byle co myśli.

— Ale on nawet jest jakiś inny. Chory do tego. I matka to go karmi. Straszny kłopot 
z nim. (...)

— Gdzieś chyba od dziecka. Bo nawet jednym razem to chcieli go wziąć do zakła
du. Ale matka nie dała. „Ej, gdzie ja bym go dała, przecież to moje dziecko”. No 
i ojciec, matka żyją i się nim opiekują. (...)

— Nie wiem, żeby w jego rodzinie ktoś taki był. Bo jego brat, co ożeniony, to jak 
najbardziej dobry. Teraz ten, co nie ma rąk, to umysłowo nie jest.

— To jest taki facet, bardzo inteligentny, jednej ręki wcale nie ma, a drugą — ma 
tylko takie kleszcze. To z wypadku. Bardzo fajny facet.

[42]

— No to trzymają go w domu, bo jakby wypadł, to nie wiadomo gdzie by go złapali. 
(...) Ucieka.

— Wiem, że się go boją. Ale nigdzie nie idzie, nie jest szkodliwy, bo go nigdzie nie 
puszczają, no nie puszczają z domu. A jakby go puścili, toby zginął nawet może 
gdzie. Bo poszedłby, nie wiadomo gdzie. I jest zawsze zamknięty. Przecież on nic 
sobie nie poje. Ubierają go. Jakby ojca, matki nie było, toby na pewno musieli go 
oddać do jakiegoś zakładu. (...)

— No widać takiego człowieka, co jest nienormalny. I to już jest nienormalny. 
Wszystko ma, ręce ma, nogi ma i chodzi, ty lk o .  (...) No, nie można z nim poroz
mawiać. Trzeba koło niego robić.

— Jak już jest silnie wariat, to już jest wariat. To już musieliby go wziąć do zakładu. 
To już by tu nie był w domu. ( . )  To już różnie mógłby zrobić. I nóż wziąć, i wszyst
ko. A on nie jest jeszcze taki szkodliwy. (...)
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Paolcia — Paulincia B.

Stara panna, uznawana za chorą psychicznie, w wieku około 75 lat. W starszym 
wieku oddana do zakładu opieki. Opowieści obejmują większość jej życia. We
dług jednego z wątków pracowała jako służąca. Mieszkała z dwiema siostrami, 
jedna z nich miała nieślubne dziecko. Często w konflikcie z sąsiadami: zgłaszała 
na policję urojone kradzieże. Stanowiła pośmiewisko dla dzieci i starszych. Uzna
wana za trudną we współżyciu, złośliwą. Nie przyjmowała pomocy przy naprawie 
domu, odmawiała przyłączenia prądu. Żyła w skrajnie ciężkich warunkach, 
w stajni ze zwierzętami.

[35]

— Myśmy tam dzierżawili pole, zaraz koło niej, to my tam raz poszli, nie powiem, 
bo ze mną się bardzo przyjaźniła. Jak do niej poszłam, poprosiłam, Pani Paolciu, 
siekierę czy coś, bo ja jej tam nic nie tego. Ona mi zaraz dała babina. Miała na polu 
(śmiech) taką kuchenkę postawioną, pod drzewem to było, drzewami, gałęziami 
zategowane, tam se paliła, gotowała, a dom przecież miała, bo jej gmina poprawiła, 
bo jej się zawalił, to jej poprawiła, ale ona w tym domu nie siedziała i w zimie, to 
w stajni siedziała. Ja tam nie wiem, ale wiem, że w stajni siedziała, tam, na tym, z ty
mi krowami. (...)

— Bo ciepli było, dawniej ludzie takie, to po tych bogatszych gospodarzach, to były 
służące, nazywały się, takie parobki, no to taki tam, trochę ułomny, coś tego (...). 
Tacy spali w stajniach, z krowami. (...)

— No bo ona też przyszła za służącą, jako dziecko małe, no niemałe, bo już miała 
dwanaście czy trzynaście lat.

— Całe życie tu pracowała, u ty Pani, i tak została tu, tam ta była wdowa, nie?

— Niee, co ty, stara panna. (...)

— Ta Paolcia panna i ta ji gospodyni tyż panna, ta jej siostra też. Ta gospodynia to 
była taka gospodynia większa we wsi, no bo to dużo pola było, tam ta była biedna.
Ta Stefcia to też ma takie swoje, t e ż .  (...)

— Ta Paolcia, to by się może i wydała, ale ona też chyba niespecjalnie za chłopaka
mi była.

[43]

— (...) Ona chodziła do kościoła, wszystko tego, była chrześcijankom, a potem coś 
jej się pomieszało, no nie była zdrowa na umyśle, no. Ja bym to tak nazwał. Mnie 
ciągnięto do tego, żebym się podpisał na to, że ona jest no, niekoniecznie mądra, 
ale to są lekarze od tego. (...)
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— Ale! Pisała do radia, telewizji, że ją się kradnie, że jej to czy tamto się robi. To 
nie tylko mi, ale i sąsiadom, ale szczególnie potem sięgnęła mnie, bo ja się tym nie 
przejmował. (śmiech) A  to jeszcze na mnie się najbardziej uwzięła, tak że tu poste
runkowi przychodzili, ale mi to mówili, że musieli ten protokół spisać, bo musieli 
dać odpowiedź, no! (...)

— Ona jeszcze żyje, w S. jest w domu opieki. Bo już była jakaś chora, gdzieś w szpi
talu była i później jej nie mogli tu dać, bo by sama w domu, i ani światła, ani nic. Bo 
prąd jej doprowadzili do domu, ale ona nie dała se podłączyć. (śmiech)

— Nawet i tak było, że sąsiedzi i od nas by się było też poszło, ale to tak, myśmy już 
nie c h c ie li.  Co żyła mniej więcej z tymi ludźmi, coś jej nieraz tam zanieśli cośjeść, 
to jeszcze nie była tako chora, to ona nie wzięła, bo ona nie jest dziadówką, a nie 
miała nic co do ust włożyć. No to nie. Posłali jej jakieś tam ubrania, no ona miała 
tam w czym chodzić, ale chodziła tak zawsze w gumiokach, jakichś łachach. Jak raz 
na święta robili te dary i zaniesły jej tam kobity, to tylko ich jeszcze zwyzywała, że 
ona nie potrzebuje, że dziadówkę z niej robią. I księdza raz skleła. A jak szli mini
stranci, to zamkła drzwi i skończyło się. A, jest tam za nią jeszcze jeden dom, no to 
poszed ksiądz do tego następnego domu, a jak proboszcz szedł, to włożył jej tylko 
obrazek za drzwi. A drugiego roku już ją ksiądz w ten sposób wykiwał, że ona, jak 
przeszedł, to otworzyła drzwi, a on, jak wracał tą samą drogą, to wszedł tam do nij. 
(śmiech) (...) Tak, to była siostra jedna, to umarła, szwagier to odeszed, ożenił się 
gdzie indziej, bo z nią i diabeł by nie wytrzymał, a jeszcze jedna siostra, bo było trzy 
siostry takie panny, one se tu postawiły domek. To były sieroty. No wtedy ojciec je 
szcze żył, ale się ożenił i była macocha. No i one się tu pobudowały, taki se posta
wiły domek drewniany i mieszkały. I tak między sobą, że w końcu ta jedna, a ta jed
na to była z dzieckiem, z córką. Bo ona była na robotach w Niemczech i powróciła 
tu w ciąży, i tu urodziła. Ale że z tą nie można było wytrzymać, to się zabrała z tą 
córką i wyjechała, ta druga została, no to się wydała, no to znowu tego szwagra, to 
wszystko, a .  ( . )  No nikt się z niom nie tego, no cóż, to wie Pani, chodzili tam moi 
rodzice, sąsiedzi to nosili jej jeść, jak już sama później została. (do żony) „A czekaj, 
a ona wtedy sama została, co my tak tego księdza wieźli po tym deszczu do nij?”

— Niee, wtedy to jeszcze Rózia żyła.

— Co myto z P. tego księdza wieźli. Bo ja  byłem z takiego domu, co była gospodar
ka i były konie, i wiem, że to noc była, a ona, jak my pojechali po księdza, to ona po 
domu chodziła i c o ś .  (śmiech) ja nie wiem, bo to P. tam poszła, no i mama moja 
też była tam.

— W nocy gdzieś myślała, że będzie umierać i księdza, księdza. No i ta siostra po
szła, żeby tego księdza.

— No i przyszła do nas. No a tu było takie błoto, że ojej! Że jeden koń to nie wyje- 
dzie. No to my poszli do sąsiada po drugiego konia. Sprzęgli my się, jaszed z  tą la
tarnią i księdza wywieźli. I przywieźli my go w nocy, a podobno ta sąsiadka, co ja te
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go konia wzioł drugiego, poszła tutej, to jak zaszła, to ona chodziła po domu czy cos 
i robiła, cos jej...

— Ona, ta sąsiadka się zapytała: „To ty chodzisz?” — „A chodze, sprzątam, bo 
ksiądz ma do mnie przyjechać”. To już wtedy była nie b a rd z o .

— No cos takiego było. A to nie tak, że to było w dzień, tylko mówie Pani, to był ka
wał w nocy, jakos jesień, tako strożoga straszna była, dyszcz loł, jak nie wim. 
(śmiech) Ale jak po księdza, to po księdza. (...)

— No to nie można powiedzieć, że wariat. No miała takie, czort wie, co to było? 
Takie zaparcie samo w sobie. No to komisje wyciągała, że woda downiej rzekom 
szła w drugą strone.

— No gdzież ona do góry pójdzie.

— No to ta komisja przyszła i mówią, że nie może tak być, to ona mówi: „Nie, 
przedtem to woda szła tam, a teraz idzie tu!”. (śmiech) No miała t a k i e .  Nikt jej 
nie był wygodny, na ogół sąsiedzi. Co z kims pożyła chwile, to zaraz cos wymyślała, 
kłopotu narobiła. Ja to się wiele nie odzywał, za mną ciskała i drewna, i c u d a .  
Z  grabkami leciała. ( . )  No bo to, o co chodziło: ja mogłem tam chodzić do rodzi
ców, już nie żyją tera, tak że mi pasowało przejsć nie miedzą, bo to jest droga taka, 
niezajeżdżona, żeby trawa była, ino że mi było dużo bliżej tam do mamy, czy chora 
była, to tak czasem leciałem. No to ona wychodziła i pytała się mnie, którędy dro
ga? No to ja takem stanął i mówie, że przecież tu. A ona już, jak ja szed z powrotem, 
to ona już czekała, a okna w tam tą stronę nie miała, to też czekała i darła się na 
mnie. To jak się darła i ja szed tą drogą, no tom wychodziół wtedy na brzeg, co była 
trawa, i szed japo  tej trawie, a jeszcze na jej strone przechodził, umyslnie tak. No to 
ona brała jakies szczypy, to grabki, leciała z tymi grabkami do mnie, to ja złapał te 
grabki i rzucił na takiego orzecha. I zawiesiły się! (śmiech) No i drzyła się, a drzyła! 
( . )

—  Ja się też z niej nie smioł, dzieci też raczej nie dokuczały. No jak dzieci se tam 
gdzies szły, i to też nie po jej, to też się darła za nimi, no to oni jeszcze tym bardziej 
podchodzili bliżej, bo Paulinka będzie wrzeszczeć, strasznie się cieszyli, jak wrze
szczy! No jak czasem naszło dzieciaki sąsiadów, to żeby było weselej, to poszli. 
I mieli uciechy co nie miara, a my też. ( . )

— No to tyż byli zrobili kiedys, to jeden jej zaorał, to go skleła, że źle zaorał, jak jej 
nie wzeszło, to skleła tego, co jej zasiał, że źle jej zrobił.

— A, to znaczy, że dopuszczała pomoc innych, tak?

— Bardzo rzadko, ale tylko dalekich, tu ze sąsiadów nikogo. Tu jeden był taki, co 
powiedział, że on jej zrobi, poreperuje, ale szybko zrezygnował. ( . )

— No w takim d o m k u . ( . )  Ino, że w zimie to siedziała w ogóle w stajni. A olszyny 
ma pół hektara, pare kubików drzewa, tylko że nie rżnęła, bo t e g o .  Ale w domu 
nie siedziała. A jak ten dom się nie nadawał, to gmina jej wyremontowała, że
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pokoik miała taki elegancki! I piec jej postawili, to ona komin zwaliła. A jak poszed 
tam jeden cośkończyć, to go (śmiech) tyczką zwalała! Najpierwjakprzyszli ci chło
pi tu robić, jakaś brygada, co ona najeła, no to mówili, że ci ludzie tu to są niedo
brzy, jak to tak te kobite traktujom, jak ona im tam naopowiadała... Tylko jak koń
czyli robote, to mówili, że jeszcze takiego diabła nie widzieli! Jo mówie, to co wam 
się tak zdanie zmieniło?! (śmiech) (...)

— No, zmyślane to było wszystko, takie różne rz e c z y . No ale pomału się to skoń
czyło, wzieli ją i jest spokój. (...)

— To na tle chorobowym chyba było. Bo ona to se chyba nie zdawała sprawy z tego, 
co robi. Coś jej s i ę .  Widocznie jakąś nerwice miała, takie, t a k i e .  taka agresywna 
była. ( . )  Ona zawsze była taka, taka złośliwa. Te siostry, jak były, to z początku ży
ły normalnie, z ludźmi mówiły, a ona zawsze tako b y ła .  Tak z ludźmi nie c h c ia ła . 
Zawsze każdego miała za wroga. Że on by porwał, a to, a tamto, a to jej zginęło czy 
tamto, a nic jej nie ginęło! Tak se zmyślała. Tylko dawnij to w mniejszym stopniu, 
a już teraz ku starości to już gorzej.

— (śmiech) Jak byłem młodszy, jeszczem do szkoły wtedy chodził, i my mieli tam 
niedaleko pole i ja coś tam bronowałem, a te takie krzyki robiły, letały koło tego 
domu, biły się. Nareszcie sobie za przeproszeniem tyłki pokazywały! (gromki 
śmiech) No jedna z jednej strony domu stała i trzymała spódnice na łeb, i druga 
z drugiej strony, i to ile czasu! (śmiech pana M. i karcące spojrzenie żony) To było 
daleko ode mnie, jakieś z pół kilometra, alem widział to dokładnie. Bo one se mó
wiły: „O ty, pocałuj mnie, tego, a ty mnie też!”. Bo ja akurat na koniec tego pola po
jechał i tam stanoł, i nawracał, i tak słyszoł, i widzioł. I potem kawałek żem jeszcze 
pojechał, a one se jeszcze tak stoły i żadna nie była zdecydowana, która wcześniej 
przyodzieje ten zadek! (śmiech) (...)

— Ale to i ja u niej był dwa razy. Raz, jak żem zbierał podpisy na pszenice, to po
szedłem do niej, a drugi raz, jak prąd podłączali. To za nic nie chciała. Najpierw 
z G. przyjechał, nie dała se licznika założyć. To przyjechało trzech ludzi, to jak po
szli, to zaraz wracali. „Panie”, mówiom, „co to za człowiek! To ludzie walczą o licz
niki, a ona nie i nie! Tu my przyjechali, a ta franca nie da założyć, a myśmy taki ka
wał jechali”. (...)

— Raz ja  wracam do domu, a tu wpada sąsiad i mówi: „Choć Władek, idziemy do 
Paulinki!”. Ale po co, pytam. „A bośmy jej skradli pieniądze. Ty ukradłeś, ja też”. 
No, ale se myśle, co jej zrobie? No ona czasem mnie doprowadzała do nerwów! No 
co, pisze, żem jej skradł piętnaście męskich butów, jak tam chłopa nie było! Albo 
kaleson! I ja się tak zastanowił, po co my pójdziemy? Kląć? No ja umiał kląć, przy 
wojsku byłem i w robocie, tak żebym se napisał na kartce, ale po co? No i my nie po
szli. Za pare dni ja miałem stemple na drzewo w państwowym lesie, w nadleśnic
twie kupiłem. No i przywieźli mi to drzewo, ale zamiast czterdziestu było tylko ze 
trzydzieści trzy, jeszcze nie wszystkie. Ja przychodze z roboty, a tu policjant stoi. 
A ja z n o w u . Bo to my w jeden dzień zwozili, a ja poszed na drugi dzień do pracy 
i tom asygnate żem wzioł. I ten policjant się pyta: „No gdzie to drzewo pokradzio
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ne?”. — „Jakie kradzione?” — „Ile tu sztuk jest?” — „No nie wszystko, jeszcze ja
de do lassa, będe dopiero liczył”. Ale tak się dziwie, co on się takwypytuje. „A asyg- 
natę macie?” — no mam i mu daje. No on czyta i dopiero mówi, że dostali pismo, 
czy nawet ona sama była na posterunku... (...) No tak, widziała, jakem woził to 
drzewo, tylko nie zdążyłem wszystkiego naciąć! Na szczęście miałem tą asygnatę 
przy sobie! No i takie rz e c z y . To wypadałoby iść i przyrżnąć po prostu. No bo co 
zrobić takiemu dziadowi?! No, ale człowiek zagryz zęby i spokój. No ostatni poste
runkowy, to my dobrze żyjemy, to jak już przyjdzie, to przeprasza, no, ale mówi, 
Panie, no musze przyjść, bo wie P a n .  Ja do niego mówie, no jak można porwać 
używany wsyp? Ale, żeby to tylko wsypy! Pani! M ajtek p ię tn aśc ie .

— I ona spis taki robiła?

— Tak! Wszystko było napisane. Piętnaście majtek, kaleson męskich, to, tamto. 
My się śmiali później, ale ja się i tak denerwował! No on musiał protokół spisać, to 
jeszcze poszed do sąsiada, się s p y ta ł .  I wie Pani, jak ją przycłapił, ale dopiero ko
mendant. Ale poszła wtedy osobiście. Bo to trwało tak pare lat przecież. Gorczki 
żem skradł. No i on pyta, jakie te garczki, ile, bo mi potem o p o w iad a ł. No i do Sz. 
do sklepu zadzwonił, a tam ta mówi, że ona cały rok takich gorczków w sklepie nie 
miała! A lejom  nie puścili i pytajom się, skąd miałaś tyle tych gorczków i na co ci ty
le? Jak dopiero wtedy wsiad na niom! No i po tym mnie zmuszali, żebym ja napisał, 
że ona jest głupia, znaczy się, oni to napisali, a żebym ja podpisał. A leja nie podpi
sał, mówie, napiszcie, że jest choro, że ja  uważam. No bo to o mnie szło, ten proto
k ó ł .  Wszystko to pisali, żeby ją zabrać, i wójcina to chciała zrobić. Nie wójcina, 
tylko to była naczelniczka wtedy. No i ona podpisała, urzędnik z gminy podpisał, te 
chłopy, co tu robiły. Bo ona też naczelniczce robiła, coś tam pisała. No i w tym takie 
zdanie, że ja uważam, że ona jest głupia — no nazwali to jakoś po swojemu, ale ja 
nie. Daruje jej, bo wyboccie mi, ja nie wiem, co się jej mogło stać. Napiszcie, że ja 
uważam cały czas i przez to to znoszę to wszystko i nie wiem, jak długo wytrzymam 
je sz c z e . To zaznaczcie! Że nie wiem, jak długo, bo nerwy to nerwy są! Ale uwa
żam, że jej daruje, bo ona jest chora i tyle. No i tak to napisali i zostało. Ale nie uda
ło się to, nie wzięli jej. Naczelniczka się wtedy tak starała, ale nic z tego. Dopiero 
później, jak zaczęła ch o ro w ać .

[44]

— Ano bo sama, panna stara, sama miała te gospodarke, Boże! Jakby ją Pani uj
rzała, tam była dopiero nędza. To ona nie spała w domu, bo dom, to pies miał lep
szą bude, jak ona miała dom! W piecu się nie kurzyło, nie paliło się, tu podłogi nie 
było, ino ziemia takie, t a k i e .  a łóżko to było jeden taki barłóg, marzła. Ona miała 
w stajni dwie krowy i w stajni spała.

— A elektryczność tam miała?

— Nieee! Zrobili to światło potem, ale ona nie chciała tego używać. Ona miała 
lampe cy tam świecke i t e g o .  To my raz kiedy, bo my tam miały pole, to jesce 
sprzed tamtego roku, ona była w szpitalu. No i my ze siostrą robimy coś i tak se

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



268 Aneks

myślimy, to polecimy i popatrzymy, co tam jest. A my myśleli, że ona jeszcze jest 
w szpitalu. Idziemy, patsymy, do stajni, co tam sie robi, co tam sie dzieje. Rany bo
skie! Jakem sie przelękła, a tam taki barłog, taki tłumok leży na ziemi, na tej słomie 
i tą głowe podnosi do góry, a na głowie miała jak pońcoche zaciągniętą! No! Jezus, 
jakem sie coda, jakem sie zlękła. To ona jest, Stacha gada, ktoś ją  przywiózł ze szpi
tala, no. No i my wtedy, nawet szwagier zadzwonił do Ł., do opieki, i nawet chodzi
ły, patrzyły, przyniosły jej coś zjeść, ale gdzie mozna było człowieka umieścić, tu dy
le, jesce gnój stary, od krów taki suchy, taki śmierdzący, śmierdziało! No i ona tak 
byle jak, tu wyzej, tu nizej. No i tak ją przywieźli i tak ją położyli na tym barłogu, i tą 
pierzyną, to nie pierzyna, ino taki tobół, przykryli jom i ona tam lezała. No, i dopie
ro wtedy przyjechali, zainteresowali się, no to przecież ludzie! To pies ma lepij 
w budzie jak ten cłowiek! (...)

— Cłowiek chciał coś jej nieraz, na przykład na święta posłałam jej cośzlitości, bo 
to nie miało co zjeść, bo to se przecie nie upiekło żadnego placka. To na początku 
wzięła pare razy, a potym jej się coś odmieniło i nie wzięła! Jesce mnie obsacyła, że 
jej przysyłam, że ją  chce struć! No, że ją chce struć plackami! (...)

— A to tak, to i czasem porozmawiała. Wie Pani, ze mną na początku bardzo do
brze, b o ja  tam mam pole, to krowe my pasły i tego, chodziłam tam do niej, to my 
porozmawiały, a potem znowu coś jej się ubzdurzyło, przychodzi raz do mnie i go
da: „Ty”, goda, „tyś mi pewnie wzięła grabie i widły!” — „Na co”, mówie, „Paolciu! 
Na co mi twoje grabie!” — „Ano bo mi zginęły i ni mom!” No to już cłowiek się bał 
do niej iść, no bo pójdzie i powie, zem jej coś porwała. (...)

— Hm, to tu jednego tego M., to co ona się namściła! To skoda gadać! Nic ino zło
dziej, złodziej i wszystko, a gdzie jej krad! Nic jej nie krad, a co tam było ukraść! No 
to każdy machnął r ę k ą .  no ale do Ł. podawali z początku, no to ściągali tych ludzi, 
no bo żeby się wytłumaczyć, bo ona latała do Ł. i mówiła, że jej porwali, a to to czy 
tamto porwali. Potem dopiero się przekonali, jako ona jest. Tu clowiek jom żało
wał, bo widzi, że biedne to takie, zmarźnięte, na p o l u .  O, w lecie to na polu goto
wała! Taką se zrobiła jape [?] i taki piecyk okrągły, i patyki rąbała, i tam se gotowała 
te zupke, kartoflanke. (śmiech) Tak se radziła! W domu się kutwiło, dymiło, to se 
na p o l u .  No takie miała swoje ja k ie ś .  No nie wiem, cy ona wiedziała która go
dzina, cy ona w ogóle miała jakiś zegarek, cy wiedziała, jaki to dzień, czy niedziela, 
czy poniedziałek, tego to ja nie wiem, czy ona się orientowała. ( . )

— Ee, takbardzo wielce to się niom nie interesowali. Takw sąsiedztwie to opowia
dali, że tego posądziła, tamtego, a tak to se żyła tak na wysepce, tako pustelnica by
ła. (...) No ja  wiem, przecież jej siostra starsza tuw Sz. i daje sobie rade, i jest nor
malna, i pomagają jej, tego. No już miała takie w sobie, taki charakter niedostępny.

[45]

— Ano to właśnie o niej mówiłam, jak mówiłam, że ta siostra mówiła o niej, że taki 
dziwak, zdziwaczała, że sama, ona właśnie tu, na dole mieszkała, taki dom w sa
mych krzakach. To o niej niektórzy mówili, że taki dziwak, nieraz tu szła przez

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Aneks 269

osiedle, troszkę była dziwna, no. Do kościoła, na przykład, nie chodziła do Sz., tyl
ko do P., ale ja wiem, może to ta sama droga. (...)

— Ona bardzo dbała o to dziecko [zmarłej siostry]. Pamiętam, że jak chodził do 
podstawowy szkoły, to trochę wiatru było, to z szalikiem, z czapką do szkoły wycho
dziła, chłopcy się z niego śmiali, bo to ósma klasa, kawalerów zgrywali, a tu ciocia 
z czapką przychodziła, to się śmiali i mówili, jaką ma dziwną ciotkę, zdziwaczałą, 
dziwoląg, i on zawsze taki poopatulany był, szalikami. Jeszcze zimy ani mrozów nie 
było, a taki poopatulany, żeby się nie zaziębił. Siostra umarła, dziecko zostało, to 
się bała też.

[37]

— Męża nie miała, a dziecko miała. Chłopaka.

— To jej było dziecko?

— No jej. Gdzieś pojechał na Zachód.

— A nawet w głowe co d o staw a ła . (...)

— Tako, tako się robiła jakby głupia. No bo przecież normalny człowiek toby tak 
nie postępował, nie?! (...)

— Jak ktoś jest odrobinę umysłowo chory, to cóż powiedzieć na takiego człowie
ka? Może i ona niewinna jest w tym. (...)

[28]

— Tak myślę, czy to czasem nie ta Paulinka, bo tu jeszcze, jak ja pracowałam, to do 
szkoły chodził taki chłopczyk, i czy to ona się przypadkowo nie opiekowała. To 
były dwie siostry i opiekowały się takim chłopczykiem, i zdziwaczały był ten chłop
czyk, bo jemu wielu rzeczy mu nie wolno było! (...)

— Ale to się jakoś wyróżnił wśród dzieci?

— No on się właśnie tym wyróżniał, taki był malutki, chudziutki, wiem, że jak doży
wianie było, to on nie, nie, bo mu nie wolno było.

Albina2

Mężatka, kilkoro dzieci, w wieku około 70 lat. Opowieści obejmują jej życie od 
młodości. Chora psychicznie, matka chorego psychicznie syna, leczona w szpitalu 
psychiatrycznym. Mąż zmarł przed kilku laty. Według jednej wersji zachorowała 
w późnym wieku, według innej — jako młoda dziewczyna. Miała chorego psy-

2 Matka Józefa M. — patrz Rozdział VI.
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chicznie brata. Chodzi dziwnie ubrana, mówi niezrozumiałe rzeczy. Pojawia się 
wątek winy ojca za jej chorobę.

[84]

— (śmiech) No tak, bo ona jest głupia! Ona nie jest mądra, ona jest psychicznie 
chora. Naubiera se jedno dłuższe, drugie krótsze, kabaków napcha, spódniczek 
jedna dłuższa, druga krótsza i tak chodzi. (...) To ona już była w szpitalu! (cichszym 
głosem) Jej juz szpital nie pomoże, nic już. (...) Ja nie wiem, co się jej s ta ło .?  Ona 
mężatka, już miała dzieci, męża miała, i tak stopniowo, coraz gorzej, coraz go
r z e j .  I w szpitalu była raz i drugi. I teraz jak tak bardzo, to też pisze do córki, córka 
przyjeżdża i do szpitala ją oddaje. (...)

— . o n  umarł, ten jej mąż, a ona jeszcze żyje i tak chodzi. Naubiera się, nabierze 
torbów, w jedne ręke, w drugie, i na plecy jeszcze se zawiąże! I idzie tak! (...) Do 
sklepu, do miasta, gdzie tam zaniesie, to idzie.

— To z czego ona się utrzymuje?

— No to każden dzisiaj się utrzymuje, bo mu opieka płaci. (...)

— Nikogo nic nie obchodzi. Idzie, to idzie. ( . )  Nie, bo każden ją zna, to co tam.
A dzieci to ją nie zaczepią, bo się boją! (śmiech)

— (...) A głupie takie słowa będzie mówić, że n iep o d o b n e . Raz ja siedziałam 
o tam, na ławce, i idzie ona, i woła „dzień dobry”, no to „dzień dobry” i mówię: 
„Niech Pani przyjdzie tu trocha do nas! Pani!”. Jak przyszła i zaczęła mówić...! Nie
stworzone rzeczy! Niepojęcie ludzkie! Ja już nie wiem, czy uciekać czy co. Mój się 
zabrał i mnie zostawił, a ja nie wiem, czy uciekać?!

— Ale coś mówiła ta k ieg o .

— Głupiego!!! Takie głupoty mówiła, że to s z k o d a . (...) Mówi, ona normalnie 
mówi, ale głupie słowa mówi. (...)

— A w szpitalu to nie chcą trzymać! A ona i tak mniej agresywna, bo, jak wie Pani, 
takie głupie a agresywne, ludzi zaczepiają, czepiają się, a ona nie, nikomu nic nie 
powie takiego przykrego.

[85]

— A! To ona, ja wiem? Chyba od młodości jest chora. No to ona zawsze i różne te 
tłumoki jakieś nosi, bagaże jakieś, torby i zawsze w długich takich spódnicach. To 
tak, jest jedna, a to starsza k o b ie ta .  ( . )  Ona ma syna, ale czy ona z tym synem ra
zem mieszka, to ja nie wiem. A ten syn też dostał chyba z wódki choroby psychicz
nej. ( . )

— Ja ją tam nie zaczepiam. Raz poszłam tam, jeszcze wódka była na kartki, ja  po
szłam z kościoła zanieść jej paczkę, bo to wtedy do kościoła przychodziły te z zagra- 
nicyjakieś te dary. I poszłam przed świętami zanieść jej cukru, oleju... (...) W każ
dym razie ja poszłam do niej i ona bardzo logicznie ze mną rozmawiała, logicznie
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tak. Zaniosłam jej ten cukier, a ona, że może ktoś bardziej potrzebuje, może ktoś 
ma małe dzieci? I była taka bardzo zgorszona, że wódkę dają na kartki! „No cóż, to 
wódkę dawać na kartki— pijakom?” Mówi: „Denaturat — tak, można dać na kart
ki”, bo mówi, „może ktoś na jakieś nacieranie, nawet bańki postawić czy kurę opa
lić”. Tak że logicznie ze mną rozmawiała. A  teraz, wie Pani, ja ją wprawdzie nie za
czepiam, mijam się z nią, ale ona zawsze ten wzrok utkwiony w ziemi, tak że ja nie 
zaczepiam, bo widzę, że ona jakaś teraz gorsza... (...)

— Ja nie mogę jej zaczepiać, bo wiem, że człowiek jest psychicznie chory, to dla
czego ja  mam ją zaczepiać? No nie wiem, jak zareaguje, i nie chcę zakłócać jej spo
koju, po prostu. Bo przecież, jak ona by chciała k o n tak tó w . no ma siostrę rodzo
ną w M., toby poszła czy do siostry, czy d o .  A jeszcze sobie ubzdurała, że to nie 
jest jej siostra.

[86]

— Tak, to ona Pani jest t a k a .  no zgłupiała, jeszcze za panny. (...) I ten syn się też 
tak do niej przydał i tak oboje siedzą w tym domu. ( . )

— Taki sam! Tak, tak. Co rok go zabiera tam do szpitala, do R. (...)

— No coś tam robi w domu, ja nie wiem, że t e g o .  Jak go napada już ta monko- 
lia [?], to go odsyłają tam do szpitala. (...)

— No ma niuniu na kuku! (śmiech) No, że głupia jest. Ona gdzieś m u s i .  no jak tak 
nie wiem, bo to ona nawet do mojej siostry, a moja siostra to taka młoda, fajna była, 
już prawie ze dwadzieścia latek nie żyje. To ona do tej mojej siostry przychodziła, 
to ona już wtedy była głupia, bo ojciec za nią, Pani, przyszed i czy była Albina, bo jej 
Albina na imie. „No była”. — „A nie mówiła, gdzie idzie?” — „No nie mówiła”. Bo 
to już tak napadnie i tak. Że m u s i .  No tak słyszałam, ale nie wiem, czy faktycznie 
tak było, że jakiś tam kawaler do tej Albiny przyszed, a ten ojciec coś jakby miał jej 
powiedzieć w tym czasie czy coś i ona się t a k .  tak g d z ie ś .  no tak coś podziałało 
na nią. Ona od razu to nie była głupia! Nie, no mówię Pani, że ona coś jakby przez 
ojca. ( . )

— No, no, no coś się jej zrobiło. I tera tak cierpi Pani, tyle lat. Ale wyszła za mąż, 
pewnie ten kawaler nie wiedział o niej czy coś, no i chyba w Ameryce ma córke czy 
ze dwie, chyba ze czworo dzieci ma. (...)

— No, jak się przejdzie, t o .  no wariat, to nie zawsze ma te, t e .  to napady takie 
są. Jak się przejdzie, to prawie normalna, a jak najdzie, to nie wie, co mówi, szłaby 
nie wiadomo gdzie, ubierałaby się nie wiadomo po jakiemu, i tak ło, takie jest. Nie
szczęśliwe to takie. I jaka fajna kobitka z niej! Ładna taka i takie podziałało gdzieś 
na nią coś i .  i tak męczy się.

— To można powiedzieć na nią wariatka?

— No nie całkiem t a k a .  taka, ale prawie że. ( . )  No nie gania za ludźmi, nie woła, 
ale tam coś pokazuje w domu, bo ja j ą .  no jeszcze jak ten mąż żył, to ją odsyłał do 
tej R.
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[87]

— (...) Tak żyli, nie żyli ze sobą, teraz ten mąż, czy umarł, czy mu tam pomogli 
umrzeć, (śmiech) to było dwa lata temu. A on też taki nijaki był. (...) (śmiech) Taki 
ani mądry, ani głupi. Jak nie pije, to jeszcze, ale jak już wypije, to jest po prostu głu
pi i ludzie uciekają.

— Ale po czym było widać po niej, że taka inna?

— Bo mówiła tak na odwrót cos. (...) No jak się cos pytać jej, na przykład o tego 
męża, to ona mówiła, że to nie jest jej mąż, że jej mąż to gdzie indziej, no takie roz
maite opowiadała. Takie jakies wyobrażenia miała i taka jest. Kiedys była w takim 
szpitalu, kilka razy, teraz nie ma tam komu się nią zajmować. (...)

— Ja myslę, że jak kto nie jest zwariowany, to jest normalny. (...) Taki to już się wy
różnia z tych normalnych, ludzie się znają, to już wiedzą, że ten się leczy, ten jest 
nienormalny.

[88]

— Aaa, to ona też nie ma rozumu. Ona z tych lat, co ja. (...) Ona była normalna, ale 
czy mąż się bił, czy jak oni tam żyli, to nie wiem, ale ona głupia jest. Była i w R., ale 
wyszła. To jest normalnie moja koleżanka ze szkoły, ale jak koło mnie przechodzi, 
to dzień dobry nie powie. (...) Ona chyba nie poznaje, bo ja ją znam, a o n a .  Ale to 
już nienormalna. (...) A ja tam wolę nic nie mówić, nie zaczepiać, bo jak jej się cos 
nie spodoba, cos mi nagada abo co, wole nie, nie ma co zaczepiać, bo wariaty to są 
bardzo silni i trzeba im tylko sprzyjać, jak cos mówi, to im tylko trzeba przytakiwać, 
że tak. Ona ma brata i umar, to on zwariował na tle panny, bo ona go zostawiła, ale 
się ożenił z inną, ale do głowy mu znowu przychodziło, że ona drugich ma, a czy ona 
drugich miała, to nie wiadomo. Ja bym nie powiedziała, tylko jemu się tak przesta
wiało. Nawet raz tak mówi: „Hela, ty mnie wołała?”, ja  powiedziałam, że nie, ale 
późni się ocknęłam i powiedziałam, że tak, bo on powiedział, że słyszał koło cmen
tarza, bo jemu trza było przyznawać, że tak. (...) Tak, bo jakby mu cos na przeciw, 
to on już gorszy, zły był i może cos zrobić, krzywdę jaką, bo to nie wiadomo na ja
kim punkcie ta wariacja jest.

— A wariat zawsze jest agresywny?

— Nie, niekoniecznie, ale jego to my się bali, bo jak raz cos mu ktos, to pługiem 
rzucał, bardzo wtedy silny był. Takiemu to t r z e b a .  A tu jeszcze taki jeden jest, on 
to trochę udaje, ale trochę jest taki, to ja bym tam nie poszła nigdy, ja bym się tam 
bała. Żona go wygnała, tu, niedaleko mieszka, bo pijał, awantury robił. Dziecko 
mają wspólnie, on jest bardzo z tym dzieckiem.
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Jania3

S tara  panna , w w ieku około  40 lat. U pośledzona, być m oże z cho ro b ą  H e in e 
g o -M ed in a . N iezaradna, wykonuje tylko p ro ste  p race . C órka uw ażanego za cho 
rego  psychicznie ojca. M a n ieślubną córkę. Pojaw ia się w ątek, iż je s t to  dziecko 
z kazirodczego związku z b ra tem . B ra t p o tęp iany  za n ieróbstw o, ojciec n ieślub
nego dziecka. U czestniczyła w życiu tow arzyskim  m łodzieży, u trzym uje kon tak ty  
z sąsiadam i. P odkreśla  swoją w artość, n ie chce uchodzić za „d u rn ą” .

[91]

— No ona jest po chorobie.

— Ona jest po hajnomedinie. Jedni mówią po hajnomedinie, bo to się tak coś zro
bi, a drugie mówią tak, jakby się mama na pijaka zapatrzyła. Bo on tak idzie zaśli- 
niony, przewraca się. I ona taka.

— No jak pijana. (...)

— Z  nią by się nikt nie ożenił. Ona chciała. Ona jak miała te lata o — dwadzieścia, 
dwadzieścia parę — to jej wszystko grało. Chciała się żenić. Ale kto to, no kto to 
weźmie. Przecież ona ani ugotować, ani uprać. Może tam uprać, by uprała. Tam 
widać, jak pierze. Wszystko na prawe stronę wisi. (śmiech) Ręce ma. Tylko się 
przewraca. I kto tam by po niej jadł.

— To jeszcze brata mają takiego. On, matka i ta siostra.

— I ten brat się ożenił, już miał przeszło trzydzieści lat. Dziecko machnął. To 
szczęście od Boga, że ślubu nie miał. Bo teraz, jakby go podawała za alimenty, toby 
pół gospodarki była mu zabrała. Ale że ślubu nie wzięli, to tylko tak na dziecko ma 
płacić. A dziecku już czwarty rok.

— A teraz ma drugą babę, z którą ma dziecko. (...)

— On ten brat ich zawiezie w pole z tą matką, to robią.

— To tam rencami. Ona ręce ma. Ręce ma dobre. Bo ja  tam chodzę. No ja tam na
wet im szyję różne takie rozmaitości. I oni mają taką ciotkę, przywozi im stare ła
chy z Ameryki, to ja im trochę poprzeszywam. To oni dobrze ze mną mają, bo ja 
tam pójdę, miarę wezmę i później im to przyniosę. To nie jest za darmo, oni mi 
znów coś tam dadzą. To ja tam chodzę. (...)

— Porozmawiać, to Pani by nie porozmawiała z nią, bo ona niewyraźnie mówi. Coś 
się zatnie weźmie. Ale że mama wie, o co chodzi. A ta mama to też.

— Jak idzie, to musi wózek mieć przed sobą.

3 Córka Głupiego O.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



274 Aneks

— Nawet z palicą jej źle. Tylko wózek. Wózek dziecięcy. Ona tak z roboty, z roboty 
tak się jej zrobiło.

— A te bracisko, to kawał nieroba.

— On tylko patrzy, aby jakich czarnych nabrać, żeby robili za niego.

— A ta dziewczyna [córka Jani] już się bierze za pieczenie. Z  zeszytu już piecze. 
A dom mają, dwa piętra i parter. Ale ni ładu, ni składu, nie ma nic. No na co to stać. 
Wiele razy ja już mówiłam, że na tym drugim piętrze nigdy nic nie będzie. Nie bę
dzie ustrojone. Ni tam firanek, ni tam czego.

— No może, jak ta dorośnie. (...)

— Ojca też mieli, ale wariat był. (...)

— No tak się ją żałuje. Tak bidna Jania.

— Ona taka od początku dzieckiem Jania i tak zostało.

— Ona chodziła na zabawy, ona wszędzie chodziła, jak była młoda. Ona tam zaba
wy nie puściła. (...)

— I sprytniejsza taka, chociaż się przewróciła, to szybko wstała.

— A jak poszła na zabawę, jakiś pijak tam ją troszkę podskubał, to dobrze się jej 
zrobiło.

— To byli tacy wiertacze, tego gazu szukali, to tu zawsze z n i ą .  kochali ją.

— Ona chciała. A ta jej dziewczyna dobrze się uczy i uczy się angielskiego. Jeszcze 
ta ciotka z Ameryki, jak tutaj przyjeżdżała, to mówi, że ją tam zabierze. No i każe 
się jej tu uczyć angielskiego.

— Oni jeszcze powinni temu, co to zrobił, płacić.

— Tak, oni jeszcze jemu powinni płacić.

— Oni mają bardzo wygodę z tego dziecka. (...)

— Taka była i taka jest. Tak ślomato mówi. I tak się ślini. A jak się nerwuje, aż się 
gotuje.

— Jak ona chodziła na zabawy. A taki niemy chodził, on jest. Jak jej się powiedzia
ło, że ona się z nim będzie żenić, jak ona się nerwowała. O Boże.

— Jeszcze jak u nas chałupę stawiał, a ona mówi „ty durny”. (...)

— Ale tak jak tytoń robili, to się nadnęła i tytoń robiła. Teraz widzę pióra drapie 
dla tej dziewczynki. Już szesnaście pudełek piór ma nadartych. I to tyciuńkie pió- 
reczko i wszystko zdarte. Tak dla tej dziewczynki tyle. Jak ta ciotka z Ameryki jakiś 
dolar przyśle, to wszystko dla tej dziewczynki składają. Oj, ona będzie bogata. (...)
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— Ja tam jej kiedyś szyłam. I zaczęła z siebie trochę zdejmać. Ja mówię: „Weź Ja- 
niu, to przymierz”. B oja tak nie tego, bo na nią jest źle szyć, ona taka trochę o, jest 
skulona. To jak zrzuciła to wszystko, to O. mówi: „Idź Janka, umyj się, bo z ciebie 
śmierdzi”. No. A ona nie czuje. Ona swój smród już lubi.

Jadźka P. i jej mąż

Małżeństwo, mają pięcioro dzieci. Jadźka P. jest niesłychanie konfliktowa, agre
sywna i wulgarna. Niebezpieczna, uważana za chorą psychicznie. Mąż również 
uważany za upośledzonego, chromy. Opisuje się jej nieustanne bijatyki z mężem, 
traktowanym jako jej ofiara. Jadźka uważana jest za zakałę wsi, wzbudza strach 
swoją nieobliczalnością. Jej zachowanie bywa oceniane jako wyrachowane i wy
pływające z lenistwa — udając chorą, pobiera zapomogi i zasiłki. Opisywana jako 
brudna, leniwa i żyjąca w zaniedbanym, brudnym domu.

[95]

— (...) Tu mieszkał ktoś inny, to sprzedane jest, no i po tamtej stronie kobieta ku
piła z mężem, niby dla syna ten dom. I tu się przenieśli, ale to takie bardzo niezgod
ne małżeństwo: biją się, agresywni strasznie, męża chciała ona [Jadźka P.] zabić, 
kamieniem rzuciła, całe szczęście, że w ścianę trafiła! Dzieci, strasznie nam tu wy
zywali.

— Nasampierw wzioła ich do mieszkania, bo nie mieli gdzie siedzieć, a później 
kurwiała, kleła, kamieniami rzucała. (...)

— Oni są stąd, z tamtej strony. A ona z drugiej wsi. I tak mają pięcioro dzieci, i te 
dzieci są nieszczęśliwe, bo po prostu one się nic dobrego nie nauczą. Córka jest 
w liceum, a taki najmłodszy ma trzy latka. I to straszne rzeczy, ja to w ogóle się nie 
kontaktuje z nimi, bo się boje ich! Naprawdę się boje! Oni to i podpalali, i szyby po
wybijane.

— Ale Państwu tak robili?

— Sobie. Nam to nam, nic nam nie zrobili, bo, bo to nas ludzie znają, no to ja się te
go nie wstydzę, bo ktoś mnie może wyzwie, a ja będę się obrażać — nie będe się ob
rażać, nie mam o co, bo z mądrymi ludźmi to mądrzy by tak nie postąpili, ale naj
gorsze to, że się tak biją! (...)

— Straszne rzeczy, to nie do opowiedzenia, to jeszcze nie wiem, czy gdzieś takie 
rzeczy jeszcze są. Ona go dwa razy sparzyła wrzątkiem, palce mu połamała u rąk, 
on miał operacje teraz w L. ... (...)

— Strasznie i wie Pani, że to jest zakała całej wsi. To nie ma takich ludzi na wsi, to 
tylko oni jedni. (...)

— Bo jeżeli się chce kogoś zabić, rzuca się kamieniami, no to nie jest normalny 
człowiek. Ja bym się na to nie zgodziła, nawet jakby mi ktoś krzywde miał zrobić.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



276 Aneks

Ale i tacy muszą żyć. Ja tam nie chodzę, ale podobno mówią, że tam jest straszny 
bałagan, straszny b rud ... (...) Ludzie próbują im pomóc i tu przychodziła w święta 
taka kobieta, z Caritasu chyba, przywiozła im i żywności, i ona była w szpitalu, to 
ona jeździła do niej, i te d z ie c i .  to przecież jakie tylko są zasiłki, to oni mają przy
znane. Ale co z tego, jak oni nic nie umieją poszanować. (...)

— Tam sąsiadka taka jest, taka staruszka, to jeżeli coś jej tam pomoże t e n .  on 
się P. nazywa, to ciężko mu musi zapłacić, za byle co. To jak sobie czasem zaśpiewa, 
to ho, h o .  (...) prosiła męża, żeby przyprowadził księdza, i tam ksiądz poszed. I ta 
teściowa też się zaczęła skarżyć i ksiądz mówi: dajcie mi spokój, ja się tu przyszed
łem pomodlić do was! Ona mówi, że ona go zabije i już. On się jej boi!

— Ona się kładzie spać z siekierą pod głową!

— On się mnie kiedyś pytał, czyja się gniewam na niego, ja  mówię: ja się na nikogo 
nie gniewam. A myślałem, że się gniewacie! Nie, mówie, ty i tak nieszczęśliwy czło
wiek jesteś, co tu jeszcze się gniewać. Bo i w biedzie można żyć w zgodzie. ( . )

— A ona z innej wsi tutaj przyszła?

— Z innej, z innej. Tam też podobno u nich tylko policja i ksiądz do domu przycho
dził, więcej nikt. To tak sąsiedzi mówią. ( . )

— Ja to wiem tylko tyle, że jak krowa tu była przypięta, to ją wydoili! (śmiech) Po
szli z kubkiem, wydoili babczyne krowe i już! Później się śmiałam! ( . )

— Z  tego to ona by podpaliła nas, jakbyśmy się coś wtrącali! My i t a k .  to dobrze, 
że się rozeszli — on poszed tu, ona siedzi tu, bo jak razem siedzieli, to ona go parzy
ła dwa razy wodą, co dzień się b i l i .  ( . )

— I pójdzie Pani świadczyć? Już wrogiem będzie Pani. Położy się człowiek spać 
i nie wie, jak takiemu szajba odbije, podpali i o, będzie. ( . )

— I to kobiecina t a k a .  nijaka. Nie tam jakie cudo. ( . )

— On żeby z nią razem pił, palił, toby dobrze było. A  że on osobno, a ona też, t o .  
( . )

— No żeby powiedzieć tak szczerą prawdę, to ona nie jest całkiem mądra. Ona coś 
ma, coś ma z głową! Bo to nienormalny człowiek, żeby t a k .  a i sąsiedzi, i l e .  Tu 
sąsiad zaraz, to raz go czymś walnęła, tu kobieta poszła po swego męża, bo tu pił, to 
ta podrapała ją tak, że aż pokrwawiła, podarła ubranie! A  okna to ile razy były 
wstawiane. ( . )

— No to nie jest normalny człowiek. Ona jest jakaś znerwicowana, bo ona była 
przez tydzień w szpitalu, no i ta kobieta się nią tak zaopiekowała, zawiozła ją do 
szpitala, to nie mogli zbadać w szpitalu, co jej jest. ( . )  Ale nie uznali żadnej choro
by, tylko straszna nerwica. Na tle nerwowym te wszystkie wyskoki. No są tacy lu
dzie, co nie panują nad sobą. ( . )

— Chociaż by pomyślała sobie, co o tym ludzie powiedzą! ( . )
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— No to w szkole dzieciom dadzą jeść, a raz na noc to tam coś ugotowała. A  z wia
derkiem pójdzie do jednego sąsiada, do drugiego, każdy się zlituje, tego kartofla 
da. No kartofle ma, ale kartofli nie ukryli dobrze — zmarzły! Teraz on mówi, mat
ka sadziła i kopała, on zwoził te kartofle, że on sprzeda te kartofle! (...)

— A myśli Pani, że ona od dzieciństwa miała coś tam, czyjej się nagle tak zrobiło?

— Nie, to tak stopniowo. Bo tam u nich to podobno ojciec też sobie życie ode
b r a ł .  (...) Tak, nasampierw mu zęby powybijali, a później sobie poderżnął 
gardło.

[89]

— Niby wariatka, a mądra na swój sposób. ( . )  Po prostu kombinuje w ten sposób, 
że udaje głupią, męża pare razy pobiła, ręce mu połamała, wodą gorącą pooblewa- 
ła (...). Była zima, udała chorą, a też tam piątke dzieci chyba mają, opieka społecz
na przywiozła węgla, opału, za światło zapłaciła, a to były święta, to i wędline, i po
ś c ie l .  (...) W każdym razie męża ma takiego, który jest w tej chwili rencistą pierw
szej grupy, też nie bardzo normalny człowiek, ale ma też. opieka społeczna po
maga, i tak żyje, dzieci chodzą po śmietnikach, pety zbierają, różne rzeczy. (...) ja 
tam tylko raz w życiu byłem w tym mieszkaniu, wszedłem, bo szukałem jednego 
człowieka, a ona siedzi. w ogóle chodzi w spodniach jak chłop, w spodniach, 
w butach, w jakimś t a m .  no w całym opakowaniu. Papieros w zębach, pod pierzy
ną l e ż y .  A  w d o m u .!  ( . )  O Jezu! Taki nieporządek, no taka kobieta, taki nie- 
chluj, te d z ie c i .  (...)

— No agresywna jest, tak czasami widzę do sklepu przyjdzie coś kupować, to tam 
nie można jej nic powiedzieć coś naprzeciw, a brudas okropny, brudas okropny! 
(...) Po prostu unikają ją, ale z kolei nie wyganiają, nie szkodzą.

[86]

— No to czemu ona za niego wyszła, jak on taki kulawy?

— A też ją tam nikt nie chciał. Dobrze, że i taki ją chciał i jakoś się pożenili. A teraz 
też on trochę do kieliszka zagląda, ona też nie odrzuci, papierosy pali, piwo pije 
t e ż .  ( . )  Jest libura, nie chce jej się robić, tylko zapomogi szuka, tylko z darmo- 
chy pieniądze chcą. Libura numer jeden! ( . )

— To ona tam nienormalna jest, nie jest taka normalna, jak trzeba, i koniec! Żeby 
jakieś ambicje miała, honor, toby jakoś to poustaw ia ła . (...)

— A ją nie wolno, bo ona powie: ja jestem w ciąży i do widzenia, prosze mnie ude
rzyć! Będziesz za to odpowiadać nie za jedną osobe, tylko za dwie, tak, tym się 
przedstawia. (...)

— Jakaś kobieta z litości przyszła, to w kuchni ubieliła, to podłogi nie mieli, po
sadzkę robili, to ona siekierą buchała i psuła!
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— Ale dlaczego, przecież chcieli pomóc?

— In a  policję chodziła skarżyć, że jej drzwi otwierają i jej dzieciom zimno. No jak 
robią cos, to muszą otworzyć drzwi, którędy będą chodzić?! No?! (...)

— Tak, tak, to całkiem takie wykolejone jest.

[97]

— Nic nie robio, dzieci pięcioro i w domu t a m .  No ja tam nie byłam, ale ponoć dy
rektorka szkoły, jak opowiadała, mówi, to tam jak wejść, to wiecie, tak do nas mó
wiła, powiedzieć to nie wytłumaczy, to trzeba wejść i zobaczyć. Taki brud niesamo
wity, nieścielone łóżka, pościel też czarna. Tylko papierosy palą i piją, i ja nie 
wiem! I bijo się. (...)

— A kto tam chodzi?! Tam tylko milicja, jak się pobiją, to dzwonią na milicje. Ja tu 
tyle lat jestem i tam nigdy nie ide — po co tam iść?! (...) No to właśnie burmistrz 
chciał ją stąd zabrać, bo to takie jest pośmiechowisko dla całej wsi. To o n a .  chciał 
jej gdzieś tam na tartaku gdzieś wbaraku dać, to ona nie, bo ona wbloku chce. (...)

— Nikt się nie śmieje, bo to głupio, zaraz by do sądu podała! I niby niegłupia, a głu
pia, bo się z tym mężem sądzi, a w jednym domu mieszkają, on jej alimenta płaci. 
(...) A  jakby się ktoś odezwał, to ona by i może do sądu podała, to ludzie wolą się 
nie wtrącać. No, M. to najlepiej wiedzą, bo oni po sąsiedztwie to przeżywali z nimi. 
Krzyki, szumy. Ona tylko, żeby jej dawali pieniądze, jeździ po zapomogach, a sama 
nic nie trzyma, ani kury, ani świni, chociaż na wsi, nie posadzi i z czego żyć?

Kaziu4

Stary kawaler, ponad 70-letni. Opowieść obejmuje okres około 50 lat. Chory psy
chicznie, według niektórych z powodu służby wojskowej, według innej wersji — 
bo zabroniono mu ożenku z biedną dziewczyną. Jego mowa jest trudno zrozu
miała. Wykształcony (po maturze), pojawia się wątek, iż miał zostać księdzem. 
Wędruje po okolicy, zwykle na bosaka i niosąc patyki. Mieszka z bratem. Unika 
pracy, otrzymuje pomoc: jedzenie, ubranie. Uważany za grzecznego, uprzejme
go, w przeciwieństwie do Stasi.

[70]

— A ja nie wiem. Bo i skąd ona5 przyszła, ze Ś. czy skąd, to ja nie wiem. (...) Jest je 
szcze w R. taki Kaziu, to on znowu, on nikomu nic nie mówi, tylko też tak chodzi, 
ale wie, jaka pogoda będzie, jak co, to wszystko wie. Z  takimi patykami chodzi, na

4 Kaziu jest postacią pojawiającą się w tej samej wsi, co opisywana w Rozdziale VI Stasia; przy tym, 
podobnie jak ona, pochodzi z innej miejscowości.
5 Mowa o Stasi. Patrz Rozdział VI.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Aneks 279

bosaka. (...) No to niedawno jakoś tak przyszedł, no bo jak on jest głodny, to przyj
dzie. Parę razy mu Ewunia [córka] wyniosła zsiadłego mleka, tak jak chodził, to na
pił się. Pyta: „Kaziu, napijesz się?” — „No napiłbym się”. Ja mówię, że Kaziu jest 
głodny raz w niedzielę, bo stoi. (...) Nie wchodził, tylko tak stał. Ja się pytam: „Ka
ziu, zjadłbyś obiad?” — „No”. No i przyszedł, tak siedział, i tak elegancko zjadł, po
dziękował i poszedł. (...) No bo to się tak mówi, że ułomny jest. (...) No z patyka
mi, nałamie, nałamie tych patyków i piesek taki rudy za nim leci. On na bosaka, bu
ty na ramieniu albo w ręce, cholewiaki. (...) Żeby tam coś komuś ubliżył, żeby 
przeklinał, to nie, u niego nie ma. (...)

— No on też taki za młodu, coś mu się w głowę stało i z tymi patykami chodzi na bo
saka.

— To mi ktoś mówił, że on za młodu to chciał iść na pilota. To jak był mały i ojciec 
jego mu nie pozwolił, i on gdzieś przy wojsku był, i wtedy to mu się stało w głowę. 
To on tak przyjdzie, stanie przed domem i jak się wyjdzie dopiero, i spyta, co chce, 
to powie. Do domu nie przyjdzie, nie poprosi, tylko stoi i czeka. (...)

— Dałam mu klusek z rosołem, to jakoś zjadł, ale jak dałam mu już kotleta, to wziął 
do ręki, nie umiał inaczej.

— No jak se zjadł, to już jego sprawa.

— No tak, rękami, a ten rosół to tak se przechylił talerza i wypił.

— No taki, no taki bidny.

— No ale on taki był w niedzielę ogolony, umyty. (...)

— No bo on u brata mieszka i na pewno bierze coś, bo teraz opieka daje takim. (...)

— A dawniej, to ja wiem, nie było takich szkół i by pewnie był sobie taki Kaziu, kro
wy pasłby.

— On by ci krowy pasł, jak on stale chodzi. (śmiech) (...)

— Jak raz myśmy razem stali, z sąsiadem tu, to on mówi: „Kazek, może byś, na żni
wa bym cię zamówił.” — „No zastanowię się”. Wiedział co, to tak gada, że się za
stanowi, żeby do roboty iść nie musiał. (śmiech)

[71]

— Słuchaj Jańciu, a Kaziu z R. to on z tymi patykami, to on nie od urodzenia też 
taki?

— Nie, nie, to jest chłop po maturze i tego, no jemu się to coś stało na okręcie, 
w wojsku. (...)

— To był facet mądry, ale coś mu się stało na tle nerwowym, no i se tych patyków 
nazbiera, i to jest t a k i .  raz w miesiącu czasem taki n a p a d .  (...)
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— W zasadzie po domach to on tak nie chodzi, tak te patyki bierze, autobusem do 
B. jedzie albo do G., pochodzi i wróci z powrotem, a tak po domach to on nie 
chodzi.

— Szkodliwy nie jest, żeby się bać jak ta Stasia na przykład, bo ona to potrafi zwyzy- 
wać, jak jej czasem kto powie co. (...)

— No ten Kaziu to tak do domu nie wchodzi, chyba że jest głodny albo się mu chce 
pić. To przyjdzie ku domowi tak, on tu tak do tego majstra, do stolarza, to on tam 
chodzi. Ale tu to nie, jak zawołam, że może głodny, to jak głodny, to powie, żeby 
mu dać zjeść. Pójdzie na ławkę, to mu tu wyniesę chleba z mlekiem. A jak niegłod- 
ny, to pić mu się chce, to powie, że nie będzie jadł, ino niegłodny jest. Ale tak źle 
w głowie, no tak są do siebie, no w rozmowie to się słucha, a ktoś tak mamre, mam- 
re. A u nas były kolby tej kukurydzy i myśmy to pole zaorali. No to on przyszedł raz 
i gada: „Kto mi tak to pole zapaskudził?”. I tak nazbierał tego, nawytrzepywał i po
składał, tak kupek pełno na tych naszych zagonach było. (...)

— No tak posprzątał. (śmiech) Czasem se idzie z psem, ten pies se idzie tak za nim, 
taki mały bez ogona. (...)

— Nie tam, żeby był jakoś specjalnie hołubiony, ale tak traktowany jest normalnie. 
Chociaż i upośledzone częściowo, ale człowiekiem jest.

— Ja mu i marynarkę dałam, to chciał mi odrabiać, aleja nie chciałam, mówię, żeby 
se wziął i już.

[72]

— No jemu to się nie tak dawno temu stało. On miał iść na księdza. On to był czło
wiek kształcony. (...) No za dużo książek czytał i te książki. (...)

— Przyszedł ku domowi, a u nas słoma była rozściełana. To pozbierał tę słomę, po
zamiatał i gada: „Tak ma być!”. To cokolwiek kto rzuci na drogę, to on zawsze po
zbiera i do kosza zaniesie.

— Tak było. Ja tu kiedyś konie zaplątał od gościńca, bom tam jechał na pole. On 
tak se przyszedł ku tym koniom i stanął se tak. I bat leżał nawozie, łap ten bat wziął 
i podszedł do przodu, i zrobił krzyż. No i gada: „Tak ma być!”. Czapkę miał tak pod 
pazuchą, ze dwa kije i buty.

— A po co on te kije nosi?

— No taki ma zwyczaj. (...)

— No to już są takie predyspozycje. Bo nasz sąsiad, to i jego siostra też się uczyła 
i im nic się nie dzieje. (...) Jemu to odbiło niedługo po wojnie. Oni byli bogaci, 
to przed wojną się kształcił, a potem mu coś się stało z głową. On teraz mieszka 
przy bracie, bo rodzice nie żyją.
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[73]

— No to on był podobno bardzo mądrym człowiekiem, był nauczycielem. (...) No 
że chyba od nadmiaru nauki i tak mu się stało. On to, jak jeździ autobusem, to mó
wi sam do siebie, buty trzyma na ramieniu, kije w ręku i tak jedzie.

— A po co te patyki wozi?

— No że podobno buduje samolot. Taki śliczny piesek za nim chodził. Wiesz, jak 
on mówi, to nie zrozumiesz, tak jakoś bulgocze, mówi takie niezrozumiałe rzeczy. 
Tak czasami coś pokazuje, gestykuluje, tak się przypatruje różnym rzeczom, poga
da sam do siebie, pokiwa głową i idzie dalej. (...) Raz, pamiętam, tak chodził koło 
domu, to się go spytaliśmy, czy nie jest głodny, ale powiedział, żeby się napił kwaś
nego mleka, to mu dałyśmy, podziękował „Bóg zapłać” i poszedł. On tak właśnie, 
jak głodny czy co, to tak chodzi koło domu. (...) Nie, nie wejdzie i nie poprosi. Taki 
jest chudy, wysoki. Raz w niedzielę, pamiętam, to przyszedł i był głodny, to mu da
liśmy. A był rosół z makaronem, to tak przechylił i wypił, nie jadł w ogóle łyżką. Po
tem zjadł tylko ziemniaki, mięsa nie zjadł. (...) Jak jedzie autobusem, to wchodzi, 
zajmuje oczywiście dwa siedzenia i jak autobus rusza, to on wstaje i stoi w tych sie
dzeniach, a jak się autobus zatrzyma na przystanku, to on siada. (...)

— A on bilet kupuje?

— Też nie. Ja myślę, że on toby nie krzyczał jak Stasia, ale by po prostu nie reago
wał. Ja nie słyszałam, żeby on przeklinał czy co. (...) Ja myślę, że się ich nikt nie boi, 
bo nie są niebezpieczni, jakby byli, toby ich nikt do domu nie wpuścił, a przecież 
wpuszczają.

[75]

— On idzie boso zazwyczaj i nie wiadomo, na co zawsze zbiera te patyki, takie kije 
i niesie ze sobą, trzyma w ręce i idzie. (...) Nie powie na co, ale raz zauważyłam, że 
był głodny i przyszedł tak kilka razy, stanął koło drzwi i stał tak. Ja wyszłam i mówię: 
„Niech Pan wejdzie, Panie Kaziu”. On tak się właśnie wstydził wejść tak. ( . )  Tak 
wstydzi się wejść do domu. Pytam, czy może nie jest głodny, a on tak: „Może?”. No 
tak mi odpowiadał nie odpowiedzią, tylko pytaniem. Ja mu zaczęłam przygotowy
wać jedzenie, ale nadszedł mój brat, to on się tak wystraszył, że uciekł. I nie wiem, 
czy się wstydził, czy się wystraszył, ale nigdy więcej nie przyszedł tak blisko domu. 
Ale jak byłam tam, to rozmawiał. (...) Tam u jego brata, bo on przy bracie mieszka, 
tam w R., to rozmawiał ze mną, odpowiadał na pytania. (...) On się tak wstydzi po
prosić, żeby coś zjeść, a ta Stasia to się w ogóle nie wstydzi, idzie i woła, i butelki 
zbiera, jedzenie. Ona potrafi powiedzieć, że tego to nie zje, bo nie lubi lub nie chce. 
(•••)

— Właśnie tak, to jest jakby odwrotnie Stasia a Kaziu.
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[76]

— D. Kaziu... no chodzi, chodzi. On był normalny, tylko ojciec mu się nie dał oże
nić, bo miał jakąś dziewczynę, bo jakaś biedna była. On nawet w wojsku służył. (...) 
Ano to zbiera kije, zbiera, żeby nie leżały, pod pachą nosi te kije, żeby nie było ba
łaganu. Latem to na bosaka chodzi, ale jak jest błoto, to idzie i buty niesie pod pa
chą, żeby się nie zniszczyły. Ojciec już nie żyje, a on mieszka z bratem, ale żadnego 
pożytku z niego nie ma, bo on nie chce pracować, nie chce pomagać, dawniej to on 
miał warsztat tkacki, krosna i on normalnie płótno robił, m a te r ia ły . teraz nie jest 
zdolny do robienia. On będzie miał już z siedemdziesiąt lat.

[79]

— Jest taki, to ja go tak dobrze nie znam, ale widuje się go latem, jak zdejmie buty 
i chodzi boso szosą, z tym k ije m .

— Idzie tak, niesie, nazbiera takie kije, szmaty, takiego papieru i idzie, aż za 
B. idzie i zbiera takie byle co.

— A raz jechał w autobusie, to znów zaczął śpiewać sobie pieśń do Matki Boskiej. 
Sam se zaczął śpiewać, tak jak w kościele.

Pustelnik

Stary kawaler, mniej więcej 70-letni. Opowieści obejmują okres około 50 lat. 
Wspomina się go jako dobrze zapowiadającego się kawalera. Jest uznawany za 
niespełna rozumu. Dawniej skupował i sprzedawał stare maszyny, potem zaczął 
gromadzić złom. Cały jego dom i obejście wypełniają zbierane w okolicy stare rze
czy i śmieci. Mieszka jednak w przygodnych miejscach, rzadko w domu. Niechęt
nie goszczony, ze względu na zwyczaj znoszenia staroci. Gromadził śmieci na 
podwórkach sąsiadów, na miejscowej plebanii.

[62]

— Jest taki, co tak chałupe zapchał takimi dziadami, bo chodzi, zbiera szmelce, że 
sam u ludzi śpi, bo się boi, a jak się chce w chałupie przespać, bo już ni ma placu, to 
szczurom daje chleb.

— Najpierw szczury nakarmi, potem sam się położy. (śmiech) Ale on w sumie, jako 
mężczyzna, tak się mu przyglądnąć, tak żeby się tak ubrał, to jest naprawdę taki 
przystojny mężczyzna, bo jest zbudowany, t a k i .

— Ja byłam panną, on był kawalerem, jak mi się on podobał, Jezus, jaki to ładny 
chłopak.
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— Dlatego ja mówię, że nawet teraz, kiedy już jest w takim wieku, nie wiem, ile on 
tam ma, ale popatrz na jego budowę, na wszystko, jak on się czasem latem rozbie
rze, jak on taklata, spodnie, bez koszuli, bez niczego i tak jeździ autobusem. (...)

— No nie wiem, jak przyszedł do kościoła, to tryskało od niego, kołnierz wyłożony, 
zawsze m ary n a rk a . (...)

— Jak ojcowie pomarli, to on został sam w tej chałupie i nic więcej, i z tego Pustel
nik został. (...)

— Czy go jakaś dziewczyna zdradziła, czy go nie chciała, ale to był bardzo ładny 
chłopak.

— To by musiał psycholog zbadać jego wnętrze.

— A mi się on podobał tyle czasu, na odpust przyszedł do R., piękne ubranie, kra
watu nie nosił, ino zawsze kołnierz wyłożony przepięknie i zaś co się stało, Pustel
nikiem go zrobili i tak chodzi po wsi.

[65]

— No, to on jest mądry. On to takie pudełko tam znajdzie i składa do kupy, i tak na- 
zwoził do swojego domu, że już nawet nie ma gdzie się położyć i spać. To tak u ja
kiegoś tam w piwnicy śpi. No, ma pole, dom, dobry taki chłopak był. Robił nawet 
wiatraki, takie maśnice do masła, co się korbą obracało. (...) Grzebie w tych śmiet
nikach, zbiera takie rzeczy, potrzebne czy niepotrzebne, a ludzie mu rozkradną 
potem. Ludzie śmieją się, że on taki. Na śmietniku kiełbasę znajdzie, zje, to potem 
i nic mu nie jest. On wszystko zje. Taka nauczycielka tu umarła, to miała konfitury, 
kompoty porobione, to zepsute już było, a on to wszystko zabrał i gdzieś tam se ku 
domowi zniósł. Zjadł to wszystko i nic mu nie było. Ludzie to nie chcą go w domu 
przetrzymywać, bo zaraz zwłóczy jakieś rzeczy. (...)

— Ładny chłop, ubrany ładnie, mówią mu: „Tadziu, załatw mi to i t a m t o .”.

— Napić się to absolutnie nie, on jest czysty, nie ochlapus, do gospody nie idzie. 
(...) Nie wiem, co mu się stało, taki kochany był chłopak. Matka mu umarła przed
wcześnie, a ojciec to żył, nie tak dawno umarł. On się śmieje, że tyle lat już pod 
kuchnią się u niego nie pali, ale jakbyś siadł, to byś się s p ie k ł .  No bo rosną pokrzy
wy, wie Pan. (śmiech) Jak ojciec jego umarł, to nie było gdzie tej trumny postawić, 
to on poprosił takiego zapładniacza krów, żeby przyjął ojca na dwie noce. A  on mu 
mówi: „Ty masz swój dom, wywal to świństwo, bo tam ino szczury!”. A  jak sam się 
chce w domu przespać, to przynosi chleba, rzuca szczurom i wtedy śpi, bo by go te 
szczury zjadły. Tak jakby go Pan widział, to normalny człowiek, niczego mu nie 
brakuje.

[64]

— Nie. A  tak to jest u nas ta tradycja. No, idą i ubikacje Pani wyniesą w pieruny. 
To wtedy się psoci, w Wielką Niedzielę na Wielki Poniedziałek. Jak kawalerem
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byłem, to wóz się porwało. Najlepiej, jak kto sam mieszka, taki pustelnik jak Ta
dek, my go wołamy Pustelnik. Jemu najlepiej. (...)

— W tym roku był tam u K. na Wigilii, w zeszłym my go zaprosili. Zawsze ktoś 
go zaprosi, no Matko Boska. U N. też. On taki ciekawy jest. Dziecku da piniądza. 
(...) Nic się nie przejmuje. Porwią mu, to mu porwią. Zaklnie czasem, ale on, jak 
kurwa powie, to nie brzmi tak jak u tego, co ciągle mówi, to widać, że on już zły. Ale 
nie używa tych wyrazów często.

— Tam na polu to miał taką wielką stertę ciuchów, to wzięli podpalili, na Judosza, 
w Wielki Czwartek. Benzyną podlali i podpalili. To się złościł okropnie. ( . )  To ta
ka sterta, śmierdzi, a tam ludzie mieszkają. Nie wiem, czy nawet wódkę za to nie 
dostali. Ale przeszło mu, już zapomniał. Tam, gdzie mieszka, nawet lepiej było trzy 
lata temu. Tu jeszcze było można co ukraść, szybę czy coś. Teraz strasznie, nic nie 
ma. (...) A przecież tu były cztery krowy. Jeszcze po śmierci ojca. Z  jedną poszedł 
na spęd, u nas jest spęd w środy. Uwiązał krowę przy drzewie, a on wsiadł w pojazd 
i pojechał w pierniki. Przychodzi o północy, krowa się urwała i zaszła tam pod Ch., 
jeden pan ją złapał i zamknął. No i widzi Pani, poszedł sprzedać i nie sprzedał, tylko 
uwiązał. Taki ten Tadek jest, niczym się nie przejmował. Nawozy kupił i jechał, 
i koło się rozleciało, to ten wóz przez dwa dni czy przez trzy dni przez deszcz stał. 
(•••)

— To on dużo opowiada.

— No, nieraz jak się rozgodo, to i pożartować lubi, opowiada anegdotki, to kawały 
też opowie. (...) Raz to do nas przyniósł cały wór butów. Jeszcze była M arta panną 
i Monisia. Na takich obcasach grubych, teraz to znowu modne, ale wtedy nie. To 
tak się strasznie śmiali, te moje dziewczęta. On nie chciał za darmo dać. A my nie 
chcieli w ogóle. To włożył te wszystkie buty do worka i myśli Pani, że poszedł dale
ko? Wyszedł za dom i zostawił. I leżały, wreszcie jak sprzątanie robiły, to spaliły te 
buty.

[61]

— On jeszcze jest młody i on ma trochę bzika w głowie. (...)

— Tam dom jest taki oblężony żelaziwem, takimi ró żn y m i. Takie rzeczy tam są, 
jakieś radia stare, wozy, takiemi, nie takiemi. Ja nie wiem, ja tam nie byłam, tylko 
ludzie opowiadali. Strasznie. W domu pełno takiego szmelcu i on tak jeździ po tym 
świecie, i skupuje, i gdzieś tak trochę handluje, i tak o. (...)

— Ma gospodarkę dużą, ma las. No i po co mu tak żyć, dziadować? (...)

— Najpierw umarła mu matka. Potem został ojciec i on, i siostra jeszcze była w do
mu. Dopóki siostra była, gotowała mu, prała, no to nie potrzeba było mu żony. Nie 
chciał. Wreszcie umarła mu siostra najpierw.

— A siostra też stara panna?
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— Też. Ale ona była taka chorowita. Jak siostra umarła, to on tu nawet bywał, mój 
mąż bywał... No to przyszedł pogrzeb, no to ja mu mówię, no to Tadziu, to teraz już 
się musisz ożenić. A trzeba, trzeba b ę d z ie .  Powiedział tak i nic. Ojciec mu umarł, 
a on dalej sam. Tak mu widocznie, że jest dobrze. Ale strasznie biduje. Strasznie. 
Nieraz to o suchym chlebie i tam jakąś wodą popije. (...)

— Nie mówią tak, żeby głupi, ale każdy widzi przecież, że ma bzika w głowie. Jakby 
miał wszystko dobrze, toby w ten sposób nie postępował.

[63]

— Tam chodzi, po domach, po ludziach, handluje, to ciągnikami, to namawia dru
giego, żeby kupił, to C y gany . trochę miał groszy, dom miał, gospodarkę, to po- 
sprzedał i na dziady zeszedł. Teraz pole, dom w dzierżawę drugiemu i on ma rentę.
(•••)
— Tu u sąsiadki raz był, [dowiedział się], że im kura zdechła, to poszedł ze ziemi 
wykopał i wziął taką kurę zdechłą, i tu do nas jeszcze przyniósł, w torbie ją miał, a to 
takie gorąco było, no nie wiem, niczym jak Cygany, tak żył.

— Co on z tym zrobił, to nie wiem, bo był w południe, do wieczora poszedł tam do 
znajomego, to zostawił, przyszedł na drugi dzień i dopiero wziął to i poszedł. No to 
gdzie to takie, smród przecież.

— Ale on ani nie chory, ani zatrucia nie ma z tego jedzenia, n i c .  (...)

— Siostrę miał i siostra zmarła panną, matka dawno zmarła, na płuca, to ten ojciec 
był z dwoma tymi dziećmi. Ojciec został z nim, ale oba takie syce. Stary był syc 
i młody syc. Ja mu raz mówię, ojcu, czemu sobie jakiego pieska nie uchodzisz, żeby 
wam szczekał, takjak ktoś przyjdzie, a on: „Za darmo będę dawał żryć!”, no to trze
ba coś chować czasem, tak to wszystko za d a r m o .  Ma dom, pięć hektarów pola 
miał, trzy krowy były, to sprzedał, zdziadował, na nic to poszło, pole to tak ludzie 
trochę dzierżawią, dom już cała blacha rdzewieje.

— Dom już zaraz zapadnie się cały, śpi tam po sąsiadach, w piwnicy, to tu, to tam, 
na strychu, na sianie. ( . )

— Ale dał jednemu, dał drugiemu, ten mu nie zapłacił, ten go ocyganił. On jeździł 
po świecie, koło K., to tam poza Wisłę gdzieś jeździł, tu kupił tamto, tu kupił to i do 
dziś jeszcze to wszystko stoi u chłopa w pokrzywach, zardzewiałe. ( . )

— Dwie panny pod nosem ma, też takie stare ciotki siedzą koło n ie g o .

— .zan ied b an e , dom się już zawala też. ( . )

— Nie tam, nie pożenili się, śpi tam całą zimę u sąsiadów gdzieś tam w piwnicy, na 
betonie śpi, ma podłożony tam siennik jakiś tam.

— Piwniczka niewielka, łokna ni ma, ciepło mu tam jest. ( . )
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— On jest za dużo dobry, bo ludziom bez pieniędzy wszystko daje, a ludzie mu po
tem nie wypłacą, i nie mam, i nie mam, i jeszcze poczekaj, on taki lekkomyślnyjest, 
a potem prosi, chodzi i mu nie dadzą, każdy go ocygani. (...)

[66]

— No tak załadował tym wszystkim, że nawet nie ma miejsca gdzie spać. To go lu
dzie przezywali Pustelnikiem, bo tak żyje jak pustelnik. On jak przyszedł tu nieraz 
do mnie, to, może niepoważnie tak o nim mówić, cos tam zagrzebał w piasku, pa
trzę, a tam miał woreczek i kawałek chleba, troszkę tam musztardy i kawałek sło- 
ninki, bo mu się nie chciało to nosić, to jak będzie wracał, to sobie weźmie. Może 
żyje jak p u s te ln ik . (śmiech)

[67]

— To jest p seu d o n im . czyli tak zwane przezwisko jego, ale to nie jest żaden pu
stelnik! (...) To, ojciec jego pomarł, siostra jego pomarła, on został sam. I to nie ża
den pustelnik, bo taki pustelnik jak on to chciałbym ja być, tylko że ja nie mam dry
gu do tego. Budynek załadowany szmatami, pierun wie nie czym! Złomu do chole
ry ciężkiego i trochę! (śmiech) Ciągników miał, sprzedał, no to co to jest za pustel
nik na litość boską! A tak ma załadowane, żeby go szczury nie wpierdoliły, przepra
szam za s ło w o . (...) Żeby go szczury nie wpierdoliły, no to poszedł do obcych 
mieszkać, no bo załadowane szmatami, papierami, pierun wie nie czym! (...)

— Tam są ciężkie tysiące na tym złomie, który leży koło domu, tam jest, Panie, 
w pokrzywach pierwszy samochód Warszawa albo inny i tam się w pokrzywach się 
skończył. Tam trzeba obejść jego c h a łu p ę . (...)

— On nie sprzedaje, on skupuje! To, co da radę sprzedać, to sprzeda, a jak nie da 
rady, to mu zapierniczą i spokój. Jego to znają w K. aż za G.! Gdzie go nie znają, te
go Pustelnika, poza S. go znają! No bo on skupuje takie maszyny, nie maszyny, tu 
cos dołoży, tu cos przerobi. Jak stała taka niemiecka maszyna walcówka, to po 
Wielkanocy skradli wentylator, ale to nikt nie zwraca na to uwagi. ( . )

— A skąd on w ogóle miał taki pomysł, żeby to zbierać wszystko?

— A, on się kochał w tym. Tu jeszcze kiedyś, jak gieesy były, to to taki Prorok był, 
co złom zwoził, jemu w nagrodę dali rower, to ten też chciał zostać zbieraczem zło
mu, ale tam ten cosik chyba lepsze zbierał, bo miał z tego interes, a ten nie miał żad
nego interesu.

Franuś-Tatuś

Stary kawaler, mniej więcej w wieku 70 lat. Opowieści obejmują okres około 
50-letni. Uznawany za chorego bądź upośledzonego psychicznie. Dawniej pra
cował jako bednarz, obecnie jeszcze wykonuje drewniane przedmioty. Mieszka
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samotnie, w ciężkich warunkach, nie pozwala podłączyć prądu do domu. Otrzy
muje pomoc od PCK i lokalnej społeczności. „Zdziczały” — od starości i samo- 
tnictwa.

[51]

— To dlaczego on tak stroni od ludzi?

— No bo się nie ożenił. Widocznie, że go tam nie tego i wziął wstręt do tego i tak so
bie żyje. (...) Ile on będzie miał? Siedemdziesiąt lat. (...) Ostała matka i siostra, 
i on. Matka zmarła, to został z siostrą. Siostra wyszła za mąż na B., za jakiegoś 
wdowca. No ona się nim opiekowała, ale to daleko jest. B., to trzeba przez las cho
dzić. No to teraz to opieka społeczna ma go w opiece. Tu zaraz z tego domu jest sio
stra PCK-ówka, to ona go obsługuje. No to jeszcze nieraz to mówi tak, bo to się py
tał kiedyś, żeby mu wódki kupić. (...) No to normalny, ona nieraz mówiła, że 
całkiem normalny. No to ona się pytała przełożonej w G., czy kupić mu wódki. „No 
to niech mu Pani kupi. Niech się ucieszy”. Ona już bierze pieniądze i rachunki, 
i rozlicza się całkowicie z tego. On był bednarzem z zawodu. Robił beczki, cem- 
brzyki i maślnice na masło. (...)

— I mówiła ta pani Józia, jak ja się pytał, jak tam Franuś, a ona gada: „Nie da se po
sprzątać. Ja bym zabrała — gada — do plecaka, tutaj wzięłabym do pralki, to bym 
mu wyprała i przyniosła. A on nie chce”. (...) Franuś, tak zdrobniale. Bo zawsze go 
Franuś przezywali. A przezwisko to Tatuś. Tamtego jego ojca, to nazywali Tatuś. 
Ja jak pamiętam, to byli Tatusie. Nawet nie wiedziałem, że on się pisze M. To je 
szcze z przodków musiało być. ( . )  A ta Pani Marysia, jego siostra, to taka rzetel
na, normalna kobita, a on taki se był dosyć, taką mowę, taką rozlazłą.

[69]

— Dużo jest w G. takich kawalerów, co się nie chciało żenić. No on dobrze żyje. To 
że w domu, to miał strasznie. (...) Tam podobno, jakby Pani weszła, toby się wy
straszyła. Strasznie. To on w domu robi. Tam w tym pokoju, w którym psy trzyma, 
to on pracuje. Tam ma te warsztaty takie. (...) Trzeba pukać, on otworzy, to się by 
Pani sama przestraszyła i uciekała. No bo psy, takie stado. I to tak podobno czarno 
ma w domu, jak Pani wchodzi, tak jak do chlewka. No, strasznie podobno. I okno 
takie malutkie. Nie wiem, bo ja jeszcze tam nie byłam, tylko z tego opowiadania, 
jak PCK-ówka była. Ona jak pierwszy raz poszła, to gada: „Facet nieogolony, taki
— gada — brudny. No i ja się sama przestraszyłam, czy mi co zrobi czy nie. Ja 
przedtem Franusia nie znałam. Ale tak — gada — to pogadamy. Tylko nic nie ru
szać tam w środku. Nie sprzątać, nie wolno nic”. No on wychodzi na pole, tylko tak 
sam mieszka i taki dzikawy się zrobił. No ale teraz chodzi ta, to gada, że normalnie 
z nią rozmawia. Nie ma światła. Woda na polu. Mała studnia i w studni woda. Ciąg
nie se i dopiero co nosi do domu. Tylko co, tam jest wymóg światło przeciągnąć. No 
to światło by dociągnąć, bo są słupy i linię by przeciągnąć. No tak Grzesiek poszedł 
do gminy i gmina mu wezwała elektryków, żeby tam prąd dociągnąć. Tyle mu zro
bić, żeby miał na grzejnik elektryczny, żeby mu było ciepło; no i światło, żeby mu się
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pojawiło. No to smok taki był, no ja nie wiem, przecież miał kiedyś prąd, bo jak słup 
stał, to był kiedyś prąd, no ale mu odcięli, bo nie płacił. A teraz gmina powiedziała, 
że będzie mu płaciła za prąd, no to smok takich patyków nabił do tego, żeby mu nie 
działało. No patyków nabił. I jak ta zaszła, no to przestraszyła się strasznie. „Ża
rówka rozbita — gada— patyki w kontakcie są”. No poszła do gminy, odcięli mu to 
światło. „No bo — gada — to go kiedyś zabije. Kopnie go prąd i zabije tego Franu
sia”. (...)

— No ale jak coś mu się stanie, to nie wpuści ludzi w ogóle. Jak coś se pomyśli, to 
nie wpuści. Nawet ta, co mu niesie jeść, to musi długo pukać i wołać na niego, żeby 
ją wpuścił. Ale gada, strasznie jej źle nosić, bo ma psy, to jak mu konserwy naniesie, 
no bo kiełbasę jak mu przyniesie, to zazielenieje mu, no to lepiej konserwy mu na- 
kupić, no to on otworzy i psom da. Nie zje sam, tylko psom da. I gotuje mu i nosi mu 
tam zupy, i mięso mu smaży czasami w domu i nosi tam; chleb mu piecze, nie kupu
je, żeby miał na cały tydzień. No to tak mu robi, a on psy nakarmi. To sąsiedzi po
wiedzieli, że wezmą mu te psy i pozabijają. (...)

— No to mówią, że pójdą do weterynarza, żeby nie będą sami zabijać; to do wetery
narza, żeby uśpił. Tak, żeby on nie wiedział. No on chodzi gdzie na spacer z tymi 
psami. Musi wypuszczać, bo sąsiedzi nie mają kur naokoło.

— On się izoluje nie tylko od ludzi. On jest chory, on do lekarza nie chodzi, on nie 
chce lekarza. (...) Ale żeby tak chciał się izolować od jakiejś kultury albo coś, to 
nie. Tylko on j e s t .  on m a .  po prostu trochę umysłowo chory. On w związku 
z tym, że tak sam żyje, to taki dziki po prostu do ludzi. Zdziczał no po prostu do 
świata. (...)

[56]

— On to jest taki zacofany, on to jeszcze, nie wiem, ile lat ma, ale dużo, ma 
PCK-ówke, to ona mu trzy razy w tygodniu donosijedzenie. Ale on jej i tak nie pu
ścił, jak ona mu jedzenie zaniesie, to on się zamyka i nie wpuszcza. Ona zostawia 
mu jedzenie przed drzwiami. (...) Niby głupi, ale głupi taki nie jest, ale jakiś dziw
ny. Ja nie wiem, co za dziwok, to do dzisiaj taki jest, dla sąsiadów to jest, grabie ro
bi. Masniczki robi, takie cebrzyczki robi. Z  drzewa to robi, podobno cały dom nau
kładany, co sie suszy, ja to tam nie byłam jeszcze nigdy, ale do nas, to jak był młod
szy, to przychodził do roboty. Robił taki na syr, co sie ser ocieka w tym, zrobił nam 
miarkę t a k ą .  (...)

— Nic się mu nie stało! Tak ja wiem, w głowie mu co głupiego naszło czy c o .  ( . )  
Od kiedy siostra poszła, to on się zrobił taki więcej samotny, dziki. ( . )  A  tak głu
pio mówi, nie tak jak spełna mądry człowiek, tak o. (...)

— No tak, żeby było widoczne, żeby wariował, to nie, ale tutaj nic nie ma widoczne, 
ale w głowie mu sie widocznie gdzieś mu się tak przekręciło i uwidziało, że tak jest 
dobrze, co on robi.
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— Bo on taki głupi nie jest, żeby tak cos głupio robie, żeby cos tam nieuczciwego 
robił albo to, to takiego nie widać nic.

[57]

— (...) Tak go i nazywają, no to on jest całkiem pomylony, sam mieszka, ale wcześ
niej jak jeszcze chodził, to i tu był i ja tam do niego jak gdzie w n ied z ie le . To on 
był taki, że ja  go lubił, troszki przechodził sie, to ja poszedł w niedziele, miał czas, 
poszedł do niego tak trochu się porozweselić, teraz nie c h o d z i.  Ale tu sie wszyscy 
znają. (...) Już jemu sie w głowie tak podziało, co się nawet na sąsiadów gniewa, co 
mu tam noszą jeść. (...)

— Gniewa się na wszystkich, tak się mu coś stało. Ale to jest stary człowiek. (...)

— Kury i króli, dwadzieścia króli w tym mieszkaniu i pościel tako z desek zbito, sło- 
me nakładzione i na tom spał. No nie było gdzie usiądnąć, jak my posły. Jak my se 
z Marysią posiedziały, jak ja se tak z nią synowsku pogadał, bo ta Marysia nigdy nie 
wyszła, tylko po domu, to Pan nie widział, jak pchła wygląda?

— Ha, ha, ha.

— Króle, to wszystko pasuje jeden do drugiego, bo jest smród, brud, a to lubią 
pchły, hy, hy.

— (...) on to był po trosecku taki niemal rozwinięty, on się chciał ożenić, ale za
wsze szukał takiej panny, co to nie dla niego. Zawsze szukał, żeby była ładna 
i uczciwa, a ładna go nie chciała, bo on był taki nie choż ładny, no. I tak został. I tak 
biedak został, a później to trosku w głowie nie bardzo. Dobrze, rzeczywiście my tak 
z Marysią troszku posiedziały, to potem pluł, po co ja tam poszedł, bo bałem się zo
stawić i do domu nie iść, bo takie paskudztwa to ino się roz dwa i później, ino do
piero później to je się wypleni, bo są na nie proski a tez. A on tak, ja nie wiem, czy 
on nie cuje, cy co, bo to strasne juz teraz. (...)

— On tu chodził, pamiętam jesce, jak jasce był taki w sile wieku, to przychodził tu 
do ludzi, ale pomału z latami sie starzeje, słabnie, nigdzie nie idzie, odwyknie od 
ludzi i tak zdziceje na ostatku. I on nie chce ludzi, nie potrzebuje, on, jak sąsiadka 
Staska, taka o dobra babinka, zanosi jeść, to czasem nie otworzy drzwi!

— Prosi, to casem tam na siłe gdzieś tam wejdzie, drzwi wywali, bo on tam zamknie 
sie i nie puści, nie chce nikogo puścić.
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Uczestnicy badań i cytowane rozmowy

Uczestnicy badań

Poniżej wymieniono osoby uczestniczące w badaniach, których materiały tereno
we zostały zacytowane w pracy.

• Marcel Andino Velez
• Adam Balcer
• Rafał Bartlet
• Aleksandra Berg
• Agata Cieśla
• Grzegorz Gajowniczek
• Dominik Granada
• Agnieszka Kościańska
• Monika Kotowicz
• Monika Łabuńska
• Agnieszka Nieradzka
• Przemysław Osiak
• Małgorzata Rajtar
• Katarzyna Sadowska
• Marzena Skoszkiewicz
• Karolina Szmagalska
• Anna Wojtyńska

Spis cytowanych rozmów

[1] kobieta, 83 lata, 19.05.1996 r.
[2] dwóch mężczyzn i kobieta, ok. 60 lat, 2.07.1996 r.
[3] kobieta, ok. 70 lat, 21.05.1996 r.
[4] cztery kobiety, 25, 28, 55, 86 lat, mężczyzna, 50 lat, 7.07.1996 r.
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[5] małżeństwo, ok. 60 lat, matka, ok. 80 lat, 2.07.1996 r.
[6] kobieta, 71 lat, 2.07.1996 r.
[7] kobieta, ok. 75 lat, mężczyzna, ok. 75 lat, 20.05.1996 r.
[8] małżeństwo, 65-70 lat, 21.05.1996 r.
[9] małżeństwo, ok. 80 lat, 3.07.1996 r.
[10] matka i córka, ok. 70, 45 lat, 5.07.1996 r.
[11] mężczyzna, ok. 50 lat, 10.07.1996 r.
[12] mężczyzna, ok. 50 lat, 09/07.1996 r.
[13] małżeństwo, ok. 60 lat, 11.07.1996 r.
[14] mężczyzna, ok. 55 lat, 10.07.1996 r.
[15] mężczyzna, ok. 55 lat, 9.07.1996 r.
[16] dwie kobiety, 76 i ok. 25 lat, 10.07.1996 r.
[17] małżeństwo, ok. 40 lat, 11.07.1996 r.
[18] mężczyzna, 44 lata, 14.11.1996 r.
[19] małżeństwo, 63 i 70 lat, córka, ok. 35 lat, 15.11.1996 r.
[20] matka, 73 lata, dwaj synowie, 40 i 31 lat, 12.11.1996 r.
[21] małżeństwo, ok. 40 lat, dzieci, 6 i 9 lat, 16.11.1996 r.
[22] małżeństwo, ok. 60 lat, 13.11.1996 r.
[23] mężczyzna, 85 lat, córka, 40 lat, 15.11.1996 r.
[24] mężczyzna, 72 lata, 10.11.1996 r.
[25] matka i córka, 48 i 20 lat, 16.11.1996 r.
[26] kobieta, 76 lat, 13.11.1996 r.
[27] dwie kobiety, 84, ok. 75 lat, 10.11.1996 r.
[28] kobieta, 65 lat, 11.11.1996 r.
[29] kobieta, córka, ok. 70, ok. 35 lat, 12.11.1996 r.
[30] kobieta, syn, synowa, wnuczka, 81, 55, 50, 27 lat, 15.11.1996 r.
[31] mężczyzna, 71 lat, 13.11.1996 r.
[32] kobieta, 80 lat, 13.11.1996 r.
[33] małżeństwo, 92 i 85 lat, wnuczka, 12 lat, 11.11.1996 r.
[34] dwie kobiety, 65 i 67 lat, 13.11.1996 r.
[35] małżeństwo, ok. 55 lat, syn, ok. 30 lat, 14.11.1996 r.
[36] małżeństwo, 45-50 lat, córka, 21 lat, 14.11.1996 r.
[37] dwaj mężczyźni, ok. 65 lat, córka jednego, 21 lat, 12.11.1996 r.
[38] kobieta, jej siostra, córka, 63, 64 i 21 lat, 11.11.1996 r.
[39] mężczyzna, matka, 28 i ok. 55 lat, 11.11.1996 r.
[40] małżeństwo, ok. 70 lat, 11.11.1996 r.
[41] kobieta, 74 lata, mężczyzna, 77 lat, 12.11.1996 r.
[42] kobieta, 67 lat, kobieta, 62 lata, 14.11.1996 r.
[43] mężczyzna, ok. 70 lat, 10.11.1996 r.
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[44] kobieta, 66 lat, 12.11.1996 r.
[45] kobieta, 38 lat, 12.11.1996 r.
[46] kobieta, 28 lat, 11.11.1996 r.
[47] kobieta, 59 lat, 11.11.1996 r.
[48] kobieta, 68 lat, 15.11.1996 r.
[49] małżeństwo, ok. 65 lat, 10-16.11.1996 r.
[50] kobieta, 16.11.1996 r.
[51] mężczyzna, 66 lat, siostra, ok. 65 lat, 22.09.1998 r.
[52] kobieta, 64 lata, córka, ok. 35 lat, 21.04.1998 r.
[53] kobieta, 65 lat, 19.04.1998 r.
[54] cztery osoby, 20.04.1998 r.
[55] małżeństwo, 84 i 80 lat, 22.04.1998 r.
[56] kobieta, 78 lat, 23.04.1998 r.
[57] mężczyzna, 60 lat, córka, ok. 35 lat, 24.04.1998 r.
[58] kobieta, 70 lat, syn, 45 lat, 21.04.1998 r.
[59] matka, ok. 70 lat, córka, ok. 40 lat, 24.08.1997 r.
[60] mężczyzna, 85 lat, 3.07.1997 r.
[61] małżeństwo, 83, 75 lat, 5.07.1997 r.
[62] małżeństwo, ok. 70 lat, dwie kobiety, ok. 40 lat, 04.1998 r.
[63] małżeństwo, ok. 70 lat, 04.1998 r.
[64] mężczyzna, 57 lat, 5.07.1997 r.
[65] kobieta, 86 lat, 04.1998 r.
[66] mężczyzna, 75 lat, 04.1998 r.
[67] mężczyzna, ok. 60 lat, 24.04.1998 r.
[68] kobieta, ok. 50 lat, 24.04.1998 r.
[69] cztery kobiety, od 22 do 80 lat, 25.04.1998 r.
[70] dwie kobiety, 57 i 53 lata. 15.11.1998 r.
[71] małżeństwo, 67 i 68 lat, kobieta, 57 lat, 16.11.1998 r.
[72] małżeństwo, 57 i 55 lat, mężczyzna, 72 lata, 17.11.1998 r.
[73] kobieta, 25 lat, 18.11.1998 r.
[74] mężczyzna, 72 lata, 19.11.1998 r.
[75] kobieta, 50 lat, 20.11.1998 r.
[76] mężczyzna, 72 lata, 15.11.1998 r.
[77] małżeństwo, ok. 75 i ok. 80 lat, 16.11.1998 r.
[78] kobieta, ok. 70 lat, córka, ok. 50 lat, 17.11.1998 r.
[79] małżeństwo, ok. 60 lat, 19.11.1998 r.
[80] kobieta, 46 lat, 11.11.1996 r.
[81] dwie kobiety, 86 i 45 lat, 13.11.1996 r.
[82] kobieta, 83 lata, 15.11.1996 r.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



300 Uczestnicy badań i cytowane rozmowy

[83] mężczyzna, 62 lata, 11.11.1996 r.
[84] kobieta, 83 lata, 11.04.1997 r.
[85] kobieta, ok. 65 lat, rodzina, 12.04.1997 r.
[86] małżeństwo, ok. 75 lat, 13.04.1997 r.
[87] kobieta, 82 lata, 11.04.1997 r.
[88] kobieta, ok. 70 lat, 15.04.1997 r.
[89] mężczyzna, 45 lat, 11.04.1997 r.
[90] mężczyzna, 50 lat, syn, ok. 20 lat, 10.04.1997 r.
[91] trzy kobiety, mężczyzna, 13.04.1997 r.
[92] dwie kobiety, 13.04.1997 r.
[93] kobieta, ok. 35 lat, 12.04.1997 r.
[94] kobieta, ok. 60 lat, 12.04.1997 r.
[95] małżeństwo, ok. 60 lat, chory psychicznie, 27 lat, 10.04.1997 r.
[96] małżeństwo, 73 i 70 lat, 11.04.1997 r.
[97] matka, córka, 78 i ok. 25 lat, 14.04.1997 r.
[98] mężczyzna, 80 lat, kobieta, 70 lat, mężczyzna, 48 lat, 19.04.1998 r.
[99] mężczyzna, 75 lat, 20.04.1998 r.
[100] mężczyzna, 80 lat, kobieta, 70 lat, kobieta, 76 lat, 21.04.1998 r.
[101] małżeństwo, 55 i 58 lat, 25.04.1998 r.
[102] małżeństwo, 47 i 49 lat, 25.04.1998 r.
[103] kobieta, ok. 50 lat, 23.04.1998 r.
[104] mężczyzna, ok. 60 lat, 22.04.1998 r.
[105] dwie kobiety, 52 i ok. 60 lat, 22.04.1998 r.
[106] kobieta, ok. 65 lat, 25.04.1998 r.
[107] mężczyzna, 54 lata, mężczyzna, 46 lat, 21.04.1998 r.
[108] kobieta, ok. 70 lat, syn, ok. 50 lat, 21.04.1998 r.
[109] dwaj mężczyźni, 40-45 lat, 14.04.1997 r.
[110] kobieta, ok. 65 lat, 14.04.1997 r.
[111] mężczyzna, 57 lat, 19.04.1998 r.
[112] małżeństwo, ok. 60 lat, 24.04.1998 r.
[113] małżeństwo, 35-40 lat, 6.11.1997 r.
[114] cztery osoby, 50, 65, 45 i 75 lat, 8-9.11.1997 r.
[115] kobieta, ok. 80 lat, 9.11.1997 r.
[116] kobieta, 85 lat, 10.11.1997 r.
[117] kobieta, ok. 50 lat, 24.08.1997 r.
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	—	Oj to Pani sławna!

	—	A nie czuje się tu Pani samotna, ludzi Pani nie brakuje?

	—	A do kościoła Pani nie chodzi?

	—	A śpiewała Pani jakieś piosenki tak przed ludźmi?

	—	My nie wiemy. (...)
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	—	Może chory psychicznie?
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	Marysia K.

	—	To sama mieszkała?

	—	A to jej rodzice też coś tam mieli?
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	—	A matka jaka była?

	—	Dominika? Dlaczego?

	—	A dorośli się też bali?
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	—	A po kolędzie przychodzi ksiądz do niego?

	—	A czemu nie ożenił się?

	[31]

	[36]

	[45]

	[80]

	[81]

	—	A ludzie inni też tak mówią, że nie powinien raczej tak mieszkać z tymi zwierzętami?
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	—	A on miał jakąś rodzinę tutaj?
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	—	Z rodzicami mieszkał?
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	Franuś-Tatuś

	Stary kawaler, mniej więcej w wieku 70 lat. Opowieści obejmują okres około 50-letni. Uznawany za chorego bądź upośledzonego psychicznie. Dawniej pracował jako bednarz, obecnie jeszcze wykonuje drewniane przedmioty. Mieszka
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