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Grafika Aleksandra Spyry “Mikołaje z Łąki”

Wizytator kościoła w 1665 roku w Łące stwierdza, że drewniany kościół p.w. św. Jadwigi (Śląskiej) spłonął, a na jego miejscu
w 1660 r postawiono nowy, także drewniany i otrzymał on za patrona św. Mikołaja. Od tego czasu nieprzerwanie jest on patronem
tej parafii.
Tyle wiemy o historii kościoła i jego patrona. Znamy listę
jego kolejnych plebanów i szereg innych szczegółów życia parafialnego.
Nie natknąłem się niestety na początki obyczaju „chodzenia
po mikołajstwie”. Kiedy były jego pierwsze próby, kiedy się rozwinął itp.
Przypuszczam, że cezurą czasową mogło tu, na Śląsku, być
uwłaszczenie chłopów, które w państwie pruskim miało miejsce
na przełomie XVIII/XIX wieku. To był początek większej wolności osobistej mieszkańców wsi, upodmiotowienie ich wspólnot
gminnych i rodzin. To był także początek bardziej indywidualnego ubioru włościan, wzorowania się na strojach właścicieli wsi,
rozwój kostiumów ludowych, kształtowanie charakterystycznych
dla danego regionu strojów.
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Z tym okresem wiązałbym też powstanie i rozwój zwyczaju
grup mikołajowych w podpszczyńskiej Łące.
Bardzo znaczącym śladem kultu i czci do świętego Mikołaja w Łące jest wydana przez wieloletniego proboszcza tej parafii,
Antoniego Philippiego „Nowenna ku czci Świętego Mikołaja Cudotwórcy, biskupa z Miry”
Broszura została wydana nakładem własnym proboszcza,
w drukarni w Krakowie, przy ul. Mikołajskiej 13. Uszkodzona
część strony tytułowej nie pozwala stwierdzić roku wydania, ale
jest to przełom XIX/XX wieku. Ksiądz A. Philippi był proboszczem w Łące w latach 1858-1910.
Jednocześnie był przywódcą katolickiej partii „Centrum” na
Śląsku, o orientacji proniemieckiej, zwalczającej Korfantego i Jana
Kupca. Nie wiemy więc, jaki był stosunek Philippiego do miejscowego zwyczaju „Chodzenia po Mikołajstwie”.
Wywiady ze starszymi mieszkańcami Łąki i nieliczne fotografie wskazują, że zwyczaj „Mikołajów” to początek XX wieku,
a dokładniej lata 20-te i od tego czasu był to już doroczny, oczekiwany przez mieszkańców obrzęd. Zachowała się fotografia Mikołajów z 1928 roku.
Poniżej przedstawiam moją relację, zamieszczoną w miesięczniku „Polska Sztuka Ludowa” 4/1973.
Archaiczny, ludowy zwyczaj w Łące.
We wsi Łąka, pow. Pszczyna każdego roku odbywa się ciekawy zwyczaj związany z odpustem w miejscowym kościele pod
wezwaniem św. Mikołaja, w dniu 6 grudnia lub najbliższą tej daty
niedzielę.
Zwyczaj ten przedstawiam na podstawie relacji Agnieszki
Nocoń i Ottona Zieleznika, mieszkańców Łąki, odtwarzając widowisko, które miało miejsce 10 grudnia 1972.
6

Od wczesnego popołudnia chodzą po wsi grupy przebierańców. Tradycje tego zwyczaju sięgają dawnych czasów. Nie udało
nam się stwierdzić jednak od kiedy on w Łące istnieje. Prawdopodobnie jest to jedyna miejscowość na Górnym Śląsku, w której
zwyczaj ten do dziś jest bardzo żywotny. Świadczy o tym fakt, że
w tym roku chodziło po Łące 9 grup. Ponieważ każda z nich liczy
co najmniej 10 osób, a więc ok. 100 młodych ludzi bierze udział w
tym obrzędzie. Przy ogólnej liczbie ponad 1000 mieszkańców wsi
jest to duży procent i świadczy o stosunku społeczności Łąki do
tego ludowego obrzędu. Cieszy się on zresztą dużym poparciem
ludności, o czym świadczy fakt, że gdy poprzedni proboszcz chciał
zwyczaj ów zlikwidować, społeczność wiejska przeciwstawiła się
temu stanowczo. Nowy proboszcz otoczył ten zwyczaj opieką.
Łąka jest zresztą znana z ciekawych pieśni ludowych, interesujących opowieści o „utopcach” i „młynorzach” zbieranych
przez miejscowego poetę ludowego Jana Kupca, a także przez nieżyjącego już również p. Pilota, zwanego „Piłotkiem”.
A oto opis tego zwyczaju. Przebierańcy składają się z trzech
grup. Pierwsza z nich to: Mikołaj, Biskup i Ksiądz. Wchodzą do
izby poszczególnych gospodarzy jako pierwsi. Reszta osób pozostaje na zewnątrz, strasząc i goniąc przypadkowych przechodniów, gapiów, a szczególnie młode dziewczęta, które przytulają do
do siebie brudząc je przy tym sadzą lub kując szpilkami, które są
powtykane do rogów Diabła, do nosów i „larwy” Śmierci.
Grupa pierwsza (mikołaje) pozdrawia najpierw domowników słowami: niech bydzie pokwolony Jezus Chrystus, niech pokój
i szczynście zamieszko w tym domu”. Tutaj następuje dwukrotne
uderzenie pastorałem o podłogę i grupa śpiewa dwie pieśni.
Czasami z grupą pierwszą do izby wchodzi również harmonista, akompaniując śpiewającym. Charakter pieśni wskazuje na
ich kościelne pochodzenie (kadencje), lecz sposób wykonywania
jest już wybitnie regionalny. Tekst jest również chyba przeinaczony, a fragmenty nielogiczne. Melodyka interpretowana jest dość
swobodnie, rytmika – przypadkowa.
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A oto te dwie pieśni:

Pragniesz cudów z nieba
  



















































 





























pragniesz cudów z nieba
ufać, błagać trzeba
Mikołaj z pomocą
spieszy dniem i nocom,
ciemnymu wzrok wraco
chromymu krok skraco
i rodzaj niewieści
w godzinie boleści
gdy z wiarom go wzywo
ratunek dobywo
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Niech bydzie Bóg nasz pokwolony
       

 
   



  



 

 
  
 

 

  



 

  



  




 

  





 








niech bydzie Bóg nasz pokwolony
święty Mikołaju
niech wszystkie niebieskie tryumfy
do górnego kraju
otwarta dróga
kto się do Boga udo przez niego
dojdzie wiecznego pokój szczynśliwości.
Po odśpiewaniu pieśni Mikołaj zbiera datki do skarbonki.
Ciekawa rzecz, że w przeciwieństwie do pozostałych przebierańców, „Świynci” nie piją podawanego im alkoholu. Umowność jest
tu więc dość daleko posunięta.
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Stroje grupy pierwszej:
1) Mikołaj – ubrany w ornat z materiału, obszyty imitacjami srebra, na głowie mitra biskupia, malowana imitacją złota. Broda i wąsy okalają twarz, pomalowaną dość
kolorowo. W ręku - „szkarbonka” - skrzynka oblepiona
staniolem kolorowym.
2) Biskup – ubrany podobnie jak „Mikołaj”, lecz skromniej, bez brody i w ręku dzierży pastorał pomalowany
na srebro.
3) Ksiądz – na głowie biret. Ubrany w imitację sutanny, na
niej komża haftowana, biała.

Kościół w Łące
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Stroje grupy drugiej
1) Koza w kurtce z futra baraniego, przepasana szerokim
pasem skórzanym, zdobionym mosiężnymi dzwonkami i kulkami. Na głowie – duży łeb kozy z posrebrzonymi rogami, na kórych sterczą sztuczne, kolorowe
kwiatki i wstążki. Jedna z kóz miała na łbie rogi jelenie,
a na każdym różku żarówkę, która migotała (podłączenie do baterii). Wnętrze otwartego pyska jest również
podświetlone na czerwono.
2) Dioboł – kostium jednoczęściowy (kombinezon) przeważnie czerwony, obszyty gęsto białymi frędzlami. Na
głowie czerwona „larwa” z przyczepionymi trzema,
zrobionymi z czarnej szmaty, rogami, pełnymi powtykanych szpilek, którymi bodzie dziewczęta w czasie przytulania. Na plecach – wymalowana czaszka z
piszczelami i napis „memento mori”. Ogon dość długi
z włosia końskiego. W ręku cep, względnie bicz, którym Dioboł bije napotkane dziewczyny i dzieci.
3) Śmiercica – ubrana w białe płócienne spodnie i białą
koszulę lub chustę, pomalowaną w żebra i kości. Na
głowie – biała „larwa”, w ręku kosa, którą łapie dziewczęta.
4) Żyd – w czarnym fraku lub garniturze oraz w meloniku.
Na twarzy binokle. Trzyma skrzynkę – kramik na pasku. W skrzynce nosi towary, którymi handluje (oczywiście na niby) – jakieś staniki, paski damskie, obrazki,
itp. N skrzynce napis „Palestyna”.
5) Baba – mężczyzna przebrany za dziewczynę, pomalowany wyzywająco, na głowie peruka z warkoczami
i kolorowa chustka. Biust wypchany, w ręku kosz wiklinowy.
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Okładka “Nowenny” wydanej
przez księdza A. Pilippiego.

Ta grupa przebierańców wpada do domostw gwałtownie
wraz z kapelą i natychmiast rozpoczyna dzikie harce. Przebierańcy porywają do tańca wszystkie kobiety, kłując je i bodąc w czasie
tańca. Kapela gra już przeważnie melodie współczesne, marszowe, a nawet przeboje. W czasie przerwy gospodarz obowiązkowo częstuje przebierańców wódką, a gospodyni „szewkami” (są
to okrajki kołoczy). Po kilku tańcach przebierańcy idą dalej, bo
następni gospodarze już czekają.
Stroje i instrumenty kapeli
Skład instrumentów bywa różny, od akordeonu solo do czteroosobowego: akordeon, bęben z talerzami, klarnet C, trąbka C.
Skrzypiec nie spotkaliśmy w ogóle, są one zresztą rzadkim instrumentem w regionie pszczyńskim.
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Grobowiek księdza proboszcza
A. Pillippiego na cmentarzu
w Łące

Kapela ubrana jest przeważnie po cywilnemu, tylko niektórzy z muzykantów noszą kurtki baranie, natomiast prawie wszyscy mają na głowach stożkowate kapelusze.
W roku 1972 działało w Łące 9 grup. Nie zauważyliśmy
konfliktów między nimi. Zdawało się nam, że mają swoje rejony,
z góry ustalone. Nie było też bijatyki. Późnym wieczorem, przebierańcy zbierają się w gospodzie względnie u jakiegoś gospodarza, dzieląc zyski i omawiając wrażenia.
Reasumując, zwyczaj ten jest jeszcze żywotny na wsi i wolno sądzić, iż długo jeszcze będzie egzystował, kontynuując dawne
tradycje.
***
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Grupa przebierańców
mikołajowych oraz kapela.
Rok 2001.

Program w Telewizji Katowickiej
Po wielu naszych informacjach i zaproszeniach, redaktor
Wiesław Głowacz z TV Katowice zdecydował się w 1992 roku
zrealizować duży program, dokumentujący obrzęd „Mikołajów
z Łąki”, ten jedyny zachowany zwyczaj ludowy Ziemi Pszczyńskiej. Ekipa wybrała odpust św. Mikołaja i sfilmowała wszystkie
elementy tego święta.
Od mszy świętej w drewnianym kościółku, stragany przy
głównej ulicy, sprzedające m. innymi pierniki z sylwetką św. Mikołaja, poprzez przygotowania i przebieranie się uczestników obrzędu w jednej z grup. Było to w mieszkaniu Stefana Białasa, gdzie
również nagrano próbę muzyczną takiej „bandy”.
Następnie pokazano cały obrzęd w wykonaniu grupy Białasa, czyli wędrowanie od zagrody do zagrody i występy poszczególnych elementów tej grupy w mieszkaniach. Na zakończenie tego
chodzenia, „po mikołajstwie” grupy spotkały się w barze „pod złotą rybką”, gdzie były tańce, jedzenie i podsumowanie imprezy.
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Redaktor W. Głowacz zamieścił w tym programie krótki wywiad z nieodżałowanej pamięci księdzem Antonim Pohlem, który
w ciepłych słowach wyraził troskę o opiekę nad kontynuacją tego
obrzędu w Łące.
Na „Spotkaniach pod Brzymem”
W latach 80-tych organizatorzy tej dorocznej pszczyńskiej
imprezy folklorystycznej w skansenie postanowili promować ten
odwieczny „łącki” zwyczaj na estradzie „Spotkań”. Udział wzięło
kilka grup z Łąki oraz „Dolanie”, którzy opracowali scenicznie ten
obrzęd pod kierunkiem Andrzeja Pokornego i wystawiali go później na różnych przeglądach i festiwalach, popularyzując go poza
Ziemią Pszczyńską. Występowali w oryginalnych kostiumach wypożyczonych od swoich kolegów z „band”.
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“Żyd” i “baba” z 1972
roku

Widowisko Zespołu Regionalnego „Pszczyna”
W 1982 roku swoich sił w realizacji programu o Mikołajach
spróbował Zespół „Pszczyna”. Materiał był łatwy do zdobycia, pieśni do nagrania, a cały repertuar poszerzono o pieśni i zabawy ze
zbiorów Jana Kupca.
Opracowanie sceniczne „Mikołajów” miało na celu spopularyzowanie tego obrzędu w kraju i za granicą, a sprawa była ważna,
bo nawet Jerzy Pośpiech w swojej obszernej pracy na temat obrzędów i zwyczajów ludowych na Śląsku, w ogóle nie wspomina
o naszych Mikołajach.
Poza występami w Polsce udało się to widowisko pokazać w
NRD, Czechosłowacji i w Rumunii. W tym ostatnim kraju zespół
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Dorodny “dioboł”
przed gospodą
“Pod Złotą Rybką”
w 2001 r.

wystąpił w 1984 roku. Tutaj przed pierwszym występem w Teatrze
Rapsodycznym w Bukareszcie zanotowano zabawny epizod. Polecono zmienić tytuł programu „Mikołaje z Łąki”, ponieważ ich
przywódca – dyktator Caucescu miał na imię Nicolae! Strach ich
funkcjonariuszy partyjnych miał aż tak wielkie oczy.
Z resztą to nie jedyny taki smutno-zabawny epizod. Kiedy
w „Głosie Pszczyńskim” w roku 1998 napisałem artykuł o obrzędzie naszych „Mikołajów”, jedna z czytelniczek oburzona napisała, że umieszczenie postaci Żyda w tym zwyczaju to zwyczajny
antysemityzm.
Jeszcze o Mikołajach (Głos Pszczyński „Agat” 1998 r.)
Z ciekawością przeczytałam o korzeniach tradycji obdarowywania się prezentami 6. grudnia w artykule „Święty Mikołaj” pani
Stefanii Kamały w ubiegłym numerze GP. Ale zdumiała mnie informacja o „pięknej” tradycji grup mikołajowych, bo grupy takie kojarzą mi się tylko z bandami młodzieży biegającymi w byle jakich
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przebraniach po ulicach Pszczyny. Są to grupy chuligańskie, które
wyłudzają pieniądze nic w zamian nie ofiarując czy prezentując
(prezentują raczej brak kultury i wulgarne słownictwo). Sądzę, że
te uświęcone tradycją „pozytywne grupy w Łące też istnieją (być
może są nawet w większości), ale widać i zwracają uwagę przede
wszystkim chuligani (pewnie świętują swoją tradycję). Mieszkam
w Pszczynie od niedawna i widok przebierańców z Mikołajem na
czele w ogóle mnie zaskoczył. No właśnie, Mikołaj kroczy na czele tej grupy. Do postaci „pozytywnych” należą jeszcze Ksiądz i Biskup. A reszta? To mnie właśnie zastanawia. Jak pisze pani Kamała
w skład grupy wchodzą jeszcze: diabeł, żyd baba i kozy, a przed
wyruszeniem w teren grupa otrzymuje zezwolenie na „działalność” od miejscowego proboszcza. Przeczytałam to drugi raz, bo
myślałam, że źle zrozumiałam. Czyżby tradycja łącka kultywowała antysemityzm? Czy aprobata miejscowego księdza oznacza, że
kościół katolicki popiera przejawy antysemityzmu? A może nikt
z zaangażowanych w to „przedsięwzięcie” nie zauważył bolesnej
prawdy – przedstawienia postaci Żyda jako uosobienie krzywdy
i wszystkiego co złe. Bo jak inaczej wytłumaczyć postać żydowską
wśród osób, które symbolizują zło, to co najgorsze w naturze ludzkiej, to co brudne, czego należy się wystrzegać, tępić. Trudno w tej
sytuacji dziwić się reakcji polskich społeczności zgrupowanych np.
wokół pana Świtonia na oświęcimskim żwirowisku, skoro karmimy
się takimi stereotypami. A ile takich „tradycji” podtrzymujących
i usprawiedliwiających nienawiść do Żydów jest w innych rejonach
Polski? Pani Kamała pisze: „co roku jest to wspaniała uroczystość,
a zarazem radosne przeżycie dla każdego (warto i w tym roku
przyjechać do Łąki)”. Czyżby? Zostawiam to Państwu jako temat
do refleksji kiedy zobaczycie na ulicy kolorową grupę mikołajową:
Mikołaj, Ksiądz, Biskup, Diabeł, Żyd...
-agat-
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Fragment występu Zespołu “Pszczyna” w Bukareszcie

„Agatowi” do sztambucha
Z dużym rozczuleniem przeczytałem, przecierając ze zdumienia oczy list o Mikołajach z Łąki podpisany „Agat” w numerze
23/98 „Głosu”.
Szczególne moje zainteresowanie wzbudziła interpretacja
lubianego przez Łączan starego ludowego obrzędu i wyciągnięte
z tego wnioski.
Otóż drogi „Agacie”, a może Agato (?) nie wiem, bo list nie
był podpisany. Zwyczaj Mikołajów związany jest od setek lat z odpustem w tutejszej parafii, bowiem kościółek drewniany jest pod
wezwaniem św. Mikołaja. Co roku w grudniu wiele grup przebierańców wędruje dróżkami Łąki, odwiedzając poszczególne rodziny
i zagrody.
Obrzędowość ludowa kieruje się odwiecznymi kręgami: sacrum i profanum, a więc krąg boski, święty i krąg ludzkiej codzienności. W łąckim zwyczaju ten pierwszy krąg reprezentują święty
19

Mikołaj, biskup i ksiądz, ten drugi koza, diabeł, baba i żyd. Towarzyszą im małe kapele.
Pisanie o antysemityzmie Łączan w kontekście umieszczenia
żyda w towarzystwie baby czy kozy jest więc niepoważne. A już
akapit o zezwoleniu proboszcza i tym samym jego przewodniej roli
w tym procederze zakrawa na kabaret. Poleciłbym Ci Agacie przeczytanie mojego artykułu w „Polskiej Sztuce Ludowej” (Warszawa,
nr 4/73).
Pozostaje jednak poruszona w Twoim liście sprawa niechęci
do Żydów wśród ludu śląskiego, problemu, co do którego obowiązuje milczenie. Każde poruszenie, czy próba wyjaśnienia tego tematu otrzymuje etykietę antysemityzmu.
Otóż nie ma skutków bez przyczyn. A przyczyną tej niechęci do niektórych przedstawicieli narodu żydowskiego na Śląsku,
a właściwie do niektórych zawodów, jak karczmarze i lichwiarze,
był od wieków ich stosunek do ludu śląskiego. Znane są przykłady,
kiedy właściciel kopalni w zmowie z karczmarzem wypłacał dwóm
górnikom pensje w jednym banknocie. Ci musieli iść do karczmarza, aby go rozmienić, co wiązało się z obowiązkiem picia wódki,
czasami za całą wypłatę.
Rozpijanie społeczeństwa śląskiego, któremu tamę położyła
dopiero akcja antyalkoholowa księdza Ficka, pożyczanie pieniędzy
na lichwiarski procent, a następnie bezwzględne egzekwowanie
zwrotu przy pomocy sądownictwa pruskiego (co za przedziwna
wspólnota interesów) aż do zupełnego upadku całych śląskich rodów – to podstawowe źródła tej niechęci.
Nie można o tym milczeć, bo tylko prawda oczyści atmosferę
wokół domniemanego antysemityzmu na Śląsku.
Trzeba, drogi Agacie, dużo czytać na ten temat. Polecam listy
Jerzego Machalicy z Czechowic, pisma Jana Kupca, Karola Miarki,
ks. Stojałowskiego i szeregu innych. To da Ci odpowiedź na wiele
pytań, które nurtują nie tylko Ciebie.
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A. Spyra

***
Na zakończenie wspomnę, że to nie jedyny taki „zgrzyt”
o postaci Żyda w obyczajach ludowych.
Parę lat temu nasze media obiegła polemika o prastarym
zwyczaju na Podkarpaciu „Topienie Judasza”.
Pełne oburzenia głosy, artykuły i audycje liberalnych mediów potępiały w czambuł „rasistowski” obrzęd, w którym topiono przedstawiciela żydowskiej społeczności. Na wiosnę można
topić zimę, marzannę, dziada, ale nigdy nie Judasza.
Okropni są ci polscy włościanie, a ich zwyczaje po prostu
antysemickie. No więc dodam, że od setek lat śląski lud śpiewa
i tańczy „Żyda” z następującym tekstem:
„Szła Żydówka kole muru
rozloła se garniec żuru
Żyd sie śmioł, aż sie chwioł
czopka zdion, rzić wypion”
No po prostu brakuje mi już słów. Chyba pęknę ze śmiechu!
Aleksander Spyra
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