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Magdalena Lubańska
Problemy etnograficznych badań 

nad religijnością

Tematyka i miejsce badań terenowychPrezentowane w książce artykuły powstały na podstawie materiałów zebranych w trakcie studenckich ekspedycji terenowych w 2004 i 2005 roku na pograniczu polsko-ukraińskim. Badania prowadzone były przez piętnastoosobową grupę studentów w małych społecznościach lokalnych w powiecie jarosławskim1, powiecie gorlickim1 2 oraz na ukraińskim Roztoczu (w Żółkwi3 i okolicznych miejscowościach4). O ile teren naszych badań po polskiejstronie granicy stanowił wcześniej obiekt zainteresowania licznych ośrodków badawczych, o tyle na Roztoczu sytuacja rysowała się zgoła odmiennie. Należy natomiast wspomnieć o zainteresowaniu tym terenem ze strony Instytutu Historii Cerkwi Greckokatolickiej, który zbierał tu wspomnienia ludzi związane z działalnością Kościoła greckokatolickiego w podziemiu.Tematyka naszych badań pozostawała w ścisłym związku z problematyką laboratorium etnograficznego „Religijność «ludowa» chrześcijan obrządku wschodniego” , realizowanego w ramach autorskiego projektu w Instytucie Etnologii i Antropologii KulturowejUniwersytetu Warszawskiego. Po zapoznaniu się z podstawami teologii bizantyjskiej i duchowości prawosławia w odniesieniu do katolicyzmu, a także z teoretycznymi tekstami o specyfice religijności „ludowej”
1 M.in. Aksmanice, Budzyń, Chotyniec, Gaje, Hrebenne, Kalników, Kłokowice, Krasice, Kobylnica Wołoska, Korczowa, Lubaczów, Łazy, Młyny, Młodowice, Nakło, Nienowice, Radymno, Stubno, Wysocko oraz Zapałów.2 M.in. Wysowa, Bartne, Bielanka, Blechnarka, Gładyszów, Gorlice, Hańczowa, Łosie, Nowica, Regie- tów, Skwirtne, Uście Gorlickie, Wołowiec.3 Miejscowość założona pod koniec XVI wieku przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W latach 1951-1992 nosiła nazwę Nesterow. Miasto to liczy obecnie 13 tys. mieszkańców.4 M.in. w Krechowie, Kulikowie, Soposzynie i Glińsku.
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8 Magdalena Lubańska

postawiliśmy sobie za cel przede wszystkim poznanie wierzeń i praktyk religijnych naszych rozmówców (grekokatolików i prawosławnych) oraz ich lokalnych interpretacji. Prezentowane w książce artykuły odsłaniają także przemiany w religijności ludzi, z którymi rozmawialiśmy, wzajemne relacje lokalnych wierzeń i kanonu wiary, konkretne praktyki religijne, a także specyfikę relacji międzywyznaniowych i międzyobrządkowych.
O przewartościowaniu pojęcia „religijność ludowa” 

w polskiej etnografiiTermin „religijność ludowa” przyjęliśmy ze względu na jego „długie trwanie” w polskiejetnografii5. Jako że nasz stosunek do tejkategorii, w obecnym kontekście anachronicznej, jest nieufny, ujęliśmy jednak słowo „ludowa” w cudzysłów. Uznaliśmy, że dziś nie tyle przybliża etnografów do ich przedmiotu poznania, ile od niego oddala, zwalniając często z pogłębionejanalizy badanych zjawisk. Zarazem jej całkowite zignorowanie również wydaje się niesłuszne. Przedmiot poznania, jakim była religijność „ludowa”, zmienia się jednak tak radykalnie, że obejmujące ją zjawiska winny być na nowo skonceptualizowane. Trudno dziś mówić o istnieniu w regionie naszych badań społeczności tradycyjnych w dawnym rozumieniu, a tym bardziejobstawać przy opinii, iż podstawą sfery wierzeniowo-obrzędo- wej mieszkańców wsi jest nadal etos i kalendarz rolniczy. Jak wiadomo, na ludność małych miasteczek i wsi większy wpływ wywiera obecnie kultura popularna z typowym dla niejeklektyzmem i selektywnym nastawieniem do wszelkich dóbr niż sprawująca pieczę nad grupowymi wartościami tradycyjna społeczność. Choć stare kategorie zdolne są „pożreć” własny przedmiot poznania, często uparcie zachowują żywotność. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w przypadku religijności „ludowej” .Obok pojęcia „religijność ludowa” etnografowie posługują się również takimi terminami, jak „chrześcijaństwo ludowe”, „prawosławie ludowe” , a także bytowo- 
jepraw oslaw ije oraz „dwuwiara” (dwowerie). Każdy z terminów nieco inaczejak- centuje i ujmuje naczelne determinanty tradycyjnejreligijności. Na przykład określenie bytowojeprawoslawije, stosowane przez badaczy rosyjskich, służy opisowi prawosławia, rozumianego jako religia przekształcona przez obyczajowość, codzienność i folklor danejspołeczności (Michajłowa 2000, s. 4). „Dwuwiara” określa religijność jako „konkurencję elementów pogańskich i chrześcijańskich w kultach świętych oraz w kosmologicznych i eschatologicznych przedstawieniach «prostego człowieka»” (Minczew2003, s. 13). Wanglosaskiejliteraturze na- ukowejnajczęstsze określenia tofo lk  religion (ujmujące religijność w jejzwiązku z etosem rolniczym i pragmatycznym zastosowaniem do potrzeb codzienności), 
popular religion oraz local religion.

5 Gdzie występuje on obok rzadziej używanego terminu „katolicyzm ludowy” (Minczew2003, s. 11).
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Problemy etnograficznych badań nad religijnością 9

Termin „religijność popularna” jest pozornie bardziejotwarty na potrzeby jednostkowe, dyktowane przez ofertę „globalnego supermarketu kultury” , z którego jednostka może wybierać „produkty”6 wedle własnych preferencji (Mathews 2005, s. 7). Oferta ta wiąże się często z powierzchowną adaptacją różnych nurtów światopoglądowych i, jak zauważa Mathews, jest jedynie z pozoru dokonywana w pełnej wolności jednostki.
Wybory są uwarunkowane między innymi wiekiem, przynależnością klasową, płcią 
i stopniem zamożności, a także przynależnością do określonejkultury narodowej. Spo
sób życia oraz otoczenie społeczne, w którym zostaliśmy ukształtowani jako istoty ludz
kie, podobnie jak otoczenie, w którym żyjemy—  różne grupy ludzi wokół nas, na których 
opinie nie możemy nie zwracać uwagi —  pokazują, że wolność wyboru to w przeważa
jącej mierze mit (Mathews 2005, s. 19).Niemniejto właśnie możliwość wyboru, jaką oferuje „supermarket kultury” , staje się dominującą cechą współczesnejsprywatyzowanejreligijności. Do cechy tejnawiązują m.in. takie pojęcia, jak „religijność z wyboru” (Zulehner 1988) czy „religijność selektywna” (Piwowarski 1988).Z kolei termin „religijność lokalna” określa religijność grup zamieszkujących wspólny obszar, nie dzieląc je jn a  „wysoką” i „niską” . Zarazem jednak stwarza często wrażenie sztucznej separacji poszczególnych lokalnych religijności od globalnych przemian. Ponadto, jak słusznie zauważa Georgi Minczew:
Jakkolwiek ponętne jest określenie „religijność lokalna” , cierpi ono (...) na pewien istot
ny niedostatek— życie społeczne wspólnoty jest głównym (jeśli nie jedynym) kryterium, 
do którego odnoszą się różne przejawy życia duchowego. Innymi słowy, odczuwa się 
w nich brak wymiaru transcendentnego w badaniach nad fenomenami wiążącymi się 
bezpośrednio właśnie z transcendentnym (Minczew 2003, s. 16).Stosowany w polskiej literaturze przedmiotu i w niniejszym zbiorze termin „religijność ludowa” wskazuje na typ religijności wyróżniony przez etnografów na podstawie empirycznych studiów nad religijnością ludności wiejskiej z przełomu XIX  i X X  wieku i wiąże się z definicją Stefana Czarnowskiego:
Religia dąży do urobienia środowiska społecznego według tego wzoru, który ze sobą 
przynosi. Że jednak środowisko nie jest bierną materią, ale zbiorowością żywą i tym sa
mym czynną, dążącą nieprzeparcie do wyrażenia się możliwie pełnego w każdejdziedzi- 
nie, wyciska ono swoje piętno własne na religii, łączy jej praktykę z wartościami nie 
mającymi z nią nic wspólnego, przekształcają na swójużytek, na swójobraz i podobień
stwo (Czarnowski 1956, s. 81).W moim przekonaniu jest to najtrafniejsza dla antropologa definicja religijności, znajdująca zastosowanie nie tylko w przypadku badań prowadzonych w tradycyjnych społecznościach. Sama w sobie nie wskazuje bowiem, co jest charakterystyczne dla społeczności tradycyjnej, wiązanejz tym typem religijności. Nie przesądza też o tym, czy religijność w badanych społecznościach będzie zgodna lub niezgodna z kanonem; zwraca raczejuwagę na to, że stanowi ona pewien amalga

6 Takim produktem jest np. religia, kuchnia, muzyka (Mathews 2005, s. 19).
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10 Magdalena Lubańska

mat, którego specyfikę etnograf powinien opisać. Za intuicjami tejdefinicji podążają dziś tacy badacze, jak Ryszard Tomicki, Magdalena Zowczak czy Georgi Minczew. Ten ostatni, będąc mediewistą i folklorystą, określa religijność „ludową” jako ukształtowaną „na granicy światopoglądu oficjalnego (kanonicznego) i nieoficjalnego (niekanonicznego)” (Minczew 2003, s. 11).Problem polega jednak na tym, że właściwie każda religijność kształtuje się w ten sposób. By odnosiła się wyłącznie do religijności „ludowej”, winna wskazać, co konkretnie stanowi niekanoniczne elementy w tradycyjnejreligijności. Czy ma to jednak sens? Czy wartością obu definicji nie jest właśnie to, że pozostają otwarte na swójprzedmiot badań, nie definiując z góry jego cech, lecz jedynie proces, któremu on podlega i jego niejednoznaczny charakter? Wystarczy powiedzieć, że etnografowie niekonsekwentnie korzystali z definicji Czarnowskiego, ignorując jej otwarty charakter, a koncentrując się raczejna stereotypowo ujętych cechach religijności, przypisywanych ludności wiejskiej. Ograniczenia tego stanowiska dostrzegł Ludwik Stomma, pisząc:
Wieś polska pozbawiona zostaje nagle wiszącego nad polami dźwięku dzwonów, tłumu 
przed kruchtą, szmeru modlitwy. Jest to wynikiem mniejczy bardziej(przeważnie mniej) 
uświadamianych ciągot etnografów do rozdzielania rdzennego i naleciałości, wyprepa
rowania z chrześcijańskiejkultury wsi tego, co rzekomo ludowe właśnie, z gruntu sier
miężne i prasłowiańskie. (...) W praktyce cała operacja opiera się na przekonaniu, że gdy 
zabierzemy chłopu z chałupy ikonę i krucyfiks, będziemy mieli od razu do czynienia 
z wzorcowym magiczno-pierwotnym Słowianinem. Stąd barwne i pełne fascynacji opisy 
ludowych obrzędów dorocznych, gdzie z pejzażu usunięto t y l k o . księdza, mszę, modli
twę, spowiedź itp. A  przecież jeszcze droga do kościoła i powrót zeń —  na przykład z za
palonymi świecami w dzień Matki BożejGromnicznej —  opisywane są zgoła dokładnie.
Do samego kościoła zagląda jednak większość etnografów tylko po to, aby zauważyć, że 
na św. Szczepana (26 XII) sypią w niektórych okolicach ziarno z chóru. Reszta wydaje się 
redundantna i nieistotna dla chłopskiejegzystencji. Jakby rzeczywiście etnografowie nie 
chcieli przyjąć faktu, że „ten prosty naród wierzy” i że ma to istotne konsekwencje dla je
go kultury (Stomma 1986, s. 204-205).Celem naszego projektu było objęcie badaniami wskazanej przez Ludwika Stommę „luki” 7, co wymagało podejrzliwejpostawy wobec konceptualizacji religijności „ludowej” , stworzonejna podstawie stronniczych badań. Realizowany przez nas projekt badawczy kładł szczególny nacisk na próbę opisu wierzeń i praktyk religijnych naszych rozmówców w odniesieniu do definicji Stefana Czarnowskiego: jako splotu elementów kanonicznych z elementami niekanonicznymi, a powstałego w wyniku wzajemnejadaptacji nauk Kościoła oraz wierzeń i praktyk wynikających z potrzeb lokalnej społeczności. Ze względu na przenikanie się wpływów łacińskich i bizantyjskich na terenie naszych badań za kanoniczne uznawaliśmy wierzenia zgodne zarówno z teologią i doktryną prawosławną, jak i katolicką, choć rozróżnialiśmy je, rzecz jasna. Zastanawialiśmy się zarazem, czy wszystkie elementy typu „ludowego” , uznane za takie w definicji Czarnowskiego i Tomickie

7 W trakcie badań terenowych braliśmy udział m.in. w liturgii i pytaliśmy naszych rozmówców o ich własne interpretacje gestów liturgicznych.
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Problemy etnograficznych badań nad religijnością 11

go, można w kontekście teologii wschodniejtak właśnie zaklasyfikować. Innymi słowy: podejrzewaliśmy, że badacze, którzy pisali o religijności „ludowej”, kierowali się jednostronnym spojrzeniem, właściwym zachodniemu racjonalizmowi i teologii zachodniej, na którą duży wpływ wywarły scholastyka, tomizm i nomi- nalizm, a zatem nurty nieobecne w teologii bizantyjskiej.Religijność kanoniczna jest rzadko osiągalna w praktyce; stanowi pewien idealny typ wypracowany przez Kościoły i elity religijne, skodyfikowany w katechizmach, pismach i prawach Kościoła, a także tekstach teologicznych. Ludzie wierzący postrzegają ją również jako paradygmat jedynejsłusznejreligijności, ob- jawionejprzez samego Boga. O tym, jak blisko kanonicznejreligijności są członkowie danej społeczności, w dużej mierze decyduje ich edukacja religijna i relacje z duchownymi, często też bliskość i oddziaływanie ważnych centrów duchowych, ale również indywidualne dążenia i zainteresowania wiernych. Może to wyglądać bardzo różnie w poszczególnych społecznościach lokalnych. Często też jedna osoba w pewnych sferach swojego życia religijnego jest bliska ortodoksji, w innych bardzo od niej odległa.Błędem byłoby nie tylko utożsamienie religijności naszych rozmówców z religijnością kanoniczną, ale również uznawanie z góry, że nie ma w niej miejsca na żadną wysublimowaną myśl czy doświadczenie. Przed tym ostatnim przestrzega Clifford Geertz, pisząc, że:
Niekoniecznie trzeba być świadomym złożonych kwestii teologicznych, by móc się od
znaczać wyrafinowaną religijnością (Geertz 2005, s. 128).O przyjętejprzez nas perspektywie badawczej — a) rozpatrywaniu wierzeń i praktyk jako splotu religijności niekanonicznej(gdy dostrzegalne są pewne „relikty” dawnejkultury tradycyjnej) oraz kanonicznej, b) podejrzliwym stosunku do kategorii, jaką jest religijność „ludowa” , c) postrzeganiu religijności jako działań podejmowanych wskutek projektowania przez ludzi znaczeń na rzeczywistość8 — zadecydowały cztery czynniki:1. Pierwszy, najbardziej oczywisty, to zmiana samego przedmiotu poznania. Mieszkańcy wsi wyobcowują się z kultury typu ustnego, często wolą coś przeczytać, niż opowiedzieć, a zamiast powołać się na autorytet osoby starszej, sięgają po wiedzę z książek, prasy, telewizji i radia. W jednym domu mieszkają obok siebie osoby praktykujące odmienne typy religijności. Trudno też utrzymać tezę o izolacji geograficznejmieszkańców wsi, kiedy ich orbis interior nie ma już promienia 15 km (zob. Stomma 1978, s. 132), a oni sami stali się nie mniejmobilni niż mieszkańcy miast. Dezaktualizują się też tradycyjne wartości związane z etosem rolniczym. Coraz mniej zasadne wydaje się stosowanie terminu „religijność ludowa”. Można by ewentualnie posługiwać się zaproponowanym przez Joannę

8 Stanowisko to jest atrakcyjne nie tylko dla ateisty, również człowiek wierzący może postrzegać religijność jako sferę, w której widać raczej społeczne projekcje niż boskie Objawienie, i podejmować próbę dekonstruowania społecznych bożków i idoli. Za przykład może tu posłużyć hermeneutyka podejrzenia Paula Ricoeura (Ricoeur 1985, s. 31-56).
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12 Magdalena Lubańska

Tokarską-Bakir terminem „religijność typu ludowego” . Oznaczałoby to jednak, że definiujemy ją na podstawie wspólnejpamięci pewnejidealnejformy kultury ludowej, a następnie odnajdujemy poszczególne jejprzejawy u różnych grup społecznych. Musielibyśmy się wówczas zgodzić, że wszystkie dostrzeżone przez etnografów cechy kultury ludowejzostały słusznie przez nich jako takie rozpoznane. Tymczasem nie jest to oczywiste. Nie udało się stworzyć badaczom zobiektywi- zowanejmatrycy religijności „ludowej” , pozwalającejwychwycić im stałe cechy religijności typu ludowego. Problem niekonsekwentnego kształtowania modelu religijności „ludowej” w naszej rodzimej etnografii analizuję w punkcie 2.2. Drugim czynnikiem jest wspomniany powyżejfakt, że w polskiejetnografii religijność „ludowa” od samego początku definiowana jest w relacji do kanonu, jako jego zaprzeczenie bądź zniekształcenie. Choć kanon pełni ważną funkcję w definicji religijności „ludowej” , etnografowie nie poświęcają mu wiele uwagi. Takie nastawienie przesądza z góry o wyniku badań. To, co ludowe, niemal mechanicznie utożsamia się z tym, co niekanoniczne, zwłaszcza wtedy, gdy badacz dysponuje jedynie powierzchowną wiedzą na temat danejreligii (sic!). Dzieje się tak wbrew samej definicji, mówiącej o ambiwalentnym charakterze religijności „ludowej” , o syntezie elementów kanonicznych i niekanonicznych.Fakt, że uwzględnia się możliwość występowania kanonicznych treści w badanej społeczności, nie oznacza oczywiście, że badacz postrzega ją jako całościowo zgodną z kanonem. Nie chodzi tu o idealizację przedmiotu badań, lecz o „branie w nawias” wszelkich systemowych ujęć religijności, z jednejstrony otwarcie się na jej przemiany (na przykład słabnięcie pierwiastków typu ludowego czy tradycyjnych wartości), z drugiej rewizję wcześniejszych analiz, zarówno tych afirmatywnych, jak i pejoratywnych względem modelu. Clifford Geertz zauważa, że „wystarczająco długo próbowaliśmy [jako antropolodzy kultury — M. L.] wystawiać Hamleta bez Hamleta”, pomijaliśmy znaczenie autorytetów religijnych dla doświadczania wiary w studiach nad teorią religii (Geertz 2005, s. 131-132)9. Pomimo tych konstatacji w potocznejwiedzy badaczy (zwłaszcza niezajmujących się bliżej religijnością) nadal pokutuje przekonanie, że jakiekolwiek nawiązywanie do kanonu w studiach nad religijnością „ludową” jest metodologicznym błędem.Nie zgadzam się z tymi zarzutami, gdyż wynikają one ze stereotypowego myślenia o tego typu religijności. Było ono zrozumiałe w początkach kształtowania się naszej dyscypliny, gdy często odległe od naszego kręgu kulturowego społeczności opisywano europocentrycznie (przez pryzmat judeochrześcijaństwa i oświecenia), zupełnie ignorując lokalny kontekst (jego kluczowe znaczenie słusznie dla studiów antropologicznych podkreślał Franz Boas). Owa ignorancja prowadziła do nieuprawnionych projekcji naszego porządku znaczeniowego na rzeczywistość, do którejon nie przystawał. Dziś mamy do czynienia z podobnymi intelektualnymi nadużyciami, tyle że zmienił się ich sztafaż.
9 Z drugiej strony dostrzega on, że „o ile jednak antropologiczne rozważania nad religijnym zaangażowaniem są słabo rozwinięte, to antropologiczne rozważania nad religijnym niezaangażowaniem po prostu nie istnieją” (Geertz 2005, s. 149).
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Problemy etnograficznych badań nad religijnością 13

Stereotypowe traktowanie religijności „ludowej” w naszejetnografii przejawia się w postrzeganiu jejprzez pryzmat romantycznego zamiłowania do tego, co ludowe albo w definiowaniu jejprzez wiele nacechowanych pejoratywnie cech. W tym ostatnim przypadku postrzegana jest jako służąca realizacji celów zbiorowości, które stoją w sprzeczności z nakazami chrześcijańskiejwiary i „ze swejna- tury” niekanoniczna, ksenofobiczna10 11 i „schizofreniczna” (Stomma 1974, s. 134), oparta na „myśleniu magicznym” , „naiwnym sensualizmie” (Czarnowski 1935, s. 87), „utylitarnym kulcie świętych” (zob. Tomicki 1981, s. 44-45) oraz „moralności swojackiej” (Stomma 1978, s. 136). W tym kontekście zadaniem badacza byłoby przede wszystkim zdemaskowanie specyfiki jej „prymitywnego” charakteru, choć zostaje to zakamuflowane w języku politycznejpoprawności. Można powiedzieć, że jest to kontynuacja podejścia Ryszarda Berwińskiego11, podejrzliwie odnoszącego się do moralności mieszkańców polskiejwsi, gdzie zamiast pokazywać różne twarze tej religijności, demaskuje się jej„słabe” , a zarazem brutalne strony. Posługując się wymienionymi powyżejpojęciami, badacze nie dostrzegali u jej uczestników głębi przeżywania sacrum:
Emile Durkheim na przykład odmawiał członkom społeczności plemiennych oraz „war
stwom niższym narodów wyżejrozwiniętych” zdolności odczuwania, iż coś jest cudow
ne. Uznawał on, że pojęcia cudu i tajemnicy (odgrywające rolę tylko w niektórych 
religiach „rozwiniętych”) są tym społecznościom obce, ponieważ nie są one świadome 
naturalnego porządku rzeczy, a zatem nie mogą odczuwać tego, co nadnaturalne (Zow- 
czak 2000, s. 27).Powyższe sądy wynikają jednak raczejze zbyt małejdociekliwość badaczy, którzy kładą większy nacisk na utylitarne aspekty religijności „ludowej” niż na jejw y- miar emocjonalny, wyrażający się chociażby w otwartości na wydarzenia cudowne. Magdalena Zowczak zauważyła, że:
Ludzie wychowani w kulturze zdominowanejprzez przekaz ustny, jeśli nawet sami nigdy 
nie czytali Biblii, nieraz w sposób pełniejszy pojmują jejsymbolikę, niż ci, którzy pozna
wali Biblię raczej za pośrednictwem pisma. Można to wytłumaczyć specyfiką ustnego 
przekazu, który charakteryzuje przewaga myślenia obrazowego nad pojęciowym, czy też 
syntetycznego nad analitycznym, przy czym to pierwsze stanowi naturalne środowisko 
symboliki religijnej (Zowczak 2000, s. 7).3. Trzecim czynnikiem, który zadecydował o przyjętej przez nas perspektywie, jest oparte na wiedzy teologicznejprzekonanie, iż definicja religijności „ludowej” , sformułowana przez katolików i protestantów (a dotycząca wiejskiejludności ka- tolickiejżyjącejna przełomie XIX  i X X  wieku), nie jest adekwatna w odniesieniu do obszaru prawosławia (a nawet grekokatolicyzmu). O wiele trudniejwyznaczyć

10 Wyjaśnienie sensu podejmowanych praktyk sprowadza się w niej do stwierdzenia: „Ma być, jak jest. Jest tak, jak ma być” (zob. Stomma 1986, s. 82).11 Ta ostatnia postawa, zapoczątkowana w polskiej etnografii przez Berwińskiego, zrodziła się z opozycji przeciwko postawie romantycznej, idealizującej „lud” jako „duszę narodu” , przechowującą najstarsze pokłady jego tradycji. Duży wpływ na jego światopogląd wywarła rabacja galicyjska 1846 roku.
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14 Magdalena Lubańska

tam granicę między tym, co ortodoksyjne, a tym, co ludowe (nieortodoksyjne). Okazuje się zatem, że koncept religijności „ludowej” w polskiej etnografii, choć nie został stworzony przez teologów, jest de facto uzależniony od tego, jaki model religii uznawany był w ich otoczeniu za kanoniczny i właściwy. Sytuacja ta sprawia, że w przypadku prawosławia mało zasadne wydaje się określanie jako „ludowych” wszystkich elementów wskazywanych przez Czarnowskiego, Tomickiego czy Stommę.W prawosławiu, określanym przez Paula Evdokimova jako „najmniejnorma- tywna forma chrześcijaństwa i najmniejdająca się wyrazić w pojęciach” (Evdokimov 1964, s. 10), istnieje większe niż w katolicyzmie przyzwolenie na synkretyzm religijny oraz bardziejprzychylny stosunek do włączania w obręb rytuałów religijnych praktyk wynikających z potrzeb tradycyjnych społeczności12. Wiąże się to z innym niż katolickie czy protestanckie nastawieniem teologii wschodniejdo kanonu wiary:
W Bizancjum teologia nigdy nie była monopolem zawodowych teologów czy „Kościoła 
nauczającego” (...)• Ten brak sformułowanego wyraźnie kryterium ortodoksji oznaczał, 
że odpowiedzialność za prawdę podzielali wszyscy wierni. Oczywiście większość laików 
szła za większością wybitnych biskupów, których nauczycielskiej odpowiedzialności ni
gdy nie negowano, lub za przywódcami zakonnymi, którzy często odgrywali zasadniczą 
rolę w dysputach doktrynalnych, jednakże zwykli wierni również potrafili podejmować 
własne decyzje, szczególnie wtedy, gdy episkopat był podzielony w swych poglądach. Tu 
wystarczy powołać się na świadectwo Grzegorza z Nazjanzu skarżącego się na sprzedaw
ców, którzy na targu dyskutują koncepcję „współistotności” (Meyendorff 1984, s. 11).Oczywiście tej ostatniej sytuacji nie należy przenosić na współczesne realia, chodzi tu raczej o dostrzeżenie różnicy między teologią wschodnią i zachodnią, które w innym świetle stawiają również usytuowanie religijności „ludowej” względem kanonu.Dla wschodniej teologii osobiste przeżycie wyprzedza rozumowe dochodzenie do prawd wiary (Kościół wschodni nie zna scholastyki), a teologia negatywna (w zasadzie utożsamiana z mistyką) góruje nad pozytywną13. Odróżnia ona umysł, który potrafi wczuć się w paradoksalne momenty wiary, oraz rozum, otwarty na myśl dyskursywną, „która wspiera się na logicznej zasadzie sprzeczności i tożsamości formalnej, i skierowana jest ku wielości, a więc jest «odśrodkowa od Boga». Otóż «umysł ma siedzibę w sercu14, a myśl w mózgu». Tłumaczy to fakt, dlaczego prawosławna wiara nigdy nie definiuje siebie w terminach systemu intelektualnego, lecz wywodzi się z przeżytej oczywistości, z «poczucia transcendencji»” (Evdokimov 1964, s. 54-55). „Pojęcia tworzą fałszywe wyobrażenie o Bogu, jedynie zachwyt coś pojmuje” — mówi św. Grzegorz z Nyssy (Evdokimov 1964, s. 61).

12 Pod warunkiem jednak, że wierny deklaruje się jako prawosławny.13 Tu uznaje się głównie autorytet Pisma Świętego i Ojców Kościoła.14 Jak wyjaśnia dalej Evdokimov: „Intelekt złączony z sercem i sprowadzony do swej przedpojęciowej nagości, przekracza rozum dyskursywny, porzuca uzgadnianie sądów (metoda scholastyczna) i postuluje coraz większe pogłębianie siebie samego, aż do momentu, gdy stanie się «miejscem Boga»” (Evdokimov 1964, s. 196).
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 



Problemy etnograficznych badań nad religijnością 15

Odwołując się do Rudolpha Otta, można by powiedzieć, że teologia wschodnia skupia się na tym elemencie świętości, który nazywa on numinosum. Odnosi się ona do tego, co w sacrum jest najbardziej irracjonalne, wykraczające poza kategorie ludzkiego rozumienia, a poznawane w przeżyciu i uczuciach, czyli doświadczane (Otto 1999, s. 17). Nie stoi to wsprzeczności z teologiąwschodnią,wktórej nie chodzi raczej o rozumowe dochodzenie do prawd wiary, lecz o to „by rozum zgodził się na swoje przezwyciężenie, umiejscawiając się niejako wewnątrz dogmatu” (Evdokimov 1964, s. 15). Uznając dogmaty wiary, jest jednocześnie uwrażliwiona na fragmentaryczny charakter wszelkich definicji Boga:
Wszelka myśl wypowiedziana, utrwalona, zobiektywizowana jest kłamstwem przez swe 
ubóstwo. „Zbieżność przeciwieństw” dokonuje się tylko w Bogu. Oto dlaczego dogmaty 
nie są wcale „słowami ludzkimi” (Evdokimov 1964, s. 195).Meyendorff pisze, iż:
Uznając, że w Kościele każdy chrześcijanin, w szczególności zaś święty, posiada przywi- 
le ji sposobność widzenia i doświadczania prawdy, ci sami Bizantyjczycy przyjmowali 
tym samym koncepcję Objawienia różniącą się istotnie od koncepcji przyjmowanych na 
Zachodzie. Ponieważ pojęcie theologia w Bizancjum, na przykład u Ojców kapadockich, 
było nieoddzielne od pojęcia theoria („kontemplacja”), przeto teologia nie mogła być —  
jak na Zachodzie —  racjonalnym wnioskowaniem z „objawionych” przesłanek, tj. Pisma 
Świętego czy twierdzeń kościelnego magisterium; była natomiast wizją, jaką mieli świę
ci, której autentyczność należało, oczywiście, sprawdzić, porównując ją ze świadectwem 
Pisma Świętego i Tradycji. Nie znaczy to, że w myśli teologicznejcałkowicie usunięto ra
cjonalny proces dedukcyjny, jednakże dla Bizantyjczyków stanowił on jedynie najniższy 
i najmniej pewny poziom teologii (Meyendorff 1984, s. 15).Ma to związek z tym, że:
Prawda pojmowana jest nie jako idea, którą można adekwatnie wyrazić w słowach czy 
rozwinąć rozumowo, lecz jako sam B óg— osobiście spotykany i obecny w Kościele w jego 
osobowejtożsamości. Ani Pismo Święte, ani soborowe definicje, ani teologia nie mogą 
wyrazić Go w pełni, mogą tylko one wskazać na pewne aspekty Jego istnienia lub też wy
kluczyć fałszywe interpretacje Jego bytów lub czynów (Meyendorff 1984, s. 18).W tejsytuacji etnograf winien zdawać sobie jednak sprawę, że definicje religijności „ludowej” , sformułowane pod wpływem teologii czy filozofii zachodniej, okazują się nieadekwatne w przypadku obrządku wschodniego, gdyż klasyfikują jako ludowe również te elementy, które zgodnie z taksonomią prawosławną uznane by były za oficjalne. Można by, rzecz jasna, w świetle prawosławia określić jako ludowe wszystko, co niezgodne z dogmatem i prawdami wiary, jednak ze względu na mało teologiczny i konceptualny charakter jego duchowości byłoby to niezwykle trudne, gdyż jak analizować na przykład gest całowania przez prawosławnych ikon?Kontakt z ikoną w tradycji wschodniej jest niewątpliwie sensualistyczny. Pierwszą rzeczą, jaką chrześcijanin obrządku wschodniego uczyni po wejściu do świątyni, jest pokłonienie się i pocałowanie ikony leżącej na analojczyku:

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 



16 Magdalena Lubańska

No to jest, jak to nazwać, jest taki ołtarzyk zrobiony przed wielkim ołtarzem, gdzie się od
prawia msza, i tam jest tak dwie świece, krzyż i obraz Matki Bożeji Pana Jezusa. I to, jak 
się idzie do kościoła, to się przeżegna i to się pocałuje, tak jakby zrobił przywitanie takie 
z Matką Bożą. I jak się odchodzi, to się to całuje, bo się to odchodzi już z kościoła. Po za
kończeniu (grekokatoliczka, ok. 70 lat, Wietlin, rozmawiały Ilona Sawicka i Agnieszka 
Pskit, wyw. 5 15).Według Paula Evdokimova:
Każdy symbol w sensie liturgicznym zawiera w sobie jakąś obecność symbolizowanego, 
którego rzeczywistą granicą jest Imię Boże. Bóg jest obecny w swoim Imieniu, miejscu 
w najwyższym stopniu teofanicznym (...). To, co duchowe, i to, co cielesne, są razem 
włączone w ekonomię Wcielenia. Liturgiczne wykorzystanie usłyszanego śpiewu, kon
templacja widzianej ikony, zapachu kadzidła, materii sakramentów pochwyconej przez 
zmysły lub spożytejpozwala mówić o liturgicznym wzroku, słuchu, powonieniu i smaku. 
Obrzęd wynosi materię do jejprawdziwejgodności i przeznaczenia, pozwala zrozumieć, 
że nie jest ona substancją autonomiczną, lecz funkcją umysłu i nośnikiem pierwiastka 
duchowego (Evdokimow 1999, s. 31).Trudno powyższą koncepcję określić jako „rytualizm magicznego charakteru czy naiwny sensualizm” . Odnosząc to wszystko do gestu pocałowania ikony, sądzę, że warte uwzględnienia są dwa całkowicie do siebie nieprzystające wytłumaczenia: a) osoba wykonująca ów gest nie odróżnia wizerunku od przedstawianej na nim postaci (nierozróżnialność) albo b) odróżnia wizerunek od przedstawianejna nim postaci, wierzy jednak, że wizerunek ten „pozostaje w bytowym związku z tym, co odwzorowane” (Gadamer 1993, s. 155). W teologii wschodniej przeświadczenie to znalazło rozwinięcie w postaci palamizmu, czyli rozróżnienia istoty Boga, absolutnie wobec człowieka transcendentnej, a zatem niedostępnej, oraz boskich energii, immanentnych a obecnych w ikonie i stanowiących coś w rodzaju strumienia Bożej łaski dosięgającej wiernego. Teorię tę wprowadził w XIV wieku Grzegorz Palamas. Można zatem powiedzieć, że stosunkowo późno pojawiła się ona w prawosławnejteologii. W związku z tym, że Pala- mas odniósł się do gestu, który funkcjonował przez cały okres, zanim powstała jego doktryna, można uznać, że jego wykonawcy nie znali teologicznego rozróżnienia na boską istotę i energię16 i zapewne nie znają go do tejpory. Mogą intuicyjnie odczuwać to zgodnie z jejintencją, a nie wiedzieć, czym jest palamizm. Pojawia się wiele pytań: czy Grzegorz Palamas stworzył jedynie wygodne dla hierarchii Kościoła wyjaśnienie gestu, który graniczył z herezją (kultem wizerunków), a który trudno by było Kościołowi wykorzenić? Czy też wręcz przeciwnie — lepiejów gest odczytał i potrafił konceptualnie ująć moment rozpoznawany przez jego 15 16

15 Przyjęliśmy następujące zasady cytowania materiałów: wyznanie i płeć rozmówcy (np. grekokato- lik/grekokatoliczka), wiek rozmówcy, miejscowość, w której prowadzona była rozmowa, kraj (jeżeli istnieje taka konieczność), nazwisko i imię osoby prowadzącej rozmowę (gdy nie jest nią autor/au- torka danego artykułu), numer wywiadu.16 Evdokimov w odniesieniu do ikony rozumie energię jako „najwyższą ikonę nieosiągalnej istoty Bożej. Jest to widzialna światłość tego, co absolutnie niewidzialne” (Evdokimov 1999, s. 196). Zarazem w prawosławiu Boża łaska jest pojmowana jako energia.
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uczestników (mających zmysłowy stosunek do ikony, w którym nie dochodzi jednak do nierozróżnialności osoby z jej wizerunkiem)?Fakt, że nie sposób wejść w umysł osoby wykonującejgest pocałowania ikony, nie uprawnia do uznania wyłącznie jednejz powyższych interpretacji. Nie można wykluczyć, że obie są równie prawdopodobne. Według Evdokimova Palamas nazwał to, co było już obecne w doświadczeniu. Nie znając palamizmu, zachodni badacze, nawet gdy dostrzegają, że w kontakcie z wizerunkiem nie chodzi o prostą nierozróżnialność, pomijają to w swoich analizach. Sam Czarnowski ogranicza to spostrzeżenie do jednego zaledwie słówka „nieomal” . Z pozoru w swojejkoncepcji sensualizmu rozróżnia wspomniane wyżej dwie możliwości, jednak ostatecznie sensualistyczny stosunek do obrazu sprowadza do utożsamienia „signans i signatum  w tym zespoleniu istoty świętejz jejwizerunkiem tak daleko idącym, że dochodzącym nieomal do utożsamienia, przejawia się niewątpliwie ułomna mentalność religijna, mało lub zupełnie niezdolna do rozróżnienia rzeczy świętejod jej wyrazu” (Czarnowski 1956, s. 92). Na tym samym zagadnieniu skoncentrowała się w swojejksiążce Obraz osobliwy (2000) Joanna Tokarska-Bakir; krytykuje ona negatywne wartościowanie przez badaczy społecznych utożsamiania signans i signatum  w religijnym doświadczeniu (Tokarska-Bakir 2000, s. 226-234). Rewidując ich podejście, nazywa ów moment „nierozróżnialnością” i nie przypisuje go jedynie uczestnikom „kultury typu ludowego” 17 (Tokarska-Bakir 2000, s. 232). Kategoria „nierozróżnialności” jest jednak niewystarczająca w przypadku badań prowadzonych wśród chrześcijan obrządku wschodniego, gdyż nie uwzględnia sytuacji, gdy uczestnik doświadczenia religijnego (na przykład całując ikonę) odróżnia signans i signatum, a zarazem uznaje, że pozostają one ze sobą w „bytowym związku” .4. Czwarty czynnik, który wywarł wpływ na nasz sposób rozumowania, był sublimacją tego wszystkiego, czym są założenia postmodernistycznejantropologii kultury, zwłaszcza po zwrocie literackim udokumentowanym w pokonferencyj- nym18 tomie Writing Cultures. The Poetics and Politics o f Ethnography, ed. J. Clifford, G. Marcus (1986). Kultura, w tym kultura religijna, traktowana jest już jedynie jako koncept badacza, odmawia się jej statusu ontologicznego, realnego istnienia w świecie (chodzi tu o postrzeganie jejjako oddzielonych od siebie mentalnych całości, traktowanych jako odrębne byty). Od tego momentu badacz społeczny nie może żadnej definicji przyjmować jako oczywistej, musi zdawać sobie sprawę z ich fragmentaryczności i stronniczości, w zależności od preferencji światopoglądowych jej twórców. Swoich narracji o przedmiocie badań antropolodzy nie uznają za reprezentatywne i „przezroczyste” .
17 Rozróżnia ona zarazem „ustne” (prerefleksyjne) i „pisemne” (refleksyjne) doświadczenie „nierozróżnialności” . To pierwsze „podąża za owym przeżytym doświadczeniem stopienia, substancjalizując i konserwując je” (naiwny sensualizm), a to ostatnie wypiera je ze swojej świadomości jako przejaw „ułomnej mentalności religijnej” (zob. Tokarska-Bakir 2000, s. 233).18 Chodzi o konferencję „The Making o f Etnographic Texts” w Santa Fe w Nowym Meksyku w 1984 roku.
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18 Magdalena Lubańska

Etnograf, stosując pojęcia, z jednejstrony musi zdawać sobie sprawę, jakim zagrożeniem jest ich reifikowanie (Herzfeld 2005, s. 80) oraz bezrefleksyjne adaptowanie pojęć „zużytych” do nowejrzeczywistości, z drugiejzaś nie powinien rezygnować z nich pochopnie, gdy tylko nie „da się ich zmierzyć albo zważyć” , a zatem są one niedostępne zmysłowo, nieostre i otwarte na interpretację.Ostatnimi czasy więcejmówi się w antropologii o zagrożeniach związanych z reifikowaniem pojęć19 niż z ich porzucaniem, choć i ono jest, jak się wydaje, dla naszejdyscypliny groźne. Ta ostatnia tendencja opiera się nie tyle na przesłankach empirycznych (gdyż te sugerują raczejwyjście pośrednie — ostrożne posługiwanie się pojęciami i niemylenie ich ze światem obserwowanym), ile na czymś, co nazwałabym panującą w obecnejepistemologii modą estetyczną. Badacze obawiają się pisania o „tożsamości” , „kulturze” czy „pograniczu kulturowym” nie tylko dlatego, że są przekonani o całkowitejnieadekwatności tego typu pojęć, czyli braku występowania związanych z nimi zjawisk w rzeczywistości, ile dlatego, że wiedzą, iż praktyka ta obecnie uchodzi za rażącą, a nikt nie chce być napiętnowany na własnym podwórku.Jednak, mimo że to postmodernistyczna etnografia najgłośniejmówi o tym, że ani tożsamości, ani kultury zobaczyć nie można, nie jest to jejodkrycie. W języku niepostmodernistycznym wiedza ta sprowadzała się po prostu do odróżniania przedmiotu badania od przedmiotu poznania (Niżnik 1979, s. 27). Ten pierwszy to obiekt badania, „określony fragment rzeczywistości życia codziennego” . Ten drugi zaś jest konstruktem obiektu badań stworzonym przez badacza (Niżnik 1979, s. 31).Stosowane przez etnografów modele powinny być oparte, jak pisze Kirsten Hastrup, na „sprzężeniu zwrotnym” między nimi a światem, opisem i tym, co opisywane. W sprzężeniu tym nie dochodzi ani do pełnej odpowiedniości między ontologią (tym, co istnieje) i epistemologią (sposobem, w jaki to poznajemy i postrzegamy), ani do konstruowania przez badacza opisów rzeczywistości całkowicie abstrahujących od rzeczywistości (Hastrup 2004, s. 91). Możliwe jest ono „dzięki podzielaniu doświadczenia społecznego20 przez etnografkę i jej ludzi”. Podzielając to doświadczenie podczas pobytu „w terenie” , etnografka nabywa kompetencji odczytywania nowych znaczeń, Kirsten Hastrup pisze, że staje się ona w terenie badań „osobą trzecią” , co pozwala jejradzić sobie z różnymi epistemologiami (Hastrup 2004, s. 91). Ponadto uważa ona, że „pomimo strategicznego dys
19 Ostrzegał przed nim również Ludwik Stomma, kiedy zwrócił uwagę na fakt, że musimy sobie zdać sprawę jasno, iż kultura stricte ludowa, acz szczerze wierzyli w nią chłopomani X IX  wieku, a i po dziś dzień krąży po pracach licznych etnografów jej widmo pod nazwą „tradycyjnej kultury ludowej ” , w rzeczywistości nigdy nie istniała. (...) Typy kultur przenikają się nawzajem i ich rozróżnianie ma zawsze charakter zabiegu statystycznego. W tym sensie nie można mówić o „zaniku” czy „kryzysie” kultury ludowej, ale co najwyżej wolno wnosić o słabnięciu w kulturze chłopów pierwiastków typu ludowego (Stomma 1983, s. 147).20 Hastrup pisze, że nie możemy doświadczać świata z perspektywy innych, ale możemy dzielić ich doświadczenie społeczne, a „rzeczywistość nie staje się mniej rzeczywista dlatego, że jesteśmy jej częścią” (Hastrup 2004, s. 92).
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Problemy etnograficznych badań nad religijnością 19

tansu między tym, co widoczne, i tym, co hipotetyczne21, istnieje głęboka ontologiczna (bytowa) ciągłość pomiędzy nimi” (Hastrup 2004, s. 99). W moim przekonaniu w przypadku religijności „ludowej” , a nawet „religijności typu ludowego” , doszło do zerwania tej ciągłości. W języku modernistycznym konstrukt (religijność ludowa), stworzony niegdyś na podstawie „określonego fragmentu życia codziennego” , nie daje się już do tego ostatniego zastosować. Trzeba go ponownie wyprowadzić w miejscu badań terenowych. Zarazem trudno dziś wypracować jakąkolwiek definicję, którejnie groziłoby oskarżenie, że stworzył ją „zaściankowy zdrowy rozsądek” , umacniający język różnicy (Herzfeld 2004, s. 54). Być może należy pozostać przy samym tylko słowie „religijność” , opisując jejspecyfikę w konkretnym przypadku za każdym razem na nowo.Etnografom pozostaje refleksyjne, krytyczne podejście do wszelkich pojęć, wskazujące konteksty, w jakie są one wplecione, i związane z nimi nadużycia oraz świadomość tego, że jednostkami analizy są dla antropologa jedynie konkretne zaobserwowane zachowania i wyrażone przez rozmówców poglądy i wierzenia, a nie kultury czy religie pojmowane jako całości domknięte, heterogeniczne względem siebie (Herzfeld 2004, s. 80, 83). Jednak z tego stwierdzenia nie wynika, że etnograf nie powinien problematyzować różnic. To ostatnie, w gruncie rzeczy monistyczne stanowisko byłoby równie ideologiczne co skrytykowane powyżej przez Herzfelda podejście, postrzegające kultury i religie jako odizolowane od siebie monady, między którymi nie dochodzi do żadnej interakcji.
Metodologia i charakterystyka terenu badańRefleksyjność empiryczna i hermeneutyka gadamerowskaSprzeciwiając się skrajnemu postmodernizmowi w wydaniu Stephena Tyle- ra, głoszącemu, że status ontologiczny mają jedynie teksty (tekstualizm22), na przykład spisane wywiady terenowe, i że tylko o nich antropolog może coś orzekać, przyjęliśmy w badaniach podejście refleksyjne, połączone z hermeneutyką ga- damerowską, zaadaptowaną do potrzeb etnografii przez antropolożkę kultury Joannę Tokarską-Bakir. Na czym miałoby polegać zastosowanie hermeneutyki ga- damerowskiejprzez etnografów, przedstawia ona w tekstach Hermeneutyka gada

merowska w etnograficznym badaniu obcości (1992, s. 3-15) oraz Dalsze losy sy

21 „To, co hipotetyczne w antropologii, otrzymało już wiele nazw, spośród których najbardziej żywotne okazały się kultura i społeczeństwo, a bez których wciąż trudno byłoby sobie nam radzić, mimo całej gamy kontrpropozycji przedkładanych ze względu na jakoby błędną konkretność starych terminów” (Hastrup 2004, s. 99).22 Ideologie tekstualne, jak zauważa Herzfeld, stosuje się nawet wobec kultur, które takiego podejścia nie podzielają (Herzfeld 2004, s. 66). Powołując się na Talala Asada, Herzfeld zaznacza też, że „powstanie metafory tekstowej w antropologii było obwarowane surowymi ograniczeniami” (Herzfeld 2004, s. 35), a praktyki etnograficznej nie można zredukować do czystego tekstu (Herzfeld 2004, s. 36).
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na marnotrawnego. Projekt etnografii nieprzezroczystej (1995, s. 13-22). W swoim artykule wskażę w związku z tym jedynie jego najważniejsze etapy.Podejście to zwraca uwagę na znaczenie refleksyjnego stosunku do badanych problemów, którego przedmiotem jest nie tylko nasz osobisty wpływ na sytuację badania, ale też stosowany dotychczas na naszym rodzimym gruncie język opisujący religijność oraz charakterystyki tej religijności. Wpisuje się zatem w zalecaną przez Herzfelda „refleksyjność empiryczną” (Herzfeld 2004, s. 77). Ta ostatnia wyjaśnia „etnograficzne spotkanie wraz z jego ograniczeniami jako istniejące na podstawie niedoskonałego zazębiania się dwóch różnych kodów, z wielością przeróżnych tożsamości i domysłów” (Herzfeld 2004, s. 77). Refleksyjność ta podkreśla rolę znaczeń nadawanych zachowaniom kulturowym przez ich uczestników jako podstawowy punkt zapisu etnograficznego. W naszym przypadku były to konkretne wierzenia i praktyki religijne oraz kontekst, w jakim funkcjonują, a przede wszystkim to, jakie znaczenia nadają im nasi rozmówcy.Zanim rozpoczęliśmy badania, próbowaliśmy poznać nasze przedsądy, określić nasz pierwotny stosunek do „religijności ludowej” (zob. Gadamer 1993, s. 280). Studenci oczekiwali, że spotkają się w terenie z religijnością opisywaną chociażby przez Czarnowskiego i Tomickiego, która ma niewiele wspólnego z kanonem wiary, a jednocześnie założenie to traktowali jako przedsąd wymagający weryfikacji w trakcie doświadczenia społecznego, podzielanego z rozmówcami podczas pobytu w terenie. Starali się też tak kierować spotkaniem z Innym, by było ono raczej rozmową, a nie wywiadem, nie tyle więc wypytywali rozmówców, ile dopytywali się ich o sprawy, do których byli już wstępnie ustosunkowani. Tym samym ich własne uprzedzenie stawało się stawką w grze, gdyż „tylko wtedy, gdy wystawia się ono do gry, może w ogóle doświadczyć prawdziwości roszczenia kogoś innego i umożliwia mu wejście do gry” (Gadamer 1993, s. 284).Podobnie jak w opisywanym przez Kirsten Hastrup „sprzężeniu zwrotnym” , „stawianie się w sytuacji innego nie polega ani na wczuciu się jednejindywidual- ności w inną, ani na przyłożeniu do innego własnej miary, lecz oznacza zawsze wzniesienie się do wyższej ogólności, która przezwycięża nie tylko własną szczególność, ale też szczególność innego” (Gadamer 1993, s. 269). Sytuację tę Gadamer nazywa „stopieniem horyzontów”. W odniesieniu do potrzeb badacza społecznego „stopienie horyzontów” można utożsamić z wydobyciem kategorii emicznych, jakimi posługują się rozmówcy, i traktowaniem ich jako klucza do interpretacji materiału, a także z umiejętnością przełożenia ich na kategorie etyczne, tworzone przez badacza. Testem na to, czy rzeczywiście wystawiło się własne przedsądy do gry, jest sytuacja, kiedy uzyskane odpowiedzi sprawiają, że postrzegamy jako nieadekwatne nasze pierwotne rozumienie (Gadamer 1993, s. 285), czyli innymi słowy — poddajemy je rewizji.Ten etap poznania i zastosowania hermeneutyki gadamerowskiej odbywa się w terenie. Kolejnym krokiem jest analiza materiału, w którejprzestrzega się zasady, by analizowana część (pojedyncza wypowiedź informatora) odpowiadała całości (kontekstowi jednostkowejwypowiedzi, także widzianejw relacji do wypo
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wiedzi wcześniejszych bądź późniejszych, które mogą stanowić jejuzupełnienie bądź zaprzeczenie).Rewizja definicji religii Clifforda GeertzaW niniejszym zbiorze prac nie aspirujemy do rozstrzygnięć, czy dostrzeżone w rozmowach analogie do teologii oficjalnej(skodyfikowanejw tekstach Kościoła) wynikają ze zinternalizowania przez naszych rozmówców kanonu i zaadaptowania go do potrzeb zbiorowości, czy też z intuicji właściwych homo religiosus w ogóle, czasami zbieżnych z oficjalnym kanonem wiary. Ten ostatni traktujemy jako model dla wiary, ale nie jako model wiary, gdyż ta jest zazwyczaj heterodoksyjna. Podobnie nie staramy się odnieść praktyk religijnych do modelu dla wiary, tylko pytając rozmówców o to, jakie nadają im znaczenie, staramy się poznać ich własne „modele religii” . Aby nie klasyfikować wierzeń i praktyk religijnych jako niekano- nicznych a priori, ale też, aby nie zaprogramować się na poszukiwanie odzwierciedlenia teologii oficjalnejw teologii potocznej, uznaliśmy, że będziemy zawsze zaczynać od materiału, a w zależności od problematyki, jaką obejmuje, sięgać do specjalistycznej literatury. W tym miejscu nie mogliśmy się jednak obyć bez nawiązania do najpopularniejszejobecnie wśród antropologów definicji religii Clifforda Geertza. Mówi ona, że religia to:
1) system symboli, 2) budujących w ludziach mocne i trwałe nastroje i motywacje, 3) po
przez formułowanie koncepcji i ogólnego ładu istnienia i 4) tworzenie wokół tych koncep
cji takiejaury autentyczności, że 5) owe nastroje i motywacje wydają się niezwykle 
rzeczywiste (Geertz 2005, s. 112).Według Geertza rytuały religijne są dla wyznawców danejreligii modelami ich religijności oraz modelami jej samej, a dla przybysza są modelami tego, w co wierzą tubylcy (Geertz 2005, s. 135). Rytuał jest uosobieniem perspektywy religijnej, przedstawieniem wiary, u którejpodstaw leży autorytet (Geertz 2005, s. 135,139). Tym samym Geertz implicite zakłada pełną odpowiedniość między kanonem wiary a rytuałami: „Rytuały, czyli zachowania uświęcone, generują przekonanie, że koncepcje religijne są prawdziwe, a zalecenia religijne rozsądne i mądre” (Geertz 2005, s. 134). Rytuały i wierzenia umacniają, jego zdaniem, wzajemnie swoją prawomocność. O prawdziwości tejtezy wnioskuje na podstawie własnych obserwacji przedstawienia o Rangdzie i Barongu na Bali, jednak nie uprawomocnia ich zamieszczeniem w tekście znaczeń, jakie nadają temu przedstawieniu mieszkańcy Bali. Wydaje się, że w tym kontekście słusznie krytykuje Geertza Talal Asad, zarzucając mu redukcjonizm i uniwersalizm, a także sztuczne dzielenie badań nad religią na dwa etapy: badanie symbolicznych znaczeń oraz odnoszenie ich do społecznejrze- czywistości. Według Asada znaczenia te od razu są wplecione w społeczną rzeczywistość, a wprowadzanie przez Geertza uniwersalnej definicji religii jest błędem, gdyż należy ją rozpatrywać każdorazowo jako pewien twór historyczny, ściśle powiązany z relacjami władzy (Asad 1983, s. 245).Wydaje się, że definicja Geertza nie uwzględnia religii jako procesu, w którym toczy się nieustanna walka między elitami (obrońcami kanonu) a zwykłymi wier
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nymi, podatnymi na wpływy konkurencyjnych światopoglądów religijnych czy świeckich. Jejpodstawowy błąd polega według mnie na tym, że pomija ona napięcia między różnymi światopoglądami, potrzebami i nastrojami zbiorowości czy jednostek a ofertą religii kanonicznej. Apriorycznie zakłada, że religia w swojejofi- cjalnejpraktyce (rytuałach) jest systemem spójnym i statycznym, niepodatnym na innowacje, zupełnie jakby modele dla wiary (rytuały) i modele wiary (kosmologie) były zwierciadlanymi odbiciami, wirowały bezustannie, przeglądając się jedynie w sobie nawzajem, do tego stopnia, że nie dostrzegają już między sobą żadnej różnicy, na zasadzie wciąż na nowo replikowanejmzmeszs23: „Każdy z aspektów religijnego wierzenia — modele dla i modele czegoś — staje się po prostu transpozycją tego drugiego, aspekty te wzajemnie się przenikają” (Geertz 2005, s. 139). Tu Talal Asad słusznie zauważa, że jeszcze Ojcowie Kościoła zdawali sobie sprawę, że:
Symbole wyrażane w praktykach wierzącego chrześcijanina nie są zawsze tożsame z teo
rią „jednego prawdziwego Kościoła” , że religia wymaga zarówno autoryzowanejprakty- 
ki, jak i autoryzowanejdoktryny i że zawsze istnieje między nimi napięcie —  czasami 
prowadzące do herezji, zniesienia Prawdy —  które podkreśla kreatywną funkcję instytu
cjonalnej władzy (Asad 1983, s. 244).Elita zatem, znająca kanon danejreligii i dysponująca wpływami umożliwiającymi jego egzekwowanie, musi pracować nad tym, by zachodziła odpowiedniość między modelami dla wiary i modelami wiary. Nie można więc przyjąć z góry, że ceremonie religijne są dla wyznawców nie tylko modelami ich wiary, ale i modelami dla ich wiary (Geertz 2005, s. 135), gdyż wówczas nie miałoby sensu rozróżnianie różnych typów religijności, w zależności od ich stosunku do kanonu wiary. Mam tu na myśli typy religijności (po)nowoczesnej, określane m.in. jako religijność „z wyboru” , religijność „sprywatyzowana” , religijność indywidualna. W zasadzie definicja Geertza może być użyteczna nie w odniesieniu do kultury religijnej danejzbiorowości (splotu wierzeń kanonicznych i niekanonicznych w rozumieniu Stefana Czarnowskiego), lecz do idealnego modelu, jakim jest religijność kanoniczna. Na przykład w przypadku chrześcijaństwa dąży ona do tego, by liturgia była odzwierciedleniem tego, w co wierni mają wierzyć, czyli zbawczejofiary Jezusa Chrystusa. Chociaż duchowni czuwają nad tym, by liturgia przebiegała zgodnie z kanonem wiary, sami wierni uzupełniają ją często o niekanoniczne elementy, tzn. nadają wykonywanym przez siebie czy obserwowanym praktykom religijnym znaczenia dalekie od ortodoksyjnego. A  zatem rytuały są jedynie punktem wyjścia do tego, w co i jak wierzą tubylcy, a nie prostym tego odzwierciedleniem.O rozbieżnościach między kanonicznymi objaśnieniami gestów liturgicznych a objaśnieniami lokalnymi mieliśmy okazję przekonać się sami podczas badań terenowych prowadzonych w powiecie jarosławskim. Pytaliśmy m.in. o to, jakie znaczenia nasi rozmówcy nadają gestom liturgicznym, które wykonują i obserwują.

23 Tymczasem nawet religijność kanoniczna nie jest statyczna, lecz jest ciągłym odczytywaniem na nowo zastanych symboli i tekstów religijnych.
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Okazywało się często, że są one postrzegane różnie i nierzadko niezgodnie z ich kanoniczną wykładnią. Wynika z tego, że jeden i ten sam rytuał tworzy konkurencyjne względem siebie modele dla wiary, przy czym modele te nie są jedynie adaptowane przez uczestników danego rytuału, lecz rozmaicie interpretowane przez nich (częściowo to oni nadają mu sens na podstawie swojejwiedzy potocznejna temat ich znaczenia), a czasem jedynie bezrefleksyjnie powtarzane.Z tego względu o wiele atrakcyjniejsze od podejścia Clifforda Geertza jest podejście Anthony’ego Cohena, który uwzględnia fakt, że symbolom religijnym, nawet gdy są one podzielane przez tę samą społeczność, mogą być przez poszczególnych jejczłonków nadawane różne znaczenia (Cohen 2003, s. 192). Teza ta może wyjaśnić również brak paralelności między kanoniczną wykładnią symboliki danego rytuału a partykularnymi wykładniami nadawanymi mu przez jego uczestników.
Dwóch katolików może powiedzieć jeden do drugiego „wierzę w Boga” i ze względu na to, 
że używają tego samego słownictwa, mogą sobie wyobrażać, że „rozumieją się” nawza
jem. Jednak takie uzasadnienie jest częstokroć nieuzasadnione: słowa „Bóg” i „wierzę” 
mogą mieć dla każdego odmienne znaczenia. Podobnie mogą oni używać tych samych 
symbolicznych form dla wyrażenia swoich wierzeń —  mszy, przyklęknięcia, noszenia 
krzyża —  ale każda z nich wyrażać będzie zupełnie co innego. Społeczeństwo ukrywa we
wnętrzne zróżnicowanie, używając lub narzucając wspólny zestaw symboli (Cohen 2003, 
s. 194).Zadaniem antropologii jest w tym kontekście analiza różnych interpretacji wspólnych danej grupie symboli i praktyk religijnych.Między obrządkiem a wyznaniem: życie religijne grekokatolików na pograniczu polsko-ukraińskimNa przestrzeni dziejów na terenach naszych badań występowały i występują obok siebie zarówno procesy latynizacji ludności ruskiej, jak i rutenizacji i uniaty- zacji ludności łacińskiej, „trudne do określenia, jeżeli chodzi o ich rozmiary i nie dające się przedstawić w wymiernych liczbach” (Śliwa 1979, za: Nabywaniec 1998, s. 221).Początki grekokatolicyzmu24 w regionie Przemyśla i Lwowa sięgają XVII25 wieku, jednak unia26 w pełni zdominowała te tereny dopiero w wieku XVIII (Mironowicz 2000, s. 50). Wpływy łacińskie w liturgii greckokatolickiej, które pojawiły się w XVII wieku, mają związek z wprowadzaniem reform soboru trydenckiego i edukowaniem w jego duchu greckokatolickich duchownych, studiujących w łacińskich, jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej(Melnyk,

24 Choć nazywani oni wówczas byli unitami. Termin grekokatolicy wprowadziła Maria Teresa, określając tak unitów, będących jej poddanymi.25 W 1692 roku do unii przystąpił biskup przemyski Innocenty Winnicki, a w 1700 roku lwowski, Józef Szumlański (Mironowicz 2000, s. 50).26 Chodzi oczywiście o unię brzeską (1596), kiedy to część prawosławnych duchownych uznała katolickiego papieża i katolickie dogmaty, zachowując odrębny obrządek, język i sposób odprawiania liturgii, własną hierarchię i kalendarz kościelny oraz małżeństwo księży.
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http://free.of.pl/rn/maxwm/Dok1.doc). Według Melnyka duchowni ci, praktycznie wyobcowani z rytu wschodniego, zaczęli latynizować Kościół greckokatolicki; wprowadzono do niego m.in. kult Najświętszego Sakramentu i święto Bożego Ciała, procesję z monstrancjami, praktykę częstejspowiedzi i łagodniejsze posty, a w cerkwi boczne ołtarze bez ikonostasu, konfesjonały oraz ławki (http://free.of.pl/rn/maxwm/Dok1.doc). Kolejne wpływy łacińskie to różaniec, zwyczajklękania, wprowadzenie organów oraz używanie w czasie nabożeństw dzwonka27.

Plaszczanica  (całun). Kaplica greckokatolicka w Glińsku. Fot. M. Lubańska
W trakcie rozbiorów Polski obszar naszych badań terenowych wchodził w skład zaboru austriackiego, gdzie grekokatolicyzm ulegał dalszejlatynizacji. Terenów tych „nie objął proces powrotu do prawosławia, rozpoczęty w latach 30. XIX wieku w zaborze rosyjskim”28 (Mironowicz 2000, s. 66). Wypada jednak wspomnieć

27 By zapobiec niekontrolowanejlatynizacji zwołano w 1720 roku synod zamojski, który miał zatwierdzić zmiany już wprowadzone i powstrzymać kolejne.28 „Biskupi uniccy przeprowadzili w latach 1818-1834 reformy, które likwidowały różnice między obrządkiem prawosławnym a unickim. Na nowo wprowadzono do cerkwi unickich ikonostasy i księgi liturgiczne kanoniczne, zgodne z prawosławiem” (Mironowicz 2000, s. 55). W 1839 roku unici w zaborze rosyjskim powrócili do prawosławia, a kościół greckokatolicki oficjalnie połączył się z Cerkwią prawosławną.
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o stronnictwie staroruskim, działającym na Łemkowszczyźnie, którego zwolennicy podejmowali próby powrotu do prawosławia jeszcze w XIX  wieku. Przed I wojną światową na prawosławie przeszli mieszkańcy Grabu i Ożennej. W czasie I wojny światowejłemkowska inteligencja, w tym duchowni, była prześladowana29 przez austriackie władze, gdyż obawiano się, że będzie popierała Rosję.Po I wojnie światowejobszar, gdzie prowadziliśmy badania (okolice Jarosławia, Przemyśla, Lwowa), przyłączono do RzeczypospolitejPolskiej. W okresie tym ludność łemkowska licznie powracała do prawosławia, co było spowodowane niechęcią wobec postępującejlatynizacji (w okresie tym usuwano na przykład z ich cerkwi ikonostasy). By temu przeciwdziałać, Stolica Apostolska zdecydowała się zahamować latynizację.

Sypialnia w greckokatolickim domu. Nad łóżkiem charakterystyczny dla regionu obraz Chrystusa z „gorejącym” sercem. Glińsk. Fot. M. Lubańska
29 Wiele osób zginęło w obozie Talerhorf koło Grazu (Mironowicz 2000, s. 67).
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Z kolei na Roztoczu na przełomie X IX  i X X  wieku zaczął się upowszechniać kult Serca Jezusowego30 (wraz z obrazem Chrystusa z „gorejącym” sercem) i Niepokalanego Serca NajświętszejMaryi Panny (również z obrazem NMP z „gorejącym” sercem). Obrazy te widzieliśmy wielokrotnie w domach naszych rozmówców, często były zawieszone nad łóżkiem w sypialni.Należy jednak podkreślić, że choć Kościół greckokatolicki przyjmował niektóre elementy rytu łacińskiego, następnie często dostosowywał je do tradycji bizantyjskiej31. Tendencje te były sposobem poszukiwania przez Kościół greckokatolicki tożsamości obrządkowejodróżniającejgo od Cerkwi prawosławnej(Stępień 2000, s. 100). Bizantynizacja „nie wiązała się bezpośrednio z zapożyczeniami z Kościoła prawosławnego, ale polegała na odtwarzaniu i studiowaniu starych zwyczajów cerkiewnych, funkcjonujących w kręgu dawnejRusi historycznej” (Stępień 2000, s. 92).W czasie II wojny światowejbadane przez nas tereny weszły w skład Dystryktu Galicji, znajdującego się pod okupacją radziecką, oraz Generalnego Gubernatorstwa32. W wyniku II wojny światowejrozdzielone zostały między Polską Rzeczpospolitą Ludową a ZSSR. Od tego momentu życie liturgiczne grekokatolików po obu stronach granicy rysowało się odmiennie.Na Roztoczu zwołanie w 1946 roku przez Stalina tzw. synodu lwowskiego doprowadziło do likwidacji Kościoła greckokatolickiego. Stracił osobowość prawną i został dołączony do RosyjskiejCerkwi Prawosławnej. Ukraińcy uczęszczali raczej na rzymskokatolickie msze do katedry łacińskiejwe Lwowie. Uczestniczyli zarazem w podziemnym życiu Kościoła greckokatolickiego na tajnych nabożeństwach, odbywających się w lasach i w domach. Jak mówią nasi rozmówcy:
Sam obrządek miał znaczenie, ale na to nikt nie zwracał uwagi dlatego, że katolicka reli
gia to to samo. Obrządek inny, ale religia ta sama. A  tu chociaż taki sam jest obrządek, to 
wiara inna. Tutaju nas bardzo niedużo ludzi chodziło do cerkwi prawosławnej. To tylko 
ci ludzie, którzy przyjechali ze wschodu. A  tak to nikt nie chodził. My regularnie jeździli
śmy do kościoła. To nawet jak potrzeba było kapłana, ktoś był chory, czy coś, to przywozi
li księdza z kościoła. Tutajw Żółkwi był jeden kapłan (siostry bazylianki, Żółkiew, rozm. 
Józef Markiewicz, wyw. 23).Kościół greckokatolicki działał na tych terenach w podziemiu blisko 50 lat, aż do końca lat 80. Oficjalnie Ukraiński Kościół Greckokatolicki powstał po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku. Nie ma on dobrych stosunków z pozostałymi Kościołami obrządku wschodniego — Ukraińskim Kościołem Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraińskim Kościołem Prawosławnym

30 Kult ten upowszechniał profesor seminarium lwowskiego, ks. prałat Izydor Dolnicki, „który w 1891 roku ułożył i za zgodą władzy kościelnej zaczął rozpowszechniać akatyst do Najświętszego Serca Jezusowego” , a w „1909 roku ułożył i wydał w Żółkwi Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego” (Stępień 2000, s. 95).31 Tak było też w przypadku kultu Serca Jezusowego, który ks. prałat Izydor Dolnicki starał się utrzymać w tradycji bizantyńskiej oraz całkowitej poprawności teologicznej z punktu widzenia Kościoła katolickiego (Stępień 2000, s. 95).32 Od 1941 do 1944 roku weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa.
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Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraińskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym33. Uważany jest przez nie za Kościół „polski” (przynajmniejw okresie pontyfikatu Jana Pawła II jako papieża Polaka) czy też za „galicyjskie, rozpolitykowane, «kozackie» prawosławie” (Hreczko 1998, s. 377-378). Z kolei Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego postrzegany jest przez Ukraińców jako politycznie zależny od Rosji.Inaczejwyglądała sytuacja grekokatolików w Polsce. Jeszcze w 1945 roku aresztowano ordynariusza przemyskiego, biskupa Jozafata Kocyłowskiego, zawieszono zajęcia w przemyskim greckokatolickim seminarium duchownym i dążono do rozbicia hierarchii Kościoła greckokatolickiego34 (Stępień 1998, s. 342). By ją osłabić, komunistyczne władze starały się też wywołać lęk Polaków przed grekokatolikami, oskarżając nie tylko UPA, ale i greckokatolickich duchownych o mordowanie ludności polskiejw czasie wojny (Stępień 1998, s. 342). Choć Kościół greckokatolicki znajdował się w Polsce oficjalnie pod kuratelą Stolicy Apostolskiej, również i tu uległ rozbiciu. Przyczyniły się do tego przymusowe przesiedlenia Ukraińców, Łemków i Bojków w ramach akcji „Wisła” (1946) na Ziemie Zachodnie i Północne, a także polityka władz komunistycznych, dążąca do skłócenia hierarchii greckokatolickiej z katolicką.Choć hierarchia katolicka, na czele z prymasem Hlondem, podejmowała w tym okresie próby ułatwienia grekokatolikom życia religijnego35, udaremniały je komunistyczne władze. Nie było to im na rękę, gdyż chciały osłabić Kościół rzymskokatolicki w Polsce. W 1947 roku upaństwowiono znaczną część mienia Kościoła greckokatolickiego i wydano „Dekret o obronie wolności sumienia i wyznania” , wprowadzający kary więzienia za „nadużycia wolności wyznania” (Stępień 1998, s. 352). Władze prowadziły też politykę opartą na intrygach między grekokatolikami a duchowieństwem katolickim, rozpowszechniając informacje, że Kościół greckokatolicki mógłby w Polsce swobodnie działać, gdyby nie Kościół katolicki (Stępień 1998, s. 354-355).Gros naszych rozmówców w okresie, gdy przebywali na Ziemiach Zachodnich, z braku innych możliwości uczęszczało do kościołów rzymskokatolickich na msze łacińskie. Przystępowali w nich do pierwszejkomunii i do spowiedzi. Niektórzy nasi rozmówcy mówili, że uczestnicząc oficjalnie w liturgii rzymskokatolickiej, nadal
33 Po zakończeniu II wojny światowej przetrwał tylko wśród diaspory ukraińskiej. Dopiero od 1990 roku zaczął działać na Ukrainie, gdzie jego wpływy ograniczają się do jej zachodniej części (Hreczko 1998, s. 388).34 Wkrótce, według ks. Stanisława Stępnia, parafie greckokatolickie funkcjonowały jedynie w: Krakowie (do 1947 roku), Warszawie przy klasztorze Bazylianów (w rycie łacińskim), Przemyślu (msze za zamkniętymi drzwiami w kaplicy Braci Albertynów oraz nieregularne posługi religijne świadczone przez ks. Stanisława Krupę), Jarosławiu (ks. Stanisław Fedorowicz), Sanoku (ks. Józef Siekierzyński) i Chrzanowie koło Ełku od lipca 1947 roku (ks. Mirosław Ripecki). Zob. Stępień 1988, s. 353-354.35 Władze kościelne zezwalały np. greckokatolickim księżom na sprawowanie liturgii w rycie łacińskim bez konieczności zmiany obrządku, chciały umożliwić greckokatolickim wiernym przyjmowanie sakramentów w ich własnym obrządku, zakazywały usuwania ikonostasów z cerkwi greckokatolickich przejmowanych przez księży katolickich (Stępień 1998, s. 347).
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żegnali się zgodnie z obrządkiem wschodnim, tj. trzykrotnie, trzema zetkniętymi palcami, symbolizującymi Trójcę Świętą. Mówili nam też, że odmawiali w kościele po cichu modlitwy, na przykład Ojczenasz, we własnym języku. Doświadczenie to doprowadziło grekokatolików do dwuobrządkowości / birytualizmu (oficjalnego uczestnictwa w rzymskokatolickich nabożeństwach i sakramentach religijnych, przy jednoczesnym pielęgnowaniu własnych tradycji religijnych, jak chociażby odmawianie modlitw po łemkowsku czy ukraińsku). Chociaż dwuobrządkowość ta została w dużej mierze zarzucona po powrocie w strony rodzinne, grekokatolicy przejęli pewne gesty liturgiczne czy zwroty z liturgii rzymskokatolickiej, mówią na przykład „Bóg zapłać” po kazaniu w cerkwi oraz klękają w najważniejszych momentach bizantyjskiejliturgii36, gdy zgodnie z kanonem bizantyjskim powinno się stać. W Blechnarce (koło Wysowej) można nawet zobaczyć prawosławne bie- lanki. Jak wyjaśniali nam rozmówcy, w ten sposób dzieci obchodzą uroczyście Pierwszą Spowiedź jako odpowiednik katolickiej Pierwszej Komunii.Do ponownej„bizantynizacji” życia religijnego na Łemkowszczyźnie przyczynił się fakt, że kiedy po 1956 roku możliwe stały się powroty w rodzinne strony, komunistyczne władze powierzały często dawne świątynie greckokatolickie prawosławnym księżom37. Więź z konkretną parafią czy świątynią decydowała często0 zmianie wyznania na prawosławne. choć wielu naszych rozmówców związanych jest z życiem parafii prawosławnej, deklarują się jako grekokokatolicy. Wydaje się, że na tych terenach obrządek miał o wiele większe znaczenie dla naszych rozmówców niż wyznanie.Mimo tych utrudnień w drugiejpołowie lat 50. zaczęło się odradzać również duszpasterstwo greckokatolickie, liturgie greckokatolickie mogły się odbywać publicznie, wzrastała liczba parafii greckokatolickich. Do niektórych parafii, na przykład Gładyszów, Uście Gorlickie, Rozdziele, Nowica, Przystłup, zaczęli dojeżdżać greckokatoliccy księża (Stępień 1998, s. 362). Mianowanie pierwszego po II wojnie światowejgreckokatolickiego biskupa dla wiernych w Polsce stało się jednak możliwe dopiero w 1989 roku, kiedy Jan Paweł II powołał na to stanowisko Jana Martyniaka. Greckokatolicką metropolię przemysko-warszawską ustanowiono natomiast w 1996 roku.Obecnie na obszarze naszych badań współwystępują różne typy religijności1 postaw. Przenikają się tu wpływy katolickie i prawosławne, wierzenia kanoniczne i niezgodne z nimi tradycyjne wierzenia magiczne oraz koncepcje związane z formacją New Age.
36 Tu trudno stwierdzić, czy nie jest to efekt wcześniejszej latynizacji liturgii greckokatolickiej37 W ten sposób ci, którzy powrócili w rodzinne strony, z reguły wybierali uczestnictwo w liturgii obrządku wschodniego, nawet gdy celebrował ją prawosławny ksiądz. Prawdopodobnie fakt, że po polskiej stronie granicy większe znaczenie ma dla nich obrządek, wiąże się z tym, że liturgię rzymskokatolicką traktowali nie tyle jako zgodną z ich wyznaniem, ile przede wszystkim polską. O wiele bliższa, a zarazem podkreślająca odrębność wobec Polaków wydawała im się ich własna liturgia, nawet jeżeli odprawiał ją prawosławny ksiądz.
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Każdy z prezentowanych w tym tomie artykułów pokazuje inny aspekt prakty- kowanejtu eklektycznejreligijności, odnosząc ją zarazem do relacji społecznych tutejszych lokalnych społeczności. Magdalena Zatorska w artykule Definicje świę
tości wizerunku religijnego. Reprezentacja a obecność zwraca uwagę na kontekst, w jakim pojawia się w odniesieniu do wizerunku religijnego słowo „energia” . Okazuje się, że prawosławna teologia ikony zostaje tu zdominowana przez koncepcję energii typową dla formacji New Age.Niemal w każdejpracy pojawiają się spostrzeżenia wskazujące na przemieszanie się wpływów łacińskich z bizantyjskimi w praktykach religijnych rozmówców, towarzyszących poszukiwaniu własnejodrębności grekokatolików (zarówno wobec katolicyzmu, jak i prawosławia). Za wprowadzenie do tego zagadnienia, jeżeli chodzi o obszar Roztocza na Ukrainie, może posłużyć artykuł Józefa Markiewicza 
Życie liturgiczne grekokatolików w obwodzie lwowskim podczas prześladowań 
(1945-1989). Przedstawia on obraz życia liturgicznego grekokatolików w okresie, gdy Kościół greckokatolicki na Ukrainie był prześladowany. W artykule Ilony Sawickiej Chrześcijan obrządku wschodniego stosunek do śmierci można dostrzec, jak koegzystują elementy łacińskie i bizantyjskie w przypadku modlitw za zmarłych. I tak z jednejstrony odprawiany jest za zmarłego parastas, z drugiejgrego- rianki; groby odwiedza się na przykład w sobotę przed Zesłaniem Ducha Świętego, ale i 1 listopada.Artykuł Katarzyny Karwan Między Ewą a Bogurodzicą pokazuje z kolei dominujący wpływ teologii bizantyjskiej, splecionejz tradycyjnymi wierzeniami o „naturze” kobiety wśród chrześcijan obrządku wschodniego. Według jej rozmówców kobieta jest powołana do naśladowania Bogurodzicy, a zarazem skalana grzeszną naturą Ewy. Stanowi to klucz do wyjaśnienia wielu cerkiewnych praktyk obrządkowych (na przykład kobiety nie mogą wchodzić za ikonostas, w cerkwi powinny nosić chustkę i stawać naprzeciwko ikony Bogurodzicy).Olga Sitkiewicz pokazuje w swoim artykule, w jaki sposób modlitwa wykorzystywana jest przez miejscowe znachorki do celów leczniczych i magicznych. Autorka artykułu zwraca uwagę, że lokalna społeczność klasyfikuje praktyki znachorskie jako magiczne jedynie wówczas, gdy uznawane są one za wyraz współpracy z demonicznymi siłami. Nie nazywa natomiast magią zabiegów czynionych przez znachorki uznawane za głęboko wierzące.Anna Kowalczyk, autorka tekstu Stosunki polsko-ukraińskie na przykładzie 
wsi Leszno i Chotyniec, koncentruje się na koegzystencji dwóch lokalnych społeczności. Wyróżnia politykę lokalnych władz, nastawienie duchowieństwa oraz pamięć przeszłości jako czynniki wpływające na charakter stosunków między Polakami a Ukraińcami. Wskazuje też, jak czynniki te wpływają na kształt obecnych relacji polsko-ukraińskich, a zarazem kształtują pamięć o ich dawnym charakterze.Autorka ostatniego artykułu Wizje chrześcijańskiej wspólnoty w oczach miesz
kańców Gładyszowa, Anna Chlebicka, na podstawie badań w zamieszkanym przez prawosławnych Gładyszowie opisuje, jak na tym mieszanym religijnie terenie po-
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30 Magdalena Lubańska

strzegane są inne religie, wyznania i obrządek. Interesowało ją, wokół jakich symboli tworzy się wspólnota, jak je interpretuje i w jaki sposób podkreśla odrębność w stosunku do innych wspólnot.
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Magdalena Zatorska
Definicje świętości wizerunku religijnego. 

Reprezentacja a obecność

Moje pytania badawcze dotyczyły początkowo zasad, na jakich opiera się związek wizerunku ze świętością. Chciałam dowiedzieć się, jak definiowana jest przez moich rozmówców świętość wizerunku, gdzie jest umiejscawiana i jakim może podlegać przemianom. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że pytania te są dla moich rozmówców abstrakcyjne, a rysujące się odpowiedzi przyjmowały raczej charakter ogólników... Miałam poczucie, że umyka mi to, co ma największy wpływ na stosunek moich rozmówców do wizerunków. Postanowiłam więc przyjrzeć się konkretnym obrazom, z którymi mają oni bezpośredni kontakt.W ten sposób przedmiotem mojego zainteresowania stały się wizerunki umieszczane w domach, obrazki dewocyjne oraz obrazy uważane za cudowne. Próbuję zanalizować stosunek rozmówców do tych wizerunków i zastanowić się, jakie nadają im znaczenia.Osoby, z którymi rozmawiałam, to w większości grekokatolicy pochodzenia ukraińskiego, zamieszkujący małe miejscowości na terenie pogranicza polsko-ukraińskiego (okolice Jarosławia, Wysowejoraz Żółkwi). Są to głównie ludzie starsi, przedstawiciele kultury, którą zwykło się nazywać ludową.Wolałabym nie używać pojęcia „kultura ludowa” ze względu na trudności z jego definicją. Jest to pojęcie często stosowane potocznie, co powoduje rozmycie i zużycie terminu oraz jego intuicyjne rozumienie. Według części badaczy termin „kultura ludowa” odnosi się jedynie do pewnej rzeczywistości historycznej, już nieistniejącej, inni natomiast stosują to pojęcie jako kategorię ponadczasową. Trafniejsze wydaje mi się więc pojęcie „kultura typu ludowego” , rozumiane jako pewien konstrukt, kategoria badawcza, opisująca nie tylko kulturę wsi. Szczegółowo omawia tę kategorię Joanna Tokarska-Bakir (Tokarska-Bakir 2000, s. 17-25).
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ReprezentacjaMichał Paweł Markowski, uznając reprezentację za kategorię nadrzędną, stanowiącą określenie dla wszelkiego typu przedstawień, proponuje dwa modele myślenia o reprezentacji. Pierwszy traktuje ją jako zastępstwo rzeczy reprezentowanej, a więc jejunieobecnienie:Reprezentacja jest m ożliwa jedynie za cenę odobecnienia reprezentowanych przedmiotów i nie ma znaczenia, czy dokonuje się to przez słowa, czy linie i barwy. Za każdym  razem , gdy pojawia się znak przedstawiający rzecz, pojawia się on zam iast owej rzeczy, w innym bowiem w ypadku m ielibyśm y do czynienia nie ze znakiem , lecz z sam ą rzeczą (Markowski 1999, s. 10).Z drugiejstrony jednak wszelka reprezentacja uobecnia w jakiś sposób to, co reprezentuje, gdyż bez odniesienia do reprezentowanej rzeczy byłaby zawieszona w semantycznejpróżni (Markowski 1999, s. 10). Podkreślenie tego aspektu z pewnego typu reprezentacji czyni okazję do uobecnienia tego, co — teraz, aktualnie, przed oczami odbiorcy — nie istnieje (Markowski 1999, s. 9). Stanowi to drugi model myślenia. Oba spełniają zasadniczą funkcję uobecniania, lecz co innego jest jej przedmiotem. W pierwszym przypadku uobecnia się samo przedstawienie, w drugim — to, co przedstawiane (Markowski 1999, s. 9). Tę rozbieżność, wyznaczającą granice myślenia o obrazie w kulturze europejskiej, Markowski określa mianem opozycji eidolon — eikon (Markowski 1999, s. 14)1.Powyższe rozróżnienie znajduje odbicie również w pojęciach „re-prezentacja” i „przed-stawienie” . Nie są one tym samym, choć wzajemnie się dopełniają, wskazując na odmienny charakter reprezentacji. „Jest ona tyleż zastępowaniem (re-pre- zentacją) rzeczy przez znak, co jej uobecnianiem (przed-stawieniem) w umyśle” (Markowski 1999, s. 11). Tych dwóch rodzajów myślenia nie da się pogodzić; „każda reprezentacja jest funkcjonalnie rozpołowiona: jest «zastępowaniem i wskazywaniem jednocześnie», unieobecnianiem tego, co przedstawione, i ponownym uobecnianiem, mediacją i prezentacją” (Markowski 1999, s. 11).Te dwa aspekty reprezentacji, razem nieuchwytne, ale równocześnie nierozłączne, Markowski próbuje ująć słowami Rolanda Barthes’a, zamieszczonymi jako motto pierwszego rozdziału Pragnienia obecności:Jadąc samochodem i patrząc przez szybę na krajobraz, mogę dowolnie skupiać wzrok na krajobrazie i na szybie: raz uchwycę obecność szyby i odległość krajobrazu, drugim razem —  przeciwnie —  przezroczystość szyby i głębię pejzażu (Barthes, cyt. za: Markowski 1999, s. 7).Markowski odwołuje się również do teorii reprezentacji Hansa-Georga Gada- mera, który „próbuje dotrzeć do miejsca, gdzie symetria wzoru i odwzorowania nie została (...) naruszona” (Markowski 1999, s. 31), gdzie panuje między nimi rów- 1
1 Markowski, inspirując się etymologią pojęć eidolon i eikon, pierwsze z nich nazywa kształtem, powłoką, którą możemy obserwować cielesnymi oczyma, drugie zaś — wnętrzem, istotą podlegającą jedynie oglądowi duszy (Markowski 1999, s. 14).
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nowaga, a obraz staje się „epifanią bytu” . Gadamerowska istota reprezentacji polega według Markowskiego na możliwości uobecniania tego, co reprezentowane (Markowski 1999, s. 28). Uobecnienie zachodzi dzięki ontologicznemu spleceniu tego, co przedstawione, z tym, co przedstawiające, podczas którego obraz staje się przejawem pierwowzoru. Zostaje on wpisany w istotę pierwowzoru, należy do jego bytu, jednocześnie umożliwiając mu bycie w pełni tym, czym to coś jest (Markowski 1999, s. 25):Nie sposób oderwać od siebie tych dwóch wymiarów obrazu, gdyż bez odwzorowania nie byłoby pierwowzoru, ale też bez pra-obrazu nie byłoby samego obrazu. (...) Obraz należy więc do tego, co obrazowane, i stanowi elementarny warunek możliwości jego zaistnienia. (...) Bez obrazu, czyli reprezentacji, nie mogłoby uobecnić się to, co reprezentowane (Markowski 1999, s. 29).
Obraz czy ikonaPatrząc na obraz religijny, czy będzie to ikona, przedstawienie łacińskie, czy (a może przede wszystkim) mały obrazek dewocyjny, nietrudno zauważyć, że odróżnia się on od obrazów świeckich. Od treści po cechy czysto formalne obraca się w sferze odrębnejod świata sztuki. Nawiązując do pojęcia „pole” Pierre’a Bourdieu2, możemy powiedzieć, że takie przedstawienie dysponuje innym kapitałem symbolicznym w polu sztuki, innym zaś w polu religii.

2 Pierre Bourdieu proponuje opis rzeczywistości społecznej przez metaforę pól, w których działają bardzo złożone siły: „W kategoriach analitycznych pole można zdefiniować jako sieć albo konfigurację obiektywnych relacji między pozycjami. Pozycje zaś są zdefiniowane obiektywnie ze względu na swoje istnienie i ze względu na ukierunkowanie, jakie narzucają osobom czy instytucjom je zajmującym, określając ich aktualną i potencjalną sytuację (situs) w strukturze dystrybucji różnych rodzajów władzy (czy kapitału). (...) Jednocześnie uwarunkowania te wynikają z obiektywnych relacji pozycji zajmowanej wobec innych (relacji dominacji, podporządkowania, równoważności, itp.)” (Bourdieu, Wacquant2001, s. 78, 79). Jednostki w polu funkcjonują jako podmioty działające, mające pewien kapitał, który zapewnia określoną skuteczność działania. Jako nosiciele kapitału są skłonni do aktywnego ukierunkowania albo na zachowanie systemu dystrybucji kapitału, albo na obalenie tego systemu (Bourdieu, Wacquant 2001, s. 90). Mogą zatem działać na rzecz zmieniania panujących reguł tak, aby dowartościować posiadany przez siebie kapitał, a zdyskredytować ten, na którym opiera się siła przeciwników. Kapitał to coś, co jest efektywne w danym polu (...), co pozwala (...) sprawować władzę, wywierać wpływ, a więc istnieć (Bourdieu, Wacquant 2001, s. 79). Jego posiadanie zapewnia panowanie nad polem (...) i nad prawidłowościami, i zasadami określającymi normalne funkcjonowanie pola (Bourdieu, Wacquant 2001, s. 83). Wartość kapitału zmienia się zależnie od pola, ponieważ poszczególne pola kierują się odmienną logiką, panują tam odrębne zasady (Bourdieu, Wacquant2001, s. 78). Teoria pól Bourdieu pozwala opisywać rzeczywistość jako dynamiczną, zbudowaną z niejednoznacznie określonych elementów oraz zmieniających się między nimi relacji. Jeden element w obrębie różnych pól znajduje się w różnych relacjach do pozostałych; jednocześnie, zależnie od zmieniających się konfiguracji między elementami, zmieniają się jego znaczenia, posiadany kapitał oraz jego wartość w danym polu.
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Chrystus Pantokrator, obrazek dewocyjny osłonięty metalową ryzą, 6 x 7  cm, zakupiony w sklepie z dew ocjonaliam i we Lwowie. Fot. M . ZatorskaPozwolę sobie przywołać tu słowa Pawła Florenskiego, który wspomina, że każde dzieło malarskie ma na celu „wyprowadzenie widza poza granice uchwytnych zmysłowo barw i płótna ku pewnejrzeczywistości” (Florenski 1997, s. 131)3. Jeżeli zabieg ten się nie powiedzie, dzieło pozostaje niezrozumiane bądź zrozumiane opacznie.Patrząc z perspektywy laika, któremu bliższe jest pole sztuki, możemy takie przedstawienie zaklasyfikować jako brzydkie, kiczowate. Trudno doszukiwać się w pstrokatym obrazku dewocyjnym walorów artystycznych.Znajomość kontekstu i „języka” , jakim przedstawienie ma przemawiać do widza, jest kluczowe dla poznania łączącejich relacji. Badania terenowe, w których uczestniczyłam, uwrażliwiły mnie na ten właśnie kontekst. Trudno mi uznać obrazki otrzymane od moich rozmówców za kiczowate; nawet te, widywane na bazarach, z którymi nie łączy mnie większy sentyment, nie podlegają już czysto estetycznej ocenie. Być może patrzę na nie przez pryzmat moich rozmówców,
3 Sztuka przenika przez powłokę rzeczy, aby zobaczyć ich obrazy myślowe, idealną formę, która przejawia się w całym ich bycie (Bułgakow 2000, s. 43).
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którzy uznają je za piękne najczęściejdlatego, że wyrażają rzeczywistość Boską, sakralną4.Również styl, w jakim obraz jest namalowany, często nie ma, w deklaracjach moich rozmówców, większego znaczenia:A  w łaśnie, czym się różni taki styl ikony, bo się chyba różni od zwykłych obrazów,prawda?M .: Nie różni się tam dużo, co się różni, układ taki sam .K.: Tamte są takie same jak  i u nas, mam Matkę Boską, Pana Jezusa. A  to są takie stare,jeszcze po moich rodzicach.M .: A  tam  jest katolicki styl M atki Boskiej Serduszko, tutaj Pan Jezus, też katolicki.K.: A to  jest jedno i to samo co u w as, ludzie (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, mężczyzna,ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).Na taki stosunek do wizerunków, gdzie na równi traktuje się przedstawienia stylistycznie i teologicznie różne, mogła w znacznejmierze wpłynąć historia omawianych terenów. Jest to obszar pogranicza, gdzie poszczególne tradycje przedstawiania istnieją obok siebie od bardzo wielu lat. Moi rozmówcy po obu stronach granicy posiadają wiele przedstawień o łacińskiejstylistyce, czasem stanowią one zdecydowaną większość obrazów znajdujących się w domu. Przykładem może być przedstawienie Najświętszego Serca Jezusowego, typowo łacińskie, a obecne w niemal każdym domu greckokatolickim.Fakt zamieszkania na pograniczu polsko-ukraińskim wpływa również na język, jakim posługują się moi rozmówcy — stosują wymiennie określenia „obraz” i „ikona” , często nazywając ikonami przedstawienia łacińskie. Ikony malowane na drewnie są zazwyczaj identyfikowane z kultem cerkiewnym.O ile w Polsce ogromna większość przedstawień łacińskich w stosunku do greckich wydaje się zrozumiała, o tyle na Ukrainie było to dla mnie zaskoczeniem. Spodziewałam się powszechności ikon (kanonicznych), a spotykałam co najwyżej papierowy, drukowany, kolorowy i błyszczący obrazek, naklejony na kawałek deski. Oczywiście ikony na drewnie widywałam również w cerkwiach, ale rzadziejjuż w sklepach z dewocjonaliami, gdzie ceny były wysokie, bardzo rzadko w domach. Pokaźny zbiór ma Muzeum Narodowe we Lwowie; jak mówi jednak Florenski, „w muzeum widzimy nie ikony, lecz ich karykatury” (Florenski 1997, s. 42)5. Moje zainteresowanie wzbudziły obrazki łączące dwa typy przedstawień — podobne do
4 Z nieco innej strony spogląda na to teologia, traktująca piękno jako miejsce objawienia Boga (Bułga- kow 2000, s. 39), które dokonuje się w ikonie, syntetyzującej religię i sztukę za pośrednictwem ikono- grafa — artysty poświęconego Bogu (Bułgakow 2000, s. 64). Piękno jest zatem nierozłącznie związane z obecnością Boga — nie może być definiowane na podstawie kryteriów czysto estetycznych, w których udział Boga zostaje pominięty — takie podejście wyklucza piękno.5 „Wciąż ikonę traktuje się jako samodzielną rzecz, zwyczajowo umieszczaną w cerkwi, lecz z równym powodzeniem mogącą znaleźć się w sali wykładowej, w muzeum, w salonie, czy też nie wiem gdzie jeszcze. Pozwoliłem sobie określić mianem «bezmyślności» owo wyrwanie jednego z elementów sztuki kościelnej z całościowej struktury wewnątrzkościelnych oddziaływań artystycznych, odbywających się na zasadzie syntezy poszczególnych składników. Wyłącznie bowiem w świątyni, we właściwym dla swej istoty otoczeniu, ikona nabiera artystycznego znaczenia i ujawnia przed odbiorcą całą swą wielkość jako dzieła sztuki” (Florenski 1997, s. 41).
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ikony w stylistyce, bogatych zdobieniach, kompozycji, ale łacińskie w detalach i przedstawieniu twarzy, czasem też ubrania. Są one powszechne po ukraińskiej stronie granicy.Z niektórych wypowiedzi moich rozmówców da się wyczytać przywiązanie do pewnego typu przedstawień, znacznie wyraźniejsze po stronie polskiej.To jest jakiś stary obraz?K.: Nie, to jest nowy.M .: Te obrazy są w tym Poczajowie, w monasterze znaczytsia, ale styl jest stary, taki pozłacany, taki bardzo ładny (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, mężczyzna ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).M .: Ta ikona niczym nie jest zam ieszana z katolickim  znaczy się. Kosztowała dużo, a le ... (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, m ężczyzna, ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).Ostatni cytat odnosi się do ikony pochodzącejz Rzymu. Mójrozmówca zadał sobie sporo trudu, aby ją zdobyć.Po ukraińskiej stronie granicy na plan pierwszy wysuwa się swoisty religijny synkretyzm. Jest on niejako oddolny, nieupolityczniony. W Polsce — znajduje się w obrębie dyskursu ekumenicznego:M .: O M atka Boska katolicka. U nas tak  różnicy nie m a, znaczy się, w szystko jeden Bóg jest dla w szystkich (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, mężczyzna, ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).Ale jakie, pani mówi, że się pozm ieniały obrazy...Bo są te nasze obrazy, no takie same są ja k  polskie, no to te sam e. Jaka to zm iana polskie a ruskie, powiedz pani? Jak  to nie ma żadnej różnicy.Ale one chyba trochę inaczej w yglądają...No może, no może, ale mnie to nie przeszkadza. Absolutnie, absolutnie nie (grekokato- liczka, ok. 70 lat, Łosie, Polska, wyw. 10).Szczególne miejsce zajmuje tu twarz wizerunku.Ale wiadom o, jak  M atka Boska w yglądała? Skąd wiadomo jak? Jest jakaś taka najstarsza ikona?Czy ona jest w niemieckim kościele, polskim  czy ukraińskim , to ona ma tylko takie zm ianki. Ale twarz to jest ta sam a (grekokatolik, ok. 80 lat, Załuże, Polska, wyw. 5).Powyższa wypowiedź sprowadza konfesję do wymiaru lokalnego. Być może twarz ma być tym, „co nie zostało wymyślone, co zdarzyło się naprawdę” , czyli tym, co prawdziwe (Tokarska-Bakir 2000, s. 369). W twarzy zawarta byłaby tożsamość Matki Bożej. David Freedberg, zwracając uwagę na twarz, a w szczególności oczy wizerunku, zaznacza, że to tam właśnie przejawia się jego żywotność. Usunięcie oczu bądź całych twarzy wizerunkom ma zaspokajać potrzeby ikonokla- stów, jest dla nich równoznaczne ze zniszczeniem wizerunku (Freedberg 2005, s. 421, 422)6.
6 Teologia ikony szczególne miejsce poświęca obliczu. Składa się na nie twarz, oczy oraz ręce osoby przedstawionej. Paul Evdokimov wspomina wręcz o wzajemnym podobieństwie wszystkich ikon Chrystusa (które nie jest portretowe, lecz duchowe). Twarz ikony ma wyrażać ducha, człowiek zostaje
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KonsekracjaMoi rozmówcy bardzo mocno podkreślają konieczność poświęcenia wizerunku mającego służyć celom kultowym. Modlitwa przed niepoświęconym wizerunkiem jest dla nich właściwie niewyobrażalna.A  czy jakieś święte obrazki ludzie m ają w domach? Poświęcone w cerkwi?Każdy powinien mieć obrazek! Bo ta ikona w domu, która w isi, powinna być poświęcona, no. W  cerkwi i tak  dalej(praw osław ny, ok. 70 lat, Bartne, Polska, wyw. 14).W sferze deklaratywnejodbierają wizerunkowi, który nie podległ jeszcze konsekracji, wszelkie znaczenie religijne:A  gdyby nie poświęcić takiego krzyża to o n ... To po prostu jest jako słup. Ja k  jest niepo- święcony (prawosławny, ok. 70 lat, Bartne, Polska, wyw. 14).Każda ikona, jak  to się mówi, ja k  jest poświęcona, to jest święta, a jak  jest nie poświęcone, to jeszcze nie. Tylko jakiś tam , o, wizerunek (prawosławny, ok. 70 lat, Bartne, Polska, wyw. 14).W powyższejwypowiedzi rozmówca podkreśla specyficzny charakter poświęconego wizerunku — jego świętość. W ujęciu teologicznym poświęcenie jest aktem, który nadaje ikonie „moc obrazowania”7 (Bułgakow 2002, s. 76), a tym samym sprawia, że staje się ona „w pełni ikoną” (Bułgakow 2002, s. 71), staje się święta. Najważniejszy jest moment nadania imienia ikonie8. W ujęciu Bułgakowa:Człowiek nie jest w stanie nadać nazwie mocy Boskiejrzeczyw istości, może to jedynie Kościół, który sam  —  mocą Ducha Świętego —  nadaje ikonie nazwę, i to jest właśnie poświęcenie ikony (Bułgakow 2002, s. 71).Jak stwierdza jednak Uspienski, obrzęd poświęcenia to nie magiczny rytuał, przemieniający jeden przedmiot w drugi: obraz nie staje się ikoną tylko dlatego, że został poświęcony (Uspienski 1993, s. 98, przyp. 30). Wspomina o tym, że przedstawienie powinno być zgodne z tradycją. Właśnie Kościół (w osobie kapłana) potwierdza poprawność dogmatyczną, zgodność z tradycją i wystarczający poziom wyrazu artystycznego ikony (Evdokimov 1999, s. 156)9.
przedstawiony nie w swojej zewnętrznej postaci, ale wewnętrznej (Evdokimov 1999, s. 180, 187). „Człowiek z wielkimi oczami i nieruchomym spojrzeniem widzi świat pozaziemski. Punktem centralnym twarzy są oczy, od wewnątrz rozpłomienia je ogień niebieski i to duch na nas patrzy” (Evdokimov 1999, s. 190). Ikonograf, pisząc ikonę, sięga poza ziemską rzeczywistość i wpatruje się w „osoby oświecone światłością” (Evdokimov 1999, s. 171). Światłość znajduje miejsce również w ikonie, której pisanie nazywa się stopniowym rozjaśnianiem (związane jest to z techniką pisania ikony, która polega na nakładaniu kolejno coraz jaśniejszych warstw).7 „Cudowna” znaczy dokładnie „wypełniona obecnością” (Evdokimov 1999, s. 156).8 Niektórzy uważają, że ikona jest uświęcona przez samo nadanie imienia, o czym wspomina ks. Henryk Paprocki (Bułgakow 2002, s. 72, przyp. 80).9 Zatem poświęcenie jest kościelnym utożsamieniem obrazu z Praobrazem, co dokonuje się przez pełen łaski akt nadania nazwy ikonie (Bułgakow 2002, s. 72).
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Obrzęd poświęcenia ikony, funkcjonujący w Kościele wschodnim, dotyczy jedynie ikon kanonicznych. Inne wizerunki religijne — obrazki dewocyjne, obrazy łacińskie — są święcone razem z takimi przedmiotami, jak krzyżyki, różańce, medaliki. Podczas badań nie spotkałam się z sytuacją rozróżnienia obrzędów poświęcenia wizerunku na wymienione dwa rodzaje:A  jak  w ygląda poświęcenie ikony?A  to jest cały rytuał..., jest jakieś takie święto w ciągu roku, że ci, co chcą poświęcić jakieś krzyżyki, ikony, jakieś obrazki, to wtedy właśnie składa się n a ... Jest taki stolik, nie wiem , jak  się nazyw a, i tam  się w szystko to składa, i ksiądz to później.. .  (grekokatolicz- ka, 16 lat, Łosie, Polska, wyw. 12).Być może brak takich rozróżnień wynika z niewielkiejpowszechności ikon kanonicznych w kulcie domowym. Myślę, że ma tu miejsce tendencja do rozszerzania wschodniego rozumienia wizerunku na przedstawienia zachodnie. W tym przypadku możemy mówić o przeniesieniu znaczenia nadawanego ikonie kanonicznej — w wypowiedziach wiernych przejawiającego się w takich formach językowych, jak: „Każda ikona, jak to się mówi, jak jest poświęcona, to jest święta” (wyw. 14) — na inne wizerunki religijne.Oczywiście ważną rolę odgrywa również tematyka przedstawień religijnych, jednoznacznie nawiązująca do świętości. „Sklejenie się” przedstawianego z przedstawianym, zachodzące w momencie rozpoznania w przedstawieniu osoby świętej, nazywane przez Joannę Tokarską-Bakir nierozróżnieniem10, prowadzi do szybkiego utożsamienia wizerunku ze świętością. Tkwi ona w nim również przed
10 Joanna Tokarska-Bakir w miejsce „zużytego” pojęcia „naiwny sensualizm” , wprowadzonego przez Stefana Czarnowskiego, proponuje kategorię nierozróżnialności. Definiuje ją przez poszerzenie zakresu pojęcia „estetyczne nierozróżnienie” Hansa-Georga Gadamera, które umieszcza on u podstaw odbioru sztuki. Badaczka stosuje tę kategorię do interpretacji zachowań religijnych, wykazując przy tym związki religii ze sztuką: nierozróżnialność jest okolicznością onto-epistemologiczną (odnosi się bowiem zarówno do sposobu bycia, jak i do rozumienia obrazu, języka pisma itd.), dzięki której, po pierwsze, w obrazie dochodzi do prezentacji tego, co obrazowane (a także, resp., w słowie — jego znaczenia, w tekście i piśmie — świata w nim przedstawionego), po drugie zaś, jest dyspozycją, która wytwarza w widzu lub czytelniku skłonność do ich większego lub mniejszego utożsamienia. Odbywa się to przez proces rozumienia, przez rozpoznanie prawdy, jaką obraz komunikuje (Tokarska-Bakir 2000, s. 56). Nierozróżnialność opiera się na zasadzie m imesis, której sensem poznawczym jest rozpoznawanie podobieństwa (Tokarska-Bakir 2000, s. 51). Sytuacja nierozróżniania może zostać porównana do gry, a będąc elementem doświadczenia religijnego, zostaje określona jako strukturalnie do niej podobna. Gra religii zachodzi w obrębie tradycji, która wciąż na nowo interpretuje leżące u jej podstaw idee (względnie stałe sensy). Idee te funkcjonują równocześnie w postaci przedrozumienia zawartego w tradycji oraz w postaci wytworów tej tradycji (Tokarska-Bakir 2000, s. 230). Nierozróżnialność można rozumieć również jako grę, rozgrywającą się między rzeczą, jej reprezentacją kulturową (obraz, język, pismo) i jej odzwierciedleniem w umyśle widza/czytelnika, dzięki której zaciera się rozróżnienie między prezentacją i tym, co prezentowane (Tokarska-Bakir 2000, s. 39).Kategoria nierozróżnialności związana jest z kulturą typu ludowego i może być stosowana do analizy zachowań mieszkańców wsi i miast, odbiorców sztuk plastycznych, literatury, filmu i fotografii, a w przypadku doświadczenia religijnego — funduje je i umożliwia, niezależnie od tego, jak bardzo zróżnicowana jest świadomość religijna, która dokonuje później refleksji nad skutkami owego nieroz- różnienia (Tokarska-Bakir 2000, s. 230). Istotnym rysem tej rewaloryzacji jest pominięcie przydawki
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poświęceniem, ponieważ jest on już wytworem o określonejfunkcji znaczeniowej, jako obrazowa reprezentacja (Gadamer, cyt. za: Freedberg 2005, s. 97).Moi rozmówcy proponują definiowanie świętości wizerunku również na podstawie symbolicznej wartości związanych z nim działań wiernych:A  od czego zależy świętość ikony?M .: No, ktoś to m alował, ktoś to zapłacił, poświęcił i to ma swoje znaczenie, bo w cerkwi ikony to są w szystkie, które ludzie ofiarow ali, innych ksiądz nie przyjmie, tak nie poświęci (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, mężczyzna, ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).Znaczenie poświęcenia można tu porównać do obrzędu nadania ikonie imienia, polegającego na potwierdzeniu określonych cech wizerunku przez Kościół (Evdokimov 1999, s. 156). Mójrozmówca w powyższejwypowiedzi również zwraca uwagę na konieczność zaistnienia wizerunku w określonej sytuacji symbolicznej, nad którą czuwać ma Kościół w osobie kapłana. Poświęcenie zaś stanowi granicę, za nią następuje trwała zmiana statusu symbolicznego wizerunku.A  jak  jest taki obrazek ja k  ten, to czemu trzeba go poświęcić, skoro w idać przecież, że to jest M atka Boska?Trzeba poświęcić taki obrazek, tak sam o, ja k  święci się chatę, czy kw iaty się św ięci..., tak, jak  kw iaty są poświęcone, nie można ich zniew ażyć... Tak samo ikonę ludzie św ięcą... To szacunek taki (grekokatoliczka, ok. 55 lat, Żółkiew, Ukraina —  tłum. M . Z ., wyw. 27).Dzięki temu rytuałowi obraz nabiera szczególnejwartości, co wyraża się między innymi we wspominanej przez moich rozmówców zasadzie wyłączenia wizerunku z pola stosunków ekonomicznych:Mówi się, że sprzedawać jej nie m ożna, kiedy jest poświęcona (grekokatoliczka, ok. 55 lat, Żółkiew , Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 27).Ikona kanoniczna, ciesząc się dużym zainteresowaniem również w środowisku zlaicyzowanym, przedstawia tam jednak wartość przede wszystkim ekonomiczną. Moi rozmówcy zdają sobie z tego sprawę, co powoduje pewien dysonans w ocenie relacji ikony wobec kilku obszarów oddziaływań, w których ma ona różnego rodzaju znaczenia. Odnoszę wrażenie, że rozmówcy nie potrafią poradzić sobie z konfrontacją dwóch sfer — ekonomicznej i religijnej.A  jak  ktoś właśnie ukradł taką ikonę czy wyrzucił, zniszczył, czy jakaś kara mogła go za to spotkać?M .: Powinna go spotkać. A  czy go spotkała, to nie wiem , posprzedawali, bo to na zachodzie strasznie te ikony są cenne (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, mężczyzna, ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).
„naiwny” i uniknięcie wartościowania zachowań nierozróżniających jako pewnych ułomności, zaniechanie przeciwstawiania ich „trzeźwej” religijności. Takie stanowisko ma prowadzić nie tylko do większego obiektywizmu, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na moment zrównania, a nawet stopienia signans i signatum  [który] stanowi (...) fundament doświadczenia (...) religijnego. To, co Czarnowski nazywa niezdolnością, Gadamer uważa za sam warunek możliwości (Tokarska-Bakir 2000, s. 229). Nie dzieli zatem religijności na „niską” i „wysoką” , „zmysłową” i „intelektualną” , a pozwala przyjrzeć się współczesnej kulturze, w której obok siebie istnieją czasem skrajnie różne rodzaje doświadczenia religijnego.
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Rytuał konsekracji włącza wizerunek w nowe pole relacji, a właściwie uruchamia jego potencjał w tym polu. Moment ten bywa przez moich rozmówców porównywany z chrztem, czyli rytuałem włączającym:A  czy można kilka razy święcić tę sam ą ikonę?No, ale po co? To tak jakby dwa razy panią chrzcił, wie pani? Potrzebne to jest? (prawosławny, ok. 70 lat, Bartne, Polska, wyw. 14).Można zatem powiedzieć, że legalizacja istnienia wizerunku w polu religii zachodzi w procesie konsekracji w określonejsytuacji symbolicznej. Wizerunek o tematyce religijnejma pewien potencjał znaczeniowy, który zostaje uruchomiony w momencie poświęcenia. Konsekracja jest tu procesem, który „ukazuje w pełni potencjał wszystkich wizerunków (...) i go urzeczywistnia” (Freedberg 2005, s. 99). W ten właśnie sposób dokonuje się uaktywnienie wizerunku, co nie jest równoznaczne z nadaniem wizerunkowi znaczenia, ponieważ „wszystkie wizerunki posiadają funkcję znaczeniową i znaczącą, która jest uprzednia w stosunku do ich instytucjonalizacji za pomocą konsekracji czy innego rodzaju czynności i obrzędów” (Freedberg 2005, s. 99).
ŚwiętośćPrzeznaczenie wizerunków od początku ich istnienia jest ściśle określone. Powstają w celach kultowych; są jednoznacznie predestynowane do kontaktu ze świętością, ze względu na fakt, iż reprezentują rzeczywistość sacrum.To się spala [wizerunek]. Jak  już zniszczone tak, że to nie jest już, jak  to się mówi, widoczne i tak  d a le j... (prawosławny, ok. 70 lat, Bartne, Polska, wyw. 14).Świętość wizerunku moi rozmówcy wiążą bezpośrednio z jego kontaktem z wodą święconą. Częste są wypowiedzi, które wyżejw hierarchii świętości umieszczają obrazy podlegające takiemu kontaktowi kilkakrotnie:A  czemu te rzeczy [utensylia liturgiczne i ikony z cerkwi] trzeba było przechować [podczas zam knięcia cerkwi przez władze kom unistyczne]? Dlatego, że są cenne?No cen n e..., bo poświęcone, tak  cenne, jak  poświęcone. To nie m ożna ich było tak, to pow inien tylko sw iaszczennik, przecież nie raz poświęcone, a dużo razy (grekokatoliczka, ok. 65 lat, Krechów, Ukraina —  tłum. M . Z ., wyw. 30).A  pan mówił, że te ikony były święcone, a czy to jest tak, że im w ięcejrazy była święcona, tym bardziej jest ta ikona święta?No pewnie, że tak (prawosławni, kobieta, ok. 70 lat, m ężczyzna, ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).Obok tych „tradycyjnych” stanowisk spotkałam się również z wypowiedziami znacznie wyraźniejumieszczającymi świętość wizerunku w jego materii. Rozmówcy ci deklarowali się jako grekokatolicy, prezentowali jednak poglądy, które
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można by połączyć określeniem New Age11 (choć sami nie zaproponowali takiej kategorii).Centralne pojęcia, wokół których obracali się, opisując kontakt z wizerunkiem, przedmiotem czy przestrzenią sacrum to: bioenergetyka, energia, aura, koncentracja energii, związek energetyczny, ciepło, siła, łaska Boża. Siła ta jest opisywana przez eksponowanie materii rzeczywistości, w której się uobecnia, wydaje się od niej w pewien sposób uzależniona:A .: A zaw sze miejsca do budowy cerkwi, to szukali odpowiedniego [miejsca] i zawsze starali się na jakim ś podwyższeniu. W łaśnie dlatego, że na podwyższeniu energetyczny zw iązek, jest miejsce, a tu się w szystko rozpływa. Kiedy jest górka, to to jest koncentracja. I taki zw iązek energetyczny. I właśnie budowali kiedyś, no to i teraz budują, to zawsze z kopułą. Czemu? Dlatego, że w tejkopule jest najsilniej. I pam iętam , kiedy byłam w Czerniowcach w uniwersytecie, tam jest bardzo stary uniwersytet i ten uniwersytet był kiedyś papską, nie papską, episkopską rezydencją. I tam  przy tym uniwersytecie jest cerkiew. I kiedy myśmy przychodzili, to nam powiedzieli, żebyśmy my stali właśnie pod tą kopułą, i odczuw aliśm y jakieś takie ciepło, szło od góry. Także to właśnie ma znaczenie i miejsce, i budow a...O .: I kto budował.A .: I nawet jak  dużo tam ludzi się modli.O .: W szystko ma znaczenie. Czy dużo ludzi przychodzi.A .: I dużo ludzi odczuwa, jakaś taka osobliwa aura (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, wyznanie greckokatolickie, A n . —  m ężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  mężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum. M . Z ., wyw. 3).W tym ujęciu świętość często jest utożsamiana z pozytywną energią. Działania uznawane za pozytywne, na przykład modlitwa, mogą służyć jejwzmocnieniu. Zachodzi to przez kumulację — nagromadzenie energii:A .: I właśnie cerkwie, które były zbudowane dawno, przez te cerkwie przeszły pokolenia i te pokolenia modliły się, i właśnie cerkwie, nawet nasze te cerkwie, w Iwanofrankiwsku często do cerkwi sióstr w asylianek chodzę, i właśnie w tych cerkwiach odczuwa się nam olenist. Cały czas modlitwa, modlitwa i ten zw iązek jest, i właśnie ta nam olenist, odczuwasz taką aurę, taką pozytywną (A. i O . —  kobiety, ok. 40 lat, wyznanie greckokatolickie, A n. —  mężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  mężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum . M . Z ., wyw. 3).Moi rozmówcy podkreślają dynamikę, z jaką zachodzą zmiany na tejpłaszczyź- nie; przepływ energii jest obustronny — przez nieuważne działanie można doprowadzić do jej utraty. 11
11 Anna E. Kubiak podkreśla problemy ze sformułowaniem definicji tego nurtu: „New Age nie mieści się w żadnej z dotychczas stworzonych kategorii socjologicznych i antropologicznych. Charakteryzuje go surrealistyczna hybrydowość. Znosi on kulturowe podziały między różnymi tradycjami, religiami, między kulturą elitarną a popularną, nauką a religią, religią, psychoterapią a medycyną, kulturą Wschodu a kulturą Zachodu, tym, co materialne, a tym, co duchowe, tym, co wewnętrzne, a tym, co zewnętrzne. Dyskurs New Age jest klasycznym przykładem mieszania gatunków (...), tworzy bricolage pojęć antycznych, średniowiecznych, współczesnego języka fizyki, psychoterapii, internetu” (Kubiak 2005, s. 13).
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A .: A  ikona właśnie zachow ała się w muzeum . Ona jeszcze miała jedną koszulę...O .: I była restaurowana, w tejrestauracji mogła stracić swoją świętość, co oni dali do restauracji.. .  (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, w yznanie greckokatolickie, A n. —  mężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  m ężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum . M . Z ., wyw. 3).Podobnie inne czynniki, które nie są bezpośrednio związane z tym, co święte, na przykład czas, mogą wpływać na świętość wizerunku.W przypadku religijności „tradycyjnej” wpływ takich „świeckich” czynników na świętość jest minimalizowany. Przykład stanowić może podejście do starości. O ile w ujęciu „energetycznym” czas wzmacnia świętość ikony, o tyle pozostali rozmówcy łączą starość najczęściejze zniszczeniem, nieużytecznością. Dlatego wizerunek, który jest święty, nie może zostać określony jako stary:A  bardzo stara jest ta ikona?Nie, nie stara. Ona taka fajna, tak  złota. Kiedyś miałam książkę, gdzie to ta cudowna ikona była opisana i narysowana (grekokatoliczka, ok. 80 lat, Turynka, Ukraina —  tłum. M.Z ., wyw. 17).Najważniejszą rolę odgrywa tu obrzęd konsekracji jako legalizujący istnienie wizerunku w sferze kultu. Wzmocnienie świętości wizerunku może zajść na skutek wielokrotnego kontaktu z wodą święconą. Natomiast utrata świętości przez wizerunek wydaje się dla moich rozmówców tak samo niewyobrażalna jak jego niepoświęcenie:A  czy zdarza się czasem , że takie ikony mogą przestać być święte? Czy jakoś zostać zniszczone...A  to chyba jakiś taki nie wierzył w Boga, żeby zniszczył tak. A  tak jak już stary taki albo gdzieś naddarty, no już się nigdzie tylko do pieca, żeby się paliło, żeby nie było (grekokatoliczka, ok. 75 lat, Blechnarka, Polska, wyw. 15).Początkowo było to dla mnie zaskoczeniem. Ci sami ludzie, którzy opowiadali o cerkwiach zniszczonych przez trzymane tam bydło, za wystarczające uważali oczyszczenie i ponowne poświęcenie przez swiaszczennika znajdujących się w nich przedmiotów. Przedmioty te, w tym wizerunki, mogą zostać pozbawione świętości niejako tymczasowo, ponowna konsekracja przywraca im pełne znaczenie. Świętość zawarta jest w nich zatem potencjalnie.W podejściu „energetycznym” świętość ikony pozostaje bezosobową mocą — energią, która uobecnia się w wizerunku. Ujęcie to pozornie bliskie jest teologii, która właśnie energię uznaje za immanentny aspekt Boga, dostępny i doświadczalny dla człowieka. Jednak tu gdzieś umyka jego osobowość — moi rozmówcy nie wspominają o osobach przedstawionych na ikonach działających cuda. Mówią raczej o sposobie ich powstania12 i cechach fizycznych:
12 Dla teologii bardzo ważna jest osoba twórcy (ikonografa), który, jako osoba głęboko wierząca, podczas pisania ikony powinien odwoływać się do czterech źródeł: Pisma Świętego, pism Ojców Kościoła, tekstów liturgicznych i starych ikon, a także zachować czystość, poszcząc i modląc się. Równocześnie
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A .: A  tu u nas bardzo dużo odczuwali, że to dawna ikona dlatego, że teraz ludzie już takich ikon nie m alują, oni nie przygotowują się tak, jak  kiedyś się przygotowywali do m alow ania ikony, bardzo często od dzisiejszych współczesnych ikon nie emanuje żadna laska, żadna pozytywna energia (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, w yznanie greckokatolickie,A n . —  m ężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  m ężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Ja rosław, Polska —  tłum. M . Z ., wyw. 3).A .: Kiedy ikonę pisali, czterdzieści dni trzeba było pościć. I człowiek zupełnie in aczejto  w szystko zn o si... On się oczyszcza codziennie przez ten czterdziestodniowy post. I potem oni pisali te ikony...A n .: I jeszcze, przepraszam, woda do farby była święta. To tak pisali ikony kiedyś. Pościli i w święconejwodzie zam aczane b y li.. .  (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, wyznanie greckokatolickie, A n. —  mężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  mężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum . M . Z ., wyw. 3).W kanonicznym rozumieniu osoba przedstawiona na ikonie jest rzeczywistym adresatem oddawanejjejczci. Właściwie trudno mówić o ikonie bez odniesienia do obecności osoby przedstawionej, która obecna jest w niejobrazowo, nie zaś substancjalnie; nie przemienia materii wizerunku:Materia [...] daje miejsce obrazowi, ale sam a nie jest obrazem, który w ikonie, rzeczy m aterialnej, obecny jest idealnie (dlatego gdy ulegnie on starciu, stanie się niewidzialnym, to i ikona przestanie istnieć, pozostaje deska) (Bułgakow 2002, s. 77).Odnoszę wrażenie, że koncepcja energii, jaką proponują moi rozmówcy, została wkomponowana w tradycyjne ujęcie energii jako łaski. Może o tym świadczyć wymienne stosowanie tych dwóch pojęć. W tym rozumieniu energia nabiera pewnych cech fizycznych i również w ten sposób staje się obecna w ikonie. Sądzę, że podejście to może być łączone z traktowaniem ikony jako substancjalnie tożsamejz Bogiem (co jest sprzeczne ze stanowiskiem Cerkwi greckokatolickiej), jednak w tym przypadku energia sprawia wrażenie niezależnej od Boskiej woli, nieosobowej siły, która jest obecna i w ikonie, i w Najświętszym Sakramencie, i w Bogu.Świętość nie jest tu definiowana na podstawie dychotomii sacrum — profanum, lecz przez określenie stopnia, w jakim energia uczestniczy w danym fragmencie rzeczywistości. „Można powiedzieć, że sacrum, ogarniając świat, wyparło (...) profanum” (Kubiak 2005, s. 180). Aldona Jawłowska ujmuje konstruowaną w ten sposób rzeczywistość jako holistyczną, zakładającą „jedność Boga, Kosmosu, Człowieka i ludzkiego świata” . Zniesiona zostaje tym samym tradycyjna opozycja między duchem a materią. Wiąże się to ze specyficzną koncepcją duchowości, w którejenergia, przenikając przez rzeczy, doprowadza do ich uduchowienia (Jawłowska 1999, s. 56) — jako pojęcie służy opisowi „niematerialnego, lecz równie realnego jak materialny świata” (Jawłowska 1999, s. 53).Za takim holistycznym ujęciem idą próby łączenia treści pochodzących z różnych, czasem przeciwstawianych sobie dziedzin wiedzy. W ten sposób budowana jest wizja świata wspólna dla nauki i wiary:
powinien być anonimowy, jak to określa Evdokimov: „Artysta znika, kryje się za Tradycją: ikony prawie nigdy nie są podpisane” (Evdokimov 1999, s. 157).
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A .: A  jeszcze u nas w Kijowie jest Ławra Poczajowska. To bardzo stare duchowe centrum prawosławia. Tam m onachy żyli w pieczarach i potem ich relikwie tam  są.A n .: I oni w ogóle się nie zm ienili, tylko trochę poczarnieli.A .: I co charakterystyczne, to ja  już czytałam  o tym , że z tych relikwii zbiera się oleje.A n .: I ten olejek ma jakieś takie białko, to naukowcy badali, które jest tylko w żywych organizm ach. A  oni tysiąc la t ...  (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, wyznanie greckokatolickie,A n . —  m ężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  m ężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Ja rosław, Polska —  tłum. M . Z ., wyw. 3).Odnoszę wrażenie, że moi rozmówcy, powołując się na autorytet nauki, proponują przekroczenie granic między porządkami — religia zostaje zrównana z nauką, jako prezentująca sądy równe nauce w swej prawdziwości.O.: A  tam jacyś Jehowi na przykład, to oni nie pokłaniają się [krzyżowi]. Że nie można temu się pokłaniać.A .: A  ja  spotkałam się właśnie z naszą chrześcijańską teorią, że siła właśnie udzieliła się krzyżowi. I teraz w łaśnie, tak  strasznie odczuwasz polepszenia, jak  się pokłonisz, żegnasz i to właśnie siła krzyża.A  powiedzcie, czemu żegnacie się w tę stronę? Bo my w tę ...G .: Żeby była różnica.[śmiech]A .: Ja  nie mogę w yjaśnić tak  dokładnie, z naukowego punktu widzenia i z teologicznego, ale ja  uw ażam  tak  sam a, że kiedy żegnasz się w imię Ojca i Syna, i Św iętego..., mówi się, że prawa strona jest słoneczna, silniejsza, strona dobra i właśnie ta strona dobra zwycięża tę stronę.A n .: Prawa strona to jest mężczyzna, lewa to kobieta.A .: I niedawno właśnie czytałam  w cerkwi rosyjskiej[rozm ówczyni jest grekokatoliczką], że właśnie krzyż trzeba robić tak  [pokazuje], żeby on nie b y ł..., bo kiedy on krótszy jest, on bywa odwrócony. A  to jest niedobry znak. To ma być prawidłowy znak krzyża. A  to oznacza [trzy palce przy żegnaniu się] Ojciec, Syn i Duch Święty. A  te dwa palce zgięte oznaczają osobę Chrystusa, Człowieka i Boga.O.: A  u was nie składają tych trzech palców, a jak , jeden?O tak [pokazuję].O .: A  czemu tak, co to u was oznacza?Nie wiem (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, w yznanie greckokatolickie, A n. —  mężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  m ężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum . M . Z ., wyw. 3).Do opisu tego zjawiska Anna E. Kubiak stosuje pojęcie bricolage’u, w którym różnego rodzaju tradycje zostają usytuowane w sieci nowych relacji.Nowa duchowość to zaproszenie do rozmowy m iędzy religiam i, m iędzy religią, nauką, m agią a „zdrowym rozsądkiem ” (Kubiak 2005, s. 232).W ten sposób powstaje coś w rodzaju tkanego własnoręcznie przez jednostkę 
patchworku, składającego się z:W ażnych dla tejw łaśnie osoby przeżyć, wspomnień duchowych spotkań, inicjacji, fragmentów przeczytanych książek. Indywidualne pole tworzone jest z tego, co się człowiekowi wydarza i co zdoła on dla siebie oswoić z w ielu tradycji (Kubiak 2005, s. 112).
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Prezentowana przez moich rozmówców koncepcja energii została przez nich osadzona na „rodzimym” greckokatolickim gruncie. Deklarują się oni jako grekokatolicy, biorą udział w nabożeństwach, ale na swójsposób próbują definiować świętość. Tadeusz Doktór określa przemiany tego typu mianem innowacji.Innowacyjność może być pojmowana jako rodzajkontinuum  zróżnicowanego ze względu na zakres wprowadzanych zm ian, począwszy od nieznacznych m odyfikacji istniejącej tradycji religijnej, nie w ym agających zm iany przynależności w yzn aniow ej(...) , poprzez ruchy wykraczające już poza ramy konfesji, będącejna danym obszarze jedyną lub jedną z kilku dominujących tradycji wyznaniow ych, lecz sytuujące się w ramach szerszego nurtu w spólnejtradycji religijnej, na przykład chrześcijańskiej(...), po ruchy sięgające do zupełnie odmiennych tradycji, jak  buddyzm czy hinduizm , lub tworzące nowe synkretyczne układy wielu tradycji, i to nie tylko religijnych. Niekiedy inspiracji dostarcza tu bowiem również nauka, sztuka czy ideologia narodowa (Doktór 1995, s. 219).W tym bricolage’u treści główną rolę odgrywa poszukiwanie — jednostkowe, niezuniwersalizowane dążenie do doświadczenia rzeczywistości sacrum, w którym odczuwanie jest sprawą ściśle prywatną, indywidualną (Jawłowska 1999, s. 53).Ale i nieraz sprzątam w cerkwi sam a, to tak czuję się nieraz przed ikoną tak, no jakieś, takie jakieś ciepło, łaska boża, tak. Kiedy cisza [zniża głos do szeptu] tak  właśnie przed ikoną stajesz, tak  odczuwasz na sobie... No coś jest takiego energetycznego, pozytywne.(A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, w yznanie greckokatolickie, A n . —  mężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  mężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum . M . Z ., wyw. 3).Moi rozmówcy wspominają również, że odczuwanie może być uwarunkowane pewnymi zdolnościami.A .: D zisiajm iałam  spotkanie z jedną panią tu ta jz  Jarosław ia, ona mówiła, że często przychodziła do tej cerkwi dlatego, że właśnie w tej cerkwi ona odczuwa jakąś szczególną energię. Ona jest rzymską katoliczką, przychodzi, bo odczuwa, a to jest nadzwyczajne tutaj, jakaś taka osobliwa aura. I ona nie w iedziała, ona nic nie w iedziała o tym , że pod cerkw ią, pod podłogą cerkwi są krypty, zachoronienia.A n .: Tu?A .: Tak. Ona przeszła się po podłodze i mnie pyta, a czy jest tam  na dole ktoś pochowany?Bo ja  coś odczuwam . Ja  mówię, że jest. Ona odczuwa, ona taka czutliw a osoba. Że odczuwa tę energetykę. I przyszła, nic nie widać, a ona odczuwa, że tam pod spodem coś jest.Ale niczego nie wiedziała.A n .: A  co tam jest?A .: A  tam  są groby pod cerkwią. Tam pochowani są ci fundatorzy, którzy budowali tę cerkiew, m ąż, żona i syn ich, i jego pierwsza żona. Tylko kiedy była ruina, to w szystko było ..., takie ludzie jakieś niedobre, wydostali to w szystko, a potem pochowano i te krypty zam urowano. I właśnie to jest w cerkwi pod spodem. Jest tam  takie zejście. A  ten dom i cerkiew zbudowali na murach zam ku, kiedyś tu stał zam ek i ... [śmiech] Dobrze, że nas dużo, nie straszn o ... (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, w yznanie greckokatolickie, A n. —  m ężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  mężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum. M . Z ., wyw. 3).„Czutliwość” stanowi tu rodzajindywidualnejpredyspozycji, którą określiłabym — parafrazując słowa Rogera Caillois — rodzajem wrażliwości, na której
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opiera się postawa religijna wiernego (Caillois 1995, s. 20)13. Ujęcie to pozwala uchwycić również pewną dynamikę odczuwania, o którejwspominają moi rozmówcy:O.: To jak  człowiek nastrojony.[protesty i przekrzykiwanie]O.: Ale odczuw asz, tak  jest, nawet bioenergetyka zależy od nastroju, i w jednejcerkw i czemuś odczuwasz to blahodatie, w innej nie odczuwasz.A .: W  takich dawniejszych cerkwiach stale o d czu w asz... (A. i O. —  kobiety, ok. 40 lat, w yznanie greckokatolickie, A n . —  m ężczyzna, ok. 30 lat, grekokatolik, G. —  mężczyzna, ok. 25 lat, prawosławny, Jarosław, Polska —  tłum. M . Z ., wyw. 3).Relacja między rzeczywistością sacrum a człowiekiem nosi więc czasem pewne znamiona wymiany. Odczuwanie energii przez człowieka jest możliwe dzięki jej obecności i jakiemuś stopniowi nasilenia w danym miejscu lub przedmiocie. Jednocześnie odbiorca energii jest zobligowany do przyjęcia określonejpostawy, którą cechuje gotowość i otwartość na doświadczenie.Używając tu kategorii związanych z New Age, chciałabym podkreślić ich popularność na Ukrainie, szczególnie wśród osób wykształconych. Duże wrażenie zrobiły na mnie targi książki we Lwowie we wrześniu 2005 roku, na których obok podręczników szkolnych i akademickich porównywalną grupę stanowiły książki poruszające tematykę metafizyki, bioenergii, buddyzmu. Programową ateizację prowadzoną przez Związek Radziecki chciałabym tym samym porównać, za Ireną Borowik, do spontanicznych procesów sekularyzacyjnych, które miały miejsce na Zachodzie. W ideologii ateistycznej kluczowe było przeciwstawiane religii pojęcie „nauka” . Jak mówi jednak Borowik:Ateizm  pod powierzchnią odejścia od religii przeobrażał się w pewne folklorystyczne kom pleksy wierzeń, oparte na sojuszach z nauką, paranauką, teozofią, w istocie odległych od naukowego m aterializm u nie mniej niż chrześcijaństwo (Borowik 2000, s. 307)14.Oba zarysowane wyżej ujęcia zakładają, że wizerunek jest trwałym nośnikiem świętości, którą może kumulować. Różnice polegają na odmiennym definiowaniu świętości od strony morfologicznej — rozmówcy reprezentujący podejście „energetyczne” podkreślają bezosobowy charakter świętości. W rozumieniu „tradycyjnym” zaś eksponowane są osobowe cechy wizerunków. Szczególnie uwidacznia się to w interpretacji cudów, które przypisywane są działaniu obrazów.Jest jeszcze taka ikona, która też wielkie cuda robi. O taka. Ona jest w Czerwonogradzie [pokazuje obrazek]. Też M atka Boska, z Jezusem . To też wielkie cuda robi (grekokatolicz- ka, ok. 55 lat, Żółkiew, Ukraina —  tłum. M . Z ., wyw. 27). 13 14
13 Caillois określa sacrum jako „kategorię, na której opiera się postawa religijna wiernego” .14 Nie sposób tu nie odwołać się do takich wydarzeń, jak jakuckie święto Ysyach, którego nieodłącznym elementem stało się oczekiwanie wschodu słońca, kiedy uczestnicy obracają się twarzami w jego kierunku, a wraz z pierwszymi promieniami światła wyciągają ku niemu rozpostarte dłonie. Nie jest to zwyczaj tradycyjny, a z całą pewnością niezwiązany z tym świętem (Wasilewski 2003).
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Cuda są przypisywane w tym przypadku zarówno świętejpostaci, przedstawio- nejna wizerunku, jak i samemu wizerunkowi, który zyskuje w ten sposób niezależność ontologiczną, stając się konkretną emanacją świętejosoby. Możemy powiedzieć, że relacja między reprezentacją a osobą przedstawioną ma tu charakter odobecniania (Markowski 1999, s. 10), uobecnia się natomiast samo przedstawienie. Nawiązując do rozróżnienia eidolon — eikon, możemy określić tę obecność jako eidoliczną, nie jest ona jednak taka w pełni, ponieważ splecenie osoby z przedstawieniem pozostaje bardzo silne. Taki wizerunek wpisuje się w jej istotę, za Ga- damerem możemy powiedzieć, że stanowi jejdopełnienie (Markowski 1999, s. 25).
Wizerunki cudowneWiększość moich rozmówców wysoko ceni wizerunki cerkiewne, słynące z licznych cudów i uzdrowień. Należą one do wspólnego dobra wszystkich wiernych, a ich historie mają charakter publiczny, znajdują się w obrębie dyskursu oficjalnego, stanowiącego w pewnym sensie „wizytówkę” okolicy. Opowieści przytaczane przez rozmówców nietrudno znaleźć w publikacjach dotyczących historii lokalnie czczonych wizerunków, na które zresztą powołują się sami rozmówcy. Przykład stanowić może rozbudowana biografia obrazu Matki BożejCierpiącej15 z Żółkwi. Jest to przedstawienie dość rozpowszechnione w okolicach Żółkwi oraz Lwowa, którego historia splata się z historią człowieka — greckokatolickiego swiaszczen- 

nika, o. Antoniego Masiuka, znanego z działalności duszpasterskiejprowadzonej w czasach, gdy Cerkiew greckokatolicka funkcjonowała w podziemiu16.Ikona Matki BożejCierpiącejpochodzi z Derewni, niewielkiejwsi, oddalonej ok. 13 km od Żółkwi. Moi rozmówcy, również ci z samejDerewni, nie byli w stanie bliżej określić pochodzenia cudownej ikony:Tak, tu była taka ikon a... mieli dziecko niewidome, modlili się do niej i to dziecko zaczęło widzieć. To ona była w Krechowie, a potem dali do Żółkwi. A  gdzie to było, u kogo to było, to nie wiem . Bo u nas są obrazy, i u mnie są, i w cerkwi są. To, wiecie, to już la ta ...  (greko- katoliczka, ok. 70 lat, Derewnia, Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 20).Ikona, po uznaniu za cudowną, trafiła do cerkwi Bazylianów w Żółkwi. Moi rozmówcy, próbując określić ten moment, mówią, że było to „bardzo dawno” . Publikacje, jakie udało mi się zdobyć, podają rok 1786 (Masiuk2002, s. 55). Gwarantem
15 Strażdalna Maty Boża.16 Cerkiew greckokatolicka została formalnie zdelegalizowana w roku 1946 na pseudosynodzie we Lwowie, choć represje, m.in. wywożenie greckokatolickich swiaszczenników  na Syberię, zaczęły się wcześniej. Od tego czasu nabożeństwa odbywały się w ukryciu, w domach. Wielu wyznawców uczęszczało do kościołów rzymskokatolickich, część również do cerkwi prawosławnych. Od drugiej połowy lat 80. ludność wyznania greckokatolickiego zaczęła praktykować jawnie w swoim obrządku. W roku 1989 ponownie zalegalizowano działalność Cerkwi greckokatolickiej. Szeroko kwestia ta została omówiona w „Warszawskich Zeszytach Ukrainoznawczych” (nr 11-12, Warszawa 2001) oraz ukraińskiej literaturze religijnej (Pekan 2001; Masiuk 2002).
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prawdziwości przekazywanych treści pozostaje we wszystkich tych publikacjach o. Antoni Masiuk17.Jest to postać bardzo szanowana przez moich rozmówców, ceniona przede wszystkim za lata prowadzonejw ukryciu działalności duszpasterskiej. Wielu rozmówców pamięta czasy, gdy o. Masiuk odbywał potajemne, podziemne nabożeństwa w okresie delegalizacji Cerkwi greckokatolickiej:Raz ojciec Antoni przyszedł na Wielkanoc i odprawiał za zm arłych, a tu znowu zadzw onili do rajonu, że tam  jest sw iaszczennik, oni przyjechali, patrzą, a tu sw iaszczennika nie m a, same kobiety, w zięli pogonili, p ogonili... (...) To tu , u nas, tam  pod górą. To oni wzięli kobiety... ja  nie byłam wtedy. A  kobiety sobie śpiewają, czego chcecie. A  jego ubrały w ch u stk ę ... (grekokatoliczka, ok. 65 lat, Krechów, Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 30).Odwiedziwszy o. Masiuka18, odniosłam wrażenie, że jest to człowiek charyzmatyczny, o silnej osobowości. Wygląda na bardzo chorego, ma problemy z mówieniem i poruszaniem się. Twierdzi jednak, że odprawia nabożeństwa z pomocą drugiego swiaszczennika. W jego pokoju znajduje się duża kopia obrazu Matki BożejCierpiąceji kilka mniejszych; jedną z nich zostałam obdarowana ja oraz Józef Markiewicz19.Ikona Matki BożejCierpiącejw 1948 roku została przekazana do monastyru wKrechowie (Dewjatnycja... 2002, s. 4). Tam, podczas likwidacji cerkwi przez władze komunistyczne, wraz z innymi elementami wyposażenia cerkwi miała zostać spalona. Dzięki Antoniemu Masiukowi, który ukrył ją w swoim pokoju, uniknęła spalenia — cuda, które miały miejsce od tego czasu, przypisywane są wspólnym działaniom cudownego wizerunku i samego o. Antoniego Masiuka:Ona [ikona M atki BożejCierpiącej] jest cudowna?Cudowna. A  jaki ten kapłan ma dar, ja k  on w szystkim  pom aga.A  sam a ikona? Też pom aga?Modlić się do niej i ona takie cuda robi, to nawet w Żółkwi, we Lwowie, w cerkwi Andrzeja . Tam chodzą ludzie, i do tejM atki Bożejm odlą się i ona pom aga w szystkim  (grekokatoliczka, 84 lata, W ola W ysocka, Ukraina —  tłum. M . Z ., wyw. 32).Ojciec Antoni zawsze opowiadał o tym , stale modlił się przed tą ikoną. Bardzo dużo ludzi przychodziło i były nawet takie kobiety chore na raka, i ich w iara, a jego m o d litw a . (grekokatoliczka, ok. 55 lat, Żółkiew, Ukraina —  tłum. M . Z ., wyw. 27).Nie dziwi zatem fakt, że w Żółkwi znaleźć możemy jedynie kopię świętego obrazu, koronowanego w 2001 roku przez papieża Jana Pawła II (Dewjatnycja... 2002,
17 Jest on autorem jednej z nich, bohaterem drugiej (Otec' Antoni Masiuk — nowitnij apostoł molytwy 2002), w trzeciej zaś autor już w pierwszych zdaniach tekstu bezpośrednio odwołuje się do autorytetu o. Masiuka: „Jakrozpowidaje o. Antonij Masiuk (...)” (Dewjatnycja, werwycja tam olitw yzascilennja  
do StrażdalnojiM ateri Bożoji 2002, s. 3).18 We wrześniu 2005 roku.19 Trudno nam było przeprowadzić z o. Masiukiem rozmowę. Odwiedziliśmy o. Antoniego Masiuka w innym celu niż wierni, którzy przychodzą do niego z nadzieją na uzyskanie błogosławieństwa. Jego rola w tej społeczności wydaje się w jakiś sposób podobna do tej, jaką dla Polaków odgrywa Jan Paweł II. Obaj stanowią autorytet religijny, jednocześnie są silnie wpisani w kontekst narodowy.
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s. 6). Oryginał znajduje się w cerkwi św. Andrzeja we Lwowie, przy którejmieszka o. Antoni Masiuk.I tam , gdzie idzie, to nosi z sobą tą Matkę Boską (grekokatoliczka, 84 lata, W ola W ysocka, Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 32).Ona jest w cerkwi Andrzeja, on ją  cały czas trzymał koło siebie, ten obraz. I on ją  z ognia w yciągnął. I on tak  mówił, że ja k  ja  się do niejpom odlę, to cud się staje, on to powiedział, to papież wtedy ją  ukoronował (grekokatoliczka, ok. 65 lat, Krechów, Ukraina —  tłum.M . Z ., wyw. 30).Dopiero po jego śmierci ikona ma powrócić do cerkwi Bazylianów w Żółkwi. Historie na temat tego obrazu, które usłyszałam od moich rozmówców, właściwie nie różnią się między sobą. Odnoszę wrażenie, że powielają treści zawarte w publikacjach dotyczących ikony. Prezentują zatem pewien wspólny obraz rzeczywistości, zbudowany na autorytecie postaci, z którą czują się związani.Dużo trudniejjest uzyskać informacje na temat osobistego stosunku rozmówców do cudownych obrazów — tu dość często spotykałam się z pewną rezerwą, szczególnie silną po polskiej stronie granicy.A  każda ikona jest święta?Chyba nie wiadom o, tego nikt nie przekonał. Czy ona jest święta, czy może coś pomóc, czy może nie pomóc. To się nigd y... A  jak  obchodzi się te święta, czaruje się to, a czy ona akurat pomoże, czy nie pomoże, to ja  nie wiem . Nikt tego nie zbadał.A  słyszała pani o takich ikonach, które uzdrawiają?Coś takiego słyszałam , ale u nas to n ie ... Nastaw iła pani? [o dyktafonie] (grekokatoliczka, 80 lat, Hrebenne, Polska, wyw. 7).Czasem niezwykłe wydarzenia pozostają po prostu przemilczane lub opowiedziane bez żadnych komentarzy, z powagą. Takim słowom towarzyszy cisza, czasem nawet głos zniża się do szeptu:A  co się potem robiło z tą wodą?W oda w domu zawsze się przydaje święcona.Do czego na przykład?Na przykład, ja k  jest chory człowiek.[chwila ciszy]Ja  miałam kiedyś klucz. Do cerkwi. I przyjechała wycieczka taka. Jedna dziewczynka była w okularach. I podchodzi do mnie, a wchodzim y na zakrystię, i podchodzi do mnie, i mów i, proszę panią, czy można dotknąć się obrazu? A  tam w iszą obrazy na ścianie wokół głównego ołtarza; ja  mówię, m ożna, czego nie, a ona zdjęła okulary, i tak  ręką po tym obrazie, i tak, o, po tych oczach, tak stała ... Tak trzy razy zrobiła, tak  po tym obrazie, Matka Boska tam  jest, tak  po tych oczach, c zy ją  oczy bolą, ale coś m a, bo m iała okulary, a jaka to jest.....A  nie wie pani, czy ja k o ś...?Nie wiem , wsiedli do autobusu, cały autokar (grekokatoliczka, 70 lat, Hrebenne, Polska, wyw. 6).Spotkałam się z sytuacją, gdy moja rozmówczyni po skończonej(nagranejna dyktafon) rozmowie opowiedziała mi o pomocy, którą otrzymała od Matki Bożej Krystynopolskiej. Jako młoda kobieta znalazła się we Lwowie. Była ciężko chora, nie znała jednak żadnego lekarza, co stanowiło przeszkodę w leczeniu. W dniu,
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kiedy ikona Matki BożejKrystynopolskiejbyła przenoszona z jednejlwowskiejcer- kwi do drugiej, kobieta uczestniczyła w procesji ulicami miasta. Odmawiała wtedy modlitwy do Matki Bożej(umieszczone zresztą na odwrocie obrazków z tym przedstawieniem). Zaczęła rozmawiać z idącą obok niejkobietą. Późniejokazało się, że jej mężem jest chirurg, który pomógł mojej rozmówczyni.Kiedy zapytałam, czy mogę włączyć dyktafon, zaprotestowała. Oficjalna sytuacja rejestrowanejrozmowy nie była tym rodzajem relacji, która sprzyja zwierzeniom. Rozmowy przeprowadzane bez dyktafonu, w sytuacji mniejwymuszonej, mniejsformalizowanej, były bogatsze w zwierzenia, serdeczne porady, dotyczące zarówno skutecznych modlitw, jak i skutecznych wizerunków.
PatronatTym, co determinuje stosunek moich rozmówców do wizerunków, bardzo często jest osobista relacja, jaka ich łączy z poszczególnymi obrazami. Właściwie o każdym z nich są oni w stanie opowiedzieć coś, co nadaje mu wyjątkowy charakter i stanowi o indywidualnej biografii tego przedstawienia.Nie, to nie jest M atka Boska Częstochowska, to jest M atka Boska Ostrobram ska [pokazuje na w izerunek M atki BoskiejCzęstochow skiej]. W idzicie? Ja k  tam była wojna, jak  chcieli się dostać przez mury, a Ona w yszła i żołnierz tak  jej pociął twarz. To są dwie szramy. W idzicie? Ja k  ja  byłam w Polsce, to mi jedna kobieta, ona była z naszejw ioski, ale jejm ąż był Polakiem i ona wyjechała tam . Ona mnie dała ten obrazek i powiedziała: nikt się was nie będzie czepiał na granicy. I tak  było. Ja  tak  ten obrazek przywiozłam i tak  go cenię. (grekokatoliczka, 84 lata, W ola W ysocka, Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 32).Często opowiadane historie dotyczą zarówno samego obrazu, jak i osoby przedstawionej:A  ten obraz to jest święta M agdalena, ona ma takie długie włosy i nimi Jezusowi nogi wycierała. Ona była wielką grzesznicą, przyszła do Jezusa, padła na kolana, Jezusowi nogi wycierała, nam aściła olejkam i. To jak  moi sąsiedzi wyjeżdżali do Polski, to pozostawiali obrazy i mówili, żebym ja zabrała, ja  jeden sobie wzięłam , sąsiad inny sobie w ziął. M yśm y pozabierali te obrazy. A  te to takie nasze obrazy, ten to kula uszkodziła podczas w ojny...A  czemu oni oddali te obrazy?Oni nie jechali do Polski, tylko na Sybir. A  potem ich do Polski zabrali. A  tam z tyłu byli tacy sąsiedzi, to ich wywieźli na Sybir i już nie wrócili (grekokatoliczka, 84 lata, Wola W ysocka, Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 32).Obrazy opowiadają zatem „historię” tokiem dwóch narracji: jedna z nich to „historia święta” , druga — osobista. Moi rozmówcy sami zwracają uwagę na związki obrazu z pamięcią; bardzo wyraźnie podkreślają szczególną rolę obrazu w podtrzymywaniu pamięci o Bogu:On [wizerunek] jest potrzebny dlatego, ż e ... i zdjęcia też dlatego potrzebne, że tak  z pokolenia na pokolenie to przechodzi. Takie przekazanie z pokolenia na pokolenie bez obra- zów to nie da się. Tam jest ukrzyżowanie Chrystusa, czy coś. M y patrzymy, z pokolenia na
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pokolenie widzim y. Jakby nie było obrazu, to by tak  samo nie widzieli, by nie pam iętali ludzie, nie byłoby pamięci o Bogu. Zobacz, kiedyś rodzice, czy dziadkowie, czy jacyś przodkowie, bierzesz zdjęcie, patrzysz, kto to był taki, i się dow iadujesz... A  jakby tak niczego nie było, bo tak jest M atka Boska, jest Jezus Chrystus, i jest obraz, patrzysz i pam iętasz to cały czas. I przekazujesz swoim dzieciom. To bardzo potrzebna jest ta pam iątka. Że był Chrystus i M atka B o sk a ... (grekokatoliczka, ok. 55 lat, Żółkiew, Ukraina —  tłum . M . Z ., wyw. 27).Porównanie obrazu do zdjęcia sugeruje, że mimo dużejdowolności od strony formalnej, jaką dysponuje obraz, jest on bliski medium, które przedstawia dosłownie (a przynajmniejza takie jest uważane). Przywołując Rolanda Barthes’a, Joanna Tokarska-Bakir mówi: „Z fenomenologicznego punktu widzenia zdolność poświadczania bierze w fotografii górę nad zdolnością przedstawiania” (Tokarska-Bakir 2000, s. 369).Implikuje to przezroczystość — wizerunek zaczyna być interpretowany jako okno na pewną rzeczywistość... Staje się w swejfunkcji pozornie bliższy kanonicznemu rozumieniu ikony. W ujęciu teologicznym akcentowana jest pedagogiczna i wychowawcza rola ikony, która ma być „Biblią dla tych, którzy nie umieją czytać” (Bułgakow 2002, s. 18)20, ma służyć „wspominaniu i miłowaniu prawzorów” (Uspienski 1993, s. 104). Podstawową zaś jejfunkcją jest „funkcja pośrednictwa i obecności” (Evdokimov 1999, s. 182), realizująca się podczas modlitwy. Jest to również jedna z najwyraźniejpodkreślanych przez moich rozmówców funkcji wizerunku. Dzięki koncentracji, którą wzmaga obraz, uważa się, że modlitwa przed nim bywa bardziej wartościowa, bo pełniejsza, pełna skupienia.Rozmówcy deklarują jednak, że pewne wizerunki odgrywają szczególną rolę w ich modlitwie:Państwo się tu modlą przy tych obrazach, czy przy jakichś konkretnych...?Przy jakim ś konkretnym, no, to różnie, różnie to byw a. Ja się do tego [wskazuje na w izerunek M atki Boskiej] tak zapuściłem , bo ja  strasznie dużo czytam  takie swojego obrządku zwyczaju akatyst, to są modlitwy takie, znaczy się, do każdego tego coś innego, znaczy inna modlitwa jest do M atki B o s k ie j .  (prawosławni, kobieta ok. 70 lat, mężczyzna ok. 80 lat, Bartne, Polska, wyw. 13).Dzięki tym słowom obraz odzyskuje autonomię, przestaje być wyabstrahowanym z rzeczywistości „wizerunkiem”. Odnoszę wrażenie, że w wypowiedziach moich rozmówców silne jest dążenie do ukontekstowienia wizerunków, osadzenia ich w zrozumiałej i bliskiej rzeczywistości.Jedna z moich rozmówczyń podczas dwugodzinnej rozmowy kilka razy wspomniała o wyjątkowym dla niejwizerunku Matki BożejMistycznejRóży. Był to obraz, z którym była bardzo związana, określała go jako „swójobrazek” (grekokatoliczka, 84 lata, Wola Wysocka, Ukraina — tłum. M. Z ., wyw. 32). Ze względu na niezwykłą wartość, jaką reprezentował, ofiarowała go osobie bardzo bliskiej — córce mieszkającej za granicą.
20 Wspomina o tym również Evdokimov (Evdokimov 1999, s. 146).
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A  miałam sw ójobrazek, to go dałam swojejcórce, która jest w Ameryce. Taka M atka Boża: M istyczna Róża.Ja k  ona w yglądała?Ona tak wyglądała. Jak  wam mogę powiedzieć? Ja kiedyś miałam takie małe obrazki, aleje porozdawałam (grekokatoliczka, 84 lata, Wola W ysocka, U krain a— tłum. M . Z ., wyw. 32).Przedstawienie zdaje się zatem funkcjonować jednocześnie w odrębnych polach oddziaływań, które wzajemnie na siebie wpływają. Zdolność uobecniania pewnejrzeczywistości w sposób nieobrazowy — bycie pamiątką — nadaje wizerunkowi takie cechy, które powodują jego autonomizację w polu religii. Jednak wartość symboliczna cechująca obraz religijny podnosi jego wartość jako podarunku.Przywiązanie moich rozmówców do konkretnych przedstawień powoduje, że zaczynają one odgrywać dla nich rolę patronów:A  jakie ma pani w domu ikony? M a pani swojego patrona, takiego własnego?C z y ja  mam patrona... No M atka Boska, ja  ci pokażę, ile ona lat m a ...., jest stary, stary obraz, o tu mam ten stary. Teraz takich obrazów już nie ma (grekokatoliczka, ok. 70 lat, Hrebenne, Polska, wyw. 6).Dotyczy to również wizerunków uważanych za cudowne. Funkcje patronackie realizowane są wtedy dzięki obrazkom dewocyjnym, które przybliżają odległy, czasem trudno dostępny oryginał. Takie przedstawienie ze względu na cechy formalne — jest ono wygodne w noszeniu — służy jako swoisty apotropeion. Przywołuje obecność osoby przedstawionej, ale zawsze pozostaje w odniesieniu do swojego pierwowzoru, jakim oczywiście może być Praobraz, lecz również konkretny obraz0 działaniu cudownym, któremu przypisywana jest wyjątkowość, mimo że jest jednym z licznych przedstawień świętej osoby. Świętość konkretnego wizerunku udziela się również tym obrazkom, które są jego fotografiami, mają inną fakturę1 rozmiar, są z innego materiału, ale przedstawiają to samo. W takim przypadku dochodzi do przeniesienia relacji między Praobrazem a obrazem na obraz i jego kopię; proces ten Joanna Tokarska-Bakir nazywa „podwójną mimesis" (Tokarska-Bakir 2000, s. 359-365).Ciekawywydaje się tu wątek imienia. Jest ono szczególnie eksponowane przez teologię ikony, która w obrzędzie nadania ikonie imienia widzi utożsamienie ikony z Pierwowzorem, co stanowi podstawę rytuału konsekracji21. W przypadku powstawania kopii cudownego obrazu również istotne jest jej podpisanie. Imię jest tu formą pieczęci, która umożliwia identyfikację przedstawienia i utożsamienie wizerunku z Pierwowzorem. Ważny jest w tym procesie udział fotografii jako medium poświadczającego autentyczność, porównywalnego z pieczęcią (Tokarska-Bakir 2000, s. 369).Przechowywanie obrazka wyobrażającego osobę świętą (lub cudowny wizerunek) chroni przed nieszczęściem, może doprowadzić do cudownego odwrócenia biegu wydarzeń. Podczas badań spotkałam się również z praktyką umieszczania obrazków dewocyjnych przez moich rozmówców blisko ciała — pod bluzką, w biustonoszu. Takie działanie ma zapobiegać chorobom serca,
21 Ikona bywa określana jako „hieroglif imienia” (Bułgakow 2002, s. 75).

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 



Definicje świętości wizerunku religijnego... 55

a czasem również je leczyć. Praktyki związane z próbami wpływu na poprawę zdrowia przy użyciu obrazka opierają się na dotknięciu obrazka stroną z wizerunkiem do chorej części ciała. Nie polegają jednak wyłącznie na kontakcie fizycznym. Istotne jest odwołanie do przedstawionej osoby przez odmówienie modlitwy, najczęściej intencjonalnej, umieszczonej na odwrocie obrazka. Splecenie tych dwóch funkcji — przedstawiająceji modlitewnej — wydaje się symptomatyczne dla obrazków dewocyjnych. Sam zwyczaj noszenia ich w portfelu lub pod bluzką stanowi też pewną formę modlitwy, podobnie jak są nią opisywane przez Jacka Olędzkiego jamki pokutne, wydłubywane palcem w murach kościoła (Zow- czak 2000, s. 455).Według rozmówców używających obrazków dewocyjnych w opisany powyżej sposób cud nigdy nie odnosi się do samego obrazka, lecz jest przypisywany osobie na nim przedstawionej (lub przedstawionemu na nim cudownemu wizerunkowi). Obrazek jest zatem tymczasowym nośnikiem świętości, odgrywa rolę przekaźnika pewnej mocy, lecz nie może jej kumulować. Obecność osoby przedstawionej określiłabym tu jako bliższą symbolicznej, nazwać by ją można obecnością , czyli taką, która odsyła bezpośrednio do Pierwowzoru, minimalizując swoją autonomię.
PodsumowanieW wypowiedziach moich rozmówców łatwo dostrzec, że zastanawiają się nad rolą obrazu, nad jego znaczeniem. Wynika to, jak sądzę, w dużej mierze z inten- sywnejkatechizacji prowadzonejprzez swiaszczenników  i zakonników na tamtejszych terenach. Moi rozmówcy wysłuchują podczas nabożeństw kazań podejmujących tematykę cerkwi i obrazów, wspominających o tym, że sztuka sakralna była niegdyś jedyną Biblią dla tych, którzy nie umieli czytać22.Z drugiejstrony, spotkanie z innym obrządkiem uwypukla elementy różniące. I tak jednym z bardziejemocjonalnie traktowanych tematów jest kwestia komunii, przyjmowanej przez grekokatolików pod dwiema postaciami, oraz kultu ikon.Myślę, że dużą rolę odgrywa również działalność na tych terenach świadków Jehowy, którzy zaprzeczając możliwości przedstawiania Boga, negują potrzebę tworzenia wizerunków religijnych i ich kultu. Tym samym wywołują dyskusję nad problematyką wizerunków.Wypowiedzi moich rozmówców dotyczące roli wizerunku są zbliżone do kanonicznego ujęcia funkcji ikony. Pomijając fakt, że otaczają oni takim samym kultem ikony kanoniczne i przedstawienia nienależące do kanonu, można by to uznać za

22 Uczestniczyłam w takim nabożeństwie, które odbyło się z okazji święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny (wrzesień 2005 roku) w żółkiewskiej cerkwi na Winnikach. Było ono szczególne, ponieważ wiązało się z trzechsetną rocznicą budowy winnickiej cerkwi oraz poświęceniem nowo postawionej dzwonnicy. Nawiązując do tego, swiaszczennik wygłosił kazanie na temat sztuki sakralnej i jej roli w oddawaniu czci Bogu.
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pewną zgodność poglądów, które jednak nie powielają podejścia teologicznego. Sądzę, że te wypowiedzi moich rozmówców prezentują ich poglądy na temat wizerunku wyabstrahowanego z otaczającejrzeczywistości — rozumianego jako „forma idealna” , i jako takie są zbieżne z ujęciem teologicznym.Różnice w wartościowaniu wizerunków, jakie proponują moi rozmówcy, opierają się zatem na ich indywidualnym stosunku do przedstawień. Przejawiają się w nadawaniu im jednostkowych znaczeń i dążeniu do ontologicznejautonomiza- cji wizerunków. Różnice między wizerunkami, wynikające z ich cech formalnych, wyraźnie wpływają zarówno na sposoby ich użycia, jak i status ontologiczny — postrzeganie obecności osoby przedstawionej w wizerunku, którą możemy nazwać eikoniczną lub eidoliczną, oraz jego relacje ze świętością.
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Józef Markiewicz
Życie liturgiczne i obrządek 

grekokatolików w obwodzie lwowskim 
podczas prześladowań 

(1945-1989)

W kontekście obrządku i tożsamości kulturowej Kościół greckokatolicki jest szczególnie ciekawy ze względu na eklezjalny związek ze Stolicą Apostolską, a więc chrześcijaństwem Zachodu, oraz na obrządkową więź z chrześcijańskim Wschodem.O ile w okresie po drugiejw ojnie św iatow ejrosyjskiem u Kościołowi prawosławnemu, Kościołowi rzym skokatolickiem u oraz różnym Kościołom protestanckim pozwalano na istnienie prawne, mimo iż na marginesie i w ograniczonym  zakresie, Kościół greckokatolicki był całkowicie zakazany jako w idzialna instytucja i uznany za nielegalny. Jego katolicyzm wschodni był głównym powodem takiego szczególnego traktow ania tego Kościoła. Tak więc przez prawie pół wieku pozostawał największym na świecie zakazanym Kościołem chrześcijańskim . Dla władz radzieckich tożsam ość w schodnia w połączeniu z posłuszeństwem wobec Stolicy A postolskiejstanow iła wielkie zagrożenie (Gudziak 2001, s. 142).Wraz z delegalizacją Kościoła greckokatolickiego w 1946 roku władze państwowe zabroniły jakiegokolwiek jawnego utożsamiania się wiernych z tym wyznaniem, a wspólnotowe działania religijne związane z życiem liturgicznym w obrządku bizantyjsko-ukraińskim zostały całkowicie zakazane. Podczas badań na Ukrainie dowiedziałem się o „podziemnej” (ukr.pidpilla) działalności Kościoła greckokatolickiego, która była próbą zachowania jego obrządku przy równoległym uczestnictwie grekokatolików w obrzędowości Kościoła rzymskokatolickiego. Sy- 1
1 Pidpilla: 1) miejsce lub pomieszczenie pod podłogą. // Miejsce pod podłogą, gdzie potajemnie chowa się różne przedmioty; 2) nielegalna działalność skierowana przeciwko władzy, konspiracja; Nowyj tlu- 
macznyj slownyk ukrajinskoji mowy, Kijów 2001.
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tuacja ta wydała mi się szczególnie ciekawym tematem do rozmów na temat obrządku jako składnika tożsamości. Jednocześnie zadawałem sobie pytania o sposób ochrony i konstruowania tożsamości przez moich rozmówców w obliczu zewnętrznej presji wywieranej przez państwo totalitarne.W artykule analizuję materiały zebrane na Ukrainie w północno-zachodniej części obwodu lwowskiego wśród ludności greckokatolickiejzamieszkującejtere- ny wiejskie (wsie: Stara Skwariawa, Nowa Skwariawa, Glińsk, Dobrosyń, Pyły, Lipniki, Turynka, Derewnia, Krechów, Wola Wysocka, Mokrotyń), odbyłem też kilka rozmów we Lwowie i Żółkwi.
Źródła tożsamościZygmunt Bauman stwierdza, że „pytanie o tożsamość” spowodowane jest uprzytomnieniem sobie, iż nie jest ona trwałym znakiem jaźni (Bauman 2001). Owo zaprzeczenie esencjonalnejnatury tożsamości pozwala nam mówić o jejmoż- liwym kryzysie.Bez stabilnejtożsam ości grozi nam kryzys: nie tylko czujem y się głęboko nieszczęśliwi, ale nie jesteśm y niem al w stanie normalnie funkcjonować. Chwile, w których grozi nam utrata tożsam ości, określa się mianem momentów kryzysow ych. ( ...)  Dzięki tożsam ości wiem , co jest dla mnie naprawdę w ażne, a co nie tak istotne; wiem , co dotyka mnie głęboko, a co ma dla mnie mniejsze znaczenie. Kryzys tożsam ości jest przerażający właśnie dlatego, że gubim y te punkty odniesienia: nie wiem y już, co jest naprawdę ważne, stajemy na krawędzi przepaści, gdzie nic nie ma znaczenia (Taylor 1995, s. 9-10).Współczesna tożsamość jest przedmiotem nieustannych poszukiwań i podmio- towejaktywności nie tylko na rzecz jejwynalezienia, ale także „zachowania” (gdyż nie jest ona tylko czymś, co możemy bezrefleksyjnie mieć). Przez rewolucję egalitarną i ekspresywistyczną — twierdzi Taylor — tożsamość jednostki przestała polegać na przyjęciu narzuconego z zewnątrz wzorca swojego społecznego przeznaczenia, a stała się rezultatem indywidualnego wyboru.Może się wydawać, iż w ten sposób jednostka zyskała nad sobą władzę absolutną, i rzeczywiście, w ielu komentatorów opisuje kulturę współczesną —  w tonach pochwalnych lub żałobnych —  jako wyzwolenie jednostki spod w ładzy społeczeństwa. Ten punkt w idzenia jest jednak nadto uproszczony (...) jednostka uczestniczy w kształtow aniu włas- n ejto żsa m o ści. M ożna by rzec, że negocjuje ją  ze swoim otoczeniem. Nie może nią bowiem dowolnie dysponować. Nie przypadkiem epoka rewolucji ekspresywistycznej2 stała się świadkiem narodzin innego dyskursu— języka uznania (Taylor 1995, s. 13).Tak więc wbrew pozorom człowiek nie jest w stanie określić się samodzielnie, „dawniejuznanie odbywało się automatycznie, nie trzeba było o nim mówić”

2 Taylor charakteryzuje rewolucję ekspresywistyczną jako drugi krok, obok egalitaryzmu, który pozwolił jednostce na tworzenie własnej tożsamości w sposób całkowicie nowatorski i oryginalny.
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(Taylor 1995, s. 14), walka o uznanie jest niezgodnością między istnieniem, do którego pretendujemy, a istnieniem, które inni gotowi są nam przyznać.Tożsamość kształtowana jest przez odniesienie do „znaczących innych”3, to proces porównywania, przeciwstawiania — pewnejrelacji. Z drugiejstrony jest efektem identyfikacji — utożsamienia.Tożsam ość grupową, tak samo jak  tożsam ość indyw idualną, trzeba sobie obrać. To jednak wym aga działania jednostek należących do danejgrupy. Grupa może zachow ać swoją  tożsam ość tylko tak  długo, jak  długo wielu jejczłonków  odwołuje się do niejw  procesie sam ookreślenia (Taylor 1995, s. 15).Z tego punktu widzenia tożsamość jednostkowa jest tworzona przez identyfikację z tożsamością zbiorową.Równie normalne jest, że [jednostki] utożsam iają się często ze swoją wspólnotą historyczną. Taka grupa dostarcza bowiem horyzontu [moralnego], gdyż w ramach jejkultury i przyjętego sposobu życia pewne sprawy są ważniejsze od innych (Taylor 1995, s. 15).Ten aspekt tożsamości można powiązać z pamięcią i tradycją, a zatem ze stosunkiem do przeszłości.Paul Ricoeur uznając pamięć za decydującą w stanowieniu tożsamości osobowej, stosuje kategorię „sobości” (miennete), będącą paradygmatem, któremu podlegają internalizowane przez jednostkę wspomnienia. Zasadnicze cechy wspomnienia, łączące wspominaną przeszłość i teraźniejszość, to ciągłość oraz to, że wspomnienie jest moim wspomnieniem.To ciągłość m iędzy przeszłością i teraźniejszością pozwala mi cofnąć się, bez naruszania ciągłości przeżyw anejteraźniejszości, aż do najodleglejszych wydarzeń mojego dzieciństwa (Ricoeur 1995, s. 26).Tożsamość w takim ujęciu jest w istocie dynamiczna i zmienna, zaprzeczenie jej „naturalnego” pochodzenia obciąża jednostkę lub grupę konsekwencjami i odpowiedzialnością za jej tworzenie i obronę.Jednocześnie tożsamość nie istnieje w próżni kulturowejczy społecznej; jejczę- ściami składowymi jest odniesienie do „znaczących innych” oraz utożsamienie z pewnym punktem odniesienia, którym jest przeszłość uobecniona w pamięci, historii i tradycji.Stosunek do przeszłości ma szczególne znaczenie w przypadku badań tzw. religii historycznych. To właśnie w kontekście religijnym trzeba zaakcentować związek pamięci ze współczesnością. Jak to ujmuje Ricoeur: „Wiemy to i mówimy od czasów Augustyna: pamięć jest teraźniejszością przeszłości” (Ricoeur 1995, s. 26). Pamięć religii historycznych ma ogromne znaczenie dla współczesnych wyznawców:W przypadku pamięci religijnej normatywność zbiorowej pamięci jest podwójna, ponieważ grupa definiuje się —  obiektywnie i subiektywnie poprzez linię wyznaniow ą. Tworzy się i powiela całkowicie na podstawie oddziaływ ania pam ięci, która w spom aga tę auto-
3 Termin ten, stosowany w socjologii i antropologii, wprowadził George Herbert Mead w teorii interak- cjonizmu symbolicznego.
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definicję. Podstawą k a ż d e jw ia ry  religijnej jest wiara w ciągłość linii wyznawców. Ciągłość ta wykracza poza historię. Jest poświadczona i wyrażona w czynach —  w swej istocie religijnych —  polegających na przywołaniu (anamnezie) przeszłości, która nadaje sens teraźniejszości i zawiera przyszłość. W  większości przypadków praktykowanie anam nezy ma formę rytuału. W  porównaniu z wszelkim i innymi formami społecznejry- tualizacji o specyfice religijnego rytuału stanowi fakt, iż funkcją regularnego powtarzania gestów i słów utrwalonych w rytuale jest wpisywanie w bieg czasu (równocześnie z wpisywaniem  w bieg życia każdejjednostki w cielonejw  linię) pamięci o podstawowych wydarzeniach, które pozwoliły na powstanie linii i/lub które św iadczą w szczególny sposób o jej zdolności do dalszego istnienia, mimo zm iennych kolei losu, które zagrażały i które ciągle zagrażają jej egzystencji (Hervieu-Leger 1999, s. 169-170).Pamięć religijna jest „twórczą anamnezą” .Podobnie, jeśli mówimy o „tradycji” , trzeba wyeksponować jejzwiązek z przeszłością (pastness), ale sprawą nadrzędną jest owa ciągłość.W  tejperspektyw ie tradycją nazwiem y zbiór wyobrażeń, obrazów, teoretyczneji prak- tycznejw iedzy, zachow ań, postaw itd., które społeczeństwo przyjmuje w imię koniecznej ciągłości między przeszłością a teraźniejszością. (...) Liczy się przede w szystkim  to, by ciągłość była zdolna wcielać to, czego w ym aga teraźniejszość, aż po innowację i reinter- pretację (Hervieu-Leger 1999, s. 125).Tradycję możemy nazwać reinterpretacją i rekontekstualizacją pewnych treści kulturowych. Z tego punktu widzenia wydaje się, że to współczesność ma zasadnicze znaczenie wobec tego, co zostanie zaakceptowane i zobiektywizowane. Na proces ten oddziałuje jednak nieustannie „z zewnątrz” — autorytet. „To, co pochodzi od przeszłości, staje się więc tradycją wyłącznie wtedy, gdy uprzedniość stanowi pewien autorytet dla teraźniejszości” (Hervieu-Leger 1999, s. 125). Takim autorytetem może być „dawność” . Edward Shils wskazywał, że:Dawność przypisywana poglądowi lub działaniu może pochodzić już to z jego domniemanego zw iązku z dawnymi sym bolami autorytetu (mogą to być symbole określonych osób, posiadających w przeszłości autorytet, lub wydarzeń, w jakich ów autorytet się objawił), już to z samego faktu częstego występowania w przeszłości w sposób anonim owy. M asowe i anonimowe występowanie czegoś w przeszłości może stanowić równie dobry tytuł do uzyskania mocy obowiązującej, ja k  akceptacja tego w przeszłości przez wybitną osobistość (Shils 1984, s. 42).
Sytuacja grekokatolików w powiecie żółkiewskim

po 1945 rokuPrzed delegalizacją Kościoła greckokatolickiego powiat żółkiewski w większości zamieszkiwali grekokatolicy, znajdowały się tutajklasztory żeńskie (ss. bazy- lianki, felicjanki) i męskie (oo. bazylianie, studyci). Sama Żółkiew, w którejdziała- ły dwie cerkwie greckokatolickie, była ważnym ośrodkiem teologicznym i wydawniczym (przy klasztorze oo. Bazylianów znajdowała się drukarnia).Prawna delegalizacja instytucji Kościoła greckokatolickiego nastąpiła 9-10 marca 1946 roku podczas tzw. synodu lwowskiego, nazywanego także „pseudosyno-
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dem” z uwagi na jego sfingowany i instrumentalny charakter w rękach aparatu partyjnego i samego Stalina. Synod ogłasza „samolikwidację” Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz zjednoczenie z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Postanowienia synodu radykalnie zmieniały sytuację wiernych Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. Delegalizacja działalności tego Kościoła wiązała się z likwidacją parafii greckokatolickich i podporządkowywaniem ich administracji Kościoła prawosławnego. Tym samym grekokatolicy podlegali presji konwersji do jednego z tolerowanych przez władze Kościołów: prawosławnego i rzymskokatolickiego. Pojęcie „grekokatolik” prawnie przestało istnieć.Księża greckokatoliccy zostali aresztowani i w większości wywiezieni na Sybir. Klasztory rozwiązano, zakonnicy i zakonnice zostali zmuszeni do zdjęcia habitów i zamieszkania pojedynczo w domach rodzin świeckich oraz do pracy w zakładach przemysłowych (na przykład szwalniach) czy szpitalach. Również księża, którym udało się uniknąć wywózki na Syberię, albo ci, którzy stamtąd wrócili (po 1956 roku), pracowali fizycznie w państwowych zakładach lub ośrodkach zdrowia (na przykład jako księgowi).Budynki klasztorne i cerkwie greckokatolickie zostały odebrane przez państwo (klasztor w Krechowie pełnił funkcję domu opieki dla trudnej młodzieży) lub przejęte przez Kościół prawosławny (cerkwie w Żółkwi, Woli Wysockiej). Część świątyń, uznana za obiekty zabytkowe (pomniki architektury), została zamknięta przez miejscowe władze.Ojciec Antoni Masiuk tak wspomina dzień odebrania cerkwi oo. Bazylianów w Żółkwi przez podległy władzom sowieckim Kościół prawosławny, było to w kwietniu 1948 roku, w dniu święta Zwiastowania (ukr. Blahowiszczennia):W  pierwszą niedzielę m iesiąca w cerkwi odprawiana była Służba Boża. Prawie wszystkie cerkwie w okolicznych w siach przechodziły na „prawosławie” . Do Żółkwi zjechało się mnóstwo furm anek pełnych ludzi, którymi zapełniony był cały rynek. Część zakonników wyjechała już z Żółkwi do Krechowa, zostało nas tylko siedmiu (...). Powiadomiono nas, że nie wolno nam się pożegnać z wiernymi, bo o godzinie jedenastejnabożeństw o będzie odprawiać prawosławny kapłan. Kiedy nadszedł czas końca liturgii, nasi dw ajksięża pocałowali prestoł i poszli do zakrystii (...), kiedy ja  jako najmłodszy podszedłem ostatni, żeby pocałować prestoł, w cerkwi wybuchł taki straszny płacz, że m yślałem , że okna po- w ylatują. Ludzie zakotłow ali się, rzucili się od prestołu: jedni zabrali krzyże, drudzy Ewangeliarz, trzeci obrusy i świeczki. Po dwóch m inutach w cerkwi niczego już nie było. Jeden chłopiec ze StarejSkw ariaw y w yciągał książki z sza f i krzyczał: Ludzie, zabierajcie w szystko, to naszych ojców, nie zostaw im y niczego naszym  wrogom —  katom! (Masiuk 2002, s. 44)4.Do roku 1989, kiedy to zostaje ponownie zalegalizowany, Kościół greckokatolicki działał jako nielegalna instytucja. Wierni, pomimo braku dostępu do swoich świątyń i nieobecności księży, inicjowali i uczestniczyli w życiu obrządkowym, opierając się tym samym ciśnieniu ideologicznemu państwa totalitarnego — ateizacji.
4 Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

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 



64 Jó z e f Markiewicz

Życie liturgiczne rozwijało się w tym okresie dwutorowo. Moi rozmówcy uczęszczali na nabożeństwa do kościołów rzymskokatolickich oraz uczestniczyli w nielegalnych Służbach Bożych, potajemnie sprawowanych w domach, a nawet w lasach.
Życie liturgiczne grekokatolików 

w obrządku wschodnimRozwiązanie Kościoła greckokatolickiego pociągnęło za sobą represje wobec duchowieństwa. A  ponieważ to księża byli najbardziejnarażeni na represje i aresztowania ze strony władz ZSRR, ogromną rolę odgrywały przede wszystkim zakony żeńskie oraz osoby świeckie. Podczas badań okazało się, że to właśnie siostry zakonne są najcenniejszymi informatorkami. Chociaż — podobnie jak księża — zostały przymusowo powołane do państwowych zakładów pracy, pozwalano im zamieszkać wspólnie w mieszkaniu (we Lwowie) czy osobnym domu (w Żółkwi). Bardzo często właśnie w budynku, w którym mieszkały siostry zakonne, odprawiane były domowe Służby Boże, miały miejsce chrzty czy nawet śluby. Siostry zakonne miały także prawo do przechowywania Komunii Świętej (Swiate Priczastia). Siostry felicjanki w Żółkwi pokazywały mi z dumą „podziemną kapliczkę” , która, jak mówiły, jest niezmieniona „jeszcze z podziemia” . Kapliczką tą był kredens, który dawało się zamaskować jako zwykły mebel, co pozwalało uniknąć sprofano-

Kredens pełniący funkcję tabernakulum , miejsca przechowywania Eucharystii. Zdjęcie w ykonane w latach osiem dziesiątych, pochodzące z archiwum sióstr felicjanek w Żółkwi
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wania Komunii Świętejpodczas licznych rewizji służb bezpieczeństwa i KGB. Przechowujące Komunię siostry mogły ją przyjmować same bez obecności kapłana, mogły też udzielić jej komuś w nagłym przypadku (na przykład umierającemu).Siostry zakonne katechizowały także dzieci, przygotowując je do PierwszejKo- munii Świętej. W wypowiedziach moich rozmówców często pojawia się znaczne rozszerzenie kompetencji sióstr i braci zakonnych. Bywały nawet przypadki, że bracia zakonni udzielali chrztu czy ślubu:A  wiecie, m ójsyn  pół roku nie był chrzczony. U nas kiedyś żył taki zakonnik, bo tam zakony zam ykali i on tu żył, i tak chrzcił dzieci. I spowiadał, jak  ktoś ciężko chory, to wołali go i dzieci też chrzcił. Ja poszłam , a on mówi: ochrzcijw odą święconą, a ja  tobie potem ochrzczę. I to trzeba było bardzo ostrożnie... A  ja  nie chciałam  do tejpraw osław nej [cerkwi —  J. M.] nieść, to poczekałam i ochrzciłam (grekokatoliczka, 75 lat, Mokrotyń, wyw. 23)5.O ile więc można mówić o rozszerzeniu kompetencji osób zakonnych, o tyle rola nielicznych kapłanów była ogromna. Księża ci za życia uważani byli (i są nadal) niemal za świętych i męczenników za wiarę. Na terenie moich badań, w powiecie żółkiewskim, taką osobą jest bazylianin, ojciec Antoni Masiuk. Życie tego kapłana nierozerwalnie związane jest z cudowną ikoną CierpiącejMatki Bożej (ikona 
Strażdalnoji Materi Bożoji), którą uratował podczas odbierania klasztoru oo. Bazylianów w Krechowie przez władze ZSRR.To, że żyli ludzie, co długo nie mieli dzieci, potem im się narodziło, ale ślepe. No i ta ikona je uzdrowiła. Taka jasn a się zrobiła. To tyle. No i oni tam za sojuzu palili w Krechowie, a jakiś tam  był, co tam  żył czy coś robił, i ten obraz w yciągnął. (...) We Lwowie była, potem dali tu, do Żółkw i. I kopie zrobili, maleńkie obrazki, i w iększe, to w cerkwi u nas też jest (grekokatoliczka, 70 lat, Derewnia, wyw. 19).Obecnie życie ojca Masiuka postrzegane jest przez pryzmat cudowności tego wizerunku i zdarzeń z nim związanych. Istnieje kilka publikacji o tej niezwykłej osobie (Masiuk2002, Otec’ Antoni M asiuk... 2002), moi rozmówcy wręcz mi nakazali nabyć je i przeczytać.Niewątpliwie opisywana sytuacja mogła zaistnieć tylko przy dużym zaangażowaniu osób świeckich. Musiały one aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu liturgii. Wiązało się to z przeniesieniem czynności kultowych ze świątyni do prywatnych domów.Nabożeństwa w domach odprawiane były praktycznie we wszystkich wioskach na terenie powiatu żółkiewskiego, ale czasem moi rozmówcy musieli iść kilka czy nawet kilkanaście kilometrów do innej wioski na takie nabożeństwo.Ja  to chodziłam dalej na jakąś drugą w ieś, a u nas to choć swoi ludzie to w szystko robili, jak  państwo kazało, bali się. To ja  chodziłam  nie raz na drugą, na trzecią wieś (grekokatoliczka, ok. 60 lat, Krechów, wyw. 17).

5 Cytowane fragmenty rozmów są tłumaczeniami autora z języka ukraińskiego.
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66 Jó ze f Markiewicz

Tam w każdejw si była „podziem na chata” . Albo nawet więcej, po kilka, nie tylko jedna. Tam , gdzie ja  się urodziłam, takie niewielkie m iasteczko, to tam  było sześć czy siedem takich miejsc, gdzie odprawiano Służbę Bożą (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 29).Rozmówcy podkreślali atmosferę niebezpieczeństwa i tajemnicy związanej z organizacją takiego nabożeństwa:Następna Służba Boża może być za tydzień, i za m iesiąc może być. Nikt tego nie wie. My nie znałyśm y, kiedy będzie. Nam ludzie przekazywali, to była taka nasza poczta, że lu dzie sobie przekazywali. Gdzieś mówili, że tam  i tam  będzie Służba Boża. I już jedziemy. (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 29).Trudno jest z tego powodu określić skalę tego zjawiska, nabożeństwa takie „organizowane” były dla większejliczby osób najbardziejzaufanych, zwykle najbliż- szejrodziny i sąsiadów, wtedy byli oni powiadamiani, u kogo i kiedy Służbę Bożą będzie odprawiał kapłan, na takich nabożeństwach zbierało się do dziesięciu osób. Jak twierdzą moi rozmówcy, kapłan często zapraszany był przez jakąś rodzinę, wtedy w takim nabożeństwie uczestniczyli tylko domownicy, nikt postronny o tym nie wiedział. Rozmówcy podkreślali także nieregularność odprawiania i zmianę miejsca. Siostry zakonne opowiadały mi jednak, że w Żółkwi było pięć chat, w których dosyć regularnie odbywały się nabożeństwa. Dowiedziałem się także, że odprawiano je w lesie w okolicach Woli Wysockiej.Na nabożeństwa, które odbywały się w nocy przy szczelnie zasłoniętych zasłonach, schodzono się pojedynczo, aby nie wzbudzać podejrzeń. Najbardziejnarażo- ny na aresztowanie był kapłan. Ksiądz przynosił ze sobą małą „czaszę” i małe pudełeczko z Komunią Świętą, jednak nigdy nie miał ich przy sobie. Przynosił je mały chłopiec lub dziewczynka, nazywana żartobliwie przez moich rozmówców „torbonosem”. Dziecko nie zwracało na siebie uwagi, gdyby tymczasem ksiądz został zaaresztowany, przyrządy liturgiczne i Komunia zostałyby sprofanowane. Siostry studytki we Lwowie pokazywały mi taką torebkę — często, jak w tym przypadku, pięknie haftowaną złotymi nićmi — i zminiaturyzowane przyrządy liturgiczne, zrobione na zamówienie przez lwowskiego jubilera.Chaty do odprawiania liturgii nie trzeba było przygotowywać w specjalny sposób. Moi rozmówcy twierdzili, że wystarczy „chata dobrego katolika” , a u niego już wszystko jest:[Ikony —  J. M.] Jezusa, Serca M atki Boskiej. Obowiązkowo Serce Jezusa, Serce M atki Bożej, ukrzyżowanie i figurki takie katolickie. I to ozdobione ręcznikami (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 29).Przygotowania domu do Służby Bożejprzez wiernych polegały na nakryciu stołu czystym obrusem. Na nim stawiano krzyż, obowiązkowo też wizerunek Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Przed odprawieniem nabożeństwa kapłan święcił dom. Chociaż liturgie sprawowane w domach były mniejrozbudowane niż odprawiane w cerkwi, moi rozmówcy uważali je za pełnowartościowe. Czasem podkreślali nawet większe oddziaływanie takiej liturgii na ich emocje:Było bardzo ładnie. I w tym czasie on tam spowiada, a cała chata ludzi, w szyscy modlą się, świętą godzinę, różaniec, w szystko. Bardzo silna była duchowość. Żeby teraz powró
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ciła taka duchowość. To po prostu ja  wam mówię: jak  na skrzydłach lecieć. Ja  nie mogę przekazać, jaki szczęśliwy człowiek idzie z tejSłu żb y Bożej. [...] Śpiew ali, ale nie bardzo głośno. A  w szyscy śpiewali tak  długo, pięknie. Okna dobrze zasłaniali, żeby światła żadnego nie było widać. I tak  śpiewali półgłosem, ale bardzo było ładnie. Jak  się śpiewa półgłosem, to się bardzo odczuwa taką duchowość. Co z tego, że teraz jak  się widzi w cerkw iach, jest chór, tak w yją, przepraszam. To nie ma takiejduchow ości (siostra bazylian- ka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Warto zaznaczyć, że wierni uczestniczyli, poza nabożeństwami w domach prywatnych, w aktywności obrzędowej, najczęściejkoło zamkniętejcerkwi. Pod świątynią odprawiano na przykład nabożeństwa majowe.Przywiązanie do miejscowej świątyni i emocjonalny stosunek do niej moi rozmówcy akcentowali, opowiadając o odzyskiwaniu tych świątyń pod koniec lat osiemdziesiątych:To już przed osiem dziesiątym  dziewiątym rokiem my zaczęliśm y remontować. I za dziewięć miesięcy, ludzie pieniądze daw ali, drzewa nawieźli. I za dziewięć miesięcy wszystko w środku, dach pokryliśmy, w szystko w środku zrobiliśm y, pom alowaliśm y, w y jak  byście poszli do cerkwi, popatrzyli sobie na naszą cerkiewkę, ona nieduża, piękna tak (grekokatolik, ok. 75 lat, Mokrotyń, wyw. 23).Tą cerkiew czterdzieści lat trzym ali zam kniętą. M y tak  chodziliśm y do niej, tak  się nią opiekowaliśm y. W mieście pom ogliśm y też dużo oo. bazylianom . To żeśm y im ten k lasztor w ystali. Przed drzwiami zrobiliśm y taki daszek, i tam żeśm y odprawiali i śpiewali, i księża odprawiali, i m yśm y m yśleli, że nam  dadzą pozwolenie. Ale gdzie tam . Nie dali.M y tak przez rok chodziliśm y do tejcerkw i [ w Żółkwi]. To tak  nawet w nocy chodziliśm y te cztery kilometry. (...) A  my co sobotę biegliśm y do m iasta do RA J-kom u, żeby oni nam dali dokumenty, że my m amy swoją cerkiew. Nam  tych dokumentów tak  nie chcieli dać.To było za m oskali. To myśmy tak  w ystali tą cerkiew. To oni padali ze zm ęczenia, ich na noszach w ynosili, a m yśm y stali. I staliśm y, póki nam tejcerkwi nie oddali w mieście, bazylianom  (grekokatoliczka, 84 lat, W ola W ysocka, Ukraina, wyw. 24).Cerkiew i cmentarz to miejsca nierozerwalnie związane z przodkami i pamięcią o nich:Na W ielkanoc dzwony dzwonią cały dzień. A  stare kobiety co? M y poszłyśm y dzwonić na dzwonnicę. Wtedy przyszli ci w szyscy partyjni. Nie puszczali. A  stara baba pyta: czemu mnie nie puszczacie? Ja  muszę podzwonić, tu moi krewni leżą, ja  będę tu leżeć (grekokatoliczka, 84 lat, W ola W ysocka, wyw. 24).Można mówić o pewnej ekwiwalencji miejsc związanych ze zrytualizowanym życiem religijnym. Dom i świątynia są odpowiednim miejscem do odprawiania nabożeństw. Dom, podobnie jak cerkiew, jest miejscem sakralnym. Działania moich rozmówców potwierdzają niejako słowa Gerardusa van der Leeuwa:Św ięta przestrzeń to takie miejsce, które staje się siedzibą, ponieważ działanie mocy powtarza się w nim , samo lub przez ludzi. Jest to miejsce kultu niezależnie od tego, czy siedzibą jest dom, czy św iątynia. Albowiem życie domowe także jest obrzędem, który się stale powtarza w regularnym toku pracy, posiłków, oczyszczeń itd. (...) Dom i św iątynia są zasadniczo jednym . Mogą trwać tylko dzięki zaw artejw  nich mocy. Dom jest, tak samo ja k  św iątynia lub kościół, ograniczoną jednością, której istotę stanowi moc (van der Leeuw 1997, s. 348, 350).
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W okresie podziemnejdziałalności Kościoła greckokatolickiego ważne święta, związane z cyklem rocznych świąt kościelnych i cyklem świąt rodzinnych, przeniosły się do domów wiernych. Tak opowiadały mi siostry zakonne mieszkające we Lwowie:Tak, na Jordan. To jak  u nas [w domu k sią d z— J. M.] poświęcił, to ludzie tak przychodzili [po wodę] pojedynczo. Albo na przykład na W ielkanoc. To myśmy napiekły pasok ze dwadzieścia, nagotow aliśm y jajek, ojciec poświęcił wcześniej. A  późniejludzie przychodzili i tak po kaw ałku zabierali (siostra bazylianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Na święto Jordan to w jakiejś chacie staw iali baniak wody, ksiądz przychodził, poświęcił.I w szystko. Już była woda poświęcona. Albo przed cerkwią przyszedł ksiądz poświęcił tą wodę, ludzie ponabierali i poszli do domu. Święcili i chaty. (...) W  Woli W ysockiejjak był W ielki Tydzień, to my w szyscy chodziliśm y koło cerkwi. Tam m yśmy położyli płaszczani- cę, a tak  to i w domu. Ja  m iałam , zapaliłam  dwie świeczki. Tak chodziliśm y po cmentarzu, śpiew aliśm ypieśni. Drogę Krzyżową. I Paskę żeśm y święcili. W  jednejchacie, przychodził ksiądz (grekokatoliczka, 84 lat, W ola W ysocka, wyw. 24).Cechą charakterystyczną tych działań, w przeciwieństwie do praktykowanych w świątyni, był swoisty minimalizm w sferze obrządkowej.Warto podkreślić, że moi rozmówcy często sami wspomagali działania księży albo nawet częściowo je zastępowali w sposób symboliczny:Przez czterdzieści lat nie było u nas pogrzebów. Ja  powiem, ja k  u nas grzebali. Nieboszczyk leżał w chacie, a były takie śpiewaczki, z pięć kobiet. Przyszły, wyśpiewały ten parastas. I ksiądz mówi, jutro przyjdę i udzielę kom unii. Przyszedł wieczorem. A  jak  nie, to nabrali ziem i z grobu, przynieśli do domu, ksiądz odprawił nad tą ziem ią to, co ma odprawić i z powrotem zanosili ją  na cmentarz. Tak to było. Żeby ksiądz poszedł na cmentarz, to było bardzo niebezpieczne (grekokatoliczka, 84 lat, Wola W ysocka, wyw. 24).
Życie liturgiczne grekokatolików 

w obrządku zachodnimObok potajemnego praktykowania w obrządku Kościoła greckokatolickiego grekokatolicy uczestniczyli także w życiu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego:No tu jest ukraiński, tam polski [obrządek— J. M .]. Ale chodzili, spowiadali się, na Służbę chodzili. Nie chcieli do prawosławnej[cerkwi —  J. M .], to chodzili do kościoła (grekokatoliczka, ok. 50 lat, Mokrotyń, wyw. 16).Wyznawcami Kościoła rzymskokatolickiego byli praktycznie sami Polacy. Na początku lat pięćdziesiątych większość Polaków (także część duchowieństwa rzymskokatolickiego) z województwa lwowskiego została repatriowana do Polski. Wtedy to, z powodu braku wiernych, kościoły rzymskokatolickie zwykle przestawały pełnić jakiekolwiek funkcje kultowe, były zamykane i powoli popadały w ruinę. Taki los spotkał kościoły w Turynce i Żółkwi (oo. Dominikanów). Siostry bazylianki z Żółkwi opowiadały mi o dramatycznym momencie, kiedy w Żółkwi nie było już żadnego kapłana katolickiego ani katolickiej świątyni:
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W szystkich Polaków przesiedlili do Polski i zabrali kościół. To był taki duży przełom, bo tych ojców [rzymskokatolickich —  J. M.] zabrali, tych [greckokatolickich —  J. M.] aresztowali. I takzostała  Żółkiew bez niczego oprócz tejpraw osław nejcerkw i. Wtedy w szyscy jeździli do Lwowa (siostra bazylianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Na początku lat pięćdziesiątych głównym ośrodkiem kultu dla rzymskich katolików stała się katedra łacińska pw. Wniebowzięcia NajświętszejMarii Panny we Lwowie. Udział grekokatolików w liturgiach obrządku łacińskiego moi rozmówcy tłumaczą przynależnością do religii katolickiej. Łączność z jednym organizmem kościelnym była dla nich ważniejsza od różnicy obrządkowej. Z powodu braku duchowieństwa greckokatolickiego w tym okresie katolicy obrządku wschodniego przyjmowali sakramenty w obrządku zachodnim, na przykład wzywali księdza rzymskokatolickiego do chorych i umierających.Okres delegalizacji Kościoła greckokatolickiego, kiedy to defacto  całe duchowieństwo zostało odizolowane od wiernych do czasu ich powrotu po 1956 roku, jest określany przez moich rozmówców jako najtrudniejszy. Był to też czas, kiedy grekokatolicy najintensywniejuczestniczyli w życiu liturgicznym rzymskich katolików. Gdy wysiedlono Polaków, do kościołów rzymskokatolickich uczęszczała w przeważającejczęści ludność greckokatolicka. Należy także podkreślić, że z powodu różnicy kalendarzy księża rzymskokatoliccy odprawiali specjalnie nabożeństwa w święta Kościoła greckokatolickiego.Ja k  chodzili tu ta j[w  Żółkwi —  J. M.] do kościoła rzym skokatolickiego, to tam  mało było Polaków. Prawie cały kościół był pełen Ukraińców . I odprawiało się później i w nasze św ięta. Odprawiali księża, bo to w szyscy przychodzili. Kościół był prawie przepełniony, tu dużo ludzi przyjeżdżało też z okolic (siostra bazylianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Kiedy nastał czas powrotów duchownych greckokatolickich z więzień i wywózki (zakonnicy i księża), wyznawcy tego Kościoła zaczęli uczestniczyć w życiu liturgicznym w dwóch obrządkach. Od tej pory sporadycznie zdarzało się, że grekokatolik przyjął sakrament chrztu czy małżeństwa w świątyni rzymskokatolickiej: przyjmowane one były podczas ceremonii sprawowanych w domu, w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. W kościołach rzymskokatolickich ciągle jednak przystępowano do sakramentu spowiedzi i Eucharystii.Zdarzało się, że w kościołach spowiadali księża greckokatoliccy, lecz wtedy kapłan przychodził do kościoła w cywilnym ubraniu, a spowiedź nie odbywała się w konfesjonale.Grekokatolicy z racji swojejspecyfiki, którą można określić jako zakotwiczenie między Kościołem prawosławnym (podobieństwo obrządku) a Kościołem rzymskokatolickim (przynależność administracyjna), byli narażeni na asymilację z jednym z tych wyznań. Priorytetem władz komunistycznych było doprowadzenie do konwersji greckokatolickich duchownych na prawosławie. Odmowa przejścia do tego Kościoła była często równoznaczna ze śmiercią, a w najlepszym razie z więzieniem lub zesłaniem.

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 Jó ze f Markiewicz

Niebezpieczeństwo asymilacji Kościoła greckokatolickiego w Kościele rzymskokatolickim polegało na mimowolnym przejęciu obrządku zachodniego. Warto podkreślić, że obrządek Kościoła greckokatolickiego był od dawna latynizowany. Latynizacja mogła mieć charakter odgórny — na skutek postanowień synodów, lecz także przejmowanie elementów łacińskich przez Kościół greckokatolicki często odbywało się niejako oddolnie, przez adaptowanie w danych parafiach form kultu przyjętego w Kościele rzymskokatolickim (Stępień 1990). Latynizację obrządku widać obecnie także w życiu liturgicznym grekokatolików. Przejawia się ona przede wszystkim w obchodzeniu świąt rzymskokatolickich (Boże Ciało), a także w tradycji odprawiania nabożeństw majowych.Na terenach moich badań, w powiecie żółkiewskim, bardzo rozpowszechniony był kult Najświętszego Serca Jezusowego, propagowany szczególnie przez wydawnictwa zakonu bazylianów w Żółkwi, skąd rozpowszechnił się w całejza- chodniejUkrainie. O popularności tego kultu świadczą wizerunki, które często spotykałem w domach moich rozmówców.Należy zaznaczyć, że obecnie istnieje grupa ludności pochodzenia ukraińskiego, która regularnie uczestniczy w nabożeństwach sprawowanych w świątyniach rzymskokatolickich.Jest faktem , iż po 1947 roku na zachodniejUkrainie w zw iązku ze zm ianą jejetnicznego składu Kościół rzym skokatolicki nie może się utożsam iać wyłącznie z polskością. W  czasie prześladowań zd elegalizo w an ejw  1946 roku Cerkwi greckokatolickiejlegaln ie działający Kościół łaciński stał się miejscem schronienia dla grekokatolików, nie pogodzonych z narzuconą siłą jednością z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Wierni nie istniejącejform alnie cerkwi greckokatolickiejm asow o zapełnili kościoły łacińskie. M anifestowano w ten sposób swoje przywiązanie do Stolicy A p o sto lsk ie ji sprzeciw wobec totalitaryzm u kom unistycznego. T utajn ależy wnieść pewne uściślenie, że obecność grekokatolików w św iątyniach łacińskich nie była zm ianą obrządku de iure. Dla młodszej generacji grekokatolików Kościół łaciński stał się ich Kościołem, ponieważ praktycznie innego nie znali. (...) W  efekcie obecnie niezaprzeczalnym faktem jest istnienie U kraińców łacińskiego obrządku. Niestety, nie chcą przyjąć tego faktu hierarchie obu katolickich wspólnot. Grekokatolicy uw ażają za niemożliwe istnienie Ukraińca łacińskiego obrządku, uw ażają go za apostatę. Dla Kościoła łacińskiego jest on Polakiem . Taka postaw a hierarchii obu Kościołów jest oparta na historycznym doświadczeniu, które było zapoczątkowane już w X V  wieku i trwało do 1947 roku. Konsekwencją tego jest utożsamianie obrządku z narodowością. Nie bierze się pod uwagę w spom nianych już demograficznych zm ian i religijnych, i politycznych realiów zach odn iejU krainy (Hreczko 1993, s. 62).Równoczesne uczestnictwo moich rozmówców w nabożeństwach sprawowanych w obrządku wschodnim w liturgiach domowych oraz obrządku zachodnim w kościołach rzymskokatolickich prowokuje pytanie o znaczenie obrządku dla grekokatolików.
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Znaczenie obrządkuNa terenie moich badań oprócz Kościoła rzymskokatolickiego w okresie istnienia ZSRR działała Ukraińska Prawosławna Cerkiew Moskiewskiego Patriarchatu. Obrządek tejCerkwi i Kościoła greckokatolickiego jest według moich rozmówców identyczny. Jednak przypadki uczęszczania do cerkwi prawosławnejbyły bardzo sporadyczne:A  tu chociaż taki sam  jest obrządek to w iara inna. T u ta ju  nas bardzo niedużo ludzi chodziło do cerkwi prawosławnej. To tylko ci ludzie, którzy przyjechali ze wschodu. A  tak to nikt nie chodził (siostra bazylianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Sam obrządek moi rozmówcy uznają za drugoplanowy w stosunku do wyznania. Porównując różnice między obrządkiem Kościoła greckokatolickiego i Kościoła rzymskokatolickiego, moi rozmówcy dochodzą zwykle do wniosku, że najważniejsza była wierność religii katolickiej jako religii prawowitej:Sakram enty rzym skokatolickie, grekokatolickie to takie sam o. U nas kom unia to taka cząstka, a rzym skokatolicka to taki opłatek. Ale to jest to sam o. M y w yznajem y dokładnie to sam o, tylko forma inna. To tylko obrządek. Te same słowa uświęcenia u nas. Ale to jest to sam o. W y [rzymscy katolicy] przyzwyczailiście się do swojego, a my [grekokatolicy] do swojego. Ale to jest to sam o. Główny Pasterz jest jeden (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 29).Rozmówcy odwołują się czasem do faktu, że sakrament (na przykład Eucharystii) ustanowił Jezus Chrystus i że jest to nadrzędny cel liturgii.  Jednocześnie rozdzielają sferę „boską” i „ludzką” , czyli elementy liturgii nadane przez Chrystusa (niezmienne) i ustanowione przez człowieka:Ale obrządek to jest obrządek. Obrządek ustala kościół. To nie są boskie przykazania. No na przykład co było kiedyś? Pierwsze było po łacinie, a potem każdy w swoim języku, i jest dobrze. A  w kościele jeszcze odwrócili prestoł. Ale to jest obrządek, on się zm ienia.I to nie ma znaczenia. Kościół [cerkwa] ustanaw ia obrządek, kościół ustanaw ia. A  to już nie jest boży, to nie jest dogm at. Dogm at, to że tak  m usi być (siostra bazylianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Wydawałoby się więc, że obrządek dla moich rozmówców nie ma większego znaczenia. Jednak, jak mi się wydaje, przeczą temu fakty utrzymywania, mimo prześladowań, życia liturgicznego w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Co więcej, o ile moi rozmówcy w opisywanym czasie bardzo często uczestniczyli w nabożeństwach w obrządku łacińskim i przystępowali tam do sakramentu spowiedzi czy Eucharystii, to bardzo rzadko zdarzało się, aby dziecko zostało ochrzczone, czyże- by grekokatolik wziął ślub w obrządku Kościoła rzymskokatolickiego (nie biorę tutaj pod uwagę małżeństw mieszanych). Obrzędy te odbywały się podczas nielegalnych nabożeństw domowych.
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Pamięć

Obrządek to jest pewna tożsam ość, w iara ta sam a, kom unia ta sam a. Obrządek to ze- wnętrzność, ale to jest historyczne dziedzictwo danego narodu (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 30).Obok wypowiedzi na temat „pluralizmu” obrządków jako tradycji narodowych pojawiają się stwierdzenia świadczące, iż moi rozmówcy nadają większą wartość obrządkowi wschodniemu:Chrześcijaństwo rozpoczęło się na wschodzie. Pierwszy obrządek był wschodni (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 30).Jednym z argumentów, jakie przedstawiali mi moi rozmówcy na potwierdzenie tezy o pierwszeństwie obrządku wschodniego, było odwoływanie się do czasów Rusi Kijowskiej:Bo to przecież Włodzimierz Wielki przyjął chrzest, wtedy ukraiński naród przyjął chrzest. Wtedy przyjęli grecki obrządek (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, wyw. 30).Świadomość historycznego pochodzenia Kościoła greckokatolickiego jako efektu unii brzeskiej jest wśród moich rozmówców bardzo nikła. Jeżeli fakt ten był przytaczany, to raczej unia ta postrzegana była jako powrót do rdzennej wiary niż jako stworzenie nowego Kościoła:I jak  Włodzimierz przyjmował katolicką religię, to wtedy Kościół był złączony z Rzymem.Ale potem nastąpiło takie rozdzielenie i nazw ali się prawosławni, a my grekokatolicy (siostra bazylianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Myślę, że moi rozmówcy reprezentują stanowisko, które można by nazwać na- tywistycznym6; charakterystyczne dla niego jest odwoływanie się do wydarzeń z początków kształtowania się narodu i kultury ukraińskiej. Pogląd ten zaczął odgrywać dużą rolę po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku. Wiązał się z poszukiwaniem tożsamości i odnajdywaniem ukraińskiej specyfiki kulturo- w e j w  kulturze staroruskiej. Pogląd na temat unii brzeskiej, która miałaby oznaczać powrót do „rdzennej” wiary, wymyka się dyskursowi, jaki toczy się wokół tego wydarzenia wśród historyków, przez niektórych z nich (historyków radzieckich i część ukraińskich) unia postrzegana jest albo jako polska ekspansja polityczna, albo jako próba powrotu do jedności kościoła chrześcijańskiego. Jest to niejako „trzecia droga” , która akcentuje niezależność i tożsamość oraz ciągłość ukraińskiej kultury (Hnatiuk 2003).
6 „Natywizm” — określenie dążeń do zachowania zagrożonej tożsamości kulturowej danej zbiorowości przez autoafirmację jej kultury. Ralph Linton definiuje natywizm jako „świadomą zorganizowaną próbę odrodzenia lub uwiecznienia przez część członków danej społeczności wybranych elementów jej kultury. Definicją tą Linton obejmuje bardzo szeroki zakres zjawisk kulturowych i zachowań społecznych: reakcję na zagrożenie rodzimej kultury przez kulturę obcą w sytuacji ich zderzenia, czemu towarzyszą konflikty interetniczne i stosunki dominacji — podporządkowania wynikające z nierów- noprawnych stosunków polityczno-ekonomicznych” (Słownik... 1987).
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Pamięć w kontekście tożsamości ma znaczenie pierwszoplanowe. „Nawet jeśli pamięć niezauważalnie zmienia przeszłość, służy ona za stałą ramę odniesień dla teraźniejszości, bez którejnie można oszacować znaczenia życia” (Hastrup 1997, s. 25).
Opozycja względem obcychGrekokatolicy, z którymi rozmawiałem, uważali swójobrządek za tę cząstkę tożsamości, z którą się identyfikują, nie przeciwstawiając go bezpośrednio obrządkowi Kościoła rzymskokatolickiego. Był on postrzegany przez pryzmat naturalnej różnorodności tradycji i kultur. Relacje względem prawosławia budują natomiast na zasadzie eklezjalnej opozycji katolicyzm — prawosławie.Zobaczcie, na przykład teraz ludzie mówią prawosławni, ale faktycznie to nie są prawosław ni. I jak  Włodzimierz przyjmował katolicką religię, to wtedy kościół był złączony z Rzymem. Ale potem nastąpiło takie rozdzielenie i nazw ali się prawosławni, a my grekokatolicy. (...) Faktycznie to tam ci [prawosławni] nie są prawosławni, a my praw o-sław ni faktycznie. Ale przed Bogiem jak  kto się nazyw a, to nie ma znaczenia. Gdyby oni [prawosławni] przyznali się do prawowitejcerkwi, to by nie było zupełnie różnicy (siostra bazy- lianka, ok. 80 lat, Żółkiew, wyw. 28).Moi rozmówcy pejoratywnie wartościują Kościół prawosławny, odwołując się do wydarzeń historycznych, takich jak chrzest Rusi czy rozłam Kościoła w XI wieku. To prawosławni uważani są za schizmatyków i odstępców od prawowitego Kościoła.Prawosławna Cerkiew nie uznaje papieża, oni mają swojego patriarchę i oni już nie mają tejjedności (siostra studytka, ok. 60 lat, Lwów, Ukraina, wyw. 30).Prawosławni umacniają obecnie swój negatywny stereotyp w oczach grekokatolików przez postępowanie niegodne, zdaniem moich rozmówców, człowieka religijnego:Ja  tak  sobie myślę: jak  by ten M oskal wierzył tak w Boga, to by oddał cerkwie, te krzyże, które poprzewracał przy drogach. A  oni niczego nie dali, oni tych biednych ludzi dręczyli (grekokatoliczka, 84 lat, W ola W ysocka, wyw. 24).Jednocześnie obok wyraźnie negatywnie postrzeganych prawosławnych, którzy według moich rozmówców byli w większości przyjezdnymi z terenów wschodniej Ukrainy, w rozmowach pojawiały się postacie osób niewierzących: wojskowych oraz miejscowych przedstawicieli władzy. Osoby te często są bohaterami opowieści, które można by zaklasyfikować jako „opowieści o nawróconych grzesznikach” ; nawrócenie się na „prawdziwą wiarę” następuje za przyczyną cudu, uzdrowienia itp.Tak więc moi rozmówcy budują swoją tożsamość, identyfikację religijną, z jednej strony odwołując się do korzeni własnejreligii, a z drugiejprzez przeciwstawienie się prawosławnym jako tym, którzy oderwali się od prawowitej, prawdziwej
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wiary. Umacniają swoją tożsamość, podkreślając odmienność względem obcych (prawosławnych), a także identyfikując się z pewną wspólnotą pochodzenia.
ZakończenieŻycie liturgiczne grekokatolików w latach 1945-1989 skoncentrowane było na pielęgnowaniu tożsamości katolika obrządku wschodniego. Państwo totalitarne, jakim było ZSRR, dążyło do unifikacji postaw i tożsamości także przez konkretny model działań rytualnych. Działania te mają charakter symboliczny i jednocześnie wybitnie wspólnotowy, przez przywołanie zdarzeń mitycznych i przeżycie ich na nowo oddziałują na postrzeganie rzeczywistości, jednocześnie utrzymując i utwierdzając podstawy ontologiczne świata. Delegalizacja Kościoła greckokatolickiego, która wiązała się przede wszystkim z zakazem sprawowania obrzędów religijnych, miała na celu pozbawienie wiernych owego fundamentu samo- określenia.Grekokatolicy przyjęli postawę aktywnejobrony swojejtożsamości, na którą składała się przynależność do wspólnoty Kościołów katolickich i wschodnia specyfika obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Życie liturgiczne, rozwijające się dwutorowo, odpowiadało tym dwóm komponentom. Uczestnictwo w nabożeństwach Kościoła rzymskokatolickiego utwierdzało wiernych w poczuciu przynależności do szerszej wspólnoty katolików, natomiast organizowanie potajemnych Służb Bożych, obchodzenie świąt w obrządku bizantyjsko-ukraińskim wiązane było z podtrzymaniem lokalnejkultury i ciągłości tradycji. Sam obrządek moi rozmówcy określają jako tradycję tworzoną przez ludzi; postrzegany jest on przez pryzmat różnorodności i zmienności, a jednocześnie przeciwstawiany aktom nadanym przez Boga, których charakter i treść jest niezmienna.Reasumując, można oprzeć się na następujących pozytywnych ustaleniach:1. Życie liturgiczne grekokatolików w badanym przeze mnie okresie było swoistym projektem zachowania tożsamości, który charakteryzuje inwencja i zaangażowanie wiernych w podtrzymywaniu tej sfery rytualnej. Synchroniczne uczestnictwo w dwóch obrządkach było związane z poczuciem identyfikacji z szerszą wspólnotą (katolików) i wspólnotą o charakterze lokalnym (grekokatolików).2. Obrządek moi rozmówcy postrzegali przez pryzmat różnorodności kulturowej, był on dla nich nośnikiem tradycji.3. Obrzędy o charakterze rodzinnym oraz ważne święta kościelne grekokatolicy obchodzili w obrządku bizantyjsko-ukraińskim, co świadczy o związku tego obrządku z konkretną lokalną tradycją.4. Tożsamość grekokatolików budowana była przez odwoływanie się do pamięci i wspólnoty pochodzenia oraz przez odniesienie do „znaczących innych” : prawosławnych i rzymskich katolików.
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Katarzyna Karwan
Między Ewą a Bogurodzicą

W swoim artykule postaram się pokazać, w jaki sposób moi rozmówcy, chrześcijanie obrządku wschodniego, tworzą obraz kobiety w relacji do dwóch paradyg- matycznych postaci: Matki Boskieji Ewy. Do zajęcia się tym tematem zainspirowali mnie rozmówcy z Kobylnicy Wołoskiej, od których usłyszałam o przepowiedniach królowejSaby, nazywanejteż przez nich Michaldą. We wsi znajdowało się kilka egzemplarzy Księgi Michaldy. Zawarte w niejprzepowiednie porównywalne są z nostradamusowymi i liczą ponad trzy tysiąclecia. W ich świetle kobiety nie powinny na przykład nosić spodni, co jest uznawane za przejaw obyczajowejdegren- golady, lecz spódnicę sięgającą za kolano (długości „trzy czwarte”). Mężczyźni z tejmiejscowości poddali mi to pod rozwagę w czasie jednejz rozmów. Pomyślałam, że za wyrażonym przez nich stosunkiem do tejczęści garderoby nie może się kryć jedynie sucha dyrektywa Sybilli. Nie wyciągając za daleko idących wniosków, postanowiłam od następnego wyjazdu zająć się tematyką kobiecą.Punktem wyjścia dla mojego tematu stały się rozmaite praktyki dotyczące życia i biologicznych zmian zachodzących w organizmie kobiety, takie jak wywód czy okresowe izolowanie menstruującej kobiety. Mimo przemian społecznych ostatnich kilkudziesięciu lat, szczególnie na Ukrainie, utrzymują się one z niezwykłą intensywnością. Ich uzasadnienia podawane przez rozmówców mają wspólny mianownik. Niektóre odnoszą się do grzeszneji nieczystejstrony kobiecejnatury, wiążąc ją symbolicznie z Ewą, inne natomiast sakralizują jej rolę, nawiązując do postaci Bogurodzicy.Zebrany materiał pochodzi z terenów zróżnicowanych pod względem etnicznym, narodowościowym, religijnym, o burzliwejhistorii. W tę zaś wplatane były często tragiczne losy jednostek, o których często sami z siebie opowiadali mi moi rozmówcy. Poza dwiema wsiami zamieszkanymi przez ludność prawosławną — Kalnikowem i Chotyńcem — ziemia jarosławska zdominowana jest przez ludność katolicką. Zamieszkują tu również grekokatolicy. Na ogół dla tutejszych ludzi grekokatolik jest tożsamy z Ukraińcem, katolik zaś oznacza Polaka. Między obiema grupami występowały i często wciąż się utrzymują silne antagonizmy. Na wzajem
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nych stosunkach zaważyła przeprowadzona w 1947 akcja „Wisła” , wymierzona w ludność ukraińską sympatyzującą z UPA. Ofiarami tejoperacji w znacznejmie- rze byli przypadkowi ludzie. Bywało, że przesiedlona ludność po latach powracała w rodzinne strony; nie było to jednak regułą. Na niedzielne nabożeństwo do jaro- sławskiejcerkwi zjeżdżają całe rodziny z przeciwnego krańca Polski, z Ziem Odzyskanych.Beskid Niski to historyczna Łemkowszczyzna, którejludność również została dotknięta w 1947 roku akcją przesiedleńczą. Mimo że Łemkowie nie stanowią je- dynejgrupy na tych terenach, zdecydowana większość moich rozmówców za nich się uważa. Są wśród nich zarówno grekokatolicy, jak i prawosławni. Niektórzy mówią o sobie jak o Ukraińcach, inni uważają się za Rusinów, jeszcze inni natomiast szczególnie mocno akcentują bałkańskie (bez precyzowania jakie konkretnie) korzenie Łemków.Tutejszy grekokatolicyzm sprawia wrażenie specyficznie ekumenicznego. Spotkałam się zarówno z grekokatolikami, którzy chodzą na nabożeństwa prawosławne, jak i z uczęszczającymi na msze rzymskokatolickie. Jednym ze źródeł takiego stanu rzeczy było, według mnie, metodyczne dyskredytowanie grekokatolicyzmu przez ostatnie półwiecze. Po 1945 roku cerkwie greckokatolickie przejmowało duchowieństwo prawosławne; w najgorszym razie stawały się oborami, owczarniami, czyli zwyczajnie je niszczono. Czasem przejmowane były również przez rzymskokatolickich duchownych. Do rzymskokatolickich świątyń grekokatolicy uczęszczali też, gdy byli zesłani na Ziemie Zachodnie.Przejęcie cerkwi przez prawosławnych lub katolików często było źródłem konfliktów. Niemniej w obliczu zagrożenia swojego obrządku greckokatoliccy wyznawcy odnajdywali się pod względem religijnym dzięki ekumenicznemu podejściu do innych obrządków czy wyznań. Pani Fedorczak, „ludowa” poetka z Wysowej, uczęszczająca na nabożeństwa zarówno do cerkwi prawosławnej, greckokatolickiej, jak i do kościoła, wyjaśniła to tak:Chodzę. Bo mi to nie przeszkadza. Bo ja  w tym widzę jedność. Prawosławny ksiądz teraz odprawia identyko te słowa, to sam o, co odprawiał kiedyś grekokatolicki. A  ja k  ja mam do kościoła nie chodzić, kiedy mnie wychował Kościół? (75 lat, W ysowa, Polska, wyw. 12).W powiecie gorlickim wybór katolicyzmu nie jest już tak oczywistą alternatywą dla grekokatolicyzmu, jak to było na ziemi jarosławskiej. Silnym konkurentem jest tu prawosławie. Na tych terenach można również spotkać zielonoświątkowców, świadków Jehowy, baptystów.Wiele nowego do moich badań wniosły wyjazdy na Ukrainę. Ziemie te wydają się bardziejnasączone duchowością, w znaczeniu, w jakim stosuje to pojęcie Włodzimierz Pawluczuk:Duchowość danejepoki czy społeczności jest zbiorem wierzeń i faktów, za pomocą których jednostka odnajduje sens. Dla określenia tak  rozumianej duchowości nie jest istotne, czy wierzenia owe i fakty dotyczą sfery stricte religijnej, czy też m ieszczą się one w sferze ideologii, filozofii, sztuki, obyczaju —  jeśli pełnią one funkcje soteriologiczne, tzn. funkcje odnajdyw ania sensu (Pawluczuk 1998, s. 115).
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Okazało się, że pewne praktyki i wierzenia są tu o wiele żywsze niż na badanych terenach w Polsce, gdzie rozmówcy często podawali mi raczejprzykłady zasłyszane od poprzednich pokoleń.Na Ukrainie na ogół nie są one nieracjonalnymi „przeżytkami” , lecz raczejpew- nymi działaniami i faktami, osadzonymi w szerszym kontekście życia ludzkiego, za pomocą których ludzie interpretują rzeczywistość. Po drugie, ogromną zaletą ukraińskiejstrony pogranicza była otwartość rozmówców na stawiane przeze mnie pytania, co znacznie ułatwiło mi prowadzenie rozmów. Każdy, dając wyraz serdeczności, chciał nas czymś poczęstować, a nawet coś nam podarować. Praktyka ta przybierała niekiedy formę imperatywu moralnego, którego zaniechanie uniemożliwiało szansę na rozmowę. W efekcie z badań wracałyśmy zaopatrzone czy to w cukierki, jabłka, orzechy, czy w obrazeczki świętych.Na pierwszym wyjeżdzie rozmówców wybierałam spośród ludności greckokatolickiej. Rozmówcy mieli w większości wykształcenie rolnicze, całe życie prowadzili gospodarstwo. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, przeważnie w starszym wieku, co nie było spowodowane moimi preferencjami, lecz raczej przemianami społecznymi; mianowicie wśród ludzi młodych grekokatolicyzm zanika. Moi rozmówcy tłumaczyli to względami praktycznymi, które odwodzą młode pokolenie od Cerkwi na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego. Bardzo często to także skutek zawierania małżeństw mieszanych. W praktyce, gdy jeden z partnerów jest katolikiem, w jego wyznaniu wychowywane są dzieci.Materiały zebrane na terenach Beskidu Niskiego pochodzą z rozmów z ludnością łemkowską, zarówno greckokatolicką, jak i prawosławną, obu płci, w wieku od 35 do 77 lat, bardzo zróżnicowaną pod względem wykształcenia. Wśród rozmówców jest rolnik po seminarium, emerytowany nauczyciel przedmiotów zawodowych, a teraz redaktor naczelny „Watry” , doktorantka teologii na KUL-u, sprzedawczyni sklepowa, dwie nauczycielki nauczania początkowego (z których jedna jest matuszką, czyli żoną prawosławnego księdza — swiaszczenni- 
ka), szwaczka, a zarazem poetka ludowa oraz staruszka z wykształceniem podstawowym.Na Ukrainie gros moich rozmówców stanowiły kobiety w wieku średnim i starsze, które częściejniż mężczyzn można było zastać w domach. Wykształcenie moich rozmówców także i tutaj było zróżnicowane. Rozmawiałam między innymi ze znachorką po szkole policyjnej, pracownicą urzędu miasta, ale również z prawosławną babcią mieszkającą w niemalże lepiance ocieplanej słomą, dla której poważniejszym dochodem jest zapomoga w wysokości 100 hrywien, otrzymywana dwa razy do roku z kościoła katolickiego. Na co dzień zaś staruszka sprzedaje na bazarze cebulki.Odniosłam wrażenie, że utrzymywanie się różnych wierzeń i zwyczajów dotyczących badanego przeze mnie problemu w mniejszym stopniu zależy tutajod wykształcenia. Nie traktowano ich jako „przesądów” czy „zabobonów”, jak często je określano po polskiejstronie granicy. Zdarzyło się tak na przykład wtedy, gdy zapytawszy ludową poetkę z Wysowej o zakazy sporządzania przetworów kulinarnych dotyczące menstruujących kobiet, usłyszałam, że wszystko to są wymysły
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80 Katarzyna Karwan

starszych ludzi i głupie, dziwaczne przesądy, które już dawno straciły rację bytu, w które nie należy wierzyć.Wśród moich rozmówczyń tradycyjny model rodziny, wedle którego mężczyzna utrzymuje dom, kobieta zaś sprząta, gotuje i wychowuje dzieci, uległ przeobrażeniom. Zapewne to przemiany obyczajowe i cywilizacyjne ostatnich dziesięcioleci sprawiły, że kobiety wzięły na siebie znaczną część obowiązków tradycyjnie uchodzących za męskie. Niemniej jednak kobiety, z którymi się zetknęłam, rozpatrują swoją „misję” przede wszystkim w kategoriach rodziny i ogniska domowego. Częstym zjawiskiem w ich życiu są patologie, takie jak alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdrada małżeńska. Konieczność utrzymania rodziny powoduje, że Ukrainki co pewien czas jeżdżą „na zarobek” do Polski. Rozmówczynie, niezależnie od wspomnianych wyżej typów doświadczeń życiowych, zachowywały wiarę w różne, wydawałoby się, archaiczne praktyki.

Rozmówczyni z Ko- zulki. Fot. I. Sawicka
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Interpretacja materiałów terenowych

W itaj, bo Tyś odrodziła nas, poczętych w grzechu.
A katyst do Przenajświętszej Bogarodzicy, ikos 10Przeprowadzone przeze mnie rozmowy zogniskowane są wokół różnych zjawisk związanych z życiem kobiety: menstruacją, ciążą, okresem połogu, a także dotyczących zachowania się kobiet w cerkwi. Zgromadzony materiał porządkuję według logiki interpretacji, wyznaczonejprzez postaci Ewy i Matki Boskiej. Przeważnie rozmówcy nawiązują do nich expressis verbis, czasem związek jest luźniejszy, a wskazują nań pewne symboliczne konotacje. W pierwszejkolejności omówię ten materiał, który prowadzi do Ewy, w dalszejczęści zaś zajmę się tym, co się wiąże z Bogurodzicą.

„Żinka rachuje się jako Ewa, E w a ...” (wywiad 21), 
czyli o implikacjach grzechu pierworodnegoWedług moich rozmówców istnieje wiele zachowań liturgicznych i obrzędowych, które obwarowują kobietę licznymi zakazami, począwszy od zakazu wchodzenia za ikonostas, po zakazy związane z menstruacją i ciążą. Biorę tu pod uwagę również zakaz pełnienia posługi kapłańskiejprzez kobiety oraz reguły dotyczące małżeństw samych kapłanów, zakazujące im ożenku po otrzymaniu święceń. Te działania, czy może w większej mierze ich interpretacja, nie stawiają kobiety na równi z mężczyzną na płaszczyźnie religijnej i na płaszczyźnie życia społecznego. Moi rozmówcy, pytani o ich przyczyny, często odwoływali się do większejskłonno- ści kobiet do grzechu, co z kolei uzasadniali biblijną opowieścią o grzechu pierworodnym Adama i Ewy. Kobieta ma więc dźwigać ciężar grzechu pierwszych rodziców, nieustannie smakując gorycz owocu z zakazanego drzewa. Dziedziczy ona winę za ten grzech w linii prostej od Ewy.Pierwszą grupą wspomnianych reguł stanowią reguły związane ze zjawiskiem menstruacji. Siej czas, sw ij czas jest dla kobiet okresem szczególnym. Miesiączkowanie jest obwarowane wieloma zakazami, których obecność bywa tłumaczona w najróżniejszy sposób. Zawsze jednak mają one charakter wyłączający z normalnego życia czy odizolowania od otoczenia. Z wypowiedzi rozmówców wynika, że menstruacja ma przede wszystkim negatywne konotacje. Łączenie je jze  zdolnością do prokreacji, z płodnością należy do rzadkości. Rozmówcy niemal automatycznie łączyli menstruację z pojęciem nieczystości, co ilustruje wypowiedź rolnika po seminarium, zamieszkałego w Hańczowej; zwraca on uwagę na długą tradycję takiego postrzegania kobiety:To z samego Starego Testamentu trzeba w ziąć, kobieta jest istotą nieczystą, nie obrażając w as. A  wiecie dlaczego? A  co jest co miesiąc? Organizm  kobiety się oczyszcza. I z te-
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go powodu jest uw ażana jako nieczysta (prawosławny, 35 lat, Hańczow a, Polska, wyw. 11).Samo pojęcie nieczystości rozmówcy rozumieli na różne sposoby. W najbar- dziejoczywistym znaczeniu chodziło o nieczystość fizyczną; niejednokrotnie spotykałam się z takimi wyjaśnieniami. Najczęściejpochodziły one od starszych rozmówczyń, których okres dojrzałości seksualnejprzypadał na czasy poprzedzające wynalezienie środków higienicznych, stosowanych współcześnie przez kobiety. Wówczas radzono sobie przy użyciu dostępnych materiałów, na przykład:(...) pozapychano sobie w atą. Kobiety niegdyś trusił [spodni —  rozmówczyni zwraca uwagę na fakt noszenia daw niejprzez kobiety wyłącznie spódnic —  K. K.] nie m iały i to ch lap a ło ... (prawosławna, 71 lat, G lińsk, Ukraina, wyw. 26).W przypadku, gdy krew miesiączkowa skapnęła na ziemię w cerkwi, swiasz- 
czennik musiał to miejsce wypalać i na nowo poświęcać. Wobec braku odpowiednich środków higienicznych lęk przed zabrudzeniem świątyni krwią musiał być silny. Niemniejwyjaśnienia nieczystości kobiecejwzględami higienicznymi często okazywały się zwodnicze, jak to było w przypadku wspomnianego rolnika, który po wyłożeniu mi powyższych racji, rozmawiając na temat nierównej pozycji mężczyzny i kobiety w kościele chrześcijańskim, stwierdził, iż jedną z jejprzyczyn jest właśnie menstruacja.Inne próby wytłumaczenia menstruacyjnejnieczystości kobiet odwoływały się do bardziejegzotycznych zjawisk. Bibliotekarka z Krechowa wprowadziła te rozważania na nowe i niezwykle interesujące tory, wypowiadając się w ten sposób o menstruującej kobiecie:W  tym czasie kobieta ma taką siłę proenergetyczną. Taką nieenergetyczną, no, taką zabiera energię, a n a w e t .  do cerkwi nie może iść, bo ona kiedy ma menstruację i ma energię nie pozytywną, a negatywną (prawosławna, 50 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 30).Być może interesującego wyjaśnienia pojawiania się wątków związanych z energiami dostarczyłaby analiza recepcji filozofii New Age w kulturze postkomu- nistycznejUkrainy1. Pragnę zaznaczyć, że takie wątki przywoływano także podczas rozmów ściślejzwiązanych z cerkwią, upiorami itd. Mówiono o specjalnym polu energetycznym wokół cerkwi — w zasięgu tego pola nie mogą przebywać upiory jako „osoby” obdarzone energią innego typu (o przeciwnym wektorze?). W taki sposób można więc znaleźć wspólny, energetyczny mianownik między upiorem a menstruującą kobietą.Kolejny typ wyjaśnień nieczystości kobiecejodwoływał się do pojęcia „grzeszność” . Kobieta podczas okresu powinna przestrzegać pewnych zakazów dotyczących zachowania się w cerkwi, gdyż wówczas:
1 Takie przypuszczenie nasunęła mi książka Włodzimierza Pawluczuka Ukraina. Polityka i mistyka, w której autor analizuje duchowość Ukrainy, uwzględniając pojawienie się w czasach postkomunistycznych nowych ruchów religijnych z charakterystycznymi dla nich pojęciami Energii, Logosu, Światłości, za pomocą których określa się Boga.

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 



Między Ewą a Bogurodzicą 83

Ona po prostu ma grzech. Dla niejfizycznie to nie będzie, tylko ona bierze na siebie ten grzech. Ona znowu grzeszy. Ona pozbywa się grzechu i znów zaczyna grzeszyć tym , że nieczysta zbliża się (prawosławna, 17 lat, G lińsk, U kraina, wyw. 25).Autorka powyższejwypowiedzi, siedemnastoletnia Olga, będąca moim „informatorem”, a zarazem „odźwierną” , prowadzącą mnie do kolejnych rozmówców w Glińsku, uzasadniając zakaz przyjmowania pryczastia (czyli Komunii Świętej) przez kobietę w czasie okresu, stawia między menstruacją a grzechem znak równości.Menstruująca kobieta, zbliżając się do sacrum, staje się grzeszna w dwójnasób: po pierwsze przez sam fakt menstruacji, która jest świadectwem jejgrzesznejnatu- ry, po drugie zbliżając się w takim stanie do obiektów „napełnionych” świętością. Korzenie grzechu, o którym mówi Olga, tkwią w raju:Po prostu ona grzeszna jest od narodzin, dlatego bo to Ewa przywiodła Adam a do grzechu, a nie Adam  Ewę. I dlatego kobieta, uw aża się, że ona jest bardziejgrzeszna niż mężczyzna. I przez to, że ona ma okres, tylko to, przez to uw aża się, że ona jest grzeszna (prawosławna, 17 lat, G lińsk, Ukraina, wyw. 25).Obarczanie winą za grzech pierworodny wyłącznie kobiety ma bogatą tradycję. W Biblii jest mnóstwo tekstów o zabarwieniu mizoginicznym, których sztandarowym przykładem są Mądrości Syracha, na przykład: „To od kobiety wywodzi się grzech i przez nią wszyscy musimy umrzeć” (Syr 25,24). Jak podaje Elżbieta Adamiak, apokryficzne pisma epoki międzytestamentowejutrzymane są w podobnym tonie. Na przykład w Życiu Adama i Ewy, apokryfie z I wieku, Ewa obwinia siebie o sprowadzenie na Adama śmierci. Z antykobiecych wypowiedzi słynął Tertulian. W jego oczach kobieta była „komnatą diabła” . Tę filozofię streszcza Adamiak w słowach: „Ewa jest reprezentantką kobiet, a że każdą kobietę utożsamia się z Ewą, każda z nas nosi jej winę” („Tygodnk Powszechny” , 2002, nr 49).Prawosławny teolog Paul Evdokimov stwierdza, że w tradycji rabinicznejmie- siączka jest konsekwencją obcowania Ewy z wężem (Evdokimov 1991, s. 195), stąd jest ona złowrogim elementem kobiecej natury. Pojawia się tu również element anormalnego statusu ontologicznego krwi menstruacyjnej, która broczy wbrew swej normalnej funkcji organicznej, co oznacza nieczystość, co powoduje, iż na płaszczyźnie symbolicznej łączy się ją ze śmiercią. Wprawdzie rozmówcy nie czynili aż tak daleko posuniętych symbolicznych analogii, jednak pewna świadomość tego, o czym pisze Evdokimov, daje o sobie znać w niektórych wypowiedziach. Oto jak wypowiedziała się na ten temat rozmówczyni z Tarasewa, malowniczej wsi położonej na południowy wschód od Lwowa:Ja k  my jesteśm y kobiety, to ta cała nieczysta krew z nas schodzi. To nie jest tak  krew, jak ona ma być, ja k  my się zadrapiem y, albo ja k .. .  To jest nieczysta, to co my m am y takie coś, że my kobiety m usim y takie być. Dlatego ta krew nazywa się nieczysta (prawosławna,69 lat, Tarasewo, Ukraina, wyw. 22).W badanym terenie krew menstruacyjna znalazła zastosowanie w magii miłos- nejjako remedium na zdradzającego partnera. Na Ukrainie jest to wciąż bardzo aktualna praktyka, która w Polsce wyszła już raczej z użycia, a o której dowiedzieć
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się można od starszych osób, opowiadających o przeszłości. Na Ukrainie żadna z moich rozmówczyń nie przyznała się do uprawiania tego rodzaju magii, jednak każda znała przypadki (bądź słyszała o nich) zapewnienia sobie w ten sposób namiętnej miłości partnera. Tak opowiedziała o tym Olga:Ze sw ojejkrw i ona może robie kom uś, szczególnie dziewczyny, kiedy mają okres, chłopiec, który tam  do drugiejidzie, zdradza cię, czy coś —  do kawy, do kaw y troszkę wkro- pic— Ja  znam  bardzo dużo dziewczyn, które próbowały (prawosławna, 17 lat, Glińsk, U kraina, wyw. 25).Krew menstruacyjna, dodana do napoju czy pożywienia, sprawia, że niewiernego mężczyznę „taka siła, tak jakby przywiązuje na miejscu obok ciebie” (prawosławna, 50 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 30). Krew brocząca wbrew swej organicznejfunkcji ma zatem moc przywiązującą „chorego” (na inne kobiety) mężczyznę i przywracającą go do stanu normalności. Stosunek do takiejpraktyki wśród rozmówczyń jest rozmaity. Jedne nazywają to „hrih” , inne zaś mówią, że „lepsze dolać troszkę tego swojego, niż przyjść z cmentarza i tą ziem ią...” (prawosławna, 75 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 24). Tytułem wyjaśnienia dodam, że obsypywanie ziemią z cmentarza jest inną praktyką magiczną, choć już nie ma tak jednoznacznejfunkcji. Bywa stosowane w celu uśmiercenia przeciwnika, niekiedy służy magii miłosnej.Menstruującą kobietę obowiązują liczne zakazy. Nie może robić pewnych przetworów kulinarnych, takich jak kiszenie ogórków, kwaszenie kapusty. Nie powinna sadzić pomidorów, kwiatów, ponieważ wszystko zgnije, zmięknie, zepsuje się. Słowem: przetwory się nie udadzą, skutek będzie przeciwny do zamierzonego. Rozmówczyni z Żółkwi opowiedziała mi o praktycznejstronie tych zakazów; współcześnie ich przestrzeganie wydaje się kłopotliwe i budzi wątpliwości. Jak się okazuje, jest na to sposób:M y teraz m am y kalendarz, kiedy co można siać i w te dni chodzim y i siejemy. Ja k  coś nam nie wychodzi, to może m ężczyzna posiać. Kapusty kw asić to nie m ożna. To ja  wiem po sobie. Jeden raz my kw asiłyśm y i ja  tak  taka byłam i mnie zgniła ta kapusta i tyle. One robią się całe miękkie, tak  gniją. To nie może być. Nie m ożna. To jest jakoś zw iązane z naturą.Coś w tym jest (prawosławna, 35 lat, Żółkiew, U kraina, wyw. 17).Kobiety w czasie okresu nie mogą podawać dzieci do chrztu. Może się to niekorzystnie odbić na późniejszym życiu dziecka, które będzie wydalać nadmierną ilość moczu, bo, jak przyznała żółkiewska znachorka, „ta dziecinka potem będzie sikać wieczorami i tyle” (prawosławna, 35 lat, Żółkiew, Ukraina, wyw. 17). Stosunek seksualny z miesiączkującą grozi też „wczepieniem się” w mężczyznę zarazy.Inna grupa zakazów dotyczących menstruującejzwiązana jest z zachowaniem się w cerkwi. Kobieta podczas okresu nie może przystępować do pryczastia, czyli do Komunii Świętej, całować Ewangelii, krzyża ani ikony. Przystępowanie do spowiedzi jest kwestią niejednoznaczną. Według niektórych kobieta nie powinna w tym czasie w ogóle chodzić do cerkwi. Jest bowiem „sera” , „mokra” , a takim nie wolno przestępować progu domu Bożego. Evdokimov podaje informację, że wchodzenia kobietom do świątyni podczas okresu zabronił sobór w Laodycei w 364 ro
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ku (Evdokimov 1991, s. 196). Generalnie, menstruująca jest nieczysta i powinna wystrzegać się kontaktu ze świętością:Ona nie zbliża się do świętego, nieczysta (prawosławna, 17 lat, G lińsk, Ukraina, wyw. 25).Usłyszałam przy tejokazji historię kobiety, która podczas okresu poszła razem z córką do cerkwi. W trakcie Służby Bożejusłyszała ganiący ją za to głos. Zdjął ją wielki strach, do tego stopnia, że już więcejw „stanie nieczystości” w cerkwi się nie pojawiła. Spotkałam się nawet ze stwierdzeniem, że żinka nie może być swia- 
szczennikiem  właśnie dlatego, że ma siej czas.Z nieczystością kobiety wiąże się zakaz wchodzenia za ikonostas, obowiązujący w cerkwi prawosławnej. Jego wyjątkowość polega na tym, że nie obowiązuje on jedynie w czasie okresu, lecz przez całe życie kobiety, jest on na nią nakładany z samego tytułu jej płci. Jedna z dwóch znachorek z Glińska, która sama według wielu mieszkańców tejwsi jest nieczysta, jako że leczy po zachodzie słońca, tak się wypowiedziała o przestępowaniu przez kobietę progu ołtarza:To jest ciężki grzech. Kobieta jest nieczysta. Ona ma okres i grzeszy. I w szystko to jest grzech. — A k ied y  kobieta nie ma okresu, też jest nieczysta? —  Nie m a, czy m a, to kobiety tam  nie chodzą. Nie m ożna (prawosławna, 75 lat, G lińsk, Ukraina, wyw. 28).Zdarza się, że pewne ustępstwa czyni się wobec starszych kobiet, po menopau- zie, natomiast chrzczone dziewczynki są związane zakazem. W przeciwieństwie do chłopców, których podczas chrztu swiaszczennik zanosi za ikonostas i oprowadza dookoła prestolu2, z dziewczynkami podchodzi tylko pod ścianę ikonostasu. Być może chodzi tu o pewien potencjał płodnościowy, sygnalizowany przez menstruację. Starsze kobiety są już go pozbawione, niemowlęta płci żeńskiejoczy- wiście nie.Zakaz wchodzenia za ikonostas jest dla rozmówców kolejnym przejawem pierwiastka Ewy tkwiącego w kobiecie, co stoi w opozycji wobec świętości bijącejz pre
stolu podczas Służby Bożej. Ilustruje to następująca wypowiedź:Nie, nie, tam  nie może być. Nie może być, bo tam  jest duże święte. Święte dary, ciało i krew Jezusa Chrystusa. Więc tam  takim  grzesznym nie droga tam . W edług prawa tam nie ma prawa iść (grekokatoliczka, 85 lat, Kulików, Ukraina, wyw. 19).Grzeszność kobiety i sacrum wzajemnie się wykluczają. Wydaje mi się, że teologia prawosławna, akcentująca raczej symbolikę życia niż śmierci (o czym świadczy chociażby akcentowanie Zmartwychwstania i eschatologicznego wymiaru święta Wielkanocy bardziejniż Męki Pańskiej), zachowaniami rytualnymi o takim kształcie szczególnie owo wykluczanie się podkreśla.Ciekawe są konsekwencje przekroczenia przez kobietę progu ołtarza. Bywa, że są odczuwalne dopiero po pewnym czasie, na tamtym świecie, gdy „Bóg pokarze za ten grzech” (prawosławna, 75 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 24).
2 Prestol — Tron Boży, nakryty specjalną szatą — antyminsem, stół znajdujący się za ikonostasem, stanowi najważniejszą część ołtarza.
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Zdarzało się jednak i tak, że na skutek przekroczenia zakazu nie trzeba było długo czekać. Rozmówczyni z Krechowa wspomniała o kobiecie, która „zaszła [za ikonostas — K. K.] i zaraz zaniemówiła. A  ot, zasłabła i umarła, i podejrzewali, że to od tego było” (prawosławna, 75 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 28).Inna duża grupa zakazów i nakazów, którym należy się podporządkować, dotyczy ciężarnych kobiet. Nie mogą one na przykład chodzić na wesela, ponieważ uznawane jest to za złą wróżbę dla nowożeńców i może ich pozbawić pomyślności na nowejdrodze życia. Bibliotekarka z Krechowa powiedziała wręcz o ciężarnejko- biecie, że bardzo ważne jest, by nigdzie nie chodziła, starała się nigdzie nie wychodzić, nigdzie w gości... „niechajnie idzie. Niech siedzi w dom u...” (prawosławna, 50 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 30).Skutki podobne do wizyty na weselu wynikają z obrania sobie ciężarnejza kumę. Spotkałam się także z zakazem odmawiania ciężarnejspełnienia jejżyczeń. W razie niezastosowania się do tego zakazu myszy mogą pogryźć ubranie.Ciężarna kobieta bywa traktowana jako osoba w stanie zwiększonejpodatności na ingerencję sił nieczystych. Według znachorki z Glińska brzemiennych kobiet czepia się wszelkie zło, bo zło chciałoby jejwydrzeć to, co ona ma w sobie. „A teraz więcejjest zła niż dobra” (prawosławna, 82 lata, Glińsk, Ukraina, wyw. 27).Może się ochronić przed złem w sposób dobrze znany magii ludowej, czyli obsypując chatę święconym makiem. Stanem, którego ciężarna powinna unikać, jest strach. Jeżeli przestraszy się ognia i zasłoni twarz rękoma, dziecko będzie miało czerwoną plamę na twarzy. Jeżeli zaś przestraszy się myszy, dziecko będzie mieć znamię (zwane myszką) w tym miejscu, za które złapała się matka. W wypowiedziach o strachu przeplatały się cały czas te same motywy: ogień i mysz. Kobieta ciężarna powinna także unikać cięcia, rąbania, siekania. Rozmówcy często opowiadali mi o żinkach, którym zawistna sąsiadka w złości wbiła siekierę w próg, dlatego ich dzieci rodziły się z zajęczą wargą. Od znachorki z Glińska usłyszałam historię o kobiecie tak nerwowej jak sam czort, która codziennie, na dwie, trzy godziny, zatykała sobie usta i buczała, przez co urodziła nieme dziecko.Dużo zakazów związanych z kobietą dotyczy okresu po rozwiązaniu. Zogniskowane są wokół tzw. wywodu, czyli obrzędu oczyszczenia kobiety po porodzie. Wywód, wywid, jest zwyczajem praktykowanym w kulturze tradycyjnej. Wśród grekokatolików, z którymi rozmawiałam w Polsce, zwyczajten zanika (przestrzegają go prawosławni w Zapałowie). Natomiast wśród wyznawców prawosławia, głównie na Ukrainie, wywodzenie kobiety po porodzie jest obowiązkowe. Kanonicznie powinno się odbywać czterdzieści dni po porodzie, w praktyce odbywa się podczas chrztu dziecka. Obrzęd ma źródła w Biblii, jak wyjaśniał absolwent seminarium, rolnik z Hańczowej:M atka Boska w czterdzieści dni po urodzeniu Jezusa przyprowadziła go do św iątyni, abydokonać czynu żydowskiego, czyli obrzezać Chrystusa, tak  jak  Żydzi to robili (prawosławny, 35 lat, Hańczow a, Polska, wyw. 11).Czas przed wywodem, niezależnie, czy jest to biblijne czterdzieści dni, czy dni do chrztu dziecka, jest dla kobiety okresem nieczystości. „Ona to wszystko jeszcze
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czuje” (prawosławna, 71 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 26). Nie przystępuje wówczas ani do pryczastia, ani do spowiedzi, a najczęściejsłyszałam o tym, że w ogóle nie może chodzić do cerkwi. Spotkałam się nawet ze stwierdzeniem, że nie powinna wychodzić nigdzie poza swoje podwórze. Do momentu chrztu dziecka wody po jego kąpieli nie można wylewać po zachodzie słońca, czy wynosić na dwór jego pieluszek. Nie powinno się również niczego innego z domu oddawać, czy wynosić, z obawy przed oddaniem spokoju dziecka. Może stać się ono płaczliwe, nie będzie jadło, ciągle je będzie cos bolało. Część zakazów pełni więc funkcję ochronną dla małego dziecka, które jako nieochrzczone narażone jest na działanie złych, nieczystych sił.„Nieczyste czepia się nieczystego” , jak stwierdziła Olga (prawosławna, 17 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 25), a nieczystość takiego dziecka bierze się z grzechu pierworodnego, który na nim spoczywa. Z drugiejstrony kobieta przed wywodem także znajduje się w stanie wzmożonejpodatności na działanie sił nieczystych. Stąd wynika tłumaczenie wywodu jako obrzędu nakładającego na nią pewien „parasol ochronny” , na co rozmówcy także zwracali uwagę. Tak jak kobieta wchodząc za ikonostas, ryzykuje utratę mowy czy nawet śmierć, tak zaniechanie pójścia na wywód może być brzemienne w skutki. Nie jest ona wtedy Bogiem oczyszczona, przez co może zyskać moc posługiwania się (czarną) magią i stać się wiedźmą. Z drugiej strony kobiecie często w ogóle przypisuje się większe predyspozycje do uprawiania magii, do bycia znachorką.Dlatego, bo kobiety mają ten okres i to kobieta bardziejsię nadaje na czarownicę, wiedźmę niż mężczyzna. Mężczyzna bardziejodnosi się do świętego (prawosławna, 17 lat,Glińsk, Ukraina, wyw. 25).W linii żeńskiejprzechodzi dar leczenia modlitwą, uprawianie znachorstwa. Spośród wnucząt znachorki z Glińska taki dar otrzymały tylko jejwnuczki. Podobnie jest z grzechem, który jest dziedziczony do siódmego pokolenia. Czasami jednak kładzie się nacisk na szczególną podatność na dziedziczenie go w linii żeńskiej.Powiązanie miesiączki z nieczystością i skalaniem jest znane tradycji żydowskiej: menstruacyjne krwawienie jest karą, jaką Ewa poniosła za „rozlanie krwi Adama” , czyli spowodowanie jego śmierci w następstwie zjedzenia zakazanego owocu (Unterman 2000, s. 200-201). Jak pisze Magdalena Zowczak, w średniowieczu wierzono, że miesiączkę mieli także Żydzi jako karę za ukrzyżowanie Chrystusa (Zowczak 2000, s. 154).Grzeszna, choć nie zgrzeszyła, kobieta żyje w żalu za ów grzech i tym naznaczona jest jejobecność w cerkwi. Rozpustna z założenia, gorącą pobożnością dąży do odkupienia tych apriorycznych osądów. Powiązanie kobiety z Ewą jest jednak tylko jedną stroną medalu. Z drugiejstrony bowiem widnieje Matka Boska, określająca kobiecość i naznaczająca życie moich rozmówczyń w określony sposób.
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„Ona była ze wsich na świecie najczyściejsza” (wywiad 27) 
—  czyli co łączy kobietę z BogurodzicąW terenie spotkałam się z wieloma praktykami mającymi związek z Bogurodzicą; są to działania raczejo charakterze nakazów niż zakazów, mają charakter bar- dziejpozytywny niż negatywny. Praktyki, na których chciałabym się skupie, ściśle wiążą się z cerkwią, a przez uświęcenie zyskują status rytuałów. Mam tu na myśli nakaz noszenia chusty i pozostawania kobiet w cerkwi po lewej stronie. Powrócę również do kwestii wywodu i przedstawię jego związek z Matką Boską.Pierwszą kwestią, którą chciałam omówić, jest rzecz rzucająca się w oczy od razu, gdy podczas nabożeństwa wejdzie się do cerkwi. Otóż kobiety stoją po lewej stronie nawy głównej, mężczyźni zaś po prawej. Precyzja, z jaką jest to przestrzegane, bywa różna, zdarzają się drobne przemieszczenia między stronami, na ogół jednak wierni znają swoje miejsce w domu Bożym i stosują się do tego podziału. Racje przypisywane przez rozmówców takiemu stanowi rzeczy są różne. Najczę- ściejuzasadniają to rozmieszczeniem ikon w ikonostasie. Po prawejstronie pre- 

stolu znajduje się ikona Jezusa Chrystusa Zbawiciela, po lewejzaś — Matki Bożej Hodegetrii. Odzwierciedleniem tego ma być podział przestrzeni w cerkwi według płci. Reguła ta funkcjonuje analogicznie w odniesieniu do pary młodejidącejdo ołtarza. Panna młoda znajduje się po lewej stronie względem partnera.Inne wyjaśnienie tego zagadnienia posiłkuje się wartościowaniem stron zarówno w perspektywie sakralnej, jak i w życiu codziennym. Rolnik z Hańczowej(po seminarium) stwierdził, że podobnie jak człowiekowi bliższa jest prawa ręka, tak Bogu milsza jest prawica. Stąd Syn Boży i analogicznie do niego mężczyźni w cerkwi zajmują tę stronę. Pewna rozmówczyni wywodzi zależność między prawą a lewą stroną z tradycyjnego podziału pracy w rodzinie:Mężczyzna to jest prawa ręka kobiety. M ężczyzna to jest budowanie rodziny, mężczyzna. Kobieta jest b a rd zie jta k a .. .  nie zajmuje takiego miejsca jak  m ężczyzna. B a rd zie jta k a ... mężczyzna silny, a kobieta t a k a .  Pierwsze miejsce ma wszędzie m ężczyzna. M ężczyzna ma być gospodarzem w rodzinie (prawosławna, 50 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 30).Kolejną praktyką jest obowiązek noszenia chusty przez kobiety. W badanym przeze mnie terenie obowiązek jej noszenia nie dotyczy jedynie kobiet w starszym wieku. Przypisywane chuście funkcje są różne, niekiedy dość zaskakujące. Pytane o chustę rozmówczynie najczęściejodwołują się do przykładu Matki Boskiej, który czerpią z jej przedstawień, tj. ikon i obrazów:Taka każda kobieta powinna chodzić z nakrytą głową, bo M atka Boska m iała przykrytą głowę. No i tak my kobiety powinnyśm y chodzić z przykrytą głową. I do cerkwi powinnyśm y chodzić z przykrytą głową i w szędzie, bo M atka Boska wszędzie jest z przykrytą głową (prawosławna, 69 lat, Tarasewo, Ukraina, wyw. 22).Przykrywanie głowy ma być praktykowane na znak nałożenia przez małą Maryję chusty, rodzice bowiem oddali dziewczynkę „na slużbu do cerkwy” (prawosławna, 17 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 25), gdy miała siedem lat. Sugeruje to, że
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chustę miałyby nosie nie tylko kobiety, ale i młodsze dziewczyny, jednak tylko kilkakrotnie spotkałam się z tym w terenie. Jedna z interpretacji, jakie usłyszałam, mówi, że dziewczyna powinna okryć się chustką w wieku piętnastu lat. Autorka tej koncepcji z zażenowaniem wypowiadała się na tematy kobiece, przyznała jednak, że zawiązywanie chustki na głowie jest związane z wystąpieniem pierwszejmie- siączki. Być może takie tłumaczenie wyda się jaśniejsze w świetle wypowiedzi ekscentrycznej znachorki z Żółkwi, twierdzącej, że:W  wieku trzynastu, czternastu lat, to jest taka energetyczna pępowina, która się rujnuje, chłopca z m atką. I w wieku trzynastu lat on ode mnie odchodził [mówi o swoim synu —K. K .], a dziewczynki z m atką to przez całe życie, kiedy nawet umrze, ona trzyma, ile ona ma sw ojejenergii (prawosławna, 40 lat, Żółkiew , Ukraina, wyw. 16).„Energetyczna pępowina” — trzymając się terminologii zastosowanejprzez rozmówczynię — łącząca matkę z córką nie ulega według niejrozpadowi, gdyż „dziewczynka to jest nieczyste zdaniem Biblii, bo ona ma miesiączkę” (prawosławna, 40 lat, Żółkiew, Ukraina, wyw. 16). W chwili więc, gdy następuje rozpad tej więzi w przypadku chłopców, dziewczynka jest w wieku, na który przypada pierwsza miesiączka. To podtrzymuje jejwięź z matką, wyzwala siły energetyczne, przed którymi ma chronić innych chusta.Przeważały jednak wypowiedzi świadczące o tym, że momentem, od którego ów nakaz obowiązuje, jest zamążpójście. Wtedy panna młoda, na co wskazywali rozmówcy, także idzie na wywód i odtąd obowiązują ją inne prawa. Dokonuje się przejście, dziewczyna zmienia stan, staje się kobietą, czego symbolem jest właśnie chusta.Kwestią sporną jest zakres przestrzenny obowiązywania omawianego nakazu. Według niektórych rozmówczyń jest to nakaz bezwzględny; kobieta powinna zawsze nosić chustę, zarówno w cerkwi, jak i w domu. Noszenie chusty uzyskuje tu wymiar silnie religijny, jest działaniem na wzór Matki Bożej. Odejście od tego nakazu jest obrazą Boskiego autorytetu, ignorancją wobec tradycji. Zaniechanie noszenia chusty groziło ostracyzmem społecznym, co staruszka z Wysowej, zapytana o konsekwencje takiego czynu, wyraziła słowami: „O to by zakatrupili” (gre- kokatoliczka, 77 lat, Blechnarka, Polska, wyw. 14).Inni twierdzili, że obowiązek zakrywania głowy dotyczy tylko przestrzeni cerkiewnej. O jego mocy można się przekonać, wchodząc do ukraińskich cerkwi czy monastyrów. Nie można bowiem przekroczyć ich progu, nie zarzuciwszy czegoś na głowę. Należy też zasłonić ramiona i nogi.Kolejnym wyjaśnieniem sensu noszenia chustki przez kobiety są funkcje apo- tropeiczne, jakie pełni ona według moich rozmówców. Uważają oni, że na kobietę w cerkwi czyha wszelkie zło i najróżniejsze choroby. Mogą ją boleć zęby, może ją boleć ucho. Ochronić ją przed tym może właśnie chusta emanująca pozytywną energią.Obowiązek nakrywania głowy ma korzenie w Piśmie Świętym. W Pierwszym Li
ście do Koryntian św. Paweł tłumaczy mężczyznom, że nakrywanie przez nich głowy podczas modlitwy jest hańbiące, jako że mężczyzna jest obrazem i chwałą Boga
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(1 Kor 11,2-16). Jednocześnie za hańbiące uznaje odkrywanie głowy przez kobiety, które są „odblaskiem mężczyzny” . Kobieta powinna albo nakryć głowę, albo się ostrzyc, co jednak również jest dla niejhańbiące. Chusta dla św. Pawła jest znakiem poddania kobiety mężczyźnie. W Dekrecie Gracjana3, jak pisze Elżbieta Adamiak, „obowiązek nakrycia głowy welonem przez kobiety był uzasadniony brakiem obrazu Bożego w kobiecie: quia non est imago Dei" („Tygodnik Powszechny” , 2002, nr 49). Sens zawarty w Pierwszym Liście do Koryntian ujawnia się w niektórych wypowiedziach rozmówczyń stwierdzających, że w przeciwieństwie do mężczyzny kobieta oddaje Bogu cześć, nakrywając głowę i okazując tym samym pokorę. Jedna z rozmówczyń zwróciła uwagę na niestosowność noszenia krótkich włosów przez kobietę. Przez to bowiem upodabnia się ona do mężczyzny. Standardy wyznaczyła także i pod tym względem długowłosa Maryja.Chustę nakłada na głowę kobiety swiaszczennik w trakcie wywodu. Jeszcze bardziejprzybliża to żinkę do postaci Matki Boskiej, z którejdoświadczenia, według rozmówców, bierze się cała praktyka wywodzenia kobiety po urodzeniu dziecka. Na pamiątkę oczyszczenia Matki Boskiejczterdzieści dni po Bożym Narodzeniu, 2 lutego, obchodzi się święto Oczyszczenia NajświętszejMarii Panny, w katolickiejkulturze ludowejznane jako dzień Matki BoskiejGromnicznej. Ma ono duże znaczenie dla życia samych kobiet. Bywa wręcz nazywane ich świętem, gdyż wówczas wolno im wykonywać czynność, zabronioną przez cały rok. Według poetki z Wysowej tego dnia:To kobieta może tylko raz w roku świecić, trzymać w ręce, podczas Ew angelii, w cerkwi świeczkę. To jest wielkie święto kobiet (75 lat, W ysowa, Polska, wyw. 12).Rozmówczynie podkreślały, że kobieta, podobnie jak Matka Boska, ma znajdować spełnienie w macierzyństwie. O jego roli w życiu moich rozmówczyń świadczą różne zakazy i nakazy, którymi „stan błogosławiony” jest obwarowany. Niech świadectwem tego będą również słowa:To jest cel, rozum iesz, to jest cel, na co ludzie czekają. Znajecie, jak  jest u ludzi taka depresja, że niczego nie chce, ale jednocześnie tu jest taka m aleńka istota, którejty potrzebna i ona tobie potrzebna. Dziecko to wielka siła, jaka by ona nie była (prawosławna, 35 lat, Żółkiew, U kraina, wyw. 23).Według Zofii Sokolewicz dla kultu maryjnego w polskiejkulturze ludowej, mającego wiele cech wspólnych z religijnością innych ludów słowiańskich, charakterystyczny jest jego aspekt matczyny i płodnościowy (Sokolewicz 1988). Jeżeli kobieta na drodze macierzyństwa realizuje swójcharyzmat, wyznaczony doświadczeniem Matki Boskiej, to w świetle wypowiedzi moich rozmówców jej rola w cerkwi jest dość upośledzona. Jakie funkcje bowiem może pełnić żinka w cerkwi? Najczęściejją sprząta, uważając jednak, by nie zbliżyć się do prestolu, może być
3 To pierwszy zbiór prawa kanonicznego, spisany około 1140 roku przez mnicha Gracjana, systematyzujący ogromny materiał prawny i przez wiele stuleci pełniący funkcję podstawowego podręcznika do nauki prawa kanonicznego (źródło: www.pater.kul.lublin.pl).
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także kasjerką czy skarbnikiem. Tak więc jeśli chce się bardziejpoświęcić życiu parafialnemu, pozostają jejfunkcje administracyjne4. Okazuje się, że kobiety chętnie takie funkcje pełnią, chcąc wyrazić swoje religijne zaangażowanie.W badanym terenie, co podkreślali rozmówcy, cerkiew można opisać słowami Elżbiety Adamiak: „To wspólnota złożona w przeważającejczęści z kobiet, ale kierowana wyłącznie przez mężczyzn” (Adamiak 1999, s. 113). Ciekawym wyjaśnieniem wysokiejfrekwencji kobiet na nabożeństwach jest stosunek mężczyzn do prac wykonywanych przez żinki, przedstawiony mi przez Olgę:Oni uw ażają, że gotować jedzenie i prać ubrania, zajm ować się dziećmi, to nie jest praca. N asi Ukraińcy, mężczyźni, uw ażają, że to nie jest praca (prawosławna, 17 lat, Glińsk, U kraina, wyw. 25).Mężczyźni, ciężko pracujący cały tydzień, w niedzielę odpoczywają w domu i to kobiety przejmują obowiązek wychowania religijnego dzieci, prowadzając je do cerkwi. Regułą na badanym terenie jest to, że właśnie kobiety, przeważnie mamy, czasem babcie, uczą dzieci modlitw:Kobieta ma w iększą odpowiedzialność. Ona ma dzieci. Mężczyzna u nas tak  nie. U  nas w większości m am a za dziećmi. Ot jest dwoje, mężczyzna i kobieta, i dziecko. Um iera tato —  dziecko m a jeszcze mamę. Jak  umiera m am a, rzadko kiedy tato zastąpi dziecku mamę (grekokatoliczka, 60 lat, Kulików, U kraina, wyw. 18).Ideał kobiety, według moich rozmówczyń, sprowadza się do cech wiążących 
żinkę z Matką Boską. Według cytowanejpowyżejrozmówczyni, kobieta ma być 
„dobroju mamaju [dobrą mamą — K. K.], terpity, znaczy cierpieć... Plotkami nie zajmować się, cudzych mężczyzn nie przywabiać, czużołostwu [cudzołóstwem — K. K.] nie zajmować się” (grekokatoliczka, 60 lat, Kulików, Ukraina, wyw. 18). Kobieta powinna być pokorna, miłosierna i przede wszystkim dużo się modlić: o zdrowie, o szczęście i pomyślność dla całej rodziny.Wiele z tych modlitw kierowanych jest właśnie do Matki Boskiej, gdyż w boskim panteonie występuje ona w roli mediatora, dobrze znanej z wszelkich przedstawień 
Deesis. Ta sama mieszkanka z Kulikowa tak opisała tę funkcję Bogurodzicy:Nam  tak ksiądz powiedział: Jak  w y gdzieś staracie się, chcecie do pracy, to naczelnika, prezesa w y nie znacie. W y szukacie kogoś, kto jego zna, by za was poprosił. Tak dla nas jest M atka Boska. M y grzeszni, do Boga nie m am y takiej siły, to my zwracam y się do M atki Boskiej, a ona do swojego syna daje nasze prośby (grekokatoliczka, 60 lat, Kulików, U kraina, wyw. 18).Możliwe, że właśnie dzięki swejmediacyjnejfunkcji Bogurodzica jest osobą tak bliską moim rozmówcom, szczególnie kobietom. Jako święta, jako kobieta, jako Matka Boga jest dla nich gwarancją, że ich modlitwy zostaną wysłuchane. Ponadto życie religijne w świecie obwarowanym różnymi przepisami mogłoby być dla kobiet niezrozumiałe. By nie pozbawić tego świata sensu, trzeba odnaleźć rządzącą
4 Teoretycznie zakres ról, jakie kobieta może odgrywać, jest nieco szerszy, o czym pisze Elżbieta Adamiak, jednak tak wygląda praktyka życia ludzi, z którymi rozmawiałam.
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nim regułę. Wydaje się, że właśnie Bogurodzica pełni tę funkcję, stanowi o sensie różnych zakazów i nakazów, a przynajmniejpozwala odnaleźć w nich charakter pozytywny.Zebrane materiały pokazują, że wizerunek kobiety jest wśród moich rozmówców kształtowany przez postaci Ewy i Matki Boskiej. O tym, do którejz nich zostanie ona porównana, decyduje pełniona przez nią funkcja społeczna oraz okres życia, w jakim się aktualnie znajduje, na przykład podczas menstruacji i połogu kobieta porównywana jest do Ewy. Z kolei takie działania, jak noszenie chusty czy wywód uznawane są za analogiczne do praktyk podejmowanych przez Matkę Boską, a więc za uświęcające kobietę.
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Ilona Sawicka
Chrześcijan obrządku wschodniego 

stosunek do śmierci

Relacje między żywymi a zmarłymi. Przyczyny kontaktówArtykuł poświęcam przedstawieniu wierzeń i praktyk religijnych związanych z przekonaniem prawosławnych i grekokatolików zamieszkałych w obszarze wie- lowyznaniowym o wzajemnych kontaktach żywych ze zmarłymi. Moi rozmówcy zwyczaje związane ze śmiercią i pogrzebem motywują głównie troską o dalsze losy zmarłych. Są oni przekonani, iż kres ziemskiego życia nie oznacza, iż całkowicie zerwane zostają relacje z ich bliskimi zmarłymi. Żywi nie tracą również wpływu na to, co dzieje się z tymi, którzy odeszli. Śmierć nie decyduje o tym, iż zmarli przestają być obecni w świecie żywych. Dusze zmarłych, mając ku temu ważną przyczynę, mogą się w tejrzeczywistości pojawić. W każdejprzytaczanejprzez rozmówców historii obecność duszy jest konkretnie uzasadniana. Zazwyczajświadczy o tym, iż dusza potrzebuje czegoś, by osiągnąć spokój, a gdy to otrzyma, przestaje niepokoić żywych. Dostrzeżenie przejawów bytności dusz na ziemi jest według moich rozmówców niezwykle trudne, a inicjatywa „spotkania” winna zawsze wyjść ze strony zmarłego. Rozmówcy mówili mi, że zmarli najczęściej pojawiają się w snach. Ich obecność rozumiana jest realnie, jako wyraz woli zmarłego, dla którego jest to najlepsza forma kontaktu i skierowania prośby do żywych. Zmarli nie zawsze formułują je wprost, jednak rozmówcy przypadki, kiedy śnią im się zmarli, tłumaczą najczęściejtym, iż dusza domaga się modlitwy lub odprawienia za nią mszy, co ma jejpomóc w dostąpieniu zbawienia lub zmniejszeniu cierpień. W zasadzie wszyscy rozmówcy deklarowali, iż jeśli przyśni się im zmarły, modlą się za niego, gdyż „te letkie grzechy odkupiają swoje naszymi modlitwami” (grekokatoliczka, ok. 70 lat, Żółkiew, Ukraina, wyw. 24), zamawiają również mszę. Nabożeństwo za zmarłego uważane jest za bardzo skuteczne, na co dowodem jest to, iż po tych zabiegach nawet powtarzające się regularnie sny ustają.
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Równie ważną przyczyną powodującą, iż zmarli mogą powracać na ziemię, jest potrzeba przebaczenia grzechu, którego dopuścił się za życia zmarły. Dobrą ilustrację może stanowić tu opowieść o matce; nie chciała ona zgodzić się, by jedyna córka poszła do klasztoru. Jejsprzeciw wobec postanowienia córki był strasznym grzechem, z tego powodu matka po śmierci nie mogła zaznać wiecznego spokoju. Nie pomagały nawet msze i modlitwy córki odmawiane wraz z mniszkami. Matka osiągnęła spokójdopiero wówczas, gdy córka wybaczyła jejwinę (grekokatoliczka, ok. 60 lat, Turynka, Ukraina, wyw. 20).Zmarli mogą również niepokoić żywych, gdy ci nie spełnili ich życzeń co do pochówku1. Najczęściejdotyczą one wyposażenia trumny, zwłaszcza osobistych rzeczy zmarłego, jakie chciałby on zabrać ze sobą na tamten świat. Może to być na przykład czapka, o którą upomina się zmarły ojciec, modlitewnik i okulary babki, które będą jejpotrzebne do czytania również w zaświatach, czasem butelka wódki, jeśli zmarły za życia przejawiał szczególny pociąg do alkoholu. Przedmioty, o które upomina się zmarły, są zakopywane na cmentarzu, bezpośrednio przy grobie, jednak nie są już chowane do samejtrumny. Zabiegi te są na tyle skuteczne, iż powodują, że zmarli nie pojawiają się w ięcejw  snach. Inny interesujący sposób przekazania zmarłemu tego, o co się upomina, przedstawiony został w przytacza- nejskądinąd często historii o za ciasnych butach, które ma na sobie nieboszczyk:A  późniejto było, przyśniło się. Ona pochowała córkę i kupiła takie małe m eszty jej, to jeszcze była dziewczyną ta córka, co um arła. Ale już jakoś tam  zasadzili na nogi i tak ją  pochow ali. I ona, śni się jej jednej nocy, drugiej nocy, mówi, że w ten i w ten dzień będą chować takiego Iw ana, tam  będą jego prowadzić. Wojskowy umrze i jego będą prowadzić. „Kup mnie m eszty, bo te meszty, co ty mnie kupiła, to one są mnie za ciasne. A  kup mnie większe m eszty i dajtam  temu Iwanowi, bo ja  z tym Iwanem pójdę do ślubu” . I m am a kupiła te meszty i w ten dzień poszła tam koło cm entarza, gdzie tam  jej się śniło i prowadzili tego wojskowego i ona wstrzym ała ten pogrzeb i pytała się, czy on się nazywa Iwanem, i mówiła, że córka jej się śniła i mówiła kupić meszty i dać temu Iw anu, bo ona pójdzie z nim . I oni w zięli te meszty i jem u położyli (rzymska katoliczka, ok. 70 lat, Żółkiew, U kraina, wyw. 252).Niewywiązanie się z obietnicy danej zmarłemu może dotyczyć również opieki nad rodziną, kiedy to na przykład najstarszy syn, mający zastąpić nieżyjącego gospodarza, zaniedbuje swoje obowiązki, nie troszczy się o rodzinę i dobytek. Zmarły swoim pojawianiem się przywołuje go zwykle do porządku, a okres, kiedy przestaje się ukazywać, mija wraz z roczną żałobą. Zdarza się również, iż nieżyjący gospodarz sam zjawia się, by pilnować dobytku przed złodziejami lub pomagać przy pracy rodzinie, która nie radzi sobie z obowiązkami. Historia taka bywa przywoływana przy okazji opowieści o mężu przychodzącym po śmierci do żony, by pomagać jej mleć w żarnach. 1 2
1 Danuta Serkowska podaje analogiczne przyczyny powracania zmarłych według relacji mieszkańców Podola (Serkowska 2003, s. 202).2 Wszystkie cytaty z wywiadów są w moim tłumaczeniu.
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Pojawienie się zmarłego może stanowić również ostrzeżenie dla żywych. Część rozmówców twierdzi, iż zawsze, gdy śnią im się określone osoby, dzieje się coś złego. Jednocześnie w niektórych przypadkach ich pojawienie się może zapowiadać pozbycie się kłopotów, rozwiązanie poważnego problemu. Nieraz zmarły przychodzi w snach, w których radzi, jak należy zachować się w danejsytuacji. Rozmówcy korzystają z tych rad i, jak podkreślają, zawsze wychodzi im to na dobre. Tak więc zmarli, mimo nieobecności na tym świecie, mają realny wpływ na kształtowanie wydarzeń i decyzje podejmowane przez żywych.Zmarli mogą komunikować się z żywymi również po to, by wyrazić wdzięczność za to, co dla nich uczyniono. Może to być wystawna stypa, urządzona zgodnie z życzeniem zmarłego, lub uporządkowanie grobu, lecz najczęściejpodziękowania z zaświatów dotyczą modlitwy, która pomaga duszom zmarłych odnaleźć się na tamtym świecie.Osobną kategorią zmarłych powracających na ziemię są matki, które zostawiły małe dzieci wymagające opieki3. Licznie przywoływane są historie dotyczące powrotów matek na ziemię po to, by karmić piersią niemowlę, uspokajać je, gdy płacze. Jak wyjaśniali moi rozmówcy, matka może być widziana jedynie przez swojego potomka. Przychodzi w nocy tak, by jejobecność nie była dostrzeżona, jednak po zachowaniu dziecka można stwierdzić, iż nadal interesuje się jego losem.Zmarłymi, na których los zasadniczy wpływ mają żywi, są małe nieochrzczone dzieci. Ich status jest nieokreślony, gdyż nie zdążyły w pełni wejść do ludzkiejspo- łeczności. Mimo iż, jak się powszechnie uważa, dzieci takie „nie zdążyły nagrze- szyć” , noszą ciężar grzechu pierworodnego, który może zostać zmazany dopiero przez chrzest. W przeciwnym razie przed dzieckiem zamknięta jest droga zbawienia, jest ono skazane na pozostanie na ziemi. Z tego właśnie powodu bardzo dba się o to, by nie dopuścić do śmierci dziecka bez chrztu. W razie konieczności ochrzcić je może każdy chrześcijanin, używając do tego nawet niepoświęconejwo- dy. Zdarzają się również przypadki, iż dziecko, które umrze zaraz po porodzie, bez chrztu, jest chrzczone już po śmierci. Ma to zapewne zapobiec przywoływanym często sytuacjom, kiedy to z przydrożnych drzew odzywają się błagalne głosy dzieci proszące o chrzest.On szedł, jak  ten krzyż do U ścia , a nad jego głową, ale on już wiedział o tym , krzyczy coś na niego: „krztu, krztu” . A  on już wiedział, bo się bierze wtedy czy chusteczką jakąś, czy szm atką na to krzyżm o. (...) No i on rzucił to i znikła ta chusteczka jego i przestało, ale od razu powiedział: „W  imię Ojca i Syna, n ie ch cib ę d z ie A d a m iE w a ” , to tak, jakby to dziecko ochrzcił, no. No, gdzieś kobieta powiesiła dziecko i ono prosiło krztu (grekokatoliczka, lat 81, Kunkowa, Polska, wyw. 18).

3 Por. Serkowska 2003, s. 196. W pracy tej autorki odnalazłam liczne analogie do zebranego przeze mnie materiału, jednak badane przez nas zagadnienia nie do końca się pokrywają, gdyż Serkowska zanalizowała uzyskane informacje pod kątem obawy i lęku, jaki zmarli wywołują u żywych.
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Wypowiedziana formuła chrztu zapobiega dalszemu pojawianiu się dziecka. Ponadto, podobnie jak inne ochrzczone już dzieci, trafia ono prosto do nieba, gdyż tak jak one nie miało jeszcze możliwości w żaden sposób zgrzeszyć.Z czasów II wojny światowejprzywoływane są opowieści o zmarłych, którzy ukazywali się rodzinie, by zawiadomić ją o własnejśmierci. Żywi mają wówczas wrażenie, iż nieobecny członek rodziny zjawił się właśnie w domu, iż zwraca się do nich, przywołuje ich, jednak nigdzie nie można go dostrzec. Wkrótce po tym zdarzeniu przychodzi wiadomość, iż dana osoba zmarła, a chwila śmierci zbieżna jest z tą, kiedy domownicy odczuwali obecność tejwłaśnie osoby. Związane jest to być może z wierzeniem, iż po śmierci dusza przez pewien czas pozostaje w swoim domu. Wydaje się, że odległość miejsca, w którym nastąpiła śmierć, od domu zmarłego nie stanowi tu przeszkody.
Przejawy obecności zmarłych. Rodzaje kontaktówLiczni rozmówcy wyrażają przekonanie, że dusze zmarłych z chwilą śmierci nie odchodzą z tego świata, lecz przynajmniejprzez jakiś czas pozostają w miejscach, z którymi byli związani za życia. Powszechne jest przekonanie, że dusza przebywa na ziemi jeszcze przez czterdzieści dni po śmierci, może wówczas obserwować żywych, jednak sama nie jest widziana. Z tego powodu najczęstszą formą kontaktu, z którejkorzystają zmarli, są sny. Zmarli w snach mogą formułować konkretne prośby. Przypadkiem, kiedy dusza nie może zaznać po śmierci spokoju, jest sytuacja, w którejzmarły nie został pochowany w odpowiednim obrządku, bez właściwych modlitw i nabożeństw.Tu taka umarła pani, co chodziła też do prawosławnejcerkwi, ale była grekokatoliczką.No, ale z przymusu tam chodziła, ponieważ nie było gdzie inaczejchodzić. I do tejcerkwi chodzili i m ąż, i ona, i dzieci, i wreszcie um arła. Oczywiście ten m ąż, przynajm niejtak tłum aczył, że to chce, żeby ją  rzym okatolicki ksiądz chował, że dzieci będą mieć w szkole problemy, że będą im dzieci wypom inać, że jakiś tam pop chował twoją mamę, coś takiego. W  każdym  razie chował to ksiądz rzym skokatolicki. No, oczywiście jak  rzymskokatolicki ksiądz chował, to nie ma już czytania tych w wieczór Psałtyrów, tych wszystkich innych. No i była taka sytuacja, że ksiądz polski miał chować, ale ten pan [mąż zmarłej kobiety] przyszedł tu do mnie i prosił, żebym przyszedł w dzień pogrzebu. I miałem tyle tylko do roboty, w ynieść ją  z domu pukając trzy razy o próg, w nosząc do cerkwi pukając trzy razy o próg. No i takeśm y zrobili, jak  nas prosił. O bajze sąsiadem  (...). M yśm y ją wynieśli z domu, do cerkwi ją  nieśli, na cmentarz ją  zanieśli, no i tam m yją do grobu włożyli.No i jest taka sytuacja, że nigdy z tą panią, nigdy nic nie miałem, ani tam nie chodziłem, ani nic. Śni mi się w nocy, (...) że przyszła do m nie, taka czarna, spalona. No więc ja  wtedy po nocy pojechałem do m amy, mówię mamie. M am a mówi: „D a jn a  mszę, bo ona po prostu nie była pochowana w swoim obrządku i coś od ciebie chce. No czego ci się akurat śn i?” . No więc ja  spotkałem prawosławnego księdza (...). Mówię m u, że taka a taka sytuacja, (...). A  on do mnie mówi: „A  przyjdź przed m szą w niedzielę i coś tam odprawimy i będzie” . (...) już w nocy [znów — I. K.] mi się ta pani śni. Ja siedzę tu, przy tym końcu sto- ła. Ten sąsiad, z którym ją wynosiłem , siedzi tu. I ona mi się kładzie na plecy z tyłu, jak  ja siedzę. Czarna taka jak  przedtem. Ten sąsiad daje mi kromkę chleba suchego i ja  jej daję
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przez ramię do ust ten chleb. I wzięła ten chleb i zniknęła. I zaś pojechałem do mamy, mamie opowiadam . M am a mówi: „Jednak jedź do księdza, powiedz, że ona chce mszę z parastasem , z chlebem. Bo u nas się na tym tetrapodzie daje chleb i jeszcze się świeczkę świeci. No i taka była prawda, że pojechałem, księdzu to w szystko wytłum aczyłem. Mszę odprawił, tak ja k  powinien, nie tak  przeczytał se coś tam  przed m szą. I od tego czasu jeszcze mi się ta pani nigdy nie śniła (grekokatolik, ok. 55 lat, Uście Gorlickie, Polska, wyw. 11).Obrządek, w którym odbywa się pochówek, jest zatem szczególnie ważny. Jeśli zmarły nie został pochowany zgodnie z tym obrządkiem, aby zapewnie spokójjego duszy, należy zadbać o dopełnienie go w późniejszym czasie. Jak widać, zmarły może się zwracać nie tylko do bliskich, ale także do tych, którzy brali udział w jego pochówku. Osoba ta staje się gwarantem spełnienia życzeń zmarłego i domknięcia ceremonii pogrzebowej, kończącejsię wraz z nabożeństwem w świątyni, do której uczęszczał zmarły.Sny nie są jedynym sposobem, w jaki zmarli dają znać o swojejobecności.0 tym, iż w pobliżu znajduje się dusza, informują również często dźwięki o nieznanym pochodzeniu. Może to być trzask w rurach, odgłosy kroków lub stukanie w okno. Po sprawdzeniu, co mogło wydać taki dźwięk, okazuje się zwykle, iż mogła to być jedynie dusza zmarłego, która przychodzi pożegnać się z domownikami1 dawnym domem.Relacje dotyczące spotkania zmarłego jako widzialnej, realnej postaci zawierają element niezwykłości. Zjawy mogą ukazywać się jako przybysze z odległej przeszłości. Nawet jeśli wyglądają z pozoru normalnie, rozmówcy, dzięki niedającym się określić odczuciom, są przekonani, iż są to istoty nie z tego świata.Obecność zmarłych może być również odczuwana za pomocą zmian temperatury, jako zimny wiatr owiewający ciało. Towarzyszy temu równocześnie odczuwanie ciężaru na piersiach, co uniemożliwia wszelkie ruchy, paraliżuje. Tak rozumiane jest przybycie złego ducha, który nie jest utożsamiany z bliskim zmarłym, lecz nieznaną złą siłą, chcącą zaszkodzić żywym. By zniwelować jego szkodliwe działanie, które może doprowadzić nawet do śmierci, należy się przeżegnać (nieraz trzykrotnie), dzięki czemu duch znika.Na podstawie przedstawionych powyżej przykładów widać, że zmarli, którzy utrzymują kontakt z żywymi, z jakiegoś powodu nie mogą osiągnąć wiecznego spokoju. Rozmówcy wielokrotnie powtarzali, iż przybycie duszy kogoś, z kim miało się niegdyś dobre relacje, a także, co ważne, kto zmarł śmiercią naturalną, nie stanowi zagrożenia, jest czymś, co nie zakłóca naturalnego biegu rzeczy. Istnieje jednak również możliwość pojawienia się wśród żywych złowrogiej (nie do końca dającejsię określić) siły, którejprzybycia nie można wiązać z każdą śmiercią, lecz tylko tą, która nastąpiła w sposób nagły, w dramatycznych okolicznościach4. Zwyczaje związane z zachowaniem wobec zmarłych mają więc z jednej strony zwiększyć szanse zmarłych na zbawienie, z drugiej zaś zapewnić żywym ochronę przed
4 Por. Serkowska 2003, s. 199.
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ewentualnymi złymi wpływami zmarłego. By zmarły, jak mówią rozmówcy, „nie pociągnął kogoś za sobą” , zamyka się mu oczy i usta zaraz po śmierci.
Obowiązki żywych względem zmarłychZwyczaje przedpogrzebowePrawosławie przejęło z judaizmu koncepcję zakładającą, iż dusza po śmierci nie może doskonalić się sama, a tym samym nie jest w stanie odmienić swojego położenia. Nie istnieje zatem czyściec, w którym można odpokutować swoje winy. Żywi mogą pomóc duszy zmarłego jedynie przez modlitwę w jego intencji oraz uczestnictwo w specjalnych nabożeństwach. Czas oczekiwania dusz zmarłych na Sąd Ostateczny jest zatem tym okresem, kiedy żywi mają jeszcze możliwość wpływu na losy zmarłych. Jak ujmuje to Paul Evdokimov w Szalonej miłości Boga:Wspólne oczekiwanie w szystkich umarłych jest twórcze, ponieważ pozwala jeszcze przyjmować coś od żyjących. Modlitwa żywych, kościelne nabożeństw a, wstawiennictwo aniołów odgrywają tu swoją rolę i nadają dalszy ciąg Bożemu dziełu zbaw ienia. W  ten sposób naprawia się nie tyle grzechy, ile naturę, która odzyskała swoją integralność i powraca do zdrowia Królestwa (Evdokimov 2001, s. 74).Pogląd ten nie jest obcy rozmówcom, którzy przekonani są, iż swoją modlitwą oraz nabożeństwami są w stanie zapewnić duszy lepszy los. Podczas modlitw przy zmarłym gromadzi się niemal cała lokalna społeczność, poza rodziną przychodzą także sąsiedzi, w tym innowiercy. Wśród grekokatolików szczególnie popularne jest odmawianie różańca. Wieczorem w dniu śmierci do domu, w którym leży zmarły, przychodzi ksiądz, który odprawia parastas, czyli nabożeństwo żałobne za spokójduszy. WBojańcu odprawiany jest on nad pszenicą i jajkami, które symbolizują odradzające się życie. W innych ukraińskich miejscowościach podczas modlitw odmawianych przez kapłana na stole w pobliżu zmarłego powinny znajdować się trzy chleby oraz woda święcona. Również w czasie późniejszych nabożeństw za zmarłego, odbywających się w cerkwi, należy zanieść do niej chleb.Przy zmarłym czuwa w nocy rodzina i sąsiedzi. W czasie pierwszej nocy czyta się Psałtyr, wybierając z niego dwanaście psalmów. Osobami, które czytają psalmy, są zawsze mężczyźni. Śpiewom podczas nocnego czuwania przewodniczą kobiety z chóru cerkiewnego. Śpiewane wówczas pieśni opisują z perspektywy zmarłego kolejne etapy konania oraz pogrzebu, a także podkreślają zmianę jego statusu. O wadze modlitw i nabożeństw, a także nocnego czuwania świadczy fakt, iż każdorazowo dba się o to, by w przypadku śmierci w szpitalu zmarły został przewieziony do domu i aby dopełniono w stosunku do niego wymaganych czynności.Wszyscy rozmówcy twierdzili, iż myciem zmarłego zajmuje się rodzina. Obmycie zmarłego ma charakter rytualny. W sposób symboliczny zmywa się ze zmarłego to, co ziemskie, by mógł bez przeszkód wkroczyć w świat pozaziemski. Strój zmarłego powinien być odświętny i elegancki. Starsze osoby zazwyczajwcześniej przygotowują dla siebie strój, w którym chcą być pochowane. Rozmówcom nie ob
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ce jest przekonanie, iż gdyby nie uszanowali woli zmarłego co do stroju, może on wracać i niepokoić żywych, dlatego zawsze starano się spełniać życzenia nieboszczyka. Przeważa ciemna kolorystyka ubrań pośmiertnych, lecz gdy chodzi o młode dziewczyny, które zmarły, nie mając jeszcze ślubu, ubiera się je w białe ślubne suknie, zakłada welon. Ślubny strójwłaściwy jest również dla zmarłych kawalerów. Jeśli zmarła młoda osoba miała narzeczoną bądź narzeczonego, są oni zobowiązani do rocznej żałoby, oni również niosą za zmarłym na poduszce obrączki:Obrączkę niosą z boku. Nie zakładają, bo on jeszcze nie miał ślubu. Ja k  ktoś umrze, co m iał, to zakładają obrączkę, a im to nie, tylko niosą na poduszkach. Tam jak  miał ja kąś dziewczynę albo dziewczyna m iała chłopca, to albo ten chłopiec albo ta dziewczyna niesie te obrączki za nim , za zmarłym (grekokatoliczka, ok. 30 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 28).Można przypuszczać, iż zwyczajten ma na celu domknięcie niedopełnionego za życia obrzędu przejścia5. Małżeństwo w badanejprzeze mnie lokalnejspołeczności jest tak istotnym aktem, że kiedy dana osoba nie zdążyła doświadczyć go za życia, musi dopełnić tego obrzędu po śmierci. Adam Fischer wskazuje na podobieństwo sytuacji wesela i pogrzebu, kiedy to dzieci odchodzą od rodziców, porzucają dotychczasowe środowisko (Fischer 1921, s. 296).Również śmierć jest tą sytuacją, wokół którejkoncentrują się obrzędy przejścia. By wyłączyć zmarłego ze społeczności żyjących, przedsiębrane jest wiele działań. Jednym z nich jest zwyczaj palenia odzieży, w której ktoś skonał, a czasem także materaca oraz pościeli. Ogień ma działanie oczyszczające, jego moc jednocześnie unicestwia przedmioty ściśle związane ze śmiercią, a także powoduje, iż tracą one ewentualną szkodliwą moc, kojarzoną ze zmarłym. Ogień należy do sfery sacrum, często tylko on może zniszczyć materialną formę przedmiotów kultu. Szkodliwe działanie może mieć także woda użyta do mycia zmarłego. Należy wylać ją w miejsce, gdzie nikt nie chodzi, najczęściejokreślane jako „głuchy kąt” . Uważana jest za niebezpieczną, gdyż jej amorficzność sprzyja przejmowaniu cech zmarłego, z którym się zetknęła. Polewając nią osobę, którejchce się zaszkodzić, można sprowadzić na nią chorobę, a nawet śmierć. Podobne znaczenie mają sznurki, wiąże się nimi kończyny zmarłych. We wsi Krechów niemal wszyscy pochodzący stamtąd rozmówcy przytaczali historię o śmierci kobiety, wywołanej wylaniem na nią „martwejwody”6. Była to zemsta za wypadek spowodowany przez jejmęża, w którym zginęło dziecko:
5 Model obrzędów przejścia opracował teoretycznie Arnold van Gennep (Gennep 2006). Życie jednostki podzielone jest na uwarunkowane kulturowo etapy. Do wkroczenia w nowy etap, a tym samym zyskania nowego statusu konieczne są obrzędy przejścia, które umożliwiają wyjście jednostki z poprzedniego stanu oraz wejście w nowy stan, związany z przynależnością do nowej grupy społecznej.6 Por. Serkowska 2003, s.192: „Powszechnie wierzy się, że woda, której użyło się do mycia zmarłego, jest niebezpieczna. Wylewa się ją w miejsce, gdzie nikt nie chodzi, gdyby ktoś jednak na nie nastąpił, to może go spotkać nieszczęście, na przykład ciężka choroba. Wodę tę można również przeciwko komuś wykorzystać, używając jej do magicznych zabiegów”.
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Chłopiec jechał na rowerze, jakieś tam  ryby nałowił sobie, a to była noc. A  m ężczyzna jechał samochodem , pijany był i jego zabił, tego chłopca. I m am a tego chłopca wzięła, zabrała, to prawda, to w n aszejw si było, no um yła go, tego ... i tą wodą oblała żonę tego m ężczyzny. Ona pracowała w sklepie u nas. I ta kobieta z niczego w jakiś tydzień umarła.To jest prawda (grekokatolik, ok. 45 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 32).Gdy zmarły leży w domu, istnieje zakaz wykonywania wszelkich cięższych, szczególnie gospodarskich prac (jak w niedzielę i święta). Zasada ta obowiązuje również dziewiątego i czterdziestego dnia po śmierci.W  tejch acie , ja k  dziewiąty dzień czy czterdziesty, w tejrodzinie, jaka by nie była praca, żniw a czy nie żniw a, tak  chata już niczego nie robi w ten dzień. W szyscy idą na cmentarz modlić się za wszystkich bliskich. No, w tejchacie m artwy... Co by to nie było: siano, słom a, no do roboty to idą, ale i to starają się zwolnić, proszą. Teraz to zw alniają, nie tak jak za kom unizm u. Teraz w szystko prywatne, idziesz do w łaściciela, „m am  tam  za mamę, za babcię Służbę B ożą” . „N o, to dobra” . Nie przyjdziesz, to nie przyjdziesz i w szystko (prawosławny, ok. 50 lat, Żółkiew, Ukraina, wyw. 36).Zasadę tę można wiązać z mocą sprowadzania kolejnejśmierci przez zmarłego. Zajmowanie się w tym szczególnym czasie uprawą roli może spowodować, iż ziemia utraci płodność, przestanie rodzić.Pogrzeb odbywa się zazwyczajdwie noce po śmierci. Wcześniej, jednak nie mniejniż po jednejnocy, następuje pogrzeb w przypadkach, gdy zmarły był chory i z tego powodu jego ciało może ulec szybszemu rozkładowi. Pogrzeby odbywają się przed południem, w zasadzie każdego dnia, wyłączając Boże Narodzenie oraz Wielkanoc.Do trumny wkłada się zioła poświęcone w święto Zesłania Ducha Świętego7. Wokół głowy lub na piersiach układa się obrazki ze świętymi. Grekokatolicy wkładają też do rąk zmarłego różaniec i zostawiają książeczkę do nabożeństwa. Mężczyznom wkłada się do trumny czapkę. Na Ukrainie powszechny jest zwyczaj wkładania do trumny pieniędzy, co rozmówcy tłumaczą (choć z dystansem) koniecznością wykupienia się w zaświatach od grzechów.W Krechowie nie zakłada się zmarłemu butów, lecz kładzie się je z boku w trumnie, „bo Jezus Chrystus boso umierał, to nie wzuwają, to położą koło nóg meszty” (grekokatoliczka, 85 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 30).Zanim zmarły zostanie wyniesiony z domu, rodzina żegna się z nim, całując go. Trumnę wynosi się zawsze nogami do przodu i stuka się nią trzy razy o próg domu, by, jak mówią rozmówcy, pożegnać się z nim, „wtenczas dusza wychodzi z domu”. Ten sam zabieg powtarza się w bramie gospodarstwa oraz gdy wynosi się trumnę z cerkwi. Po wyniesieniu trumny z domu przewraca się w nim różnego rodzaju sprzęty i myje podłogę. Wodę, której się do tego celu używa, również wylewa się w „głuchy kąt” . Po wyniesieniu trumny z domu żałobnicy zatrzymują się na podwórzu, gdzie ksiądz czyta fragment Ewangelii oraz opowiada o życiu zmarłego:
7 Por. Serkowska 2003, s. 192.
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Później, jak  wychodzą na pole i ksiądz wtenczas o tym zmarłym takie historie opowiada, co przeżył, ile dzieci, ile przeżył, ile tego... o takie o ... (grekokatoliczka, 61 lat, Młodowice, Polska, wyw. 6).Uczestnicy konduktu pogrzebowego, idąc do cerkwi, śpiewają żałobne pieśni. Śpiewom tym przewodniczą kobiety z chóru cerkiewnego, które niosą również chorągwie. Podczas przechodzenia konduktu przez wieś jejmieszkańcy, niebiorący udziału w pogrzebie, wychodzą z domów, stają przy drodze, żegnają się, czasem odmawiają również modlitwę „Ojcze nasz” . Kondukt zatrzymuje się przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach.U nas stoi figura M atki Boskiej, to stają, sw iaszczennik czyta Ew angelię. W szyscy stają, dwie, trzy m inuty czyta, w szyscy klękają. No i jak  z domu w ynoszą zmarłego, na progu „kłaniają” , gdzie w ychodzi, staw iają jego na krzesła, sw iaszczennik też czyta Ewangelię. Cała rodzina, sam i bliscy klękają i całują krzyżyk (grekokatoliczka, ok. 50 lat, Bojanec, U kraina, wyw. 23).W cerkwi ksiądz odprawia zawsze parastas, można również zamówić mszę. Jest to dość często praktykowane, a łączy się z wierzeniem, iż dodatkowe nabożeństwo jest w stanie pomóc duszy w osiągnięciu zbawienia. W cerkwi następuje również „ostatnie całowanie” , na trumnie leży krzyż, który całują wszyscy zgromadzeni. Gdy cmentarz znajduje się blisko cerkwi, trumnę ze zmarłym niesie kilku mężczyzn. Jeśli zaś cmentarz znajduje się dalej, trumnę umieszcza się na półcięża- rówce, przystrojonej specjalnie na tę okazję na przykład czarnym aksamitem, natomiast żałobnicy zazwyczaj idą za trumną pieszo.Na cmentarzu ksiądz po raz kolejny odprawia nabożeństwo za spokój duszy nieboszczyka. Wygłasza również kazanie dotyczące życia zmarłego. Ziemia, w którejma leżeć trumna, jest kropiona święconą wodą. Ksiądz pieczętuje grób, czyniąc wewnątrz wykopanego grobu znak krzyża oraz mówiąc: „Pieczętuję ten grób do drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa” . Zapieczętowanie grobu jest bardzo istotne, gdyż zapobiega wychodzeniu zmarłego z grobu:Kiedyś jak  były jeszcze takie czasy, jak  moja babcia żyła, to było tak, że często przychodzili zm arli. A  dlaczego przychodzili? Bo niezapieczętowane groby. Grobu nie zapieczętow ali, jak  chow ali. A  teraz jak  chow ają, to pieczętują grób i mówią, że teraz to nie t a k ... (grekokatoliczka, ok. 30 lat, Krechów, Ukraina, wyw. 28).Po pogrzebie urządza się ucztę ku czci zmarłego, czyli stypę. W niektórych wsiach ksiądz zabrania organizowania jej w dzień pogrzebu (Bojanec, Kozulka), tłumacząc to żałobnym charakterem uroczystości pogrzebowych, który nie sprzyja ucztowaniu. W takich przypadkach stypa odbywa się zazwyczaj po nabożeństwie odprawianym dziewiątego lub czterdziestego dnia po śmierci. Po powrocie z cmentarza każdy z żałobników zobowiązany jest umyć ręce. Adam Fischer interpretuje to jako „symboliczny akt, który ma za zadanie zmyć wszelkie zmazy, jakim podlegają ludzie wskutek zetknięcia się ze zwłokami” (Fischer
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Prawosławny cmentarz parafialny w Hańczowej. Fot. I. Sawicka
1921). Danuta Serkowska, opisując analogiczną praktykę u mieszkańców Podola8, przypuszcza że:M ożna się tu dopatrywać również wpływów zwyczajów żydowskich, wedle których żałobnicy myli ręce, by pozbyć się w szelkich nieczystych duchów, które mogły do nich przywrzeć (Serkowska 2003, s. 195).Zanim uczestnicy zasiądą do stołu, odmawia się wspólną modlitwę za zmarłego. Stypę szykuje się bardzo wystawnie, rozmówcy twierdzą, iż przygotowuje się ją „jak wesele”. Piętnowany jest zwyczajnadmiernego spożywania alkoholu podczas stypy, gdyż może się wówczas zdarzyć, iż traci ona żałobny charakter, uczestnicy zaczynają żartować, opowiadać dowcipy. Nie należy też stukać się wówczas kieliszkami.
8 „Niezwykle ważne jest umycie rąk po powrocie z cmentarza w rzece, strumieniu lub specjalnie przy- gotowanejmisce z wodą. Nie jest to zabieg czysto higieniczny (jak to podkreślano w Oleszkowcach) — umytych rąk nie należy wycierać, gdyż zabieg ten wykonywany jest w celu «ochłodzenia duszy»” (Serkowska 2003, s. 195).
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Osobną kategorię stanowią pogrzeby samobójców. Nie uczestniczy w nich ksiądz, nie ma nabożeństwa w cerkwi. Rozmówcy twierdzili, iż dawniej nie chowano samobójców w poświęconej ziemi. Obecnie są już chowani na terenie cmentarza, jednak przy jego granicy lub w jego rogu. Na Ukrainie rozmówcy zwracali szczególną uwagę na konieczność zapieczętowania grobu, czego dokonuje w jakiś czas po pogrzebie ksiądz. Dopełnienie tego zwyczaju jest niezwykle istotne, gdyż zapobiega wyjściu samobójcy. Ze względu na samodzielne odebranie sobie życia, a więc zakwestionowanie Bożego prawa decydowania o życiu i śmierci, jest on postrzegany jako istota, którejszczególnie trudno będzie znaleźć pośmiertny spokój:Ja k  pochowają samobójcę i nie idą długo do niego, nie zapieczętują grobu, to mówią, ża tadusza chodzi, wchodzi do domu, otwierają się drzwi, czuje się jego oddech, a jak  grób zapieczętują, to nie (grekokatoliczka, ok. 45 lat, Bojanec, Ukraina, wyw. 22).Podobne zasady obowiązują w czasie pogrzebu zabójców. Czasem (na Ukrainie) ksiądz odmawia uczestniczenia w pogrzebie osoby, która nie brała czynnego udziału w życiu parafii, nie uczęszczała na nabożeństwa oraz unikała sakramentu spowiedzi.Samobójstwa bywają tłumaczone ciężką sytuacją życiową lub nieuleczalną chorobą. Za ich główną przyczynę uznawane jest jednak działanie szatana. To on odbiera człowiekowi rozum, gdyż, jak wielokrotnie podkreślano, zdrowy, normalny człowiek nie jest w stanie popełnić takiego czynu. Z drugiejstrony spotkałam się również z przekonaniem, iż zły duch, który namawia człowieka do samobójstwa, przychodzi tylko do tych, co nie wierzą w Boga, a więc tym samym stają się szczególnie podatni na działanie jego antagonisty.Inne obowiązkiPoza obowiązkiem zapewnienia zmarłemu pochówku zgodnego z jego wyznaniem istnieje również wiele innych praktyk, które mają na celu zwiększenie szans na zbawienie tych, którzy odeszli. Wyrazem troski o bliskich nam zmarłych, a także dowodem na ciągłe trwanie relacji między żywymi a zmarłymi jest częste odmawianie modlitw w intencji polepszenia losów tych, którzy znaleźli się już na tamtym świecie. Cerkiew podkreśla realną moc modlitwy pomagającejzmarłym w odpuszczeniu grzechów i przybliżającejich do zbawienia. Rozmówcy zaś, jako szczególnie skuteczne, wymieniają modlitwy „Zdrowaś Mario” i „Ojcze nasz”. Rzadko korzystają natomiast z książeczek do nabożeństwa zawierających specjalne modlitwy za zmarłych.Dużą pomocą dla zmarłych są odprawiane za nich nabożeństwa. Ich zamawianie jest jednak praktykowane przez rozmówców dużo rzadziejniż modlitwa, choćby ze względu na konieczność opłat. Zmarłym poświęcona jest część każdej liturgii. Kapłan modli się wówczas za zmarłych, których imiona zostały wcześniej zgłoszone przez wiernych. Istnieje ściśle przestrzegany zwyczaj zamawiania nabożeństw w dziewiąty i czterdziesty dzień po śmierci oraz w rocznice śmierci. W te
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 



106 Ilona Sawicka

dni rodzina zmarłego uczestniczy w liturgii, przystępuje do sakramentu pokuty i komunii świętej, odwiedza cmentarz, następnie gromadzi się na wspólnym obie- dzie. Obowiązuje wówczas zakaz wykonywania wszelkich ciężkich prac, zwłaszcza związanych z uprawą roli.Cerkiew zaleca również szczególne wspominanie zmarłego w trzeci dzień po śmierci, ze względu na Zmartwychwstanie Chrystusa. Z tego samego powodu trzeciego dnia odbywa się zazwyczajpogrzeb. Szczególne znaczenie tych dni cerkiew tłumaczy tym, że modlitwy w dzień dziewiąty mają sprawie, by zmarły został zaliczony do dziewięciu chórów anielskich, natomiast dzień czterdziesty przywołuje przykład Żydów opłakujących Mojżesza przez czterdzieści dni lub upamiętnia Wniebowstąpienie Jezusa (Vasiliadis 2005, s. 397-398) i tak najczęściejzwyczaj ten bywa tłumaczony przez rozmówców. Określenie szczególnej potrzeby wznoszenia modlitw w dziewiątym dniu po śmierci przychodzi rozmówcom z trudnością, zazwyczajstarają się ją tłumaczyć tradycją. Znaczna część rozmówców wiąże zwyczaj odprawiania nabożeństw czterdziestego dnia po śmieci z przekonaniem, iż przez czterdzieści dni dusza jest obecna na ziemi, gdyż nie znalazła jeszcze swojego miejsca. Wierzenie to w inny sposób wyjaśnia kanoniczne przekonanie, iż czterdziestego dnia po śmierci następuje częściowy sąd nad duszą i zostaje określone miejsce jej oczekiwania na Sąd Ostateczny:To coś powiązane, że na czterdzieści dni dusza Jezusa Chrystusa była tu na ziem i, a na czterdziesty dzień poszła do nieba, to rachuje się. Czterdzieści dni dusza zmarłego patrzy, co my robimy, pilnuje, jak  my się do niejodnosim y, ona nas słyszy, widzi (prawosławny, ok. 50 lat, Żółkiew, Ukraina, wyw. 36).Szczególnym dniem poświęconym zmarłym jest pierwsza niedziela po Wielkanocy. Odprawiane jest wówczas nabożeństwo żałobne za wszystkich zmarłych. Na cmentarz niesie się chorągwie z cerkwi. Ksiądz kropi wodą święconą groby, które wcześniejzostały oczyszczone, udekorowane kwiatami, a na Ukrainie również baziami. W zależności od miejscowości istnieją różnice co do tego, w który dzień po Wielkanocy odprawia się nabożeństwa na cmentarzu. Wynika to z faktu, iż często duchowny ma do „obsłużenia” kilka parafii, a co za tym idzie — cmentarzy, zatem odprawienie na nich wszystkich nabożeństw jednego dnia jest niemożliwe.Podczas nabożeństwa na cmentarzu ksiądz czyta fragment Ewangelii dotyczący Zmartwychwstania Jezusa, które stanowi podstawę nadziei na zmartwychwstanie zmarłych. Rozmówcy często podkreślają, iż odwiedzanie grobów w święta wielkanocne ma szczególne znaczenie, gdyż zawiadamia się wówczas zmarłych o przezwyciężeniu śmierci przez Chrystusa, dzięki czemu cała ludzkość ma szansę osiągnąć życie wieczne.Wśród grekokatolików istnieje również zwyczajodwiedzania grobów pierwszego listopada. Odprawiane jest wówczas na cmentarzu nabożeństwo żałobne, odmawiane są wspólne modlitwy, zapala się znicze. Na grobie powinien znajdować się chleb. Jak wyjaśnił mi jeden z rozmówców:To jest na pam iątkę i jak  pięć tysięcy ludzi było, i już wieczór dochodził, i Pan Jezus mówi do apostołów tak: „Uczniow ie! Weźcie i rozpuśćcie ten naród, bo tyle ludzi je s t , a nic nie
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jedli”9. A  uczniowie mówią: „Ale cóż? Przecież oni są głodni” . „No to dajcie im jeść” . „Ale co? Ja k  my m am y pięć chlebów i dwie ryby” , a on mówi: „No, to przynieście” . I błogosław i, wznosi wzrok do nieba i mówi: „Ojcze dopom óż!” . I właśnie te pięć chlebów jak  zaczął łam ać, to dwanaście okruchów, dwanaście koszy jeszcze im zostało i w szyscy najedzeni byli. A  to było pięć tysięcy sam ych m ężczyzn, a były przy tym niew iasty i dzieci. To na taką pam iątkę właśnie z chlebem taką modlitwę odprawia (grekokatolik, ok. 70 lat, Blech- narka, Polska, wyw. 15).W prawosławnym roku liturgicznym wyróżnia się również kilka sobót poświęconych zmarłym. Są to: Sobota Mięsopustna (sześćdziesiąt dni przed Wielkanocą), druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu, sobota przed Zesłaniem Ducha Świętego, sobota wypadająca najbliżejdnia ścięcia św. Jana Chrzciciela — 29 sierpnia i sobota przed dniem św. Dymitra — 26 października (Sarwa, 2003).Nie wszystkie przytoczone wyżejsoboty były wymieniane przez rozmówców jako dni szczególnie poświęcone zmarłym. W Uściu Gorlickim praktykowany jest zwyczaj odwiedzania cmentarzy przed dniem Zesłania Ducha Świętego oraz w dzień św. Dymitra. Wierni zamawiają wówczas nabożeństwo za zmarłych, które ksiądz odprawia na cmentarzu. W sobotę przed dniem Zesłania Ducha Świętego zmarli wspominani są również w Blechnarce. W Krechowie w każdą sobotę Wielkiego Postu odprawiane są nabożeństwa, po których wierni odwiedzają cmentarz. W Kunkowejistnieje zwyczajodwiedzania grobów w dzień patrona cerkwi. Jest to dzień uważany za najważniejszy spośród poświęconych zmarłym w ciągu roku.Podczas wizyt na cmentarzu rozmówcy odwiedzają groby nie tylko swojej rodziny, ale także przyjaciół, współpracowników. Świadczy to więc o dalszejpotrze- bie podtrzymywania relacji z tymi, z którymi byli niegdyś związani, a także o trosce i poczuciu odpowiedzialności za ich losy, gdyż rozmówcy mają świadomość, iż w dużym stopniu losy pośmiertne bliskich im osób są od nich zależne.Wśród grekokatolików istnieje zwyczajzamawiania mszy gregoriańskich, które są szczególnie zalecane w przypadku nagłejśmierci. „Gregorianki” to trzydzieści mszy odprawianych przez kolejne trzydzieści dni w intencji zmarłej osoby. Są uważane za szczególnie pomocne dla dusz znajdujących się w czyśćcu i sprawiają, iż dusza może uniknąć części kar, które były dla niej przewidziane.Na Ukrainie istnieje wciąż, choć spotykany jest już rzadko, zwyczajzanoszenia owoców święconych do cerkwi w dzień św. Spasa (święto Przemienienia Pańskiego, obchodzone 19 sierpnia):N iosą na groby. Kto chce, to ... Przeważnie, najwięcejto na młodych, na dzieci, takie o. Kto chce, to niesie. Na grobach nieraz jabłka, gruszki. Noszą (grekokatoliczka, ok. 60 lat, Tu- rynka, Ukraina, wyw. 20).Wiele czynności w czasie świąt Bożego Narodzenia wykonuje się z myślą o zmarłych. Wolne miejsce przy stole podczas wieczerzy wigilijnejprzeznaczone jest dla zmarłego. Po zakończeniu posiłku nie sprząta się ze stołu, gdyż wierzy się,
9 Por. Mt 6, 30-44.
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iż dusze zmarłych przychodzą wówczas do domu i mogą posilić się pozostawionym jedzeniem.Przytoczone powyżejprzykłady związków żywych ze zmarłymi wśród grekokatolików i prawosławnych wskazują na silne poczucie odpowiedzialności moich rozmówców za losy bliskich, również po ich śmierci. Wierzą, że gdyby nie dopełnili obowiązków względem zmarłych, mogłoby to zaszkodzić w dostąpieniu wiecznej szczęśliwości tym, którzy znaleźli się w zaświatach.
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Olga Sitkiewicz
Oblicza magii w opowieściach 

i praktykach mieszkańców 
pogranicza polsko-ukraińskiego

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie specyfiki i stosunku do magii na pograniczu polsko-ukraińskim, na podstawie opowieści i praktyk magicznych moich rozmówców. W obszarze mojego zainteresowania znajdują się takie zjawiska, jak wiara w uroki oraz to, w jaki sposób, według moich rozmówców, należy je odczyniać; współczesne lecznictwo ludowe oraz praktyki magiczne i wierzenia związane z narodzinami, ciążą, menstruacją i śmiercią. Interesuje mnie, jakie praktyki magiczne w terenie moich badań są kultywowane, a które jedynie pamiętane i jaki jest stosunek rozmówców do tych ostatnich.Badania terenowe prowadziłam w okolicach Jarosławia, Wysowej(Polska) i Żółkwi (Ukraina)1. Obszary te były bardzo zróżnicowane: na Ukrainie i na Łem- kowszczyźnie (Wysowa) żywsza była tradycja związana z religią, obrzędowością, a także — co w moim temacie najważniejsze — wiarą w praktyki magiczne. Na Ukrainie spotkałam się z praktykowanym nadal dość powszechnie lecznictwem ludowym.Na wynik badań wpływa niewątpliwie fakt, że moi rozmówcy to w większości osoby starsze, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Zakładałam, że pamiętają więcejz dawnego życia na wsi i mają w związku z tym szerszą wiedzę o ówczesnym stosunku ludzi do magii. Dla porównania postawy, jaką wobec magii zajmują
1 Podczas badań rozmawiałam zarówno z grekokatolikami (13 wywiadów), jak i z prawosławnymi (16 wywiadów), a także z kobietą z Ukraińskiej Prawosławnej Autokefalicznej Cerkwi, jednak istniejące między nimi różnice nie są istotne dla tematu mojego artykułu. Większość osób, z którymi przeprowadziłam wywiady, miała wykształcenie rolnicze. Były to w większości kobiety. Niezmiennym szacunkiem wśród rozmówców cieszył się zawsze miejscowy ksiądz, do którego byłam odsyłana w celu zdobycia wiarygodnej wiedzy na temat poruszanych przeze mnie kwestii.
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ludzie starsi i młodsze pokolenie, przeprowadziłam również kilka wywiadów z osobami młodszymi.Podczas badań zauważyłam, że kultura mieszkańców współczesnejwsi znajduje się pod silnym wpływem kultury masoweji nie jest kulturą izolowaną. Oprócz mieszkańców wsi moimi rozmówcami byli również mieszkańcy małych miasteczek. Z wymienionych wyżejpowodów nie używam terminu „kultura ludowa” w rozumieniu tradycyjnym. Terminem, który posłuży mi do określenia kultury wspólnejdla wszystkich moich rozmówców, będzie termin „współczesna kultura ludowa” , który rozumiem za Kazimierą Wołos jako „wielość kultur środowiskowych, czy mikrokultur powstałych w wyniku rozpadu tradycyjnejkultury ludowej” (Wołos 1991, s. 212).Jednym z wyróżników religijności ludow ejjako pewnego modelu, którym posługuję się w artykule, jest sensualizm, jejnieintelektualny charakter, syn- kretyzm, występowanie wątków niekanonicznych oraz przemieszanie postaw magicznych z religijnymi. W moim rozumieniu na magię składają się praktyki oraz przekonania, które nimi kierują. Magia to:Forma świadomości społeczneji światopoglądu, którego podstawą są wierzenia i mity kosm ologiczne o stałejobecności i oddziaływaniu na św iat nadprzyrodzonych sił i nadnaturalnych związków zachodzących nieustannie m iędzy w szystkim i rzeczami i zjawiskam i (Ogrodowska 2000, s. 106).Tego typu postawa wobec świata pociąga za sobą rytualne czynności, za pomocą których, jak wierzą ich wykonawcy, można wpływać na rzeczywistość, wyzwalać siły sprzyjające ludziom i ludzkim działaniom oraz usunąć zagrażające im zło. Praktyką magiczną jest na przykład odczynianie uroków lub zlewanie wosku przez znachorki. Przekonania o charakterze magicznym znajdują też odbicie w licznych nakazach i zakazach dotyczących życia rozmówców — na przykład zakazie pokazywania obcym nowo narodzonego dziecka — które można zaliczyć, wraz z innymi specyficznymi działaniami, do magii ochronnej.Anna Engelking wymienia różne rodzaje magii, m.in. profesjonalną, elitarną oraz ludową (Engelking 2000, s. 13). W artykule omawiam specyfikę tejostatniej, praktykowanej przez zwykłych ludzi i opierającej się na tradycyjnej, przekazywanej międzypokoleniowo wiedzy. Zajmę się zarówno charakterystyką współczesnej magii ludowej, której przejawy występują w życiu moich rozmówców, jak też przedstawieniem form, jakie według moich rozmówców magia przyjmowała dawniej. W tym ostatnim przypadku można jednak mówić jedynie o jej rekonstrukcji, wywiedzionejz narracji rozmówców, które same w sobie są lokalnymi konstrukta- mi tego, jaka była magia dawniej. Zwracam też uwagę na to, w jaki sposób moi rozmówcy wartościują praktyki magiczne oraz w jakich okolicznościach uznają je oni za magiczne, a w jakich za religijne. Jak zauważyła Anna Engelking:M agia jest kategorią opisową, relacjonującą, przynależną do języka obserwatorów, nie wykonawców czynności. Słowa „m agia” użyje ten, kto patrzy z boku, obserwuje i nazywa (Engelking 2000, s. 21).
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Termin ten nie jest z reguły używany przez moich rozmówców. Wymieniają oni raczejjejposzczególne przejawy. Padają w stosunku do nich takie określenia, jak „narabianie” , „odrabianie” , „wikła” . Często dzieje się tak z powodu przekonania rozmówców, że opisywanych przez nich zwyczajów nie można nazwać zabiegami magicznymi.Dla rozróżnienia typów magii posłużę się pojęciem „magia zasymilowana” Michała Buchowskego, przez którą rozumiem takie magiczne działania i przekonania, które współwystępują z działaniami i przekonaniami mającymi źródło zarówno w waloryzacji świeckiej, jak i religijnej.
Wiara w urokiWiara w uroki jest dość szeroko rozpowszechnionym przekonaniem o charakterze magicznym na badanym przeze mnie terenie pogranicza. Wielu rozmówców wierzy w ich istnienie, a duża część umie je także odczyniać.Uroki, wroki, opisywane są jako czary zadane spojrzeniem, które powodują niepowodzenia, ból głowy, chorobę, a nawet śmierć. Paweł Zając pisze o ludziach rzucających uroki, że:Podobnie jak  obcy, w yjaśniają swą obecnością nieszczęścia i anomię. Ich domniemana złośliwa aktywność udziela odpowiedzi odnośnie do przyczyn niepomyślnego obrotu spraw (Zając 2004, s. 72).Uroki mogą być rzucone specjalnie lub nieświadomie, ale przeważnie spotykałam się ze stwierdzeniem, że ludzie obdarzeni „złym wzrokiem” nie są winni wyrządzanym przez siebie szkodom. Nieszczęście przychodzi niezależnie od ich woli, a nawet wbrew niej, gdy na kogoś spojrzą, a spowodowane jest to zazdrością (często nieuświadomioną), jaką odczuwają na widok pożądanej rzeczy czy pożądanego stanu. Paweł Zając podkreśla za Alanem Dundesem rolę zazdrości w wierzeniach dotyczących „złego oka” :(...)  zachw yt i pochwała, które stanow ią powszechną reakcję na pożądany obiekt, są jednocześnie narzędziem, za pomocą którego odebrać m ożna komuś szczęście, bogactwo, zdrowie (Zając 2004, s. 69).Czasem wyjaśniano uroki działaniem energii wrikającego, takiej, którą ma w sobie każdy człowiek, tylko o innym natężeniu, źle działającym na otoczenie, złym i szkodliwym dla innych ludzi. Mówi o tym jedna z rozmówczyń, podkreślając, że rzucanie uroków to nie są czary, które, jej zdaniem, są równoważne z celowym działaniem na szkodę bliźniego, a więc ze złem:To nie są czary. To po prostu człowiek. Ty możesz nawet nie wiedzieć. Ty masz twoją energię i ona może się nie zgadzać z moją energią. Popatrzysz się na mnie i mnie już będzie źle. Człowiek nie każdy to może wiedzieć (grekokatoliczka, 70 lat, Żółkiew, Ukraina, wyw. 30).
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Mówi się, że wrikąjący mają dziwny wzrok lub wyłupiaste oczy. Rozmówcy często twierdzili, że potrafią rozpoznać spojrzenia wrikąjącego. Pytani jednak o to, jaki to był wzrok, nie byli w stanie go opisać. Ludzie rodzą się z uroczymi oczami bez przyczyny, ale ich oczy mogą również nabrać złych właściwości, gdy podczas karmienia matka odstawi ich na chwilę [przerwie karmienie dziecka, żeby zająć się jakąś inną czynnością — O. S.] od piersi. Niewielka część rozmówców twierdziła, że osoby rzucające uroki są złe, zazdrosne, zawistne i rzucają uroki specjalnie. Urok można rzucić, gdy się coś pomyśli, pozazdrości komuś czegoś i nie powie tego głośno. Dlatego, jak wiele razy ostrzegali rozmówcy, nie można zazdrosnych myśli zatrzymywać dla siebie, należy podzielić się nimi z innymi osobami, powiedzieć o nich. Aby wystrzegać się zawiści i ustrzec od uroku, nie wolno chwalić się tym, co się posiada, na przykład krową dającą dużo mleka, bo na skutek uroku następnego dnia może stracić pozytywne właściwości. W opowieściach moich rozmówców zdarzały się historie dotyczące pochwalenia się przez kogoś na przykład zwierzęciem gospodarskim, co prowokowało zazdrość i powodowało, że zaczynało ono chorować, a w następstwie, jeśli nikt w porę nie odczynił mu wroku, nawet zdychało. Ilustracją może być opowieść jednejz moich rozmówczyń o krowie, która na skutek „dostania uroku” przestała dawać mleko:U nas w domu było tak  ( ...) , co krowę kupili, kupili dobrą. Pochwaliła się m am a, jak  pytali się: „Jak  twoja krow a?” , „No dobrze. Dużo mleka daje” . Taka fajna czerwona krowa, dużo mleka dawała. N a drugi dzień krowa od razu doję ją , nogam i bije, ogonem bije, a mleka nie ma nic. Pierwszy dzień nie m a, drugi dzień, trzeci dzień nie m a. Mleka nie będzie m iała. Sprzedali do rzeźni (prawosławny, 72 lata, Glińsk, Ukraina, wyw. 29).Jak pisze Paweł Zając, powołując się na ustalenia Fionny Bowie, wierzenia dotyczące uroków mają źródło w przekonaniu o ograniczonejilości dóbr w świecie. Myśląc, że istnieje skończona ilość zdrowia, bogactwa i szczęścia, ludzie obawiają się, że czyjś zysk może być osiągnięty jedynie dzięki stracie kogoś innego. Strachem napawa ich potencjalna możliwość, że zazdrości im ktoś, komu powodzi się gorzej, ponieważ zazdrość w magiczny sposób jest w stanie odebrać im ich dobra. Urok najczęściej rzuca się w sposób podstępny, przez pochwały i komplementy, które powinny wywołać przeciwny skutek, „dlatego nie są to dobrze widziane figury tradycyjnego savoir vivre’u” (Zając 2004, s. 68, 72).Na uroki szczególnie narażone są małe dzieci, dlatego matki w pierwszych tygodniach po porodzie starają się ich nie pokazywać nie tylko obcym, ale też dalszej rodzinie i sąsiadom. Każdego podejrzewają wówczas, że jest potencjalnie obdarzony „złym wzrokiem”, nawet nieświadomie. Same nigdy nie chwalą wyglądu czy na przykład szybkiego wzrostu dziecka, aby nie powodować u innych zazdrości, która może doprowadzić do nieszczęścia. Najczęstszym objawem „dostania uroku” jest płacz dziecka, ale urok może nawet zabić. W ten sposób wyjaśniła mi śmierć dwójki swoich dzieci kobieta, z którą nie udało mi się przeprowadzić wywiadu, a jedynie krótką rozmowę na ten temat. Jako amulety ochronne przed urokami stosowane są czerwone nitki, wstążeczki, które zawiązuje się na nadgarstku dziecka lub gdzieś na kołysce, aby to one pierwsze przyciągały wzrok.
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Dorośli natomiast, jeśli nie chcą, aby rzucono na nich urok, powinni odwracać wzrok od podejrzanejosoby, patrzeć w górę, zachowywać się tak, by nie dopuścić do kontaktu wzrokowego. Kiedy jednak urok zostanie już rzucony, należy go, według moich rozmówców, odczynić. Wiedza o tym, w jaki sposób należy to uczynić, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, jednak nie we wszystkich rodzinach przekaz międzypokoleniowy okazał się na tyle trwały, by informacje te zostały przechowane w pamięci do dziś. W większości przypadków jednak rozmówcy wiedzą, jak odczynić urok i leczą w ten sposób nagły ból głowy czy chorobę. Spotkałam się nawet z opinią, że działania te są skuteczniejsze od współczesnej medycyny. Dla wielu ludzi stanowią one „pierwszą pomoc” w razie nagłego pogorszenia samopoczucia lub zdrowia. Twierdzą oni często, że w wielu przypadkach nie zachodzi konieczność podejmowania jakichkolwiek innych działań. Jedna z moich rozmówczyń powiedziała mi, że do lekarza udaje się dopiero wtedy, gdy odczynienie uroków nie pomaga, bo wtedy wie już, że to nie urok, a coś innego jej dolega. Kobieta ta jest mieszkanką Żółkwi i uroki odczynia często, jakby profilaktycznie, bo nigdy nie jest pewna, czy jakiegoś nie „dostała” . Zgodziła się pokazać mi, w jaki sposób to robi. Wpierw nalała do szklanki wodę i dolała do niejtrochę wody święconej. Potem wzięła nóż i powtarzając trzykrotnie: „W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen” , trzy razy nakreśliła nożem krzyż na powierzchni wody. Następnie wzięła zapałki2 i odpalała kolejno dziewięć, wrzucając je do wody i licząc od dziewięciu do jednego, mówiąc przy tym modlitwę „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” . Potem zamieszała nożem wodę w szklance, trzy razy napiła się z kubka lewą ręką, którą następnie zamoczyła w wodzie, obmyła się nią i splunęła trzy razy do tyłu przez ramię. Podkreśliła przy tym, że jak nie ma uroków, to wszystkie zapałki leżą płasko, a jeżeli stoją na baczność, to jest urok. Jeżeli zapałka spadnie na dół, to znaczy, że jeszcze raz trzeba powtórzyć czynności.Z nieco innym opisem odczyniania uroków spotkałam się na terenie Łemkowsz- czyzny. W przeciwieństwie do sytuacji, jakie zaobserwowałam w Polsce, używano tam w tym celu nie zapałek, lecz rozżarzonych węgielków wyjętych z pieca. Wydaje mi się, że ta rozbieżność wynika z faktu coraz rzadszego występowania kuchni opalanych węglem, gdyż we wszystkich odwiedzanych przeze mnie domach zastąpione one zostały kuchniami gazowymi.Rozmówcy z Łemkowszczyzny rzadziejniż ci z okolic Żółkwi deklarowali, że nadal praktykują odczynianie uroków. Praktyki te pojawiały się tylko w ich wspomnieniach z przeszłości. Zarówno na Ukrainie, jak i dawniejw Polsce w praktykach odczyniania uroków wykorzystuje się oczyszczającą moc ognia i wody, z którą uroki „odpływają” od człowieka. Istotne jest również trzykrotne splunięcie po napiciu się wody, którejużyto do odprawienia uroków. W tejsymbolicznejczyn- ności nie chodzi o pozbycie się wody z ust (rozmówcy podkreślali, że nie trzeba pluć naprawdę), lecz ochronę przed złymi siłami i pozbycie się złego uroku. Splu
2 O analogicznych praktykach magicznych na Podolu pisze w swoim artykule Święte słowa i „bioto- 
ki". Eklektyczny charakter lecznictwa ludowego Joanna Musiatewicz (por. Musiatewicz2003, s. 180).
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wanie ma za zadanie zapobiec nieszczęściu. Wiele razy byłam świadkiem, jak rozmówcy po opowiedzeniu mi historii o jakimś strasznym zdarzeniu (na przykład0 powstawaniu zajęczejwargi u dzieci lub wcieleniu się w kogoś diabła) spluwali trzykrotnie, aby uchronić siebie i swoich bliskich od podobnego losu. Trzykrotne splunięcie ma więc sens apotropeiczny, a wykonuje się je zawsze, gdy o czymś takim się mówi lub myśli.W wielu opisach odprawiania uroków pojawiało się trzykrotne powtarzanie czynności kreślenia znaku krzyża nad wodą, obmywania ręką twarzy, spluwania1 picia. Ludwik Stomma pisze, że:W  przypisach „m edycyny ludowej” , dotyczących zw alczania zaistniałych już chorób, napotykam y niezwykle często w skazania ilościowe. Nie są one nazbyt urozmaicone —  przeważa liczba trzy, często podnoszona do drugiej, trzeciej, a nawet czwartej potęgi (Stomma 1986, s. 172).Według autora istotne przy wyjaśnianiu zasad tego typu postępowania jest zrozumienie, że liczby w kulturze ludowej mają charakter znaczeniowy, a nie konwencjonalny. Pod względem znaczeniowym liczby dzielą się na grupę liczb parzystych, które w tradycji ludowejokreślają sytuacje ustabilizowane, zamknięte (ciągłość — zamknięte — parzyste), oraz na liczby nieparzyste, które określają sytuacje otwarte, wymagające zmiany, a taką sytuacją jest właśnie choroba (zmiana — otwarte — nieparzyste). Liczba trzy i jejwielokrotności oznaczają chęć zmiany (Stomma 1986, s. 173,174). Autor Antropologii kultury w si polskiejXIX wieku podaje też wyjaśnienie odpluwania za siebie podczas odprawiania uroków (co uczyniła moja rozmówczyni) lub podczas leczenia przez znachorki, pisząc że:Z a  plecam i, z tyłu, czają się nieszczęście i śmierć, podczas gdy kierunek naprzód wiedzie ku pom yślności i życiu (przód —  życie; tył —  śmierć). ( ...)  Rzucanie lub odpluwanie za siebie symbolów choroby ( ...)  to przecież nic innego jak  uśmiercanie i unicestwianie tej przypadłości. ( ...)  Regułę do tyłu uzupełniają jeszcze instrukcje dodatkowe: „przez lewe ramię” ( ...)  i „na północ” (Stomma 1986, s. 180).Trzykrotne powtarzanie czynności znajduje też uzasadnienie w istnieniu trzech Osób Boskich i odwoływaniu się do ich pomocy w odczynieniu uroku. Właśnie o odczynienie chodzi, gdy zapala się zapałki i odlicza od dziewięciu do jednego. To odwrócenie porządku ma odwrócić bieg wydarzeń i zniwelować urok.Praktyki odczyniania uroków zaliczają się do magii katarktycznej, oczyszczającej człowieka ze złej siły i energii, z którą często rozmówcy utożsamiają urok. Warto podkreślić przemianę, jaka zaszła we współczesnej magii, w stosunku do magii archaicznej, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla ścisłego związku magii z religią:D ziałania, których znaczenie w systemie m agicznym  polegało na bezpośrednim i mechanicznym sprowadzeniu określonego skutku, stają się teraz aktam i oddawania czci, a co dawniej było skutkiem , przyjmuje się teraz za boską nagrodę, jako świadome działanie bóstw a, poruszonego oddawaną przez człowieka czcią (William, Znaniecki 1976, s. 226).
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Jak pisze Michał Buchowski:Zakres tolerow anejprzez religię postawy ograniczył się do formy błagalnej, a wszelkie czynności innego rodzaju podejmowane wobec sacrum uznano za negatywne. Kom binacja w szystkich ( ...)  czynników prowadziła w efekcie do zauw ażalnejniepow tarzalnej przy tym sym biozy m agiczno-religijnej (Buchowski 1986, s. 91).W relacjach moich rozmówców uzupełniają się treści magiczne i religijne. Używają oni w celach magicznych na przykład święconejwody, kreślą znak krzyża [najczęściejnadwodą — O. S.] i modlą się. Twierdzą, że magia jest skuteczna jedynie w połączeniu z wiarą w Boga, który ma moc odczyniania uroków.
Magia leczniczaPrzez magię leczniczą rozumiem praktyki lecznicze, które opierają się na innych podstawach niż wiedza promowana przez współczesną medycynę naukową. Należy do nich na przykład leczenie przez zlewanie wosku. Według znachorek zlewany nad głową wosk wyciąga z człowieka złą energię, chorobę czy zły urok. Wosk jest zawsze poświęcony, gdyż znachorki wierzą, że jeśli się u Boga wyprosi łaskę, może On uzdrowić nawet ciężko chorego.Współczesne praktykowanie magii leczniczej charakterystyczne jest dla terenów znajdujących się po ukraińskiejstronie granicy, gdzie ludzie nadal leczą się wylewaniem wosku u wiejskich znachorek3. Moi rozmówcy nie nazywają działalności znachorek czarowaniem, kojarzonym, podobnie jak magia, z działaniem przeciwko Bogu, a same znachorki nazywają siebie lekarkami (mówią, że „likują” , leczą, a nie czarują).We wsi Glińsk na Ukrainie miałam okazję spotkać się z dwiema odmiennie ocenianymi przez lokalną społeczność znachorkami. Jednej z nich przypisywano czerpanie mocy leczniczej od Boga, a drugiej „od ciemnych mocy” . Dziewczyna, która mnie do nich zaprowadziła, opowiedziała mi historię o szkodliwej działalności „złej znachorki” . Miała ona zaczarować swoją synową (wedle słów mojej rozmówczyni „zrobić tak swojej synowej”), żeby ta nie mogła podnieść ręki na męża, mężczyźnie choremu na padaczkę dała do zjedzenia ciepłe jeszcze serce czarnej kury, namówiła do podlania pewnej kobiecie wody z umarłego pod nogi, co spowodowało u niej paraliż. Dodatkowym dowodem winy miał być fakt, że z powodu pazerności na pieniądze zgadza się leczyć po zmroku (prawosławna, ok. 17 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 26). W tradycyjnej kulturze ludowej panowało przekonanie, że kto pracuje po zachodzie słońca, ten pracuje dla diabła. Takie właśnie podejrzenie pada w stosunku do jednej ze znachorek. Jej kontaktów z siłami nieczystymi dowodzić ma również to, że modląc się podczas zabiegu zlewania wosku, wplata w modlitwę przekleństwa, co według ludzi świadczy o tym, że nie modli się szczerze:

3 Na Łemkowszczyźnie wspominano jedynie, że kiedyś tak było.
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I ona tak  o, modli się, modli się i „ażeby Cię tak  szlag trafili” , i nagle klnie. Ona modlitwę łączy, ona nie modli się szczerze. Ona tak modli się, modli, modli się i nagle przeklina (prawosławna, ok. 17 lat, G lińsk, Ukraina, wyw. 26).Powyższe oskarżenia wobec jednejz kobiet świadczą, że magia jest akceptowana przez rozmówców jedynie wtedy, kiedy włączą ją w zakres swojego światopoglądu religijnego. Za magiczne uznają jedynie te praktyki, które nie są czynione z Bogiem. Te same działania dwóch znachorek — w zależności od tego, do jakich, wedle rozeznania rozmówców, uciekają się mocy— mogą być uznane za magiczne lub religijne (uzdrawianie wiarą)4. Rozmówcy są przekonani, że jeśli ktoś nie leczy z Bogiem, to jego działalność jest zła, a jeśli skuteczna, to na krótko. Po takim leczeniu pacjent ulega moralnemu upadkowi, bo znachorka (w takich okolicznościach określana jest mianem czarownicy) przekazuje mu cząstkę zła. Moi rozmówcy uważają, że w ten sposób człowiek zaprzedaje duszę diabłu, a pacjent po takim leczeniu zaczyna czynić zło i zmienia się jego charakter.Nie tylko magia lecznicza, ale też magia apotropeiczna uważana jest przez moich rozmówców za zgodną z ich wiarą, a nawet naukami Kościoła. Zdarzają się przypadki, gdy sami księża zalecają je wiernym. Jedna z moich rozmówczyń twierdziła, że miejscowy duchowny doradził jednejz kobiet, aby obsypała dom, w którym miało odbyć się wesele jej córki, święconym makiem i solą, co miało zapewnić ochronę przed złymi czarami, ponieważ ich zastosowaniem groziła przełożona matki organizującej wesele:—  A  swieszczennik nie mówił, że takie czary to jest grzech?—  Tak, czarować, robić komuś źle, podlewać to jest bardzo wielki grzech.— A  czy swieszczennik mówił, czy takie na przykład obsypywanie makiem to jest grzech?—  To jest dobre. Znam  nawet taką historię. Żinoczka robiła swojejcórce wesele. I w ten czas, kiedy ona miała go robić, ona pokłóciła się ze swoim szefem. ( ...)  I szef mówi: Ja tobie coś takiego zrobię, że ja  tobie zepsuję całe wesele. No i ta żinoczka bardzo to przeżyw ała. Zwróciła się do m onastyru, do sw ieszczennika. Ona poszła do spowiedzi. Powiedziała to swieszczennikowi, a on jejodpow iedział: Święconą sól zm ieszajcie ze święconym makiem i obsypcie ten budynek, gdzie będzie wesele. I nic się nie stanie. Żinoczka tak zrobiła i wesele udało się bardzo dobrze (prawosławny, 17 lat, Glińsk, U kraina, wyw. 26).Rozmówczyni podkreśliła, że grzechem jest jedynie czarować [czarowaty — O. S.], robić komuś krzywdę. W światopoglądzie moich rozmówców usprawiedliwiona może być tylko wiara w magię, włączoną w zakres religii. Jak często twierdzili rozmówcy: dobre jest to, co robi się z Bogiem, a złe to, co bez niego. Dla moich rozmówców ważne wydaje się uzyskanie aprobaty Kościoła dla działań magicznych. W tym celu powtarzane są historie o księdzu, który nie potępiał, a wręcz doradzał, jakie czynności magiczne podjąć. Za przykład może tu posłużyć przytoczony wyżej fragment rozmowy z mieszkanką Glińska. Wątek tworzenia opowieści wierzeniowych, legitymizujących chrześcijański charakter praktyk ma
4 W jednym z wywiadów zetknęłam się nawet ze stwierdzeniem, że miejscowy swiaszczennik (ksiądz prawosławny) propaguje wśród wiernych leczenie przez odlewanie wosku.
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gicznych, wystąpił w badaniach, które przeprowadziła na Wileńszczyźnie wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Zowczak. Oto fragment rozmowy pochodzący z tych badań:Ksiądz tu był przed wojną, co trzymał dużo krów, koni. Raz krowa nogę zwichnęła. A  on mówił, że zam aw iać nie m ożna, że to grzech. Był tu taki, co zam aw iał z ocz [od uroku —M . Z.] i zw ichnięcia. I on mu pozwolił, ten ksiądz, ale: mów, jakie mówisz słowa. Bo on szeptał. ( ...)  I przestała chromać ta krowa. Ale ksiądz mówi: To przecież wszystkie święte słowa (Zowczak 1994, s. 4).Potrzebę, jaka rodzi tego typu opowieści, autorka wyjaśnia pragnieniem znalezienia oparcia w autorytecie Kościoła:(...)  znajduje to wyraz w ( ...)  stereotypie, sankcjonującym  zam owy i działalność szep- tunów. Opowiada się więc powszechnie o księdzu, który asystował w czasie udanego zam aw iania ( ...)  i wydał werdykt, iż nie ma w tych praktykach nic zdrożnego (Zowczak 1994, s. 4).Z religią wiążą się również, zawsze wcześniejpoświęcone, preparaty stosowane przez znachorki do leczenia: wosk, woda, mak i ziele. Metodą leczenia spotkaną przeze mnie w Glińsku było zlewanie wosku; oprócz wysłuchania kilku relacji dzięki mojej„informatorce” miałam okazję zobaczyć to na własne oczy. Zaprowadziła mnie zarówno do „dobrej” , jak i do „złej” znachorki. Ta ostatnia zgodziła się pokazać, jak zlewa wosk. Chcąc zaprezentować mi tę czynność, poprosiła moją „in- formatorkę” , aby odegrała rolę pacjentki. Kazała jej usiąść na ławeczce, zaczęła topić wosk na kuchni i gładząc ją po ciele, jakby ściągając z niejrękami złą energię, zaczęła powtarzać modlitwę:W ysłuchajm ojejprośby Matinko Boża, nie opuszczajO leńki, dajOleńce szczęścia i zdrow ia, daj, żeby Oleńka wsio szczęśliwie w szystko przeżyła, pryniesła (prawosławna,72 lata , Glińsk, Ukraina, wyw. 28).Odmawiając modlitwę, położyła jejna głowie szmatkę, na niejpredywo [wycze- sany len — O. S.], a następnie zapalała po kolei dziewięć zapałek i rzucała je na szmatkę, odliczając od dziewięciu do jednego (w lecznictwie ludowym wykorzystuje się w ten sposób oczyszczające działanie ognia). Gdy predywo spaliło się, wzięła miskę z wodą i trzymając ją nad głową dziewczyny, wlała do niejroztopiony wosk. Woda, do którejwlano wosk, ma magiczne właściwości, co wynika głównie z tego, że była uprzednio poświęcona. Zarówno wosk, jak i woda, których się używa przy zlewaniu wosku, muszą być poświęcone, bo wtedy ich działanie wspomaga moc Boga, zyskują skuteczność w walce z chorobami wywołanymi przez złe siły, złą energię. Druga znachorka z Glińska używa też poświęconego maku, wrzuca go do wody, do której leje wosk. Mak może być poświęcony raz, a może być poświęcony i dziewięć razy. Tego poświęconego dziewięć razy używa się do ciężkich chorób, bo ma silniejsze działanie.Zlewaniem wosku zdejmuje się uroki, leczy się choroby ciała, m.in. padaczkę, ból głowy, przeziębienie i choroby duszy, na przykład depresję, nawet skrajne jej przypadki, kiedy ktoś chce popełnić samobójstwo. Innymi metodami leczenia są:
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Podpalanie predywa (wyczesa- nego lnu). Fot. O. Sitkiewiczwytaczanie na wodę jajek i napalanie, „nadymianie” święconym zielem. Informacje na ten temat pojawiały się jednak w moich wywiadach incydentalnie, z czego wnioskuję, że najczęstszym sposobem leczenia stosowanym w magii leczniczej jest zlewanie wosku. Na terenie Łemkowszczyzny, gdzie nie spotkałam się z opowieściami o znachorkach leczących współcześnie na tamtych terenach, pojawiały się one w relacjach z przeszłości. W jednym z wywiadów rozmówca opowiadał o leczeniu przez „zaczytywanie” . Mówił, że byli kiedyś ludzie, którzy mieli specjalne księgi [nie była to Biblia] i czytając je, leczyli najrozmaitsze schorzenia:— To było tak: czytali książkę, to było na zachodzie. Moja robota była, paśliśm y krowę. Ja i szwagier. Ja rano, a szwagier dzieci miał, to po południu. Miałem taką krowę cholerną. Wziąłem kam ieniem  rzuciłem, to jak  rozcięło, to do kości! No i jakoś do domu przyszła.Na drugi dzień już nie pójdzie. Ojciec mówi, że trzeba iść zaczytać to. ( ...)  Tak, tak. Tam była taka, co miała książkę. I ja to w idział. Poszła do n iejz  tą książką i czyta, czyta. A  mi się śmiać chce z tego, bo dostała kam ieniem , a nie to, co oni myśleli.—  A  co myśleli?
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—  No, że jakiś urok. No i tak, że ta krowa, stłuczone chyba m iała, i dość długo nie chodziła na pastw isko, bo kulała. Ale się wygoiło. Pomogło jej to czytanie.—  A  co czytali? Jakąś specjalną książkę?—  Taka książka to była religijna książka.—  Biblia?—  Nie, nie. Taką m ałą. Ludzie to mieli takie (grekokatolik, 68 lat, W ysowa, Polska,wyw. 9).Tylko jedna z moich rozmówczyń zajmująca się ludowym lecznictwem robiła to zawodowo. Była to znachorka z Żółkwi, dla którejdziałalność ta stanowiła jedyne źródło utrzymania. Jejpacjentami byli zarówno dorośli, leczący się u niejna przykład z przewlekłego przeziębienia, jak i dzieci, którym pomagała w przypadku nieprawidłowego rozwoju kończyn i innych schorzeń. Dzień, kiedy po raz pierwszy ją odwiedziłam, był dniem przyjęć dzieci. W poczekalni, oddzielonej parawanem od leżanki, na której kładli się pacjenci, czekało tego dnia około dziesięciu matek z dziećmi. Przyjechały na leczenie z okolicznych miejscowości, a nawet ze Lwowa. Znachorka z Żółkwi, jak i inne znachorki, leczyła ogniem. Oprócz wykorzystywania oczyszczających właściwości ognia nie stosowała metody, którą leczyły dwie kobiety z Glińska, czyli wylewania wosku. Leczyła natomiast własną „bardzo silną” energią, dzięki którejpotrafiła „wyciągnąć” ze swoich pacjentów „złą energię” , powodującą choroby. W ten sposób leczyła liczne schorzenia ciała, ale też zdejmowała uroki. Kiedy ktoś miał w sobie nagromadzone bardzo dużo negatywnej energii, zdarzało się, że pomimo własnego bardzo wysokiego poziomu energii pozytywnej po zabiegu czuła się źle.Leczenie uprawiane przez znachorkę z Żółkwi polegało na neutralizowaniu złejenergii znajdującejsię w ludziach. Ona sama nie wylewała wosku, ale jako że uważała je za skuteczne, odsyłała pacjentów do zajmującej się tym kobiety. Ta ostatnia leczyła ludzi cierpiących na choroby duszy, na przykład depresję. Podkreślić trzeba, że również leczenie „chorób duszy” wchodzi w zakres umiejętności znachorek. W społecznościach wiejskich mogą one odgrywać rolę „ludowych psychiatrów”. Michał Buchowski, zwracając uwagę na psychologiczny aspekt magicznych obrzędów leczniczych, pisze, że w tego rodzaju leczeniu ważny jest efekt placebo, który jest wynikiem przekonania o prawdziwości i skuteczności obrzędu. Przekonanie to jest podzielane w ramach określonego światopoglądu (Buchowski 1986, s. 83). W badanym przeze mnie terenie znalazłam potwierdzenie słów autora w opowiedzianej mi przez „złą znachorkę” historii dziewczyny, zdradzonej przez narzeczonego dwa tygodnie przed planowanym weselem. Gdy dziewczyna trafiła do niej, była kompletnie załamana i próbowała popełnić samobójstwo. Znachorka uratowała jejwtedy życie, dając specjalne zioła i zlewając wosk. Opowiadając o tym, nie nazywała stanu swojejpacjentki depresją, lecz wcieleniem się w nią czorta. Twierdziła, że gdy odratowała dziewczynę, czort sam przyszedł do niejroz- wścieczony i powiedział, że zabrała mu to, co do niego należało. Z wizją samobójstwa jako kuszeniem diabła spotykałam się w terenie często.
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W okolicach Żółkwi na Ukrainie wiara w magię leczniczą jest wciąż żywa, nadal można tam spotkać kobiety zajmujące się jejpraktykowaniem. Nie jest to zarazem zjawisko powszechne, a po polskiejstronie granicy nie udało mi się go wcale zaobserwować.
Wierzenia o charakterze magicznymMichał Buchowski, opisując wierzenia o charakterze magicznym we współczes- nejkulturze ludowej, dzieli je na należące do sfery praktyczno-poznawczejoraz do dziedziny światopoglądu i obyczaju (Buchowski 1986, s. 94,95). Chciałabym również posłużyć się tym podziałem w analizie materiału badawczego, choć jestem świadoma, że w stosunku do informacji, które udało mi się zebrać w terenie, podział ten może okazać się w niektórych miejscach zbyt sztywny lub nie do końca odpowiedni. Jednak jest to kryterium tak znakomicie porządkujące, że mimo wszystko zdecydowałam się na jego wykorzystanie.Wierzenia ze sfery praktyczno-poznawczejDo sfery praktyczno-poznawczejnależą przekonania o charakterze magicznym, wyjaśniające zjawiska zachodzące w świecie, oraz przekonania o potrzebie wykonywania w codziennym życiu praktyk magicznych w celu zażegnania niebezpieczeństwa oraz zapewnienia sobie powodzenia. Według Buchowskiego, w odróżnieniu od sytuacji typowejdla tradycyjnejkultury ludowej, przekonania magiczne zajmują w sferze praktyczno-poznawczej współczesnych mieszkańców wsi funkcję marginalną. Generalnie przeważa w niejwaloryzacja świecka. Tezę tę potwierdzają relacje rozmówców. Oprócz pewnejkobiety nikt z rozmówców nie twierdził, że krowa może tracić mleko dlatego, że podkradają je czarownice. Podobne przykłady przytaczano raczejjako historie ilustrujące opowieści, jaki świat był kiedyś, za czasów dzieciństwa moich rozmówców, za życia ich rodziców i dziadków.Innym przykładem przekonań magicznych ze sfery praktyczno-poznawczej może być wiara w mamuny, stanowiąca przykład tego, jak ludzie kiedyś tłumaczyli sobie kalectwo u dzieci. Gdy dziecko zaczynało zachowywać się inaczej niż wszystkie dzieci, kiedy matki zauważały zmiany w jego zachowaniu, przyczyn dopatrywano się w działaniu czarownic. Wierzono, że czarownice, zwane mamuna- 

mi, podkradają zdrowe dzieci i na ich miejsce podkładają swoje, które nie są w pełni sprawne. Robiły to zawsze niepostrzeżenie, przez co matki dopiero obserwując zmiany w zachowaniu dzieci, domyślały się, co się stało. Sposobem na odzyskanie dziecka było traktowanie „obcego” niemowlaka w sposób tak zły, aby 
mamuna przyszła po niego, oddając prawdziwe dziecko. Przykładem recepty na to, jak odzyskać zdrowe dziecko, jest zalecenie, aby położyć dziecko mamuny na gnoju podczas mrozu. W ten sposób swoim płaczem wzywać ma ono prawdziwą matkę. Jednak zarówno takie wyjaśnianie kalectwa u dzieci, jak i opisywane wyżej
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wyjaśnianie przyczyny, dla którejkrowy przestają dawać mleko, nie jest już teraz uznawane za zadowalające dla rozmówców. Współcześnie dają oni wiarę wyjaśnieniom odwołującym się raczejdo przyczyn naturalnych niż do podstępu złych mocy.Wierzenia z dziedziny światopoglądu i obyczajuWierzenia z dziedziny światopoglądu i obyczaju są ściśle zespolone z określonymi praktykami społecznymi: to zespoły przekonań występujące w postaci „komponentów” zachowań i motywacji związanych z takimi wydarzeniami w życiu, jak narodziny, chrzest, ciąża, zawarcie małżeństwa, zgon (Buchowski 1986, s. 95). Wydają się zarazem trwalsze od wierzeń ze sfery poznawczo-praktycznej. Na badanych przeze mnie terenach spotkałam się z działaniami i przekonaniami o charakterze magicznym, związanymi z takimi zjawiskami, jak ciąża, narodziny, menstruacja i śmierć.Wśród moich rozmówców bardzo popularne były wierzenia dotyczące kobiet w ciąży i narodzin dziecka. Podkreślali oni często, że kobiety w ciąży szczególnie narażone są na działanie sił nieczystych. To, że kobieta w ciąży przyciąga złe siły, można tłumaczyć tym, że znajduje się w stanie wyjątkowym, a wśród wielu kultur stan taki uważany jest za szczególnie niebezpieczny. Po urodzeniu dziecka, aby powrócić do normalnego stanu, kobieta musi przejść wywid [wywód — O. S.], specjalne nabożeństwo w cerkwi, bo w przeciwnym razie może zacząć wrikać (rzucać uroki), a nawet zostać wiedźmą.Przed ochrzczeniem dziecka, podczas którego zawiązuje się ochronne pole energetyczne, należy szczególnie uważać, ponieważ dziecko, tak jak i matka, narażone jest na działanie sił nieczystych. Można to wytłumaczyć tym, że nie należy ono jeszcze do świata religii, a w związku z tym nie ma ochrony, która płynie od sacrum. Póki dziecko nie zostanie poświęcone, należy do świata antysacrum, a tym samym narażone jest na działanie złych mocy znajdujących się w tejsferze. Po narodzeniu dziecka następuje wiele czynności należących do magii ochronnej, które mają za zadanie nie dopuścić do niego nikogo i niczego, co mogłoby nieść zagrożenie. Obowiązuje wtedy absolutny zakaz pożyczania czegokolwiek z domu, zakaz wynoszenia dziecka i suszenia jego pieluszek na dworze po zmroku, bo wraz z zajściem słońca uaktywniają się siły nieczyste. Małe dziecko narażone jest również na działanie uroków, dlatego trzeba na nie uważać i najlepiej nie pokazywać niemowlaka zbyt wielu osobom, bo urok może zostać rzucony przez obcego, sąsiadów czy członka dalszejrodziny nawet nieświadomie. Złamanie któregoś z zakazów obowiązujących w związku z narodzinami dziecka może spowodować jego płacz, chorobę, a czasem śmierć. Ratunkiem może być odczynienie uroków lub wizyta u znachorki, o których pisałam w poprzednich rozdziałach.Kolejnym przekonaniem o charakterze magicznym, należącym do dziedziny światopoglądu i obyczaju, jest wiara, że kobieta podczas menstruacji jest nieczysta. Wynika to z faktu, że, podobnie jak kobieta w ciąży, menstruująca kobieta znajduje się w okresie przejściowym, postrzeganym jako groźny zarówno dla niej,
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jak i dla jejotoczenia. W związku z tym nie może wykonywać niektórych prac w gospodarstwie, na przykład kisić ogórków, kwasić kapusty, sadzić pomidorów, kwiatów i robić przetworów, bo wszystko zgnije i zepsuje się. Część moich rozmówców nadal wierzy w magiczną moc krwi menstruacyjnej, choć żadna z kobiet, z którymi rozmawiałam, nie przyznała się do jejwykorzystywania. Krew menstruacyjna, dodana chłopcu do napoju lub jedzenia, sprawia, że zakochuje się on w dziewczynie i jest jejwierny aż do śmierci. Rozmówczynie podkreślały, że taka praktyka nie jest zła, że nie dzieje się nikomu krzywda, a krew wzbudza jedynie namiętne uczucia do dziewczyny u jejoblubieńca. Menstruacja u kobiet przyczynia się do tego, że uważane są one za bardziej uzdolnione od mężczyzn do uprawiania magii. Dzieje się tak ze względu na momenty krytyczne, które mogą budzić zdziwienie i obawy, a jednym z takich momentów jest menstruacja (zob. Mauss 1973, s. 137).Do wierzeń o charakterze magicznym, związanych z dziedziną światopoglądu i obyczaju, należą również wierzenia dotyczące śmierci, popularne wśród moich rozmówców. Łączą się one z przekonaniami religijnymi i świeckimi, stanowiąc element magii zasymilowanej. Długie konanie w mękach moi rozmówcy traktują często jako karę za grzechy (przekonanie o charakterze religijnym). Wierzą, że jest ona udziałem osób uprawiających za życia czarną magię i opętanych przez diabła. Często spotyka się przekonanie, że człowiek zły, umierając, prosi kogoś o podanie ręki, aby w ten sposób oddać mu swoje grzechy i umrzeć w spokoju (przekonanie o charakterze magicznym). Szczególnie cenne jest wtedy podanie ręki przez nieskalane grzechem dziecko5:No to był taki, szo umierał, a dity nie chotiły dać ruki [nie chciał podać ręki —  O. S]. I nim tłukło. Jego wynieśli do jakiejś stodoły. I tam  aż jem u ucha szczury poobgryzały. No zna- jecie, szczury, czy to i diabeł... A  szo w nukpryszoł i dał mu rukę i zabrali go (grekokatolik,70 lat, Kulików, Ukraina, wyw. 20).Zachowaniami o charakterze magicznym podczas zgonu są: zasłanianie lustra [ma to uchronić przed zobaczeniem w nim zmarłego; chodzi o to, by w lustrze nie została jego zła „energia” — O. S.] i zatrzymywanie zegara. Wierzy się również, że podczas agonii nie wolno bardzo rozpaczać, bo to może spowodować, że wychodząca z ciała dusza powróci, co spowoduje, że zgon będzie długi, a umierający będzie się męczył. Charakter magiczny ma mycie podłogi w pokoju, w którym leżał zmarły: robi to zawsze wdowa, bo mężatce groziłaby utrata rodziny. Również z wodą pochodzącą z umycia umarłego wiążą się wierzenia o charakterze magicznym. Należy ją wylać w miejsce, gdzie nikt nie chodzi, bo jeżeli ktoś wejdzie w miejsce, gdzie została wylana, zaczyna chorować i może nawet umrzeć. Jest więc tak, jakby ta woda przenosiła śmierć z umarłego na wszystkich, którzy mają z nią sty
5 Jedna z moich rozmówczyń opowiedziała mi historię swojego wnuczka — odkąd podał rękę umierającemu dziadkowi, który miał dużo grzechów na sumieniu, z grzecznego dziecka zmienił się w dziecko złe i złośliwe. Ma to być znakiem, że za dotknięciem ręki dziadek przekazał mu złego ducha, który wcześniej nie dawał mu umrzeć (prawosławna, 17 lat, Glińsk, Ukraina, wyw. 26).
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czność. Właściwości „wody z umarłego” , jak nazywają ją rozmówcy, sprawiają, że używana jest w czarnejmagii. Niektórzy ludzie zbierają taką wodę, by później szkodzie innym, podlewając im ją pod nogi lub dodając do napoju. Podobne działanie ma ziemia z cmentarza, która, podsypana komuś pod nogi, powoduje chorobę. Magiczną moc mają też sznury; związuje się nimi zmarłym ręce i nogi i podwiązuje szczękę. Rozmówcy podkreślali, że w żadnym razie nie można ich zabierać, bo służą do uprawiania czarnejmagii. Po rozwiązaniu trzeba je włożyć do trumny i pochować razem ze zmarłym.Do najrzadziejspotykanych należą przekonania głoszące, że przed śmiercią występują czasem jej zapowiedzi, na przykład pukanie czy pojawianie się białych zjaw, przypominających koty lub psy. Jednocześnie w świetle zebranych materiałów muszę stwierdzić, że wierzenia dotyczące śmierci i nakazy magiczne obowiązujące w trakcie czyjegoś zgonu i w stosunku do ciała zmarłego są nadal akceptowane przez rozmówców, czego najlepiejdowodzi fakt, że nikt nie wypowiadał się o nich w czasie przeszłym i każdy deklarował, że się do nich stosuje.
Zawody predestynujące do uprawiania magiiMarcel Mauss, charakteryzując postać czarownika, zwraca uwagę, że magia związana jest z wykonywaniem niektórych zawodów. Dla przykładu wymienia zawód lekarza, balwierza, kowala, owczarza, aktora czy grabarza (Mauss 1973, s. 59). Podczas badań spotkałam się z opinią, że takimi szczególnymi zdolnościami odznaczali się kiedyś grabarze i bacowie. Opowieści o bacach pochodzą z górzystej Łemkowsz- czyzny, gdzie jeszcze przed wojną zajmowali się wypasaniem owiec. Zarazem termin ten „nie oznacza już dziś [dlaŁemków— O. S.] pasterza, kierującego nahaliwypasem owiec i produkcją sera, lecz znachora” (Reinfuss 1990, s. 89).Zgodnie z tym, co pisze Marcel Mauss, bacowie mogli być uznawani za czarowników, ponieważ stale związani byli ze światem zwierząt, roślin, ze światem przyrody, a nie ludzkiej cywilizacji. Na Łemkowszczyźnie pochodzący z Podhala bacowie byli uważani za obcych, co mogło budzić wobec nich bojaźń i nieufność. Według niektórych starszych rozmówców, którzy pamiętali albo znali z opowiadań rodziców czasy przedwojenne, bacowie zajmowali się wtedy świadczeniem usług magicznych. Umieli oni zarówno narobić (zaczarować), czyli rzucić na kogoś czary, zaczarować kogoś słowami, jak i odrobić (odczarować), czyli zdjąć z kogoś zaklęcie. Narabialo się zawsze specjalnie, trzeba było mieć do tego określoną wiedzę, a mieli ją nieliczni. Było to coś innego niż uroki. Według rozmówców dziś nie ma już osób umiejących narabiać, a jedynie takie, które wrikają (rzucają uroki).Bacowie odgrywali rolę ludowych lekarzy, którzy pomagali chorym z powodu ciężkich wroków lub z powodu narobienia. Kiedy ktoś bardzo źle się czuł, a domowe sposoby odczyniania uroków nie skutkowały, rodzina wyruszała do bacy. Baca
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wiedział więcejniż zwykli ludzie, dlatego udawało mu się odrobić nawet ciężki urok. Umiał też na prośbę porobić na kogoś. Swoją wiedzę bacowie czerpali z czarnych ksiąg. O umiejętnościach baców i ich czarnych księgach opowiedział mi jeden z rozmówców, twierdząc, że jego pradziadek zmarł, gdyż miał porobione, a jedynym ratunkiem mogła być pomoc bacy. Jednak zanim rodzina dotarła do bacy, pradziad zmarł. Na moje pytanie, czy swą moc bacowie zawdzięczali siłom nieczystym, rozmówca odpowiedział, że widocznie tak. Na potwierdzenie tego stanowiska dodał, że kiedyś niedaleko jego domu bacował jeden baca i dziadek rozmówcy poszedł do niego. Zapytał bacę, czy nie boi się, że jak będzie wypasał owce, ktoś ukradnie mu pozostawiony w kolibie ser. Baca pewnym głosem odpowiedział: „Nie bój się pan nic, bo pan byś ją przyniósł z powrotem” (prawosławny, 70 lat, Blechnarka, Polska, wyw. 18). Dla rozmówcy było to dowodem, że bacowie zajmowali się magią, bo „jakby nie wiedział, jak porabiać, to by nie gadał” (prawosławny, 70 lat, Blechnarka, Polska, wyw. 18).Kolejnym zawodem, który predestynował do uprawiania magii, był zawód grabarza. Jeden z rozmówców stwierdza, że kiedyś to tylko grabarz umiał pochować i „grabarz to musiał wiedzieć! On coś tam wiedział. A  my nie wiemy nic!” (prawosławny, 70 lat, Blechnarka, Polska, wyw.18). Grabarze byli, według rozmówców, grupą, która umiała czarować, przywoływać istoty nieczyste, nawet diabła. Powód, dla którego byli uważani za szczególnie uzdolnionych w tym kierunku, jest oczywisty: przez swójzawód już za życia znajdowali się blisko świata śmierci. Dlatego ludzie uważali, że muszą wiedzieć więcej niż zwykli śmiertelnicy, a wiedza pozwala im czarować i korzystać z pomocy sił nadprzyrodzonych.Wierzenia dotyczące czarów uprawianych przez baców i grabarzy są przykładem wierzeń, które odeszły już do przeszłości. Wszystkie relacje na ten temat dotyczyły czasów jeszcze przedwojennych. Rozmówcy twierdzili, że dzisiajnie ma już osób zajmujących się narabianiem, są jedynie osoby, które wrikają, ale często nie jest to postrzegane jako działanie świadome, o czym pisałam wcześniej.Przeprowadzone przeze mnie badania wskazują, że na pograniczu polsko-ukraińskim nie cieszą się popularnością wierzenia w czarownice i mamuny oraz w magię uprawianą przez baców i grabarzy. Żywa jest natomiast wiara i praktyki związane z takimi wydarzeniami, jak narodziny dziecka, menstruacja i śmierć. W mniejszym stopniu praktykowana jest wiara w uroki. Wyjątkiem wydaje się tu ukraińskie Roztocze, gdzie nadal popularne jest leczenie u znachorek.Współczesną magię na pograniczu polsko-ukraińskim mogę określić mianem zasymilowanej(stanowi splot wiedzy tradycyjneji nowoczesnej). Służy rozmówcom za matrycę wyjaśniającą wybrane aspekty ich życia i jest na ogół nieodróżnialna od praktyk religijnych. Świadomość moich rozmówców mogę określić jako świadomość „rozszczepioną na wiedzę i wiarę” , charakteryzującą się tym, że ludzie „nie wierzą, że wierzą” (Tokarska-Bakir2000, s. 62). Świadczy o tym sposób, w jaki kwestionują często swoje wierzenia. Czynią to niejednokrotnie w warstwie powierzchownej, potwierdzając zarazem w warstwie głębokiej, że wciąż są dla nich aktualne. Kiedy przeprowadzałam badania terenowe, początkowo rozmówcy
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zarzekali się, że wierzą tylko w modlitwę, i powątpiewali w skuteczność działań o charakterze magicznym. Jednak sposób, w jaki wyrażali niedowierzanie co do celowości działań magicznych, zdradzał jednocześnie, że defacto spodziewają się ich skuteczności (zwłaszcza gdy ich element stanowi modlitwa). Powołują się zatem zarówno na świat nauki, jak i na świat wierzeń religijno-magicznych, nie postrzegając ich jako wierzeń zespolonych i nie wiedząc, który z nich jest bardziej wiarygodny.
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Życie na pograniczu kulturowym wiąże się z koniecznością skonfrontowania odmiennych systemów wartości, obyczajów i religii. Reakcje na tę sytuację mogą być różne: od zainteresowania i fascynacji, przez tolerancję i obojętność, po skrajną wrogość i niechęć. Na pograniczu polsko-ukraińskim można zaobserwować dwie z nich — postawę przyjaznejtolerancji lub wrogości. Na wzajemne stosunki wpływają nie tylko wydarzenia teraźniejsze, ale także przeszłość bliższa lub dalsza, która funkcjonuje w pamięci zbiorowej i jest przekazywana międzypokoleniowo.Historia to fakty poddane interpretacji. Zgodnie z teorią Maurice’a Halbwachsa to jak interpretujemy historię, zmienia się i zależy od obecnych warunków:Dlatego społeczeństwo nie tylko od czasu do czasu zm usza ludzi do odtwarzania w myśli wydarzeń z ich dawnego życia, lecz także do ich poprawiania, okraw ania i uzupełniania, tak  iż w końcu mimo w szystko, przekonani, że nasze w spom nienia są dokładne, przypisujem y im znaczenie, jakiego wtedy w naszych oczach nie m iała ówczesna rzeczywistość (Halbwachs 1969, s. 170).Teorię tę, moim zdaniem, dobrze uzupełnia koncepcja tożsamości Anthony’ego Giddensa, traktującego tożsamość jako proces, w trakcie którego jednostka dokonuje ciągłejinterpretacji i reinterpretacji przeszłości, by osiągnąć spójność między teraźniejszością, antycypowaną przyszłością a przeszłością. Trajektoria samego życia jest jedyną nicią spajającą „ja” , wynika z integracji doświadczeń życiowych w narracji własnego rozwoju i wytworzenia własnego systemu przekonań, dzięki któremu jednostka wie, że „jest lojalna po pierwsze w stosunku do siebie” (Giddens 2002, s. 111). Ze względu na specyficzną historię ofiar akcji „Wisła” i ich potomków definicja ta wydaje mi się najodpowiedniejsza.
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Mniejszość ukraińska po akcji „W isła”W Polsce mniejszości etniczne stanowią obecnie około 1,5% ogółu obywateli, a mniejszość ukraińska liczy około 30 957 osób (Spispowszechny 2002). W wyniku akcji „Wisła” jedynie część Ukraińców mieszka na swoich ziemiach autochtonicznych. Wcześniej, przed II wojną światową, pogranicze polsko-ukraińskie zamieszkiwali głównie Ukraińcy, „to Polacy byli mniejszością” (Babiński 1997, s. 100). Polacy należeli przede wszystkim do miejscowejelity — byli urzędnikami albo właścicielami majątków ziemskich. Nie dochodziło tam do konfliktów etnicznych (Babiński 1997).Problemy zaczęły się pod koniec II wojny światowej, najpierw na Wołyniu w 1943 roku, gdzie Ukraińcy wymordowali około 100 tys. Polaków, tysiące innych zmuszono do ucieczki do Polski (A. Sadowski, M. Czerniakowska 1999). Rok póź- niejrozpoczęło się przesiedlanie Ukraińców i Łemków na Ukrainę, wchodzącą w skład ZSRR. W latach 1944-1946 z południowejPolski wyjechało około 480 tys. osób, w tym około 400 tys. Ukraińców.Po wojnie, mimo zmian granic i przesiedleń, Polska Rzeczpospolita Ludowa nie stała się państwem monoetnicznym. Na pograniczach nadal zamieszkiwały ją mniejszości narodowe i etniczne, jak mniejszość ukraińska, łemkowska czy Ślązacy, które władze chciały spolonizować. Wydarzenia z czasów II wojny świa- towejpogorszyły i tak fatalne stosunki polsko-ukraińskie, a wysiedlenia czy akcja „Wisła” nie wywołały protestu ze strony Polaków. Grunt pod nią przygotowywała realizowana przez polskie władze skuteczna propaganda antyukraińska. Od 28 kwietnia do 28 lipca 1947 roku wywieziono przymusowo około 100 tys. Ukraińców z województw przemyskiego i lubelskiego oraz 40 tys. Łemków z Małopolski na tereny województw białostockiego, olsztyńskiego, gdańskiego, koszalińskiego, poznańskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego, opolskiego, szczecińskiego.Wysiedleń na Ziemie Zachodnie lub południowo-wschodnie uniknęły rodziny mieszane, w których jedno z małżonków było Polakiem. W niektórych parafiach, na przykład w Kalnikowie [wieś należąca do powiatu przemyskiego, gmina Stubno — A. K.], Ukraińcom pomagali księża katoliccy. Dzięki wystawionym przez nich fałszywym metrykom kościelnym uznawano ich za Polaków, nawet jeśli nie potrafili posługiwać się językiem polskim. Wysiedlenie doprowadziło do rozbicia zwartych skupisk mniejszości i rozproszenia, ponieważ nie zezwalano im na osiedlanie się w większych grupach. W tej samej wsi mogło zamieszkać tylko kilka rodzin ukraińskich lub łemkowskich. Restrykcje miały przyspieszyć polonizację. Równocześnie pozamykano lub poniszczono cerkwie greckokatolickie i prawosławne, a pozostały majątek Cerkwi greckokatolickiejupaństwowiono. Przesiedlono także duchowieństwo greckokatolickie, aby w ten sposób uniemożliwić mu odprawianie mszy w obrządku greckim. Duchowieństwo greckokatolickie mogło jednak odprawiać w obrządku łacińskim, a czasami, dzięki życzliwości księży rzymskokatolickich, w ukryciu organizować msze greckokatolickie.
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Podczas wysiedleń brano pod uwagę wyznanie, a nie pochodzenie etniczne, dlatego jego ofiarami padli prawosławni i grekokatolicy. Religia stała się czynnikiem łączącym Łemków i Ukraińców. Na opuszczonych przez nich terenach połu- dnioweji południowo-wschodniejPolski zamieszkali Polacy, głównie imigranci zza wschodniej granicy i górale z biedniejszych terenów.W 1956 roku, po „odwilży” , pozwolono na powrót Ukraińców i Łemków w rodzinne strony, jednak powróciło tylko około 10%; powrót był trudny, sama podróż mogła trwać nawet dwa tygodnie. Władze nie ułatwiały przyjeżdżającym osiedlania, ich dawne domy były w większości pozajmowane przez Polaków, zniszczone lub okradzione.Ważnym elementem tworzącym grupę etniczną i tożsamość jej członków jest pamięć historyczna. Łemkowie i Ukraińcy za moment dla siebie przełomowy uznają przesiedlenia z 1947 roku. Postanowiłam w związku z tym uczynić przedmiotem mojejpracy narracje mniejszości ukraińskiej — w terenie moich badań — o swojej lokalnejhistorii po akcji „Wisła” . W badaniach brałam pod uwagę jedynie subiektywną interpretację i oceny faktów moich rozmówców. Interesowało mnie, jak obecna sytuacja wpływa na ich interpretację wydarzeń historycznych.Badania prowadziłam w powiecie jarosławskim w miejscowości Chotyniec oraz w Lesznie, należącym do powiatu przemyskiego. Są to miejscowości leżące pomiędzy Przemyślem a Jarosławiem, niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, oddalone od siebie ok. 15 kilometrów. Obie wsie bardzo ucierpiały podczas akcji „Wisła”, z Chotyńca wysiedlono 740 osób, a z Leszna 6771, pozostało tylko po kilkanaście rodzin, później wsie te zostały zasiedlone przez Polaków. W obu miejscowościach przewagę liczebną mają Polacy (katolicy), a mieszkający w nich Ukraińcy są najczęściej grekokatolikami. Rozmówcy twierdzili, że większość mieszkających tam polskich rodzin ma korzenie ukraińskie. W obu wsiach nie miałam problemów ze znalezieniem rozmówców, prawie wszyscy zapytani chętnie zgadzali się na wywiad.
Stosunki polsko-ukraińskieChotyniecChotyniec zamieszkuje około 300 osób, w tym 70-90 grekokatolików (Woja- kowski 2002, s. 73-75). Znajduje się w niejzabytkowa cerkiew greckokatolicka z 1617 roku oraz dwa kościoły katolickie. Większość mieszkańców zajmuje się uprawą ziemi (Wojakowski 2002, s. 75), nieliczni dojeżdżają do pobliskiego Jarosławia.We wsi od lat nie występują konflikty o podłożu religijno-etnicznym. Zdarzały się jednak w latach 50. i 60., kiedy Ukraińcy zaczęli wracać do wsi z terenów, na które zostali przesiedleni, oraz na początku lat 90. Te ostatnie wydarzenia związa

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszno_%28wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie%29
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ne są z odzyskaniem przez grekokatolików cerkwi w 1991 roku, kiedy to ksiądz rzymskokatolicki, raczej bezskutecznie, próbował rozbudzić wśród swoich parafian niechęć do Ukraińców:W szędziejest tak jak o ś w tych wioskach, że się kłócą, niszczą sobie nawzajem , a w Cho- tyńcu jakoś nie, nie wiem czemu. Ale nawet ksiądz nie dał skłócić ludzi. On musiał odejść (grekokatoliczka, 39 lat, Chotyniec, wyw. 15).

Cerkiew greckokatolicka w Chotyńcu. Fot. U . Ostrowska
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Od tego czasu ludność koegzystuje bezkonfliktowo, a kolejni księża rzymskokatoliccy żyją w dobrych stosunkach z księdzem proboszczem greckokatolickim z Przemyśla2. Od kilku lat organizowane są w Chotyńcu uroczystości ekumeniczne. Ksiądz greckokatolicki zaprasza rzymskokatolickiego wraz z jego parafianami na obchody święta Jordanu (19 stycznia), a ten rewanżuje się podczas Bożego Ciała. Księża odprawiają wówczas wspólne msze. Na Boże Ciało jeden z ołtarzy jest stawiany przez grekokatolików koło cerkwi. We wrześniu roku 2005 po raz pierwszy zorganizowano wspólne dożynki, podczas których msza była odprawiana przez księdza katolickiego, proboszcza z Chotyńca, oraz księdza greckokatolickiego, proboszcza parafii przemyskiej. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był proboszcz greckokatolicki, a organizacją zajęli się Ukraińcy z Chotyńca, między innymi pani sołtys, która też jest Ukrainką. Uroczystość z założenia miała charakter polsko-ukraiński. Zostały na nią zaproszone między innymi władze gminne i samorządowe: przyjechali starosta i wicestarosta Jarosławia, wicemarszałek województwa karpackiego, oraz z Ukrainy gubernator Lwowa, przedstawiciel prezydenta Ukrainy, władze Jaworowa i Krakowca (gminy na Ukrainie). Podczas dożynek występowały zespoły folklorystyczne z Polski i Ukrainy. W gminie Radymno od 1995 roku organizowany jest Przegląd Działalności ArtystycznejGmin Przygranicznych. Miejscowe władze i Polacy nie protestowali przeciwko obchodom pięćdziesięciolecia akcji „Wisła” , jak to miało miejsce na przykład w Lesznie, oraz przeciw wystawieniu tablicy koło cerkwi upamiętniającej tamte tragiczne wydarzenia.Władze gminy Radymno są życzliwie nastawione do mniejszości ukraińskiej. W szkole podstawoweji gimnazjum w Chotyńcu od 1995 roku dzieci bez problemu mogą uczyć się języka ukraińskiego, chodzić na religię prawosławną bądź greckokatolicką. Godziny zajęć nieobowiązkowych są dostosowane do planu, dzieci zaraz po zajęciach obowiązkowych mogą uczęszczać na język ukraiński i religię. Języka ukraińskiego uczą się tu również nieliczni Polacy. Do niedawna działał w Chotyńcu folklorystyczny zespół ukraiński „Dibrowa” , który finansowo wspierały władze gminy. Założyciel i choreograf zespołu początkowo nie przyjmował Polaków, gdyż chciał, by w zespole tańczyli i śpiewali tylko Ukraińcy. Nie odpowiadało to jednak Ukraińcom z Chotyńca, którzy uznali tę postawę za nacjonalistyczną. Nie mieli oni nic przeciwko uczestniczeniu Polaków oraz śpiewaniu obok pieśni ukraińskich także polskich piosenek ludowych. Do zespołu weszło też kilku Polaków, ze względu na to, że brakowało chętnych Ukraińców. W zeszłym roku z powodu konfliktu pomiędzy społecznością Ukraińców a prowadzącym zespół jego działalność została zawieszona.Mniejszość ukraińska w Chotyńcu jest bardzo aktywna, organizuje często w wiejskim domu kultury zabawy, na które są zapraszani Polacy, tradycją jest organizowanie tam małanki, czyli sylwestra ukraińskiego, oraz innych okolicznościowych, wspólnych spotkań, takich jak opłatek czy mikołajki. W trakcie świąt
2 Chotyniec oraz Leszno należą do parafii przemyskiej — A. K.
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Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją, trzy pokolenia Ukraińców kolędują po wsi: dzieci, młodzież i dorośli, często uczestniczą w tym również Polacy. Polacy i Ukraińcy planują wspólną budowę kaplicy ekumenicznej na cmentarzu.LesznoLeszno, wcześniejPoździacz (do 1979 roku), to miejscowość oddalona ok. 15 kilometrów od Przemyśla. Po akcji „Wisła” wieś prawie zupełnie opustoszała. Do pozostawionych przez Ukraińców domów przeprowadzili się głównie mieszkańcy wsi Borodnica, którą w czasie wojny spaliła Ukraińska Powstańcza Armia. Do tejpory rzutuje to na stosunki polsko-ukraińskie we wsi. Kiedy stało się to możliwe, powróciło tu kilkanaście rodzin ukraińskich. Zabytkowa cerkiew z 1777 roku została w 1957 roku zamieniona na kościół, a zabytkowy ikonostas wywieziono do muzeum w Sanoku.Obecnie wieś zamieszkuje 670 osób3, w tym kilkanaście rodzin greckokatolickich.Kiedy w latach 50. i 60. przesiedleńcy zaczęli powracać do Leszna, nie dochodziło do poważniejszych konfliktów. Ukraińcy nie walczyli o odzyskanie swoich dawnych domów i cerkwi, gdyż wydawało się to wówczas niemożliwe. Prawie wszyscy chodzili do kościoła katolickiego. W latach 70., zgodnie z decyzją władz, zmieniono nazwę wsi z ukraińskiejPoździacz na polską — Leszno. W latach 80. możliwy był powrót do dawnej nazwy, jednak Polacy przegłosowali pozostanie przy obecnej.Ukraińcy w Lesznie są rozżaleni, gdyż czują się dyskryminowani przez władze lokalne oraz pozostałych mieszkańców wsi i chętnie o tym mówią. Momentami miałam wrażenie, że za sytuację we wsi obwiniają nie tylko władze i innych mieszkańców Leszna, ale są uprzedzeni w ogóle do Polaków.Otwarty konflikt wybuchł tu na początku lat 90., ponieważ, jak to ujmowali moi rozmówcy:Problemy zaczęły się wtedy, kiedy Ukraińcy zaczęli coś żądać, jeżeli siedzieli cicho, jeżeliniczego nie chcieli, mało, jeżeli nie przyznawali się, że są U kraińcam i, to jeszcze pół biedy(grekokatolik, 44 lata, Leszno, wyw. 5).Konflikt dotyczył odbudowanejprzez Ukraińców kapliczki oraz postawienia tablicy upamiętniającejofiary akcji „Wisła” . Nie mając szans na odzyskanie cerkwi, Ukraińcy zdecydowali się na odbudowę zrujnowanej kapliczki greckokatolickiej, stojącej na krańcu wsi.W 1997 roku we wsi odbywały się misje — z tejokazji do Leszna przyjechał po raz pierwszy biskup greckokatolicki. Na pamiątkę tego wydarzenia obok kapliczki postawiono tablicę upamiętniającą ofiary akcji „Wisła” . Tablicę tę miejscowi wandale nocą rozbili, a fragmenty porozrzucali i zniszczyli. Procesję, która się przy tejokazji odbywała, zaatakowali kamieniami. Grekokatolicy mieszkający we wsi
3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Leszno_%28wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie%29
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byli też przez nich nachodzeni i straszeni. Nie obyło się bez interwencji policji. Sytuacja była tak napięta4, że niektórzy Ukraińcy zastanawiali się nad wyjazdem na Ukrainę.Chociaż od 1997 roku nie ma tu otwartych konfliktów, stosunki polsko-ukraińskie, w tym między księżmi, są nadal napięte. Ukraińcy czują się zagrożeni, a atmosfera w wiosce jest nieprzyjemna. Dzieci wolą dojeżdżać do szkody ukraińskiej w Przemyślu niż do miejscowej, w której czują się dyskryminowane i nie mogą uczyć się w niej języka ukraińskiego. Także dorośli utrzymują kontakty przede wszystkim we własnym kręgu:Całkiem niedawno, całkiem niedawno, już prawie dwudziesty pierwszy w iek był, wie pani, nie trzeba szukać Bośni i Hercegowiny czy Jugosław ii. Bo to dużo nie trzeba, żeby w tolerancyjnym kraju do czegoś doszło (grekokatolik, 40 lat, Leszno, wyw. 1).
Czynniki kształtujące relacje polsko-ukraińskiePrzesiedleńcy po powrocie w rodzinne strony nie spotkali się z przyjaznym stosunkiem ze strony osadników. Początkowo ich wzajemnym kontaktom towarzyszyły niechęć i nieufność, a czasem nieukrywana wrogość. We wsi Chotyniec konflikty ucichły, podczas gdy w Lesznie do dziś stosunki są napięte.Najczęściej wymienianymi przez Ukraińców powodami niechęci Polaków do nich była przede wszystkim zafałszowana historia. W opinii moich rozmówców przedstawiano w niejnegatywny wizerunek Ukraińców, a szczególnie UPA, zrzucając na nich całą winę za napięcia i konflikty między oboma narodami. Kolejne przyczyny, na które zwracano uwagę, to działalność księży katolickich, nastawiających przeciwko nim swoich parafian, oraz niechęć ze strony władz lokalnych. Rzadko natomiast winy upatruje się w samych mieszkańcach — sąsiadach Polakach. Na poprawę wzajemnych stosunków mają wpływ przyjazne kontakty kapłanów, media, organizowanie wspólnych uroczystości.Polityka państwaKontakty polsko-ukraińskie od wieków były trudne. Dopiero po 1991 roku rozpoczęto dyskusję o spornych kwestiach wspólnej historii. Nastąpiło wzajemne przyznanie się do błędów i przebaczenie win. Odbywało się to jednak raczejna szczeblu rządowym (między rządami Polski a Ukrainy).W trakcie II wojny światowejdoszło do krwawych starć na Wołyniu, o których pamięć jest wciąż żywa wśród Polaków. Zamach na generała Świerczewskiego, będący pretekstem do podjęcia akcji „Wisła” , do 1989 roku przedstawiano jako zamach przygotowany przez UPA. Pod wpływem propagandy, zamieszczanej m.in. w szkolnych podręcznikach do historii, Polacy zaczęli utożsamiać Ukraińców z wi

4 Wydarzenia te pokazała nawet telewizja ogólnopolska — A. K.
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zerunkiem banderowca mordercy5 (w pewnym stopniu wizerunek ten objął też Łemków, uważanych przez część Polaków za Ukraińców):Ja  bym nie winił nawet Polaków, w iesz, ja  bym winił tych, którzy układali historię. Na tych terenach to są ludzie prości, skończyli podstawówkę, uczyli się historii takiej, jak  ona była, zafałszow anej. Polak, teraz to już się ta historia zm ieniła po latach osiemdziesiątych, ale do tego czasu Polak to był bohater. Nie było czegoś takiego, że Polak to też mógł być bandyta, też mógł zabijać. Jakbyście się zapytały w łasnych rodziców, jak  ich uczono historii, to by wam powiedzieli, że nie było Polaków morderców. A  historia ta zakłam ana właśnie mówiła, że każdy Ukrainiec to bandyta, banderowiec i nic więcej. I dlatego te stosunki, jakie się wytworzyły po wojnie, brały się nawet nie z w iny ludzi, niektórych niedotkniętych wojną, ale właśnie z tej głupiej, fa łszyw ejhistorii.. .  (grekokatolik, 44 lata, Leszno, wyw. 5).W latach 90. zaczęła obowiązywać inna wersja historii, w którejpojawiły się przemilczane wcześniej kwestie dotyczące antymniejszościowej polityki władz polskich w okresie międzywojennym (1919-1939) oraz przyczyn akcji „Wisła” . Nie zmieniło to jednak opinii pokoleń starszych, opartej na wiedzy zdobytej w domu (często utrwalającejtreści z komunistycznych podręczników szkolnych). Rodzice przekazali dzieciom własne uprzedzenia, przesądy i stereotypy etniczne.Polityka władz lokalnychNa przykładzie Leszna i Chotyńca można obserwować wpływ władz lokalnych na kontakty międzyludzkie. Starosta Jarosławia, któremu podlega wieś Chotyniec, jest przyjaźnie nastawiony do Ukraińców, wydaje zgody na imprezy ukraińskie, przyjmuje zaproszenia (na przykład na malankę), uczestniczy w dożynkach (w 2004 roku), nie zabrania stawiania pomników czy tablic pamiątkowych ku czci ofiar akcji „Wisła” .Inaczejwygląda sytuacja w Lesznie, należącym do powiatu przemyskiego. Tamtejsze władze starają się utrudniać funkcjonowanie kaplicy greckokatolickiej. Przykładem może tu być nałożenie na księdza wysokiej grzywny za postawienie tablicy upamiętniającej akcję „Wisła” :To ja m yślę. Ciężko... To też zależy. To przeważnie zależy, jaki jest ksiądz, jaki jest sołtysem, jaki jest wójt. Jeśli instytucje kościelne, instytucje samorządowe są nieprzychylne, nic się nie robi, żeby integrować środowiska, to ludzie albo przyjaźnie żyją, i to jest dobrze, albo źle i to nie ma wtedy kom u tą przychylność zbudować. I tak  sobie podejrzew am , że jakby były nieprzyjazne władze, proboszcz, to w Chotyńcu mogłaby być nawet to samo co w Lesznie. Ale jeśli nawet w Lesznie przyszedł proboszcz do mnie, zaprosił mnie na jakieś uroczystości, to już parafianie w idzą, że coś jest inaczej (grekokatolik, 45 lat, Chotyniec, wyw. 16).
5 Określenie to wzięło się od nazwiska działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów — Stepana Bandery. Organizacja ta działała w latach 1929-1943, potem część jej członków weszła w skład UPA. W pierwszych latach wojny współpracowali z Trzecią Rzeszą (portal Wikipedia: http://pl.wikipedia. org/wiki/Organizacja_Ukrai%C5%84skich_Nacjonalist%C3%B3w).
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Oświata podlega decyzjom władz lokalnych — tu także widać różnice. W gminach należących do powiatu jarosławskiego, o ile mieszkańcy wsi wyrażają taką wolę, szkoła daje im możliwość uczenia się ukraińskiego. Inaczejjest w Lesznie, gdzie do tejpory jest to niemożliwe, chociaż rodzice skłonni byli dopłacać za lekcje. Z tego powodu dzieci ukraińskie już od szkoły podstawowejwożono do Przemyśla.Rola duchowieństwa parafialnegoNajwyższe władze kościelne od dawna propagują postawy ekumeniczne, jednak na kształt relacji międzywyznaniowych na poziomie lokalnym podstawowy wpływ ma polityka prowadzona przez miejscowych księży. W badanych przeze mnie miejscowościach ci ostatni nadal cieszą się dużym autorytetem. Parafianie naśladują postawę swojego proboszcza wobec innych wyznań. W Lesznie, gdzie od kilkunastu lat proboszczem jest ksiądz publicznie krytykujący inicjatywę odbudowania przez Ukraińców greckokatolikiejkapliczki, Polacy mają do nich stosunek niechętny. Z kolei pozytywne relacje między księżmi w Chotyńcu wpływają na pielęgnowanie takich samych relacji między parafianami.Naród, jak  widzi takie wspólne, jakbym  to pow iedział... uroczystości, gdzie są jedni i drudzy, to też odpowiednio na to reaguje. To się późniejprzekłada na takie codzienne dni, codzienne życie, chociaż na pewno coś tak między sąsiadam i, nawet nie chodzi o narodowości, nawet wewnątrz tej jednej są zawsze jakieś konflikty, to już tam , jakie poboczne, m arginalne, które w ynikają z jakichś takich ludzkich słabości, nie powiedziałbym nawet narodowych (grekokatolik, 45 lat, Chotyniec, wyw. 16).Specyfika LesznaW Lesznie leżącym, podobnie jak Chotyniec, na pograniczu polsko-ukraińskim, mieszka tylko kilkanaście rodzin ukraińskich (jest to ok. 10% mieszkańców wsi). Nie tylko rola władz lokalnych i miejscowego duchowieństwa stanowi, według moich rozmówców, wystarczające wyjaśnienie niechęci, jaką żywią do nich Polacy. Ich zdaniem wiąże się ona z tym, że przesiedleni do Leszna Polacy pochodzą ze wsi Borownica, spalonejw czasie II wojny światowejprzez UPA. Przekazali oni swoim dzieciom i wnukom związaną z przeżytą traumą nienawiść do Ukraińców (choć sami często pochodzą z rodzin mieszanych polsko-ukraińskich):U nas nawet jak  nazwę w ioski zm ieniali, same Polaki, bo my nawet nie szli na to zebranie, a najgorzejta Borownica, żeby nie ta Borownica. (...) Ja k  przyjechali do Poździacz,30 lat już, ja k  się usadowili dobrze i nastało wioski zm ieniać. Tu Polacy, którzy stąd przyjechali, oni nie szli na zebrania, tylko Borownica w alczyła i zniszczała w ioski, taka to była kiedyś słynna w ioska, bogata, kultura (kobieta, lat 80, Leszno, wyw. 9).Starsze pokolenia, które przeżyły II wojnę światową, przekazują swoją nienawiść młodszym. Wydarzenia, takie jak spalenie wsi, akcja „Wisła” czy problem nazwy wsi, nadal funkcjonują w świadomości mieszkańców i wpływają na wzajemne kontakty.
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Na pierwszy rzut oka tym, co różni miejscowości Leszno i Chotyniec, jest cerkiew, która w Chotyńcu znajduje się w rękach ukraińskich, a w Lesznie nadal użytkują ją katolicy. Moim zdaniem, negatywna postawa tamtejszego księdza może brać się z lęku, że Ukraińcy będą chcieli ją odzyskać. Zastraszanie ich ma sprawić, że nie zdecydują się na podjęcie takich kroków.
Interpretacja historiiAkcja „Wisła” jest wydarzeniem przełomowym, które całkowicie zmieniło grupę i jejtożsamość. Uświadomiła ona Ukraińcom ich inność w stosunku do Polaków oraz wspólnotę położenia wszystkich przesiedleńców. Proces ten przebiegł błyskawicznie i brutalnie, dlatego też ci, którzy pamiętają te wydarzania oraz pokolenia późniejsze, konstruując swoją tożsamość, uwzględniają je w swoich narracjach.Pierwsze pokolenie to osoby, które pamiętają wydarzenia z 1947 roku z czasów swojego dzieciństwa albo dorastania. Po przesiedleniu było im łatwiej niż starszym zaadaptować się do nowych warunków. Żyjąc w społecznościach polskich, nie akcentowali zazwyczaj swojej tożsamości etnicznej i nie byli w związku z tym dyskryminowani. Po powrocie w rodzinne strony doświadczali niechęci ze strony osadników. Do lat 90. Ukraińcy spotykali się sporadycznie z dyskryminacją ze względu na swoje pochodzenie. Zgodnie z teorią Halbswacha starsi ludzie mają tendencję do zapominania o przykrych wydarzeniach z przeszłości. Może dlatego większość najstarszych rozmówców, czyli powyżej75. roku życia, bardzo niechętnie i ogólnikowo opowiadała o wojnie i akcji „Wisła” . W obu miejscowościach wyglądało to podobnie. W Lesznie najstarsi mieszkańcy wsi nie uczestniczyli w konfliktach, jakie wybuchały w latach 90. Najbardziejaktywni byli ludzie w wieku ok. 30-40 lat. Dlatego różnice w interpretacji historii najwyraźniejwidać w tym pokoleniu. Najmłodsi, czyli trzecie pokolenie, dojeżdżają do szkoły ukraińskiej do Przemyśla, nie utrzymują bliższych kontaktów z polskimi rówieśnikami z Leszna, dlatego problem dyskryminacji ich ominął.Najwyraźniej problem wpływu teraźniejszości na wydarzenia historyczne daje o sobie znać w obecnym pokoleniu ludzi w średnim wieku (30-50 lat). Nie pamiętają oni akcji „Wisła” , urodzili się na Ziemiach Zachodnich lub już po powrocie w rodzinne strony, chodzili do polskich szkół. Do lat 90. w Lesznie i Chotyńcu życie mniejszości wyglądało podobnie. Różnice widać w latach najnowszych. W czasie wywiadów zauważyłam, że wydarzenia te wpływają również na odmienną interpretację wydarzeń z akcji „Wisła” oraz dyskryminacji w szkole (w latach 70.).Wśród Ukraińców z Chotyńca wydarzania z 1947 roku i początkowe problemy z Polakami zaraz po powrocie do rodzinnych wsi traktowane są jako przeszłość, o którejnie powinno się zapominać, ale zarazem nie należy, według nich, rozdrapywać dawnych ran. Pytania o dawne konflikty zazwyczajzbywają odpowiedzią, że teraz sytuacja wygląda inaczej i nie warto rozpamiętywać przeszłości.Inaczejjest w przypadku mieszkańców Leszna. Choć znają oni historię wzajemnych konfliktów tylko z opowieści rodziców i dziadków, mimo to długo i dokładnie
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je przytaczają, przypominając sobie wyjątkowo brutalne epizody. Dyskryminacja w szkole to dla nich pierwszy moment uświadomienia sobie inności, które zapoczątkowało umacnianie się w nich tożsamości ukraińskiej.Można to tłumaczyć teorią konstruowania tożsamości Anthony’ego Giddensa. Zgodnie z nią ludzie interpretują przeszłość z punktu widzenia teraźniejszości, ponieważ dążą do zachowania spójności biograficznej. W przypadku lokalnych społeczności Leszna i Chotyńca to, jak interpretowana jest przeszłość relacji polsko-ukraińskich, zależy od tego, jak układają się one obecnie.
WnioskiAkcja „Wisła” , będąca wspólnym doświadczeniem historycznym moich rozmówców, stanowi dla nich punkt zwrotny w relacjach między Polakami a Ukraińcami na badanych terenach. Zgodnie z woluntarystycznymi definicjami etniczności6 moment ten jest najważniejszy w procesie powstawania grupy etnicznej.Stosunki polsko-ukraińskie i na przełomie lat 50. i 60., kiedy wysiedleńcy zaczęli wracać w rodzinne strony, były napięte. Następnie, w latach 70., sytuacja uległa normalizacji. Kolejnym punktem zwrotnym we wzajemnych relacjach było powstanie III Rzeczypospolitej, którejprawo gwarantuje mniejszościom etnicznym swobodę wyznawania religii, tworzenia stowarzyszeń, pielęgnowania kultury. Korzystając z powyższych praw, Ukraińcy zajęli się odbudową własnejkultury, rozwijaniem szkolnictwa i renowacją cerkwi greckokatolickich i prawosławnych, rozwijaniem działalności organizacji mniejszościowych. W miejscowości Choty- niec podejmowanie przez Ukraińców inicjatyw tego typu nie miało wpływu na stosunki z Polakami. We wsi Leszno od 1990 roku, kiedy Ukraińcy zaczęli remontować kapliczkę greckokatolicką, atmosfera we wsi jest wroga i napięta, zdarzały się ataki na Ukraińców.Negatywny stosunek społeczności polskiej do Ukraińców w przeszłości jest przez rozmówców z Leszna różnie interpretowany. Z jednej strony rozmówcy dopatrują się przyczyn zewnętrznych, takich jak szerzenie niechęci przez autorytety: duchowieństwo, władze lokalne i państwowe, z drugiej uważają, że problem tkwi w traumatycznejprzeszłości przesiedlonych do Leszna Polaków, którzy niechęć do Ukraińców przekazali następnym pokoleniom.Wprawdzie losy przesiedleńców do 1990 roku wyglądały podobnie, jednak lokalne narracje powojennych pokoleń odnoszące się do tych wydarzeń różnią się w zależności od tego, jak obecnie układają się stosunki Ukraińców z Polakami. We wsi Chotyniec, gdzie są one poprawne, rozmówcy, opowiadając o akcji „Wisła” , mówią o tym jako o czymś bardzo ważnym, co należy wspominać i szanować, ale

6 Definicje te wskazują na autoidentyfikację i poczucie tożsamości etnicznej jako jej podstawowe wyznaczniki. „Etniczność jako świadomość może powstać i rozwijać się nawet przy braku obiektywnych podstaw odrębności grupowej, na bazie wyłącznie świadomości i ideologii” (Babiński 1997, s. 30).
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nie rozdrapywać. W Lesznie pamięć o akcji „Wisła” i późniejszejdyskryminacji jest nadal żywa. Ukraińcy dużo o tym mówią, przypominają sobie usłyszane historie o wyjątkowejbrutalności Polaków, poczucie krzywdy i żalu jest tam w niewielkim stopniu zależne od wieku.Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdzają fakt, że na stosunki inter- etniczne wpływa nie tylko historia ich wzajemnych relacji. Zaobserwować można także zależność odwrotną, czyli wpływ wydarzeń teraźniejszych na pamięć historyczną.
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Wizje chrześcijańskiej wspólnoty 

w oczach mieszkańców Gładyszowa

Pytania o wizje chrześcijańskiejjedności zwykle stawia się teologom. Różnorodność udzielanych odpowiedzi wiąże się z ich przynależnością wyznaniową, ale też zajmowanym stanowiskiem w obrębie wielkiego spektrum możliwych podejść. Zawierają się one między twierdzeniem „ekumenizm to megaherezja, tylko w naszym Kościele jest prawda” i jego zaprzeczeniem „wszystkie wyznania są równe, nie można powiedzieć, że ktoś jest bliżejprawdy” . Zainteresowało mnie, jak widzą ten problem ludzie żyjący na terenie wielowyznaniowym, którym pytanie o stosunek do innego wyznania stawia życie codzienne.
GładyszówWiększość zebranych przeze mnie materiałów1 pochodzi z Gładyszowa, dużej wsi leżącejpośród gór Beskidu Niskiego, na południe od Magury Małastowskiej. Rodzajodniesienia czy tła do zasadniczejczęści badań stanowią rozmowy przeprowadzane po polskiej stronie granicy z Ukrainą, głównie w Kalnikowie.Podobnie jak inne położone na Łemkowszczyźnie miejscowości, Gładyszów stawał się w przeszłości sceną wielu burzliwych zdarzeń. Szczególnie żywe w pamięci dzisiejszych Łemków są lata II wojny światowejoraz te bezpośrednio po niej — wysiedlenia z lat 1944-1946 i akcja „Wisła” . We wszystkich rozmowach z Łemkami wydarzenia te są przywoływane jako najważniejsze dla kształtowania historii zarówno Łemków jako grupy, jak i życia jednostek. Stanowią też w ich oczach

1 Przeprowadziłam 34 wywiady z ludźmi w różnym wieku, zarówno z kobietami, jak i mężczyznami. Większość z nich miała wykształcenie podstawowe, choć rozmawiałam także z osobami o wyższym wykształceniu (nauczycielami, księżmi) bądź uczniami liceów czy studentami. Prawie wszyscy moi rozmówcy byli wyznania prawosławnego, rozmowy z katolikami — czy to greckiego, czy rzymskiego obrządku — stanowią uzupełnienie.
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istotną cezurę czasową. Czas „przed” to „złoty wiek” kultury łemkowskiej, okres kształtowania się łemkowskiejświadomości. Czas „po” kojarzy się z wysiedleniami i prześladowaniami, rozproszeniem Łemków po terytorium Ziem Zachodnich. Z Gładyszowa, poza sześcioma rodzinami mieszanymi, wszyscy łemkowscy mieszkańcy zostali wysiedleni na Ziemie Zachodnie.Po 1956 roku, gdy polityka państwa wobec mniejszości narodowych zelżała, zaczął się proces powracania na Łemkowszczyznę. Rodzinne strony wysiedleńców w tym czasie opustoszały lub zostały zasiedlone przez osadników z przeludnionego Podhala. Do Gładyszowa wróciło wiele łemkowskich rodzin, dziś stanowią ok. 1/3 wszystkich mieszkańców. Jak dramatycznie zmieniał się etniczny i wyznaniowy skład wsi, możemy zobaczyć, porównując stan obecny, powojenny oraz z dwudziestolecia międzywojennego, gdy mieszkało tu 45 rzymskich katolików, 556 grekokatolików i 5 Żydów (dane z 1933 roku2).Do końca XVII wieku tereny te należały do prawosławnejdiecezji przemyskiej. Od przyjęcia unii w 1692 roku grekokatolicyzm panował tu niepodzielnie do początków X X  wieku, gdy nadeszły burzliwe czasy ścierania się orientacji nie tylko narodowościowych, ale i religijnych, ściśle z nimi powiązanych. Pierwsze konwersje na prawosławie3 pojawiły się przed I wojną światową, a ich liczba znacznie wzrosła w okresie międzywojennym (Krochmal 1992, s. 286-288).Po II wojnie światowej oba Kościoły dzieliły los swoich wiernych — wysiedlenie i dyskryminację. Szczególne prześladowania dotknęły Kościół greckokatolicki, który stracił prawne podstawy istnienia. Łemkowie, wywiezieni na Ziemie Zachodnie, rzadko mieli możliwość uczestniczenia w nabożeństwach wschodniego obrządku (Skalik2001, s. 173-196). Większość uczęszczała do katolickich świątyń, chrzciła w nich dzieci, które tu przystępowały do komunii. Po powrocie nieraz stawali przed wyborem: prawosławie (akceptowane przez władze PRL-u) lub rzymski katolicyzm. W ten sposób powstała także parafia prawosławna w Gładyszowie. Ze względu na napływ ludności obrządku rzymskokatolickiego została tu erygowana parafia tego wyznania. Kościół greckokatolicki mógł zacząć się odradzać swobodnie dopiero po 1989 roku, choć już wcześniej zaczęły powstawać placówki duszpasterskie. Jedna z nich funkcjonowała w Gładyszowie od 1985 roku, aczkolwiek większość wiernych obrządku wschodniego pozostała przy prawosławiu.We wsi znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Aktualnie odbywają się w niejnabożeństwa grecko- i rzymskokatolickie. Z budynkiem tejcerkwi związane są różne spory między wyznaniami, wciąż jeszcze dochodzące niekiedy do głosu. We wsi znaleźć można także drewnia
2 http://nslowo.free.ngo.pl/z_istoriji_kultury/monografja_gladyszowa.htm3 „W roku 1926 zapoczątkowała ten ruch Tylawa, a w ślad za nią poszły inne wsie” (Reinfuss 1990, s. 81). Jakpisze Reinfuss, wiązało się to z niechęcią części ludności łemkowskiej do procesów ukraini- zacji cerkwi greckokatolickiej prowadzonej z inicjatywy biskupa greckokatolickiego Josafata Kocyłow- skiego. Na wzrost popularności prawosławia na tych terenach wpłynął też fakt, że duchowni prawosławni pobierali bardzo niskie lub nie pobierali żadnych opłaty od wiernych za pełnienie posług religijnych (Reinfuss 1990, s. 81-82).
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ną kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela, niegdyś unicką, obecnie pełniącą funkcję pa- rafialnejcerkw i prawosławnej. Została ona zaadaptowana na świątynię po erygowaniu w 1967 prawosławnej parafii.

Greckokatolicka cerkiew pw. W niebowstąpienia Pańskiego, współużytkowana z rzymskim i katolikam i. Gładyszów. Fot. A . Chlebicka
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Warto zwrócić uwagę, że opisywane trzy wyznania nie są jedynymi na tym terenie. Wraz z katolikami obrządku rzymskiego i greckiego oraz prawosławnymi żyją tu między innymi baptyści, zielonoświątkowcy i świadkowie Jehowy.
Wspólnota i symbol„Chrześcijańską wspólnotę rozumiem jako symbol, któremu różni jejuczestni- cy przypisują własne znaczenia”4 (Cohen 1985, s. 74), symbol, który nie tylko przedstawia czy wyraża coś innego, ale przede wszystkim pozwala używającym go nadawać mu część znaczenia. Choć ludzie wewnątrz wspólnoty mogą podzielać te same symbole, nie podzielają w ten sam sposób ich znaczeń. Znaczenie symbolu jest zawsze zapośredniczone przez doświadczenie jednostki. Takie rozumienie symbolu czerpię od Anthony’ego P. Cohena, który podsumowuje rozważania o symbolach, twierdząc, że „nie tyle wyrażają znaczenie, ile dają nam możliwość jego tworzenia”5 (Cohen 1985, s. 15).Użycie słowa „wspólnota” wiąże się zwykle z opisywaniem grupy ludzi, którzy mają ze sobą coś wspólnego, co w istotny sposób odróżnia ich od innych grup. Słowo to wyrażać ma relacyjną ideę: opozycję jednejwspólnoty względem innych. Ucieleśnieniem pragnienia czy potrzeby odróżniania się jest granica wspólnoty. Także ona ma przede wszystkim symboliczny charakter i jako taka może przybierać różne znaczenia dla ludzi znajdujących się po obu jejstronach. Badanie postrzegania granic mówi nam dużo o postrzeganiu samej wspólnoty.Mianem „wspólnota” określam również rozumienie świata za pomocą tych samych symboli. Członkowie wspólnoty wierzą, że widzą rzeczy w podobny sposób. Co istotne, uważają, iż znaczenie nadawane przez ich wspólnotę różne jest od nadawanego poza jej obrębem. Symbole danej wspólnoty dają jej członkom możliwość tworzenia znaczeń, w tym także tego szczególnego znaczenia, jakie ma dla nich wspólnota.

Wspólnota jako symbol —  symbole wspólnotyTytułową „chrześcijańską wspólnotę” chcę rozumieć jako symbol istniejący w umysłach i wyobrażeniach moich rozmówców. Czy i w jaki sposób on tam funkcjonuje, jakie są te wyobrażenia — oto pytania, na które będę usiłowała znaleźć odpowiedź, ukrytą w wypowiedziach ludzi, wśród których prowadziłam badania.

4 „(...) as symbol to which its various adherents impute their own meanings”.5 „Symbols do not so much express meaning as give us capacity to make meaning”.
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Wizje chrześcijańskiej wspólnoty w oczach mieszkańców Gładyszowa 145„Bóg jest jeden” — podstawa więziNie miałam właściwie takiego rozmówcy, który by nie powiedział, że tak naprawdę wyznanie nie ma znaczenia, bo:Bóg jest jeden: A  jeden Bóg jest, po prostu. W iadom o, że jest jeden Bóg, a każdy podług swojej w iary powinien wierzyć (prawosławna, 65 lat, Gładyszów, wyw. 16).Zdanie to pojawiało się czasem jako odpowiedź na pytanie o wyznania ludzi mieszkających we wsi, które zadawałam jako jedno z pierwszych. Kiedy indziej słyszałam je dopiero po pytaniu o różnice między wyznaniami, lecz to lub podobne stwierdzenie pojawiało się w każdejrozmowie. Dalsze odpowiedzi ujawniały czasem, choć nie zawsze, pewną niekonsekwencję i dostrzeganie różnic — także w wartościowaniu poszczególnych wyznań. Stwierdzenie, że Bóg jest jeden, tylko różne religie, jest czymś, w co wierzą lub przynajmniejchcą wierzyć wszyscy — od spotkanych przy przystanku autobusowym młodych pijaczków po sterane życiem staruszki.Niezależnie od wyznania rozmówcy, to właśnie stwierdzenie stanowić ma symboliczną podstawę więzi między ludźmi wszystkich wyznań, bo nie dość, że Bóg jest jeden, oczywiste jest także, że wszyscy w tego właśnie jednego Boga wierzą:Nie, ja  nie mam żadnego problemu, jeden Bóg. Mnie się zdaje, że jest jeden Bóg. Nie ma polskiego, ruskiego ani niemieckiego boga. Ja  tu nie widzę żadnych... Ja  i do bożnicy bym poszła. (...) Kto w Boga wierzy, to nie ma różnicy (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).W tle takich wypowiedzi dostrzec można milczące założenie, że wszyscy lub prawie wszyscy ludzie wierzą w Boga. Każda zaś wiara jest dobra. „Każda” to zwykle jedna z tych, z którymi kontakt mieli moi rozmówcy, o innych wolą się nie wypowiadać. Dlatego wspólnota wiary w jednego Boga odnoszona jest zwykle do chrześcijan: prawosławnych oraz katolików obrządku rzymskiego i greckiego.Na tym poziomie rozpatrywania sprawy konkretne wyznania zwykle wydają się jedynie zewnętrznymi formami, które jednak dla części okazują się niezwykle istotne, mimo wcześniejszych zapewnień, że to wszystko jedno. Zamiast „jedynie” stają się „aż” formami, takimi, które niosą niezwykle ważną treść.Wizje jednościChoć wszyscy stwierdzają jednogłośnie, że jedność jest ważna i potrzebna, różnią się wizje tego, jak ona wygląda, czy też miałaby wyglądać w przyszłości. Co do jejpodstawy — czyli wiary w tego samego Boga — też właściwie wszyscy się zgadzają. Jednak już tutajpowstają pewne różnice zdań, chociażby co do tego, co miałaby oznaczać „wiara w jednego Boga” . Gdy staramy się zgłębić, zrozumieć lepiej wyobrażenia dotyczące tej jedności, ich obraz staje się coraz bardziej skomplikowany i niejednoznaczny. Tu ograniczę się do prób opisania tych wyobrażeń, które dotyczą jedności różnych chrześcijańskich wyznań.
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Prawdziwe różnice nie istniejąMoi rozmówcy nieraz stwierdzali, że nie ma żadnych różnic między wyznaniami: „Ja uważam, że na przykład, no i każdy by powiedział, że nie ma żadnejróżni- cy” (prawosławny, 32 lata, Gładyszów, wyw. 11). Jednak po chwili rozmówcy sami ochoczo je wymieniali, podkreślając ich wagę. Zdarzali się wszakże i tacy, którzy nawet dostrzegając pewne różnice, uznawali je za nieistotne, a używając słów jednej ze spotkanych w Gładyszowie kobiet, widzieli je jako „takie głupie różnice” (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).Niektórzy większą wagę niż do różnic między samymi wyznaniami przykładali do relacji między samymi wyznawcami, twierdząc, że „tu jak to między ludźmi wielkich różnic nie ma” (prawosławna, 53 lata, Gładyszów, wyw. 9). Poza powtarzanym przez wszystkich hasłem o tym, że „Bóg jest jeden” , drugim bardzo popularnym powiedzeniem było „są ludzie i ludziska” , co w kontekście religijnym ukazywać miało, iż niezależnie od wyznania ludzie są tacy sam i— jedni lepsi, inni gorsi. Dla tych, dla których takie właśnie międzyludzkie sprawy wydawały się bardzo ważne, to stwierdzenie przesądzało o równoważności i braku istotnych różnic między wyznaniami. Równość mimo różnicPodobne, przynajmniejw końcowych, praktycznych wnioskach, jest stanowisko, które dostrzega wprawdzie różnice i nie uważa ich za „głupie” bądź nieistotne, lecz nie twierdzi, że stoją one na przeszkodzie budowaniu szerszej wspólnoty. Istniejącą różnorodność widzi jako coś dobrego, wymagającego odpowiedniego wykorzystania:Nie ma gorszych ani lepszych. Ja  uw ażam , że chrześcijańska religia jest każda religia [że każda religia jest chrześcijańska —  A . Ch.] i nie m a tu  niezłego (prawosławna, 53 la ta, Gładyszów, wyw. 9).W rozmowach stanowiska te mogą być niemal nieodróżnialne, ponieważ, w zależności od sposobu zadania pytania czyjego kontekstu, wypowiedzi tych samych ludzi wykazują pewną niekonsekwencję. W niektórych przypadkach z pewnością wynika to z braku wyrobionego wcześniej zdania i myślenia „na bieżąco” pod wpływem zadanych przeze mnie pytań. Czasem jednak wydaje się, że to, iż różnice między wyznaniami jednocześnie istnieją i nie istnieją, są zarazem ważne i nieważne, nie stanowi dla ludzi żadnego problemu. Być może mamy tu do czynienia z ich rozważaniem na różnych poziomach.Jedność, gdy inni uznają naszą prawdęStwierdzenia typu: „To prawosławni musieliby przejść na katolicyzm” (greko- katoliczka, 23 lata, Gładyszów, wyw. 30) i podobne do nich częściejsłyszałam z ust księży niż wiernych, choć także i oni widzieli czasem swoje wyznanie jako najbliższe prawdzie. Wtedy zwykle mowa o jakiejkolwiek głębszej jedności może być jedynie w czasie przeszłym lub przyszłym. Według radykalnego wariantu tych przekonań w przyszłości nie ma możliwości ustępstw z obu stron, lecz jedynie
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przyznanie się jednejstrony do błędu i oddanie całkowitejracji stronie drugiej. Jeden z moich prawosławnych rozmówców podał mi je jako dość popularne stwierdzenia:Słyszałem  wiele wypowiedzi na ten tem at, stwierdzających, że chrześcijańska prawdziwie to została religia prawosławna. A  reszta to ta k — to odeszło, to odeszło, to od tego jeszcze odeszło (prawosławny, 50 lat, Gładyszów, wyw. 13).Z podobnymi wypowiedziami spotkałam się kilkakrotnie.Co zrobić z tym podziałem?Gdy mowa o wzajemnych stosunkach ludzi różnych wyznań (co nierozerwalnie wiąże się z relacjami międzyetnicznymi) oraz samych Kościołów, większość rozmówców twierdzi, że dawniej może bywało gorzej, jednak obecnie jest już dobrze. I oni widzą jednak potrzebę dalszych zmian. Różnie oceniają szanse na zbliżanie wyznań. Niektórzy podają propozycję rozwiązań:Ale przecież ludzie powinni szukać tego, co mają wspólne, a nie tego, co ich dzieli. Jedyna szansa to jest, oczywiście, współpraca w jedności. Podziały są niepotrzebne (prawosławny, 50 lat, Gładyszów, wyw. 13).Inni są sceptyczni, jeszcze inni nie chcą się nawet nad tym problemem zastanawiać, uważając, że ich to nie dotyczy i nie znają się na tym. Są tacy, którzy twierdzą, że jedność można osiągnąć tylko przez wzajemne podporządkowanie sobie Kościołów.Z innych propozycji dość ciekawe były te, które mówiły o konieczności ustępstw z obu stron. Niekiedy, po przełożeniu na konkrety, postulat ten otrzymywał dość zaskakujące, bardzo dosłowne propozycje realizacji, takie jak ta:Po mojemu jest tak, że nikt nie powinien ustąpić, jeden, tylko w szyscy powinni ustąpić. U stanaw iam y sobie tą i tą datę, w eźm y po środku. Na ten kalendarz, czy na ten kalendarz? ( ...)  Przecież Pan Bóg nie podzielił kalendarza (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).Większość rozmówców przyznaje, że dążenie do jedności Kościołów nie jest łatwe, co pośrednio dowodzi niedoskonałości dzisiejszej jedności. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są bolesne wspomnienia z przeszłości. W przypadku Gładyszowa należą do nich przede wszystkim akcja „Wisła” , prześladowania Kościoła greckokatolickiego oraz walki o cerkiew.„Ci, którzy żyją dobrze” — szersze czy węższe granice?Na bezpośrednio postawione pytanie o to, kto może być zbawiony, moi rozmówcy mieli bardzo zgodne odpowiedzi — do zbawienia potrzeba być uczciwym, dobrym człowiekiem:Nawet modlitwa może nie jest taka strasznie w ażna jak  zachowanie człowieka, miłość bliźniego, szacunek do człowieka, pomoc drugiemu człowiekowi (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).
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Moim zdaniem jest to wyraz praktycyzmu i zainteresowania raczejżyciem codziennym niż teologicznymi rozważaniami.Nieliczni (bardziejwykształceni, księża) wymieniają jako warunek zbawienia wiarę. Jednak przy pytaniu o to, czy niewierzący mogą być zbawieni, za warunek podstawowy podają czynienie dobra. Jeżeli Kościół miałby być widziany jako wspólnota ludzi zbawionych bądź pielgrzymujących ku zbawieniu, należałby do niejkażdy, kto „postępuje zgodnie z zasadami swojejreligii, czyni dobro” (prawosławny, 50 lat, Gładyszów, wyw. 13).Jeżeli nie wierzy w Boga, może ktoś nie może sobie to wyobrazić, ale może być zbawiony.Jeżeli zachowuje się tak, jak  powinien, po ludzku, ja  to nazywam  po ludzku, to może byćzbaw iony (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).Przy takim rozumieniu granica wspólnoty być może uległaby pewnemu poszerzeniu w stosunku do poprzednich wizji, z całą zaś pewnością zyskuje inny wyznacznik — „bycie dobrym człowiekiem” .Symbole jednościW wypowiedziach moich rozmówców dały się zauważyć pewne powracające wątki lub motywy, mające dowodzić, że wspólnota między ludźmi różnych wyznań istnieje i jest czymś ważnym. Chciałabym na te wątki spojrzeć jako na symbole. Ich podstawową treścią jest ta właśnie jedność, o której(a także o jejróżnych interpretacjach i rozumieniu) pisałam przed chwilą.PodobieństwaPytając o różnice między wyznaniami, często uzyskiwałam wręcz przeciwne odpowiedzi. Ludzie czuli się w obowiązku dodać wyjaśnienie, że są przecież także liczne podobieństwa: „Ale poza tym uznajemy wszystkich świętych, tak jak i Kościół katolicki” (prawosławna, 63 lata, Kalników, wyw. 2). W niektórych przypadkach odpowiedź ta ograniczała się do wymienienia podobieństw. Być może w ten sposób rozmówcy chcieli podkreślić ich wagę. Mniejlub bardziejrozbudowana wyliczanka brzmiała zwykle podobnie do tej:Tak samo w Trójcę Św iętą, Matkę Boską, tak  samo we w szystkich tych świętych. (...)Ta sam a Ew angelia, czy jestem w kościele czy w cerkwi w daną niedzielę (prawosławna,53 lata , Gładyszów, wyw. 9).Podobieństwa między wyznaniami mogą stawać się wspólnymi symbolami, tworzącymi w wyobraźni wiernych obraz szerszejwspólnoty. Ich podkreślanie natomiast przyczyniać się może do utrwalania jej wyobrażenia, widzenia siebie jako jej członków. Pogrzebowy ekumenizmSpecyficznym dowodem na to, że wierni różnych wyznań mogą i potrafią modlić się razem, a nawet tak robią, jest często podawany przykład pogrzebów:
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Taki prosty przykład z życia wzięty, ja k  ktoś we wsi umrze, to nie ma takich wyjątków, na pogrzeb się idzie czy do kościoła, czy do cerkwi i każdy się modli, jak  umie (prawosławny,50 lat, Gładyszów, wyw. 13).W parze z nim idzie zazwyczaj, przytaczany odrobinę rzadziej, przykład ślubów. Obie te okoliczności odsłaniają pewną, może oczywistą, lecz bardzo ważną cechę specyficznego „ekumenizmu” na poziomie lokalnym. Okazuje się bowiem, jak istotne są dla mieszkańców Gładyszowa relacje sąsiedzkie, mieszkanie w jednej miejscowości. Na człowieka nie patrzy się jedynie przez pryzmat jego wyznania, a i przywiązanie do własnego w pewnych okolicznościach odchodzi na dalszy plan:Po prostu szanuje się człowieka, nie jakieś, że to jest inne w yznanie, nie idzie się, czy coś tego. Tego nie m a. No razem żyjemy, razem ... i razem się nawet na tym samym cmentarzu spotykam y później(rzym ski katolik, 50 lat, Gładyszów, wyw. 29).Rozmówcy mówili też, że:Każdy inaczej[do tego] podchodzi. Jest taki prawosławny, co nie pójdzie do polskiego. Chociaż pogrzeb, to on nie pójdzie (prawosławna, 64 lata , Gładyszów, wyw. 18).Nie słyszałam jednak ani jednej wypowiedzi pochwalającej czy uważającej takie postępowanie za słuszne. Wspólne świętowanieWspólne świętowanie pokazywane jest jako ważny element łączący ludzi różnych wyznań:Wspólnie się świętuje. I jeden do drugiego na święta chodzą. (...) Także w szystko jest po zgodzie (prawosławna, 60 lat, Kalników, wyw. 1).Odwiedzanie się w czasie świąt czy uczestniczenie w tych samych odpustach może nie mieć stricte religijnego charakteru, pozostaje jednak pełnym wymowy znakiem, że granice wyznaniowe nie muszą być istotne. Szczególnejwagi nabiera ten problem w rodzinach mieszanych, w których świętowanie „nieswoich” świąt nie może polegać tylko na powstrzymaniu się od pracy i odwiedzeniu świętujących sąsiadów.Większość moich rozmówców za rzecz naturalną uważa wzajemne szanowanie postów. Jedna tylko rozmówczyni, rzymska katoliczka, przedstawiała to jako wyraz szczególnej tolerancji czy wręcz łaski:Nam  to nie przeszkadza, że oni sobie świętują później czy wcześniej, czy jeśli wypadną posty, to my jesteśm y na tyle tolerancyjni, że nawet przesuwamy imprezę (rzymska katoliczka, 50 lat, Gładyszów, wyw. 28).Z pewnością nie wynika to ze złejwoli, jednak można wyczuć w wypowiedziach takich jak ta niepokojącą nutę poczucia wyższości. Słowa mówiące o tolerancji rzymskich katolików kontrastują z wypowiedzią jednego z prawosławnych rozmówców, który tłumaczył mi, że:
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M y nie chcem y być tolerowani. Co to znaczy tolerowani? M y chcemy normalnie żyć (prawosławny, 40 lat, Gładyszów, wyw. 33).Potrafimy razemLudzie, opisując wspólne życie na terenie wielowyznaniowym, poza stwierdzeniem, że teraz to jest dobrze, często sami starali się znaleźć przykłady mające udowodnić tę tezę:Było poświęcenie kaplicy na cm entarzu. (...) I pół m szy odprawiał prawosławny, pół ten.I co? Jeden drugiego nie pogryzł. Najgorzej, co krzyczeli, to im tak buzie pozam ykali (praw osław na, 45 lat, Kalników , wyw. 7).Mówili o wzajemnym szacunku, pomocy, rzymskim katolikom zdarzało się mówić o tolerancji. Pewne jednorazowe zdarzenia lub fakty zyskiwały w ich opowieściach rangę ważnych symboli poprawnego układania się stosunków, także symboli jedności. Kilka razy zajęło mi dłuższą chwilę zorientowanie się, iż zdarzenie, takie jak święcenie kaplicy w Kalnikowie, miało miejsce dokładnie raz, a nie jest jedną z ilustracji panującej tam reguły.W Gładyszowie podstawowym symbolem tego typu była opowieść o ekumenicznych dożynkach, które odbyły się tam ostatniego lata:I ostatnie dożynki to były na tej zasadzie, że to były ekumeniczne dożynki. Było trzech księży w szystkich wyznań: prawosławnej, rzym skieji greko (..), także byli w szyscy trzej księża. Mszę koncelebrowało dwóch księży: rzymsko i greko, prawosławny tylko stał z boku i poświęcenie ziarna było przez w szystkich trzech księży robione (rzymski katolik,50 lat, Gładyszów, wyw. 28).Wspólna modlitwa, śpiewy w obu językach, późniejsza zabawa podawane były jako dowód na to, iż więcejzdziała się współpracą niż narzekaniem i wracaniem do przeszłości.
Wyznaczanie granicGranice między wyznaniamiWiększość rozmówców nie ma dużejświadomości różnic teologicznych, nie interesuje się także tym, co dzieje się „na górze” obu Kościołów. W trakcie rozmów padały pewne stwierdzenia dotyczące różnic — zwykle są one bardzo niedokładne i raczejpowierzchowne, co jednak zgadza się z powszechnym przekonaniem, że nie ma różnic istotnych. Papież6Wiele razy jako podstawową różnicę między wyznaniami wskazywano kwestię uznawania bądź nieuznawania papieża za głowę Kościoła:

6 W okresie, gdy prowadziłam badania, papieżem był Jan Paweł II.
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No największą różnicą to jest, że prawosławni po prostu nie wierzą w papieża (grekokatolik, 17 lat, Gładyszów, wyw. 30).Jedni widzą go jako postać analogiczną do własnego metropolity, inni uważają, że katolicy czczą go jako świętego, co jest dla nich absurdem. To nieporozumienie, płynące zapewne z dosłownejinterpretacji tytułu „Ojciec Święty” w połączeniu z dość mglistą wiedzą na temat dogmatu o nieomylności papieża, jest bardzo powszechne. Zdania mówiące, że „my papieża szanujemy jako głowę Kościoła katolickiego, ale prawosławni nie uznają go za świętego. No, bo jest w tym, że święty, to po śmierci, prawda” (prawosławna, 63 lata, Kalników, wyw. 2) — padały nieraz ze strony prawosławnych. Trzeba jednak przyznać, że wypowiadali się oni zwykle o papieżu (szczególnie o Janie Pawle II) z szacunkiem i respektem. Wyjątkiem jest ksiądz prawosławny (który jednak podobno po śmierci papieża udał się na jego pogrzeb) oraz prawosławny mężczyzna, widzący w żyjącym wówczas Janie Pawle II „szefa mafii” , który „ciężko będzie umierał” (prawosławny, 45 lat, Kalników, wyw. 6).Papieska jurysdykcja jest chyba jedynym problemem, który pojawia się na jednym z pierwszych miejsc zarówno w dyskusjach teologów, jak i podczas rozmów z mieszkańcami wielowyznaniowych wsi.KalendarzKalendarz jest różnicą często utrudniającą życie wielowyznaniowejspołeczno- ści, dlatego rozmówcy często zwracają na nią uwagę:Ale poza tym: uznajem y w szystkich świętych, tak  ja k  i Kościół katolicki. Tylko jest te dwa tygodnie —  ta różnica między (prawosławna, 63 lata, Kalników , wyw. 2).Zarówno grekokatolicy, jak i prawosławni, w przeciwieństwie do rzymskich katolików, do dnia dzisiejszego posługują się w liturgii kalendarzem juliańskim. Ta dwutygodniowa różnica w obchodzeniu świąt jest zwykle wartościowana negatywnie. Nie narzeka się tylko na możliwość podwójnego świętowania.KomuniaO różnicach w przyjmowaniu komunii rozmówcy zwykle wspominają nie przy bezpośrednim pytaniu dotyczącym różnic między wyznaniami, ale dopiero przy omawianiu szczegółów:No bo Chrystus dawał apostołom też: wino i chleb, prawda? W  dwóch postaciach, a nie w jednej. I my tą sam ą trad ycją ... (prawosławna, 63 lata , Kalników , wyw. 2).Są one zauważane przez wszystkich, lecz traktowane bardzo odmiennie. Dla jednych nie stanowi to żadnego problemu i wiążą to z odrębnymi tradycjami w obu Kościołach. Dla innych jest to poważnym zarzutem wobec Kościoła katolickiego:Dlaczego kom unia? Kom unia to jest chleb i wino! To jest w ielka różnica. W edług mnie, jak  ktoś tego nie zrozumie, to w ogóle nie ma z nim co rozmawiać (prawosławny, 45 lat, Kalników , wyw. 6).
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Bardzo zróżnicowane opinie wśród rozmówców panowały na temat możliwości przyjęcia komunii w Kościele innego wyznania, różna była także ocena takiego postępowania: od stwierdzenia, że to żaden problem, bo to wszystko to samo, po pewność, że to jest absolutnie niemożliwe. Gdzieś między tymi opiniami lokuje się i taka, że nie powinno się, ale „to nie jest żaden grzech” (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10). Takie słowa usłyszeć można było z ust wyznawców prawosławia. Katolicy, z którymi rozmawiałam, byli przekonani, że komunii w cerkwi prawosławnejprzyjąć nie mogą. Łatwo daje się to wytłumaczyć innym podejściem do tego sakramentu — ksiądz prawosławny, który nie ma pewności, że ktoś był tego dnia u spowiedzi, może sakramentu nie udzielić. Prawosławnym natomiast przyjmowanie komunii w Kościele katolickim zdarzało się częściej. Jest to związane z historią ludzi, którzy często nie mieli możliwości chodzenia do cerkwi. Pamiętać trzeba także, iż wówczas większość moich rozmówców bądź ich rodziców była wyznania greckokatolickiego.Jednak opinie osób prawosławnych prezentują także pewną dezaprobatę odnośnie do zwyczajów związanych z Eucharystią. Nieraz dziwi ich krótki post, który odbierają jako wyraz rozpuszczenia czy braku szacunku:Bo jeżeli przyjmuję kom unię, to jest coś szczególnego i nie powinno się to tak  traktować z przymrużeniem oka (prawosławny, 50 lat, Gładyszów, wyw. 13).Różnice robią księża, biskupi...Wiele razy pojawiło się stwierdzenie, że ludzie nie robią różnic między wyznaniami i oni się na tym nie znają, natomiast hierarchie Kościołów takie (w domyśle — może trochę wydumane czy sztuczne) rozgraniczenia często robią:To jest wszystko to sam o, słowo w słowo. Tylko to je st ... To już sobie księża, biskupi czy tam  nawet góra, tam  jakieś słowa (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).Zaskoczyło mnie trochę, że dwa razy tylko podział Kościołów moi rozmówcy interpretowali w kategoriach walki o władzę i pieniądze, podczas gdy pozostałe sfery życia częściej widziane są w kategoriach takiej właśnie walki:Ja  tak  ze swojego punktu widzenia nie widzę różnic. Bo mi się wydaje, że tu jak  to między ludźm i wielkich różnic nie m a. Może wyższe hierarchie już, może, a le ... ale każdy się modli, jak  umie i tu nie widać żadnych takich w iększych (...). O co się głowy Kościołów spierają, to ja  już tak  daleko nie sięgam  (prawosławna, 53 lata, Gładyszów, wyw. 9).Takie podejście może świadczyć o braku świadomości własnej wiary, brakach w wykształceniu bądź pokorze, niepozwalającejdyskutować na tematy, o których wie się niewiele. Z drugiejstrony jest ważnym sygnałem tego, co w doświadczeniu wiary jest dla tych ludzi rzeczywiście istotne.Różnice w obrządku, języku, wyglądzie świątyńRóżnice związane z obrządkiem, językiem nabożeństw i wyglądem świątyń są przez ludzi interpretowane jako szczególnie istotne. W przypadku Łemków wiąże się to z faktem, że o wiele większe znaczenie mają dla nich różnice w „zewnętrz
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nych formach liturgii niż niuanse dogmatyczne” (Reinfuss 1990, s. 83). Jak zauważa Reinfuss, „dla Łemków różnice między prawosławiem a wyznaniem greckokatolickim nie sprawiają większych problemów” (Reinfuss 1990, s. 83). Powołując się na różnice między obrządkiem wschodnim a zachodnim, akcentują przede wszystkim swoją przynależność kulturową i etniczną. Ważnym symbolem może stać się sposób żegnania się, kształt krzyża, cerkiewny ikonostas, długość bądź język liturgii:I m yślę, że ludzie są bardziejprzyw iązani właśnie do tej liturgii cerkiewnosłowiańskiej, dlatego że ona piękna nie oddaje tylko przez samo zrozum ienie, ale przez całość, przez serce, przez duszę, przez w szystko, co może istnieć (prawosławny, 30 lat, Gładyszów, wyw. 8).Pojawiają się twierdzenia niżejwartościujące lub oceniające negatywnie pewne elementy cudzego obrządku. Zdarzało się też, że sprawy związane z obrządkiem były przedstawiane jako oskarżenia względem katolicyzmu. Przeszkadzać może muzyka organowa czy gitarowa, zbyt krótka liturgia.Żegnanie się trzema palcami może być uznane za lepsze ukazanie prawd wiary— jeden z rozmówców próbował mi to bardzo obrazowo przedstawić, wskazując swoją dłoń:Tu, tu jest Trójca? Niech mi pani pokaże, gdzie tu jest Trójca i z którejstrony, do której strony. Tu jest problem (prawosławny, 45 lat, Kalników , wyw. 6).Z drugiejstrony sposób żegnania się może być wyraźnym znakiem przynależności wyznaniowej i etnicznej — czymś, czego niektórzy trochę się wstydzili, uczestnicząc w rzymskokatolickiej liturgii, inni zaś podkreślali jako swoją dumę— coś, czego wstydzić się w żadnym razie nie należy.Język wymieniany jest często jako najbardziej widoczna lub nawet jedyna różnica; różnica niekoniecznie istotna, jeśli chodzi o wspólnotę wiary, ważna jednak ze względu na to, że słysząc „swój” język, ludzie mogą czuć się bardziej„u siebie” .Źródła podziałuIstota podziału w oczach moich rozmówców zamieszkałych po polskiejstronie granicy7 polega na różnicach narodowościowych, kulturowych i językowych — większość osób zgadza się, że chrześcijańskie wyznania właściwie się między sobą nie różnią, każdy tylko chce mieć liturgię „w swoim języku, w swojej kulturze” .Pojawia się też element dziedzictwa — kto w jakiej wierze się urodził, czego uczyli go rodzice, to zachowuje. Ciekawe przy tym jest to, że zmiana wyznania z greckokatolickiego na prawosławne przez prawosławnych nie jest postrzegana jako odejście od wiary przodków, a czasem widziana jako powrót do niej, „bo tu wcześniejbyło przecież prawosławie” (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).
7 Zupełnie inaczej wygląda to na Ukrainie — główny podział nie przebiega tam między obrządkami (rzymskich katolikówjest tam niewielu), lecz między wyznaniami, czyli katolikami a prawosławnymi (nie licząc dalszych wewnętrznych podziałów) — A. Ch.
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Większość rozmówców pytanych o historię podziału nie chce mówić wiele na ten temat, z łatwością przyznając się do niewiedzy. Zdarzało mi się jednak usłyszeć interpretacje takich faktów historycznych, jak schizma wschodnia czy unia brzeska. Odwołania do historii służą także podkreśleniu rdzenności własnego wyznania na tych terenach (zarówno w przypadku grekokatolicyzmu, jak i prawosławia), stanowią też zarzut pod adresem katolicyzmu, na przykład wizja unii brzeskiej jako nieuczciwej walki o wpływy.Język, kultura, narodowośćOpowieść n ajdalejsięgającą wstecz przy wyjaśnianiu źródeł podziału między wyznaniami usłyszałam od pewnej starszej prawosławnej mieszkanki Gładyszowa:Najprzód to Pan Bóg wym ieszał języki. I temu to różne nacje, różne języki, żeby się nie mogli dogadać, bo budowali drabinę do nieba, no i pomieszał im języki. I to się wzięło stąd, bo nie m ogli się porozumieć, i dawał jeden cegłę, ten poprosił na górze cegłę, a ten mu dał wapno, ten prosił wapno, to ten mu dał cegłę, no i nie dogadali się i rozleciała się ta drabina... I taki to się podział stał (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).Tu głównym czynnikiem, przez który ludzie w przyszłości mają się dzielić, staje się język. To kryterium podziału ludzi będzie się przewijać w różnych wypowiedziach, a stosować będzie się zarówno do podziałów między narodami, jak i wyznaniami.Fakt mówienia przez ludzi różnymi językami jest w niektórych wypowiedziach argumentem za tym, że:Każdy podług sw ojejw iary powinien wierzyć. Może iść w szędzie, a modlić się będzie, jak  um ie. Jak  nie rozumie innejm ow y, to jak  będzie się modlił? (prawosławna, 64 lata, Gładyszów, wyw. 16).Mimo istnienia tego kryterium granice podziału wcale nie są wyraziste. Mogłoby się wydawać, że język modlitwy byłby dobrym wyznacznikiem przynależności. Nie we wszystkich przypadkach jest to jednak oczywiste, co potwierdza rozmowa dotycząca języka modlitwy z cytowaną na początku tego podrozdziału Łemkinią:Po łem kowsku. A a ... różnie. Zaczynam  po łem kowsku, a po polsku kończę. Nieraz się łapię na tym (prawosławna, 76 lat, Gładyszów, wyw. 10).Moi rozmówcy widzą ścisły związek między swoją narodowością, kulturą i językiem. Poczucie przywiązania do własnej tradycji było zarówno w Gładyszowie, jak i w Kalnikowie wytłumaczeniem przyjęcia w tych miejscowościach księży prawosławnych, gdy zabroniono działalności Kościołowi greckokatolickiemu.Ścisłe powiązanie między narodowością a wyznaniem obrazują takie wypowiedzi moich rozmówców, jak ta: „Kto się uważa za Ukraińca, ten chodzi do cerkwi” (prawosławna, 63 lata, Kalników, wyw. 2).W Gładyszowie zamiast „Ukraińca” powiedziano by „Łemka” , lecz reszta zdania pozostałaby niezmieniona. Ważne jest to, że człowiek czuje się „na miejscu” :
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No bo to jest, widzi pani, ja  się czuję Ukrainką i w języku ukraińskim 8 się to odprawia i mnie to cieszy, bo to jest moje. ( ...)  tu mam możliwość, że w swoim języku, w sw ojejkul- turze, swojejnarodowości, dlaczego mam chodzić tam  [do kościoła rzymskokatolickiego —  A . Ch.], gdzie, wie pani (prawosławna, 63 lata, Kalników , wyw. 2).Granice chrześcijańskiej wspólnotyChoć ludzie bardzo niechętnie mówią o innych religiach, twierdząc, że na nich się nie znają i nic o nich nie wiedzą, zwykle jednak postrzegają religie chrześcijańskie jako całość odcinającą się, choć w bardzo niejasny sposób, od dość bezkształtnej w ich oczach reszty:No myślę, że najbardziejbliskie sobie są (wyznania) chrześcijańskie. Tak bym powiedziała. A  reszty nie znam , tak  że nie będę się wypowiadać (prawosławna, 53 lata, Gładyszów, wyw. 9).Wyraźniejszy charakter ma zwykle dla nich granica między wierzącymi a niewierzącymi:Kto nie ma wiary, to w ogóle nie ma celu. Ja  uw ażam , że to droga donikąd (prawosławna,53 lata , Gładyszów, wyw. 9).Zaskakujące dla mnie było to, że nieraz wiara ta nie miała oznaczać konkretnej religii, tych zaś w ogóle nie można oceniać w kategoriach prawda — fałsz:Trudno powiedzieć, że jedna jest prawdziwsza, bo to zależy też od regionu, z jakiego się wywodzi. Na przykład dla nas religie gdzieś tam z Tybetu czy skądś —  no to trudno jest stwierdzić, że ona jest prawdziwsza. W  ogóle m entalność ludzka, prawda i uw arunkowania historyczne, i w ogóle, i w o g ó l e .  ( ...)  Takie zaszeregowanie to nie jest ani dobre, ani zdrowe, ani sprzyjające jakiem uś tam  m yśleniu twórczemu (prawosławny, 50 lat, Gładyszów, wyw. 13).Pytania o żydów bądź muzułmanów zwykle kończyły się odpowiedzią „ja się nie znam” lub podobną. Jedyną grupą, wobec której dziś kontrastuje się razem prawosławie i katolicyzm, są świadkowie Jehowy. Prawie każdy z moich rozmówców miał z nimi jakąś styczność. Ocena ich działania jest różna — jednych irytuje nachodzenie domów, inni przyjmują ich miło, widząc pewne przymioty, takie jak moralność czy dobra znajomość Pisma Świętego. Granica między nimi a prawosławnymi i katolikami jest jednak na tyle wyrazista, że rozmówcy nie uznają ich raczej za chrześcijan. Oto litania najczęściej pojawiających się zarzutów pod adresem ich wiary:Zła droga dlatego, że oni nie uznają M atki Boskiej, Kościoła, tego po prostu nie uznają.(...) Ja  bym nie potrafiła obrazów takich pięknych wyrzucić. ( ...)  O , chrzczą się dopiero na trzydzieści lat. M ają Ewangelię tą sam ą co i my, ale ją  przekręcają na sw ójsposób. ( ...)Nie wierzą w życie pozagrobowe (grekokatoliczka, 60 lat, Gładyszów, wyw. 30).
8 Notabene, w rzeczywistości liturgia, o której mowa, odprawiana jest w języku staro-cerkiewno-sło- wiańskim; podobne sytuacje zdarzały się także wśród Łemków, utożsamiających język liturgii z łemkowskim.
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Są to zarazem przeciwieństwa tych prawd, co do których Kościół prawosławny zgadza się z katolickim lub przynajmniej ma podobne stanowisko.
WnioskiMimo iż na niektóre z moich pytań nieraz słyszałam odpowiedź typu „ja się w tym nie wgłębiam za bardzo” (prawosławna, 63 lata, Kalników, wyw. 2), wydaje się, że temat chrześcijańskiej jedności jest ważny i żywy wśród ludzi, z którymi rozmawiałam. Ma on znaczenie na poziomie historii życia jednostki i wzajemnych relacji w lokalnej, wielowyznaniowej społeczności.Symboliczną podstawą jedności między ludźmi jest wiara w jednego i tego samego Boga. Co do tego żaden z rozmówców nie ma wątpliwości. Pojawiają się jednak już przy dokładniejszym definiowaniu czy próbie opisania tejwspólnoty. Różne rozumienie jedności chrześcijan wyraża się w wielu jejwizjach: od takich, w których rzeczywiste różnice w ogóle nie istnieją, po te, w których własne wyznanie jest jedynym prawdziwym, a jedność możliwa jest dopiero w odległejprzyszło- ści, gdy inni dostosują się do prawd tego wyznania.Wspólnota między ludźmi wyrażana jest przez symbole, podkreślające to, co ich łączy. Ważne jest wszystko, co mówi o podobieństwach czy nawet tożsamości treści wierzeń, lecz ważniejsze bodaj jest to, co wyraża jedność na poziomie lokal- nym— wszelkie okazje do wspólnejmodlitwy, dowody na to, że jest ona możliwa.Równie istotne dla konstruowania wspólnoty jest wyznaczanie granic. To, które różnice są dla moich rozmówców najważniejsze, mówi wiele o linii podziału. Jak pokazały moje badania, jego istota leży przede wszystkim w różnicach kulturowych i językowych. Moi rozmówcy lepiejczują się na liturgii odprawianejw ich języku, przywiązani są do gestów i muzyki typowych dla obrządku bizantyjskiego. Spośród różnic o charakterze teologicznym jedyną ważną była dla nich kwestia prymatu papieża.Choć ta praca pokazuje zaledwie pewien niewielki, dostrzeżony przeze mnie fragment opisywanej problematyki, mam nadzieję, że udało mi się opowiedzieć o tym, jak wizje chrześcijańskiejwspólnoty funkcjonują w miejscu, gdzie członkowie różnych wyznań tworzą wspólnotę miejsca zamieszkania.
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P E 3 K M E

Marianem ^yöaHCbKa
ffo npoôneMu emHoapaÿiuHux docnidweHb peniaiÛHocmiCxaxxa e BBê eHHHM y npoö^eMaxHKy ^OC^î KeHb pe^iriÔHOCxi xphcxhhh cxia- Horo oöpa^y Ha noHbCbKo-yKparncbKoMy norpaHHHHi. BepyHH ao yBarH HaHHoBimy ïïixepaxypy i bhchobkh ocxaHHix no^boBHx ^oc^i^KeHb, aBxopKa KpnxHKye Kaxeropiro „Hapo^Hoï peïïirÔHocxi” . BKa3yroHH Ha ïï iHxeHuioHaïïbHHH xapaKxep, 3Bepxae yBary Ha Hea^eKBaxmcxb uboro noHaxxa cxocobho npaBocïïaB’a xa rpeKo-Kaxo^HUH3My. CnocxepiraroHH neBHy napa^e^b Mm xeoïïoriHHoro koh- uenuiero naHHMi3My y Bi3aHxiöcbKiö xeo^oriï xa pemriÖHoro ̂ ocBî neHHa, y HKoMy xphcxhhhh cxi^Horo oöpa^y BHpa^aroxb CBoe cxaBHeHHa ao iKoH, aBxopKa no- -HoBoMy BHCBix r̂oe c^oMy^roBam no^bCbKHMH exHorpa^aMH KoHuenuiï (C. Map- HoBCbKHH, P. ToMiubKHH, H . ToKapcbKa-BaKip).BoHa onHcye xaKoK Mexo^o^oriHHHH maxia, 3aca^HHqHH æhh aBxopiB uieï KHHrH i æhh npaub M . TepuBe^^a, K. Tacxpyn, a xaKoK repMeHeBxHKi raHca-Teo- pra Ta^aMepa, aKy a^anxyBa^a æhh exHorpa^iï HoaHHa ToKapcbKa-BaKip. y  cxaxxi BMi^eHo xaKoK bhchobkh pe3ynbxaxiB ^ocni^KeHb.

Marianem 3aTopcbKa
BusHaueHHH cenmocmipeniaiÛHoao 3o6paweHHR. 

Penpe3eHma^m i npucymHicmby  cxaxxi HaMararocb npe^cxaBHxH cxaBHeHHa moïx cniBpo3MoBHHKiB ao peniriÖHHx 3o6paxeHb. noneproBo aHani3yro: pi3HHuro MiK iKoHoro xa naxHH- CbKHM oôpa3oM, aKi æhh moïx cniBpo3MoBHHKiB Maroxb Heo^Ho3HaHHHH xapaKxep; ocBHHeHHH — hk npouec aKxHByBaHHH Hy^o^iHHoi uiaro^oï chhh 3oôpaxeHHa. Bi^3Hanaro ^Bi ^e^iHiuiï CBaxoro xapaKxepy 3oôpaKeHHa. KpiM xoro, aHa î3yro Bî HomeHHH moïx cniBpo3MoBHHKiB ao peHiriHHHx 3o6pa^eHb, xapaKxepHoro pHCoro uoro Bî HomeHHa e ay^e CHHbHa noxpeôa ïxHboï HaaBHocxi y 6^H3boMy KoHxeKcxi ^o^eHHoro kh xxh . Mepe3 npe^cxaB^eHHa CBaxocxi 3oôpaxeHHa, ny^a,
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a TaKOK cnociö MOB#eHH  ̂npo Hboro xony #i3Ha™ca, mkhm hhhom $opMa 3o6- paxeHHM Mae Bn#HB Ha npHcyrHicrb 3o6paxeHOï oco6h.
^ 3 e $  MapKeBin

Oôpndoeicmb zpeKo-KamonuKie flbeiecbKoï oônacmi 
y Hac nepecnidyeaub 1945-1989npe^MeTOM cra m  e pe#iriÖHe khttm ipeKO-KaTO#HKiB, MemKaH#iB ^bBiBcbKoi o6#acri, ni# thckom TOTa#iTapHOï cHcTeMH Ta nepec#i#yBaHb y 1945-1989 poKax. y  pa^AHcbKi nacH rpeKO-KaTO#HKH 6pa#H ynacrb b o6pa#OBOMy KHTTi pHMO-KaT- o#H#bKoï uepKBH, HaMararoHHcb TaKOK 3axH^ara pHTya#bHe khttm yKp- a'iHcbKO-Bi3aHTiöcbKoro o6pa#y. He3Ba^aroHH Ha penpeciï, 3ycH##a #epKaBH ^o#o nepexo#yy npaBoc#aB’_a, He6e3neKy #aTHHi3a#iï, bohh im#roBa#H ni#ni#bHi Bi#npaBH y cboïx xaTax.MeToro cTaTTi e noacHHTH po#b o6pa#y yKpamcbKO-Bi3aHTiöcbKoro b i#eH- THHHOcTi cnî bHOTH cxi#HHx KaTO#HKiB.

KaTaKHHa KapBaH 
M îæ  Ceow i EozopoduąewU# craTTA HanHcaHa Ha ocHOBi MaTepia#iB, 3i6paHHx ni# Hac no#bOBHx #oc#i#KeHb, npoBe#eHHx Ha no#bcbKO-yKparncbKOMy norpaHHHHi y 2005-2006 poKax.y  TeKcTi Ha ocHOBi aHa#i3y BipyBaHb i pmya#bHHx npaKTHK po3r#n#aro npo6#eMy cTepeoTHnHHx 3o6pa^eHb km kh  y Ky#bTypHOMy cBiTi moïx rpeKO-KaTO#H#bKHx i npaBoc^aBHHx cniBpo3MOBHHKiB. 3i6paHHH MHoro nepmo#Kepe#bHHH MaTepia# BKa3ye Ha KOHcrpyroBaHHH thx o6pa3iB KiHOHHocri ctocobho nocraTi Gbh i MaTepi Bo ko ï. 3 o#Hieï tohkh 3opy, ni# Hac MeHcTpya#iï, no#oriB, KiHKa BBa^aeTbcn rpimHoro, TO#i ïï nopiBHroroTb 3 GBoro. 3 iHmoï KiHKa, e HocieM #iHHocTeö xapaKTepHHx ##h Boropo#H#i. Mepe3 TaKi #iï hk HomeHHH xycTKH hh „BHBi#” ïï khtth MHc#HTbca cxokhm  Ha KHTTe Mapiï, i TO#i ïï cycni#bHa po#b BHHB#HeTbcn caKpa#bHoro.y  cTaTTi HaMararoca po3r#HHyra pi3HOMaHiTHi BipyBaHHH i 3acrocoByroHH aHTpono#oriHHi Teopiï noacHHTH ïxHe 3HaHeHHH y KOHKpeTHOMy KOHTeKcTi.

0#bra CiTKeBiH
Mazin y po3noeidnx MemKaHąie nonbcbKo-yKpaÏHcbKozo nozpaHUHHny  cTaTTi po3r#^HyTO Mariro Ta ïï cynacHHÖ BHr#H#. Ha 6a3i iHTepB’ro, 3po6#eHHx ^apoc#aBi, BhcobM, Ta b ce#ax ^OBKiBcbKoro paöoHy, xoHy #OBecTH ^ o , xoHa 6i#bmicTb onoBi#aHb moïx cniBpo3MOBHHKiB npo Mariro crocyeTbcn MHHy#oï cBi#OMocTi Ta BipyBaHb, i cboro#Hi MariHHi npaKTHKH #yKe nomHpeHi. XoHy
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niaKpecaHTH, ^ o  öaraTO moïx cniBposMOBHHKiB niTKo posnoaiaae CBiT Ha aaBHift — sauapoeauuü Ta cynacHHH — Bidmpoeanuü, aKHft MoxHa, sa MaKcoM BeôepoM, BHsHanHTH MK cbît, aaa aKoro ocoôam oro npHKMeTHoro pHcoro e paaioHaaisM.
IaoHa CaBiabKa

BidHomeHHH cxidHux xpucmunH do CMepmiCMepTb aaa moïx cniBposMoBHHKiB — ae Heoôxî HHH eTan Ha aoposi ao iHmoï ^opMH icHyBaHHa. TaKHM hhhom, KoMyHiKaaia Mix xhbhmh i thmh, aKi onHHHaHca yxe no „TiM 6oai”, e MoxaHBoro. TaKi cTocyHKH HaftnacTime saiftcHroroTbca saBaaKH cHaM, b mkhx noMepaHft BiaBiaye xHBoro. Mepes apTHKyaroBaHi Toai npoxaHHa MepTBHft Mae BnaHB Ha noBeaiHKy xhbhx . Haftnacrime npHnHHoro TaKoro BisHTy e HeaoTpHMaHHa Bcix oôob’mskobhx noxopoHHHx sBHnaïB, BHacaiaoK noro noKiÖHHÖ He Moxe sasHaTH cnoKoro nicaa cMepTi.3BHaaï, noB’asaHi is cTaBaeHHaM ao noMepaHx MaroTb, s oaHoro öoKy, söiabmHTH ïx maHc Ha cnoKyTyBaHHa rpixiB, s iHmoro — oxopoHiaTH xhbhx Bia ïxHboro saoro BnaHBy. CayxÖH Boxi Ta MoaHTBH sa noMepaHx BHHHKaroTb is nepeKoHaHHa, ^ o bohh MoxyTb BnaHBaTH Ha nocMepTHy aoaro cboïx poaHniB. PisHi cBaTa b xpecraaHcbKoro KaaeHaapa cBianaTb npo cHabHi sb’mskh Mix xhbhmh Ta BMepaHMH, aKi HaBiTb Ha „iHmoMy cBm” yxpHMyroTb cBoro iHaHBiayaabHicxb.
AHHa KoBaanbHK

nonbcbKo-yKpaÏHcbKi eidHocuHu Ha npuKnadi cin flewHo 
ma XomuHeąbIcTopia noabcbKo-yKpaïHcbKHx BiaHocHH Bia 1947 poKy öyaa nepeneBHeHa koh- ^aiKTiB i Hanpyr. Ha ocHoBi iHTepB’ro is yKparncbKHMH MemKaHaaMH cia ^emHo i XoTHHeab HaMaraaaca aisHaTH npo Te, mkhmh bohh öyaH i e, cxapaKTepHsyBaTH ïx. CniBposMoBHHKH BKasHBaaH Ha pisHi npHnHHH, aKi syMoBaroBaaH noabcbKo- -yKpaïHcbKi cTocyHKH. ^  soKpeMa nponaraHaaypaay n P ^ , aKa öyaa, Mix iHmHM, y mKiabHHx niapynHHKax, HeraTHBHa poab aBTopHTeTiB: cBa^eHHKiB Ta paôoHHoï BaaaH, a TaKox nepKasH npo KpHBaH, aKi nepeaaBaaHca s noKoaiHHa ao noKo- aiHHa. PeairiÖHi ocoöaHBocx He cnpHnHHaroTb KoH^aiKTiB, aae BxHBaroTbca b hhx aK apryMeHT. CTocyHKH nicaa BiÖHH, nepeayciM aKairo „Bicaa”, a TaKox x h - TTa nicaa noBepHeHHa b piaHi Kpaï, cniBposMoBHHKH npHraayroTb y pisHHÖ cnociö. BiaMiHHocTi noB’asaHi s aBoMa nHHHHKaMH: BiKoM Ta MicaeM npoxHBaHHa. y  ce- aax ̂ emHo i XoTHHeab icHyroTb aBi Bepciï MHHyaoro. HaftcTapme noKoaiHHa, aKe HaöKpa^e naM’aTae Ti noaiï, b ocHoBHoMy He xone npo hhx sraayBaTH b oöox ceaax. PisHaro MoxHa noöaaHTH: y cnoraaax MoaoamHx aKi sHaroTb npo hhx is nepeKasy öaTbKiB Ta aiayciB. AKaia „Bicaa” BiaöyBaaaca Ha aHx TepeHax y noaiÖHHÖ cnociö, npoTe cnociö nepeKasy BiapisHaeTbca. BHaHo, ^ o  icHye saaexHicTb Mix Tene- pimHiMH BiaHocHHaMH i THM, aK aroaH cnocxepiraroTb.
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SUMMARY

Magdalena Lubańska
Problems o f Ethnographic Fieldwork on ReligiosityThe article introduces epistemological questions of ethnographic study on popular religiosity. Author criticizes the conception of “religijność ludowa” (folk religion) used by Polish scholars, showing its inadequacy with data collected among Eastern Rite Christians living in the Polish-Ukrainian borderland. While noticing analogy between the category ofpalamizm in Byzantine theology and the way, in which Eastern Rite Christians express their attitude toward icons, author revisits the category of sensualism, which was used as one of the main categories describing folk religion by Polish scholars, especially Stefan Czarnowski and Ryszard Tomicki. Also methodology of gathering and analyzing ethnographic data is discussed with reference to guidelines of Joanna Tokarska-Bakir, Michael Herzfeld and Kirsten Hastrup.

Magdalena Zatorska
The Religious Image in the Statements o f Eastern Ritual Christians 

Living in Polish-Ukrainian BorderlandThis article refers to the social life of religious images. It describes interlocutors’ attitude toward religious pictures and interprets meanings they ascribe to them.In the beginning author tries to explain, how interlocutors distinguish an icon and a Latin picture, because the border between those two concepts is not strictly defined. Therefore author focuses on the meaning and the importance of the consecration, which should be understood as a process of activating the divine and miraculous power, that is hidden in each image. The meaning of sacredness of the picture is defined by describing two different approaches to this issue. Author tries to explain interlocutors’ attitude to the images they posses and the complexity of the bonds that appear between the image and it’s owner, in which the willingness
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164 Summary

of giving the picture autonomy is connected with settling the picture down in close and intimate background.By describing the holiness of the picture, the phenomenon of miracles and by analyzing both religious practice and the way that interlocutors refers to their own images, author shows the interdependence between ontology and formal and functional features of pictures. On the ground of the theory of representation she tries to seize the relationship between the represented person and his or her representation because the presence of imagined person is not always the same in variety of pictures’ forms.
Józef Markiewicz

Liturgical Life o f Greek Catholics in the Lviv District 
during Persecutions (1945-1989)The article refers to the Greek Catholics liturgical life and rites in Lviv district in the period of 1945-1989, when Greek Catholic Church was completely banned in public life. However it survived in the underground structures. Greek Catholics participated in illegal ceremonies of Ukrainian-Byzantine rite organized e.g. in private houses. Thus they make attempts to maintain they identity of eastern rite Catholics. On the other hand simultaneously they attended masses of Roman Catholic Church, which was allowed to retain minimal public presence.Author tries to describe liturgical life of Greek Catholics in relations to tradition, memory and identity of the specific community.

Katarzyna Karwan 
Between Eve and the Virgin MaryThe article is focused on the question of how the image of feminity is being shaped in the world of Greek Catholics and Orthodox Christians. Author investigates this issue by analyzing various ritual practices and beliefs of her interlocutors. Gathered statements permit her to suppose that the framings of woman’s image are marked by the figures of Eve and the Virgin Mary. On the one hand woman as sinful and impure (during her menstruation or childbirth) is being assimilated to Eve. On the other hand some values testified by the Virgin Mary are ascribed to her. Her role is being sanctified through such practices as wearing a kerchief or churching of a woman, which are understood as analogy to the life of the Virgin Mary.
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Summary 165Olga Sitkiewicz
Contemporary Viewpoints on Magic in Orthodox Christian’s  Tales 

and Customs on Polish-Ukrainian BorderlandAuthor describes interlocutors attitude to magical practices in relation to their religious worldview. From the interviews made in the Polish-Ukrainian borderland author gives examples of magic rituals, that are still practiced and acknowledged by local communities, as well as of those which are only recalled. She analyzes exact examples of magic practices and criteria according to which her interlocutors judged them, either as religious ones or as ascribed to magic and evil powers. Thus she shows that the way in which interlocutors estimate some rites as magic differs from the conceptualizations made by scholars.
Ilona Sawicka

The Approach towards Death among Orthodox ChristiansThe death for the interlocutors constitutes an element which is necessary for a different form of existence, which is realized “in the other world” . It is possible to establish contact with those who already entered the other side, so the mutual relations between the dead and the alive are possible. They are realized most often through dreams, in which the dead visit the living. Through the actions performed by the living on the dead’s requests, the earthly reality is shaped. The dead’s appearance is most often caused by the impossibility to “rest in peace” , which may result from a failure to fulfill the duties that are typical of the funeral.Customs connected with the behavior towards the dead are supposed to increase the chance for the dead’s redemption on one hand, and to protect the living against a probable harmful influence of the dead on the other hand. Prayers and remembrance services prove that the living believe in their influence on the posthumous fate of the nearest and the dearest. All Souls’ Day prove the existence of relations between the living and the dead as well. In this way the dead remain still close to the living. They do not belong to the general category of the deceased but they are remembered individually.
Anna Kowalczyk

Villages o f Leszno and Chotyniec as an Examples 
o f Polish-Ukrainian RelationshipsAuthor analyzes Polish-Ukrainian neighborly relations on the examples of the two small villages — Leszno and Chotyniec, located near Przemyśl (the border city, in east-southern Poland). She distinguish factors, according to which interlocutors define relations between Polish and Ukrainian communities and
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166 Summaryanalyzes they influence on the ways of judging and understanding the historical events.Gathered data show that among indicated factors are: propaganda of authorities of People’s Republic of Poland, negative influence of local authorities or priests or inter-generationally transferred ressentiments. Religion can be an argument in conflicts but does not evoke them.The way people remember Second World War, operation “Wisla” , some further events and their mutual relations differ. The age and the dwelling place make the biggest difference. The oldest generation which remember operation “Wisla” and subsequent resettlements in both villages does not want to talk much about it. However differences in the attitude of younger generations are noticed. In Leszno where the situation is still strained, interlocutors were retelling the past events of this period with more, often dreadful, details. In Chotyniec where Poles and Ukrainians live in harmony, ecumenical ceremonies are organized interlocutors told less, and they did not want to recall prior disagreements.
Anna Chlebicka

The Concepts o f Christian Community 
in the Eyes o f Gładyszów InhabitantsThe article is a discussion on findings of research conducted in the place where three Christian denominations come into contact with each other. In Gładyszów — big village in Beskid Niski mountains — Roman Catholics, members of Orthodox Church and Greek Catholics live together. My main task was to find out the ways in which those people see Christian community.I used category of symbolic community, after Anthony Cohen, according to whom community is not only constructed by the use of symbols but it is also itself a symbol. Every symbol allows the one who use it to supply part of its meaning. For me the most important were the meanings which my respondents as the members of Christian community attach to it.My interlocutors regard faith in the same God as the base of the bond between Christian denominations. However, they see differences which sometimes become more important. Various understanding of what community means has its consequences in different visions of Christian unity.The general symbols of Christian community like similarities between denominations were often mentioned by people I spoke to, but even more attention was paid to local symbols such as shared prayers during wedding ceremonies or funerals.Every community wants to express its own distinction from other social entities. That is why also boundaries of community which encapsulates their identity should be examined. I focused on imagined sources of division, which, according to my research, are mostly issues connected with ethnic and cultural differences.
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Autorzy tekstów podjęli trudne i ambitne zadanie porównania kultury religijnej społeczności zróżnicowanych wyznaniowo po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.Szeroko rozumiane praktyki religijne i ich lokalną interpretację „od wewnątrz” kultury badanej poddano konfrontacji z modelem religijności ludowej — z jednej strony, z drugiej zaś — z teologią bizantyjską, duchowością prawosławną i ich odmiennością wobec katolicyzmu. Zwłaszcza ta druga perspektywa analizy, uwzględniająca synkretyczny charakter faktycznej religijnej ekspresji, czerpiącej z obu tradycji, jest nowością w polskiej literaturze etno- i antropologicznej. Funkcjonujący w niej model religijności ludowej był bowiem konstruowany z reguły w odniesieniu do teologii zachodniego chrześcijaństwa, pomimo ewidentnego wpływu prawosławia na analizowane fenomeny kulturowe. Natomiast pierwsza ze wspomnianych perspektyw, krytyka modelu religijności ludowej z jej głównym wątkiem sensualizmu, została zrealizowana przez kolejną już w literaturze precyzyjną i subtelną krytykę, z uwzględnieniem zmian, jakie zachodzą obecnie w życiu religijnym pod wpływem dominującej kultury masowej. Najcenniejsze wydaje mi się jednak odkrycie dokonane dzięki przecięciu obu perspektyw, dotyczące adaptacji pojęcia bezosobowych „energii” New Age’u w kontekście teologii boskich energii, właściwej prawosławiu (tzw. palamizm). Ukazanie tego przewartościowania na przykładzie „lokalnych” definicji świętości wizerunku religijnego (ikony/obrazu) uważam za cenne osiągnięcie badawcze.
Magdalena Zowczak, Uniwersytet Warszawski

Książka pod redakcją Magdaleny Lubańskiej jest znakomitym przykładem skuteczności etnograficznych badań terenowych w rozpoznawaniu zmieniającej się rzeczywistości społeczno-duchowej wschodniego pogranicza religijnego. Praktyka i metodyka etnograficzna jest w stanie działać w ten sposób tylko pod warunkiem wsparcia ze strony zaawansowanej teorii, czego wzorcowym przykładem może być zaplecze metodologiczne pracy zespołu Magdaleny Lubańskiej. Tylko wtedy, gdy etnograficzności w znaczeniu grubego ziarna opisu, małego dystansu do opisywanych obiektów, aspirowania do ujęć emicznych przychodzi w sukurs kontekstualność i re- fleksyjność, a także wrażliwość badawcza, etnografia zasługuje na wewnętrzny dywiz (etno-grafia), sygnalizujący jej zaawansowanie teoretyczne. Wszystkie teksty z prezentowanego zbioru mają takie, w pełni uzasadnione aspiracje.
Joanna Tokarska-Bakir, Uniwersytet Warszawski
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