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HENRYKA WESOŁOWSKA 

DZIALALNOSC WROCLA WSKIEGO OSRODKA ETNOGRAFICZNEGO 

W OKRESIE XXX-LECIA 

Utworzony po II wojnie światowej etnograficzny ośrodek naukowo
-badawczy we Wrocławiu reprezentują: uniwersytecka Katedra Etno
grafii, Muzeum Etnograficzne, Pracownia Polskiego Atlasu Etnograficz
nego IHKM PAN oraz Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Ramy orga
nizacyjne tych instytucji wyznaczyły zakres ich działalności na polu etno
grafii oraz wybór problematyki badań naukowych. Jednakże jednym 
z pierwszoplanowych zadań od początku systematycznie realizowanym, 
zwłaszcza przez Katedrę Etnografii i Muzeum Etnograficzne, było pro
wadzenie badań nad problematyką związaną z etnografią Śląska. Wyni
kało ono z aktualnych potrzeb naukowo-dydaktycznych i społeczno-poli
tycznych. Powrót Śląska do Polski po wielowiekowym oderwaniu spowo
dował konieczność wszechstronnego badania autochtonicznej kultury lu
dowej, a zwłaszcza możliwie szybką i pełną dokumentację wielu zanika
jących zjawisk kulturowych o polskim bądź ogólnosłowiańskim chara
kterze, celowo pomijanych i przemilczanych w badaniach niemieckich. 
Zasiedlenie Śląska Dolnego i Opolskiego ludnością pochodzącą z różnych 
regionów Polski, repatriantami i reemigrantami, postawiło przed etno
grafami grupę problemów badawczych stanowiących konsekwencje kul
turowo-społeczne procesów migracyjnych. Towarzyszące tym procesom 
industrializacja i urbanizacja, które przebiegają na wsi śląskiej ze szcze
gólnym nasileniem, wysunęły potrzebę badań nad współczesnymi prze
mianami kulturowo-społecznymi. Obok wzmiankowanych zadań nau

kowo-badawczych nie mniej ważne były potrzeby naukowo dydaktyczne. 
Dla organizującego się od podstaw nowego ośrodka etnograficznego nale
żało pozyskać i wykształcić kadrę etnografów, która podjęłaby pracę 
na polu etnografii śląskiej. 

Realizacja wymienionych zadań związana była z historią tego ośrod
ka 1. Pierwszą polską placówką etnograficzną we Wrocławiu, zorganizo-

1 Historię ośrodka opracowano na podstaw ie materiałów archiwum Katedry 
Etnografi i U Wr. oraz publikacji: R. Re i n fus s, Zakład Etnologii Uniwersytetu



-:180 Henryka Wesołowska 

waną JUz na początku 1946 r., był Zakład Etnologii Uniwersytetu Wro
cławskiego, którym w latach 1946-1948 kierował dr Roman Reinfuss. 
W niezmiernie trudnych warunkach lokalowych i J::>rzy bardzo skromnej 
obsadzie personalnej kompletowano księgozbiór, prowadzono zajęcia dy
daktyczne oraz prace naukowo-badawcze. Przy współudziale studentów 
dokonano systematycznej penetracji muzeów i składnic przedmiotów za
bytkowych oraz inwentaryzacji zabytków kultury ludowej dla potrzeb 
powstającego muzealnictwa etnograficznego na Dolnym Śląsku. Podjęto 
też badania terenowe nad budownictwem ludowym na Dolnym Śląsku 
i Opolszczyźnie sporządzając dokumentację szeregu zabytkowych obiek
tów. Zwrócono też ·już wtedy uwagę na zagadnienia adaptacji i integracji 
kulturowo-społecznej 'imigrantów. Uwzględniono tę problematykę m. in. 
w ankiecie dotyczącej świąt Bożego Narodzenia, która przyniosła szereg 
interesujących odpowiedzi. 

Znaczne ożywienie działalności nastąpiło jednak w ośrodku wrocław
skim dopiero w latach pięćdziesiątych. W 1950 r. Zakład Etnologii prze
mianowano na Katedrę Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego, której 
kierownictwo na okres wielu lat objął dr Adolf Nasz. Wznowiono wtedy 
po dwuletniej przerwie zajęcia dydaktyczne, umożliwiając w 1951 r. 
ukończenie studiów pierwszym absolwentom kierunku etnografii we Wro
cławiu. Założono oddział wrocławski Polskiego Towarzystwa Ludoznaw
czego skupiającego przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i róż
nych zawodów, interesujących się szczególnie problematyką związaną 
z historią i kulturą wsi śląskiej, która dominowała na jego zebraniach 
naukowych. W 1953 r. oddział wrocławski zorganizował we Wrocławiu 
XXVIII Walne Zgromadzenie członków PTL. Stało się ono okazją dla 
przedstawienia na szerokim forum wyników badań terenowych prowa
dzonych przez wrocławskich etnografów na Dolnym śląsku i Opolszczyź
nie nad tradycyjną kulturą ludową i jej współczesnymi przemianami. 

Prace organizacyjne nad utworzeniem Działu Etnograficznego Muzeum 
Śląskiego we Wrocławiu podjęto już w 1949 r., ale dopiero w cztery 
lata później rozpoczął on działalność jako samodzielna komórka muzealna, 
w 1958 r. został zaś przemianowany na Muzeum Etnograficzne - Od-

Wrocławskiego (Lud, t. 37, 1947, s. 455--456); A. N a s  z, Katedra Etnografii Polski 

Uniwersytetu Wrocławskiego (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna w pierw

szym 25-leciu PRL). (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20. - Wieś dolnośląska, 

Wrocław 1970, s. 361-372; J. Boh d a n  o w i c z, Osiągnięcia Atlasu Etnograficznego 

w okresie XXX-lecia (Etnografia Polska, t. 19, 1975, z. 2, s. 73-78); L. I t mar., 
Muzeum Etnograficzne - Oddział Muzeum Sląskiego we Wrocławiu w latach ... 

(Roczniki Etnografii Sląskiej, t. 1, 1962, s. 119-129; t. 2, 1963, s. 265-270; t. 3, 1967, 

s. 139-142; t. 4, 1972, s. 197-201); Sprawozdania z działalności PTL drukowane

w „Ludzie", zwłaszcza: t. 41, 1954, cz. 2, s. 1250-1251; t. 42, 1955, cz. 2, s. 938--943;

�- 47, 1962, s. 635-640.
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dział Muzeum śląskiego we Wrocławiu 2• Początkowo Muzeum Etnogra
ficzne zajmowało się głównie gromadzeniem zbiorów oraz ich ekspono-
waniem na licznych wystawach tematycznych popularyzujących śląską 
kulturę ludową. Po okrzepnięciu organizacyjnym już w 1958 r. rozpo
częło, przy współudziale pracowników Katedry Etnografii i studentów, 
systematyczne badania terenowe na Dolnym Śląsku. Od 1960 r. redagu
je i wydaje jedyne na Śląsku czasopismo etnograficzne - ,,Roczniki 
Etnografii Śląskiej" (t. 1-4), a od 1963 r. serię - ,,Zeszyty Etnogra
ficzczne" (t. 1-2). 

Od 1954 r. Wrocław stał się siedzibą Zarządu Głównego Polskiego To
warzystwa Ludoznawczego i jego bogatego specjalistycznego księgo
zbioru, stanowiącego ważne zaplecze w pracy naukowo-badawczej i dy-

, daktycznej ośrodka. Wraz z Zarządem Głównym znalazły się tu również 
i redakcje wielu ogólnopolskich etnograficznych wydawnictw PTL: rocz
nika „Lud" oraz serii: ,,Prace i Materiały Etnograficzne", ,,Biblioteka 
Popularnonaukowa", ,,Prace Etnologiczne", ,,Archiwum Etnograficzne", 
,,Atlas Polskich Strojów Ludowych", a także przeniesionego do Wrocła
wia w 1972 r. dwumiesięcznika „Literatura Ludowa". Na łamach tych 
wydawnictw tematyka śląskiej kultury ludowej była wielokrotnie pre
zentowana, a nawet kilka tomów zostało jej poświęconych w całości s. 
Wśród wydawnictw PTL szczególną i wyjątkową pozycję stanowi, powo
łana Uchwałą Rady Państwa w 1960 r. dla uczczenia obchodów Tysiącle
cia Państwa Polskiego, edycja i reedycja Dzieł wszystkich Oskara Kol
berga, nad którą prace przygotowawcze rozpoczęto w ośrodku wrocławs
kim 4. Z przeniesieniem do Wrocławia siedziby ZG PTL i jego agend 
związane było także przejście prof. dr. Józefa Gajka do Kate_?ry Etno
grafii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz skoncentrowanie tutaj prac orga
nizacyjnych nad Polskim Atlasem Etnograficznym. W związku z tym 
w 1955 r. powstał Zakład Etnografii IHKM PAN we Wrocławiu, przemia-

2 Organizację tej placówki powierzono w 1949 r. dr. Mieczysławowi Głady
szowi, a od 1952 r. mgr. Leszkowi Itmanowi, który do 1970 r. pełnił funkcje jej 
kierownika. W latach 1970-1975 kierownikiem Muzeum była mgr Magdalena 
Rostworowska, zaś od 1976 r. dr Ewa Jęczalik:. 

3 Np. poszczególne tomy „Prac i Materiałów Etnograficznych": t. 20 - Wieś

dolnośląska, oprac. zbior. pod red. A. Nasza, Wrocław 1970; t. 21 - J. M a j
eh r z a k, Pieśni dolnośląskie, Wrocław 1970; t. 23 - Sląsk, oprac. zbior. pod 
red. St. Bąka, Wrocław 1963; t. 25, cz. 1, 2 - J. P a  w ł  o w s k a, Dolnośląska wieś

Pracze w powiecie milickim, Wrocław 1968; t. 27 - Wieś śląska w 1840 r., oprac. 
zbior. pod red .St. Rosponda, Wrocław 1973. 

• Projekt wydania Dziel ws,zystkich Oskara Kolberga został zgłoszony i zaak
ceptowany już w 1953 r. we Wrocławiu na XXVIII Walnym Zgromadzeniu PTL. 
Pierwszym krokiem w jego realizacji była sesja kolbergowska PTL w Jeleniej 
Górze w 1954 r. Początkowo we Wrocławiu pracami kierował J. Gajek (red. I 
tomu). W 1961 r. redakcję przeniesiono do Poznania, powierzając funkcje redakto
ra naczelnego prof. J. Burszcie. 

4 - Sobótka 1977, z. 4 
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nowany w 1960 r. na Zakład Polskiego Atlasu Etnograficznego IHKM 
PAN, którego działalność polega głównie na prowadzeniu prac nauko
wo-badawczych dla potrzeb atlasowych. Zatrudnienie w Katedrze Etno
grafii drugiego samodzielnego pracownika w osobie J. Gajka, kierują
cego równocześnie pracami atlasowymi s i pełniącego funkcję prezesa 
ZG PTL, stało się podstawą do jej dalszego rozwoju organizacyjnego. 
W 1956 r. utworzono w niej dwa zakłady przekształcone w 1960 r. 
w dwie odrębne katedry: Katedrę Etnografii Polski (kierownik A. Nasz 
do 1969 r.) i Katedrę Etnografii Ogólnej i Słowian (kierownicy: J. Ga
jek do 1965 r., potem A. Godlewski). W Katedrze Etnografii Ogólnej 
i Słowian w 1959 r. podjął pracę doc. dr Aleksander Godlewski, z którego 
inicjatywy powstała w tejże Katedrze Pracownia Etnografii Ludów Oce
anii. W 1969 r. nastąpiła ponowna reorganizacja - z dotychczasowych 
dwóch katedr utworzono jedną Katedrę Etnografii, w której funkcje kie
rownicze pełnili: w latach 1969-1972 A. Godlewski, w 1972-1973 
A. Nasz, w 1973-1974 doc. Dorota Simonides, od 1974 r. zaś doc. Edward
Pietraszek. Wraz z rozwojem organizacyjnym ośrodka wzrastała liczba
młodszych pracowników naukowych, którzy podnosili swoje kwalifika
cje uzyskując w latach 1959-1960 pierwsze na Uniwersytecie Wrocław
skim stopnie doktorskie z etnografii. Pozwoliło to na realizację w szer
szym zakresie zadań naukowych, a szczególnie dydaktycznych. Po dwu
letniej przerwie (1951-1953) wznowiono rekrutację na studia stacjo
_narne (historia kultury materialnej ze specjalizacją w zakresie etnografii,
a od 1955 r. odrębny kierunek etnografii), która po przerwie w latach
1964-1968 jest kontynuowana. Z myślą o umożliwieniu zdobycia odpo
wiedniego· wykształcenia tym wszystkim, którzy związani byli z etnografią
nie tylko ze względu na swoje zainteresowania, ale i poprzez pracę za
wodową w różnych placówkach kulturalno-oświatowych (muzea regio
nalne, domy kultury, ·zespoły folklorystyczne), utworzono we Wrocławiu
jedyne w Polsce etnograficzne studia zaoczne, na które przyjmowano
kandydatów w latach 1958-1964. Równocześnie z tymi posunięciami,
mimo trudności lokalowych, usprawniano i wzbogacano wyposażegie Ka
tedry. Szczególną zaś wagę przywiązywano do powiększania jej biblio
teki, w której liczba tomów wynosi obecnie około 12 OOO. Katedra Etno
grafii nawiązała współpracę naukową nie tylko z placówkami etnogra
ficznymi we Wrocławiu - z Zakładem P AE, Muzeum Etnograficznym
czy PTL, w którego Zarządzie Głównym pracownicy Katedry pełnili
szereg odpowiedzialnych funkcji (np. J. Gajek, A. Nasz, A. Godlewski,
Z. Staszczak, a także i obecnie E. Pietraszek), Jecz również i z Wrocław
skim Towarzystwem Naukowym, i Instytutem Sląskim w Opolu. Przy
czyniły się one w znacznej mierze do realizacji zadań naukowych Ka-

5 Do 1972 r., potem kierownictwo Zakładu PAE IHKM PAN powierzono 

dr. Januszowi Bohdanowiczowi. 
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tedry udzielając dotacji na badania terenowe oraz publikując ich wyniki 
w swoich wydawnictwach. 

Działalność naukowa ośrodka wrocławskiego obejmuje badania nad 
Polskim Atlasem Etnograficznym oraz studia z zakresu etnografii po
wszechnej. Na czołowe miejsce wysuwają się jednak badania dotyczące 
etnografii Śląska, których podstawą są prace terenowe prowadzone w ra
mach planów naukowych Katedry Etnografii i współpracującego z nią 
Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Muzeum Etnograficznego we Wrocła
wiu. Rozwijały się one w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich dotyczył 
kultury śląskiej ludności autochtonicznej. Chodziło w tych badaniach nie 
tylko o poznanie i szybką dokumentację wielu zanikających w szybkim 
tempie zjawisk kulturowych, lecz także o rekonstrukcję poszczególnych 
faz rozwoju tejże kultury, o ustalenie w niej treści rodzimych, a więc 
polskich czy ogólnosłowiańskich, a zarazem o wykazanie jej odrębności 
w stosunku do terenów sąsiednich. Wymagało to wyjątkowo ostrożnej 
i szczegółowej analizy zjawisk kulturowych na szerokim tle porównaw
czym z uwzględnieniem złożoności zachodzących w tym regionie proce
sów historycznych, osadniczych, oddziaływania wpływów obcych, a więc 
tych wszystkich czynników, które warunkowały tę specyfikę. Wzmianko
wana problematyka określała także sposób postępowania badawczego. 
W pracach terenowych stosowano przede wszystkim badania typu inwen
taryzacyjnego obejmując nimi kilkadziesiąt miejscowości, w których ele
menty tradycyjnej kultury występowały jeszcze w stosunkowo żywej 
formie. Dużą wagę przywiązywano również do wykorzystywania źródeł 
archeologicznych, historycznych i innych, a co za tym idzie i do poszuki
wań archiwalnych i muzealnych. Studia tego rodzaju zainicjował A. Nasz, 
który wychodząc ;z: archeologii zwracał uwagę na łączenie pracy etnogra
ficznej z innymi dyscyplinami, a szczególnie z archeologią i historią 6

• 

W ramach tak zakrojonych badań zwrócono uwagę na szereg szczegóło
wych zagadnień z zakresu kultury materialnej, społecznej i duchowej. 
Ich wyniki zostały częściowo opublikowane w formie artykułów i mo
nografii tematycznych poświęconych między innymi _narzędziom rol
niczym 1, budownictwu wiejskiemu s, drewnianej architekturze sakral-

s A. N a s z, Etnograficzne aspekty badań archeologicznych w Polsce (Arche
olog ia, t. 3, 1949, s. 28-47); t e  n że, Zarna wczesnodziejowe, Wrocław, 1948. 

1 B. Ga r y  g a, Narzędzia uprawy ziemi w górskich terenach na pograniczzi 

Czech i Sląska (Sobótka, R. 15, 1960, nr. 4, s. 515-537); t e  n że, Radło śląskie 
w świetle faktów historycznych, etnograficznych i archeologicznych (Prace i Ma
teriały Etnograficzne, t. 23 - Sląsk, Wrocław 1963, .s. 245-297); t e  n że, Problem
radeł rylcowych na Sląsku (Roczniki Etnografii Sląskiej, t. 3, 1967, s. 7-26). 

8 H. W e s oł ow ska, Z badań histor11czno-etnograficznych nad dolnośląskim
budownictwem wiejskim w XVIII wieku (Roczniki Etnografii Sl�skiej, t. 1, 1961,

s. 37-62); S. Le w, Rozplanowanie wnętrza chałupy chłopskiej na obszarze Dol
nego Sląska; T. S k �rży ń s k i, Paleniska i piece piekarskie w budownictwie dol
nośląskim - oba art. zamieszczone w: ,,Pra ce i Materiały Etnograficzne", t. 23 -

.. 
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nej 9, strojom ludowym 10, przemysłowi i rzemiosłu wiejskiemu 11, łowiec

twu ludowemu 12, obrzędowości dorocznej 13, ludowym instrumentom mu

zycznym 14, plastyce 1s i literaturze ludowej 16, w opracowaniu o charakte

rze etnograficznej monografii regionalnej pow. opolskiego 11 oraz w arty

kułach problemowych dotyczących np. śląsko-łużyckiej rubieży etnogra

ficznej 1s czy archaicznych elementów słowiańskich w tradycyjnej kulturze 

Sląska, Wrocław 1963, s. 117-168. W archiwum Katedry Etnografii UWr. znaj

duje się też zbiór niepublikowanych materiałów z badań terenowych prowadzonych 

w latach 1953-1965 pod kierunkiem A. Nasza nad budownictwem drewnianym 

Opolszczyzny i Kotliny Kłodzkiej. Badania nad drewnianą architekturą na Dolnym 

śląsku prowadzi również Muzeum Etnograficzne dla potrzeb planowanego skan

senu dolnośląskiego. 
e L. I t m a  n, Drewniane budownictwo sakralne na Dolnym Śląsku (Zeszyty 

Etnograficzne, t. 2, Wrocław 1974). 
10 A. N a s  z, Dawny dolnośląski strój ludowy (Rocznik Wrocławski, t. 2, 1958, 

s. 159-188).
u H. W e  s o ł o w s k a, Młynarstwo wiejskie Opolszczyzny od XVIII do XX

wieku, Opole 1969; t a ż, Badania terenowe nad dolnośląskim młynarstwem wiej

skim (inwentaryzacja wiatraków) (Roczniki Etnografii Sląskiej, t. 2, 1963, 
s. 116-144); H. S z Y.m c z  a k, Współczesne ludowe plecionkarstwo na Opolszczyź
nie, Opole 1975; S. Ły s i k, Wypal węgla drzewnego na Górnym Śląsku w świetle
badań etnograficznych (Zaranie Sląskie, R. 24, 1961 z. l, s. 99-106); H. B i t  t n e r
- S z e  w c z y k o w a, Uprawa lnu i wstępna obróbka jego włókna na Dolnym 
Stąsku w XVIII-XX wieku (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolno
śląska, Wrocław 1970, s .265-317). 

12 K. Ha n i s  c h, Z badań nad łowiectwem ludowym na Opolszczyźnie (Opolski
Rocznik Muzealny, t. 1, 1963, s. 149-170). 

1s Z. S t a s z c z a k, Sląska forma Marzanny i gaika na tle porównawczym

(Komunikaty Instytutu Sląskiego w Opolu, seria monograficzna, nr 54, Opole 1964). 
u Cz. P i  1 e c k  i, ,,Gajdy". Ludowy instrument muzyczny w Beskidzie Sląskim 

(Roczniki Etnografii Sląskiej, t. 4, 1972, s. 91-145). 
15 A. N a s  z, Z badań nad dolnośląską sztuką ludową (Rocznik Wrocławski,

t. 3/4, 1959/60, s. 323-371); E. Jęc z a 1 i k, Z badań nad śląskim malarstwem na
szkole (Roczniki Etnografii Sląskiej, t. 1, 1961, s. 7-21); t a ż, Ikonografia dolnośląskie

go malarstwa na szkle (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolnośląska,
s. 321-348); t a ż, Dolnośląskie malarstwo ludowe na szkle (praca doktorska w druku);
L. I t m a  n, Materiały do ludowego zdobnictwa w metalu na Dolnym Sląsku. Zdo

bione okucia wozów w pow. Bystrzyca Kłodzka (Roczniki Etnografii Śląskiej, t. 1,
1961, s. 23-36); t e  n ż e, Uwagi na temat zdobnictwa kowadeł dolnośląskich (Rocz-

niki Etnografi Sląskiej, t. 3, 1967, s. 91-114).
1s H. W e  s o ł o w s k a, Tematyka młynarską. w śląskiej literaturze ludowej

(Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne, Wrocław 1974, s. 99-127). Należy 
tu wspomnieć o bogatym dorobku z tego zakresu D. Simonides, która w latach 
1972-1974 pracowała w Katedrze Etnografii oraz o licznych publikacjach A. Dy
gacza współpracującego z Katedrą Etnografii od 1960 r., a od 1973 r. zatrudnionego 
w niej na stale. 

11 A. N a s  z, Trad11cyjna kultura wsi powiatu opolskiego i jej współczesne
relikty· (Powiat opolski - szkice monograficzne, Opole 1969, s. 198-212). 

1s A. N a s  z, Wpływ śląsko-łużyckiej rubieży leśnej na dynamikę procesów
etnograficznych (Sobótka, R. 13, 1958, nr 3, s. 365-408). 

, 
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ludow�j Sląska 19. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie ze strony spo
łeczeństwa dolnośląskiego, pragnącego poznać dzieje i tradycję nowego 
środowiska osadniczego, opracowano i wydano w formie popularnej zbiory 
dawnych dolnośląskich legend i podań 20 oraz pieśni ludowych 21. 

Badania nad śląską kulturą autochtoniczną przyniosły widoczne re
zultaty. Pogłębiły w zasadniczy sposób dotychczasową o niej wiedzę, 
wzbogaciły bazę źródłową dającą podstawy do dalszych dociekań uogól
niających oraz stwierdziły charakterystyczny dla niej konserwatyzm ele
mentów tradycyjnych, wynikający z traktowania rodzimego dorobku jako 
polskiej kultury narodowej. Dzięki tym badaniom zabezpieczono wiele 
cennych zabytków (zbiory i ekspozycje muzealne) oraz sporządzono nau
kową dokumentację zjawisk kulturowych, które w licznych wypadkach 
należą już dzisiaj do bezpowrotnej przeszłości. 

W ramach etnografii regionalnej równolegle z wyszczególnioną wyżej 
problematyką realizowano drugi ki,.erunek prac badawczych, koncen
trujący się na zagadnieniach wynikających z aktualnych przemian kul
turowych na wsi śląskiej. Ich celem było przede wszystkim uchwycenie 
zmian zachodzących w specyficznych warunkach wsi zasiedlonych po 
II wojnie światowej przez ludność reprezentującą różne odmiany polskiej 
kultury ludowej. Zwrócono tutaj w pierwszym rzędzie uwagę na procesy 
adaptacji imigrantów do nowych warunków środowiskowych, nowego 
układu społeczno-gospodarczego i zastanego inwentarza kulturowego oraz 
integracji społeczno-kulturowej grup napływowych, wyrażającej się 
w· formowaniu różnych więzi społecznych w nowym środowisku osad
niczym i tworzeniu nowych wzorów kulturowych. Starano się przy tym 
uchwycić mechanizm tych przemian oraz prześledzić czynniki warunku
jące ich tempo i kierunek. Ze względu na pionierski, a w pewnej mierze 
i eksperymentalny charakter badań tych kategorii zjawisk, bardzo istotną 
sprawą okazało się wypracowanie właściwej metody. Najczęściej stosowa
na polegała na rejestracji tradycyjnych elementów kulturowych przyj
mowanych z inwentarza zastanego i przyniesionego przez różne grupy 
osadnicze z uwzględnieniem losów i funkcji tych elementów w nowym 
środowisku. Podejmowano w tym zakresie interesujące próby określenia 
zachodzących zmian nie tylko pod względem jakości, lecz także ilości 22• 

Badania terenowe realizowano w różny sposób. Zmierzały one do spo-

1e Z. S t a s  z c z  a k, Niektóre nawiązania słowiańskie w tradycyjnej kulturze
ludowej śląska w świetle danych „Atias der deutschen Volkskunde", (Prace i Ma
teriały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolnośląska, Wrocław 1970, s. 231-264). 

10 K. Kw a ś n i e  w s k i, Podania i legendy dawnego Wrocławia, Wrocław
1962; t e  n ż e, Podania dolnośląskie, Wrocław 1968.

21 M a j c h r z a k, op. cit. 
22 Por. Zbiór artykułów: Z. Staszczak, K. Kwaśniewski, M. Meysner-Rostwo

rowskiej, K. Pudło i T. Skarżyńskiego, K. Hofman-Liandzis i K. Pudło, a zwłaszcza 
druii art. K. K w a a n i e w  s k ie g o, Adaptacja kulturowa ludności na Doln11m
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rządzenia monografii wsi traktowanych jako lokalne mikrostruktury 
kulturowe bądź do monografii wybranych zagadnień z różnych dziedzin 
kultury ludowej, czy też do monograficznego przedstawienia kultury po
szczególnych grup osiedleńczych. W pierwszym przypadku polem obser
wacji była całość społeczno-kulturowa konkretnej grupy lokalnej. Pro
wadzono więc badania o charakterze intensywnym w jednej lub porów
nawczo w dwóch, trzech miejscowościach (np. w Praczach, Jeleniewie 
i Słonym, Wrzosach, Dziadowej Kłodzie i w Strzegomianach w woj. wro
cławskim oraz w Sidzinie, Wichrowie, Lubrzy i Dytmarowie, w Smiczu, 
Kolnowicach i Milowicach w woj. opolskim) 2s. Natomiast wybrane za
gadnienia z zakresu kultury ludowej, jak np. rolnictwo, pożywienie, for
my współdziałania sąsiedzkiego, obrzędowość doroczna i rodzinna, wiedza 
i sztuka ludowa stały się przedmiotem badań typu powierzchniowegą, 
którymi objęto kilkadziesiąt miejscowości 24• W podobny sposób badano 

Sląsku po 1945 r. a etnograficzne badania społeczności niejednolitych kulturowo 
(Zeszyty Etnograficzne, t: 1, 1963); K. K w  a śn i e  ws k i, Adaptacja i integracja 
kulturowa ludności Sląska po II wojnie światowej, Wrocław 1968.

23 J. P a  w ł  o ws k a, Dolnośląska wieś Pracze ... ; z. S t as z c z a k, Kształto
wanie się współczesnej kultury ludowej na Ziemiach Zachodnich na przykładzie 
dwu wsi pow. kłodzkiego (Zeszyty Etnograficzne, t. 1, 1963, s. 9-79); M. M a c e
w i c z-Go ł u b k o  w i M. R os t w o  r o  ws k a, Z badań nad przemianami kultu
rowymi w dolnośląskiej wsi Wrzosy (Roczniki Etnografii Sląskiej, t. 3, 1967,

- s. 49-90); A. Ho ł u b  e c k  a-Z i e  1 n i c o  w a, Proces społecznej adaptacji i inte
gracji iudności napływowej na Dolnym Sląsku na przykładzie wsi Dziadowa
Kłoda w powiecie sycowskim (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20 - Wieś
dolnośląska, Wrocław 1970, s. 53-78); B. Ja ł o wie c k i, Z badań nad procesem
adaptacji i integracji kulturowo:_spolecznej na Ziemiach Zachodnich. Wieś Strze
gomiany w pow .. wrocławskim (Sobótka, R. 18, 1963, nr 14, s. 472--498); t e  n ż e,
Przyczynek do badań nad procesem adaptacji i integracji kulturowo-społecznej
repatriantów na Opolszczyźnie (na przykładzie wsi Wichrów w pow. oleskim) (Ko
munikaty Instytutu Sl,lskiego w Opolu, seria zwykła, nr 60, Opole 1966); A. N as z,
Z badań nad procesem adaptacji i integracji społeczno-kulturowej imigrantów 
na Opolszcz11źnie (Kwartalnik Opolski, R. 9, 1965, nr 4/44, s. 9-26). Część mate
riałów z badań terenowych prowadzonych w 1964-1969 w Lubrzy, Dytmarowie,
Smiczu, Kolnowicach i Milowicach w pow. prudnickim oraz w Sidzinie w pow.
grodkowskim nie była dotychczas publikowana i znajduje się w Archiwum Insty
tutu Sląskiego w Opolu.

u H. W e s o ł o w s k a, Tradycyjne elementy w obrzędowości „święta Godów" 
na Dolnym Sląsku (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolnośląska,
Wrocław 1970, s. 197-232); J. P a  w ł  o ws k a, Z badań nad rolnictwem w Kotli
nie Kłodzkiej (Roczniki Etnografii Sląskiej; t. 1, 1961, s. 75-106); t a ż, Relikty tra
dycyjnych form med11cyny i weterynarii ludowej na Dolnym Sląsku w latach
1945-1964 (tamże, t. 4, 1972, s. 27-59); ta ż, Uwagi nad przemianami w zakresie
literatur11 ludowej we wsi dolnośląskiej w latach 1945-1960 (Prace i Materiały
Etnograficzne, t. 23 - Sląsk, Wrocław 1963, s. 379--398); A. K a m o c k i, Trad11-
cyjne obrzędy, zwyczaje i wierzenia rolniczo-hodowlane na Dolnym SZąsku (Rocz
niki Etnografii Sląskiej; t. 4, 1972, s. 7-26); B. Ja n k o  ws k a, Współczesne garn
carstwo ludowe na Doln11m Sląsku (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20 - Wid

dolnośląska, s. 137-lg6).
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zmiany w inwentarzu kulturowym różnych grup reemigrantów, np. 
z Rumunii, Jugosławii, Francji oraz ludności łemkowskiej 25. Przy do

borze miejscowości do badań terenowych uwzględniano pochodzenie re
gionalne ludności (wsie o znacznej grupie ludności autochtonicznej, wsie, 
w których przeważała jedna grupa osadnicza, np. górali żywieckich, 
podhalańskich, repatriantów; wsie posiadające proporcjonalną reprezen
tację różnych grup), położenie tych wsi w stosunku do ośrodków miej
skich i przemysłowych oraz strukturę społeczno-zawodową ich miesz
kańców. W badaniach tych nie ograniczano się do rejestracji i opisu 
faktów kulturowych, ale także starano się uchwycić ich wzajemne współ
zależności oraz ustalić, jak się adaptują, jak przekształcają, jak są za
stępowane nowymi wzorami kultury powszechnej. 

Obok wymienionych wyżej badań wysuwających na czołowe miejsce 
zagadnienia procesów adaptacji i integracji kulturowo-społecznej, podej
mowano też prace terenowe, w których szczególną uwagę zwracano na 
wpływ industrializacji na przeobrażenia struktury społeczno-zawodowej 
mieszkańców wsi dolnośląskiej oraz jej postęp kulturowy. Prowadzono 
je w nowo powstających wielkich ośrodkach przemysłowych: w lubiń
skim zagłębiu miedziowym oraz w jelczańskim ośrodku przemysłu same
chodowego 26• 

Wyniki prac badawczych nad wyszczególnionymi wyżej grupami pro
blemów, aczkolwiek tylko częściowo publikowane, stanowią nie tylko 
interesujące materiały do charakterystyki współczesnego oblicza kulturo
wego wsi śląskiej, lecz także podstawę do szerszych rozważań na temat 
funkcjonowania mechanizmu przemian będących konsekwencją ścierania 
się różnych treści i wzorów kulturowych, zarówno tradycyjnych poszcze

gólnych grup, jak i przenikających za pośrednictwem środków masowe-

zs K. K w a ś n i e ws k i, Z badań nad kulturą reemigrantów polskich z Bośni;

M. M e  y s n e r-R o s  t wo r o  ws ka, Z badań nad kulturą ludową reemigrantów
polskich z Rumunii na Dolnym Sląsku; K. Pud ł o  i T. S ka rżyńs k i, Z badań

nad kulturą ludową reemigrantów z Francji; K. Ho fma n-Li a n d z  i s  i K. Pu
d ł o, Z badań nad kulturą ludową emigrantów greckich na Dolnym Sląsku. Wysz
czególnione artykuły zamieszczone są w „Zeszytach Etnograficznych", t. 1, 1963;

M. R o  s t w o r o w s k a, W spókzesne pasterstwo na Dolnym Sląsku u reemigran

tów z Bukowiny rumuńskiej (Roczn iki Etnografi i Sląskiej, t. 4, 1972, s. 147-157),

taż, Reemigranci z Bukowiny rumuńskiej na Dolnym Sląsku. Analiza procesów

adaptacji i integracji w latach 1946-1970 (praca doktorska - w dr uku); K. Pu
d ł o, Osadnictwo łemkowskie na Dolnym Sląsku w latach 1949-1969 (Prace i Ma

teriały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolnośląska, Wrocław 1970, s. 79-112).
2e B. J a ł o w i e c k i, Z badań nad procesem adaptacji i integracji spoleczn�,

na Dolnym Sląsku. Struktura demograficzna i gospodarcza wsi Gogolowice w pow. 
Lubin (Roczn iki Etnografi i Sląskiej, t. 2, 1963, s. 31-64); Sł. B y d a ł  ko w a 
Kilka uwag o procesie formowania się na Dolnym Sląsku grupy chłopów-robotni· 

ków (Prace i Mater iały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolnośląska, Wrocław 1970,

s. 113-136).
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go przekazu nowych wzorów stylu życia społeczeństwa zurbanizowa

nego 27
. 

Odrębny kierunek w działalności naukowej ośrodka stanowią prace 

nad Polskim Atlasem Etnograficznym, które są wykładnikiem stosowanej 

w etnografii metody kartograficznej. Zmierzają one do zbadania i przed

stawienia przestrzennego rozmieszczenia typologicznie określonych ele

mentów kultury tradycyjnej, celem ustalenia cech specyficznych naro

dowej kultury polskiej, a zarazem do wykazania jej zróżnicowania regio

nalnego. Dąży się w nich także do uchwycenia procesu zanikania sta

rych form zjawisk kulturowych i pojawiania się nowych. Tematycznie 

badania atlasowe obejmują w zasadzie wszystkie dziedziny tradycyjnej 

kultury chłopskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej reliktów i przeżyt

ków. Jednakże ze względu na szybkie tempo przemian dokonujące się 

przede wszystkim w sferze produkcji i materialnych warunków życia 

wsi, na plan pierwszy wysuwa się zagadnienia kultury materialnej. 

Głównym sposobem pozyskiwania źródeł do opracowania PAE są obej

mujące obszar całej Polski badania terenowe, prowadzone przez wykwali

fikowanych etnografów, opierających się na stałej sieci wytypowanych 

do tego celu miejscowości 28
. Należy także zaznaczyć, że z pracami P AE, 

zwłaszcza we wcześniejszym okresie, związana była w formie zatrudnie

nia etatowego część pracowników Katedry Etnografii (J. Gajek, A. Nasz, 

Z. Staszczak, J. Pawłowska) i Muzeum Etnograficznego (M. Meysner
-Rostworowska, K. Jagieła), a także studentów etnografii biorących udział

w badaniach terenowych w ramach praktyk specjalizacyjnych, co jest

również wyrazem pewnej specyfiki w rozwoju ośrodka wrocławskiego.

Rezultatem prowadzonych prac atlasowych jest wydanie w latach 

1964-1974 pięciu zeszytów Polskiego Atlasu Etnograficznego pod red. 
J. Gajka, zawierających 306 map, oraz złożenie do druku następnych

zeszytów. Oprócz tego na podstawie m. in. wyników badań atlasowych

opublikowano szereg cennych monografii poświęconych wybranym za

gadnieniom kultury ludowej w Polsce 29. Kartogramy PAE stały się też

l!7 Por. np. A. N a s  z, Przemiany kuiturowo-s�ołeczne we wsi dolnośląskiej po

drugiej wojnie światowej (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20 - Wieś dolno
śląska, Wrocław 1970, s. 9-52); t e  n ż e, Współczesne przemiany kulturowo-spo
łeczne we wsi opolskiej oraz perspektywy ich dalszych badań (Regionalne bada

nia naukowe, Katowice 1969, s. 198-212). 
28 Bardziej szczegółowa chrakterystyka teoretycznych założeń, metod ich

realizacji oraz osiągnięć PAE wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Wy

czerpujące omówienie tych zagadnień i pełną bibliografię z tego zakresu zawiera 

art. J. Ga j k a, Znaczenie Polskiego Atlasu Etnograficznego dla etnografii Polski 

(Etnografia Polska, t. 15, 1971, z. 2, s. 17-36); por. też J. B o h d a n o w i c z, Osiąg
nięcia Atlasu Etnograficznego ... 

29 Np. Z. S t a s  z c z a k, Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim 
(w XIX i XX wieku) (Prace i Materiały Etnograficzne, t. 24, Wrocław 1963); 

K. K w a ś n i e ws k i, Paleniska i piece w polskim budownictwie ludowym (Biblio-
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podstawą do ciekawych rozważań ogólniejszej natury na temat etno
graficznej regionalizacji Polski so. 

Zainteresowania kulturą ludów pozaeuropejskich przejawiały się , 
w ośrodku wrocławskim głównie w po,viązaniu z potrzebami procesu 
dydaktycznego i popularyzowaniem wiedzy etnograficznej. Dotyczyły one 
początkowo etnografii Afryki i Azji s1 (prace pod kierunkiem J. Gajka), 
a następnie po podjęciu pracy w Katedrze przez A. Godlewskiego skupiły 
się przede wszystkim na kulturze ludów Oceanii i Australii. W kilku 
książkach o charakterze popularnonaukowym 32 i wielu artykułach 33 

teka Etnografii Polskiej, nr 7, Wrocław 1963) oraz artykuły: K. Kw a ś n ie ws k i, 

Brogi jak element za_grody chłopskiej w Polsce (na podstawie badań etnograficz
nych) (Etnografia Polska, t. 9, 1965, s. 103-120); te n że, Uprawa bru w Małopolsce 

w XX wieku (Lud, t. 45, 1960, s. 203-222); A. N as z, Narzędzia żniwne w Polsce 
(Etnografia Polska, t. 3, 1960, s. 309-327); J. Pa w ł  o ws k a, Sposoby przesuszania 
zbóż w Polsce (Etnografia Polska, t. 4, 1960, s. 251-258); J. B o h d a n  o w i cz, 
Skrzynie do przechowywania ziarna w polskiej kulturze ludowej (Lud, t. 56, 1972, 

s. 123-144); te n że, Spichrze ziemne (Lud, t. 57, 1973, s. 201-212); te n że, Po
mieszczenia kaszowate o charakterze spichrzowatym (Lud, t. 58, 1974, s. 199-216); 

K. J a g  ie ł a, Formy stęp w Polsce i ich występowanie (Lud, t. 57, 1973, s. 213-244): 

a także K. H o  fm a n-L i a n d z is, Niektóre tradycyjne uprawy na wsi polskiej
w XIX i XX wieku; J. Gr o c h  o 1 s k i, Formy przesuszania zżętych zbóż w pols
kich gospodarstwach chłopskich w XIX/XX wieku; J. B o h d a n  o w i c z, Spichrze
na tle innych pomieszczeń do przechowywania ziarna w gospodarstwach chłops
kich w Polsce na przełomie XIX-XX w.; T. Sk a r ż yńs k i, Stodoły w polskim
budownictwie ludowym XIX i XX w; K. P u d  ł o, Tradycje używania bydła
rogatego do prac pociągowych w gospodarstwach chłopskich w Polsce z końcem
XIX w. i w I poł. XX w.; K. Kw a ś n ie ws k i, Elementy zagrody chłopskiej
związane z hodowlą w Polsce w końcu XIX i XX w., zamieszczone w „Lud", t. 47,

1962, s. 210-467.
30 J. Ga je k, Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski (Lud, t. 47, 1962, 

s. 165-209); te n że, Etnograficzna regionaiizacja Polski (Przemiany kultury lu

dowej w Polsce, t. I, Wrocław 1977, s. 212-280).

31 Por. np. K. Zie l n i  c a, Tło etniczne trudności wewnętrznych Ghany (Lud, 
t. 52, 1968, s. 81-136); te n że, Lud Ewe w Zachodniej Afryce (Acta Uniwersitatis

.,. Wratislaviensis, nr 316, Wrocław 1976); A. Ku c z y ń s k i, Syberyjskie szlaki, 
Wrocław 1972. 

s2 A. G o d l e w s k i, Drogi Synów Słońca (Biblioteka Popularnonaukowa PTL,
t. 4, Wrocław 1963); te n że, Czar dalekiej Nuku Hiva, Wrocław 1971; te n że,

Na morzach południowych, Wrocław 1976.
ss Np. A .  G o d 1 e ws k i, Pojęcie „Mana" w wierzeniach wyspiarzy Oceanii 

(Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wydz . II Nauk Historycz
no-Filozoficznych, nr 17 A, 1962, s. 65-70); te n że, Przewództwo wypraw mor
skich w neolitycznej kulturze koczownikó!D Polinezji (Nautologia, R. 8, 1973, nr

1-2, s .  30-38); te n że, Morze w kulturach Oceanii (Morze w kulturach świata,
Wrocław 1976). Por. także prace uczniów A. Godlewskiego: np. A. Ko z y r a,
Broń wojenna ludów Oceanii (Lud, t. 55, 1971 s. 129-152) B. Z a n ie ws k i,

Adopcja dzieci u Polinezyjczyków (Lud, t. 55, 1971, s. 153-172); Z. K ł o d  n ic k i,
Zagadnienie zróżnicowania etnicznego Austronezji w świetle analizy transportu
wodneoo (Nautologia, R. 5, 1970, nr 3/4, s. 12-29); K. W y p y c h, W cieniu Fe.
Stadami Jana Stanisława Kubarego (Bibl ioteka Popularnonaukowa PTL, t. 5,
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A. Godlewski opublikował własne materiały zebrane w czasie badań
prowadzonych w 1938 r. na wyspach Polinezji, uzupełnione i pogłębione
w 1963 r. studiami w Muzeum Człowieka i Instytucie Orientalnym w Pa
ryżu.

W pracy dydaktycznej, mimo ogólnych ram programu studiów etno
graficznych, daje się zauważyć pewne specyficzne dla ośrodka ukierun
kowanie, wyrażające się przede wszystkim w tematyce prac magister
skich, a będące przejawem starań, aby wiązać zainteresowania wycho
wanków z działalnością naukową ośrodka. J.ednym z ważniejszych ele
mentów tego procesu było położenie nacisku na zapoznawanie studentów 
z aktualną problematyką etnograficzno-socjologiczną regionu śląskiego, 
w którym większość z nich podejmowała pracę zawodową. Cel ten reali
zowano nie tylko poprzez tematykę wykładów monograficznych i semi
nariów (A. Nasz), ale przede wszystkim dzięki organizowaniu na terenie 
Dolnego Śląska i Opolszczyzny corocznych wakacyjnych praktyk i ćwi
czeń terenowych. W konsekwencji powstały liczne prace magisterskie po
święcone etnografii Śląska, a oparte głównie na analizie własnych ma
teriałów terenowych. W tej formie opracowano szereg zagadnień z za
kresu tradycyjnej kultury ludowej (np. budownictwa, rybołóstwa i ło
wiectwa; rzemtosła, obrzędowości doroGznej i rodzinnej, sztuki ludowej) 
oraz współcześnie zachodzących na wsi śląskiej przemian kulturowych. 

ścisłe powiązania Katedry Etnografii z Zakładem PAE wyznaczyły 
poniekąd drugi nurt w działalności dydaktycznel, przejawiający się 
przede wszystkim w angażowaniu studentów do badań terenowych dla 
potrzeb PAE oraz w tematyce kilkunastu prac magisterskich, do których 
podstawę źródłową stanowiły materiały atlasowe. Przedmiotem tych prac 
jest analiza typologiczna wybranych elementów tradycyjnej . kultury lu
dowej i ich zróżnicowanie na obszarze Polski, niekiedy z uwzględnieniem 
i krajów sąsiednich. 

Na uwagę zasługuje też dążenie do zainteresowania studentów kulturą 
ludową tych regionów, z którymi związani byli miejscem zamieszkania 
i pracą zawodową. Dotyczyło to głównie studiujących zaocznie, którzy 
często prowadzili badania we własnym środowisku i ich wyniki przedsta-
wiali w formie prac magisterskich. 

Tendencje preferowania tematów opartych na badaniach terenowych 
nie ograniczały bynajmniej zainteresowań studentów problematyką, która 
mogła być opracowana wyłącznie na podstawie literatury. Dotyczyło to 
zarówno etnografii Polski, Europy jak i kontynentów pozaeuropejskich. 
Ta ostatńia cieszyła się wśród studentów szczególnie żywym zaintereso-

Wrocław 1969); H. Ro-mańs k a, Raireva - mity legendy i podania polinezyjskte 

(Biblioteka Popularnonaukowa PTL, Wrocław 1972); A. P a  1 uch, Zw11cza;owe 

okaleczenia ciała u tubylców austrau;skich w XIX i XX wieku - studium etno

graficzne (praca do ktorska w druku). 
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waniem. I chociaż nie pomijano zagadnień dotyczących etnografii Afryki, 
Azji i Ameryki, to jednak wśród prac magisterskich z tego zakresu naj
większą grupę stanowią tematy poświęcone kulturze ludów Oceanii 
i Australii. Wiązało się to z działalnością dydaktyczną A. Godlewskiego, 
którego wykłady specjalistyczne i seminaria inspirowały studentów do · 
opracowywania tej problematyki. W pracach tego typu dążono do synte
tycznego ujęcia wybranych zagadnień oraz zebrania pełnej dokumentacji 
bibliografic�nej, często rozproszonej w trudno dostępnych wydaw
nictwach S4. 

Charakteryzując dydaktyczną działalność ośrodka należy także zwró
cić uwagę na różne co do specjalizacji ukierunkowanie studiów doktor
skich, które ukończyły tutaj 24 osoby. Najbardziej zwartą grupę, mimo 
różnorodności tematycznej, stanowią prace przygotowane pod kierunkiem 
A. Nasza. Koncentrują się o'ne wokół zagadnień śląskiej kultury ludo
wej, i to w przewadze tradycyjnej idrewniane budownictwo sakralne,
ludowe malarstwo na szkle, bartnictwo i pszczelarstwo, młynarstwo wiej
skie, pieśni ludowe). Charakterystyczne dla tych prac jest wykorzystanie
w szerokim zakresie nie tylko materiałów z badań terenowych, lecz także
źródeł historycznych oraz rozpatrywanie poszczególnych zjawisk kultu
rowych w kontekście wszechstronnych uwarunkowań igeograficznych,
etnicznych, ekonomiczno-społecznych) i ujmowanie ich w odpowiedniej
perspektywie historycznej. Odmienny charakter w tej grupie posiada
tylko jedna monografia będąca rezultatem badań nad procesem adaptacji
i integracji imigrantów na przykładzie dolnośląskiej wsi Pracze.

Inny zasięg geograficzny i ujęcie metodologiczne posiadają prace 
przygotowane pod kierunkiem J. Gajka. Większość z nich dotyczy wy
branych zagadnień tradycyjnej kultury ludowej w Polsce (budownictwa, 
narzędzi rolniczych, stroju, obrzędów rodzinnych, wiedzy ludowej i wie
rzeń, gier i zabaw), które są analizowane w ujęciu przestrzennym całego 
kraju lul:? tylko poszczególnych regionów. Wśród nich wyróżniającą się 
grupę stanowią prace oparte na materiałach PAE, w których na plan 
pierwszy wysunięto problematykę genezy i zasięgów różnych faktów kul
turowych oraz ich zmienności w czasie. 

Tematykę pozapolską wśród prac doktorskich reprezentują: napisana 
pod kierunkiem J. Gajka monografia kultury materialnej Łotwy oraz 
dwie prace dotyczące etnografii Afryki. Poza tym w zespole A. Godlew
skiego została przygotowana praca, której przedmiotem jest kultura lu
dów Australii. Na uwagę zasługuje fakt, że większość scharakteryzowa
nych prac doktorskich, a nawet znaczna część magisterskich (zwłaszcza 

u W latach 1951-1976 ukończyło studia etnograficzne w Uniwersytecie Wro
cławskim 130 osób. W tym prace magisterskie przygotowało pod kierunkiem: 
A. Nasza - 44; J. Gajka - 25; A. Godlewskiego - 46; D. Simonides - 5; E. Pie

traszka - 10.
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z zakresu etnografii Polski i Śląska) została opublikowana w całości lub 
obszernych fragmentach w etnograficznych wydawnictwach ogólnopol
skich oraz regionalnych 35. 

Obok prac naukowo-badawczych i dydaktycznych ośrodek wrocławski 
prowadzi szeroką akcję popularyzacji wiedzy etnograficznej. Na plan 
pierwszy wysuwa się w tym zakresie działalność Muzeum Etnograficzne
go rozwijającego nie tylko szeroki program wystawienniczy 36, lecz także 
propagującego zagadnienia związane z kulturą i sztuką ludową poprzez 
prelekcje w domach kultury i świetlicach oraz spotkania z młodzieżą, 
aktywistami kulturalnymi i twórcami ludowymi. Również pracownicy 
Katedry współpracują w zakresie szkolenia etnograficznego z wieloma 
instytucjami kulturalno-oświatowymi naszego regionu. Na osobną zaś 
wzmiankę zasługują, cieszące się ogromną popularnością, odczyty prof. 
A. Godlewskiego, dotyczące kultury tzw. ludów egzotycznych, które
wygłaszał przez wiele lat w różnych środowiskach społeczeństwa dolno-
śląskiego. • 

W ciągu minionego trzydziestolecia ośrodek wrocławski, a zwłaszcza 
Katedra Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiegd, która jest jedyną tego 
typu placówką na Śląsku, musiała pokonywać i przełamywać wiele trud
ności organizacyjnych (m. in. personalnych), rzutujących niewątpliwie 
na tok prac naukowych. Mimo tego w miarę możliwości konsekwentnie 
realizowano postawione przed nią zadania, chociaż nie wszystkie cenne 
inicjatywy mogły być doprowadzone do końca. Obecnie jej zamierzenia 
naukowe idą w kierunku kontynuacji prowadzonych prac nad problema
tyką etnograficzną śląska, ale koncentrują się głównie na zagadnieniach 
folklorystycznych oraz modernizacji współczesnej kultury wiejskiej. 

Resumując należy stwierdzić, że wrocławski ośrodek etnograficzny 
pełni na śląsku ważną fu:pkcję społeczno-polityczną poprzez swoją dzia
łalność naukową, dydaktyczną, popularyzatorską i współpracę z licznymi 
regionalnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, a także stanowi zna
czący punkt na mapie placówek etnograficznych naszego kraju .. 

3s Większość z nich a zwłaszcza przygotowane przez etnografów z ośrodka 

wrocławskiego, została zacytowana w przypisach. 

3& Por. np. publikowane przewodniki po wystawach Muzeum: E. Jęc z a 1 i k, 

Dolnośląska rzeźba ludowa, Wrocław 1962; M. Ro s t w o  r o  w s k a, Przemiany kul

turowe wsi dolnośląskiej w okresie XX-lecia PRL, Wrocław 1975; t aż, Stroje lu

dowe na Dolnym Sląsku, Wrocław 1970; taż, Muzeum Etnograficzne (Muzea Wro

cławskie. Przewodnik pod red. M. Starzewskiej, Wrocław 1973); t aż, Ludowe hafty 

i koronki na Dolnym Sląsku, Wrocław 1974; M. Go ł u b k o  w, Współczesna plasty

ka obrzędowana wsi dolnośląskiej, Wrocław 1967; t aż, Szopki ludowe na Dolnym 

Sląsku., Wrocław 1972; Dawna wieś dolnośląska. Informator do wystawy stałej, 

oprac. zbiorowe, Wrocław 1975. 
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DES WROCŁA WER ETHNOGRAPHISCHEN FORSCHUNGSZENTRUMS 

WXHREND DES 30 JXRIGEN BESTEHENS DER VR POLEN 
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Die Geschichte des ethnographischen Forschungszentrums in Wrocław begann 

im Jahre 1946, als die Abteilung fur Ethnologie - seit 1950 Lehrstuhl fur Ethno

graphie an der Universitat Wrocław - ihre wissenschaftliche und didaktische 

Tiitigkeit aufgenommen hatte. Im Jahre 1949 begann man die Ethnographische 

Sektion am Schlesischen Museum zu organisieren, die denn seit 1958 in das Ethno

graphische Museum - Abteilung des Scblesischen Museums umbenannt wurde. 

Seit 1954 wurde Wrocław zum Sitz des Hauptvorstandes des Polonischen Vereins 

fur Volkerkunde (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) und dessen reicher Bibliothek; 

es befinden sich hier jetzt auch Redaktionen zahlreicher polnischer ethnographischer 

Verlage sowie die Arbeitsstelle Polnischer Ethnographischer Atlas des Instituts fur 

die Gescbichte der Materiellen Kultur (IHKM) der Polonischen Akademie der 

Wissenschaften. 

Die wissenscbaftliche Tiitigkeit des Wrocławer Zentrums umfal3t: 1. Forschungen 

liber die schlesische Volkskultur, die sich einerseits auf die traditionelle Kultur 

der schlesischen Dorfbewohner, andereseits auf die aktuellen Umwandlungen 

beziehen, die sich wiihrend des 30 jiibrigen Bestehens der VR Polen vollzogen 

haben; es handelt sich hauptsachlich urn die Anpassung und kulturelle sowie 

gesellschaftliche Integration der nach dem 2. Weltkrieg in Scblesien angesiedelten 

Bevolkerung sowie urn Industrialisierungs- und Verstiidterungsprozesse auf dem 

schlesischen Dorfe, 2. Forschungen fiir die Zwecke des Polnischen Ethnographischen 

Atlas, die den Exponenten der in der Ethnographie angewandten kartographischen 

Methode darstellen, 3. Studien aus dem Bereich der allgemeinen Ethnographie, vor 

allem iiber Ozeanien und Australien (Arbeiten von A. Godlewski) sowie liber Asien 

und Afrika. 

Der seit 1946 durch den Lehrstuhl filr Ethnographie gefiihrten didaktischen 
Ttitigkoit zufolgo habon 130 Porsonen ethnographische Studien abgeschlossen und 

24 haben promoviert. Die Absolventen sind au! zahlreichen ethnographischen Posten 

in ganz Schlesien beschiiftigt. 




