Wiara w Dzienniku P. Claudela i Drogowskazach D. Hammarskjölda

151

Kieleckie Studia Teologiczne
13 (2014), s. 151163

Beata Wojciechowska  Kielce

KOCIÓ£ WOBEC FOLKLORU W POLSCE
XIV I XV WIEKU
Problemy wiary i pobo¿noci zbiorowej u schy³ku redniowiecza s¹ ju¿
od kilkudziesiêciu lat przedmiotem intensywnych badañ i analiz. Niew¹tpliwie
postawy ludzi wobec sacrum, ich zachowania i praktyki, a tak¿e wyobra¿enia
i uczucia religijne poddawane by³y ró¿norakim naciskom. Istotn¹ rolê w tym
wzajemnym oddzia³ywaniu odgrywa³y elementy starej kultury ludowej, wp³ywaj¹ce na przemieszanie intencji religijnych i magicznych, przejawiaj¹cych
siê w sposobie mylenia, okrelonych postawach, gestach, rytach i obrzêdowoci. Ów synkretyzm religijny kszta³towa³ siê pod nadzorem Kocio³a, za porednictwem elit intelektualnych i religijnych, kleru parafialnego i zakonnego1.
Badaj¹c zjawiska kultury redniowiecznej z zakresu mentalnoci i wyobrani zbiorowej, zasadne wydaj¹ siê pytania o mo¿liwoæ zejcia do poziomu
ludzi prostych i niewykszta³conych. Owi illiterati et idiotae nie pozostawili
bowiem po sobie bezporednich wiadectw swych myli, odczuæ i wyobra¿eñ. Spojrzenie na prastare, przedchrzecijañskie warstwy s³owiañskich
1
Por. K. Baumann, Aberglaube für Laien. Zur Programmatik und Überlieferung
spätmittelalterlicher Superstitionenkritik, t. III, Würzburg 1989; K. Bracha, Teolog,
diabe³ i zabobony. wiadectwo traktatu Miko³aja z Jawora De superstitionibus
(1405), Warszawa 1999; D. Harmening, Superstitio. Überlieferungs und theoriegeschichtlicher Untersuchungen zur kirchlich-theologische Aberglaubenliteratur des
Mittelalters, Berlin 1979; ten¿e, Contra Paganos = Gegen die vom Dorfe? Zum
theologischen Hintergrund ethnologischer Begriffe, Jahrbuch für Volkskunde, 1996,
s. 126138; ten¿e, Anthropologie historique ou herménéutique littéraire. Une critique ethnographique des sources médiévales, Ethnologie Française, 27 (1997),
s. 445455; R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, Cambridge University Press,
Cambridge 1990; C. Watkins, Foklore and Popular Religion in Britain during
the Middle Ages, Folklore 115 (2004), s. 140150; N. Tanner, The Ages of Faith:
Popular Religion in Late Medieval England and Western Europe, London  New
York I. B. Tauris, 2009.
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wyobra¿eñ o wiecie u³atwili teologowie i kaznodzieje, którzy skrupulatnie zapisywali tradycyjne wierzenia oraz praktyki ludowe, aby je napiêtnowaæ jako
b³êdy czy wynaturzenia w wierze i kulcie chrzecijañskim. Dydaktyka Kocio³a
w trosce o sw¹ skutecznoæ godzi³a siê na ró¿ne ustêpstwa wobec tradycyjnego obrazu wiata tkwi¹cego w umys³ach i wyobrani wiernych wieckich2.
Pytanie o to, jak daleko siêga³ kompromis pomiêdzy praktykami o przedchrzecijañskiej genezie a chrzecijañskimi treciami i wyobra¿eniami jest
z wielu wzglêdów zasadne i frapuj¹ce. Odpowiedzi na nie udzielaj¹ XIV i XV-wieczne statuty synodalne, teksty kazañ oraz rozwa¿ania teologów, uczonych
i kronikarzy, którzy podejmowali problematykê postaw i zachowañ wiernych,
wyrastaj¹cych z rodzimej tradycji. Konfrontacja Kocio³a z treciami, jakie
kry³y siê za dorocznymi obrzêdami zawiera problematykê bogat¹ i z³o¿on¹.
Ju¿ od II po³. XIV stulecia, a szczególnie w XV w. widoczna jest intensyfikacja nauczania wiernych na poziomie parafii, przejawiaj¹ca siê w rudymentarnej katechezie oraz w dba³oci o zrozumienie wród prostych s³uchaczy.
Parafia by³a bowiem miejscem przekazywania wartoci religijnych, kszta³towania postaw i zachowañ w³aciwych danemu krêgowi spo³ecznemu.
W kociele parafialnym wierni chrzcili dzieci, zawierali ma³¿eñstwa, przynajmniej raz w roku spowiadali siê i przyjmowali Komuniê w., a zatem uczestniczyli w wa¿nych wydarzeniach ¿ycia religijnego. Stanowili wiêc wspólnotê,
któr¹ konstytuowa³y miejsca kultowe, wspólny patron, cmentarz, uczestnictwo
w obrzêdach, wreszcie osoba plebana, bêd¹cego porednikiem miêdzy ca³¹
spo³ecznoci¹ parafialn¹ a wiatem sacrum3.
Por. S. Bylina, Kultura ludowa Polski i S³owiañszczyzny redniowiecznej,
£owicz  Warszawa 1999; ten¿e, Chrystianizacja wsi polskiej u schy³ku redniowiecza, Warszawa 2002; La Christianisation des campagnes. Actes du colloque du
C.I.H.E.C. (2527 août 1994), édités sous la dir. de J.-P. Massaut et M.-E. Henneau,
t. I-II, Bruxelles/Bruksel  Rome 1996; Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages (Proceeding of the Commission Internationale dHistoire Ecclésiastique
Comparée, Lublin 1996, Part 2, ed. J. K³oczowski, P. Kras, Lublin 1999; B. Wojciechowska, Od Godów do w. £ucji. Obrzêdy doroczne w Polsce pónego redniowiecza,
Kielce 2000; M. Olszewski, wiat zabobonów w redniowieczu. Studium kazania
o zabobonach Stanis³awa ze Skarbimierza, Warszawa 2002; T. Wilicz-Iwañczyk,
Zarobiæ na duszne zbawienie. Religijnoæ ch³opów ma³opolskich od po³owy XVI do
koñca XVIII wieku, Warszawa 2001; K. Bracha, Magie und Aberglaubenskritik in den
Predigten des Spätmittelalters in Polen, w: Religion und Magie In Ostmitteleuropa.
Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher
Neuzeit, hg. T. Wünsch, Berlin 2006, s. 197215; S. Bylina, Religijnoæ pónego redniowiecza. Chrzecijañstwo a kultura tradycyjna w Europie rodkowo-wschodniej
w XIVXV w., Warszawa 2009.
3
Por. E. Winiowski, Koció³ parafialny i jego funkcje spo³eczne w redniowiecznej Polsce, Studia Theologica Varsoviensia, 7 (1969), nr 2, s. 187265; S. Bylina,
Chrystianizacja wsi..., dz. cyt., s. 1545; ten¿e, Przestrzenie sakralne mieszkañców
2
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Czternasto- i piêtnastowieczne synody prowincjonalne i diecezjalne dawa³y m.in. istotne wytyczne do pracy duszpasterskiej. K³ad³y nacisk na poziom ¿ycia duchownych i jego funkcje, wi¹¿¹ce siê ze sprawowaniem mszy
wiêtej oraz udzielaniem sakramentów. Poprzez bardzo szczegó³owe niekiedy
wskazówki przeznaczone dla kleru parafialnego przekazywa³y one bardziej
lub mniej sprecyzowan¹ strategiê postêpowania Kocio³a wobec ludzi wieckich, ustala³y stosunek do ich praktyk i wierzeñ. Biskup krakowski Wojciech
Jastrzêbiec sugerowa³, i¿ s³uchaczom prostym i niewykszta³conym nale¿y
mówiæ o kwestiach wa¿nych i dla nich u¿ytecznych w sposób jasny, a zarazem
zwiêz³y4. Przypominano równie¿ duszpasterzom o obowi¹zku g³oszenia w ka¿d¹ niedzielê kazania na tematy zwi¹zane z Pismem wiêtym. Ta podstawowa
forma edukacji religijnej wiernych w coraz szerszym zakresie obejmowa³a
w XV w. kocio³y wiejskie. W statutach synodalnych biskupa diecezji
che³mskiej Jana Biskupca (po 1434 r.) k³adziono nacisk na nauczanie oraz
przypominanie wiernym o podstawowych obowi¹zkach chrzecijañskich, fundamentalnych zasadach wiary i najwa¿niejszych modlitwach: Ojcze nasz,
Zdrowa Maryjo i Wierzê w Boga. Zalecano, aby plebani opowiadali wiernym o mi³osierdziu, nak³aniali ich do s³uchania kazañ, udzia³u w pielgrzymkach,
do czêstej spowiedzi, do uiszczania dziesiêcin i do coniedzielnego uczêszczania
do kocio³a5.
Pojawienie siê w polskim materiale pochodzenia kocielnego informacji
o zwyczajach okrelanych mianem zabobonnych mo¿e wskazywaæ na zainteresowanie siê teologów i duszpasterzy kultur¹ tradycyjn¹. Wydaje siê, i¿
w tym wzajemnym przenikaniu siê dziedzictwa przedchrzecijañskiego, po
czêci miejscowego pochodzenia, z chrzecijañskim systemem wartoci
niebagateln¹ rolê odegra³o duchowieñstwo parafialne, które poredniczy³o
we wspó³istnieniu owych dwóch warstw.
Czêæ obrzêdów, praktyk i zwyczajów dorocznych by³a aprobowana przez
Koció³. Zakazy i przyzwolenia, postawy hermetyzmu i otwartoci by³y zjawiskami sta³ymi w spotkaniach Kocio³a z tradycyjn¹ kultur¹ ludow¹. Jawna
akceptacja czêci ludowych zwyczajów i praktyk przeplata³a siê z nagan¹,
upominaniem i przekonywaniem. Teologowie i kaznodzieje okrelali je jako
superstitiones i errores, traditiones paganorum, ritus paganorum lub
relictae idolatriae antiquae. By³y to okrelenia wartociuj¹ce, wskazuj¹ce
wsi u schy³ku redniowiecza, w: Animarum cultura. Studia nad kultur¹ religijn¹
na ziemiach polskich w redniowieczu, t. 1. Struktury kocielno-publiczne, red.
H. Manikowska, W. Brojer, Warszawa 2008, s. 191227; I. Skierska, Obowi¹zek mszalny
w redniowiecznej Polsce, Warszawa 2003, s. 6980.
4
Por. Statuta Alberti Jastrzêbiec episcopi Cracoviensis (1423), w: Starodawne
Prawa Polskiego Pomniki (dalej SPPP), t. 4, Kraków 1875, s. 7779.
5
Concilia Poloniae. Najdawniejsze statuty synodalne diecezji che³mskiej
z XV w., wyd. J. Sawicki, t. 4, Lublin 1948, s. 168.
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na to, i¿ owe warstwy kultury tradycyjnej by³y znane z pimiennictwa teologicznego. Pojêæ superstitiones i errores czêsto nie rozgraniczano, uto¿samiaj¹c z nimi liczne zjawiska ró¿nego pochodzenia. W ujêciu polskich
kaznodziejów i teologów zabobonami i b³êdami okazywa³y siê ludowe praktyki
magiczne: lecznicze lub zapobiegawcze, nios¹ce urodzaj i dostatek, pos³ugiwanie siê amuletami, wykorzystywanie dla celów doczesnych przedmiotów
powiêconych i znaków chrzecijañskich, nieaprobowane przez Koció³
praktyki zwi¹zane z kultem wiêtych, ró¿nego rodzaju wró¿by itd. Nie zgadzaj¹c siê z istot¹ i form¹ zewnêtrzn¹ obrzêdów, autorzy omawianych przekazów
starali siê wyodrêbniæ szczególnie ra¿¹ce zachowania6.
Istotnym przedmiotem oddzia³ywania Kocio³a na ¿ycie religijne wieckich by³ kalendarz liturgiczny, który nak³ada³ siê na rok obrzêdowoci ludowej.
¯ycie wyznacza³y pory roku z ich terminami sta³ych prac wiejskich, czasy
nowiu i pe³ni ksiê¿yca, okresy d³ugich i krótkich dni i nocy oraz niedziele. Silniejsze, uroczyste akcenty w cyklu rocznym to wiêta najwy¿szej rangi: Bo¿e
Narodzenie z Wigili¹, Wielkanoc, Zielone wi¹tki. Kalendarz kocielny nakazywa³ ponadto obchodzenie dni wiêtych w zasadzie wed³ug Martyrologium
rzymskiego, jednak rozliczne tradycje lokalne wzbogaca³y tê panoramê uroczystoci. Poza wy¿ej wspomnianymi wa¿ne by³y wiêta Matki Boskiej
Gromnicznej (2 II, Oczyszczenia NMP), w. Jerzego i w. Wojciecha (23 IV),
w. Marka (25 IV), Bo¿ego Cia³a, Matki Boskiej Zielnej (15 VIII, Wniebowziêcia NMP), w. Marcina (11 XI), w. Miko³aja (6 XII), w. £ucji (13 XII).
wiêta te kojarzono z nastêpowaniem zmian astronomicznych, meteorologicznych i gospodarczych. Do nich wyranie nawi¹zywa³y zabiegi magiczne,
obrzêdy, praktyki, a tak¿e zwyczaje doroczne. Nastêpowa³o wówczas przemieszanie treci, w¹tki tradycyjne wspó³gra³y z ideami chrzecijañskimi.
W redniowiecznej obrzêdowoci tradycyjnej wyró¿nia³ siê zimowy cykl
wiêtowania. Kumulowa³ on zimowe przesilenie dnia z noc¹, przejcie od starego do nowego roku i narodziny Jezusa. Symbolika owego czasu granicznego
by³a z³o¿ona. Czynnoci, g³ównie o wró¿ebnym charakterze, podejmowane
w Wigiliê oraz Bo¿e Narodzenie mia³y wspólny cel: zapewniæ na czas do przysz³ego wiêta powodzenie w domu i w oborze, na polu i w sadzie. W te dwa dni
wszystko nabiera³o symptomatycznego znaczenia.
Punktem kulminacyjnym by³a poprzedzona postem wieczerza wigilijna,
wywodz¹ca siê zapewne z dawnego wiêta dostatku i pomylnoci. Rozpoczynano j¹ z chwil¹ pojawienia siê na niebie pierwszej gwiazdy. By³ to czas koñca
pracy, przygotowañ i zasiadania do sto³u. Jan z Holeowa gani³ tych, którzy
ten wigilijny wieczór spêdzali na ob¿arstwie, opilstwie oraz grze w koci,
6
Por. S. Bylina, Koció³ a kultura ludowa w Polsce pónego redniowiecza,
w: Literatura i kultura pónego redniowiecza w Polsce, red. T. Micha³owska, Warszawa 1993, s. 197215.
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maj¹cej wskazywaæ powodzenie b¹d nieszczêcie w najbli¿szym roku7.
Skargi na tego rodzaju wró¿by spotykamy tak¿e w zbiorze kazañ krakowskich
z 1407 r., w kazaniu na Bo¿e Narodzenie: Multi enim sunt,qui ubi deberent
gaudere de hac nativitate spirituali, illi gaudent de volumptate carnis et ludo
taxillorum, quem heri vespere fecerunt8. Zachowania te mia³y na celu ob³askawienie niepewnoci nadchodz¹cego w nowym roku losu. Obraz, jaki ukazywa³y poczynania i praktyki magiczne, dotyczy³ osobistych losów cz³owieka
i wielu istotnych dla niego spraw: zdrowia albo choroby, d³ugoci ¿ycia, szczêcia osobistego, bogactwa, p³odnoci ludzi i zwierz¹t, urodzaju w polu. Zakazy
wykonywania pewnych czynnoci oraz normy reguluj¹ce zachowania ludzkie
w wigiliê Bo¿ego Narodzenia lub Nowy Rok powsta³y na gruncie przewiadczenia, ¿e pomylnie rozpoczêty rok daje dobry prognostyk na ca³y okres. Stanis³aw ze Skarbimierza (zm. 1431 r.) prawnik, kaznodzieja, profesor i rektor
Uniwersytetu Krakowskiego, autor kilku kazañ o zabobonach, gani³ tych rolników, którzy rano w dzieñ Bo¿ego Narodzenia nie chcieli daæ ognia s¹siadom,
aby w przysz³oci nie spotka³o ich nieszczêcie9. Potêpia³ równie¿ tych, którzy
w tym czasie nie wymawiali s³owa wilk, by ocaliæ owce od wilczych zêbów10. Bezpieczeñstwo zwierzêtom mia³ te¿ zapewniæ praktykowany w Nowy
Rok zwyczaj obchodzenia domów przez pasterzy i rozdzielania ga³êzi, którymi
wpêdzano byd³o do stada. Ga³¹zek tych nie mo¿na by³o odbieraæ go³¹ rêk¹,
a z ich rozkwitania wró¿ono o przychówku zwierz¹t11.
W dzieñ Oczyszczenia Najwiêtszej Marii Panny (2 II), z okazji wiêcenia
gromnic, wró¿ono sobie wzajemnie z wylewaj¹cego siê na rêkê wosku i szybkoci gasn¹cego p³omienia, nie zaniedbuj¹c przy tym obejcia ca³ego domu
z zapalon¹ wiec¹ dla zabezpieczenia go przed nieszczêciami. Tymi wiecami
wypalano tak¿e krowom sieræ w kszta³cie krzy¿a12. XV-wieczne zapiski
wskazuj¹, ¿e gromnic u¿ywano równie¿ w czasie burzy dla ochrony przed
piorunami i gradami13. Zgodnie z rytua³em katolickim gromnice zapalano
Por. Jan z Holeova, Largum sero, wyd. A. Brückner, w: Przyczynki do dziejów
jêzyka polskiego, seria 4, Rozprawy Wydzia³u Filologicznego Akademii Umiejêtnoci,
1916, t. 54, s. 323325.
8
Rêkopis BJ 1619, k. 89a.
9
Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, cz. 2, wyd. B. Chmielowska, Warszawa 1979, s. 8889. By³ to potêpiony przez Koció³ stary zabobon, który zabrania³ w kalendy styczniowe wydawania komukolwiek z domu ognia. Wspomina o tym
w. Augustyn, Sermo 129: sunt Kalendae Ianuaris auguria observent ut focum de domo
sua [...] cuicumque petenti non tribuant. Patrologia Latina, t. 44, Paris 1855, s. 1325.
10
Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, dz. cyt., s. 8889.
11
Por. tam¿e, s. 92.
12
Por. tam¿e, s. 86.
13
Por. A. Brückner, Z rêkopisów petersburskich, I: Kazania husyty polskiego,
Prace Filologiczne, 4 (1893), s. 570: Ut grandines hec candele benedicte fugarent,
quod ideo in vulgari vocant eas gromnicze (zapiska z ok. 1450 r.).
7
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tak¿e przy konaj¹cych. Gromnice przechowywano najczêciej za wiêtymi
obrazami wraz z powiêconymi palmami lub na górnej belce podtrzymuj¹cej
powa³ê sufitu. Z pónego redniowiecza wywodzi siê zapewne wiara, ¿e Matka Boska Gromniczna jest opiekunk¹ zagród i ludzi, chroni¹c¹ przed napaciami wilków.
W dniu w. B³a¿eja (3 II) wiêcono jab³ka, które mia³y zabezpieczaæ od
bólu gard³a, i wieczki zwane nieco póniej b³a¿ejkami. wiece te mia³y przeciwdzia³aæ chorobom gard³a oraz zad³awieniom. Forma przys³owia wiêty
B³a¿ej gard³a zagrzej wskazuje na jego redniowieczn¹ proweniencjê14. Mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e by³o to swego rodzaju zamówienie czy te¿ formu³a
zaklêcia u¿ywana przez prostych ludzi, lub mo¿e nawet duchownych przy
obrzêdach zwi¹zanych ze wiêceniem gromnic w dniu 2 lutego b¹d b³a¿ejek
dnia nastêpnego.
W rodê Popielcow¹ rozsypywano powiêcony popió³ albo mieszano go
z ziemi¹, by uchroniæ kapustê od robaków. W pierwsz¹ niedzielê Wielkiego
Postu niektórzy spo¿ywali m³ode zawi¹zki listowia lub podczas czytania Ewangelii dla zapobie¿enia bólowi oczu, wypowiadali werset: B³oto uczyni³ Pan ze
liny15. Praktyka pisania i wypowiadania s³ów wiêtych w nadziei uzyskania
okrelonych celów by³a doæ rozpowszechniona. S³owom tym przypisywano
niezwyk³¹ moc, a ich wypowiedzenie lub zapisanie na kartkach, p³ytkach
metalowych czy owocach mia³o przynieæ po¿¹dany skutek. Odgrywa³y one
zatem rolê amuletów. Zawieszane na szyi albo noszone przy sobie, w jêzyku
staropolskim zwane nawêzami, zapewnia³y sta³¹ ochronê przed gro¿¹cymi
nieszczêciami.
Wiele ludowych zwyczajów wiosennych zros³o siê z Wielkanoc¹ oraz
dniami j¹ poprzedzaj¹cymi. Wielkanocny okres wi¹teczny rozpoczyna³a Niedziela Palmowa, której towarzyszy³y ró¿norodne praktyki zabezpieczaj¹ce
ludzi i zwierzêta domowe od chorób, a pola uprawne od klêsk. W ten dzieñ
mieszkañcy wsi, miasteczek i miast przynosili do kocio³ów do powiêcenia
palemki w postaci ga³¹zek wierzbowych z bakami, które po³ykano przeciw
bólowi gard³a, a z ga³¹zek paschalnych wykonywano ma³e krzy¿e16. W Wielk¹
Sobotê po zakoñczeniu liturgicznych obrzêdów zwi¹zanych z rozpalaniem
i wiêceniem nowego ognia, mia³y miejsce praktyki niezwi¹zane z rytua³em
kocielnym. Gryziono  jak pisa³ Stanis³aw ze Skarbimierza  wosk paschalny
14
J. Krzy¿anowski, M¹drej g³owie doæ dwie s³owie, t. 1, Warszawa 1985,
s. 7071.
15
Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, dz. cyt., s. 87.
16
Por. M. Kowalczykówna, Tañce i zabawy w wietle rêkopisów redniowiecznych Biblioteki Jagielloñskiej, Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej, 3435 (19841985),
s. 11; ta¿, Wró¿by, czary i zabobony w redniowiecznych rêkopisach Biblioteki
Jagielloñskiej, Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej, 29 (1979), nr 12, s. 11, p. 23.

Koció³ wobec folkloru w Polsce XIV i XV wieku

157

lub gromadzono powiêcon¹ wodê stopion¹ z woskiem w niezbyt jasnych zamiarach. Przechowywano tak¿e nadpalone w powiêconym ogniu kije, aby
nimi leczyæ konie i inne zwierzêta. Równie¿ tymi nadpalonymi prêtami kopano
wg³êbienia przeciwko robakom. G³ownie z powiêconego ogniska wrzucano
w czasie burzy do ognia, ¿eby ochroniæ siê przed b³yskawicami17. wiat³o Zmartwychwstania by³o symbolem ciep³a i pozytywnej energii, która zespala³a siê
z nadchodz¹c¹ wiosn¹. Wierzono zatem w skutecznoæ rytua³ów chrzecijañskich, wykorzystuj¹c je i sprawdzaj¹c przy okrelonych zajêciach gospodarskich. Rolnikowi by³a niezbêdna wiedza w zakresie magii rolniczej, której
celem by³o zapewnienie dobrych rezultatów dzia³alnoci gospodarczej. Dlatego w dzieñ Paschy, aby zapewniæ sobie jak najobfitsze plony i aby nie by³y one
zniszczone przez rdzê, k¹kol i inne chwasty, no¿em, którym ciêto powiêcone
miêso, odcinano symboliczne zawi¹zki owoców18. Te krótkotrwa³e  w sensie
czasu wykonywania, a nie oddzia³ywania  praktyki magiczne czyniono w dniu
uwa¿anym za pocz¹tek pewnego d³u¿szego okresu. W wielkanocny poranek
rolnicy okr¹¿ali z krzy¿em pola, co by³o zwi¹zane z pobudzeniem p³odnoci
oraz intencj¹ urodzaju19. Koció³ próbowa³ wyjæ naprzeciw tego rodzaju
praktykom przez wprowadzenie, w dniu w. Marka (25 IV) lub w krzy¿owe
dni w maju, uroczystego obchodu pól, po³¹czonego z powiêcaniem ich przez
kap³ana. Celem procesji by³o uproszenie Boga o dobre plony. Skutecznoæ
rytów rolnych zosta³a zatem uzale¿niona od sposobu funkcjonowania w kulturze ludowej sk³adników religii chrzecijañskiej.
W okresie wiosennym w polskiej kulturze tradycyjnej praktykowano
wiele zwyczajów zwi¹zanych z dniami wiêtych, opiekuj¹cych siê niektórymi
zajêciami gospodarskimi. Do takich nale¿a³ dzieñ wiêtych Jerzego i Wojciecha (23 IV), bêd¹cych patronami pasterzy i byd³a, o czym wspominaj¹
pónoredniowieczne wzmianki ród³owe i co potwierdza póniejszy folklor.
By³ to dzieñ rytualnego przygotowania pastwisk, dogl¹dania pól i dba³oci
o zwierzêta gospodarskie. Z cyklem przypadaj¹cym miêdzy Wielkanoc¹ a Zielonymi wi¹tkami zwi¹za³y siê obrzêdy ludowe powitania pory wiosennej
i pocz¹tku roku rolniczego, a stosowane wówczas praktyki magiczne mia³y
zapewniæ pomylnoæ oraz urodzaj. Przed wyruszeniem w pole na wiosenn¹
orkê, okrêcano rogi wo³ów chmielem lub skrapiano je prawdopodobnie wiêcon¹ wod¹20. Zapewne tak¿e wiosenny siew poprzedzany bywa³ nieznanymi
nam w szczegó³ach zwyczajami. W wiadomoci spo³eczeñstw rolniczych du¿¹
wagê przyk³adano do pierwszych dzia³añ gospodarczych, otwieraj¹cych
nowy cykl wegetacyjny. Uwa¿ano, ¿e wp³ywaj¹ one decyduj¹co na rozwój
17
18
19
20

Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, dz. cyt., s. 85, 92.
Por. tam¿e, s. 85.
Por. tam¿e, s. 93.
Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, dz. cyt., s. 85.
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rolin, ¿e s¹ swoistym zabiegiem zaklinania przysz³ego urodzaju, dostatku
i szczêcia.
W okresie Wielkanocy, w dzieñ w. Marka (25 IV), w dni krzy¿owe lub
w okresie Zielonych wi¹tek odbywa³o siê uroczyste, gromadne obchodzenie
pól. By³y to tzw. procesje rogacyjne, organizowane w celu uproszenia Boga
o dobre urodzaje, obfite plony i zachowanie tego wszystkiego wraz z ludmi od
klêsk ¿ywio³owych. Procesje te przypada³y w okresie wzrostu i kwitnienia
rolin, a zarazem doæ czêstych i gronych dla upraw burz, nawa³nic czy gradów. Odzwierciedla³y zatem troskê rolnika o zbo¿e oraz warzywa i by³y form¹
modlitwy b³agalnej o b³ogos³awieñstwo pól i odwrócenie nieszczêæ. Moc skoncentrowana w niesionym krzy¿u promieniowa³a na bior¹cych udzia³ w tym
pochodzie i rozprasza³a siê po polach i ³¹kach. Wierze w magiczn¹ si³ê procesji
przypisaæ nale¿y zwyczaj zabierania do domów zió³, rolin i ga³¹zek zdobi¹cych o³tarze wystawiane z tej okazji21. Mia³y one chroniæ ich posiadaczy od
nieszczêæ, a pola ocaliæ od burz, gradów czy szkodników. Z tego przewiadczenia zrodzi³a siê nieco póniejsza praktyka wiêcenia wianuszków uplecionych z ró¿nych zió³ polnych i ogrodowych. Uchodzi³y one za skuteczny rodek
leczniczy i by³y pieczo³owicie przechowywane przez ca³y rok. Zawieszano
je nad oknami, drzwiami i wejciami do stajen lub obór. Warto dodaæ, ¿e analogiczne praktyki mia³y miejsce w czasie procesji Bo¿ego Cia³a, bêd¹cej
zjawiskiem typowo miejskim22.
Podobn¹ rolê odgrywa³o w czasie sobótek wiêtojañskich ziele bylicy
i ³opianu. Zabobonne zachowania owej nocy m³odych dziewcz¹t i ch³opców,
polegaj¹ce na otaczaniu g³owy bylic¹, nacieraniu w³osów olejem, Stanis³aw
ze Skarbimierza uwa¿a³ za postêpki, które nie s³u¿¹ umocnieniu wiary chrzecijañskiej. W zamian proponowa³ wspólne nocne czuwanie wieckich
i ksiê¿y, co zapobiega³oby nieprawociom23. Nie odrzucaj¹c zatem koniecznoci obchodzenia wigilii wiêtojañskiej, uczony teolog stara³ siê wprowadziæ
j¹ w ramy praktyk kocielnych, a tym samym oczyciæ z treci nale¿¹cych do
zachowañ o pod³o¿u magicznym.
Próba sklasyfikowania owych niegodnych poczynañ prowadzi³a teologów
i kaznodziejów do uchwycenia kryteriów potêpienia praktyk i zwyczajów
dorocznych. Na pierwsze miejsce wysuwano argumenty zwi¹zane ze sprawami czystoci wiary i kultu, a tak¿e wskazywano postawy uznawane za
Por. tam¿e, s. 93.
Por. H. Zaremska, Procesje Bo¿ego Cia³a w Krakowie w XIVXVI w., w: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce pónego redniowiecza, red. B. Geremek,
Warszawa 1978, s. 39; Z. Zalewski, wiêto Bo¿ego Cia³a w Polsce do wydania rytua³u piotrkowskiego (1631), w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, t. 1, Lublin 1973,
s. 133138.
23
Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, dz. cyt., s. 86.
21
22
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b³êdne czy sprzeczne z postulowanymi postawami chrzecijañskimi. Chodzi³o
o stopniowe eliminowanie wiata tradycyjnych wierzeñ i wprowadzanie zamiast niego elementów wy³¹cznie chrzecijañskich. W ³¹czeniu wielu zabiegów i praktyk, formu³ i gestów ze wiêtami chrzecijañskimi nie dopatrywano
siê przejawów dewocji ludowej, ale form zanieczyszczaj¹cych wiarê chrzecijañsk¹. Potrzebê korygowania zabobonnych zachowañ uzasadnia³y te¿ liczne
zagro¿enia czyhaj¹ce na ludzi, zw³aszcza na niewiasty, w czasie nocnych
zabaw. Granice zakazu i aprobaty w odniesieniu do wielu praktyk, jak równie¿
zwyczajów popularnych s¹ trudne do uchwycenia czy wyodrêbnienia.
Orzeczenia biskupów oraz ustawy synodów niejako naturalnie operowa³y
elementem zakazu. W ustawach synodalnych biskupa poznañskiego Andrzeja
£askarzowica z 1420 r., nak³adaj¹cych na kler parafialny obowi¹zek walki
z nieaprobowanymi wierzeniami i obrzêdami, powtarza³ siê zwrot zabronicie,
obok rzadziej wystêpuj¹cych sugestii w formie powstrzymacie czy przestrzegajcie24. Pónoredniowieczne ród³a polskie nie uto¿samiaj¹ ludowych obrzêdów, praktyk i wierzeñ z pozosta³ociami pogañstwa. Pojêcia traditiones
paganorum lub relictae idolatriae antiqua, funkcjonuj¹ce od stuleci w Kociele zachodnim, traci³y swoje wartociuj¹ce znaczenie w ocenie przejawów
kultury ludowej. Okrelenie prze¿ytki pogañstwa rzadko wystêpuje w polskich statutach synodalnych XV stulecia. Statuty synodalne diecezji krakowskiej z 1408 r. jako obrzêd pogañski piêtnowa³y zielonowi¹tkowe cantus
paganici, w których miano przywo³ywaæ idole i oddawaæ im czeæ 25. Biskupi
sporadycznie dostrzegali koniecznoæ przypominania pogañskiej genezy
ludowych obrzêdów, znacznie czêciej uzasadniaj¹c zakazy i napominania odmienn¹ argumentacj¹. Ustawy synodalne, jako teksty o charakterze normatywnym, skierowane do duchownych, pos³ugiwa³y siê nieco inn¹ retoryk¹
ni¿ autorzy kazañ i traktatów teologicznych. Ci ostatni piêtnowali wszystkie
wystêpki przeciwko czystoci wiary i kultu, siêgaj¹c do prostych i zrozumia³ych argumentów doktrynalnych, etycznych, a tak¿e praktycznych i rozumowych. Podkrelano, ¿e wspomniane wystêpki s¹ ród³em grzechu i obrazy
Boga oraz ¿e s¹ bezskuteczne.
Postawy przedstawicieli Kocio³a nawi¹zuj¹cych kontakt ze wiatem
folkloru by³y zró¿nicowane. Du¿a czêæ zajmowa³a stanowisko umiarkowane,
podchodz¹c do ca³ego zespo³u obrzêdów i obyczajów tradycyjnych z pewn¹
doz¹ tolerancji. Dostrzegali w nich zespolenie ludzi z przyrod¹ oraz nieszkodliwe elementy ludyczne, wyp³ywaj¹ce z natury ludzkiej, starali siê natomiast przeciwdzia³aæ zabiegom niezgodnym z etyk¹ chrzecijañsk¹. Takie
24
Statuta synodalia Andreae, episcopi Posnaniensis, w: SPPP, t. 5, cz. 1, Kraków
1877, s. XXVXXVII, XXXII.
25
Por. Statuty diecezjalne krakowskie z roku 1408, wyd. B. Ulanowski, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. 5, Kraków 1889, s. 27.

160

Beata Wojciechowska

stanowisko zajmowa³ m.in. Stanis³aw ze Skarbimierza, który by³ przekonany,
i¿ jest wiadkiem nieustannego rozmna¿ania siê nowych b³êdów i nieprawych
¿¹dz. Zwraca³ uwagê, i¿ z jednej strony wyznaje siê wiarê katolick¹, a z drugiej
szuka siê szczêcia we wró¿bach, wierzy siê w odgadywanie losu, przepowiednie i inne zabiegi o charakterze magicznym. W swej argumentacji
Stanis³aw ze Skarbimierza pos³ugiwa³ siê oprócz wy¿ej wspomnianych, tak¿e
przes³ankami racjonalnymi. Wskazywa³ wiêc, i¿ pomylnoæ cz³owieka i bogactwo jego dobytku nie mo¿e zale¿eæ od stosu nagromadzonych ga³êzi,
zdrowia za nie przywróci nitka u¿ywana przy chorobie zwanej miara, lecz
odpowiednie rodki i leki26. Podkrela³, ¿e b³êdne zachowania trudno wykorzeniæ z powodu pró¿noci ludzkich umys³ów. Nie aprobuj¹c wielu zachowañ,
pos³ugiwa³ siê argumentacj¹ z zakresu doktryny chrzecijañskiej. T³umaczy³
wiernym, którzy ka¿¹ umieraj¹cym i konaj¹cym, by powiadomili o swoich dalszych losach pozostaj¹cych przy ¿yciu, ¿e jest to niemo¿liwe. Umarli bowiem,
jako potêpieni, pozostaj¹ w okowach i nie mog¹ wróciæ, lub jako wiêci s¹
na zawsze wpatrzeni w Boga i nie powiedz¹ nic, póki On ich nie pole, albo
s¹ skrêpowani w czyæcu i nie mog¹ objawiaæ siê ludziom bez rozkazu
Boga27. Stanis³aw potêpia³ jako zabobonne sposoby przeciwdzia³ania powrotom zmar³ych. Wymienia³ wród nich rozsypywanie popio³u przed progiem
domu zmar³ego cz³owieka oraz zakopywanie pod progiem jaki przedmiotów28.
Praktyki te przypisywa³ kobietom i mê¿czyznom, starcom i m³odzie¿y. Próg
domu pe³ni³ funkcjê graniczn¹, oddzielaj¹ca ¿ywych od zmar³ych. Mia³ chroniæ
przed niepo¿¹danymi powrotami z zawiatów pochowanych zmar³ych. W innym kazaniu Stanis³aw gani³ tych, którzy sk³adali ofiary demonom, prosili je
o co lub wyk³adali dla nich trochê jedzenia na rolinach i drzewach29. Autor
kazania nie wskaza³ jednoznacznie zwi¹zku miêdzy demonami domowymi
a duszami przodków, lecz pokaza³ podobieñstwo w zakresie troski o obydwie
kategorie istot z tamtego wiata. Jakub z Parady¿a (ok. 13831464), wybitny
uczony i teolog, równie¿ wypomina³ wiernym, i¿ niektórzy prosz¹ o radê i wypytuj¹ stare kobiety o miejsce pobytu swojej zmar³ej matki30. Nawi¹zanie
kontaktu ze zmar³ymi w ich w³asnym wiecie, poza siedzibami ludzkimi, na
rozstajach dróg, na mogi³ach albo w innych miejscach, mia³o na celu sk³onienie
dusz do podzielenia siê z ¿ywymi wiedz¹ o przysz³oci. Zmar³ym bowiem
Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, dz. cyt., s. 8889, 9293.
Por. tam¿e, s. 87.
28
Por. tam¿e.
29
Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones super Gloria in excelsis, wyd.
R. M. Zawadzki, Warszawa 1978, s. 104.
30
Por. Jacobus de Paradiso, De erroribus et moribus christianorum modernorum w: Jakub z Parady¿a, Wybór tekstów dotycz¹cych reformy Kocio³a, wyd. S.A.
Porêbski, Warszawa 1978, s. 305.
26
27
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jako istotom przynale¿nym do innego ju¿ wiata przypisywano znajomoæ
jego tajemnic oraz mo¿liwoæ ujawniania znaków o wieszczym charakterze,
dotycz¹cych przysz³ych losów ludzi. Kaznodzieje wskazywali jednak bezzasadnoæ d¹¿eñ do uzyskania wiedzy o pomiertnym losie swoich bliskich
i uznawali takie zachowania za grzeszne. Wydaje siê, i¿ surowiej traktowano
zwyczaje powtarzane cyklicznie (karmienie i ogrzewanie przybyszów z tamtego wiata w Wielkim Tygodniu) ni¿ praktyki okazjonalne, wi¹¿¹ce siê ze
mierci¹ i pogrzebem. Wierzenia te sprzeciwia³y siê akcentowanemu
w nauce Kocio³a niematerialnemu charakterowi duszy ludzkiej, pozbawionej
ziemskich potrzeb, oraz ograniczeniu komunikacji miêdzy zawiatami a ziemi¹.
Koció³ uwa¿a³ tak¿e za zabobonne praktyki maj¹ce na celu zabezpieczenie
siê przed mierci¹, np. poprzez noszenie odpowiednich amuletów.
Popularne wierzenia, praktyki i zachowania ³¹czono z okrelonymi rodzajami grzechów b¹d widziano w nich okolicznoci sprzyjaj¹ce ba³wochwalstwu, wiêtokradztwu, obrazie imienia Bo¿ego, grzechom nieczystym.
Stosowano przy tym argumentacjê odwo³uj¹c¹ siê do zagro¿enia dobra
wspólnego, zbiorowego. Nocne kolêdowanie wieckich poci¹ga³o za sob¹
zabójstwa, kradzie¿e i liczne inne przestêpstwa. Wielkanocne zwyczaje wykupywania jaj i polewania siê lub wrzucania do wody uwa¿ano za grzeszne
i obra¿aj¹ce Boga, a ponadto ostrzegano, i¿ zabawy takie czêsto koñcz¹ siê
utoniêciem31. Niegodne wystêpki towarzyszyæ mia³y tak¿e zgromadzeniom
i zabawom w czasie Zielonych wi¹tek czy te¿ wigilii w. Jana Chrzciciela.
Wielowarstwowe, przebiegaj¹ce na ró¿nych poziomach spotkanie pónoredniowiecznego Kocio³a z folklorem mo¿na obserwowaæ nie tylko poprzez
naciski chrystianizacyjne, ale równie¿ czêciow¹ akceptacjê niektórych ludowych zwyczajów i praktyk oraz zastêpowanie ich proponowanymi przez
Koció³. Procesje, obchodz¹ce wiosn¹ pola pod przewodnictwem kap³ana, mia³y
zaspokajaæ rytualne potrzeby mieszkañców wsi, a zarazem kontynuowaæ
tradycjê starego obrzêdu. wiêcenie zió³ w dniu Wniebowziêcia Najwiêtszej
Maryi Panny mia³o zast¹piæ magiczne formu³y i znaki przy ich zbieraniu przez
wiejskie kobiety. Konkurencjê dla tradycyjnej obrzêdowoci stanowi³y widowiska religijne i oprawa wielkich wi¹t chrzecijañskich.
Tolerancyjna postawa Kocio³a wyra¿a³a siê w przejmowaniu i uwiêcaniu starych obrzêdów zwi¹zanych z pracami rolniczymi oraz oddaniu
pod opiekê Matki Boskiej i wiêtych najwa¿niejszych momentów w ¿yciu
rolnika. Z piêtnastowiecznych polskich cyzjojanów wyranie wynika, i¿ duchowni autorzy ³¹czyli okrelone czynnoci gospodarskie, zabiegi hodowlane
i zmiany zachodz¹ce w przyrodzie z dniami poszczególnych wiêtych. Zabiegano zatem, by odbiorcy  uczniowie wiejskich szkó³ parafialnych  kojarzyli
31
Por. E. Belcarzowa, Glosy polskie w ³aciñskich kazaniach redniowiecznych,
cz. I, Wroc³aw 1981, s. 57.
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marcowe sianie kapusty z dniem w. Grzegorza (12 marca), przygotowanie
pastwisk  ze w. Wojciechem (23 kwietnia), który by³ opiekunem pasterzy
i byd³a, za sianie maku ze w. Markiem (25 kwietnia) itd.32 Na co dzieñ
pos³ugiwano siê nie datami, lecz nazwami wi¹t kocielnych i w ten sposób
wiêci zostali przyporz¹dkowani okrelonym pracom w polu, porom roku,
okresom religijnym, zjawiskom spo³ecznym, prognostykom pogody i urodzaju.
Mnemotechnika nauczania czynnoci rolniczych w nawi¹zaniu do kalendarza
liturgicznego zast¹pi³a dawne formu³ki, czynnoci i obserwacje natury. wiêta
chrzecijañskie, dni wiêtych patronów nak³adaj¹c siê na tradycyjne wyobra¿enia i przekonania, w³¹czone zosta³y w porz¹dek dni pomylnych i niepomylnych, integruj¹c kalendarz chrzecijañski z rytmem obrzêdowoci
dorocznej.
Na polski folklor pónego redniowiecza patrzymy z punktu widzenia
uczonych autorów. S¹ to informacje wybrane, reprezentuj¹ce ró¿ny poziom
ich rozumienia, ale przedstawiaj¹ce kulturê ludow¹ od strony praktycznej,
realnych zachowañ w okrelonym czasie. Czas, w którym przebiega³y ustalone przez Koció³ czynnoci sakralne, nie móg³ byæ wykorzystywany niew³aciwie. W rytmie kocielnym cz³owiek mia³ obowi¹zek uczestniczyæ i do niego
siê dostosowaæ. Musia³ w³aciwie obchodziæ dni przeznaczone dla chwa³y
Boga i wiêtych. Uczestnictwo w obrzêdowoci kocielnej stanowi³o przede
wszystkim dowód przynale¿noci do Boskiego porz¹dku wiata, ale tym samym traktowane by³o jako jeden z obowi¹zków ludzi wobec Boga i wiêtych,
którego regularne wype³nianie mia³o zapewniaæ wiernym podtrzymywanie
naturalnego i po¿¹danego biegu wypadków. Owe synkretyczne postawy i zachowania ludzkie, uwidaczniaj¹ce siê u schy³ku wieków rednich, wynika³y
byæ mo¿e z przewiadczenia o danym raz na zawsze porz¹dku rzeczy, do
którego wystarczy³o siê przystosowaæ, aby zapewniæ sobie osi¹gniêcie podstawowych celów: nie tylko zbawienia, lecz równie¿ aspektów doczesnych,
zwi¹zanych z prac¹ i ¿yciem, powodzeniem i szczêciem, zdrowiem i obfitoci¹. S¹ zatem wiadectwem g³êbokiej folkloryzacji polskiego chrzecijañstwa w XIV i XV w., a tak¿e inspiracj¹ do badañ nad dewocj¹ masow¹,
kontrolowan¹ i korygowan¹ przez teologów i kaznodziejów.

32
Por. S. Bylina, Piotr nosi snop, Domienik siano. O redniowiecznych cisiojanach polskich i czeskich, w: E scientia et amicitia. Studia powiêcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej,
Warszawa  Pu³tusk 1999, s. 5562.
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Summary
THE CHURCH TOWARDS THE FOLKLORE IN POLAND
IN THE 14TH AND 15TH CENTURIES
Primary sources leave little doubt that annual rites and traditional practices
of ancient Slavonic origin coexisted with the Christian faith on Polish territories
through the end of the Middle Ages. Studies on the process of the deeper penetration
of the Polish society by Christianity in the fourteenth and fifteenth centuries bring
to mind reflections on religious syncretism. Magical practices functioned within the
annual life cycle in connection with the religious cult because, it seems, they were
viewed as an additional means of ensuring the care of the supernatural beings as well
as that of Jesus, Mary and the saints; additional to fulfilling Christian practices.
The encounter of Christianity with traditional folk culture was not always antagonistic.
The Church accepted certain traditional agrarian customs and others folk practices.
Key words: Church, Middle Ages, folk culture, Christianization
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