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WYSTAWA LUDOZNAWCZA W CIESZYNIE W 1903 ROKU

Niniejszy artykuł poświęcony jest wystawie ludoznawczej zorganizowanej przez Pol-
skie Towarzystwo Ludoznawcze (dalej: PTL) w Cieszynie, która odbyła się w dniach 
od 30 VIII do 8 IX 1903 r. w siedzibie polskiej szkoły ludowej przy ówczesnej ul. Sydo-
nii (dziś – ul. Świeżego). Pionierski charakter, a także kontekst kulturalno-polityczny, 
nadały jej niespotykaną dotąd na Górnym Śląsku rangę. Do jej powstania przyczyniło 
się bowiem zaangażowanie nie tylko samych organizatorów, ale i rozlicznych darczyń-
ców, wywodzących się w głównej mierze z cieszyńskiego chłopstwa. 

Dla zbadania tego tematu niezbędne było sięgnięcie do archiwaliów pochodzących 
ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Większość materiałów poświęconych PTL w Cie-
szynie znajduje się w zespole Archiwum PTL. Te, które nie zostały jak dotąd opra-
cowane, stanowią część składową ogólnego zespołu pod nazwą Oddział Zabytkowy 
Biblioteki Śląskiej, jako pozostałość po instytucji, w której znajdowały się przed po-
wstaniem Książnicy Cieszyńskiej w 1994 r.1 Najcenniejszym (choć niezbyt obszernym) 
źródłem jest teczka „wystawa ludoznawcza” pochodząca właśnie z tego zespołu. Nie-
wielka ilość materiału poświęconego tej tematyce spowodowana jest losami biblioteki 
PTL w czasie II wojny światowej, w której znajdowały się dokumenty tej organizacji2.  
W omawianej teczce odnaleźć można wybrakowaną korespondencję poświęconą po-
zyskiwaniu eksponatów do wystawy, blankiety z listami inwentarzowymi przekaza-
nych przedmiotów oraz pojedyncze wycinki z gazet3. 

PTL związane było z redakcją „Gwiazdki Cieszyńskiej” i to na jej łamach na bieżąco 
relacjonowało wyniki swych posiedzeń, wydawało apele, a także informowało o plano-
wanych przedsięwzięciach. Dzięki temu gazeta ta stanowi cenny materiał dla badań nad 

1 Historia [Książnicy Cieszyńskiej], http://kc-cieszyn.pl/index.php/content,383/ [dostęp: 13 X 2017].
2 Anna Rusnok, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, „Pamiętnik Cieszyński”, 

11, 1996, s. 46.
3 Książnica Cieszyńska w Cieszynie (dalej: KCC), Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej (dalej: OZBŚ), 

sygn. 52. Pragnę w tym miejscu podziękować pani Annie Rusnok za wskazanie tych nieuwzględnio-
nych w katalogu archiwaliów.
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przebiegiem i organizacją wystawy. Inne ówczesne tytuły prasowe przekazują obraz at-
mosfery jaka wytworzyła się wokół tego wydarzenia, a także opinie na jej temat. Wśród 
wybranych tytułów cieszyńskich kwerendzie poddano niemieckie „Silesia” oraz „Neue 
Schlesiche Zeitung” w celu przedstawienia wystawy ludoznawczej z perspektywy od-
miennej opcji narodowej. Dla zapoznania się z odbiorem wśród środowisk polskich  
w pobliskiej Galicji wybrane zostały czasopisma „Czas”, „Głos Narodu”, „Kurier Lwow-
ski” oraz „Gazeta Narodowa”. Wzmianek na temat wystawy jest o wiele więcej, wieść  
o niej rozniosła się nawet poza granice państwa austro-węgierskiego – pojawiają się  
w tytułach prasowych m.in. w Petersburgu („Kraj”) czy Warszawie („Naokoło świata”)4. 

Jak dotąd nie ukazał się artykuł naukowy poświęcony samej wystawie, procesowi 
jej powstania, temu jak wyglądała, a także jaki był jej wydźwięk narodowy i rola dla 
późniejszego wystawiennictwa na Śląsku Cieszyńskim. O tym, że taka wystawa miała 
miejsce, pisali autorzy prac skoncentrowanych głównie na zarysowaniu dziejów ludo-
znawstwa na Górnym Śląsku lub ściślej – na Śląsku Cieszyńskim5. 

Związki oświaty z ludoznawstwem dostrzegalne były w nowej roli jaką, od czasu 
reform józefińskich wprowadzających powszechny obowiązek szkolny, zaczęli pełnić 
nauczyciele. O tym, jak i o zainteresowaniu kulturą ludową wśród elity rządzącej w tej 
epoce, świadczy fakt, że pierwsza akcja na szerszą skalę poświęcona gromadzeniu re-
liktów kultury na Śląsku Austriackim miała charakter odgórny i była ściśle powiązana 
z działalnością nauczycieli. Wynikała ona z nakazu wydanego 24 I 1819 r. przez Franza 
Josefa von Saurau6, który wówczas stał na czele dworskiego urzędu kanclerskiego cesa-
rza Franciszka II. Nakaz dotyczył zbierania pieśni i melodii ludowych na rzecz Wiener 
Musikverein. Saurau upraszał w swym piśmie, aby skoncentrować się na jednogłoso-
wych pieśniach świeckich. Zarządzenie to spadło na barki hrabiego Antoniego Bedřicha 
Mitrovský’ego, ówczesnego gubernatora Moraw i Śląska, który porozumiał się z kolei 
z hrabią Franciszkiem Antonim Kolovratem Libšteinským, pełniącym funkcję austriac-
kiego namiestnika w Czechach, by rozpropagował wśród podległych mu urzędów ideę. 
Wraz z rozporządzeniem kanclerskim z 16 IV 1819 r., apel dotarł do nauczycieli m.in.  
w obwodzie cieszyńskim (cyrkule). Zebrane materiały miały zostać wysłane nie tylko do 
Wiener Musikverein, ale również do Františkova muzea w Brnie7. Udało się zgromadzić 
około 40 utworów, a korespondencja, dzięki której znamy prawdopodobnie wszystkie 
nazwiska tych, którzy je zgromadzili, przetrwała po dziś dzień w brneńskiej placówce8. 

4 Jerzy Branny, Historia cieszyńskiego Towarzystwa Ludoznawczego, [w:] Sto lat ludoznawstwa nad Olzą, 
[red. Jan Szymik, Leszek Richter], Czeski Cieszyn 2003, s. 26.

5 Ludwik Brożek, Ludoznawstwo cieszyńskie, „Literatura ludowa”, 4, 1957, 1, s. 5; tenże, Tradycje ludo-
znawcze na Śląsku Cieszyńskim, „Zaranie Śląskie”, 1, 1959, 22, s. 20; Jerzy Pośpiech, Tradycje folklory-
styczne na Śląsku w XIX i XX wieku (do roku 1939), Warszawa 1977, s. 73; J. Branny, Historia cieszyń-
skiego Towarzystwa Ludoznawczego..., s. 26–27; Grzegorz Studnicki, Związki ludoznawstwa i edukacji 
na Śląsku Cieszyńskim od XIX wieku do czasów współczesnych (perspektywa polska), [w:] Wychowanie 
dziecka – między tradycją a współczesnością, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Natalia Ma-
ria Ruman, Toruń 2014, s. 98. 

6 J. Pośpiech, Tradycje folklorystyczne na Śląsku..., s. 2.
7 Tamże, s. 3.
8 Tamże, s. 4.
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Pierwsze oddolne próby badania folkloru ziemi cieszyńskiej na szerszą skalę miały 
miejsce dopiero w okresie Wiosny Ludów, a więc w okolicach 1848 r. Byli i tacy, któ-
rych działalność poprzedziła tę ważną cezurę jak np. Henryk Jastrzembski, uwiecznia-
jący folklor ludu cieszyńskiego na akwarelach9 czy Andrzej Cinciała, nie tylko wybitny 
działacz narodowy, ale i zbieracz pieśni oraz podań ludowych10. Nie było ich jednak 
wielu, a ruch ten znacznie się nasilił pod wpływem ogólnych ruchów narodowych. Pa-
nujące wówczas ideały romantyczne głosiły, że „w kulturze ludowej tkwią pierwiastki 
naturalne i bezcenne pierwiastki kultury narodowej”11. Wiosna Ludów przyniosła ze 
sobą przemiany społeczno-polityczne, których konsekwencje były widoczne w wielo-
kulturowej społeczności państwa Habsburgów. Ludy słowiańskie zaczęły dostrzegać 
własną odrębność i poszukiwać swojej tożsamości, którą następnie usiłowały eman-
cypować. Chociaż akt konstytucyjny z 25 IV 1848 r., który przyznawał swobody oby-
watelskie, już w kilka lat później został zniesiony, to zmiany w myśli społecznej, jakie 
nastały po tym pozornym zrealizowaniu postulatów ludu, były już nieodwracalne12. 
Wtedy to ludoznawstwo przybrało wymiar polityczny, a badania nad folklorem miały 
legitymizować istnienie narodu, w tym przypadku polskiego.

Paweł Stalmach podczas studium filozoficznego w Bratysławie (wówczas Preszbur-
gu) dzięki L’udovitowi Štúrowi odkrywał w tym czasie ruch narodowy Słowaków, 
inicjując w przerwach od nauki analogiczne działania narodowościowe na gruncie 
cieszyńskim13. W ten sposób dzięki niemu oraz Ludwikowi Kluckiemu i Andrzejowi 
Cinciale powstał „Tygodnik Cieszyński” (przemianowany później na „Gwiazdką Cie-
szyńską”) – pierwsze polskie czasopismo na Śląsku Cieszyńskim, o kluczowym znacze-
niu dla rozbudzania tożsamości narodowej w regionie14. 

Stopniowo zaczęły powstawać coraz to nowe organizacje – m.in. Kasyno Miejskie 
(1856), Czytelnia Ludowa (1861), Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego (1885), 
a także Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku 
(1873) prowadzone przez ks. Ignacego Świeżego15. W 1896 r. ostatnia spośród wymie-
nionych wydała odezwę, nakłaniającą lokalną społeczność do ratowania dziedzictwa 

9 L. Brożek, Tradycje ludoznawcze…, s.14.
10 Andrzej Cinciała, Pamiętnik dra Andrzeja Cinciały notarjusza w Cieszynie (1825–1898), wyd. Jan Stani-

sław Bystroń, Katowice 1931, s. 38.
11 G. Studnicki, Związki ludoznawstwa i edukacji…, s. 91.
12 Krzysztof Nowak, Przemiany prawno-administracyjne, demograficzne, społeczno-zawodowe i narodo-

wościowe, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), Cieszyn 2013 
(Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, t. 5, red. Idzi Panic), s. 11.

13 Emanuel Grim, Paweł Stalmach. Jego życie i działalność w świetle prawdy, Cieszyn 1910, s. 15–26; 
Edward Buława, Wpływ Ludovita Štúra i jego środowiska na postawę narodową i zamierzenia Pawła 
Stalmacha, [w:] Ojczyzna wielka i mała. Księga pamiątkowa wydana z okazji 40-lecia Oddziału PTH  
w Cieszynie, red. I. Panic, Cieszyn 1996, s. 127.

14 Janusz Gruchała, K. Nowak, Dzieje polityczne, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów..., s. 29; Irena Ho-
mola-Skąpska, Tygodnik Cieszyński i Gwiazdka Cieszyńska pod redakcją Pawła Stalmacha 1848–1887, 
Katowice 1968, s. 16.

15 Franciszek Maroń, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku. Przypomnienie i uzu-
pełnienie, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 13, 1960, s. 283.



54 HANNA BARON

ludu Śląska Cieszyńskiego. Gromadzone relikty materialne i niematerialne miały stać 
się zbiorami planowanego Muzeum Śląskiego16. Kontynuatorem tej idei był ks. Józef 
Londzin, działacz Dziedzictwa, który powołał PTL w Cieszynie we wrześniu 1901 r.  
To właśnie ono odgrywało odtąd przodującą rolę w badaniu i popularyzowaniu trady-
cji ludu polskiego na Śląsku Austriackim, utrzymując przy życiu nieposiadające jesz-
cze wówczas stałej siedziby Muzeum Śląskie – inicjatywę Dziedzictwa Błogosławione-
go Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku. Zebranymi materiałami towarzystwo 
to posługiwało się głównie w celu poświadczenia polskości Śląska w dobie walki naro-
dowościowej z Niemcami i Czechami17. Nie była to tendencja odosobniona – podobnie 
działały również ruchy narodowe w innych krajach. Ludoznawstwo stało się zatem 
narzędziem, które popularyzując wiedzę, niosło ze sobą przekaz patriotyczny. Każdy 
dar przeznaczony na rzecz Muzeum Śląskiego anonsowany był przez ks. Józefa Lon-
dzina w „Gwiazdce Cieszyńskiej”18.

Środowisko niemieckie już od 1893 r. nosiło się z zamiarem powołania własnego 
muzeum miejskiego, co unaoczniło się jednak dopiero w roku 1901. Wtedy to Oskar 
Weissman, kolekcjoner militariów i innych historycznych przedmiotów, przekazał 
swe zbiory do cieszyńskiego magistratu. Ten zaś wydzielił pod muzeum specjalne 
pomieszczenie w ratuszu i ogłosił wśród mieszkańców, że mogą również przekazy-
wać swoje pamiątki na cele wystawiennicze19. Zgromadzone eksponaty związane były 
głównie z działalnością miejscowych Niemców20. Do muzeum miejskiego została też 
przekazana spuścizna wybitnego bibliofila i kolekcjonera ks. Leopolda Jana Szersznika 
z jego biblioteki (acz zawierającej także eksponaty typowo muzealne) powołanej do 
istnienia w roku 1802. Przenosiny eksponatów przerwał wybuch I wojny światowej. 

Próbą unaocznienia postulatów PTL w Cieszynie, a także demonstracji należą-
cych do Muzeum Śląskiego eksponatów, stała się inicjatywa zorganizowania pierw-
szej polskiej wystawy ludoznawczej na Śląsku. Kwestię tę prawdopodobnie po raz 
pierwszy poruszono na walnym zebraniu towarzystwa w Cieszynie 14 III 1903 r.21 
Na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” informowano o przebiegu i wynikach tego spo-
tkania. Rozpoczęło się ono od przedstawienia statystyk22. Następnie przystąpiono 
do wyboru nowego zarządu, do którego wybrano ks. Józefa Londzina, ks. Antoniego 
Macoszka, Ernesta Farnika i ks. Ferdynanda Niemca23. To właśnie ksiądz Macoszek 

16 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Odezwa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie. 
17 G. Studnicki, Związki ludoznawstwa i edukacji…, s. 92. 
18 Franciszek Popiołek, Szkice z dziejów Cieszyna, Katowice 1957, s. 134.
19 Małgorzata Płazak, Muzeum w Cieszynie (1802–1992), [w:] 190 lat założenia muzeum i biblioteki Le-

opolda Jana Szersznika 1802–1992, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1993, s. 7–8.
20 F. Popiołek, Szkice..., s. 133.
21 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Zaranie Śląskie w następstwie pierwszej wystawy ludoznawczej w Cieszynie odby-

tej od 1. do 8. IX 1903. 
22 Liczba członków wynosiła 45 osób, dochody 207 koron 8 halerzy, wydatki 171 koron i 93 halerze, 

 a z tego pozostało łącznie 35 koron i 15 halerzy. Z „Polskiego Towarzystwa ludoznawczego w Cieszy-
nie”, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 12 z 21 III 1903, s. 146.

23 Tamże.
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zaproponował, aby przygotować ekspozycję jeszcze w bieżącym roku i przedstawił 
korzyści z niej wynikające. Inspiracji do tego rodzaju działań, jak również innych 
 o charakterze narodowym, dostarczali m.in. Czesi – organizując podobne národopi-
sné výstavy24. Gazeta nie podała szczegółów dotyczących tego, co właściwie zaofero-
wał Macoszek. Propozycja ta jednak wywołała gorącą dyskusję, której efektem była 
decyzja, aby ekspozycja powstała. Motywowana była ona m.in. potrzebą rekrutowa-
nia nowych członków i propagowania idei, jakie przyświecały PTL. Ostatnim postula-
tem było obniżenie składek dla nowoprzyjętych25. 

Akcję promocyjną wystawy rozpoczęto odezwą, jaka ukazała się na pierwszej stro-
nie „Gwiazdki Cieszyńskiej” z dnia 18 IV 1903 r. Wprost nawiązywała do apelu, który 
siedem lat wcześniej opublikowało Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra dla 
Ludu Polskiego na Śląsku26. Już początek odezwy miał skłaniać do refleksji nad zmie-
niającym się światem i potrzebą ocalenia uciekającej rzeczywistości od zapomnienia. 
Dostrzec można w niej także społeczny charakter planowanej wystawy. Aktywizowa-
nie miejscowej ludności do wspomagania działalności PTL w Cieszynie wyróżniało tę 
organizację od innych organizacji polskich. Miało to odzwierciedlenie w poszukiwa-
niu eksponatów wśród ludu. Zgodnie ze swym statutem towarzystwo głosiło solidar-
ność Polaków obu wyznań (katolickiego i ewangelickiego) w tworzeniu wspólnego 
dzieła narodowego.

27 VI 1903 r. 42-osobowy komitet27 wystawy zapewniał, że planowana ekspozycja 
„zapowiada się dobrze, gdyż wszędzie budzi wielkie zainteresowania”28 oraz, że „ko-

24 J. Branny, Historia cieszyńskiego Towarzystwa Ludoznawczego…, s. 26.
25 Tamże.
26 Wystawa ludoznawcza w Cieszynie, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 16 z 18 IV 1903, s. 191.
27 W składzie: Józef Biłko (nauczyciel z Końskiej), Władysław Bukowski (nauczyciel z Jabłonkowa), 

Teodor Bulik (kościelny z Cieszyna), Henryk Bura (stolarz z Karwiny), Józef Cielecki (przełożony 
gminy z Więcłowic), Jerzy Cienciała (poseł na Sejm Śląski z Sibicy), Józef Chobot (właściciel cegielni 
z Łazów), ks. Tomasz Dudek (proboszcz w Boguminie), dr Antoni Dyboski (notariusz z Cieszyna), 
ks. Henryk Dziekan (proboszcz w Niemieckiej Lutyni), dr Ernest Farnik (profesor gimnazjum w Cie-
szynie), Hilary Filasiewicz (dyrektor Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek w Cieszynie), Karol Grania 
(emerytowany nauczyciel z Istebnej), Adam Grycz (nauczyciel ze Śmiłowic), Franciszek Halfar (poseł 
na Sejm Śląski z Poręby), Jan Heczko (nauczyciel w Koszarzyskach), Andrzej Hess (przełożony gmi-
ny w Międzyrzeczu Dolnym), Andrzej Hławiczka (nauczyciel w Cieszynie), Bogdan Hoff (właściciel 
hotelu w Wiśle), Karol Kołek (inżynier górniczy w Karwinie), Jan Kotas (nauczyciel w Pudłowie), Pa-
weł Kożdoń (kierownik szkoły w Boguminie), Jan Kubisz (nauczyciel w Gnojniku), Tomasz Legierski 
(gospodzki w Istebnej), ks. Józef Londzin (katecheta w Cieszynie), ks. Antoni Macoszek (proboszcz 
w Dziedzicach), ks. Franciszek Michejda (pastor w Nawsiu), dr Jan Michejda (poseł do Rady Państwa 
i na Sejm Śląski z Cieszyna), Józef Michejda (nauczyciel z Wędryni), ks. Jan Milik (wikary w Pogwizdo-
wie), ks. Piotr Moroń (radca Generalnego Wikariatu, dziekan i proboszcz w Rychwałdzie), ks. Ferdy-
nand Niemiec (wikary w Rychwałdzie), Karol Nowak (z Karwiny), ks. Karol Olszak (proboszcz w Koń-
czycach Wielkich), Franciszek Paczosa (profesor gimnazjum w Cieszynie), Antoni Panek (profesor 
gimnazjum w Cieszynie), Franciszek Popiołek (profesor gimnazjum w Cieszynie), Jan Raszka (artysta
-rzeźbiarz i profesor szkoły przemysłowej w Krakowie), Rudolf Szotkowski (nauczyciel w Istebnej), 
ks. Rudolf Tomanek (wikary w Cieszynie), Jerzy Warchałowski (sekretarz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana z Krakowa), Józef Winkowski (dyrektor gimnazjum polskiego w Cieszynie). KCC, OZBŚ, 
sygn. 52, Odezwa. Wystawa ludoznawcza w Cieszynie.

28 Wystawa ludoznawcza w Cieszynie, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 26 z 27 VI 1903, s. 320.
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mitet zamierza urządzić podczas wystawy wesele wałaskie, dożynki i prządki”29. Na 
koniec upraszał, by przyspieszyć nieco przygotowania, gdyż czasu nie zostało zbyt 
wiele30. Zebrane eksponaty planowano przenieść i pogrupować już pod koniec lipca. 
Datę jej oficjalnego otwarcia oraz długość trwania wystawy ustalono podczas posie-
dzenia, które odbyło się 29 VII 1903 r. Jak donosiła „Gwiazdka Cieszyńska”, w przygo-
towanie wystawy zaangażował się sekretarz Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana 
w Krakowie Jerzy Warchałowski, który zaoferował przedmioty pochodzące z tere-
nów Beskidu Śląskiego31. W szybkim tempie przybywało eksponatów aranżowanych 
przez komitet. Chwalono szczególnie dział kościelny oraz meble poustawiane przez 
Teodora Bulika. Zapowiadano również rekonstrukcję chaty górskiej i szałasu autor-
stwa Bogdana Hoffa i Jerzego Warchałowskiego32. 

Nie wszystkie środowiska w Cieszynie były zadowolone z mającej powstać wysta-
wy ludoznawczej. Skupieni wokół gazety niemieckojęzycznej „Silesia” dziennikarze, 
w niewybrednych słowach komentowali inicjatywę. W artykule pt. „Wystawa polska” 
(Polnische Ausstellung) z 9 VIII 1903 r. autor wyraził oburzenie dla tendencji PTL do 
określania „Śląska Wschodniego” (Ostschlesien) mianem „Księstwa Cieszyńskiego”. 
Miało to według niego wyraźnie piastowskie konotacje, legitymizując obecność Po-
laków na tym terenie. Zarzucił także polskiej organizacji, że dąży do złączenia tych 
ziem z przyszłym Królestwem Polskim. W tym właśnie aspekcie doszukiwał się in-
gerencji zewnętrznej, galicyjskiej, pisząc, że „to przedsięwzięcie rodem z Krakowa”33 
może doprowadzić do zrównania Śląska poziomem z zacofaną Galicją. Na koniec au-
tor przejawił nadzieję, że zapał i impet jaki towarzyszy powstającej wystawie wy-
czerpie się szybko.

Sześć dni później do tekstu odniosła się redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej”, stwier-
dzając, że „Silesia” każdy przejaw aktywności Polaków traktuje jako „wrogie wystą-
pienie przeciw tutejszym Niemcom”34. Próby upolityczniania kwestii wystawy de-
mentowała słowami, że „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze nie ma w Galicyi ani 
jednego członka, że na wystawę nie otrzymało ani halerza, że wreszcie na wystawie 
znajdować się będą przedmioty tylko ze Śląska”35. „Gwiazdka Cieszyńska” wykazała 
również, że korzystniejsze warunki dla rozwoju Ślązacy nie zawdzięczali Niemcom, 
„lecz zapobiegliwej, pracowitej i skrzętnej ludności polskiej”36. Wydaje się, że su-
gestia „Silesii” dotycząca finansowania wystawy przez Galicjan mogła mieć zwią-
zek z zaangażowaniem w tej projekt krakowskiego ludoznawcy-pasjonata Jerzego 
Warchałowskiego oraz artysty Jana Raszki, pochodzącego co prawda z Ropicy, ale 

29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 Przygotowanie do wystawy ludoznawczej, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 33 z 15 VIII 1903, s. 406.
33 Polnische Ausstellung, „Silesia”, nr 180 z 9 VIII 1903, s. 3. 
34 Wystawa ludoznawcza a „Silesia”, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 33 z 15 VIII 1903, s. 406. 
35 Tamże.
36 Tamże.
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wykładającego wówczas w krakowskiej Wyższej Szkole Przemysłowej – członków 
komitetu wystawy.

Temat wystawy podjęło również drugie, obok „Silesii”, cieszyńskie czasopismo nie-
mieckojęzyczne „Neue Schlesische Zeitung”, wspominając o niej w numerze z dnia 
26 VIII 1903 r. Przekaz był krótki, ale pozytywny, o czym świadczą słowa: „Tutejszy 
polski Związek Ludoznawczy posiada od kilku lat muzeum, które może się pochwalić 
przystojną liczbą znaczących eksponatów z poprzednich stuleci. Planowana wystawa 
może dlatego też być naprawdę interesująca i godna zobaczenia”37. Rekomendacja ta 
nie miała jednak większego znaczenia dla czytelników ze względu na brak podstawo-
wych danych takich jak data otwarcia ekspozycji (miała się przecież rozpocząć cztery 
dni później) czy jej miejsce. Poza tą krótką wzmianką nie ukazał się w gazecie żaden 
tekst na temat przebiegu otwarcia wystawy i jej zawartości czy krytyka mająca na 
celu zdyskredytować inicjatywę. „Neue Schlesische Zeitung” nie podjął tego tematu, 
pomimo że w każdym numerze sporo miejsca poświęcał cieszyńskim towarzystwom 
i ich działalności. 

Dwa ostatnie numery „Gwiazdki Cieszyńskiej” poprzedzające otwarcie wystawy 
zachęcały gorąco do udziału w przedsięwzięciu. 22 VIII 1903 r. na pierwszej stronie 
pojawił się obszerny tekst, który przedstawiał przewidywany wygląd ekspozycji38. 
Kolejny z 29 sierpnia, był już znacznie krótszy i napominał, aby rozwiesić afisze zapo-
wiadające wydarzenie39. W tym czasie eksponaty dowożono wozami, niekiedy nawet 
drabiniastymi40.

Wystawa odbyła się w dniach 30 VIII – 8 IX 1903 r. w Cieszynie, w budynku polskiej 
Szkoły Ludowej przy ul. Sydonii 641 (obecnie ul. Świeżego), gdzie przechowywane 
były dotychczas zbiory Muzeum Śląskiego. Otwarcie nastąpiło 30 VIII o godz. 1242. 
Wstęp na ekspozycję kosztował 40 halerzy w ciągu tygodnia, a 20 w weekend. Zwie-
dzać można było w godzinach od 9 do 1743. Najszersza relacja prasowa dotycząca 
otwarcia wystawy ludoznawczej pochodziła z 5 września, z „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Precyzyjnie formułowała ona wygląd końcowy ekspozycji, jak i narodową wymowę 
całej inicjatywy. Wernisaż odbył się na drugim piętrze szkoły ludowej, w sali, którą na 

37 „Eine etnographische Ausstellung in Teschen. Seitens der hiesigen Polen wird beabsichtigt, im Laufe 
des heurigen Jahres eine ethnographische Ausstellung in Teschen zu veranstalten. Der hiesige polni-
sche Verein für Volkskunde besitzt bereits seit einigen Jahren ein Museum, das bereits eine stattliche 
Anzahl denkwürdiger Stücke aus den vergangenen Jahrhunderten auszuweisen hat. Die zu veraustal-
tende Ausstellung wird sich daher recht interessant und sehenswürdig gestalten”. Za: Eine etnogra-
phische Ausstelung in Teschen, „Neue Schlesische Zeitung”, nr 33 z 26 VIII 1903, s. 2.

38 Wystawa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 34 z 22 VIII 
1903, s. 411–412.

39 Wydział Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 35 z 29 VIII 1903,  
s. 431. Tzw. afisze, a raczej plakaty zaprojektowane zostały przez Bogdana Hoffa. Por. J. Branny, Histo-
ria cieszyńskiego Towarzystwa Ludoznawczego..., s. 26.

40 L. Brożek, Tradycje ludoznawcze..., s. 20.
41 Adressen-Buch..., s. 85.
42 Przygotowanie do wystawy ludoznawczej, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 33 z 15 VIII 1903, s. 406.
43 Otwarcie wystawy ludoznawczej, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 36 z 5 IX 1903, s. 435.
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tę okoliczność ozdobiono „kartonami z motywami śląskimi”. Uczestniczyła w nim cie-
szyńska inteligencja o polskiej świadomości narodowej, „sporo” lokalnych rolników,  
a także goście przybyli „dosyć licznie” z różnych części Polski. Spośród reprezentan-
tów prasy „Gwiazdka Cieszyńska” wymieniła tylko Stanisława Kopernickiego, redak-
tora „Czasu”, oraz Siedleckiego – redaktora „Głosu Narodu”44.

Wydarzenie zainaugurował dyrektor wystawy ks. Józef Londzin stwierdzając, 
że „ludność polska na Śląsku budowała dotąd fundamenty i mury swego bytu na-
rodowego, zakładając różne towarzystwa, teraz pora gmach ów przyozdobić nauką  
i sztuką rodzimą”. Przypomniał działalność i zasługi śp. ks. Ignacego Świeżego na polu 
utworzenia Muzeum Śląskiego. Przedstawił pokrótce historię i dorobek PTL, a także 
wskazał, że pomysł wystawy zaproponowany przez ks. Macoszka na ostatnim walnym 
zebraniu PTL w Cieszynie, przyjęty został nie tylko z entuzjazmem, ale również scep-
tycyzmem. Londzin konkludował, że to entuzjaści mieli słuszność w tym przypadku 
i to im zawdzięczać można wspaniały efekt końcowy, sama zaś inicjatywa dowiodła, 
że cieszyńscy Polacy różnią się od innych narodów zamieszkujących Śląsk, ale posia-
dają cechy wspólne z resztą Polaków. Zgromadzonym, jak i sobie samemu, życzył, aby 
wystawa stała się „pierwszym przeglądem sił kulturalnych ludu śląskiego, po których 
nastąpią dalsze, da Bóg, świetniejsze”. Następnie podziękował osobom, które w naj-
większym stopniu przyczyniły się do powstania wystawy. Jako pierwszego wymie-
nił Teodora Bulika, który nie tylko odpowiadał za aranżację, ale również udostępnił 
ogromną część swoich zbiorów ludoznawczych. Pochwalił twórców chaty góralskiej  
i szałasu w osobach Bogdana Hoffa i Jerzego Warchałowskiego oraz nauczyciela  
z Istebnej Rudolfa Szotkowskiego, który wspierał ich w tych przedsięwzięciach,  
pomagając w zbieraniu potrzebnych elementów wyposażenia. Kończąc podziękowa-
nia, wspomniał o zaangażowaniu Weychertówny, córek i syna dyrektora szkoły Fila-
siewicza i wszystkich darczyńców. Po tej części nastąpiło uroczyste powitanie zgro-
madzonych gości oraz oficjalne otwarcie wystawy45.

Po Józefie Londzinie głos przejął Jerzy Cieńciała, poseł do Sejmu Krajowego  
w Opawie. Przedstawił na licznych przykładach ogrom przemian, jakie dotknęły 
ludność polską na Śląsku i w jej imieniu podziękował twórcom za trud ich pracy. Na-
stępnie zaprezentowane zostały telegramy z gratulacjami od prezydenta krajowego 
hrabiego Josepha von Thun und Hohenstein46, przewodniczącego śląskiego Sejmu 
Krajowego (marszałka krajowego) hrabiego Heinricha von Larisch-Mönnich47 i wie-
lu innych osobistości48. Na tym zakończyła się oficjalna część wieczoru i rozpoczęło 
zwiedzanie wystawy. 

44 Tamże.
45 Tamże.
46 Dan Gawrecki, Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, Prezydenci, gubernatorzy, namiestnicy, woje-

wodowie, marszałkowie, starostowie, [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura euro-
pejska regionu, red. Joachim Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 522.

47 Mowa tu o hrabiego Heinricha von Larisch-Mönnich. Za: D. Gawrecki, J. Grudniewski, R. Kaczmarek, 
Prezydenci, gubernatorzy, namiestnicy, wojewodowie, marszałkowie, starostowie…, s. 523.

48 Otwarcie wystawy ludoznawczej...
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„Gwiazdka Cieszyńska” z dumą relacjonowała, że „robiła ona wrażenie dużej”. Po-
czątkowo zachęcała do jej odwiedzenia, nie chcąc zdradzać zbyt wielu szczegółów, 
później jednak dość dokładnie przedstawiła zawartość poszczególnych sal. Rozpo-
czynając zatem od parteru, po lewej stronie znajdowały się zabytki i eksponaty ko-
ścielne – w tym mieszczące się w dwóch salach obrazy, kielichy, monstrancje, rzeźby, 
ornaty, fotografie przedstawiające lokalne kościoły. Z większych obiektów również 
organy pochodzące z drewnianego kościoła w Nydku, liczące 206 lat w momencie 
wystawy ludoznawczej, jak również kasa kościelna z dębowej kłody i kamienny 
„święcielnik”. Na tym samym piętrze po drugiej stronie znalazł się z kolei tzw. dział 
miejski, zaaranżowany przez Teodora Bulika, gdzie zgromadził on „prawdziwe per-
ły” w postaci wyjątkowych mebli, a także obrazów, zegarów czy wyrobów szklanych 
i porcelanowych ozdabiających całe pomieszczenie49. 

Pierwsze piętro prezentowało typowy folklor wiejski, w tym wyposażony szałas 
i chatę góralską „znakomicie imitowaną”. W sali obok twórcy umiejscowili znacz-
ną ilość przedmiotów użytkowych, w tym dzbanów, mis oraz mebli – wszystkie lo-
kalnego, ręcznego wyrobu. Przy drzwiach stała kolebka oraz ubrana w tradycyjny 
strój wałaski tzw. wywodnica, czyli płaczka. „Gwiazdka Cieszyńska” nie precyzuje 
czy była to prawdziwa kobieta, czy tylko przebrana figura. Kontynuacją tematyki 
ludowej na pierwszym piętrze stała się bardzo rozbudowana ekspozycja poświę-
cona dawnym haftom śląskim oraz rękodzielnictwu – pokaźnym zbiorom wyrobów 
z metalu, drewna czy porcelany50.

Kolejną częścią wystawy ludoznawczej był dział literacko-historyczny znajdujący 
się na drugim piętrze. Eksponowane archiwalia w większości pochodziły ze zbiorów 
Muzeum Śląskiego. Według „Gwiazdki Cieszyńskiej” na szczególną uwagę zasługiwała 
kolekcja pergaminów. Na sali znalazły się także inne dokumenty historyczne, medale 
oraz dawne monety i banknoty. Ponadto zbiór polskich książek, które od lat służyły 
ludności na Śląsku (w tym wydawnictw ewangelickich). Nie zabrakło przedmiotów 
o tematyce szkolnej i muzycznej. Kończąc na tym swój opis, „Gwiazdka Cieszyńska” 
dodała, że „dwupiętrowa kamienica prawie w całości była zajęta”51. 

Krakowski „Czas” z 1 IX 1903 r., stanowiąc czołowy galicyjski tytuł prasowy, po-
święcił całą pierwszą stronę wydarzeniom związanym z inauguracją omawianej 
ekspozycji ludoznawczej. Obszerny artykuł pt. „Wystawa w Cieszynie”, pisany naj-
prawdopodobniej przez wymienionego w „Gwiazdce Cieszyńskiej” Stanisława Ko-
pernickiego52, rozpoczyna się słowami „Praca narodowa na Ślązku austriackim zaczy-
na wchodzić na nowe tory”53. Dziennikarz przedstawia czytelnikom mnogość działań 
podejmowanych przez środowisko Polaków w Księstwie Cieszyńskim. Działania te 
określił mianem „nowego prądu”, ich kulminacją zaś wedle „Czasu”, stało się powo-

49 Tamże.
50 Tamże.
51 Tamże.
52 Tamże.
53 Wystawa w Cieszynie, „Czas”, nr 198 z 1 IX 1903, s. 1. 
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łanie PTL w Cieszynie w 1901 r., prowadzone przezeń badania, a wreszcie „śmiała 
myśl” zorganizowania wystawy etnograficznej. Pierwsze dyskusje nad tą kwestią Ko-
pernicki przedstawił jako niejednoznaczne. Jak wskazywał „gdy podniesiono tę myśl, 
dały się słyszeć wątpliwości mniej odważnych członków Towarzystwa, którzy pomysł 
uważali za przedwczesny, a materiał na małą choćby »wystawkę«, za szczupły”. Osta-
tecznie jednak zwolennicy inicjatywy zwyciężyli, wyznając zasadę „wedle stawu gro-
bla”, co w ich mniemaniu oznaczać miało „mierzyć czyny na zamiary”. Pomimo obaw 
ze strony samych organizatorów Kopernicki, który osobiście uczestniczył w otwarciu 
ekspozycji, wydawał się nią mile zaskoczony. Pisał: „Wczoraj, w dniu otwarcia, oka-
zało się, że »staw« obszerny, więc i »grobla« przybrała rozmiary, jakich nikt się nie 
spodziewał. Jest to nie wystawka, jak się obawiali pesymiści, lecz wystawa, nadspo-
dziewanie bogata ilościowo i jakościowo”54. 

Dalej dziennikarz z podziwem przyznał, że eksponaty z ledwością zmieściły się  
w dwupiętrowej siedzibie polskiej szkoły ludowej. Dostrzegł także ogrom wysił-
ku włożonego w jej powstanie, główne zasługi przypisując ks. Józefowi Londzino-
wi oraz Hilaremu Filasiewiczowi. „Czas” oszacował, że w otwarciu wzięło udział 
przeszło sto osób, a wśród nich – „cała prawie inteligencya polska Ślązka, kolonia 
warszawska, spędzająca lato w pobliskiej Wiśle i reprezentanci kilku dzienników, 
krakowskich i lwowskich”. Nakreślił w końcu wygląd ekspozycji, przyjmując układ, 
wedle którego ją zwiedzał. Rozpoczął od opisywania parteru, na którym to mieściły 
się przedmioty sakralne – „najstarsze obrazy i ołtarze z kościołów Księztwa”, a da-
lej szaty oraz tkaniny liturgiczne i inne. Opisując układ poszczególnych eksponatów,  
Kopernicki dostrzegł walor dydaktyczny, pisząc, że „komitet trzymał się tu zasady 
porównawczej, podobnie jak w innych działach i wystawiał rzeczy nie dla popisu, 
lecz dla pouczenia”. Za przykład wziął wystawione obok siebie kielichy – włoskie 
i śląskie pochodzące m.in. z górskich kościołów. Z wielkim uznaniem potraktował 
koncepcję twórców, jak również unikatowość oglądanych przedmiotów. Świadczyły 
o tym słowa: „nie prędko znajdzie się sposobność do widzenia w jednem miejscu 
rzeczy, rozproszonych po zapadłych wioskach”55.

Na pierwszym piętrze po lewej stronie znalazła się sala określona przez autora mia-
nem „głównej attraction wystawy”, a mianowicie rekonstrukcja wnętrza chaty pocho-
dzącej sprzed stu lat (a więc z samego początku XIX w.) z Wisły. Kopernicki zachwycał 
się: „skrzętność etnologa i twórczość artysty, oparte o gorącą miłość swojszczyzny, 
stworzyły rzecz istotnie niewidywaną. Zaledwie się przestąpi przez próg, złudzenie 
jest zupełne”. Dalej wspominał o przedmiotach, które „pozbierane z różnych chat, 
powrócą służyć dzisiejszym właścicielom, jak służyły ich dziadom, pozostawiwszy  
u cieszyńskich widzów wspomnienie miłego, rodzimego nastroju”. Ten element zrobił 
na dziennikarzu największe wrażenie, na co wskazuje pośpiech i widoczny brak zain-
teresowania kolejnymi wymienianymi niemal jednym tchem eksponatami56.

54 Tamże.
55 Tamże.
56 Tamże.
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Na drugim piętrze znajdowały się zebrane przez ks. Londzina „wszystkie – o ile 
dotychczas zdołał – druki ślązkie i do Ślązka się odnoszące”57, stanowiące materiał 
wyjściowy do pisanej przez niego „Bibliografii śląskiej”58. Obok nich lokalne doku-
menty i księgi o wartości historycznej, a dalej pieśni ludowe – zarówno teksty jak  
i nuty. „Czas” wskazał na rolę wystawy w budzeniu zainteresowania Śląskiem Cie-
szyńskim, czego dowodzić miał fakt, że na kolejny tydzień spodziewane były codzien-
ne „formalne pielgrzymki”59. Kopernicki przedstawił dla kontrastu reakcje włościan, 
z jakimi spotykali się autorzy wystawy w fazie jej tworzenia, prosząc o udostępnienie 
eksponatów. Włościanie nie rozumieli inicjatywy, pytając z powątpiewaniem: „ktoby 
na takie stare graty chciał patrzeć”. Autor tekstu z radością dostrzegł ich przemianę  
i dumę, jaką napawał wielki sukces całego przedsięwzięcia. Według Kopernickie-
go żałowali nawet, że nie dostarczyli oni komitetowi wystawy wystarczającej ilości 
przedmiotów jakimi dysponowali60. 

Ekspozycja wraz z jej poważnym potencjałem naukowym stała się w świetle „Cza-
su” emancypacją całego narodu „od wieków upokarzanego przez Niemców”. Poja-
wił się postulat powstania siedziby Muzeum Śląskiego oraz komentarz względem 
bojkotu wystawy na łamach „hakatystycznej »Silesii«”. Niemiecka gazeta przypisa-
ła bowiem powstanie ekspozycji środowisku krakowskiemu. Polemizując z tą tezą, 
„Czas” skłonił swych czytelników do refleksji słowami: „że tak nie jest, to pewna, ale 
czy Krakowianie nie zainteresują się przypisywanym im niesłusznie czynem; czy  
w tym tygodniu nie pospieszą nad Olzę? Rzecz to nietrudna, koszt mały, czas potrzeb-
ny niewielki […], a zasługa niewątpliwa, nawet obowiązek”61.

„Kurier Lwowski” zapowiadał wystawę w Cieszynie już na pierwszej stronie nu-
meru, który ukazał się 26 VIII 1903 r. Artykuł obszernie przedstawiał za „Gwiazdką 
Cieszyńską” planowany wygląd wystawy i jej podział tematyczny62. Interesującą re-
lację z otwarcia opublikował „Kurier Lwowski” 2 września podając, że ekspozycja 
przyciągnęła „bardzo liczną publiczność polską zarówno miejscową jak przybyłą  
z okolic oraz spory zastęp włościan śląskich”63. Informowano, że w swej mowie po-
czątkowej ks. Józef Londzin przyrównał działalność Towarzystwa Ludoznawczego 
w Cieszynie do budowania „gmachu odrodzenia narodowego na Śląsku”, kończąc 
sprawozdanie określeniem ekspozycji mianem „rewii sił kulturalnych” miejscowego 
ludu polskiego64.

57 Tamże.
58 Zob. J. Londzin, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 1716 do roku 1904, 

Cieszyn 1904; tenże, Uzupełnienia do „Bibliografii druków polskich w Księstwie Cieszyńskiem od roku 
1716 do 1904”, jakoteż bibliografia nowszych druków aż do roku 1922, cz. 1, (A–O), Cieszyn 1922; cz. 2, 
(P–Ż), Cieszyn 1923.

59 Wystawa w Cieszynie...
60 Tamże.
61 Tamże.
62 Wystawa polskiego Towarzystwa ludoznawczego w Cieszynie, „Kurier Lwowski”, nr 236 z 26 VIII 1903, s. 1.
63 Otwarcie wystawy ludoznawczej w Cieszynie, „Kurier Lwowski”, nr 243 z 2 IX 1903, s. 4.
64 Tamże, s. 5.
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Innym popularnym polskim dziennikiem we Lwowie była „Gazeta Narodowa” 
wydawana od 1863 do 1915 r. Niejednokrotnie podejmowała ona kwestie Polaków 
na Śląsku Cieszyńskim, uważnie obserwując ich poczynania na drodze działalności 
narodowej. Wpisująca się w ten nurt wystawa ludoznawcza nie uszła więc uwadze 
tak ważnemu tytułowi prasowemu. Pierwsze zdania artykułu opublikowanego 2 IX 
1903 r. mogą wskazywać, że na otwarciu nie zabrakło redakcji „Gazety Narodowej”. 
Nieznany autor tekstu wskazuje na drobne mankamenty wystawy, ale i atuty pisząc, 
że sama ekspozycja była „może nie zupełnie fachowo podzielona na działy, ale mimo 
to układana z starannością, a prawdziwie bogata”65. Następnie bardzo szczegółowo 
przedstawia zawartość sal wystawowych, by na końcu podzielić się gorzką refleksją 
dotyczącą zwiedzających – „żal doprawdy, że tak mało ludzi przyjechało z poza Śląz-
ka, by podziwiać trud i zapał inicyatorów wystawy”66. Jej uzupełnieniem jest informa-
cja z „Kuriera Lwowskiego”, wedle którego publiczność wystawy była zróżnicowana 
i liczna, lecz znalazła się wśród niej wyłącznie ludność lokalna (autorzy nie wymie-
niają żadnej grupy spoza Śląska)67. Artykuł w „Gazecie Narodowej” zakończony zo-
stał informacją dotyczącą tego, jak długo będzie można oglądać całą ekspozycję oraz 
zachętą, dla wszystkich tych, którzy nie uczestniczyli w jej otwarciu, aby zaległość tę 
nadrobili68. Według „Gwiazdki Cieszyńskiej” w inauguracji wydarzenia wzięła udział 
głównie inteligencja cieszyńska, rolnicy zaś – nielicznie ze względu na piękną pogodę 
oraz konieczność pracy polowej. Redakcja żywiła nadzieję, że przybędą oni w sobotę 
5 września (dzień targowy), niedzielę, a także wtorek 8 września (święto Narodzenia 
Matki Boskiej). Na otwarciu nie zabrakło natomiast młodzieży szkolnej – ze szkół 
w Koszarzyskach (którą przyprowadził jeden z komisarzy wystawy, nauczyciel Jan 
Heczko) oraz Wędryni. Redakcja rekomendowała wystawę dla tej grupy wiekowej, 
zwracając uwagę, że „dla dzieci szkolnych udziela się najdalej sięgających ułatwień”69.

 Do ogólnej liczby osób, które odwiedziły wystawę, „Czas” dolicza także dzienni-
karzy krakowskich i lwowskich. Wedle szacunków redakcji pierwszego dnia odwie-
dziło ją około 200 osób70. Z kolei w przeciągu sześciu dni od otwarcia – jak podawała 
„Gwiazdka” – aż 649 zwiedzających przybyło z okolic, by zobaczyć dzieło Ślązaków71. 
Źródło to ze względu na bliski związek z organizatorami wydaje się posiadać wiary-
godne statystyki. 

Wystawa wpisująca się w popularny wówczas nurt chłopomanii miała ogromny 
oddźwięk w galicyjskiej prasie. Autorzy tekstów poświęconych ekspozycji nierzad-

65 Wystawa ślązkiego tow. ludoznawczego, „Gazeta Narodowa”, nr 200 z 2 IX 1903, s. 1.
66 Tamże.
67 Otwarcie wystawy ludoznawczej w Cieszynie, „Kurier Lwowski”, nr 243 z 2 IX 1903, s. 4.
68 Tamże.
69 Otwarcie wystawy ludoznawczej, „Gwiazdka Cieszyńska”, nr 36 z 5 IX 1903, s. 1.
70 Wystawa w Cieszynie, „Czas”, nr 198 z 1 IX 1903, s. 1.
71 Mało prawdopodobne, aby przez pozostałe pięć dni przyszło ponad 2 tys. zwiedzających na co wska-

zywałaby liczba podana przez Jerzego Brannego, który podaje frekwencję wystawy jako 2657 osób. 
Por. J. Branny, Historia cieszyńskiego Towarzystwa Ludoznawczego..., s. 26.
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ko na pierwszych stronach gazet przedstawiali jej nadzwyczajną rolę w propagowa-
niu kultury polskiej i ukazywaniu polskości Śląska. Krakowski „Głos Narodu” podaje 
m.in., że „obecna wystawa ludoznawcza wypłynęła z potrzeby uświadomienia na-
rodowego”72 zaznaczając, że powstała ona dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy na co 
dzień zmagają się z walką polityczną73.

Po dziś dzień zachowały się spisy przedmiotów wypożyczonych na wystawę, 
niestety wiele wskazuje na to, że są one niekompletne. Wśród nich tylko sześć jest 
wypełnionych na przeznaczonych do tego formularzach – pozostałe znalazły się  
w luźnej korespondencji skierowanej do Towarzystwa. Wynika z nich, że przedmioty 
do wykorzystania na ekspozycji udostępniło przeszło trzydzieści osób prywatnych 
oraz szkoła powszechna w Nawsiu. Na apel dotyczący gromadzenia przedmiotów 
odpowiadali raczej członkowie komitetu przystępując do poszukiwań i koordynując 
ich transfer. Świadczy o tym fakt, że to właśnie oni w imieniu darczyńców wypeł-
niali druki i spisy, biorąc odpowiedzialność za cenne eksponaty. Zawartość wystawy 
ludoznawczej wydaje się wykraczać poza tematykę folkloru. Ze spisów wynika bo-
wiem, że wśród nich znajdowały się niezwykle cenne księgi, dzieła sztuki sakralnej, 
czy dokumenty pergaminowe i druki, takie jak żywoty świętych ks. Skargi z 1615 r.74,  
XVIII-wieczne akta kupna-sprzedaży z 1755 i 1774 r.75, postylla datowana na rok 
1704, pamiętniki kościoła ewangelickiego z 1809 r.76, obraz św. Franciszka Salezego 
z relikwiami77, organy kościelne z Nydku pochodzące z końca XVII w.78 czy zielnik  
z 1613 r.79 Inną kategorię stanowią „unikalne” pisma związane z oświatą z przełomu 
XVIII i XIX w.80 czy notatki szkolne i pomoce naukowe z okresu Wiosny Ludów81.

Rola wystawy ludoznawczej i wpływ na środowisko polskie na Śląsku wynikała  
z jej pionierskiego charakteru. Po raz pierwszy bowiem pokazywano tradycję i hi-
storię Śląska Cieszyńskiego w perspektywie polskiej, a ponadto zgromadzone przed-
mioty cechowała ogromna wartość zarówno estetyczna, dziejowa, jak i patriotyczna. 
Wypracowywano dopiero metodologię badań etnograficznych, poszukiwano sposo-
bów na uatrakcyjnienie edukacji regionalnej i wydaje się, że wystawa ta jako medium 
sprawdziła się doskonale. Sukcesem przedsięwzięcia był również fakt, że część eks-

,72 Wystawa w Cieszynie, „Głos Narodu”, nr 240 z 3 IX 1903, s. 2.
73 Tamże.
74 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Przedmioty nadesłane na wystawę ludoznawczą (nie ofiarowane dla muzeum).
75 Tamże.
76 Tamże. Zob. ponowne wydanie pamiętników: [Georg Friedrich Erdmann Klette von Klettenhof], Pa-

miętniki kościoła ewangielickiego z łaski danego przed Cieszynem. Przed stema laty założonego przy 
świętobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809, oprac. Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś, 
Cieszyn 2009.

77 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Ks. Budny przesłał na wystawę ludoznawczą.
78 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Karta korespondencyjna od ks. Neumanna do ks. Józefa Londzina nadana  

w Wędryni 11 VIII 1903 r.
79 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Spis rzeczy wysłanych przez Andrzeja Hławiczkę z 12 VIII 1903 r.
80 KCC, OZBŚ, sygn. 52, Przedmioty nadesłane na wystawę ludoznawczą (nie ofiarowane dla muzeum).
81 KCC, OZBŚ, sygn. 52, List ks. Karola Olszaka do ks. Józefa Londzina [brak datacji].
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ponatów wypożyczonych od lokalnej ludności na potrzeby wystawy została ofiaro-
wana na rzecz Muzeum Śląskiego. Jednym z darczyńców był kolekcjoner związany 
z PTL w Cieszynie – Teodor Bulik, który po zakończeniu wystawy przekazał dla mu-
zeum kilkaset eksponowanych przedmiotów82. Zbiory Muzeum Śląskiego w 1931 r. 
zostały włączone do zasobu Muzeum Miejskiego z siedzibą w pałacu Larischów. Po-
dobny los spotkał bibliotekę i muzeum Leopolda Jana Szersznika, zbiory Generalnego 
Wikariatu, a także prywatne kolekcje. 

Powojenne losy muzeum ukształtowały zmiany administracyjne i zły stan tech-
niczny budynku, aż do roku 2002 kiedy to oddana została odnowiona siedziba Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego83. Spuścizna PTL w Cieszynie jest przechowywana obecnie  
w dwóch instytucjach – archiwalia znajdują się w Książnicy Cieszyńskiej, eksponaty 
z kolei w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. W przypadku tej drugiej miały niebagatelny 
wpływ na ukształtowanie profilu tego miejsca jako muzeum regionalnego i stały się 
cennym elementem stałej ekspozycji „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”84.

THE FOLKLORIC EXHIBITION IN CIESZYN IN 1903

From August 30 to September 8, 1903, at the secondary school of The Polish Educational Soci-
ety (Macierz Szkolna) in Cieszyn, a folkloric exhibition was organized by the Polish Ethnologi-
cal Society (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) in Cieszyn. The Society was associated with the 
newspaper Gwiazdka Cieszyńska, but the exhibition was also covered by other press titles. The 
article analyzes the exhibition’s coverage in Silesia and Neue Schlesische Zeitung published in 
Austrian Silesia, and Polish-language newspapers in Galicia: Czas, Głos Narodu, Kurier Lwowski 
and Gazeta Narodowa. The Polish Ethnological Society was established in 1901 and has since 
then become the leading institution in the study and popularization of Polish folk traditions 
in Austrian Silesia. At the beginning of the 20th century, in the face of a growing nationalist 
conflict, the Polish Ethnological Society decided to organize the first Polish folkloric exhibition. 
The exhibits were divided into church utensils, applied art with features of rural folklore, and 
a literary-historical section including archives and books. Therefore, the folkloric exhibition 
can be said to be a part of the trend of “chłopomania” (literally: “peasant-mania”).

82 Michael Morys-Twarowski, Z dziejów cieszyńskiego muzealnictwa. Teodor Bulik (1849–1909) – dzia-
łacz społeczny i kolekcjoner, „Pamiętnik Cieszyński”, 21, 2016, s. 82.

83 Marian Dembiniok, Nie tylko o remoncie. Muzeum Śląska Cieszyńskiego w latach 1982–2002, „Cieszyń-
skie Studia Muzealne/ Těšínský muzejní sborník” 1, 2003, s. 180–190.

84 Zob. Na skrzyżowaniu dziejów i kultur. Ekspozycja stała Muzeum Śląska Cieszyńskiego, oprac. Maksymi-
lian Kapalski, Cieszyn 2006.
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