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Rola religii w kształtowaniu przestrzeni domu wiejskiego
Streszczenie
Religia wywierała ogromny wpływ na całokształt życia społecznego w kulturze polskiej wsi. Jej
oddziaływanie przejawiało się niemal we wszystkich etapach życia: obrzędach, obyczajowości, a także w
organizowaniu przestrzeni domostwa. Praktyki religijne wpisane w obręb obrzędowości domowej, tak istotne
w kulturze ludowej, są kategorią nadal istotną w życiu wsi. Do dziś zachowało się wiele z tych elementów i
rytuałów, co świadczy o tym, iż religijność domowa może być nadal uznawana za tradycyjną – związaną z
„wiarą ojców”.
Artykuł oparty na materiałach etnograficznych pokazuje proces kształtowania się prywatnego obszaru
zamieszkania człowieka w kulturze polskiej wsi. Praca nawiązuje do tekstu „Symboliczne przestrzenie
∗

domu” zamieszczonego w Zeszytach Naukowych PB nr 20 , w którym analizując rozważania XX filozofów:
M. Eliadego i G. van der Leeuwa, przedstawiam obraz domu, jako przestrzeni świętej sacrum.
Słowa kluczowe: dom, religia, tradycja, okno, stół, święty kąt, piec, drzwi, próg.

(...) Tożsamość kultury ludowej wyraża się w sposób charakterystyczny w
kategoriach sakralnych1. Religia miała istotny wpływ na całokształt życia, tak społecznego
jak i codziennego (indywidualnego) jednostki. Przenikała wszystkie sfery życia, ujawniała
się podczas pracy, świętowania, czy w zwyczajnych na pozór gestach. Znajdowała wyraz
również w organizowaniu przestrzeni mieszkalnej, która dla człowieka wierzącego była
obszarem świętym, otoczonym ogromnym szacunkiem i nakazami:
Do mieszkania, tj. do izby mieszkalnej odnoszono się dawniej z pewnym szacunkiem,
bo było ono według ludu nie tylko „przytuliskiem” dla rodziny, ale i pomieszczeniem
rzeczy świętych. Tu na ścianach wisiały obrazy Boga i świętych patronów: Agaty od ognia,
Mikołaja - od „dobytku” itd.; na stole leżał „śwenty chlebek”, a na kominie palił się
„śwenty Ogin” czy „św. Jachim”. W takim miejscu należało zachować się godnie2.
Człowiek odbierał przestrzeń swego domu jakościowo3. Nie była ona jednorodna i
homogeniczna.
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które wiązały się z czynnościami dnia codziennego. Kosmos domu, jak pisał Jan Bułat, to
obszar święty – bądź jako całość, bądź jako zbiór, czy system sakralnych miejsc;
dynamizm tej przestrzeni uwarunkowany jest opozycją sacrum pozytywnego i
negatywnego4. Daje się to zauważyć w podziale przestrzeni domu na strefę sacrum i
profanum, i związany z tym rozkład i hierarchia sprzętów i mebli, z których każdy miał
inne, symboliczne znaczenie i wyznaczany był odmiennymi praktykami magicznymi. Dom
w każdym momencie „bycia” w nim i doświadczania go, w miarę nadawania mu wartości,
znaczeń i symboli, stawał się przestrzenią bezpieczną i swoją – swoistym symbolem
intymności. Już podczas zakładzin ujawniają się kolejne odsłony symbolu.
Wyznaczenie miejsca pod jego budowę, związane było z wytyczeniem granic,
konturów, ram bezpieczeństwa, czyli otoczeniem (okrążeniem, opasaniem) potencjalnego
terenu. Zwracają na to uwagę D. i Z. Benedyktowiczowie, którzy rytuałowi ruchu
obrotowego w konstruowaniu przestrzeni przypisują znaczenie kosmiczne. W kulturze
tradycyjnej otoczenie jakiegoś terytorium wiązało się było z jego odczarowywaniem,
przepędzaniem złych mocy, przyporządkowaniem i oswojeniem. Innymi słowy,
modelowaniem przestrzeni znanej i uporządkowanej. Kierunek obchodzenia domu zgodny
był z kierunkiem pozornego ruchu Słońca. (....) To znaczenie ruchu obrotowego odsyła nas
do kosmogonii, do punktu, w którym zaczęła się historia, zaczęło się „dzianie”.
Usytuowanie go na nowym obszarze, zakreślenie jego granic oznacza wyrwanie tego
obszaru bezczasowemu chaosowi i wprowadzenie go w dynamikę kosmosu5. Dom staje się
wówczas przestrzenią idealną – Kosmosem, powołaną i wyodrębnioną z chaosu,
zapewniającą łączność i mediację z sacrum, którą buduje sobie człowiek na podobieństwo
boskie. Zbigniew Dalewski nazywa go uniwersalnym punktem odniesienia, gdzie możliwy
jest kontakt zarówno z górą, jak i z dołem. Powstawanie i zakładanie domu było więc
częścią struktury magiczno - wierzeniowej, dzięki której możliwa była orientacja
człowieka w całym systemie przestrzennym.
Etnografowie zwracają również dużą uwagę na symboliczne znaczenie cyfry cztery
w strukturze całego domostwa (cztery węgły, cztery ściany). Zastosowanie jej widoczne
jest chociażby w opowieściach o stworzeniu świata i odnajdywaniu się w nim, jak cztery
strony (świata), czy cztery pory roku. Poczwórna struktura domu umożliwia określenie
właściwej wartości danego fragmentu przestrzeni, każdego elementu rzeczywistości w
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zależności od jego położenia względem stron domu6. Cyfra cztery w odniesieniu do
czteroelementowego planu domostwa wprowadza zatem zasadę organizacji i ładu.
Człowiek w obrębie swoich czterech ścian czuł się bezpiecznie, wszystko tam było mu
znane, możliwe do opanowania i ogarnięcia. Jego dom wyznaczał mu porządek świata,
ponieważ stanowił odbicie świata boskiego.
Rytuał zakładzin wiązał się z szeregiem zabiegów magicznych i całą warstwą
obrzędowości, które miały przynieść domostwu szczęście i dobrobyt, a rodzinę w nim
zamieszkującą chronić od zła. Należało do nich, m.in. kładzenie chleba, lub kupek żyta w
czterech węgłach przyszłej chaty albo pod zrębem w miejscu przyszłego świętego kąta.
Gospodarz wnosił między podwaliny budowanego domu chlebną dzieżę, odwracał ją, a na
dnie zasłanym obrusem gospodyni zostawiała jadło i napitek7.
Przy budowie domów (…) zakładają chleb, różne poświęcone przedmioty, aby im
nigdy chleba nie zabrakło i aby złe nie miało do domu przystępu8. Samej przeprowadzce i
wchodzinom towarzyszyły również przedmioty o znaczeniu sakralnym:
Na Ukrainie wprowadzenie się do nowego domu odbywało się uroczyście, jako tzw.
„obchiszczyny”. Wnosi się więc na sam przód obrazy i zawiesza w kącie, pod nimi na
pokuti stawia się dzieżę chlebną, na stole zasłanym obrusem kładzie bochenek chleba i
drobinę soli9. Przedmiotem, który pojawiał się dość często podczas powstawania domu był
chleb. Traktowany jako symbol ciała Chrystusa, łącznik z Bogiem i źródło pomyślności, w
kulturze ludowej posiadał właściwości antydiaboliczne10, chroniące od zła. W
doświadczaniu przestrzeni domostwa mediacyjna symbolika chleba ujawnia się w bardzo
wielu sytuacjach, o których mowa będzie w dalszej części.
Jak podają D. i Z. Benedyktowiczowie podczas wznoszenia domu, już podstawowe
elementy i części, jak węgły, belka stropowa, czy okno, tworzą jego wizerunek, jako
całości. Widać to tym wyraźniej w zwyczajach zakładzinowych, w których dom jeszcze nie
został materialnie, fizycznie wzniesiony i ukończony, a już istnieje, gdy kładzie się chleb w
jego węgły, słowa ewangelii w jego przyciesie, (…) gdy po „zaciągnięciu czterech tramów
na fundament, upiecze się chleb i przynosi stół, który stawia się na placu prosto okna
(przyszłego), na stole kładzie obrus a na nim chleb, sól, gorzałkę; gdy po zakończeniu
futryn zaprasza się sąsiadów na poczęstunek, i gdy po dokonaniu obrzędowych czynności
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na rozrzuconych belkach przyjmuje się sproszonych gości wódką i kołaczem11. Analiza
każdej części z osobna, która jest nią już „sama w sobie” pokazuje syntezą całego domu.
Związek człowieka, z przestrzenią którą zamieszkiwał nie polegał jedynie na
wykonywaniu powszednich działań praktycznych. Cały, tworzony przez niego świat
nasycony był pośrednio poprzez symbole i znaczenia, dlatego ukazując obraz wnętrza
mieszkania i jego strukturalne elementy, skupię się na odsłonięciu tej właśnie symboliczno
– religijnej warstwy jego użytkowania.
Codzienne życie rodzinne w domu wiejskim koncentrowało się głównie w izbie, i w
kuchni. Dlatego, jak pisze J. Bułat wziąć można w nawias istniejącą różnorodność
rozplanowania wnętrza chałup i uznać, ze kuchnia na poziomie symbolicznym reprezentuje
całość domostwa, że jest jego właściwym wnętrzem12. Główną zasadą urządzania izby było
grupowanie obok siebie wszystkich sprzętów o podobnym przeznaczeniu, ustawianiu ław
przy ścianach i pozostawianiu wolnego środka. Już w samym rozstawieniu sprzętów i
mebli rysuje się wyraźny podział przestrzeni na strefę codziennego użytkowania, jak: piec,
drzwi czy ławy stojące przy drzwiach, i miejsca, których użytkowanie wymagało
specjalnej oprawy symboliczno - obrzędowej, zrytualizowanych działań i rugowane było
odpowiednimi nakazami, jak: stół, święty kąt, czy okno. W każdej chacie jest Boh i Czort.
Boh włada jedną połową domu, a Czort drugą13. Innymi słowy wnętrze izby nie było
jednorodne. Konstruowane było według zasad religijnych, gdzie opozycja sacrum, do
profanum była dość istotna. Jednak doświadczanie każdego z tych miejsc w kulturze
ludowej wiązało się z organizacją świata znaczeń i symboli, które wbudowane były w
życie codzienne człowieka.
Taką symboliczną rolę spełniało bez wątpienia okno, które wyłączone ze strefy
powszedniości i codziennego użytkowania, naznaczone było obecnością transcendencji i
metafizyki, gdyż wiązała się z nim idea przenikania domu ze światem zewnętrznym,
obcym, nieznanym. Pozwalało oglądać i postrzegać to, co znajduję się poza bezpieczną
przestrzenią mieszkania i stanowiło jednocześnie granicę, przez którą odbywał się
przepływ energii na różnych poziomach Kosmosu. Okna wiążą dom nie po prostu z
pozostałym światem, lecz ze światem zjawisk i procesów kosmicznych, takich jak słońce
(księżyc), strony świata, krajobraz, następowanie po sobie światła i ciemności, dnia i nocy,
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zimy i lata14. Być może dlatego, że było miejscem mediacji z zaświatami, wiązało się z nim
szereg praktyk i zakazów:
Oknem (...) nie należy wchodzić do mieszkania ani zeń wychodzić15. Do tego służyły
drzwi, które w tym kontekście uzyskiwały status przejścia właściwego w porządku
codziennym16.
Nie wolno było stawiać na oknie niczego „nieczystego”, wylewać przez nie wody,
pomyj, wyrzucać śmieci, pluć, ponieważ przez okno Matka Boska do chaty wchodzi, pod
oknem Anioł Stróż17, albo Przez okno podać – tyle co Bogu podać18. Bardzo często właśnie
dlatego na oknie zostawiano pokarm dla dusz zmarłych, czy domowych opiekunów.
Lokalizacja stołu w bezpośrednim kontakcie z oknem, naturalnie zespala te elementy
przestrzeni i przypisuje je do strefy wyobrażeń pozazmysłowych i magicznych.
Stół był elementem wyposażenia, którego sakralny charakter przejawiał się niemal w
każdym etapie egzystencji domu. W kulturze ludowej używany był do codziennych prac i
posiłków dopiero od XIX wieku. Wcześniej traktowany był jako miejsce święte.
Ustawiany w świętym kącie, skupiał życie rodzinne podczas uroczystości obrzędowych i w
ważnych momentach. W sposób naturalny kojarzy się z pożywieniem („stołować się”)19, a
jego symbolika nieodzownie łączy się z chlebem, jako ciałem Chrystusa. Zasłany białym
obrusem, na którym często ustawiano krzyż, w niektórych miejscach był wręcz nazywany
tronem, czy ołtarzem Boga20. (…) Wieśniak szacunek dla stołu tłumaczył tym, iż jest on
„przypominkiem Stołu Pańskiego (...) W nowszych czasach pobożniejsi ludzie przez
ustawienie na nim krzyża bądź obrazka jakiegoś szczególnie czczonego świętego patrona,
a po obu bokach gromnic stwarzali istotnie ze stołu domowy ołtarzyk21. Nic więc
dziwnego, że miejsce, w którym stał stół nazywano świętym kątem lub pokuciem. Był to
kąt nasycony szczególną świętością, miejscem kultu domowego. Tu nad stołem wisiały
święte obrazy, tu skupiało się życie rodziny, tutaj modlono się i kontakt z sacrum ujawniał
się najmocniej. (…) W wigilię Bożego Narodzenia gospodarz stawiał snop żyta, a
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gospodyni na stole „kucję”, którą spożywali wszyscy domownicy (...) tutaj podczas
ważniejszych uroczystości zasiadali starsi rodu i specjalnie honorowani goście22.
Tradycyjnie urządzano pokuć w kącie pierwszym z lewej strony, najbliższym wschodu
słońca. Gospodarz robił prostą, niekiedy zdobioną trójkątną półeczkę. Powinna była być
to pierwsza czynność przy wprowadzinach do nowej chaty. Najpierw wznoszono obraz,
potem stół23. Źródło znaczenia wyrazu pokuć, jak podaje W. Załęski ma nierozerwalny
związek z kutią – tradycyjną potrawą wigilijną robioną z maku, miodu i pszenicy. Ale
przywołuje on także postać „kutnego boga”, który w mitologii słowiańskiej był opiekunem
domowników, dawcą szczęścia i dobrobytu, któremu podczas wigilii albo wprowadzania
do nowego domu gospodarz pozostawiał jedzenie, aby ochraniał jego rodzinę od złego.
Święty kąt wraz ze stołem z punktu widzenia magicznej struktury domu pełniły rolę
ochraniającą, utrzymującą Kosmos przeciw Chaosowi24, a święte obrazy, krzyż, i leżący na
stole chleb to nic innego, jak elementy kreacyjne, nawiązujące do stworzenia świata
(Kosmosu). Widać to chociażby w przestrogach, aby nie kłaść chleba na stole odwrotną
(wypukłą) stroną, bo Jak chleb przewrócony znaczy, że gospodarstwo się przewraca, idzie
na opak25. Inny zakaz mówi aby nie siadać na stole, by nie znieważyć kładzionych na nim
darów bożych26. Dodatkowe formy posługiwania się stołem w działaniach rytualnych
dawała jego mobilność (można go było wysunąć na środek izby, czy wynieść z domu):
Podczas burzy wynoszą przed okna łopatę chlebową, obok niej stawiają stół, na którym
znajduje się bochenek chleba, a w izbie zapalają gromnicę, wszystko to ma uchronić dom
przed piorunami27.
Odwołania do aktu stworzenia widoczne są w każdej niemal uroczystości
obrzędowej: narodzinach, ceremonii pogrzebu i weselu. W tej ostatniej daje się zauważyć
istotną rolę stołu, jako wyznacznika obszaru swojskości. Nie bez przyczyny stawiano go
zawsze w centrum izby, ponieważ środek w uporządkowanej przestrzeni świętej był swego
rodzaju łącznikiem ze strefą sacrum. Na czas spełniania obrzędu miejsce, w którym
ustawiono stół nie jest po prostu środkiem izby, ale środkiem obrzędu, a zatem – środkiem
świata28. Przy stole zasiadał gospodarz i honorowi goście weselni, natomiast osoby
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nieproszone, przypadkowe tzw. folwarcznych29 sadzano przeważnie na ławie koło drzwi, a
więc po stronie przeciwnej do świętego kąta i stołu, co w strukturze przestrzeni chaty
przypisuje ich do kategorii obcych, „nie z tego świata”. Jeśli więc spojrzeć na stół i
folwark z punktu widzenia podziału przestrzeni w izbie czy pomieszczeniu, w którym
odbywa się wesele, ich usytuowanie określić można opozycją: centralne – peryferyjne30.
Osoby zaliczane do kategorii obcych nie miały prawa przekroczyć określonej strefy
izby, wyznaczanej przeważnie przez próg, który stanowił punkt graniczny między sacrum,
a profanum, „swoim”, a „obcym”. Również swat i kawaler, przed weselem nie przekraczali
progu, ani pierwszej belki stropowej domu. Dopiero zaproszeni do stołu (przez
gospodarzy) stawiali na nim wódkę i zaczynali właściwą rozmowę (…) Gdzie indziej znów
swatowie kładli cały bochen chleba ma stole. Jeśli następowała zgoda, rodzice dziewczyny
przekazywali ten chleb córce, ona zaś kładła go na tragarzu (główna belka podtrzymująca
strop; na niej składano Biblię itp. ważne i święte przedmioty), gdzie leżał już do zaręczyn31.
Znakiem oswojenia, jak podaje H. Szewczk-Wierzbicka było zawsze przemieszczenie się w
obrębie przestrzeni wiejskiej izby, a więc zaproszenie nieznajomych w pobliże stołu, do
domowników. Podczas samego obrzędu weselnego panna młoda stawała przy piecu, skąd
wygłaszała mowę, podczas gdy młody zajmował miejsce obok stołu. Nie jest to
przypadkowe, ponieważ piec w kulturze ludowej kojarzony był ze sprzętem typowo
kobiecym, w przeciwieństwie do np. męskiej ławy.
Piec, czyli domowe ognisko, znajdował się w strefie czynności codziennych,
gotowania, pieczenia. Jednak jego powszedniość i praktyczność w mikrokosmosie
wiejskiego

domu

nie

funkcjonowała

autonomicznie

względem

całej

warstwy

symbolicznej. Ognisko było bowiem miejscem tajemnym, otwierającym przed ludźmi
perspektywę kosmiczną. Poprzez swój osiowy charakter i zakończenie kominem pełniło
rolę windy32, łącznika trzech światów: ziemskiego – na ziemi, boskiego – w górze i
diabelskiego – w dole. Jako mediator z zaświatami i kosmosem piec chroniony był przez
odpowiednie nakazy: nie wolno było go zanieczyszczać śmieciami ani pluć weń (…) a przy
rozpalaniu i gaszeniu trzeba go było przeżegnać33. Nierozerwalnie powiązany był on z
wypiekiem chleba. Czynności tej przypisywano znaczenie magiczne, gdyż przemiana
ciasta w chleb możliwa była jedynie przy obecności sił boskich. Po wyjęciu z pieca, chleb
29

Tamże, s.40.
Tamże, s.42.
31
Kubiak I., K., Chleb w tradycji ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , Warszawa, 1981, s.68.
32
Tamże, s.127.
33
Tamże, s.170.
30
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należało naznaczyć znakiem krzyża (oswoić) po jego wypukłej stronie, co kończyło proces
wypieku. I w tym przypadku spełnia się rola kreacyjna kolejnego elementu domu, gdzie
nieopanowane, nieczyste, surowe zmienia się w opanowane, czyste (...)34
Wszystko, co nieczyste i nieznane, wiązało się z tym co poza, na zewnątrz. Świat
zewnętrzny był dla człowieka wierzącego światem niepoznanym i nieodgadnionym, gdzie
czyhało na niego niebezpieczeństwo, w przeciwieństwie do intymnej, doskonałej
przestrzeni domu. Miejscami styku dwóch światów, a tym samym punktami granicznymi i
wyznacznikami nieciągłości przestrzeni były drzwi i próg. W sposób naturalny wiązały
się one z ideą wejścia i wyjścia, której przypisuje się wysoki stopień semiotyczności35. Jak
podaje Bajburin zaznaczają początek (wejście) i koniec (wyjście) przebywania w domu, a
tym samym początek i koniec życia człowieka: Kiedy niemowlę przynoszą z cerkwi, to
kładą je na parę minut na próg chaty, aby uświęcić dziecko przez próg36. Podczas
wyprowadzenia zwłok następowało pożegnanie zmarłego z domem, trumną uderzano
trzykrotnie o ten sam próg (...) uderzano trumną o drzwi. Kiedy wynoszono trumnę,
kładziono siekierę pod próg, „aby nie wlazło do izby nieszczęście”37. Miejsca te były więc
naznaczone magicznie, a przekraczanie ich, zwłaszcza przez osoby obce wymagało
odpowiedniego zachowania. Próg na przykład, traktowany był jako miejsce przystanku i
zatrzymania się, linię graniczną, oddzielającą przestrzeń prywatną, swoją, od chaosu z
zewnątrz. Już rozmowa z kimś zza progu, niezaproszenie kogoś do domu sytuowały tę
osobę nie tylko w skali społecznej, ale też i przestrzennej38. Przekroczenie granicy
prywatności przez wkupienie się w łaski gospodarzy (wódką, jak to miało miejsce podczas
wesela, chlebem, czy nawet pozdrowieniem: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus) i
przejście dalej do wnętrza, równoznaczne było z oswojeniem osoby i zaproszeniem jej do
swojego świata.
Analizując strukturę i urządzanie domu w tradycji ludowej, nie sposób jest pominąć
czynników religijnych. Obok różnorodności świata niebios, na których czele stoją istoty i
przedmioty boskie związane z koncepcją chrześcijańską (Bóg, Matka Boska, aniołowie,
chleb), mamy do czynienia z całym szeregiem postaci, zjawisk, czy wierzeń wywodzących

34

Dalewski Z., ZAKŁADZINY: OBRZĘD I MIT o słowiańskich zwyczajach i wierzeniach związanych z
budową domu i zakładaniem miasta, Konteksty nr 4, 1990, s.18.
35
Bajburin A.K., W sprawie opisu struktury słowiańskiego rytuału budowniczego, Konteksty nr 3, 1990, s.64.
36
Tamże, s.65.
37
jak podają Benedyktowicz D., Z., Symbolika domu w tradycji ludowej (cz. II), Konteksty nr 4, 1990, s.9,
powołując się na Dzieła Wszystkie Oskara Kolberga, t 10, Poznańskie, s.78.
38
Kubiak I., K., Chleb w tradycji ludowej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , Warszawa, 1981, s.134.
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się jeszcze z czasów pogańskich. Te dwie warstwy nie wykluczają się jednak, a wręcz
przeciwnie - wzajemnie się uzupełniają i dopełniają.
Prywatny obszar życia człowieka dzielił się na dwie opozycyjne strefy. Pierwsza z
nich, była terenem życia codziennego. Tam, to co sakralne, przejawia swą moc (...)
poprzez obrzędy39. To czołowe sprzęty, stanowiące kwintesencję domu: okno i stół,
których użytkowanie, jak podaje Jan Bułat wiązało się z zamieszkaniem symbolicznym40, i
piec i drzwi, przypisane do przestrzeni świeckiej, jednak również przesycone warstwą
znaczeniowo-wierzeniową i praktykami magicznymi względem codziennych czynności.
Druga, to nieokreślona dziedzina, dziedzina świętości niezorganizowanej41, która
znajdowała się poza jego granicami. Widoczna izolacja i wyłączenie domu ze świata
zewnętrznego, który wiązał się z tym, co nieznane, tajemnicze i obce sprawiają, że dla
człowieka wierzącego, sam w sobie stawał się on najważniejszym miejscem na Ziemi –
centrum świata. Zakładany i tworzony na podobieństwo boskie, był przestrzenią
uporządkowaną i zorganizowaną – Kosmosem. Wierzenia, obrzędy i rytuały uczestniczące
w codziennej przestrzeni domowej, wymuszały szacunek, umożliwiały obcowanie z
sacrum, zapewniały szczęście i pełniły rolę ochraniającą. Organizacja wnętrza i
wykorzystanie w niej podstawowych elementów wyposażenia, mających zastosowanie
symboliczno-kreacyjne, jak stół (ołtarz), czy piec (otwarcie i kontakt z górą), było niczym
innym, jak nawiązaniem do obrazu domu bożego i biblijnego dzieła stworzenia świata.
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The influence of religion in organising the space of the country house
Summary
The theme of this article is showing the sacral space of a rural house. The religion had a
significant influence on human life. It appeared in every part of his life: ritual situations, and
everyday inhabited space. The house was divided into the profanum and sacrum sphere. First
of them was connected with everyday duties related to the main home implements such as: a
window, a table, a stove and a door. Their usage concerned spiritual rituals. The second
sphere was located outside the house where everything was unknown and unfamiliar. This
essay aims at presenting the influence of religion and faith on organising the interior of the
house as a crucial element of the Polish rural culture. My work is based on ethnographic
sources.
key words: house, religion, tradition, window, table, stove, door, threshold
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