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Streszczenie 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI ŚLĄSKIEJ  

NA POGRANICZU ŚLĄSKO-MORAWSKIM  

(przykład gminy Krzanowice) 

 

 Przedmiotem prowadzonych badań jest zespół zagadnień odnoszących się do 

dziedzictwa kulturowego pogranicza śląsko-morawskiego. Autorkę interesują w szczególności 

przykłady dziedzictwa niematerialnego, którego depozytariuszami są mieszkańcy gminy 

miejsko-wiejskiej Krzanowice (w południowej części powiatu raciborskiego), w przeważającej 

części przedstawiciele ludności autochtonicznej. Wybór terenu badań nie był przypadkowy, 

bowiem wytypowana gmina leży na obszarze przygranicznym, gdzie przez stulecia silne 

wpływy trzech kultur: polskiej, czeskiej oraz niemieckiej, zdecydowały o odmienności i 

różnorodności kulturowej tych ziem. Współcześnie uważa się, że Krzanowice są stolicą 

„polskich Moraw”, a w takich wsiach jak: Pietraszyn i Borucin kultura morawska zachowała 

swoją odrębność.    

 Część aspektów związanych z dziedzictwem kulturowym omawianego pogranicza 

uwzględniono już w pracach zbierackich i interpretacyjnych. Jednakże nie wyczerpują one 

całościowego opracowania zagadnień dokumentujących dorobek kultury duchowej i 

materialnej tych ziem, dlatego też niniejsza praca aspiruje do uzupełnienia luki w 

dotychczasowych badaniach naukowych.  

 Podstawowymi celami dysertacji jest wskazanie bogactwa wielokulturowej spuścizny 

Morawian oraz ogląd kolejnych interesujących i wartych refleksji kulturoznawczej elementów 

składowych dóbr kultury badanego obszaru.  

 Niniejsza praca jest wynikiem samodzielnych badań empirycznych prowadzonych w 

latach 2015-2020. Zgromadzony materiał został podzielony na pięć rozdziałów. Każdy z nich 
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rozpoczyna się od rozważań teoretycznych, w których autorka zwraca uwagę m. in. na system 

pojęciowy i stanowiska specjalistów dotyczące interesującej problematyki.  

 Dysertację otwiera historyczno-metodologiczne wprowadzenie do podjętej tematyki. 

Uwagę skupiono na próbie zaprezentowania zakresu znaczeniowego pojęcia „pogranicze” oraz 

wieloznaczności tego terminu. Bliska autorce jest opinia etnologów i antropologów kultury, 

którzy pogranicze traktują jako „miejsce kontaktu rozmaitych grup ludzkich, 

charakteryzujących się odmiennymi tradycjami kulturowymi, systemami wartości, różnymi 

językami czy dialektami”.  

 W celu zrozumienia specyfiki polsko-czeskiego pogranicza kulturowego, koniecznym 

wydaje się prześledzenie przebiegu granicy państwowej na ziemi raciborsko-opawskiej na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Autorka czyni to w oparciu o źródła historyczne i z 

wykorzystaniem map obrazujących przywołaną kategorię graniczności. Nadto omawia sytuację 

językową oraz strukturę ludnościową w minionych wiekach. Przy tej okazji zwraca uwagę na 

niebagatelną rolę czasopisma „Katolické Noviny pro lid morawský w Pruskèm Slezsku. Jedinè 

w morawskè řeči wycházejici nowiny w Německu” w podtrzymywaniu tożsamości kulturowej 

Morawian. Dla współczesnych badaczy przywołany tygodnik może być skarbnicą wiedzy o 

języku, historii, obyczajowości i folklorze autochtonicznej ludności żyjącej na przełomie XIX 

i XX wieku.  

 W rozdziale tym podjęta została również próba oglądu stanu badań nad dziedzictwem 

kulturowym omawianego pogranicza. Są to pozycje o różnej proweniencji gatunkowej. Spora 

ich liczba to publikacje stricte naukowe, ale też i popularne, które wyszły spod pióra 

miłośników regionu i pasjonatów zakorzenionych w „małej ojczyźnie”. Pierwsze znane prace 

autorstwa Cypriana Lelka pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Na przestrzeni ostatnich 

dwóch stuleci kulturowym obrazem subregionu interesowali się dialektolodzy, etnografowie, 

folkloryści i historycy. 

 W pierwszej części dysertacji przedstawiono także zarys dziejów gminy Krzanowice, 

eksponując istotne wydarzenia z jej przeszłości, dotyczące w szczególności przeobrażeń 

polityczno-gospodarczych, mające wpływ na współczesny stan dziedzictwa kulturowego 

Morawian.  

 Jak wiadomo, prowadzenie badań na dorobkiem konkretnej społeczności czy grupy 

etnicznej wymaga zastosowania różnorodnych metod, technik i narzędzi badawczych. Materiał 

empiryczny do analizy zjawisk kulturowych i procesów społecznych autorka pozyskała z 

wykorzystaniem metod etnograficznych, które okazały się być dla niej fundamentalną 

składową procesu poznania. Autorka swoją uwagę koncentruje na badaniu społeczności, w 



3 
 

której sama funkcjonuje. Niewątpliwie prowadzenie badań w przestrzeni „oswojonej” jest 

sytuacją dogodną, bo pozwalającą uniknąć wielu niepotrzebnych emocji związanych chociażby 

z „wejściem” na obcy teren, nawiązaniem kontaktów czy zrozumieniem kontekstu.  

 Trzon niniejszej pracy stanowi rozdział drugi, w całości poświęcony problematyce 

kultury agrarnej, która do tej pory nie doczekała się pogłębionego oglądu badawczego. 

Rozważania rozpoczęto od zaprezentowania pojęcia „tradycja” funkcjonującego w dyskursie 

naukowym oraz pozanaukowych dywagacjach. Rozdział zatytułowano Zakorzenienie w 

tradycji, gdyż formułowane przez wiele wieków tradycje rolnicze były imperatywem zachowań 

tutejszej ludności, motywowały do działania, wpływały na kształt otoczenia, decydowały o 

tożsamości kulturowej. W tej części pracy przedstawiono obraz współczesnej wsi śląsko-

morawskiej, zwracając uwagę na proces przemian społecznych i gospodarczych, mający 

niebagatelny wpływ na prowadzenie rodzinnych gospodarstw rolnych. Mimo zagrożeń, jakie 

niesie rzeczywistość ponowoczesna, wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w rezerwuarze 

nieprzemijających wartości pozostaje nadal praca i szacunek do ziemi. Z kolei poznanie modelu 

morawskich rodzin − prowadzących od kilku pokoleń własne gospodarstwa rolne − były 

podstawą ku temu, by przyjrzeć się dokładniej, jak na przestrzeni ostatnich dekad zmianie uległ 

podział zadań i kompetencji wśród poszczególnych członków tychże rodzin. Jako dopełnienie 

rozważań autorka potraktowała wzmiankę o roli proletariatu rolnego w kulturze i codziennym 

życiu badanego środowiska. Nie sposób pominąć tej tematyki, skoro żywa jest jeszcze wśród 

najstarszych mieszkańców pamięć o dziwkach ('dziewkach') i pachołkach ('parobkach') 

podejmujących się − do lat 60. XX stulecia − służby w gospodarstwach zamożnych gospodarzy. 

Rozdział zamyka omówienie form pomocy sąsiedzkiej tak charakterystycznych do niedawna 

w środowiskach wiejskich. Autorka zwracam uwagę na zanikającą instytucję odrobków i 

wracek. Wspomina o podtrzymywanej tradycji pomagania sobie w obliczu lokalnych tragedii 

(szczególnie powodzi i pożarów) oraz przybliża zupełnie nowe zjawisko, jakim jest wzajemne 

poradnictwo rolne. 

 Trzeci rozdział przedstawia spectrum tradycyjnych praktyk wierzeniowych − 

zakorzenionych w świadomości mieszkańców − związanych w szczególności ze zwierzętami 

gospodarskimi i uprawą roli. Należy zauważyć, że ta dziedzina kultury coraz bardziej przybiera 

charakter reliktowy, dlatego dokumentowanie szczątkowych praktyk wierzeniowych − 

zachowanych w pamięci najstarszego pokolenia − wydaje się szczególnie ważne.  

 Nie mogło też zabraknąć tematyki zachowań magicznych, które występują jeszcze 

współcześnie w kulturze agrarnej. Zarejestrowany materiał empiryczny zdaje się potwierdzać, 

że kategoria myślenia magicznego nie należy tutaj wyłącznie do przeszłości. Członkowie 
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społeczności wiejskiej często w swoich postępowaniach powielają dawne sposoby zachowań, 

co tłumaczą zwykle pragnieniem zapewnienia sobie poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.  

 W dalszej części rozdziału zaprezentowane zostały praktyki zwyczajowe towarzyszące 

wigilii świąt Bożego Narodzenia; z kolei ostatni fragment poświęcono zachowaniom 

obrzędowym okresu wiosennego, eksponując chodzenie z marzyną oraz nowe zwyczaje witania 

wiosny powstałe w drodze inicjatywy instytucjonalnej. Na tym przykładzie można 

zaobserwować, w jaki sposób dziedzictwo staje się narzędziem polityki kulturalnej kreującej 

nowe wymiary pierwotnych praktyk i zachowań.  

 Polem analizy w rozdziale czwartym uczyniono te praktyki religijne i formy 

pobożności ludowej, które do tej pory nie znalazły się w kręgu zainteresowań badaczy kultury 

pogranicza śląsko-morawskiego. Oglądowi poddano takie zjawiska kulturowe jak: kult 

wybranych świętych patronów, obchody świętego Marcina (omawiane w aspekcie „nowej 

tradycji”) czy formy pobożności maryjnej (przejawiające się w licznie podejmowanych 

inicjatywach religijnych). Nadto w katalogu zachowań religijnych, obecnych na badanym 

obszarze, ważne miejsce zajmują obchody dni krzyżowych, którym towarzyszą praktyki 

błagalne o urodzaj i zachowanie pól uprawnych od klęsk żywiołowych. Fenomenem 

kulturowym na pograniczu śląsko-morawskim jest uroczystość Bożego Ciała i 

przygotowywane na tę okazję finezyjne dywany kwiatowe, które również omówiono i 

przeanalizowano.  

 Warte refleksji wydaje się być także świętowanie odpustów parafialnych, bowiem − jak 

autorka ustaliła w toku badań − są one nadal ważnym wydarzeniem religijnym i ludycznym. 

Przyjęcie perspektywy „tradycja i współczesność” umożliwiło wskazanie wzajemnych 

powiązań między pierwotną formą zwyczaju, a obecnie występującą. Wybrane do opisu i 

analizy praktyki religijne można oceniać nie tylko w kategoriach przejawów religijności, ale 

mogą stanowić również wyznacznik śląsko-morawskiej rzeczywistości kulturowej.  

 Istotną częścią dziedzictwa kulturowego są kulinaria, stąd problematyka ostatniego 

rozdziału koncentruje się wokół zespołu zachowań i praktyk związanych z przyrządzaniem i 

konsumowaniem posiłków. Omówiono tutaj zagadnienia odnoszące się do tradycji kulinarnych 

gminy Krzanowice. Ponadto dokonano podziału posiłków spożywanych podczas prac 

polowych, podjęto tematykę pożywienia codziennego oraz posiłków niedzielnych i 

świątecznych (akcentując jadłospis wieczerzy wigilijnej, śniadania wielkanocnego i dań 

serwowanych z okazji odpustu parafialnego). Rozdział zamyka przegląd instytucjonalnych 

form promowania dziedzictwa kulinarnego, a dokładnie wydarzeń, które nierzadko mają zasięg 

międzynarodowy (polsko-czeski). Inicjatywy te pełnią ważną funkcję kulturotwórczą. W 
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rozdziale wykazano, że pożywienie może stanowić istotny element kultury określonej 

społeczności bądź grupy. 

 Dysertację uzupełniają: Bibliografia oraz Słownik wyrazów i wyrażeń gwarowych. 

Całość wieńczy Materiał ilustracyjny w postaci 85 fotografii, które w zdecydowanej 

większości autorka wykonała samodzielnie podczas badań terenowych.  

 Konkludując, osią badań było zagadnienie dziedzictwa kulturowego (w szczególności 

jego wybrane aspekty zaliczane w przeważającej części do dziedzictwa niematerialnego) i 

wskazanie roli, jaką odgrywa ono we współczesnej rzeczywistości kulturowej pogranicza 

śląsko-morawskiego. Trzeba zaznaczyć, iż przywołane tradycje, zwyczaje, praktyki, 

zachowania i zjawiska stanowią przede wszystkim zasób dóbr o proweniencji ludowej, co 

wynika ze specyfiki badanego obszaru, określanego metaforycznie jako „tygiel kulturowo-

etniczny”, „kocioł entograficzny”, „wzorzysty kobierzec” czy „amalgamat kulturowy”.  

 

 

 

 


