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BOGuSŁAW SŁAWOMIR KUNDA 

Z POLSKICH BADAN FOLKLORYSTYCZNYCH 
NA ŚLĄSKU CIESZYNSKIM (SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU 
KULTURALNO-OŚWIATOWEGO W CZECHOSŁOWACJI) 

Śląsk Cieszyński, w tym jego czeska od r. 1920 część, był od dawna 
przedmiotem zainteresowań miłośników kultury ludowej - przyjąć moż
na, że folklorystyka cieszyńska istnieje, podobnie jak warszawska, od 
początku XIX w. Stąd jej dorobek jest olbrzymi, ale cokolwiek przy
padkowy i jednostronny, był bowiem produktem indywidualnych, nie
skoordynowanych upodobań poszczególnych badaczy i zbieraczy lub wy
nikał z ich wyobrażeń o misji, jaką na tym terenie powinny pełnić 
badania kultury ludowej (m.in. dostarczanie argumentów za słowiań
skim, a następnie polskim lub czeskim charakterem tej ziemi). W celu 
przeciwdziałania tej przypadkowości w listopadzie 1965 r. powstała przy 
ZG PZKO w Czechosłowacji Sekcja Folklorystyczna, która postawiła 
przed sobą następujące zadania: 

1. zbieranie i rejestracja materiałów ludoznaw.czych na obszarze cze
skiej części Sląska Cieszyńskiego; 

2. opracowanie wszelkich przejawów kultury ludowej tego obszaru;
3. popularyzacja i upowszechnianie tradycji ludowej tego obszaru

przede wszystkim między jego mieszkańcami; 
4. praca samokształceniowa członków Sekcji, prowadzona w ramach

kursów oraz seminariów folklorystycznych i etnograficznych. 
W pracach SF brały lub biorą udział następujące osoby: Wiesława 

Branna, Czesław Curzydło, Eugeniusz Fierla (ur. 1910), Gustaw Fierla 
(1896), Anna Filipek {1950), Ilona Fryda, Teofil Hrabiec (1906-1971), 
Renata Huczała, Daniel Kadłubiec (1937; przewodniczący SF od zało
żenia do wiosny 1975 oraz od 1977 do chwili obecnej), Wacław Kłapsia, 
Alfred Kocur (1905), Jan Korzenny senior (1897-1979), Aniela Kupiec 
(1920), Józef Łysek (1911-1977), Ewa Milerska (1915), Władysław Mły
nek (1930), Władysław Niedoba (1914), Rudolf Ochman (1904), Anna 
Ondrusz, Józef Ondrusz (1918), Adam Palowski, Karol Piegza (1896), 
Edward Porwolik, Bronisław Procner (1929), Brunon Rygiel, Emilia 
Rzońca, Alojzy Strządała, Antoni Szpryc, Jan Józef Szymik (1930), Wan-



580 Bogusław S. Kunda 

da Szymik, Anna Wacławik (1923), Jan Waloszek (1896) - łącznie 32 
osoby. Większość z nich to nauczyciele, niektórzy już na emeryturze, 
ale w ostatnich latach przybyło kilka osób młodszych. Ich praca ma 
charakter absolutnie bezinteresowny - przeznaczają na nią swój wol
ny od zajęć zawodowych czas, często urlopy, a jedyną formą gratyfi
kacji są - niewysokie zresztą - honoraria za publikacje w prasie lub 
wydawnictwach zbiorowych. Być może dlatego niektóre ważne, ale wy
magające wielkiego nakładu pracy przedsięwzięcia SF nie zostały jesz
cze zrealizowane: wymienić tu przede wszystkim należy zapowiadany 
na rok 1977 Słownik folklorn cieszyńskiego, który miał obejmować ok. 
700 haseł, a także zbiorową monografię cieszyńskiej plastyki ludowej, 
zapowiadaną jako już przygotowywaną do druku w 1975 r. 

Mimo to piętnastoletni okres istnienia SF przyniósł jej spory doro
bek. Od 1968 r. wydaje ona „Biuletyn Ludoznawczy", w którym człon
kowie sekcji publikują swoje prace. Wychodzi on w nakładzie 80 egz. 
jako maszynopis powielany. Początkowo „Biuletyn" miał charakter lu
źnego zbioru prac paranaukowych i literackich 1 (bo SF zrzesza także 
pisarzy ludowych, jak np. poetki Filipek, Kupiec, Milerska), z czasem 
jednak ewoluował w kierunku numerów monograficznych, zwłaszcza 
w tych edycjach, które - zgodnie z uchwałą SF - poświęcone zostały 
zmarłym jej członkom 2

• Ostatni z dotychczas wydanych „Biuletynó\v" 
miał również charakter monograficzny i zawierał scenariusze wido,,:isk 
ludowych, opracowane przez Annę Wacławik (1979, nr 10) 3

• Zeszyt ten 
wydany został w nakładzie 120 egz. i rozesłano go - w związku z pro
klamowaniem przez PZKO roku 1981 Rokiem Kultury Ludowej - do 
wszystkich k;ół terenowych Związku. Zawarty w nich materiał winien 
być - zgodnie z zamierzeniami ZG - wykorzystany w pracy Kół. 

Inną formą upowszechniania wyników pracy SF są „Zeszyty Ludo
znawcz�" 4• Zeszyty nr 1, 4, 8 poświęcone zostały kolejnym pięcioleciom 

1 Oto np. treść „Biuletynu'' nr 1: J. Broda, Etnograficzne prace dra A ndr::eja
Cźncialy; L. Brożek, Sze§ć listów Jana Karłowicza do dra Andrzeja Cincfoly;

G. Fi er I a, Strój i jego części w naszych pieśniach ludowych; D. Kadłub i e c, 

Na Buczu zapadł się kościół; K. Pieg z a, O uprawie i przeróbce lnu; A. \\� a

w ros z, Gorsko zaplata; J. O n dr us z, Dwa dodatki do Przysłów clra Andrzeja

Cincialy; te n że, Folklorystyczny fragment brulionu Jana Kubisza: te n że, Bi

bliografia Ogniwa i SzyndzioMw; te n że, Nowości wydawnicze z zakresu lHciD

znawstwa.
2 Teofilowi Hrabcowi poświęcono nr V, Adamowi Wawroszowi nr VII, Lud

wikowi Brożkowi nr VIII; poza tym nr VI poświęcono Karolowi Piegzie z okazji 
75 rocznicy urodzin. 

s Bań.korze, Inscenizacja piosenki .,Listeczku lipowy", Łuskani fazoli, Koc 

pierwszomajowa, Obrzęd dożynkowy, Po gojiczku, Porządki i mikołaje, Wesele 

cieszyńskie. 
4 Cudze chwalicie-swego nie znacie (1970); 2. K. Pieg z a, Ceramika cie

szyńska (1971); 3. J. O n dr us z, Proza ludowa górników karwińskich (1974);
4. Hej, koło Cieszyna (1975); 5. G. Fi erl a, Strój cieszyński (1977); 6. K. Pieg z a,
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SF - nry 4 i 8 zawierają m.in. zestawioną przez J. Ondrusza Biblio
grafię prac członków Sekcji; nr 4 od początku działalności danego auto
ra na polu kultury ludowej (np. wspólne prace E. Fierli i K. Piegzy od 
roku 1936) do końca 1974 r.; nr 8 za lata 1975-1979 5

• Niektórzy człon
kowie SF wydali własne książki U, czasem szeroko odnotowane w prasie 
czeskiej, polskiej i słowackiej, a wszyscy w zasadzie publikują w miej
scowej prasie polskiej (,,Głos Ludu", ,,Zwrot", czasopisma dla dzieci: 
,,Gazetka Pioniera", ,,Ogniwo", ,,Jutrzenka") oraz corocznym ,.Kalen
darzu Śląskim". 

Do swoich największych osiągnięć zalicza Sekcja dwa tomy zbioro
wej monografii Płyniesz Olzo, stanowiącej „zarys kultury duchowej 
ludu cieszyńskiego" (t. I, Ostrava 1970, ss. 222; t. II, Ostrawa 1972, 
ss. 287). Wydawnictwo to spotkało się z przychylnym, a czasem wręcz 
entuzjastycznym przyjęciem recenzentów; np. recenzent „Kwartalnika 
Opolskiego", stwierdzając, że jest to pierwszy tego rodzaj u zarys. na 
który nie zdobyły się dotychczas pozostałe części śląska, zamyka swoje 
uwagi „smętną refleksją: czy nasze Instytuty śląskie nie powinny po
myśleć o podobnych monografiach w odniesieniu do pozostałych części 
Śląska"'. 

Publikacje to jeden nurt popularyzacji wyników pracy SF. Xurt 

Nakrycia głowy kobiet cieszyńskich (1979); W. Młynek, Koło, koło mly1iski 
(1979; zbiór tekstów folkloru dziecięcego); 8. Już się rozlega miły głos (1980). 

s Trudno nie traktować jako uwagi krytycznej wobec tych bibliografii faktu 
nieuwzględnienia w nich prac jednego z najbardziej interesujących folklory$tów 
Zaolzia, Władysława Sikory. Wprawdzie Sikora nie jest członkiem SF, ale jego 
prace z dziedziny właśnie folklorystyki i historii (tn.in. w przygotowywr,nym 
obecnie przez wyd. Sląsk tomie esejów) należą do najciekawszych i były publi
kowane m.in. w „Biuletynie Ludoznawczym". Trudno też pominąć niektóre prace 
Jana Rusnuka i Henryka Jasiczka, ro.in. współautora Płyniesz Olzo, czy utwory 
gwarowe tego ostatniego (np. cykl felietonów Jonek z Pohybu mo głos). 

t D. Kadłubiec, Gawędziarz cieszyiiski Józef Jeżowicz, Profil, Ostrava 1973, 
s. 444; E. Mi 1 er ska, A. Kup ie c, A. Fi 1 i pe k, Korzenie, Profil, Ostrava 1980
(zbiór wierszy gwarowyc:h); J, O n dr us z, Godki ś!qskie, Cz. Cieszyn 1956; Ostra
va 1973, 1974, �977; te n że, Przysłowia i powiedzenia ludowe .. ze Sląska Cieszyii
skiego, Cz. Cieszyn Hł54, s. 161; te n że, Przysłowia i przymówiska ludoue ze
S!q.ska Cieszyriskiego, Wrocław 1960, s. 340; te n że, Śląskie opowieści ludowe,
Ostrava 1963, s. 164; K. Pieg z a, Echa spod Kozubowej, Cz. Cieszyn 1974 (ma
szynopis powielany, zbiór wierszy gwarowych); te n że; Kozubowa 1928-1938,

Frysztat 1938, s. 40; te n ż e, Malarze śląscy. Garść wspomnień pośmiertnych o ruch,
którzy u milo wali sztukę, Cz. Cieszyn 1937; te n że, Opowiadania beskidzkie, Ostra
va 1971; te n że, Sękaci ludzie, Ostra va 1960; 1979; te n że Echa spoci hałdy
(Wspomnienia i wiersze), Cz. Cieszyn 197'5; A. W a w ros z, Na śćmiyuku. Cz.
Cieszyn 1959; te n że, Z naszej nalepy, Ostrava 1969; te n że, Z Adamowej dzichty,
Ostrava 1977: zob. też. przyp. 4.

1 J. P oś pie c h, Zarys monografii folklorystycznej śląska Cieszńskiego (Kwar
talnik Opolski. 1973, nr 3); por. też: V. Ga sp ar i ko va, ,,Slovensky Narodopis", 
1�73, s. 666-668; L. Herbst, ,,Literatura Ludowa", 1972, nr 1; J. N. i - S-, 
,,Tesinsko", 1974, nr 2. 
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drugi to różnego rodzaju imprezy urządzane przez poszczególne koła 
lub centralnie, przez Sekcję, w różnych miejscowościach Zaolzia. Im
prezy w kołach to przede wszystkim odczyty członków Sekcji. Imprezy 
organizowane centralnie to Dni Folkloru, od 1969 roku urządzane wspól
nie z Jesiennymi Seminariami Folklorystycznymi 8, w czasie których 
występują m.in. pezetkaowskie zespoły folklorystyczne, Wiosenne Se
minaria Folklorystyczne, indywidualne wystawy prac lub zbiorów po
szczególnych członków SF 9

• W seminariach brali udział naukowcy czes
cy (O. Sirovatka), słowaccy (V. Gasparikova) i polscy (A. Dygacz, E. Oz
gowicz, D. Simonides). Członkowie Sekcji biorą też udział w imprezach 
w Polsce rn.

Członkowie SF traktują swoją działalność niezwykle poważnie, jako 
swego rodzaju posłannictwo, co widać m.in. w stylistyce ich wystąpień. 
,,\Vszystkich bowiem członków naszej sekcji - pisze Jan Szymik -
powinna cechować żarliwość działania na polu ludoznawstwa i bezinte
resowne oddanie się sprawie cieszyńskiej kultury ludowej" 11• U pod
staw ich działalności leży m.in. przekonanie, że nieznajomość kultury 
ludowej zubaża współczesnego człowieka - więcej: jest sprzeniewie
rzeniem się przez niego pewnym niezbywalnym pow-innościom. Nie zna
jąc jej [kultury ludowej - B.S.K.] - pisze Szymik � zaczynamy 
lekceważyć to, z czegośmy wyszli i w czym wyrośli. Stąd też wywo
dzi się mylny czqsto pogląd na kultur<, ludową jako na anachronizm, 
co jest oczywistym błędem i niedorzecznością. Kultura ludowa w pań
stwie socjalistycznym, gdzie rządzi lud, powinna stać się jednym 
z podstawowych elementów działalności kulturalno-oświatowej. Chodzi 
nam oczywiście o to, żeby cieszyńska kultura ludowa nie była tylko war
tością muzealną, ale żeby stała się częścią naszego życia społecznego" '2• 

s Imprezy te odbyły się: Ołdrzychowice {1968, 1969), Łomna Górna (1968),
Jabłonków (1969, 1970, 1974), Cieszyn (1970), Cz. Cieszyn (1972 - dwukrotnie, 
1975), Łomna Dolna (1971, 1973), Ligotka Kameralna (1970, 1973), Nowy Bogumin
(1971), Nydek (1974), Lutynia Dolna (1976), Guty (1977), Milików (1978, 1979).

9 Wiosenne Seminaria Folklorystyczne: Łomna Dolna (1975), Cz. Cieszyn (1978,
1979); Wystawa z okazji 50-lecia zbieractwa K. Piegzy (Jabłonków 1970); Wysta
wa obrazów G. Fierli i K. Piegzy (Ligotka Kameralna 1970); Zdjęcia i eksponaty 
kultury materialnej ze zbiorów K. Piegzy (Ligotka Kameralna 1973); Obrazy i gra
fiki K. Piegzy związane z folklorem Jabłonkowa i okolic (Jabłonków 1974). 

10 Regularne uczestnictwo w „Sabałowych bajaniach" w Bukowinie Tatrzai1-
skiej; Ogólnopolski Przegląd Gawędziarzy Regionalnych, Zabrze 20-22 X 1978

(I miejsce - W. Młynek, II - A. Filipek, wyróżnienie - J. Szymik); Kurs
Folkloru Polskiego dla Polonii Zagranicznej w Toruniu: 1979 - E. Milerska 
i R. Huczała, 1980 - R. Huczała, J. Szymik. Odnotować należy również bliską
współpracę z folklorystami w polskiej części Śląska Cieszyńskiego (m.in. udział
w imprezach folklorystycznych w \Viśle), a także kontakty z filią Uniwersytetu
Sląskiego w Cieszynie. 

" .J. Szymik, Uuieglych pięć lat pracy Sekcji Folklorystycznej (Już się_ 
rozlega ... , s. 7). 

:z Tamże, s. 10. 
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.. Kultura ludowa - pisze Daniel Kadłubiec - to historia wielu poko
leń. historia ich zmagania się z życiem, to świadek ich upodobań arty
stycznych i wrażliwości ich duszy ... I warto ją poznać, by móc należy
cie ocenić wymogi współczesności . . . To wszystko, o czym była mowa 
[obiekty kultury ludowej - B.S.K.], trzeba zachować dla potomnych. 
Chodzi przecież, jak stwierdziliśmy, o dokumenty wielkiej wagi, doku
menty świadczące o rozwoju cywilizacji, o regionie w ogóle. Społeczeń
stwa kulturalne dbały i dbają o spuściznę po swoich przodkach, bo to 
ich wielowiekowe osiągnięcia, świadectwo ich trwałości i bytności ... 
Spotykamy się bowiem bardzo często z tym, że ludzie, chcąc uchodzić 
za lepszych, nowocześniejszych, niszczą wszystko, co stare. Chcą ode
rwać się od przeszłości, wypierają się więc gwary, obyczajów, niszczą 
pięknie malowane tróhły, a odpowiednie części stroju używają do ście
rania pyłów. Ale czyż nie świadczy to o tym, że z ich kulturą lub kul
turalnością jest coś nie w porządku? Taka postawa wobec własnego 
dziedzictwa jest jak najbardziej kompromitująca" 13• W celu przeciw
działania tym tendencjom należy - sądzi Kadłubiec - ,,dotrzeć do 
świadomości jak najszerszych odbiorców. Tradycje powinny kultywo
wać zespoły PZKO-wskie i szkolne, sprawy te miałyby być częścią 
składową i szkolnej nauki o ziemi ojczystej, wychowania muzycznego 
i plastycznego . . . Treści te muszą być przekazywane z pokolenia na po
kolenie, bo tylko wówcza� jest zapewniona ich ciągłość" 14

• Stąd z pew
ną melancholią należy odnotować w kontekście uwag Kadłubca taki 
oto. drobny z pozoru fakt: Oto w „Głosie Ludu" (29 I 1981), obok arty
kułu Jana Szymika Rok Kultury Ludowej, w którym autor wyjaśniał 
cel i sens inicjatywy SF i ZG PZKO, ukazał siG - w rubryce ogłoszeń 
PZKO - anons: ,,seminarium tańców śląskich dla kierowniczek dzie
cięcych zespołów tanecznych, które ma się odbyć dziś w Bystrzycy, 
zostało odwołane ze względu na brak zainteresowania". 

Postawmy pytanie: jaki. jest poziom oraz stan badań pezetkaowskiej 
folklorystyki? Odpowiedź w obu wypadkach będzie brzmiała: do zado
wolenia jeszcze bardzo daleko. ,,Folklorystyka cieszyńska - pisze Ka
dłubiec - a tak jest z nielicznymi wyjątkami po dzień dzisiejszy, może 
poszczycić się pięknymi wynikami na polu zbieractwa, brak jej nato
miast teoretycznych fundamentów, które by jej mogły posłużyć do nau
kowego zinterpretowania przebogatych zbiorów" 15

• Dzieje się tak chyba 
dlatego, że wśród członków SF jest tylko jeden pracownik naukowy -
jest nim Daniel Kadłubiec. W jego pracach zauważyć można wiele prób 
nawiązywania do współczesnych koncepcji teoretycznych w dziedzinie 
językoznawstwa, folklorystyki, socjologii itp. W pracach innych króluje 

!1 D. Ka dl ub ie c, Zabytki kulturu ludowej, ich znaczenie i ochrona (Cu
dze chwalicie ... 12, 15, 16). 

!l D. Kadłubiec, O tym. co trzeba by zrobic' (Hej, kolo Cieszyna, s. 12).
1.; Tamże, s. 10. 

,5 - Sobótka 1/81 
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natomiast metodologia pozytywistyczna i Julian Krzyżanowski. Oczy
wiście, Krzyżanowski to dobra i solidna szkoła, ale do badania proble
mów kultury Zaolzia nie wystarczająca. 

Ale Kadłubiec uważa, że również zbieractwo pozostawia wiele do 
życzenia: przede wszystkim bardziej wyeksploatowana jest część połu
dniowa, górska tego terenu niż północna, przemysłowa. Tymczasem 
należy się spieszyć, bo procesy integracyjne, charakteryzujące współ
czesną kulturę przemysłową, rozkładają w przyspieszonym tempie 
resztki ludowej kultury robotniczej. Proces ten przyspieszają działania 
urbanizacyjne, np. wyburzanie całych ulic w Karwinie (okolice Rynku 
w Karwinie I. dawnym Frysztacie), a także - na terenie wiejskim -
przenoszenie (np. budynku starej polskiej szkoły w Łomnej Dolnej 
z r. 1852) obiektów architektury ludowej do Rożnowa, na teren .. Ya
lasskeho Muzeum v pfirode". ,,Sprawa ta - pisze Kadłubiec - ma tak
że bezpośredni związek z prowadzeniem właściwej polityki kulturalnej 
w ramach polityki narodowościowej, bo przez takie zubożanie terenu 
o jego dorobek kulturalny zostaje zubożona i ludność polska, która tu
żyła i żyje, ma swój udział w kształtowaniu tych dóbr, a tym samym
i prawo do zachowania ich na obszarze przez siebie zamieszkałym. Sek
cja Folklorystyczna, jako ta, której zadaniem jest troska o cieszyńską
kulturę ludową, uważa za swój obowiązek zwrócić uwagę na tę tak nie
zwykle istotną dla regionu kwestię" rn Dodać ·należy, że teren, na który
te obiekty_są przenoszone, jest terenem o innych niż Zaolzie stosunkach
etnicznych.

Zdaniem Kadłubca należałoby zbieractwo bardzo rozszerzyć. Xale
żałoby systematycznie poszczególne gatunki literatury ludowej, folklor 
dziecięcy w szkole (ankietowanie dzieci przyniosłoby także dane na 
temat ich „ wyposażenia" w folklor), folklor pasterski, robotniczy, pieś
ni, ludowe instrumenty muzyczne, medycynę ludową i magię, doku
mentację architektury drewnianej itp. Należałoby też zbadać ponowne 
wątki, zapisane prawie sto lat temu przez Lucjana Malinowskiego i Jana 
Bystronia. Ich aktualny stan dostarczyłby - zdaniem Kadłubca - ka
pitalnych danych do zbudowania teorii zmian kulturowych. Wszystko 
to, jak się wydaje, nie jest jednak możliwe bez sprecyzowania punk
tów wyjścia, czyli zajęcia stanowiska właśnie teoretycznego. 

Powrót do kultury ludowej jest w społeczeństwach współczesnych 
m.in. wyrazem zmęczenia cywilizacją, protestem przeciwko uniformi
zującym działaniom kultury masowej itp. Ale w warunkach czeskiej
części Śląska Cieszyńskiego kultura ludowa, jej obecność w świadomoś
ci ludzi spełnia jeszcze jedną, niezmiernie istotną funkcję - jest ona
mianowicie formą narodowej identyfikacji zamieszkałe.i tam grupy pol
skiej. Stąd wszelkie naruszenie jej stanu, wszelkie wyparcie ze śv,:iado
mości tamtejszej społeczności polskiej działa zarazem na korzyść nie
uchronnych procesów asymilacyjnych.
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