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I. Wiedza uprzednia 
 
Podstawowym zagadnieniem, wokół którego koncentrowało się nasze badanie 

jest medycyna ludowa1. Przed przystąpieniem do zbierania materiału, 

postanowiłyśmy przybliŜyć i skonkretyzować to pojęcie. Za Światową 

Organizacją Zdrowia medycynę tradycyjną definiujemy jako „sumę wiedzy, 

umiejętności i praktyk opartych na teorii, przekonaniach i doświadczeniu 

właściwych róŜnym kulturom, zrozumiałych lub nie, stosowanych dla 

podtrzymania zdrowia, zapobiegania, diagnozowania bądź leczenia chorób 

fizycznych i psychicznych”2. WHO zwraca równieŜ uwagę, Ŝe owa wiedza i 

umiejętności dotyczące tradycyjnych metod leczenia przekazywane są z 

pokolenia na pokolenie i obejmują zarówno ziołolecznictwo, korzystanie z 

produktów pochodzenia naturalnego, jak i magię leczniczą oraz sposoby 

leczenia, które nie mogą być wyjaśnione przez współczesną medycynę. 

Taka definicja medycyny ludowej pozwala nam przyjrzeć się nie tylko 

dawnym sposobom leczenia, otwarta jest równieŜ na nowe (i naturalne, i 

paranaturalne) metody zwalczania chorób. W tym ujęciu tradycyjna 

medycyna nie jest ograniczonym zasobem wiedzy, reliktem przeszłości, ale 

wciąŜ rozwijającym się segmentem wiedzy ludowej, poszerzanym o nowe 

techniki dbania o zdrowie. W naszym badaniu interesowała nas medycyna 

ludowa jako sztuka bricolage’u. Chciałyśmy się dowiedzieć, w jakiej formie 

przetrwały do dziś tradycyjne metody leczenia i jak się one komponują ze 

współczesną medycyną. 

Adam Paluch, pisząc o ziołolecznictwie ludowym, wskazuje, Ŝe 

„widzenie, rozumienie, wyjaśnianie świata odbywa się poprzez swojski 

pryzmat wyraŜający się ścisłym powiązaniem świata rzeczywistego z 

nadprzyrodzonym”. Dalej pisze, Ŝe ten obraz świata łączy „doświadczenia 

                                                 
1 Pojęcie medycyna ludowa będziemy stosowały zamiennie z pojęciem medycyna tradycyjna. 
2 Oryginalna definicja na: http://www.who.int/medicines/areas/traditional/en/index.html [stan z: 13.05.2007] 
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pokoleń związane z rodzimą tradycją i elementy napływowe”3. Idąc tym 

tropem, przed wyjazdem w teren, bardzo szeroko zakreśliłyśmy pole naszych 

zainteresowań. Nie studiowałyśmy ksiąŜkowej, szczegółowej wiedzy na 

temat konkretnych ziół, roślin leczniczych czy metod magicznych. Tę wiedzę 

chciałyśmy zebrać w terenie, aby zobaczyć z jakich elementów konstruowane 

są indywidualne zasoby wiedzy „domowych lekarzy”4, jak łączą się 

wymieniane przez Palucha metody naturalne i nadprzyrodzone (oraz 

farmaceutyczne) oraz jakimi kanałami docierają one do badanych.  

Niezastąpionym przewodnikiem po świecie dawnej medycyny ludowej 

był dla nas „Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób” Palucha5. Stanowił 

on dla nas nie tyle źródło wiedzy, którą naleŜy zweryfikować podczas pracy 

w terenie, ile punkt odniesienia w konstrukcji narzędzia badawczego – 

starałyśmy się pytać naszych informatorów nie o konkretne metody leczenia, 

ale właśnie według klucza chorób i części ciała6. 

 

II. Metodologia i przebieg badania 
 
Interesujące nas zagadnienie postanowiłyśmy zbadać przy uŜyciu wywiadu 

narracyjnego tematycznego, który stanowi, uboŜszą o kontekst biograficzny, 

zawęŜoną do wybranej kwestii, wersję zaproponowanej przez Fritza 

Schützego metody wywiadu narracyjnego biograficznego7. Metoda ta wpisuje 

się w tradycję badań jakościowych, ugruntowanych w materiale 

empirycznym, a więc niesie za sobą szereg załoŜeń teoretycznych i 

metodologicznych, dotyczących przebiegu procesu badawczego, od fazy 

                                                 
3 A. Paluch, Świat roślin w tradycyjnych praktykach leczniczych wsi polskiej, Wrocław 1984, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 221. 
4 „Taki arsenał wiedzy i wierzeń odnośnie do świata roślin i człowieka posiada w róŜnym stopniu kaŜdy 
dorosły człowiek, tzn. kaŜdy potencjalnie moŜe leczyć” [w:] Ibidem. 
5 A. Paluch, Etnologiczny atlas ciała ludzkiego i chorób, Wrocław 1995, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
6 Narzędzie badawcze znajduje się w aneksie. 
7 Zob. A. Rokuszewska-Pawełek, Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii 
biografistycznej Fritza Schützego [w:] „ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody”, nr 1/1996, ss. 45-48. 
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przygotowawczej do opracowywania zebranego w terenie materiału. Praca 

metodą wywiadu narracyjnego wymaga odrzucenia wcześniej 

skonstruowanych teorii i przedsądów, wiąŜe się z oddaniem głosu osobie 

badanej, bez narzucania jej kategorii czy definicji naukowych, zakłada 

równieŜ, Ŝe relacje pomiędzy badanym a badaczem przypominają 

ekwiwalentną wymianę informacji (nie ograniczają się do zwykłego 

„odpytywania”), co gwarantuje równe pozycje i podmiotowość  obydwu 

partnerom interakcji. Realizację tych załoŜeń umoŜliwia trzyfazowa struktura 

samego wywiadu. W pierwszym etapie badacz, po zadaniu pytania 

rozpoczynającego narrację (bodziec, zapalnik), pozwala toczyć się opowieści, 

nie ingeruje w jej strukturę, pozostawia badanemu swobodę wypowiedzi a 

sam przyjmuje postawę aktywnego słuchacza. Kolejna faza, zwana fazą 

glosowania, to czas na dopytywanie i uzupełnianie luk w narracji, natomiast 

w ostatniej fazie tak ustrukturowanego wywiadu, czyli na etapie dyskusji 

światopoglądowej, badacz ma moŜliwość wyraŜenia swoich osobistych 

poglądów, komentować i pytać o kwestie draŜliwe – ta faza najbardziej 

przypomina zwykłą rozmowę. 

 Uznałyśmy, Ŝe zastosowanie formuły wywiadu narracyjnego 

tematycznego sprawdzi się w badaniu tak niełatwego problemu, jakim jest 

medycyna ludowa, poniewaŜ, po pierwsze, da nam czas na rozeznanie się w 

temacie (oczekiwałyśmy, Ŝe w początkowej fazie wywiadu wysłuchamy 

swobodnej opowieści, która, jak miałyśmy nadzieję, uzupełni naszą wiedzę na 

temat tradycyjnego leczenia i pozwoli nam oswoić się z problematyką) a po 

drugie sprawi, Ŝe nasi informatorzy nie będą się czuli ograniczeni i łatwiej 

wejdą w rolę przewodnika-eksperta. Wydawało nam się, Ŝe tak 

zainscenizowana sytuacja pomoŜe nam ośmielić badanych i skłonić ich do 

szczerych rozmów, a nam samym ułatwi poruszanie się po egzotycznym dla 

„miastowych” temacie. 
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 Doświadczenie terenowe pokazało, Ŝe o ile wybrana metoda 

rzeczywiście ułatwiła pracę realizatorkom badania, to dla osób badanych nie 

w kaŜdym przypadku była komfortowa. Postawa nastawionych na odbiór, 

niedoświadczonych „uczennic” zamiast ośmielać, niekiedy wprawiała 

naszych rozmówców w zakłopotanie. Czuli oni, Ŝe pokładamy w nich duŜe 

nadzieje i zbyt mocno wierzymy, Ŝe uzyskamy od nich wiedzę, której często, 

w swoim przekonaniu, nie mieli, a jednocześnie bardzo chcieli nam pomóc8. 

Wybierając metodę badawczą i pracując nad narzędziem nie liczyłyśmy się z 

tym, Ŝe znajomość tradycyjnych metod leczenia jest jednak wyspecjalizowaną 

dziedziną wiedzy ludowej i nie kaŜdy rozmówca będzie potrafił wymienić 

„od ręki” cały asortyment niegdysiejszej apteczki domowej. 

 Z drugiej strony, praca metodą wywiadu narracyjnego i pozostawienie 

inicjatywy w początkowej fazie rozmowy po stronie badanych pozwoliły nam 

zorientować się, które tematy kojarzyły się naszym rozmówcom z leczeniem, 

zdrowiem i chorobą oraz dowiedzieć się, jakimi informacjami, badani sami 

chcieli się z nami podzielić, a które nie wiązały się w ich przekonaniu z 

tradycyjnymi metodami leczenia. Bardzo waŜna w tym przypadku była 

pierwsza odpowiedź, pierwsze skojarzenie wywołane pytaniem 

zapalnikowym. Tak samo uwaŜnie przyglądałyśmy się informacjom, które 

padły, jak i tym, które nie padły w trakcie rozmów. Tak samo waŜne okazało 

się to, co nasi badani wiedzieli na temat medycyny ludowej, jak i to, czego 

nie wiedzieli. 

 Podczas czterodniowej pracy w terenie9 udało nam się zebrać dziesięć 

wywiadów, niektóre z nich były długimi rozmowami, inne trwały zaledwie 

kilkanaście minut. Wywiady prowadziłyśmy w pięciu miejscowościach – 

Krokociach (2), Płocicznie (4), Milukach (1), Oraczach (1) i Stradunach (2). 

                                                 
8 Nie zdawałyśmy sobie sprawy, Ŝe tak łatwo moŜna onieśmielić czy nawet zniechęcić rozmówcę nie tylko 
go nie doceniając, ale takŜe przeceniając. 
9 Badanie zostało zrealizowane między 17 a 20 maja 2007 roku w ramach praktyk terenowych na ścieŜce 
AW.ADL. 
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Naszymi rozmówcami byli głównie ludzie starsi, ponad 65-letni, z wyjątkiem 

znacznie młodszej, miejscowej pani doktor i córki jednej z naszych 

niedoszłych informatorek, która na samym początku rozmowy 

zaproponowała, Ŝeby córka ją „zastąpiła”. Większość osób badanych w celu 

przeprowadzenia rozmowy zapraszała nas do domów. Spotkałyśmy się takŜe 

z niezwykłą gościnnością naszych informatorów – w trakcie wywiadów 

byłyśmy częstowane domowymi wyrobami, nie tylko leczniczymi10.  

 Materiał zebrany drogą wywiadu wzbogaciłyśmy o bezpośrednie 

obserwacje i fotografie. Szczególnie waŜnym uzupełnieniem informacji 

uzyskanych w rozmowach ze starszymi ludźmi, okazały się wizyty w 

bibliotece oraz aptece, które moŜna uznać za miejscowe centra wiedzy o 

lecznictwie11. Interesujące okazały się równieŜ obserwacje przydomowych 

ogródków, kuchni i apteczek, jak równieŜ asortyment miejscowych sklepów, 

czyli miejsc, które kojarzą się z przechowywaniem bądź sporządzaniem 

leków. Miałyśmy takŜe na uwadze stosunek naszych rozmówców do 

podejmowanej tematyki, co pomogło nam określić status ludowej wiedzy 

medycznej i praktyk magicznych w kulturze współczesnej wsi mazurskiej. 

  Zebrane materiały postanowiłyśmy opracować na dwa sposoby. 

Pierwszy miał na celu uporządkowanie i posegregowanie opisywanych przez 

osoby badane metod leczenia. Na tym etapie analizy korzystałyśmy ze 

wskazówek Martyna Hammersley’a i Paula Atkinsona dotyczących 

konstruowania typologii12. Drugim kierunkiem analizy materiału było 

prześledzenie sposobów docierania naszych rozmówców do wiedzy 

medycznej oraz korzystania z tej wiedzy. W efekcie powstała tabela starych i 

nowych centrów ludowej wiedzy z dziedziny lecznictwa oraz ich miejsca w 

rekonstruowaniu pojęcia medycyny ludowej. Tu pomocna była zarówno 

                                                 
10 Degustowałyśmy syrop mniszkowy i miód z mlecza, wdychałyśmy machorkę, jedna z nas testowała róŜne 
„maści na chorą rękę”, byłyśmy częstowane kawą, domowymi wypiekami, raz dostałyśmy nawet jabłka „na 
drogę”. 
11 Zarówno biblioteka, jak i apteka oraz przychodnia zdrowia znajdują się w Stradunach. 
12 M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000, wyd. Zysk i S-ka, ss. 220-223. 
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koncepcja bricoleura13, jak i teorie kultury skupione wokół zagadnienia 

globalnych przepływów i idei glokalizacji14. 

 

III. Typologia metod leczenia 
 
Pierwszą częścią wyników jest katalog domowych sposobów leczenia15, o 

których mówili nasi informatorzy. PoniewaŜ sposoby te są bardzo 

róŜnorodne, podzieliłyśmy je na cztery kategorie, w celu usystematyzowania 

zdobytej wiedzy. Kategorie te przedstawiają się następująco: 
 

Metody ziołowe i inne roślinne.  

Kategoria ta zawiera sposoby leczenia bazujące na ziołach i innych roślinach. 

Sposoby ich wykorzystania są bardzo róŜne, mają postać zarówno surową, jak 

i przetworzoną. Nasi badani mówili o syropach, nalewkach, naparach, 

kąpielach, okładach, a takŜe o spoŜywaniu roślin i ziół w stanie surowym. 

Informatorzy nie rozdzielali ziół od innych roślin, dlatego umieściłyśmy je we 

wspólnej kategorii. Katalog ten jest najobszerniejszy. Sposoby leczenia 

ziołami i innymi roślinami są ciągle stosowane i były wymieniane niemalŜe 

bez głębszego zastanowienia, gdy pytałyśmy o domowe sposoby leczenia.  
 

Inne metody naturalne. 

Do tej kategorii zaliczyłyśmy metody leczenia, które pochodzą z natury, a nie 

są ziołami ani roślinami, nie są teŜ sposobami farmakologicznymi. Swoje 

właściwości zawdzięczają szeroko pojętej „naturze”. W tej kategorii mieszczą 

się zarówno wyroby pszczelarskie, jak i bursztyn, ocet, wódka, a takŜe 

przyrząd do masaŜu oraz kot. Jest to bardzo pojemna, a za razem ciekawa 

kategoria.  

 

                                                 
13 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, Warszawa 2001, wyd. KR. 
14 Takie stanowisko znajdziemy w: A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary 
globalizacji, Kraków 2005, wyd. Universitas. 
15 Szczegółowe omówienie poszczególnych metod w zielniku dołączonym do raportu. 
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Metody magiczno - religijne. 

W tej kategorii mieszczą się metody leczenia wykorzystujące magię bądź 

religię do celów zdrowotnych. Są tu zarówno sposoby odczyniania i 

zapobiegania urokom, jak i rekwizyty kojarzone z religią chrześcijańską – 

woda święcona czy obrączki ślubne, jest takŜe modlitwa. Sposoby te łączy 

intencja, z jaką się ich uŜywa. Nie jest to bowiem prośba, błaganie o 

uleczenie, tylko działanie w jakimś celu, postawa  roszczeniowa. Katalog ten 

nie jest bardzo obszerny, ale za to niezwykle ciekawy.  
 

Metody farmakologiczne.  

W tym zbiorze znajdują się metody leczenia związane z medycyną 

konwencjonalną – tabletki, maści, leki, krople, zastrzyki. Wszystko to, czym 

leczą się nasi badani, a co pochodzi bądź z apteki, bądź z przepisu lekarza.  

 

Mapa 1 - Schemat rozmieszczenia poszczególnych metod leczenia 
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IV. Centra wiedzy i praktyk medycznych 
 
W drugiej części raportu postanowiłyśmy skupić się na sposobach 

pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystania wiedzy medycznej. Punktem 

wyjścia w tej części analizy była dla nas koncepcja bricoleura i wiedzy 

konkretu, przedstawiona w „Myśli nieoswojonej” Lévi-Straussa16. Mając do 

dyspozycji pochodzącą z róŜnych źródeł wiedzę uzyskaną od naszych 

informatorów, chciałyśmy odtworzyć sposoby reorganizacji i przebudowy 

pojęcia medycyny ludowej i odpowiedzieć na pytanie, jaka jest współcześnie, 

zbudowana metodą bricolage’u, wiedza medyczna. 

W tym celu wyłowiłyśmy z zebranego w terenie materiału centra takiej 

wiedzy, czyli ośrodki, które sami badani wskazali jako źródła wiadomości na 

temat chorób i metod leczenia (wiedza) bądź instytucje oferujące pomoc 

medyczną (praktyka). Takimi „nadajnikami”, czy teŜ „przekaźnikami” 

wiedzy na temat lecznictwa okazały się: 1. zielarki (znachorki), 2. starsi 

(rodzice, teściowie, osoby starsze), 3. ogólnie ludzie (sąsiedzi, mieszkańcy 

okolicy, miejscowa opinia publiczna), 4. młodsi (dzieci, wnuki), 5. ksiąŜki, 6. 

Radio Maryja (audycja siostry Leonildy), 7. apteka i miejsca gdzie moŜna 

kupić leki (sklepy, kiosk z ziołami), 8. lekarz (traktowany bezosobowo albo 

konkretnie – miejscowa pani doktor) i 9. szpital, jako odrębna kategoria.  

Kolejnym krokiem było stworzenie narzędzia, które pomogłoby nam 

scharakteryzować poszczególne centra. Zaprojektowałyśmy tabelę, w której 

zebrałyśmy informacje na temat wymienionych ośrodków lecznictwa i 

rodzaju wiedzy oraz praktyk, z którymi badani je łączyli17. Interesowało nas, 

jak wymienione centra medyczne są przez badanych charakteryzowane, z 

czym się kojarzą, jak są odbierane (pozytywnie, ambiwalentnie, negatywnie) 

– taki ogólny obraz przedstawia druga rubryka tabeli. W dalszej kolejności 

                                                 
16 C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, Warszawa 2001, wyd. KR, ss. 31-39. 
17 Tabelę zamieściłyśmy w aneksie. 
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(trzecia rubryka) zwracałyśmy uwagę na rodzaj informacji wypływający z 

danego ośrodka, na to, o czym się moŜna dowiedzieć z tego źródła oraz w 

czym moŜna oczekiwać pomocy. Czwarta część tabeli jest próbą 

charakterystyki wiedzy uzyskanej z kaŜdego z wyróŜnionych centrów. 

Kolejna rubryka przedstawia praktyczne wykorzystanie zgromadzonych 

informacji i stosowanie się do zaleceń dotyczących kwestii zdrowotnych 

(rygorystyczne lub poddane modyfikacjom), czyli informuje nas, jak 

przyjmowana jest uzyskana z konkretnych źródeł wiedza, jak oceniana jest jej 

przydatności i prawdziwości, czy i jakim „przeróbkom” podlega. Miejsce, 

gdzie według deklaracji badanych, funkcjonuje transmitowana z danego 

źródła wiedza lub korzysta się z pomocy poszczególnych instytucji 

medycznych, zostały uwzględnione w ostatnim polu tabeli. Pozwala to na 

wskazanie zasięgu terytorialnego kolejnych centrów medycyny ludowej. 

 Centra wiedzy pojawiające się w wypowiedziach badanych moŜna 

opisać uŜywając kilku skal. Wyraźnie rysuje się podział na wiedzę ekspercką, 

profesjonalną, wyspecjalizowaną, wymagającą znawstwa, którą reprezentują 

znachorzy, lekarz i szpital oraz przeciwstawianą jej wiedzę ludową, potoczną, 

typu know-how, amatorską. Kategorią pośrednią łączącą mądrości ludowe z 

autorytetem ekspertów jest wiedza ludowo-ekspercka (tab.1). Podział ten nie 

jest sztywny, jak wynika z zebranego materiału np. lekarze przekazują 

zarówno wiedzę wyspecjalizowaną, na której „trzeba się znać”[K1], jak i 

powielają znane wszystkim mądrości ludowe, a czasem łączą jedno z drugim. 

Na tej podstawie moŜemy wnioskować, Ŝe wiedza profesjonalna i potoczna 

tworzą nierozerwalną całość juŜ w samych centrach, zanim trafią do 

świadomości ludzi, o czym świadczy równieŜ bogato reprezentowana 

kategoria wiedzy ludowo-eksperckiej. Elementy wiedzy bricoleura, jak pisał 

Lévi-Strauss, „są tylko w pewnym stopniu specjalistyczne, wystarczające, by 

bricoleur nie potrzebował specjalnego wyposaŜenia i znajomości wszystkich 
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technik, nie na tyle jednak, by kaŜdy z nich nadawał się do jedynego 

określonego zastosowania.”18  

Tab.1 – Charakter wiedzy medycznej 

Wiedza potoczna Wiedza ludowo-ekspercka Wiedza ekspercka 
Starsi 
Ludzie 
Zielarki, znachorki 
Lekarz 

KsiąŜki 
Radio 
Apteka, sklep... 
Młodsi 
Ludzie 
Lekarze  

Zielarki, znachorki 
Lekarz 
Szpital  

 

Pod względem dostępności, wiedzę medyczną moŜemy podzielić na 

elitarną, zamkniętą dla szerszej grupy odbiorców, przeznaczoną dla 

wtajemniczonych i popularną, dostępną dla wszystkich zainteresowanych, 

podaną w zrozumiałej formie (tab.2). Ten podział wiąŜe się z wykształceniem 

specjalistycznej wiedzy i strzegących jej instytucji (tj. znachor, lekarz) z 

jednej strony oraz z procesami umasowienia kultury i powstania masowych 

środków przekazu z drugiej.  

 Tab.2 – Dostępność wiedzy medycznej 
Wiedza popularna Wiedza elitarna 
KsiąŜki 
Radio 
Apteka, sklep 
Starsi 
Ludzie 
Młodzi  

Zielarki, znachorki 
Lekarz 
Szpital  

           

Biorąc pod uwagę sposób przekazywania i zdobywania wiedzy 

medycznej z poszczególnych źródeł, moŜemy rozróŜnić przekazy 

bezpośrednie, w przypadku których znamy źródło wiedzy, jest ono 

elementem naszej lokalności, bezpośredniego otoczenia oraz przekazy 

pośrednie, w których stykamy się jedynie z kanałem transmitującym wiedzę 

medyczną, która jawi nam się jako globalna, nigdzie nie zakorzeniona (tab.3). 

                                                 
18 C. Lévi-Strauss, Op. cit., s. 33. 
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Oczywiście wiedza zdobywana w sposób bezpośredni moŜe równieŜ naleŜeć 

do porządku globalnego a elementy wiedzy lokalnej mogą być transmitowane 

pośrednimi kanałami („Apap – i po bólu” kupujemy w miejscowej aptece, a o 

lekarzu-cudotwórcy z sąsiedniej wsi moŜemy przeczytać w „Przyjaciółce”), 

ale powyŜsze rozróŜnienie nie dotyczy pochodzenia samej wiedzy, tylko 

źródła, z którego ta wiedza trafia do zainteresowanych. 

  Tab.3 – Kanał przekazywania wiedzy medycznej  
Przekaz bezpośredni Przekaz pośredni 
Zielarki, znachorki 
Starsi 
Ludzie 
Młodsi 
Apteka, sklep... 
Lekarz 
Szpital  

KsiąŜki 
Radio  

     

Nie moŜna takŜe przypisać medycyny ludowej wyłącznie kulturze 

postfiguratywnej, poniewaŜ ludowa wiedza medyczna rozprzestrzenia się 

zarówno kanałami pionowymi (starsi – młodsi oraz młodsi – starsi) jak i 

poziomymi, w sposób kofiguratywny. W jej obrębie znajdziemy zatem 

przekazy wszystkich trzech typów zaproponowanych przez Margaret Mead – 

postfiguratywnego, kofiguratywnego i prefiguratywnego19.  

Kwestia porad dostarczanych z poszczególnych ośrodków wiedzy 

medycznej i oferowanych przez nie działań leczniczych przedstawia się w 

następujący sposób: 

Tab.4 – Dziedziny wiedzy medycznej 

Zioła i metody 
naturalne 

Metody magiczne i 
religijne 

Metody farmakologiczne 

Zielarki, znachorki 
Starsi 
Ludzie 
KsiąŜki 
Radio 

Zielarki, znachorki 
Starsi 
Ludzie 
Lekarz  

Ludzie 
Młodsi 
Apteka, sklep 
Lekarz 
Szpital  

                                                 
19  Zob. M. Mead, Kultura i toŜsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1979. 
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Apteka, sklep 
Lekarz  
 

Jedynymi centrami, które nie przekazują informacji o ziołach i 

naturalnych metodach leczenia są ludzie młodsi i szpital. Wiedzy na temat 

nowoczesnych metod i farmaceutyki badani nie uzyskiwali ani od znachorów 

i ludzi starszych, co jest raczej oczywiste, ani z ksiąŜek czy radia, co juŜ moŜe 

dziwić. Informacje z dziedziny magii leczniczej, według deklaracji badanych, 

pochodzą od zielarek, ludzi starszych i ogólnie ludzi, ale źródłem takiej 

wiedzy moŜe być równieŜ lekarz, co potwierdziła nasza rozmowa z 

miejscową Panią Doktor. 

Lekarz i ludzie w ogóle są najczęściej pojawiającymi się kategoriami –  

przekazują najbardziej róŜnorodne informacje i umiejętności z róŜnych 

dziedzin (zarówno z dziedziny ziołolecznictwa, jak i medycyny 

niekonwencjonalnej czy magicznej, a takŜe nowoczesnej farmakologii). 

Warto równieŜ wspomnieć, Ŝe jedynym ośrodkiem, z którego nasi badani nie 

uzyskują porad, który nie jest nastawiony na przekazywanie wiedzy, tylko na 

działanie, który oferuje konkretną pomoc, a tym samym ogranicza 

moŜliwości samodzielnego leczenia, jest szpital. 

Z wypowiedzi badanych wynika, Ŝe największym zaufaniem darzone są 

z jednej strony ksiąŜki i radio, a z drugiej przekazy ludzi starszych i ogólnie – 

ludzi. W ocenie wiedzy i praktyk znachorów i lekarzy moŜemy 

zaobserwować duŜą niespójność, od przekonania o skuteczności tych 

sposobów leczenia po brak zaufania, niepewność a nawet oskarŜenia o 

nieskuteczność. Za fałszywą uznane zostały takŜe metody proponowane przez 

aptekę, czyli samodzielnie stosowane metody farmaceutyczne. Wiedza ludzi 

młodych była powszechnie kwestionowana. Z największą rezerwą 

informatorzy wypowiadali się o praktykach stosowanych w szpitalach, które 
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wydawały im się niezrozumiałe, kojarzyły się z przymusem, cięŜkimi 

chorobami i ze śmiercią. 

Sposoby leczenia zalecane przez znachorów, niezaleŜnie od ich 

ambiwalentnej oceny, były stosowane dosłownie, bez własnych innowacji, 

bez łączenia z wiedzą z innych źródeł. Podobnie traktowana była wiedza 

pochodząca z ksiąŜek oraz od ludzi i starszych. Przekazy z innych centrów 

medycznych, w opowieściach badanych, nie są traktowane jako 

samowystarczalne, bywają podwaŜane przez pacjentów i tworzą pole 

samodzielnych eksperymentów leczniczych. 

 Spośród innych określeń, jakimi badani charakteryzowali docierającą 

do nich wiedzę medyczną, godny nadmienia wydaje nam się nacisk kładziony 

na aktualne wykorzystanie zdobytych umiejętności i informacji. Mądrość 

przekazywana przez znachorki i starszych, wg deklaracji naszych 

rozmówców, jest obecnie zapomniana, nieuŜywana bądź nie zachowała się w 

całości (choć z ich wypowiedzi wynika, Ŝe elementy tej wiedzy są wciąŜ 

obecne w potocznej świadomości i nadal stanowią cenny zbiór sposobów 

radzenia sobie z problemami zdrowotnymi).  

 Bardzo ciekawie prezentuje się terytorialny rozkład popularności 

poszczególnych centrów wiedzy medycznej (mapa 2). Jak wskazuje poniŜsza 

mapa, badani mieszkający dalej od głównej drogi z Ełku do Olecka, a tym 

samy dalej od ośrodka zdrowia, biblioteki i apteki znajdujących się w 

Stradunach, w swoich podręcznych zasobach wiedzy lekarskiej zachowali 

jeszcze pamięć o metodach stosowanych przez znachorki i ludzi starszych. 
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 Mapa 2 – Terytorialny rozkład centrów wiedzy medycznej 

 
 

W samych Stradunach i w pobliskich Oraczach wiedza z tych najbardziej 

tradycyjnych źródeł zastąpiona została przez wiadomości czerpane z ksiąŜek i 

z Radia Maryja. Tam równieŜ dominowały samodzielne metody leczenia (nie 

pojawił się natomiast szpital). Najbardziej odległa od Stradunów i Ełku wieś 

Krokocie nie korzysta wcale z nowszych przekaźników wiedzy medycznej 

(takie źródła jak młodzi czy apteka pojawiają się dopiero w Płocicznie i 

Milukach), tam teŜ najczęściej moŜna się spotkać z magicznymi metodami 

leczenia chorób (mapa 1). Taki terytorialny rozkład źródeł wiedzy medycznej 

moŜe wskazywać na istniejący w tym rejonie podział na centrum i peryferia. 

 

V. Podsumowanie 
 
Medycyna ludowa, czyli istniejące w świadomości ludzi wyobraŜenia 

dotyczące kwestii zdrowia, choroby i sposobów leczenia oraz praktyki 
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medyczne, którym ci ludzie się poddają, jest w świetle naszych analiz 

niezwykle zróŜnicowaną i złoŜoną dziedziną wiedzy. Mówiąc dzisiaj o 

medycynie ludowej nie mamy na myśli jedynie przeniesionej z przeszłości w 

nienaruszonej formie puli wiedzy i umiejętności. „Przeszłość nie jest juŜ 

krajem, do którego powraca się na prostych zasadach polityki pamięci”20, jak 

pisze Appadurai. Współczesna medycyna ludowa to raczej hybryda 

skomponowana z elementów lokalnych i globalnych, tradycyjnych i 

nowoczesnych, magicznych i naukowych, zaczerpniętych z natury i 

wykorzystujących wiedzę akademicką oraz nowoczesne technologie, 

zgromadzonych drogą bezpośredniej transmisji wiedzy i przenikających z 

kultury popularnej.  

Bricolage, z jakim mamy do czynienia na polu medycyny ludowej, 

prowadzi do zrekonstruowania zasobów ludowej wiedzy medycznej. 

Niektóre, starsze sposoby radzenia sobie z chorobą są „odkurzane” i wracają 

do łask, inne czekają na swoją kolej i ustępują miejsca nowszym metodom. 

Niemałą rolę odgrywają w tym procesie media, które przejmują powoli, 

zwyczajowo przypisane starszym, role propagowania tradycji wraz z jej 

mądrościami i wiedzą ludową. 
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