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Eugeniusz Kłosek

Kultura ludowa Górali Żywieckich, 

pod red. Katarzyny Ceklarz i Barbary Rosiek, Biblioteka Górska Centralnego 
Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, t. 30, Kraków 2018, ss. 682

Z wielką atencją i przyjemnością przeczytałem opracowanie zbiorowe, któ-
re według mnie, spełniło oczekiwania wielu badaczy i entuzjastów regionu. 
To kolejny udany przykład, jak odpowiednio zainicjowana seria (góralsz-
czyzn…), pozwala przedstawić w formie wartościowej syntezy, istotne cechy 
wybranych obszarów kulturowych, z całościowo ujętą ich specyfiką. To 8 tom 
z serii „Kultura ludowa Górali”.

Na takie opracowanie czekało wielu zainteresowanych tym regionem, 
w tym ja i studenci, z którymi od wielu lat prowadziliśmy badania w ży-
wieckich wsiach, skupiając się przede wszystkim na współczesności. Atutem 
zbioru artykułów jest udane połączenie historii z etnografią. Otrzymujemy 
kompendium wiedzy z szeregu dziedzin kultury tradycyjnej, bogato zilustro-
wane „obrazami” z przeszłości, w których łączą się ze sobą kultura i natura. 
Beskidy, ich swoista surowość, korespondują z symbolicznymi subtelnościa-
mi ludzi gór. Wyrażają się one m.in. w wierzeniach, sztuce, obrzędach i folk-
lorze. Całość posiada wiele pozytywnych cech monografii w klasycznym 
stylu, która w oparciu o „wczoraj” wręcza nam klucz do zrozumienia tego, 
co „dzisiaj”. 

Pierwsze wrażenie pozwala się skupić na wielości i bogactwie zaprezen-
towanych zagadnień. Dotyczą one szerokiego spektrum problemów, jakie 
w znamienitej większości w umiejętny sposób łączą przeszłość z teraźniej-
szością. Ta diachroniczna płaszczyzna prezentacji poszczególnych zagadnień 
stanowi o wielkim walorze całości opracowania. W wyśmienity sposób ilu-
strują to również zamieszczone licznie, bardzo dobrze dobrane fotografie, 
doskonale „komentujące” omawiane zagadnienia.
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W obliczu takiego bogactwa, Redaktorki stanęły wobec problemu, jak uło-
żyć kolejność prezentowanych opracowań. Zdaję sobie sprawę, że było to 
trudne. Co do tej kolejności miałbym pewne delikatne uwagi, które w obli-
czu całości mogłyby okazać się jednak mało istotne. Pominę je zatem w tym 
miejscu.

Całość otwierają teksty o historii i geografii regionu. Należy to uznać za 
odpowiednią podstawę, wstęp i zapowiedź następujących po nich informacji 
o charakterze kulturowym. 

Wykłady rozpoczyna tekst Piotra Krzywdy, Charakterystyka geogra-
ficznohistoryczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Żywieckich. 
Znajdujemy tu informacje na temat granic, ukształtowania terenu oraz dzie-
jów regionu z zaznaczeniem najważniejszych momentów od pradziejów po 
współczesność.

Następny, „wstępny” artykuł, Barbary Rosiek, Górale Żywieccy jako 
grupa etnograficzna, omawia na początku zasięg omawianej społeczno-
ści. Przytoczono w nim m.in. cytaty etnografów, którzy zajmowali się tą 
społeczno-kulturową przestrzenią, jak przykładowo Romana Reinfussa. 
Zaprezentowano także cechy wyróżniające grupę, takie jak elementy stroju, 
gwarę, osadnictwo (w tym wołoskie), formy osadnicze, zajęcia i migracje.

W kolejnym artykule, Sabiny Haczek, Rolnictwo i hodowla przyzagro-
dowa, omówiono w historycznym ujęciu gospodarkę rolną i hodowlaną. 
Przybliżono podstawowe zajęcia, jak siew, żniwa i inne zabiegi gospodarskie 
na roli i skupione na zwierzętach.

Czwarty z kolei tekst skoncentrował się na innych zajęciach. To Tradycyjne 
użytkowanie lasu, flisactwo, rzemiosło i przemysł wiejski, Teresy Kurzyk 
i Marka Zachariasza. Wyjaśniono w nim, jakie znaczenie posiadał dla 
miejscowej ludności las i jego owoce. Pojawia się on jako przestrzeń będą-
ca źródłem pożywienia, wokół której rozwijało się zbieractwo i zielarstwo. 
Omówiono tu także rzemiosła związane z budownictwem.

Kolejny artykuł Barbary Rosiek, Tradycje pasterskie, gromadzi wiedzę 
na temat tutejszego pasterstwa. Znajdujemy w nim ujęte historycznie infor-
macje o tradycjach wołoskich, znaczeniu wypasów w lasach i składowych 
lokalnego szałaśnictwa. Poznajemy zespół pasterski, bacę, ich pracę i jej pro-
dukty. Autorka opisuje, jak przedstawiało się życie na hali.

W następnym tekście, Sabiny Haczek, Tradycyjne wyposażenie wnętrza 
domu, Autorka omówiła typy chałup i ich wnętrz. Na uwagę zasługują za-
mieszczone fotografie, pozwalające lepiej orientować się w omawianych 
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zagadnieniach. Znalazły się tu także podstawowe informacje o wnętrzach 
mieszczańskich.

Kolejny artykuł, Teresy Kurzyk, Budownictwo sakralne, omówiono nie-
istniejące już drewniane kościoły z ich charakterystycznymi cechami, po 
czym skoncentrowano się na wybranych kościołach regionu. Zakończono 
przykładami małej architektury sakralnej. 

Ósmy z kolei tekst, tej samej Autorki, Budownictwo drewniane, to zbiór 
podstawowych informacji na temat typów zagród i architektury domów 
mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Zaprezentowano tu również za-
budowę Rudzy, jako przykładu omówionych zjawisk.

Następny artykuł autorstwa Doroty Firlej i Barbary Rosiek, Strój, trak-
tuje m.in. o ciekawym połączeniu tradycji góralskich i mieszczańskich. 
Omówiono tu stroje góralskie, wpływy Lachów Śląskich oraz stroje miesz-
czan żywieckich.

Dziesiąty z kolei tekst, Krystyny Pieronkiewicz-Pieczko, Sztuka ludowa 
i rzemiosło artystyczne, skupił się na głównych zjawiskach plastyki: rzeź-
bie (dawnej i współczesnej, drewnianej i kamiennej) i malarstwie (w tym na 
szkle), a także charakterystycznym dla regionu bibułkarstwie oraz rekwizytach 
obrzędowych. Znalazło się tu także nieco miejsca na żywieckie pierniki.

Drugą dziesiątkę artykułów otwierają Tradycje rzemieślnicze Żywca, 
Katarzyny Jaworskiej. W perspektywie historycznej przedstawiono tutaj 
rzemiosła miasta, ukazując m.in. targi i jarmarki, edukację rzemieślniczą, 
cechy i ich organizację oraz schyłek rzemiosł. To swoisty przegląd ginących 
(czy zaginionych już) zawodów.

Kolejny tekst, Małgorzaty Oleszkiewicz, Zabawkarstwo, omawia genezę 
tego rzemiosła, jego przemiany aż po współczesność. Poznajemy zabawkar-
skie warsztaty oraz handel ich wyrobami.

Następny artykuł, Krystyny Reinfuss-Janusz, Pożywienie Górali Żywiec
kich, prezentuje rozmaite potrawy, wytwarzane z kasz, warzyw, owoców z lasu 
i sadu, mleczne, mięsne a także potrawy świąteczne oraz wyposażenie kuchni.

Nastający po nim tekst, Katarzyny Ceklarz, Medycyna ludowa, to interesu-
jący artykuł omawiający różne aspekty tradycyjnej medycyny. Przedstawiono 
w nim źródła, ludową interpretację pochodzenia chorób oraz sposoby ich le-
czenia, posiadające komponent magiczny i naturalny. Wyszczególniono tu 
rozmaite choroby z punktu widzenia ich umiejscowienia i funkcji.

Kolejny artykuł, Sabiny Haczek, Demonologia, wierzenia, kosmologia, 
omawia wyobrażenia demonologiczne górali. Znalazły się tutaj demony at-
mosferyczne z płanetnikami i latawcami, demony przyrodnicze i społeczne, 
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czarownice, diabeł, śmierć i inne, „para demoniczne istoty”. Uwzględniono 
tu także wyobrażenia na temat obiektów kosmicznych.

Następny tekst Barbary Rosiek, Zwyczaje i obrzędy doroczne, to wyra-
żające wielką erudycję Autorki omówienie roku obrzędowego z wybranymi 
momentami, począwszy od świąt przesilenia zimowego, po święta wiosenne. 
Całość zilustrowana ciekawymi fotografiami, „przenoszącymi” czytelnika do 
rytualnych wydarzeń z przeszłości.

Po tej prezentacji sytuuje się artykuł tej samej Autorki, Obrzędy rodzinne. 
Rozpoczęto go od przedstawienia cech tradycyjnej rodziny chłopskiej a na-
stępnie zademonstrowano najważniejsze składowe rytuałów narodzinowych, 
weselnych i pogrzebowych.

Kolejny tekst, Jana Brodki, Folklor muzyczny, to przybliżenie naj-
ważniejszych zagadnień muzycznych tego bardzo interesującego pod tym 
względem regionu, posiadającego wielkie tradycje i bogatą współczesność. 
Zaprezentowano tu instrumentarium muzyków, jak i samych twórców instru-
mentów. Podano podstawowe informacje na temat wybranych kapel, muzy-
kantów i śpiewaków.

Następny artykuł, Krystyny Kwaśniewskiej, Taniec, omawia poszczegól-
ne tańce (pojedynczych par i tańce zbiorowe) z podaniem partytur i tekstów 
śpiewanych podczas tańców pieśni.

Dwudziesty z kolei tekst, Damiana Widzyka, Zbójnictwo, to omówienie 
z perspektywy historycznej zjawiska będącego jednym z charakterystycznych 
dla regionu. Przybliżono w nim m.in. skład i organizację kompanii zbójec-
kiej, zaprezentowano postacie wybranych, bardziej znanych zbójników i ich 
„grupy”. 

Kolejny artykuł, Kazimiery Koim i Małgorzaty Słonki, Ruch folklo-
rystyczny, traktuje o regionie, który można by parafrazując określić zagłę-
biem działań folklorystycznych, jednym z najbogatszych pod tym względem 
w kraju. W nawiązaniu do ruchów regionalistycznych przedstawiono w nim 
działające na Żywiecczyźnie stowarzyszenia oraz zaprezentowano najważ-
niejsze, wybrane zespoły folklorystyczne. Pojawiły się tu także informacje 
o wybitnych postaciach, działaczach i instytucjach związanych z tutejszym 
folklorem.

Następny tekst, autorstwa Doroty Firlej i Teresy Kurzyk, Muzealnictwo, 
prezentuje dzieje zainteresowań regionalnych w Żywcu, które rozwinęły się 
w konkretne działania na polu muzealnym. Znajdujemy tu informacje o or-
ganizacji placówek muzealnych z interesującymi fotografiami, ilustrującymi 
ważne momenty w historii tutejszych muzeów.

Eugeniusz Kłosek



117

Ostatni z artykułów, Weroniki Kasperek i Karoliny Komunieckiej, 
Górale Żywieccy w piśmiennictwie, stanowi przegląd stanu źródeł dotyczących 
regionu, znajdowanych w ramach opracowań historycznych, etnograficznych, 
językowych oraz materiałów zamieszczonych na łamach czasopism. Treść 
artykułu uzupełniły informacje o regionalnej działalności wydawniczej. 

Całość zamyka bibliografia, ułożona w przejrzysty sposób, według po-
szczególnych, poruszanych w opracowaniu zagadnień oraz indeks.

Podsumowując, dzieło znajduję jako bardzo udane, zarazem ambitne, 
zakrojone na szeroką skalę opracowanie. W zamieszczonych w nim 23 ar-
tykułach czytelnik znajdzie bogate informacje o wszystkich podstawowych 
dziedzinach kultury Górali Żywieckich w postaci, w jakiej występowały 
w przeszłości, z wieloma nawiązaniami do współczesności. Chciałbym na 
zakończenie mocno podkreślić znaczenie zamieszczonych fotografii, które 
trafnie zostały dobrane i licznie zaprezentowane, w doskonały sposób ilustru-
ją omawiane zjawiska. 

Z wielkim uznaniem i przyjemnością polecam to kompendium wiedzy 
o regionie do lektury.

Eugeniusz Kłosek

Tomasz Pindel,  
Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody

Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, ss. 384 

Książka jest swoistą podróżą przez wybrane kraje Ameryki Łacińskiej, której 
głównym celem jest refleksja nad dziejami i współczesną „kondycją” Polaków 
i ich potomków, którzy udawali się tam w różnym czasie i pod wpływem 
odmiennych motywacji. Autor do tych zagadnień podszedł historycznie, po-
cząwszy od relacji o legendarnym Janie z Kolna po prezentację dzisiejszych 
obrazków z życia Polonusów z Ameryki Środkowej i Południowej.

Konstrukcja opracowania jest dość specyficzna, gdyż łączy w sobie for-
mę reportażu z kompilacją informacji zaczerpniętych ze źródeł zastanych. 
Te ostatnie, sprowadzające się do ego – dokumentów (listów, pamiętników), 
relacji podróżników, komentarzy literatów i przedstawicieli innych profesji 
dotyczących przestrzeni geograficzno-przyrodniczych i społecznych, łączą 
się z opracowaniami naukowymi, przygotowanymi przez reprezentantów 
różnych dyscyplin z historykami na czele. Taka kompilacja została zręcz-
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nie zrealizowana, co pozwoliło Autorowi w wielu miejscach w interesujący 
sposób konfrontować przeszłość z teraźniejszością. Tak zbudowana1 nar-
racja wciąga czytelnika, a jej styl powoduje, że odbiera się ją jako atrak-
cyjną. Zdarzają się jednak partie tekstu, w których niełatwo zorientować 
się co do proweniencji prezentowanych wiadomości. Interesująco jawią się 
części reportażowe książki, w których Autor opowiada o swoich kontaktach 
z Polonusami, koncentrując się na ich wspomnieniach i wrażeniach z życia 
w odwiedzanych państwach. Ta specyficzna mozaika narracji, ułożona na 
podstawie różnorodnych źródeł, przybiera formę ciekawej gawędy-„kola-
żu” o problemach południowoamerykańskiej Polonii. Całość jest skrupulat-
nie udokumentowana w licznych przypisach, bazując na bogatej bibliogra-
fii, w czym nawiązuje do opracowania typu naukowego. Książka posiada 
sporo walorów poznawczych, pozwalających czytelnikowi zorientować się 
w ogólnych dziejach omawianych krajów, jak i źródłach do poznania dokonań 
Polaków, którzy zaznaczyli się konkretnymi oddziaływaniami w ich dziejach 
i kulturze. Kolejne części prezentują etapy podróży Autora sprowadzając się 
do poszczególnych krajów. 

Peregrynacja rozpoczyna się w Chile, gdzie w oparciu o źródła historycz-
ne, jak i osobiste doświadczenia Autora, przybliżona została postać Ignacego 
Domeyki. Czytelnika zaciekawią na pewno motywacje do przybycia, głów-
nie do Santiago, współcześnie żyjących w stolicy kraju Polaków. Dzielą się 
oni swoimi wrażeniami, porażkami i sukcesami, jako przedstawicielami nie-
licznej chilijskiej Polonii.

Z racji moich zainteresowań badawczych, ze szczególną atencją prze-
czytałem część poświęconą Brazylii. Oczywistym jest, że nie sposób w tak 
wąskim miejscu zaprezentować całość dziejów i współczesne problemy tak 
licznej Polonii. Trzeba było zatem dokonać wyborów. Niemniej mam wra-
żenie, iż Autorowi udało się wychwycić jej specyfikę i zarysować współ-
czesne, wiążące się z nią zjawiska. Na szczególną uwagę zasługuje zręczne 
naszkicowanie problemów natury społecznej brazylijskich Polonusów. Autor 
przybliżył pod tym względem sytuację na ziemiach polskich przed emigracją 
oraz potrzeby państwa brazylijskiego, które oferowało swoje przestrzenie 
imigrantom. Zilustrowane to zostało bogato tekstami z propagandy na rzecz 
emigracji i trudnej pod względem gospodarczym sytuacji ludności wiej-
skiej w trzech zaborach. Czynniki tu przywołane zdecydowały o na wskroś 
chłopskim charakterze polskich imigrantów w Brazylii. Znalazły się tutaj 
ciekawe relacje z podróży do Brazylii i z sytuacji po przybyciu na miej-
sce. Spostrzeżenia Adolfa Dygasińskiego zwracają między innymi uwagę 
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na różnice etniczne w sposobach gospodarowania przybyszy z Europy na 
brazylijskiej, „czerwonej” ziemi. Dowiedzieć się zatem można o różnicach 
w uprawach Polaków i Włochów. Przybliżone tu także zostały relacje imi-
grantów z Indianami, które w przypadku Polaków układały się na ogół, re-
latywnie do innych nacji, łagodnie. Ciekawymi dla czytelnika będą również 
doniesienia Józefa Siemiradzkiego o przeprowadzanych tam specyficznych 
„inspekcjach”, czy Romana Dmowskiego, którego, jak łatwo się domyślić, 
szczególnie zajmowała identyfikacja narodowościowa imigrantów. Autor po-
święcił również miejsce na omówienie stereotypu Polaka w Brazylii, tłuma-
cząc jego treść specyfiką społeczno-kulturową polskich imigrantów. Posiadał 
on zdecydowanie negatywną kierunkowość, gdzie popularne określenie „po-
laco burro” oznaczało „polskiego osła”. Omówiono tu także mocno rozwi-
nięte na początku XX w. szkolnictwo polskie oraz liczne polskie organizacje. 
Ten bogaty polski ruch narodowy wygasł prawie całkowicie wraz z rządami 
Getulio Vargasa, zapoczątkowanymi w 1937 r., wiążącymi się z programem 
brazylijskiej „nacjonalizacji”. Autor wnikliwie dostrzegł słabnącą systema-
tycznie „kondycję” brazylijskiej Polonii w drugiej połowie XX w., aż do 
początku pontyfikatu Jana Pawła II, który przyczynił się do pozytywnych 
w niej zmian, swoistego odrodzenia polonijnego ruchu narodowego. 

Ograniczony czas podróży przyczynił się zapewne do konieczności wybo-
ru miejsc, które Autor bliżej opisał. Znalazła się tu Kurytyba, czyli najliczniej 
zamieszkane przez Polonusów miasto Brazylii. Podczas moich badań sza-
cowano liczbę mieszkańców polskiego pochodzenia tej stolicy stanu Parana 
na około 800 000. Z mniejszych ośrodków wybrano położone na południu 
kraju Guarani das Missoes. Część brazylijską zakończyła relacja podróż-
niczki Elizy Piotrowskiej, która podsumowała własne wrażenia o Brazylii 
i Brazylijczykach.

W części poświęconej Argentynie Autor zajął się historią polskiej emigra-
cji, przybliżonej przez Józefa Siemiradzkiego. Znalazła się tu również postać 
Witolda Gombrowicza i jego udział w relacjach polsko-argentyńskich. Udało 
się zaprezentować zróżnicowanie społeczne polskich imigrantów w tym kra-
ju, gdzie przybywali przedstawiciele magnaterii, chłopi i żołnierze. Autor 
przedstawił trudności adaptacyjne oraz liczne przykłady przedsiębiorczości 
Polaków, odzwierciedlonej między innymi w prasie. Zajął się również nową 
emigracją po II wojnie światowej, kiedy do tego państwa przybyło około 
15 000 Polaków. Ważne miejsce w dziejach argentyńskiej Polonii, podobnie 
jak brazylijskiej, zajmowało polskie duchowieństwo. Przemiany w „kondy-
cji” Polonii ilustruje pokoleniowe zróżnicowanie w znajomości języka pol-
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skiego, gdzie najmłodsi, podobnie jak w Brazylii, praktycznie całkowicie go 
nie znają. Pewnym urozmaiceniem w tej części są ilustracje, repliki ogłoszeń, 
reklam, związanych z działalnością Polaków w tym kraju.

Kolejnym państwem w podróży Autora jest Gwatemala, czyli kraj, w któ-
rym w lakonicznym ujęciu, trudno mówić o Polonii, a jedynie o pojedyn-
czych biografiach Polaków. Autor skupił się tutaj na postaci pisarza i mode-
larza, Andrzeja Bobkowskiego.

Meksyk jawi się na polonijnej mapie jako kraj, w którym znalazło się 
wielu znanych Polaków i jednocześnie państwo, w którym Polonia była 
i jest liczebnie bardzo skromna. Pojawiają się tu takie nazwiska jak Paweł 
Edmund Strzelecki, Melchior Wańkowicz, Teodor Parnicki, Edward Stachura 
i Sławomir Mrożek. Autor wiele miejsca poświęcił kolonii Monte Rosa, do 
której trafiali uchodźcy wojenni z Polski. To uzależnione od światowej polity-
ki miejsce, swoista enklawa polskości na meksykańskiej ziemi, przechodziło 
dość burzliwe koleje losu, ze stosunkowo szybką likwidacją włącznie. Jeżeli 
chodzi o współczesność, Autor skupił się na kursach języka polskiego, w któ-
rych uczestniczą nie tylko osoby polskiego pochodzenia, ale i Meksykanie.

Ostatnim opisywanym krajem jest małe Haiti, w którym od czasów napo-
leońskich szerzył się „polski mit”. Autor wyruszył w drogę w poszukiwaniu 
polskich śladów w rozmaitych dziedzinach współczesnego oblicza tego pań-
stwa, z nikłymi, mgławicowymi wręcz rezultatami.

Książka napisana jest jasnym, komunikatywnym, miejscami dowcip-
nym językiem. Na uwagę zasługuje również poprawna i dokładna redakcja. 
Podrozdziały posiadają krótkie, utrzymane w symbolicznym tonie tytuły, któ-
re trafnie sygnalizują ich zawartość. Całość ilustrują czarno-białe, nie zawsze 
dobrze czytelne fotografie, zamieszczone w niewielkich formatach. Orientację 
w książce ułatwia zamieszczony na końcu indeks osób.

Podsumowując, książka godna polecenia, dająca konkretne podstawy 
do orientacji w dziejach i współczesnych problemach Polonii w Ameryce 
Łacińskiej.

Eugeniusz Kłosek


