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B E S K Y D S K Á ŘE M E S LA

Pás z dílny Karla Kufy zamířil
také k prezidentovi Havlovi

V Mikroregionu Górolsko Swoboda nacházejícím se na pomezí Česka, Polska a Slovenska žijí výrobci, kteří díky využití místních surovin a tradičních
rukodělných postupů vytvářejí výjimečné výrobky ze dřeva, keramiky, perníku, kůže, stříbra, kamene, medu aj. V jejich kvalitní a lety prověřené práci
se odráží ráz našeho regionu. Postupně vám je představujeme v našem seriálu.
MAGDALENA ĆMIEL

Krpce, „gabaryjoki” čili opasky,
široké ovčácké pásy, brašny a
jiné originální skvosty z hovězí
kůže vznikají v dílně Karla Kufy z
Mostů u Jablunkova pyšnícího se
certifikátem Gorolsko Swoboda
regionální produkt®. V české části Těšínského Slezska se tomuto
řemeslu věnuje pouze on. Pro samouka pracujícího ve Slévárnách
Třinec je výroba kožených výrobků především koníčkem přinášejícím mu radost.
K řemeslu se dostal sám v 80.
letech, kdy byl členem mosteckého folklorního souboru Górole.
„Pořízení gorolského kroje bylo
v té době vcelku problematické,
nemluvě o doplňcích z kůže. Košili anebo „bruclik” ještě některá
z místních žen ušila, ale nežil zde
nikdo, kdo by se tímto řemeslem
zabýval. V sousedním Polsku takoví řemeslníci byli, ale kontakt
s nimi byl v době ostře hlídané
hranice prakticky zapovězen,“
vzpomíná Karel Kufa, který se ře-

meslu učil především na vlastních
chybách. Než se pustil do výroby
prvních krpců, rozebral ty staré,
aby věděl, jak má postupovat. Nevzdal to a postupně se zdokonaloval, díky čemu se nejen on, ale
celý soubor dočkal nových krpců,
pásů atd. Poté jej začali oslovovat
další soubory a jedinci, kteří mají
zájem o místní tradice a nechybí
jim ve skříni gorolský kroj.
Kůži na tradiční výrobky získává v koželužnách, kde si nechává připravit tzv. přírodní useň.
Tloušťka kůže se liší od druhu výrobku. Na krpce je potřeba kůži o
tloušťce do 2,5 mm a na „gabaryjoki” až 3,5 mm.
„Práci nad širokým pásem začínám navlhčením kůže, načež
ji patřičně poskládám do tvaru
pásu, který se skládá ze tří vrstev. Dále přichází na řadu vybíjení vzorů a ornamentů. Nakonec
další tvarování a šití podle požadovaného počtu přezek. Sešívá
se výhradně koženými řemínky,“
popisuje mostecký rodák.
Zdobení jeho výrobků vychází
z dochovaných původních vzorů.

Krpců mostecký rodák ušil už nepočítaně.
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Pro Karla Kufu je práce na kožených výrobcích koníčkem.
Inspiroval se starými pásy a také
dostupnou literaturou. Raznice,
které používá k tvorbě vzorů, si
vyrábí sám, nejčastěji z mosazi.
„Práce nad koženými výrobky
mě baví, jinak bych tomu nevěnoval tolik volného času. Další
velkou satisfakcí je pro mě skutečnost, že o ně lidé mají zájem
a rádi je nosí. Nejsou to pouze
členové folklorních souborů, ale
také jednotlivci. V posledních letech zaznamenávám, že čím dále

Gabaryjoki čili opasky.

více lidí chce mít svůj vlastní kroj.
Půjčovny už nejsou tak populární
jako kdysi a je to vidět, protože
například na tradičním „Balu Gorolskim” sedí jeho účastníkům
kroje jako ulité,“ říká Kufa. Na
otázku, zda v davu lidí v lidových
krojích pozná své výrobky, odpovídá, že svůj rukopis pozná bez
menšího zaváhání. Pochybnosti
mohou nastat jen v případě již
ochozených krpců, které nemají
takovou životnost jako pásy.

O precizní výrobky Karla Kufy
mají zájem nejen lidé z regionu.
Krpce či pásy z jeho dílničky, kterou má v garáži, putují také za hranice. Několik širokých pásů udělal
mj. pro spřátelený soubor Arcadance z Francie, další výrobek zamířil
do Kanady. V roce 1993 byl jeho
široký pás věnován tehdejšímu prezidentovi České republiky Václavu
Havlovi, který navštívil Hrčavu. Dárek mu byl předán souborem Górole u hranice ze Slovenskem.
Karel Kufa patří mezi ty členy
Mikroregionu Górolsko Swoboda, kteří se objevují na jarmarcích
anebo folklorních akcích spíše sporadicky. Výjimkou jsou především
akce, na nichž může předvést ukázku svého řemesla, jak je tomu např.
v rámci Mezinárodního folklorního setkání Gorolski Święto. Mikroregion reprezentoval, spolu s
jinými regionálními řemeslníky,
mj. na mezinárodní úrovni – na výstavě technických novinek, patentů a vynálezů Invent Arena 2016 a
na vědecké konferenci „Záolší jako
multietnický historicko-kulturní
region. Zkušenosti z koexistence
a výzvy do budoucnosti”, která se
uskutečnila na přelomu října a listopadu ve Varšavě.

I zdobení širokého pásu vychází z původních vzorů.

D Z IE Ń DO B R Y, LUD K O W IE Z Ł O C I

Polywka warzóno na cudzej blaszi
„Hanka, mogym se zagrzoć polywkym na twoji blaszi? Bo widzym, że
sie u was z kumina kurzi, tóż jisto
cosi warzisz. A jak już, to bych se
aji ziymioki prziwarziła, bo móm
naszkrobane...”
Nie było to roz ani dwa, ale coroz to czynści. Hanka była taki dobre stworzyni, że nigdy nie umiała powiedzieć sómsiadce „ni”. Nie
kónczyło to jyny polywkóm albo
ziymiokami. Sómsiadka prugowała, jako daleko aż może zónść
i kiela se jeszcze może pozwolić. A
zaszła daleko, bo ji roz prawi: „Ty,
Hanka, wiysz co, móm zarobióne
na kołocz, tóż bych se go aji u tebie
upiykła. Nóm już suche drzewo dochodzi, a to, co mómy kole chałpy
ułożóne, jeszcze nima doschnióne”.
Hanka nimógła już deli wydzierżeć. Wszecko połopowiadała
swojimu chłopu. „Nó, tak poczkej”,

ji prawi, „jo je łod jutra dóma, bo
muszym stary łorlap wybrać. Szak
jo se na nióm poczkóm”. Róncz sie
zaczyno kurzić z kumina, Brónka
już gnała z garcami w kosziczku
do Hanki i łod progu se lutowała:
„Jej, jo zapómniała posolić ziymioki, dej mi kapkym soli a sypni mi
tam aji kapkym kminu, bo to potym aji lepi trowi i gazy rychli wyfuczóm z ciała”.
Chłop był schowany, a jak już
były garce wycióngnióne z kosziczka a nakminowane aji posolóne
ziymioki dane na blachym, tak
wloz do dźwiyrzi. Brónka sie łomało nie bulła ze stołka na deliny
i prawi mu: „Na kajś cie tu, sómsiedzie, świńsko noga prziniysła. Dyć
mosz być w robocie... A potym, mocie wielkóm blachym, tóż jóm trza
całóm łobsadzić garcami. Dyć zaś
taki łakómiec być nie musisz...”

Jura już nie zdzierżoł. Wlyzła do
niego tako szewiecko, że łodewrził
łokno, porwoł dwa garce z blachi
i wyciepoł na pole. Popod łoknym
lecioł akurat pies i ziymioki sie na
niego zesuły. Na szczynści jeszcze
sie nic nie warziło, bo by ło sierść
prziszeł. Ale na swoje se przeca
jyny prziszeł. Jak widzioł, że przez
łokno leci aji miynso z kury, nie
czakoł, porwoł kyns aji ze skrzidłym i dawaj łod chałpy.
Brónka zaczyna wrzeszczeć,
że jim to tak jyny nie niecho i że ji
bedóm musieć całóm szkodym zapłacić, bo garce były poglejtowane,
a kurym prawie wczora jeji chłop
na polywkym zabił. A zamiast óni
to jóm jejich pies zeżroł. Łodgrożała sie, że, jak tyn jeji przidzie z
roboty, to dziepiyr uwidzóm... Pozbiyrała garce spod łokna, a aji
ziymioki, kiere sie po placu po ku-

rzińcach kułały. „Uwidzisz Hanka,
że óna jich jeszcze łopłócze i wsuje
Franckowi do misy”, skómentowoł
Jura. Jeszcze za nióm zawołoł, aby
ji gazy dobrze uciekały, jak beje
chłopu skarżić.
Na szczynści, sómsiod był ło
kupa rozumniejszi niż ta jego i przi
piwie w gospodzie to dali z Juróm
do richtiku. Nimioł zielónego pojyncio, co jego baba wywodzo, jak
ón je w robocie. Jyny mu wdycki
było dziwne, że jedzyni je ciepłe a
blacha zimno. Na cóżby ni, garce
były schowane pod wysokimi pierzinami, tóż jodło nie wychłódło.
I taki sóm nikiedy ty stosunki
sómsiedzki a aji miyndzyludzki.
Każdy se pozwoli na nas tela, kiela my mu pozwolimy. A jak widzi,
że sie brónić nie umiymy, tak nas
ciśnie tam, skiyl sie już skoro wycofać nie idzie. Ze szmejdami to je

podobne. Kiela było takich, co nie
umieli powiedzieć „ni”, a potym
chladali pómoc w gazetach aji telewizyji. Jako by byli w tym mómyncie zahipnotyzowani i nie umieli sie
brónić, podobnie jako naszo przedobro Hanka..
To, ło czym piszym, je starszi
daty, kiej sie jeszcze hajcowało pod
blachóm, na kierej sie warziło jedzyni jak dlo dómowników, tak dlo
bydła. Ale ani dzisio sie nic nie miyni na tym, że nieroz jedyn drugigo
za jego dobroć dosłownie nadużywo. A jesi my sami widzymy, że sie
kómusi krziwda robi, a ón sie sóm
nie umiy brónić, nie rozmyślejmy a
pómóżmy. Bo gdo wiy, jesi kiedy na
stare roki nie bedymy łod kogosi
aji my takóm pómoc potrzebować.
I łoby z nami nigdy znieczulica nie
wygrała.
Waszo Jewka Trzyńczanka

