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I. Wiedza uprzednia. 

ZałoŜenia wstępne. 

W raporcie prezentujemy wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań 

zrealizowanych we wsi Goszczyn pod Grójcem. Materiał do badań został 

zebrany w terminie 12-13 stycznia 2008r. PoniewaŜ w czasie naszego pobytu 

w Goszczynie udało nam się przeprowadzić 5 wywiadów, kaŜda z nas miała 

okazję dokładnie zapoznać się i przeprowadzić analizę jednego wywiadu. 

Ostatnim piątym wywiadem zajęłyśmy się wspólnie. W niniejszym raporcie 

prezentujemy takŜe kilka metod analizy materiału empirycznego, dzięki 

czemu moŜliwe było wszechstronne zbadanie tematu. ZałoŜeniem naszego 

badania było zbadanie sfer codzienności, a takŜe sfer świątecznych i ich 

wzajemne przenikanie w Ŝyciu starszych mieszkańców Goszczyna. 

Chciałyśmy sprawdzić, czy rzeczywiście w swoim Ŝyciu traktują „obszar 

święty” jako „jedyny rzeczywisty, który istnieje realnie”, przeciwstawiany 

całej reszcie, „otaczającej ów obszar dziedziną bezkształtu”, czy „religijny 

udział w jakimś święcie obejmuje wykroczenie ze "zwykłego" trwania1.  

Zdefiniowanie zwyczaju i obrzędu pozwoliło nam zorientować się w 

metodologicznych róŜnicach operowania oboma pojęciami. "Zwyczaj to 

pewien względnie i powszechnie uznawany i powtarzalny wzór zachowań o 

charakterze jednostkowym lub zbiorowym, zdeterminowany tradycją danej 

grupy, i występujący w ściśle określonych sytuacjach w niektórych 

przypadkach obwarowanych sankcją"2. Natomiast obrzęd to "rodzaj działań 

zbiorowych, dotyczących pewnych momentów przełomowych mających 

związek ze sferą sacrum, które opierają się na uświęconym przez tradycję 

scenariuszu wyznaczającym określonym jednostkom pewne funkcje i 

wyraŜającym uznawane wartości. Scenariusz ten cechuje swoista struktura 

oraz dramaturgia. Na straŜy obrzędu stoją sankcje społeczne i 

nadprzyrodzone"3. WaŜną kwestią było poznanie zwyczajów i obrzędów 

                                                           
1 Eliade M. Sacrum i profanum. O istocie religijności, KR, Warszawa 1999, s. 69. 
2 Lach, K. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław, 2000 s. 30. 
3 Ibidem. 
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świątecznych, poniewaŜ w ramach naszych badań zakładałyśmy odnalezienie 

miejsc, w których wierzenia i rytuały wpływają na działania ludzi. Chodziło 

nam o sprawdzenie czy są one tylko „poŜyteczne” - wynikające z bieŜących 

potrzeb, czy są podporządkowane wpojonym tradycyjnym sposobom 

zachowania, np. przesądom4. W „Słowniku Etnologicznym” o przesądzie 

czytamy, Ŝe jest to: „Określenie oznaczające te nieusystematyzowane 

wyobraŜenia, oceny, poglądy naleŜące do zakresu wiedzy (często ludowej), 

które nie są w pełni zobiektywizowane bądź w przekonaniu samej grupy 

praktykującej ten przesąd, bądź w ocenie przekonań grupy zewnętrznej, a 

które zmierzają do osiągnięcia rezultatów. Obiektywizację naleŜy rozumieć w 

tym wypadku jako oparcie wiedzy na doświadczeniu związanym ze 

zjawiskami naturalnymi i przyczynowości zgodnej ze stanem wiedzy o 

przyrodzie w danej epoce i środowisku”5. Badanie tej kwestii rozpoczęłyśmy 

od analizy symbolicznych znaczeń codziennych zachowań. Istotnym dla nas 

zagadnieniem była kwestia sąsiedzkości i więzi lokalnych (np. z 

rówieśnikami-innymi starszymi mieszkańcami, czy sąsiadami). Nie 

chciałyśmy starszych ludzi poznawać w odcięciu od ich otoczenia. Wywiad 

narracyjny tematyczny, który był podstawowym narzędziem badawczym, 

rozpoczynałyśmy od pytania: „Proszę opowiedzieć jak wygląda Pani/-ński 

zwykły dzień oraz jak wyglądają dni świąteczne”. Poprzez analizę budŜetów 

czasu, opisów świąt i obrzędów, a takŜe obyczajów i przesądów starałyśmy 

się odnaleźć sfery sacrum i profanum6 – świętości i świeckości.  

Mieszkańcy Goszczyna. 

                                                           
4 Przesąd rozumiemy tu jako działanie zmierzające do osiągnięcia jakiegoś rezultatu, zwykle 
obrony przed złem lub uświęcenie danych czynności (w badaniu tłumacząc tę kwestię na wyraźna 
prośbę badanych powoływałyśmy się na przesądy związane z nieszczęściem przynoszonym przez 
czarnego kota lub znany zwyczaj robienia krzyŜa przed ukrojeniem pierwszej pajdy chleba).  
5 Staszczak Z. (red.), Słownik Etnologiczny, Warszawa – Poznań 1987, s. 297. 
6
 Pojęcia rozumiane i przeciwstawiane sobie, czyli sacrum, „czas świąteczny (przewaŜnie świąt 

okresowych)”, i profanum, „czas świecki, zwykłe trwanie czasowe, w które wpisują się akty pozbawione 
znaczenia religijnego (…) W czasie święta odnajduje się w pełni sakralny wymiar Ŝycia, doświadcza się 
świętości ludzkiego istnienia jako dzieła boskiego. Przez całą resztę czasu człowiek naraŜa się na 
zapomnienie tego, co najistotniejsze: Ŝe istnienie jest dane przez to, co ludzie nazywają dziełem innych, 
bogów lub istot półboskich. ” – Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, KR, Warszawa 1999, 
s.71. 
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Goszczyn7 jest siedzibą gminy, o tej samej nazwie. Jako najliczniejsza 

miejscowość w tym rejonie ma 920 zarejestrowanych mieszkańców. Rozwija 

się tu sadownictwo i uprawy, jednak z powodu niezbyt korzystnego połoŜenia 

cała gmina nie ewoluuje w jednakowym tempie. Jak większość niewielkich 

miejscowości w naszym kraju, takŜe i Goszczyn, dotknęły migracje ludności 

do miasta - w tym przypadku do, połoŜonej o około 60km, Warszawy.  

Miejscowość ta istniała juŜ w XIV wieku, początkowo jako wieś, a 

dokładnie sołtysostwo naleŜące do ksiąŜąt mazowieckich. Wyniesiony do 

urzędu miast w 1425 roku, stawał się coraz mocniejszą własnością królewską. 

Mieszkańcy Goszczyna trudnili się sitarstwem, z niezłymi wynikami. „Pletli 

sita z końskiego włosia, z łyka lipowego a takŜe wyrabiali przetaki”8, dzięki 

czemu powstały tu jarmarki i rozkwitł handel. Śladem po dawnych 

rzemieślnikach są częste w tych stronach nazwiska Sitarek/Sitarski. 

Nawiedzające w kolejnych latach wojny i poŜary przyczyniły się do 

zmniejszenia liczby mieszkańców, emigracji.  

Pierwsza połowa XX wieku to rozwój sadownictwa w całej gminie. 

Tak zostało do dziś. Ludzie, do których udało się nam dotrzeć, wspominali o 

czasach prowadzenia handlu i gospodarstw z chowem zwierząt. Jasno 

zaznaczali je, jako aktualnie nierentowne. Nie było wśród nich Ŝadnego 

sitarza, a sadownicy owszem. 

 

II. Metodologia i przebieg badania. 

W załoŜeniach dotyczących badania brałyśmy pod uwagę 

przeprowadzenie 5 wywiadów ze starszymi mieszkańcami Goszczyna 

(powyŜej 65 roku Ŝycia). Osoby, z którymi rozmawiałyśmy zostały wybrane 

(i/lub wyraziły chęć współpracy) na zasadzie celowego doboru próby, do 

której starałyśmy się włączyć osoby z róŜnymi doświadczeniami. 

                                                           
7 Historia Goszczyna opracowana na podstawie informacji z: 
http://goszczyn.com.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=46 
oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Goszczyn (dostęp 20.10.2008r.) 
8http://goszczyn.com.pl/php/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=46;dostęp 
20.10.1008 
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Przystępując do przeprowadzania wywiadów starałyśmy się zebrać 

podstawowe, dostępne informacje na temat osób badanych, ich miejsca 

zamieszkania i wieku.  

W poszukiwaniach osób, z którymi mogłybyśmy przeprowadzić 

wywiad, z  pewnością pomogła nam znajomość jednej z gospodyń (rodzina 

członkini zespołu badawczego). Uprzedziłyśmy o swoim przyjeździe, 

wyjaśniając zamiary i licząc na pomoc przy dobrym nastawieniu pozostałych 

Goszczynian, potencjalnych rozmówców. Mimo to, ludzie obawiali się nas i 

nie zgadzali się na rozmowę. Brali nas za wyznawców Jehowy. Ostatecznie 

odniosłyśmy sukces i osoby, z którymi rozmawiałyśmy ochoczo zapraszały 

nas na kolejne spotkanie.  

W trakcie wywiadów wszyscy byli wyraźnie skrępowani. Jeden z 

rozmówców zasłaniał usta rękoma, drugi nie chciał szczegółowo opowiadać o 

kaŜdym swoim dniu, ale ponad godzinę opowiadał rozmaite historie z Ŝycia 

swojego, bliskich i innych mieszkańców, a tematy mu się nie kończyły. Ci, 

którzy się nas spodziewali ubrani byli raczej odświętnie, pan w wyprasowanej 

koszuli i marynarce, pani w błyszczącej bluzce, wyjściowym makijaŜu. 

Obrana przez nas technika wywiadu narracyjnego tematycznego pozwoliła na 

stopniowe oswajanie się rozmówców. 

W pierwszej części opowieści, biograficznej, sam Badany zaznaczał 

najwaŜniejsze dla jego osobistych doświadczeń wydarzenia. W części 

glossowania następowało uzupełnienie wywiadu - wyjaśnienia niejasnych dla 

nas kwestii. Ostatnia część działa niejako terapeutycznie (zarówno dla 

Badanego jak i dla badaczy), pozwala zamknąć wywiad wprowadzając nastrój 

„zwykłej rozmowy”. Przeprowadzając wywiady zwracałyśmy szczególną 

uwagę, by pytania szły „krok za” tokiem myśli rozmówcy i bezpośrednio 

wiązały się z poruszanymi wątkami. 

Przedstawiona powyŜej metoda zbierania materiału sięga do wywiadu 

biograficznego Fritza Schütz’ego, została jednak w pełni rozwinięta i 
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uzyskała swoją trzyczęściową formę w ramach pracy Barbary Fatygi i innych 

polskich naukowców9. 

 

III. Analiza wywiadów. 

Punktem wyjściowym stała się analiza pól semantycznych dla określeń 

„czas codzienny” i „czas świąteczny”. Ciekawe wyniki przyniosła takŜe 

analiza inwentarzy toŜsamości indywidualnych i grupowych (JA-MY-ONI) 

składająca się na pokazanie obszarów temporalnych, w odniesieniu do 

kategorii społecznych wraz z podziałem na płeć i wiek. PoniŜej 

przedstawiamy wnioski z analiz i naszą interpretację z szerszym kontekstem 

teoretycznym. 

Zgodnie z obraną metodą pierwszym krokiem, prowadzącym do 

analizy, było bardzo dokładne spisanie przeprowadzonych wywiadów. 

Transkrypcja odbywa się według następującego klucza10:  

kursywa   - wypowiedzi prowadzącej 

,  - krótka pauza w środku umownego zdania 

.  - krótka pauza na zakończenie umownego 

zdania 

…    - dłuŜsza pauza 

☺    - mówi uśmiechając się 

(haha)   -  śmiech 

CAPS LOCK  - akcent, podkreślenie słowa 

!    - energiczny akcent z okrzykiem 

yy/ja/no   - przerywanie wypowiedzi 

[niewyr.]   - wyraŜenia niezrozumiałe   

                                                           
9Piotrowski A., Ład interakcji – Studia z socjologii interpretatywnej, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
1998, s. 16. 
Fatyga B. i in., Dwie europy, Fundacja współpracy Polsko-Niemieckiej: Instytut Badań nad Podstawami 
Demokracji, Warszawa 2000, s. 16. 
10 Klucz opracowany zgodnie z wiedzą z Warsztatów Biograficznych z IV roku. 
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(tekst)    - komentarze prowadzącej nie związane z 

wywiadem (dot. warunków zewnętrznych; ruchów  lub 

zachowań narratora).  

Spisany tekst wywiadów stał się materiałem do analizy językowej 

opartej na załoŜeniach, iŜ język jest jednym z najłatwiejszych do opisania i 

sformalizowania aspektem, a w rozumieniu systemu symbolicznego kultury 

niezbędne jest ścisłe powiązanie go z systemem języka11. Analiza zebranego 

materiału wymagała jego wielokrotnej lektury, zanurzenia się w tekście i 

bardzo dokładnego jego opracowania, w tym określeniu motywów 

przewodnich, zaznaczeniu granic poszczególnych wątków, szczegółowe 

przyjrzenie się poruszanym tematom – czy przytaczane „historyjki” miały 

charakter zamknięty czy otwarty, wyodrębnienie róŜnych stylów narracji 

przydatnych do uporządkowania tekstu. 

 

                                                           
11 Buchowski M., Amerykańska antropologia kognitywna, Warszawa 1993, Instytut Kultury s. 12. 
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CZAS CODZIENNY VS. CZAS ŚWIĄTECZNY – POLA SEMANTYCZNE 

Głównym pytaniem skierowanym do naszych rozmówców była prośba 

o opisanie przykładowego tygodnia z Ŝycia12 – dnia codziennego i święta13. 

Stąd teŜ pierwszym krokiem późniejszych analiz stało się podzielenie tekstów 

na część zieloną - opowiadającą o codziennych czynnościach, oraz na część 

czerwoną - opowiadającą o okazjach świątecznych. Miałyśmy nadzieję 

uzyskać obraz tygodnia z Ŝycia tych ludzi. Historie, związane ze świętami i 

działaniami w grupie, zostały nakreślone bardziej szczegółowo niŜ opowieści 

o czasie codziennym, obowiązkach domowych i działaniach indywidualnych. 

Po przejrzeniu tekstów, bardziej czerwonych niŜ zielonych, przystąpiłyśmy 

do opracowania pól semantycznych dla dwóch słów kluczy: „codzienność” i 

„święto”. Zainspirowałyśmy się techniką Regine Robin. Istotą tej techniki jest 

wyszukiwanie słów i zwrotów pozostających w sieci relacji z analizowanymi 

pojęciami. Opracowywałyśmy materiał rozkładając tekst wywiadów na 

elementy pierwsze, zgodnie z ułoŜonym schematem tabelarycznym. Odbywa 

się to na zasadzie budowy inwentarza składającego się z: 

Określeń – wskazujących na cechy podmiotu; (jaki jest - jego istota bądź 

sposób bycia podmiotu lub wykonawcy czynności); 

Asocjacji – są to związki syntagmatyczne, kontekstowe – z czym kojarzy się 

podmiot, z czym się wiąŜe, co mu towarzyszy; 

Opozycji – czemu przeciwstawiony jest podmiot – co jest jego 

przeciwieństwem; 

Ekwiwalentów – wyraŜenie, które mogą zastępować podmiot w określonych 

kontekstach – z czym podmiot bywa utoŜsamiany; 

Sieci działań na podmiot – jakie działania są podejmowane wobec podmiotu; 

                                                           
12 Nie w kaŜdym przypadku takie pytanie wystarczyło. ZaleŜnie od osoby, musiałyśmy bardziej lub mniej 
rozwinąć swą myśl, bardziej lub mniej ją uszczegółowić. 
13 Codzienność rozumiemy tu jako „dzień zwyczajny”, okres który poświęca się pracy, czynnościom 
gospodarskim i rodzinie i nie dzieje się wtedy nic szczególnego. Święto rozumiemy jako czas szczególny, 
związany ze specjalnymi zwyczajami i podlegający religijnej czci. 
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Sieci działań podmiotu – opis, jakie działania podejmuje podmiot; na czym 

polega jego aktywność; jakie skutki wywołuje14.  

Po sporządzeniu stabelaryzowanego inwentarza umoŜliwiającego 

zliczenie frekwencji i pogrupowanie czynników tworzy się definicje pola 

semantycznego danego przedmiotu. Tak wyjaśnia stosowanie tej techniki 

Robin: „Tak oto dzięki związkom tematycznym czy pojęciowym, funkcjom 

określeń i działań słowo jest związane z innymi słowami wzdłuŜ całego ciągu 

wypowiedzeniowego w planie syntagmatycznym albo, dzięki 

równowaŜnością czy substytutom, w planie paradygmatycznym. Powstaje 

wtedy to, co moŜna nazwać polem semantycznym”15.  Metoda ta została 

rozwinięta przez Marka Kłosińskiego w studium na temat bezrobocia w 

wypowiedziach prasowych16. W pracy tej Kłosiński zaproponował, aby 

końcowym wynikiem analizy była definicja, której elementy składały się z 

pola semantycznego danego pojęcia. Przyjmują one wtedy wygląd zdania 

(wraz z niezbędnymi gramatycznymi łącznikami zdaniowymi):  

„Podmiot, czyli (innymi słowy)... ekwiwalenty..., to... określenia ...., z którym 

wiąŜe się [któremu towarzyszy].... asocjacje ...., które wywołuje [powoduje]... 

działania podmiotu ...., wobec któremu [któremu] [z którym] naleŜy.... 

działania wobec podmiotu ....”17. 

W naszym przypadku niestety okazało się to mocno utrudnione. Bardzo 

trudno zrobić analizę pól semantycznych dla słów codzienność i święto, gdyŜ 

one, jako takie, w tekście praktycznie się nie pojawiają. Zbierałyśmy, więc 

całe fragmenty opowieści związane z naszymi słowami - kluczami. 

Analizując materiał w tabelkach zauwaŜamy, Ŝe CODZIENNOŚĆ związana 

jest mocno z obowiązkami, mamy tam niemal same długie fragmenty 

DZIAŁAŃ PODMIOTU. Przy opisywaniu ŚWIĘTA najwięcej jest 

                                                           
14 Robin R., Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud 
(w:) Głowiński M. (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa 1980, s. 252. 
15 Robin R., Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud 
(w:) Głowiński M. (red.), Język i społeczeństwo, Warszawa 1980, s.85. 
16 Kłosiński M., Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej prasie, (w:) "Kultura i Społeczeństwo",  
nr 2, 1994. 
17 TamŜe, s.155. 
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OKREŚLEŃ, czyli opisów konkretnych dni i zajęć. Określenia odróŜniłyśmy 

od działań podmiotu, jako bardziej opisowe i ogólne, rzadko opowiadane w 

pierwszej osobie. Działania podmiotu traktowałyśmy jako wyliczane 

czynności wykonywane. Momentami granica wydawała się dość płynna. Jeśli 

chodzi o OPOZYCJE, to CZAS CODZIENNY i CZAS ŚWIĄTECZNY 

wcale nie jawią się jako przeciwstawne jak moŜna by podejrzewać. Owszem, 

mają inne cechy charakterystyczne, jednak w opozycji najczęściej stawiane 

jest "kiedyś", coś, co jest dzisiaj porównywane do czegoś, co było dawniej. 

Wymiary EKWIWALENTY i ASOCJACJE nie pojawiły się w ogóle.  

Przy dokonywaniu takiej analizy powinno się dzielić poszczególne 

zdania, my natomiast mamy tu całe zbiory informacji. Dlatego ostatecznie nie 

złoŜyłyśmy definicji, jak wymaga tego technika, a przyglądałyśmy się 

uporządkowanym, podzielonym fragmentom.  

W zbiorze związanym z CODZIENNOŚCIĄ znalazły się 

sformułowania opowiadające o: porannej modlitwie, opiece nad dziećmi 

/wnukami/ domownikami, gotowaniu obiadu, pielęgnowaniu ogrodu, 

odwiedzaniu sąsiadów, graniu w karty, spotkaniach na kawę, chodzeniu 

pieszo do szkoły wiele kilometrów, pilnowaniu krów, sprzątaniu domu i 

podwórka.  

Oto przykładowe fragmenty: 

- „KaŜdego dnia rano wstaję, nie śpieszę się, bo nie mam do czego. (…)najpierw do 

jednego okna, później do drugiego, zobaczę co się dzieje na drodze, to tu, usiądę sobie, 

modlę się, swoje modlitwy (...)” [Aneks do Raportu, s. 1] 

- „ (…)jeŜeli jest pogoda taka jak dziś załóŜmy, ja nie mam, tego, duszności, to wsiadam na 

rower, jadę sobie do sklepu do Goszczyna. Wszystko łaŜę tam po sklepach, bo tam 

przychodzą stragany…”[Aneks do Raportu, s. 1] 

- „tam jak mały to krowy pasłem, bo później to były łańcuchy, to uwiązało się, na mojej 

głowie było wyprowadzić, przyprowadzić.” [Aneks do Raportu, s. 37] 

- „Ja odwoŜę i przywoŜę, po prostu to są dzieci (…)I ta jak ja, i tego. A to przy rwaniu 

jabłek, a to przy jakimś innym, a to tera jeszcze do Warszawy z zięciem pojadę, pomogę 

po-po-pohandlować.” [Aneks do Raportu, s. 39] 
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- „Przychodzi wiosna to trzeba pielić, trzeba sadzić, trzeba podlewać, nie? śeby ładnie 

było, kwiatuszki, krzyŜ muszę przy drodze ubierać, nikogo nie ma tylko ja muszę tam” 

[Aneks do Raportu, s. 9] 

- „A w lato to człowiek pójdzie, pojadę se rowerem, z tym się pogada, z tym, tu się coś 

tego. Bo jak człowiek w domu siedzi, to się nic nie wie. A tak, to jeździmy do rodziny, do 

tam, mojego brata na Modrzewinę, to do jej [synowej] rodziców. TakŜe sami nie jesteśmy, 

nie, nie, nie. Nie moŜemy narzekać na brak towarzystwa, na brak rozrywki. Poza tym co 

tam? Na drutach się robi, troszkę na szydełku, troszkę się cerowało, a to raz się czyta 

ksiąŜkę, a to raz się krzyŜówki.” [Aneks do Raportu, s. 9] 

- „No to ci sąsiedzi co byli, te dwoje, oni są u mnie co drugi dzień. Oni teŜ siedzą w domu, 

nie mają co robić, przyjeŜdŜają. Tu kawka, herbatka, poplotkujemy, powygłupiamy się 

trochę. No i pojadą, a jak oni pojadą, to ja znowu… a to z tymi psami, przecieŜ trzeba dać 

im jeść, dać im pić…”[Aneks do Raportu, s. 2] 

- „(...) kaŜdy ma telewizor, filmy na komputerze, filmy w telewizji, radio, nie-radio, 

aparaty, w domu wszystko porobi…nic tego człowieka nie ciekawi, prawda, nic! Jedynie te, 

ja wiem jak pojadą dzieci, te supermarkety, moŜe tylko pochodzić, Ŝeby pieniędzy wydać.” 

[Aneks do Raportu, s. 2] 

W zbiorze związanym ze ŚWIĘTAMI znalazły się sformułowania 

dotyczące: wesel niedzielnych (i okrutnych poniedziałków w pracy), imprez 

w remizie, grupowej jazdy wozem do kościoła, odwiedzin rodzinnych, 

chodzenia do kościoła, świąt kościelnych i zwyczajów towarzyskich, 

przygotowań do świąt, noszenia butów w ręku, garniturów i odświętnych 

strojów, wyjątkowych potraw, wicia wianków na doŜynki, święcenia 

porannego w Wielkanoc, nocnego dyngusa, przywoŜenia piasku na podłogę 

na święta, zdobienia ołtarzy, Ŝartów i wygłupów, wyścigów konnych po 

rezurekcji, zajęć w świetlicach wiejskich, koła gospodyń, wycieczek, 

wspólnych spotkań, jedzenia, picia, śpiewania, wyjazdów na grzyby, do 

miasta, do teatru, wyjazdów do krewnych do miasta do Warszawy, nad 

Morze, do Gdańska, Jelitkowa, Sopotu, towarzystwa w barach wcale nie 

niebezpiecznego (jak teraz), spotkań przy pracy, (przy oraniu, strzyŜeniu 

owiec, zbieraniu owoców), śpiewania w trakcie pracy, popijania alkoholu w 
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przerwach, spotkań zimowych w izbie, darcia pierza, grania w karty i 

warcaby. 

Wyłoniła nam się tym sposobem charakterystyka świąt liturgicznych 

kościelnych i obrzędów z nimi związanych. Najczęściej wymieniane były: 

BoŜe Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wielkanoc, BoŜe Ciało, Matki 

Boskiej Zielnej, Przemienienie Pańskie. Wspomniane zwyczaje, związane ze 

świętami to:  

Tabela 1. Najpopularniejsze zwyczaje świąteczne. 
kolędowanie  

 

przebieranie, przyśpiewki, zbieranie podarunków od 

gospodarzy 

zabawy sylwestrowe  

 

zabawa młodych; przychodzili do domu by napić się z 

rodzicami i dziadkami; kupowana nowa sukienka na 

sylwestra, trzeba było mieć nową rzecz na nowy rok 

ostatki  

 

zabawy, prywatki, chodzenie po domach i zakrapiane 

alkoholem odwiedzanie się wzajemne 

chodzenie po dyngusie (pierwszy 

dzień świąt Wielkiej Nocy) 

śpiewanie pod oknem, by gospodarz poczęstował 

kielichem 

strojenie ołtarzy wspólne spotkania gospodyń, modlitwy, śpiewy 

doŜynki 

 

poświęcanie płodów, wieczorem zabawa w Remizie, 

tańce, śpiewy 

odpusty 

 

śpiewanie, róŜne piosenki (np.„po węgiel po węgiel 

całą noc Ŝem stała, jednego kilograma nie dostałam”) 

mniej straganów, handlarzy więcej zabawy wspólnych 

posiedzeń 

niedzielne spotkania po kościele  spotkania z sąsiadami, znajomymi, wyjścia do baru 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wymieniane święta moŜemy podzielić na: 

Tabela 2. Podział świąt 
kościelne związane z uroczystościami w kościele katolickim 

(BoŜe Narodzenie, Popielec, Wielkanoc, BoŜe Ciało) i 

związane z nimi tradycje (BoŜe Narodzenie – 

kolędowanie, Wielkanoc – półpoście, Popielec – 

kozaki, czyli malowanie śmiesznych rysunków 
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(postaci) na ścianach domów i płotach) 

związane z pracą na roli  doŜynki 

indywidualne, prywatne, 

osobiste  

zaręczyny, wesele, rocznica ślubu, imieniny 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ciekawe jest, Ŝe kaŜdemu ze świąt katolickich towarzyszy świecka tradycja, 

świecka obrzędowość – kolędowanie w czasie BoŜego Narodzenia czy 

polewanie wodą w Poniedziałek Wielkanocny.  

W przypadku opisu cech charakterystycznych świąt, temperatura uczuć 

jest zawsze dodatnia. Często porównywano teraźniejszość z przeszłością, 

czemu towarzyszyło wzruszenie i tęsknota.  

Tabela 3. Charakterystyka świąt. 
BoŜe Narodzenie w kościele – szopka; apogeum – pasterka o godz. 0:00 z 

24/25 XII procesja wokół Kościoła z udziałem Ochotniczej 

StraŜy PoŜarnej (OSP) (i oczywiście kapłan, wierni). 

Powstrzymanie się od jedzenia potraw mięsnych. 

Obrzędowość: kolędowanie z gwiazdą, turoniem, kolędnicy 

śpiewają, w zamian dostają datki od gospodarza (jedzenie, 

alkohol, pieniądze). Badani sami w czasach swojej młodości 

„chodzili po kolędzie”. 

Wielkanoc „Wielkanoc zawsze przypada w pierwszą niedzielę po 

pierwszej pełni KsięŜyca przypadającej po równonocy 

wiosennej”. Ostatnia wieczerza w kościele, piątek – 

poświęcenie ognia i wody, w sobotę – święcenie pokarmów, 

post ścisły od Piątku do rezurekcji o 6:00 (niektórzy tylko do 

soboty do poświęcenia pokarmu);  

OSP na rezurekcji 6:00 w Niedzielę Wielkanocną: 

symboliczna warta straŜaków przy symbolicznym grobie 

Pana Jezusa – pilnuje, by nikt nie wykradł ciała z grobu. W 

niedziele przypada największe święto – Wielkanoc. 

Poniedziałek Wielkanocny – waŜna rola OSP związana z 

wodą: „OSP jeździ po wsi, oblewa panny i nowe 

gospodarstwa, ale starych teŜ nie omija” (przewaŜnie 
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perfumami) – jak określił to jeden z informatorów.  

Adoracja przy grobie Pana Jezusa była sposobem na bliŜsze 

zapoznanie panny z kawalerem – panna się modliła, podczas 

gdy kawaler-straŜak pełnił wartę. Ponadto młodzieŜ, aby 

wypełnić czas, robiła równieŜ psikusy – np. spinanie agrafką 

ubrań dwóm osobom18.  

BoŜe Ciało KaŜda grupa we wsi ubiera swój ołtarz: OSP (wraz z 

orkiestrą straŜacką), Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) i 

inne grupy przykościelne; ponadto OSP obstawia całą 

procesję i podtrzymuje kapłana. 

Popielec Przypinanie karteczek na plecach, np. poszukuje męŜa „takie 

hece się czepiało”, wsypywanie popiołu do domu. 

Półpoście „Kozaki”, malowanie kukiełek-ludzików na bramach, 

płotach, chałupach, wygłupy i Ŝarty urządzane w grupach, 

takŜe w nocy. 

Rocznica ślubu, urodziny, 

imieniny 

Zamówiona msza święta, później wspólny uroczysty obiad z 

zaproszonymi gośćmi, głównie spędzane z rodziną.  

DoŜynki Udział wszystkich grup (OSP, KGW itp.), poczęstunek i 

zabawa w remizie straŜackiej, pleciono wieńce (KGW), 

poświęcenie oczywiście w kościele i na koniec uroczystość. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W tym miejscu warto zaakcentować, iŜ wyraźnie zaznacza się róŜnica 

w bliskości między ludźmi. Pojawia się przekonanie, Ŝe kiedyś ludzie Ŝyli 

blisko siebie, wspólnie spędzali czas. Pracowali cięŜko, lecz Ŝycie było 

wydawało się im ciekawsze, moŜe nawet mniej monotonne, codziennie coś 

się działo. Teraz zamiast częstych spotkań towarzyskich jest telewizor i 

komputer, ludzie nie Ŝyją juŜ tak blisko siebie, jak dawniej. 

INWENTARZE  JA-MY-ONI 

W tej części raportu zamierzamy przedstawić analizę zbioru tekstów za 

pomocą inwentarza toŜsamości indywidualnych i grupowych. Inwentarz ja-
                                                           
18 Co ciekawe, przy grobie męŜatki nie klęczały. Przypuszczamy, iŜ wiąŜe się to z ukrytym, ale łatwym do 
przewidzenia czynnikiem towarzyskim (moŜliwość poznania pary). 
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my-oni jest to stabelaryzowana ewidencja określeń obiektów społecznych 

pogrupowanych w trzy powiązane ze sobą kategorie. Obiekty społeczne 

bliskie narratorowi wskazujące na jego identyfikacje z grupą społeczną lub 

autoprezentacje to zbiór określeń „ja” oraz „my”. Przeciwstawiona jest im 

kategoria „oni”, wobec której jest odczuwalny pewien rodzaj dystansu19. 

Stworzenie inwentarzy toŜsamości indywidualnych i zbiorowych miało 

miejsce niejako równolegle do analiz pól semantycznych. Postanowiłyśmy 

przeprowadzić analizę ja-my-oni, poniewaŜ przekonałyśmy się, iŜ po 

wstępnym uporządkowaniu wątków oraz wypisaniu motywów przewodnich 

bardzo wyraźnie zaznaczała się przewaga sformułowań odnoszących się do 

autoidentyfikacji oraz kategorii „my”. Wskazuje to na przesunięcie własnych 

indywidualnych działań w stronę szerszego zaangaŜowania i szczelnego 

powiązania kategorii „my” z realizowanymi działaniami. Postanowiłyśmy 

szerzej przyjrzeć się jak przedstawia się to w pozostałych wywiadach. 

PoniewaŜ analizowany materiał jest dość znaczny (87 stron tekstu) będziemy 

prezentować tu tylko najwaŜniejsze wnioski z analiz wraz ze wstępnym 

porządkującym podziałem ze względu na płeć, który uznałyśmy za kluczowy 

w analizach. 

 

MĘśCZYŹNI I KOBIETY: JA, CZYLI AUTOIDENTYFIKACJA I 

AUTOPREZENTACJA. 

Autoprezentacja, rozumiana, jako angielski „I” nie występuje. 

RozwaŜałyśmy warsztatowy błąd metodologiczny, lecz kolejna analiza 

potwierdziła obserwację. Być moŜe wskazuje to na dystans, brak potrzeby 

myślenia o sobie w takich kategoriach (być moŜe wynika to z racji wieku). W 

całym badaniu zarówno w wywiadach z męŜczyznami (reprezentowani 

przez– M/J, M/I, M/S) oraz w wywiadach z kobietami (K/A, K/K, K/S) nie 

występuje autoprezentacja.  

                                                           
19 Fatyga B. i in., Dwie europy, Fundacja współpracy Polsko-Niemieckiej: Instytut Badań nad Podstawami 
Demokracji,  2000, s. 21. 



 17

Najszerzej reprezentowaną kategorią w omawianych wywiadach są 

inwentarze autoidentyfikacji. W inwentarzach autoidentyfikacja, czyli to, z 

kim/czym oni (męŜczyźni i kobiety) się identyfikują, do kogo/czego się 

dystansują, wraz z nacechowaniem emocjonalnym, ukazuje dość kompletną 

drogę biograficzną: od lat dziecięcych, przez okres dojrzewania, aŜ po dzień 

dzisiejszy.  

We fragmentach wywiadów, które moŜna zaliczyć do autoidentyfikacji 

najczęściej odnajdujemy odniesienie do osób najbliŜszych, najwaŜniejszych w 

Ŝyciu: u M/S jest to Jego Ŝona, inna sytuacja pojawia się u M/J, który jest 

wdowcem, jest człowiekiem samotnym i rozmowa o Jego Ŝonie, (która 

niewątpliwie zajmowała i, tak naprawdę, nadal zajmuje główne miejsce w 

jego Ŝyciu) ciągle wzbudza w nim silne emocje. Są to informacje pochodzące 

z wiedzy uprzedniej, jednak potwierdziły się w naszym badaniu: M/J prawie 

w ogóle nie mówił o swojej Ŝonie, mówił o dzieciach, wnukach, ale nigdzie 

nie jest poruszany temat Ŝony – i właśnie taki ewidentny brak (temat umyślnie 

pomijany przez Badanego!) spowodował, Ŝe zaliczyłyśmy Ŝonę M/J do osób 

najwaŜniejszych, z którymi identyfikuje się Badany. U kobiet, podobnie jak u 

męŜczyzn, najczęściej identyfikacja zachodzi w kontekście osób najbliŜszych, 

czyli swoich małŜonków.   

Wspólna dla badanych męŜczyzn jest, zawierająca się w inwentarzu 

autoidentyfikacji,  funkcja, jaką spełniają czy teŜ spełniali, mianowicie JA, 

jako gospodarz – rolnik. Pokazuje odpowiedzialność za rodzinę, za dobra 

odziedziczone po przodkach, wiąŜe się to równieŜ z podtrzymywaniem 

rodzinnych tradycji. Panowie są z tego dumni, dało im to poczucie spełnienia, 

mimo, Ŝe nie zawsze był to ich świadomy wybór. To samo moŜna 

zaobserwować w wywiadach z Paniami - funkcja, jaką spełniają jest dla nich 

niesamowicie waŜna: JA jako gospodyni, ale takŜe JA jako Ŝona, matka, 

babcia.   

Autoidentyfikacje badanych pojawiają się w szczególny sposób wraz z 

elementami kategorii ONI – w sytuacji, gdy badani męŜczyźni mówią o 
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swoich rodzicach. Mówią o nich w kontekście gospodarstwa (to po nich 

przejęli cały dobytek) i zaręczyn (u M/S: to ojciec wyraził zgodę na 

małŜeństwo z K/K). U kobiet natomiast pojawia się informacja o rodzicach, 

jednak nie jest aŜ tak silnie podkreślana. Jednocześnie podczas wywiadu, 

zarówno Panowie jak i Panie, traktują rodziców jako jakichś pozornie 

dalekich ONYCH. Być moŜe bierze się to stąd, Ŝe teraz oni są rodzicami, 

dziadkami, sami muszą spełniać podobną rolę w ich oczach (równieŜ w 

naszych oczach - badaczek).  

Obydwie grupy Badanych opowiadają takŜe o typowo kobiecych i 

męskich instytucjach/organizacjach takich jak KGW - u kobiet, czy OSP, 

wojsko i więzienie - u męŜczyzn. Długo zastanawiałyśmy się dlaczego 

Badani postanowili opowiadać nam właśnie o tym. OtóŜ, instytucje te (mniej 

lub bardziej dobrowolne) skupiają w swych szeregach tylko męŜczyzn/tylko 

kobiety. Dają odpowiedź na pytanie, dlaczego autoprezentacja, w wywiadach 

z Nimi, nie występuje – jest to autoidentyfikacja z elementami autoprezentacji 

poprzez pokazanie siebie, ale w odniesieniu do grupy. Wyraźny jest podział 

ze względu na płeć. Na potwierdzenie tego warto dodać, Ŝe kategorii ONI 

występują „dziewczyny” (panny) – jeśli wywiadu udziela MęŜczyzna oraz w 

analogiczny sposób w kategorii ONI damskich wywiadów występują 

kawalerowie. 

 

KATEGORIA MY. 

Cała kategoria MY, bardziej niŜ jakakolwiek inna, równieŜ 

autoidentyfikacja, podkreśla jakieś wspólne robienie czegoś, jakąś aktywność. 

W ogóle, chyba cała kategoria MY to, w większości wywiadów, wspólne 

działanie. Mówiąc słowami M/S MY to „Goszczyniaki”, czyli mieszkańcy 

Goszczyna, „sąsiady”. Opozycją i kategorią ONI jednocześnie są Ci, co 

wyjechali na stałe ze wsi (najczęściej do Warszawy), ale teŜ Ci, co 

przyjechali, tzn. ci, co się tu (w Goszczynie) nie urodzili a mieszkają (jak u 
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siebie). Do kategorii ONI, Badani wrzucili nas - badaczki. Idąc tym tropem: 

ONI to OBCY.  

My – mieszkańcy Goszczyna, dotyczy zarówno kobiet jak i męŜczyzn, 

ale kategoria MY to teŜ MY – kobiety, panny, dziewczyny oraz MY – 

męŜczyźni, koledzy w zaleŜności od tego, kto udziela wywiadu.  

 

CZAS ŚWIĄTECZNY/CZAS CODZIENNY A  PODZIAŁ  ZE  WZGLĘDU 

NA PŁEĆ. 

Wspomniana wcześniej aktywność podmiotów, są to działania róŜnych 

NAS i to właśnie tu najczęściej pojawiają się opisy świąt, tradycji, 

zwyczajów, obrzędów itp. To stąd dowiadujemy się o malowaniu kozaków na 

bramach, o wysypywaniu popiołu w izbie, o związywaniu klęczących w 

kościele. Wszelkie święta mają charakter pozytywny, są powodem do radości 

i naturalne jest, Ŝe spędza się je razem, w jakiejś wspólnocie. Święta 

indywidualne, osobiste np. M/S spędza z Ŝoną (MY, czyli małŜeństwo), 

święta kościelne (zdecydowana większość) dotyczą całej społeczności, 

wszystkich mieszkańców Goszczyna, biorą w nich udział wszyscy nasi 

Badani.  

Zachowując podział ze względu na płeć z przeprowadzonych 

wywiadów moŜna wywnioskować, Ŝe MY - MęŜczyźni dotyczy świąt. Dzień 

powszedni natomiast to autoidentyfikacja, „pracuję sam, na swoim”. Kiedy 

jest pora, Ŝeby się radować (cieszyć) weselić to trzeba to robić razem, 

natomiast praca jako obowiązek (niekoniecznie przyjemność – fizyczna, na 

roli) to raczej samemu. 

Oprócz podziału na czas świąteczny i czas codzienny, szczególnie u Panów 

występuje wyraźny podkreślany podział KIEDYŚ/TERAZ (chociaŜ jest 

obecny we wszystkich inwentarzach). Wspominają, Ŝe dawniej było lepiej, 

jako młodzi męŜczyźni czuli się waŜni, a święta i obrzędy były inne, „jakoś to 

wszystko inaczej było”, teraz juŜ nikt nie podtrzymuje tych tradycji „dzisiaj 

zaniechane, zaniechały juŜ…”. Panowie przyznają, iŜ w tradycyjnych 
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obrzędach podział ze względu na płeć był niesłychanie istotny. Kawalerowie, 

a juŜ szczególnie Członkowie OSP, byli znani i niezbędni dla kaŜdej 

uroczystości czy obrzędu. Tak jak niezbędne były Panny i Gospodynie. Teraz 

to się zaciera, nawet na weselach role nie są juŜ tak podkreślane, jak na 

przykład w sytuacji, gdy dziewczyna częściej prosi do tańca kawalera lub, 

gdy robi się małe wesele nie zapraszając mieszkańców wsi. 

W wywiadach z Paniami najmniej świąt pojawia się w kategorii ONI. 

Święto to przede wszystkim kategoria MY i Autoidentyfikacja. Nie ma 

takiego podziału jak u Panów: Święto + Zabawa = My, Praca + Dzień 

Powszedni = JA (Autoidentyfikacja). Nasza koncepcja w tym względzie 

zakłada wytłumaczenie, iŜ kobieta nie musi podkreślać tego, Ŝe jak pracuje, to 

jest samodzielna i zabiegać o podziw. UwaŜamy, iŜ w duŜej mierze wkład 

pracy kobiet jest marginalizowany. RóŜnica polega na tym, ze Ona - Kobieta 

pracuje teŜ w Święto (w przeciwieństwie do Panów). 

Wybrane róŜnice między dniem powszednim i świątecznym: 

Tabela 4. RóŜnice między dniem powszednim i świątecznym kobiet i męŜczyzn. 
rozkład dnia nie idzie się do pracy – wyjątkiem są pewne 

konieczne czynności, takie jak np.: 

nakarmienie zwierząt; idzie się do Kościoła, 

msza jest wyznacznikiem święta w ogóle 

potrawy bardziej wystawny obiad w święto, a na co 

dzień rosół; 

spotkania z bliskimi święto   jest   okazją   do   spotkań 

rodzinnych,    sąsiedzkich, 

społecznościowych    (OSP, KGW); 

przygotowania  święto wymaga przygotowań (to głównie z 

wywiadów z kobietami - duŜy nakład starań 

i pracy ze strony kobiet). 

Źródło: opracowanie własne. 
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IV. Podsumowanie analiz. 

 Nasze badanie miało na celu, poprzez analizę opowieści o codziennych 

zwyczajach starszych ludzi oraz ich budŜetów czasu,  dać odpowiedź na takie 

pytania, jak na przykład: czy zwykłym codziennym czynnościom moŜna 

nadać znaczenie symboliczne, jeśli tak, to jakie. Chciałyśmy takŜe poznać 

zwyczaje i przesądy oraz poszukać w nich symbolicznego podziału świata na 

strefy sacrum i profanum. Nasze badania zaowocowały przede wszystkim 

bogactwem wiedzy na temat młodości rozmówców, ich wspaniałych, pełnych 

fantazji zwyczajów i niesamowitych wydarzeń z Ŝycia.  

Analizy pokazały nam, Ŝe urbanizacja, postęp gospodarczy i obecna 

sytuacja ekonomiczna determinują tradycję, a w tym dokładnie przypadku 

wręcz ją zmniejszają. Wiedziałyśmy, Ŝe wybieramy się w teren, który zawiera 

jedynie elementy (pozostałości) kultury ludowej, mimo to spodziewałyśmy 

się większych róŜnic między trybem Ŝycia starszego człowieka na wsi i w 

mieście.  Codzienność natomiast pokazuje duŜo cech wspólnych, takich jak 

rozwiązywanie krzyŜówek, sprzątanie domu, gotowanie dla domowników.  W 

czasie świąt moŜna zobaczyć i poznać co ciekawsze zwyczaje, róŜne od 

znanych nam z zamieszkałych miast. Są to nie tylko rozmowy z rodziną przy 

stole w trakcie świąt, ale i uczestniczenie w śpiewach, szopkach, przebieraniu 

itp. Co prawda kiedyś te zwyczaje praktykowane były w znacznie większym 

stopniu, w licznym towarzystwie, społeczności z całej wsi, grupy chętnej do 

wspólnego spędzania czasu i tym samym utrwalania kultury. Dziś młodzi 

ludzie znajdują inne, nowe formy spędzania czasu i kształtowania swoich 

tradycji. Starsi ludzie w miastach, zgodnie z obserwacjami w naszych 

własnych domach, równie uczuciowo jak ci na wsiach odnoszą się do 

dawniejszych czasów kwitnącej jedności. 

Przedstawiona w raporcie analiza codzienności i okresów 

świątecznych, a takŜe zwyczajów i obrzędów ludowych, okazała się duŜym 

wyzwaniem i z pewnością bardzo wiele nas nauczyła. Badanie rozpoczęte od 

chęci sprawdzenia: czym róŜni się poniedziałek od niedzieli w trybie Ŝycia 
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wiejskiego, stało się dla nas niesamowitą przygodą metodologiczną, ale 

przede wszystkim okazją poznania wspaniałych ludzi, jakimi są mieszkańcy 

Goszczyna. 

 

Załączniki. 

W skład niniejszego raportu wchodzi takŜe krótki aneks pt. Podsłuch. Tekst 

ten jest naszym dodatkiem dla osób zainteresowanych. Został opracowany na 

podstawie nagrania z pozostawionego w izbie włączonego sprzętu, który 

rejestrował rozmowy Badanych na róŜne tematy, w tym na temat nas samych, 

Badaczek.  
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