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W p r o w a d z e n i e

Teksty pomieszczone w siedemnastym tomie „Śląskich Miscellaneów” wpisują się w szeroko poj
mowaną problematykę kulturową i dotyczą teatru, malarstwa, literatury, bibliologii i folkloru.

Oprócz już tradycyjnie obecnych autorów ze środowiska opolskiego, cieszyńskiego i katowickiego, 
pojawia się ponownie Kraków oraz coraz wyraźniej kształtujące się jako ośrodek badawczy, Muzeum 
Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Dołączył do tego grona także Libor Martinek, uczony z Uniwersy
tetu Śląskiego w Opawie, znakomity tłumacz od dawna współpracujący ze środowiskiem katowickim; 
tematyka Śląska czeskiego reprezentowana jest dwoma tekstami.

Trudno nie cieszyć się z faktu, iż obok uczonych o utrwalonej renomie, pojawiają się też liczni debiu
tanci, coraz młodsze pokolenia, dla których badania śląskoznawcze często prowadzą do odkrywania 
własnej tożsamości; oni też potwierdzają, jak żywa jest siła przyciągania tego obszaru badawczego. 
Obok zagadnień nieustannie obecnych w badaniach nad kulturą śląską (Gustaw Morcinek, Zofia Kossak, 
życie teatralne na Śląsku) pojawiają się tematy i nazwiska zupełnie nieznane, z pewnością odkryciem 
jest Franciszek Pilarek. Nowe odczytanie twórczości Rafała Urbana, czy też opisanie funkcji pieśni 
w powieściach Pawła Łyska, a można by jeszcze wymienić w tym nurcie tekst Zofii Budrewicz, Marii 
Gębczak czy Libora Martinka, zmieniają punkt widzenia na zagadnienia już obecne w nauce, także dla
tego, że autorzy postrzegają problemy bez uwikłań regionalnych, czy ideologicznych i opisują je jako 
zjawiska ważne kulturowo nie tylko w aspekcie śląskim.

Niektóre teksty zapraszajądo dyskusji (szkic o habilitacji Jadwigi Kucianki, czy esej o książce Henry
ka Wańka); inne mają charakter ważnych przyczynków (kontakty księdza Emanuela Grima z prezyden
tem Ignacym Mościckim i wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim, śpiewnik ks. Jana Rzymełki), 
jeszcze inne są zapowiedzią podjęcia obszerniejszych badań (niezależna prasa śląska).

Zamykają całość dwie recenzje. Pierwsza dotyczy pracy zbiorowej o bł. Emilu Szramku, która pre
zentuje najnowsze dokonania naukowe dotyczące tego tematu i potwierdza żywość prac śląskoznaw- 
czych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; druga omawia album wydany z okazji 
dziesięciolecia nagrody Arcybiskupa Katowickiego Lux ex Silesia, obie publikacje stanowią dobrą 
wróżbę dla dalszych tomów „Śląskich Miscellaneów”.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz





C Z E S Ł A W A  M Y K I T A - G L E N S K

Ś l ą s k i e  e p i z o d y  
d z i e j ó w  s c e n i c z n y c h  d r a m a t u r g i i  S ł o w a c k i e g o

W drugim dniu kwietnia 1945 roku Wiłam Horzyca, inaugurując Zemstą Fredry pierwszy po
wojenny sezon Teatru Śląskiego w Katowicach, powiedział m.in.:

Lud śląski przechował dzieło i pamięć rycerzy [...]  w podziemnych jakby spichrzach uchował złote 
ziarno słowa polskiego. [ ...] Ale nie rozbrzmiewałoby ono nigdy, gdyby cały naród nasz w wieko
wym wysiłku nie był dopracował się natchnień na miarę najwyższą, wszechludzką, gdyby lwia moc 
Mickiewicza, niebiańskie dźwięki Słowackiego, modlitewne szepty Norwida, przenikliwy uśmiech 
Fredry, rapsodyczne rytmy patrona tej sceny Wyspiańskiego, nie zdołały wywołać z nadobłocznej 
krainy migotliwego korowodu postaci, które zdolne są  zaludnić deski tej sceny [...].

Zasadność wyakcentowania w scenicznych dziejach dramaturgii Słowackiego epizodów śląskich 
zawarta jest w całym splocie, a nawet zawęźleniu historii regionu i przypisanym tym procesom 
funkcjom życia teatralnego, kontaktów za pośrednictwem teatru z literaturą kraju, który pod koniec 
wieku XVIII wykreślony z mapy Europy, dzięki kulturze przede wszystkim, utrzymał swą partner
ską pozycję w jej ogólnoeuropejskim dziedzictwie.

Dla określenia tła i znaczenia obecności przejawów polskiej kultury na Śląsku, trzeba sobie 
uzmysłowić fakt, że jego losy są nieporównywalne z dziejami innych regionów Polski. Śląsk nie 
był pod pruskim zaborem. W momencie trzeciego rozbioru Polski od ponad pół wieku stanowił 
część monarchii pruskiej, od czasów Kazimierza Wielkiego wyłączony z terytorium państwa pol
skiego i przekazany w czeskie lenno.

Śląsk pozostający od wieków poza granicami państwa polskiego i nie posiadający przez dłuższy 
czas emocjonalnych więzi z  narodem, budzi się w  XIX wieku niespodziewanie i fenomenalnie. N ie
spodziewanie dlatego, że w opinii Polaków uchodzi za kraj na zawsze stracony, a fenomenalnie, że 
rozwój narodowości odbywa się w sposób szczególny na hasłach europejskiego demokratyzmu W io
sny Ludów i chrześcijańskiego tradycjonalizmu, jednakowoż w oderwaniu od procesów narodowo- 
twórczych rozwijanych na ziemiach trzech zaborów. [...] dochodzenie do narodowości na Śląsku 
przebiegało bez historycznych obciążeń, lecz na drodze przeobrażeń cywilizacyjnych. Nastąpiło to 
w momencie, gdy okrzepłe w kapitalizmie struktury regionalne poczęły przystosowywać dobrodziej
stwa cywilizacyjne do własnych potrzeb.2

Jednym z przejawów trendów emancypacyjnych w poszukiwaniu i manifestowaniu własnej toż
samości był rozwój życia kulturalnego polskiej ludności Śląska, głównie teatru amatorskiego, za
inicjowanego w Cieszyńskiem w grudniu 1852 r., na Górnym Śląsku w lutym 1870 r., we Wrocła
wiu w lipcu 1872 r.

Cechą tego ruchu była jego powszechność, intensywny rozwój pod koniec wieku XIX i w pierw
szych dwu dekadach wieku XX, a także autentycznie ludowy charakter, wyrażający się w doborze 
repertuaru, społecznej kondycji organizatorów przedstawień teatralnych jak i odbiorców ich pro

1 A. L i n e r t, Teatr Śląski w latach 1945-1949, Katowice 1979, s. 43.
2 A. K w i a t e k ,  Etyczno-moralne przesłanki rozwoju narodowości polskiej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX 

wieku, „Rocznik Katowicki”, t. 13 (1987) s. 87-88.
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dukcji. Przenikanie na sceny śląskie sztuk autorów pozaśląskich miało charakter ciągły, a inten
sywność tego procesu rosła w miarę rozwoju obustronnego zainteresowania stron. Orędownicy 
sprawy śląskiej byli skutecznymi promotorami literatury i historii polskiej, popularyzowanej 
w Cieszyńskiem przez nauczycieli szkół ludowych i średnich, na Śląsku Górnym, pozbawionym 
polskiego szkolnictwa i rodzimej inteligencji, przez polskich redaktorów i prasę polskojęzyczną.

Upowszechnianiu dorobku piśmienniczego wielkich romantyków polskich sprzyjały zapocząt
kowane w 1878 r. przez Gimnazjum św. Anny w Krakowie tzw. wieczorki Mickiewiczowskie, 
przekształcone z czasem w Wieczory Trzech Wieszczów, które stały się atrakcyjną propozycją dla 
organizatorów społeczno-kulturalnego życia polskiej ludności Śląska. Wzrost zainteresowania 
społeczeństwa którymkolwiek z nich stymulowały rocznice, jubileusze.

Jakkolwiek setna rocznica urodzin Juliusza Słowackiego zwróciła uwagę na jego twórczość 
również śląskich amatorów, to jednak i przed rokiem 1909 można odnotować zwiastuny zwielo
krotnionej obecności jego sztuk w ich repertuarze. I tak już w roku 1899 Polonia wrocławska 
zgromadziła się w rocznicę śmierci Fryderyka Szopena i Słowackiego w dniu 26 listopada na wiel
kiej imprezie, w programie której zaprezentowano II scenę z I aktu Balladyny3. W dziesięć lat póź
niej, 23 maja 1909 r. wrocławskie Towarzystwo Polek przy współudziale studentów polskich na 
akademii ku czci Słowackiego zaaranżowało dwa żywe obrazy: z Lilii Wenedy (Derwid wybiera 
między harfą a córką) i z Balladyny (scena w chacie wdowy)4.

Jako „zwiastuna” serii śląskich epizodów scenicznych dziejów dramaturgii Słowackiego można 
też potraktować imprezę Czytelni Ludowej w Cieszynie w dniu 1 kwietnia 1906 r., poświęconą 
twórczości autora sztuki, której fragmenty uświetniły program wieczoru. Po odczycie okoliczno
ściowym gościa z Krakowa, Lucjana Rydla, amatorzy odegrali I akt Balladyny, dodając chór har- 
fiarzy z Lilii Wenedy5. Promotorami pełnego spektaklu Balladyny byli amatorzy z Frysztatu, człon
kowie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którzy w listopadzie 1909 r. odegrali w Dąbrowie 
pięć aktów sztuki, głównego punktu programu uświetniającego wieczór poświęcony jej autorowi. 
Pokaz ten miał charakter próby generalnej przed wielką galą jaką było przedstawienie Balladyny 
w hotelu „werkowym” (robotniczym) w Dąbrowie w dniu 8 grudnia 1909 r. Recenzent „Dziennika 
Cieszyńskiego” pisał:

[ ...]  Polska Ostrawa, Cieszyn, wreszcie Dąbrowa z „Balladyną” powinny zrobić przełom w  teatrze 
amatorskim, podnieść repertuar, poziom sztuki i zamiast dawać banalno-humorystyczne Chrapanie 
z  rozkazu, teatry nasze amatorskie -  idąc za powyższymi wzorami -  czerpać winny także z głębszej, 
poważniejszej krynicy naszych poetów dramatycznych. [ ...]  Obchód Słowackiego w Dąbrowie był 
jednym  z najpoważniejszych, najbardziej uroczystych hołdów, jakie nasze społeczeństwo na Śląsku 
składało pamięci Króla-Ducha

Ci sami wykonawcy spektakl ten prezentowali na przełomie lat 1909/10 w Dziedzicach a 22 
stycznia i 10 grudnia 1910 r. chyba po raz ostatni, na scenie Domu Narodowego w Cieszynie.

Najpopularniejsza na Śląsku Cieszyńskim sztuka Słowackiego, Kordian, weszła na sceny ama
torskie z trzyletnim wyprzedzeniem jubileuszowej fety. W dniu 21 lipca 1906 r. abiturienci cie
szyńskich szkół średnich odegrali scenę 4 z III aktu Kordiana obok II aktu z Konfederatów bar

3 Cz. M y k i t a - G l e n s k ,  Twórczość trzech wieszczów na scenach amatorskich Śląska w latach niewoli narodowej, 
Katowice 1988, s. 23.

4 W. H a h n, Rok Słowackiego. Księga pamiątkowa obchodów urządzonych ku czci poety w roku 1909, Lwów 1911, 
s. 351.

5 By nie mnożyć przypisów, podaję trzy kompendia informacji o wzmiankowanych w tekście imprezach teatralnych: Cz. 
M y k i t a - G l e n s k ,  Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku, tom I -  Śląsk Cieszyński (1852-1920), Opole, 
1994; taż, Kalendarium życia teatralnego na Śląsku, tom II -  Śląsk Górny i Dolny (1855-1918), Opole 1995; taż, Kalenda
rium polskich przedstawień amatorskich na Górnym Śląsku w tatach 1919-1921, Opole 1993.

6 Cz. M y k i t a - G l e n s k ,  Twórczość..., s. 14.
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skich Mickiewicza. W takim samym duecie przedstawiona została 9 scena z III aktu Kordiana 
w dniu 15 grudnia tegoż roku wraz z inscenizacją fragmentu Pana Tadeusza.

Czterokrotnie pojawiał się na scenach amatorskich Kordian w roku 1909. W dniu 16 stycznia 
uczniowie gimnazjum polskiego w Cieszynie, w programie wieczorku Mickiewiczowskiego ode
grali na scenie Domu Narodowego scenę czwartą z III aktu oraz fragment Irydiona Zygmunta Kra
sińskiego. W dniu 5 września członkowie VII Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie 
i miejscowego Koła Śpiewu im. Słowackiego zagrali w Morawskiej Ostrawie wybrane fragmenty 
dramatu, 4 grudnia zaś cieszyńscy gimnazjaliści zaprosili publiczność do Domu Narodowego na 
wieczorek ku czci poety, proponując fragmenty dwu jego sztuk: akt I z Księdza Marka (w zbioro
wej deklamacji -  scena początkowa) oraz scenę 8 z II aktu Kordiana. Fragment tej sztuki przed
stawiły 10 grudnia 1909 r. polskie towarzystwa w Michałkowicach. W roli tytułowej wystąpił 
Władysław Wojtowicz z Ostrawy. W 1910 r. I Koło Macierzy Szkolnej w Cieszynie, z okazji rocz
nicy konstytucji majowej w dniu 8 maja, przygotowało scenę 5 i 8 z III aktu, a w dniu 18 września 
członkowie Znicza z okazji poświęcenia gimnazjum realnego w Orłowej odegrali dwa fragmenty 
Kordiana obok Warszawianki Wyspiańskiego.

Dnia 1 lutego roku 1912 uczniowie seminarium nauczycielskiego w Bobrku przedstawili scenę 
w podziemiu. Ostatni raz wystąpili na scenie z fragmentem Kordiana (z III aktu) uczniowie gimna
zjum w Cieszynie w dniu 6 grudnia 1913 r. w programie Wieczoru Trzech Wieszczów. W czasie 
wojny, 26 listopada 1916 r. polskie towarzystwa w Morawskiej Ostrawie, czcząc pamięć wybuchu 
powstania listopadowego, a także proklamację niepodległości Polski, również odegrały kilka frag
mentów tekstu. Ostami raz w interesującym nas okresie, czyli w dobie niewoli narodowej, ucznio
wie polskiego gimnazjum w Orłowej wystąpili w Dąbrowie 2 lutego 1918 r. z 4 sceną z III aktu 
Kordiana. W sumie sztukę tę w latach 1906-1918 odegrano w Cieszyńskiem 12 razy.

Na Górnym Śląsku Kordian pojawił się nie w pełnej synchronizacji z obchodami jubileuszowy
mi. W dniu 29 maja 1910 r. członkinie Czytelni Kobiet w Katowicach, na obchodzie szopenow
skim, prócz odczytu, melodeklamacji, śpiewu, obrazów świetlnych przedstawiły I akt Kordiana. 
Następna prezentacja tego dzieła miała miejsce po dziesięciu latach, 19 września 1920 r. kiedy sy
tuacja polityczna tej części Śląska -  okres powstań i zbliżającego się plebiscytu -  osłabiła restryk- 
cyjność pruskich organów kontroli. Staraniem Kółka Oświatowego im. św. Jacka w Bytomiu Kor
diana odegrali zaproszeni akademicy polscy.

Nie był to pierwszy kontakt Górnoślązaków z dramaturgią Słowackiego. Jego początek wyzna
cza inny tytuł, wprowadzony w identycznym niemal czasie, co na Śląsku Cieszyńskim, czyli jesie- 
nią 1909 r. Z tym, że cieszynianie mieli okazję przed tym wydarzeniem uczestniczyć w jednorazo
wym przedstawieniu Marii Stuart (14 listopada 1909) w wykonaniu zespołu szkolnego w Białej.

Zatem obecność na scenicznych deskach Śląska rozpoczyna Mazepa, dramat który w krakow
skiej prapremierze w roku 1851 uwiódł widzów do ostatecznych konsekwencji doprowadzonym, 
przejmująco zarysowanym wątkiem miłosnym. Fascynacji tym tematem uległ zresztą Słowacki 
w czasie swego pobytu w Londynie w 1831 r. Być może widział adaptację sceniczną poematu By
rona, powtarzaną 28 razy, kiedy poeta bawił w stolicy Anglii.

Tak wyglądał western z r. 1831. A raczej eastem, który szeroko reklamował polsko-ukraińsko- 
-tatarską egzotykę7.

Dla naszych obserwacji scenicznych losów tragedii Słowackiego (drugiej redakcji, bo -  jak wiemy
-  pierwszy jej rękopis poeta, po urzekającej go lekturze Pana Tadeusza, po prostu spalił) jest ważne, 
że z tą  sztuką zespół krakowski wystąpił gościnnie w Poznaniu 28 czerwca 1852 r., a więc bliżej te
rytorium Śląska, którego granicę sztuka ta przekroczyła po przeszło pięćdziesięciu latach.

Z. R a s z e w s k i ,  Słowacki i Mickiewicz wobec dramatu romantycznego, w: tegoż, Staroświecczyzna i postęp czasu.
O teatrze polskim (1765-1865), Warszawa 1963, s. 231.
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Na Śląsku Cieszyńskim po raz pierwszy odegrano Mazepę 21 listopada 1909 r. staraniem 
wszystkich towarzystw polskich w Polskiej Ostrawie, w sali Herlingera, na Głodniowie, w trakcie 
wieczorku poświęconego pamięci jej autora. Przedstawiono wówczas II, IV i V akt. W dniach 27 
i 28 listopada oklaskiwali III i IV akt obywatele Cieszyna na scenie Domu Narodowego, a recen
zent wyróżnił grę pani Eckertowej i dra Dyboskiego. Przytoczono też opinię jednego z widzów, 
według której poziom artystyczny przestawienia amatorskiego niemal dorównywał spektaklowi 
widzianemu przez niego w Krakowie. I jest to wielce prawdopodobne, bowiem w skład zespołu 
wykonawców w Cieszynie, Dąbrowie, Ostrawie wchodzili nauczyciele szkół średnich, poloniści, 
znający nie tylko tekst sztuki ale też świadomi okoliczności i literackich kontekstów jej powstania, 
oswojeni ze sceną, mający na swym koncie role odnotowane nie tylko w sprawozdaniach praso
wych, ale i zachowane w pamięci widzów.

Wydarzeniem kulturalnym stała się prezentacja całości, wszystkich pięciu aktów Mazepy dnia 
4 maja 1912 r. przez cieszyńsko-orłowskie Koło Nauczycieli Szkół Wyższych. Już w czasie 
wojny, 6 stycznia 1915 r. w Morawskiej Ostrawie zorganizowano w Teatrze Miejskim występ pol
skich uchodźców, którzy odegrali oklaskiwaną tu przed trzema laty historię tragicznej miłości, by 
znów za trzy lata, 5 maja 1918 r. obejrzeć ją w  Dąbrowie, w wykonaniu amatorów z fiysztackiego 
Kółka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W kończącym się okresie niewoli narodowej tej 
części Śląska, w dniu 23 stycznia 1921 r. ustrońskie Koło PTP przedstawiło Mazepę w sali hotelu 
kuracyjnego, a lokalna prasa donosiła, że przedstawienie to „prześcigało daleko wszystkie dotych
czasowe przestawienia amatorskie”8.

Górnośląskie prezentacje tej tragedii, zainicjowane 19 września 1909 r., wzbogacają regionalne 
kalendarium scenicznych kontaktów z dramaturgią poety, ale i odsłaniają rozmiar trudności, które 
sprawiały, iż wysiłek amatorów nie bilansował się w oczekiwanych kategoriach odbioru. Odnoto
wany w kronice prasowej i w poufnych aktach niezmordowanego królewskiego komisarza gra
nicznego Wilhelma Maedlera, przechodził ad acta. Wrześniowe przedstawienie Mazepy przygoto
wały katowickie Towarzystwo Przemysłowców Polskich i Towarzystwo Młodzieży Kupieckiej, 
w ramach uroczystości rocznicowych, których program przewidywał odegranie trzech scen wy
mienionej tragedii. Gorzka uwaga sprawozdawcy prasowego jest jednocześnie komentarzem pro
blemów ogólniejszej natury.

Z całego tego wieczoru podnieść należy, że zabrakło tam inteligencji. Obecnymi byli lekarze z Za
brza, Siemianowic, ale nie wszyscy z  Katowic, a  z  innych miast śląskich nikt nie zjawił się. Widać, że 
inteligencja nie docenia geniuszu Słowackiego, skoro nie uczestniczy w  uroczystościach urządzanych 
na cześć tego, który Polskę bardzo kochał9.

W tydzień później, połączone siły gniazd Sokoła z Katowic, Bytomia i Królewskiej Huty zorga
nizowały wieczorek rocznicowy, urozmaicony odegraniem fragmentów Mazepy i śpiewogry Wła
dysława Bełzy Słowiczek. Recenzent „Górnoślązaka” nie szczędził pochwał:

Sztukę tę [Mazepą] grano po prostu po mistrzowsku. Wszystkie osoby przejęte na wskroś sw oją rolą 
oddały tak pięknie wszystko, że trudno sobie wyobrazić, aby sztukę tę można jeszcze lepiej oddać10.

Przypomnienie jej po dwu latach przez reaktywowane przed kilku miesiącami Towarzystwo 
Śpiewu „Chopin” w Zabrzu, w dniu 5 listopada 1911 r., dało wiele satysfakcji nie tylko wykonaw
com, gorąco oklaskiwanym po każdym akcie. Korespondent „Polaka” pisze, że: „Nawet kilka osób 
inteligencji opuszczało salę z pełnym uznaniem i zadowoleniem”11. Jednocześnie ukazały się opi

8 „Gwiazdka Cieszyńska” 1921 nr 13.
5 „Polak” 1909 nr 115.
10 „Górnoślązak” 1909 nr 223.
11 „Polak” 1911 nr 135.
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nie, że sztuka nie została dobrze zrozumiana, o czym świadczyły reakcje publiczności (śmiechy, 
komentarze) nieadekwatne do wydarzeń prezentowanych na scenie, a zespół spotkał się z zarzutem 
nietrafnego dobom repertuaru.

Analogiczna sytuacja zaistniała w czasie spektaklu Mazepy 26 grudnia 1920 r. w Giszowcu, 
przygotowanego przez członków Sokoła. Młodzież swym zachowaniem na sali demonstrowała 
niezrozumienie sensu tragedii, w czym -  być może -  przeszkodził jej i poziom wykonawstwa.

Nie sposób obecnie odtworzyć źródeł inspiracji i dróg dojścia Mazepy na scenki górnośląskich 
amatorów. Z większym prawdopodobieństwem co do słuszności przypuszczeń można rozważać 
efektywność kontaktów cieszynian z silnymi ośrodkami życia teatralnego, jak Wiedeń, Lwów czy 
Kraków dla rozwijania życia teatralnego w swoim regionie. Mimo znacznie większych ograniczeń 
swobody w działaniu, polscy animatorzy teatrów górnośląskich też mogli mieć choćby sporadycz
ny kontakt z teatrami Berlina czy Wrocławia. Budapeszteńską prapremierę Mazepy w 1847 r. przy
gotowano na podstawie niemieckiego tłumaczenia, o czym w połowie wieku XIX wspominała 
„Schlesische Zeitung”. Sceniczne walory wątku-legendy frapowały pokaźne grono luminarzy pióra 
epoki. Wrocławianin, Rudolf Gottschall, o 14 lat młodszy od Słowackiego, pisarz, publicysta, dra
maturg, w roku 1859 napisał również tragedię Mazeppa -  „in welcher die Eigenart seines Talents 
und die Natur des Stoffes sich in seltener Weisse deckten”12.1 ta pozycja miała duże wzięcie w te
atrach niemieckich. Oczywiście, amatorzy górnośląscy od kilkunastu lat dysponowali już polskim 
tekstem Mazepy Słowackiego -  w 1899 r. w drukami mikołowskiej Karola Miarki-syna ukazały się 
pisma wieszcza po cenie obliczonej na możliwości przeciętnego nabywcy.

Jednak tragedia o Mazepie, wymagająca już bardziej nowoczesnego, wyciszonego stylu gry ak
torskiej, określonych możliwości technicznych, nie była pozycją wdzięczną w inscenizacjach 
amatorskich. Potwierdzają to również przykłady zza Oceanu. W Chicago 18 marca 1906 r. grono 
amatorów, „ze współudziałem artystów dramatycznych” przedstawiło Mazepę z tak odmiennym 
skutkiem od zamierzonego, że recenzent w jak najbardziej kategorycznym tonie oświadczył: 
,Amatorzy nie powinni się nigdy rzucać na Mazepę bez dobrego przygotowania”13.

Podobnie oceniano możliwości amatorów w inscenizowaniu Marii Stuart. Na Śląsku Cieszyń
skim raz jeden odegrał ją  14 listopada 1909 r. zespół szkoły ludowej w Białej. Ostatnim tytułem 
zaprezentowanym przez amatorów śląskich był 5-aktowy obraz historyczny Mindowe, król litew
ski, którym członkowie Sokoła w Polskiej Ostrawie uświetnili swój wieczór skautowski 29 marca 
1914 r. W ten sposób dwadzieścia siedem wystawień sześciu tytułów w Cieszyńskiem i sześć wy
stawień na Górnym Śląsku dwu tytułów zamyka pierwszy epizod scenicznych dziejów dramatów 
Słowackiego, w wydaniu nieprofesjonalnym, w warunkach narodowego zniewolenia tego regionu, 
od dziesiątków lat rozwijającego własną, rodzimą działalność teatralną.

W 1922 r. w drodze ustaleń poplebiscytowych nastąpił podział Śląska między Polską a Niemca
mi. Z części przyznanej Polsce powstało Województwo Śląskie, w którego stolicy, Katowicach, 
powołano pierwszy w dziejach Śląska polski teatr zawodowy, z przyjętym od zaraz obowiązkiem 
występów na terytorium pozostałego w granicach państwa niemieckiego Śląska Opolskiego. 
Przedsmak polskiej sztuki teatralnej w profesjonalnym wykonaniu dawały Ślązakom w okresie 
powstań i plebiscytu występy zespołów Edmunda Rygiera i Henryka Cepnika. Pierwszy z nich, za
proszony przez Polski Komisariat Plebiscytowy, rozpoczął występy od marca 1920 r., dając m.in. 
14 kwietnia w Katowicach Mazepę Słowackiego, powtórzoną 25 kwietnia w Gliwicach i 6 maja 
w Zabrzu. Wchodzący od listopada 1920 r. w miejsce zespołu Rygiera teatr Henryka Cepnika nie 
miał w swym repertuarze sztuk Słowackiego.

W latach 1923-1938 na scenie Teatru Polskiego w Katowicach dano 8 sztuk Słowackiego, we
dług ilości wystawień zajmujących takie oto lokaty: Ksiqżę Niezłomny (22), Złota czaszka (11),

12 Meyers Konversations-Lexikon, t. 7, Leipzig 1895, s. 815.
E. O r z e c h o w s k i ,  Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych, Wrocław 1989, s. 92.
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Kordian (8), Lilia Weneda (7), Ksiądz Marek (3), Mazepa (2), Balladyna (2), Nowa Dejanira (1). 
W tym przedziale czasowym należy wyróżnić przedstawienie Balladyny 27 czerwca 1927 r., za
mykające uroczystości związane z przejazdem przez dworzec katowicki pociągu wiozącego do 
Krakowa trumnę z prochami jej autora14. Publiczność -  nie tylko śląska -  której styl odbioru sztuki 
teatralnej kształtowały od lat produkcje scen amatorskich, nie miała jednak klucza do dramaturgii 
wieszcza. Na terytorium polskiej części Śląska amatorski ruch teatralny i praca Teatru Polskiego 
w Katowicach podległa opiece instytucji rządowych; realizowano założenia ogólnopaństwowej 
polityki kulturalnej, co odbierało wyróżnikowi regionalnemu jego dotychczasowy sens.

Wiosną 1945 r. w granicach Polski znalazł się Śląsk Opolski i Śląsk Dolny. To scalenie regionu 
śląskiego, z niejednakową metryką włączania w organizm państwa polskiego jego poszczególnych 
części, miało swe wielorakie implikacje w wielu dziedzinach. Jednak w sferze kulturowej, na 
płaszczyźnie życia społeczno-kulturalnego, utrzymywała się owa śląska differentia specifica, za
kotwiczona silnie w tradycji sprzed roku 1939, użyczająca czerpanej z niej mocy nowym elemen
tom infrastruktuiy egzystencji w kontekście państwowości nie obcej a własnej. Tak się przynajm
niej wydawało w pierwszych latach po wojnie. Tygiel etniczny, w jaki wówczas zamieniły Opolsz
czyznę powojenne wędrówki ludów, zmuszając do trudnej koegzystencji ludność autochtoniczną 
i napływową wymagał działań sensownie unifikujących, łagodzących konflikty, prointegracyj- 
nych. Nie bez powodu i nie bez racji panaceum takowego upatrywano w rozwijaniu inicjatyw kul
turalnych, tym bardziej, że nie brakowało doświadczonych entuzjastów.

Wydany w 1991 r. tom reportaży Jana Wiktora pt. Opolskie peregrynacje poświadcza udrękę 
ludności autochtonicznej jak i jej cierpliwą gotowość w przyjęciu Oczekiwanego. Rozpozna
walnym, czytelnym kodem porozumienia było słowo, słowo polskiego autora. Jednym z nich 
jest Słowacki, przeżywany przez grono słuchaczy repolonizacyjnego uniwersytetu ludowego 
na Opolszczyźnie. Reportażysta uczestniczy w inscenizacji Lilii Wenedy i wybranych frag
mentów Balladyny. Wielu z wykonawców dopiero w latach 1946-1948 poznało język polski. 
Wśród wypowiedzi są i takie:

Podobał mi się najbardziej J. Słowacki. [ ...] Gdy przedstawiano na wieczorach literackich frag
menty Balladyny i Lilii Wenedy, to nas w niektórych chwilach dreszcz przelatywał.

A samo przedstawienie:

Nie było koturnu, patosu, ale prostota codziennego obcowania z radościami i smutkami. [ ...]  M ie
sza się rzeczywistość ze złudą baśni i tworzy się nowa prawda, która jest wzruszeniem. Czasem posta
cie widowiska nie m ogą uporać się z  wypowiedzeniem zdań. Znać trud.

A widownia?

W czasie przerwy siwy gospodarz zapytał drżącym głosem:
Czy pan Słowacki jeszcze żyje? Chciałbym mu podziękować, że tak ładnie po naszemu rządzi. Ani 

kazanie w kościele, choć z  nieba i z  natchnienia bożego, tak nie przemówi do sumienia. [ ...]
Słowacki ju ż  nie żyje.
Szkoda -  z  żalem wyrzekł -  Niech mu światłość wiekuista św ieci15.

Teatrzyk szkolny Liceum Ogólnokształcącego w Nysie przedstawił w maju 1947 r. m.in. frag
ment Balladyny (scena w chacie wdowy). Ten sam tytuł przygotowała na scenę krawcowa w Roz- 
miętowie w powiecie strzeleckim, łącząc tę sztukę z typowo śląskim obrazkiem scenicznym Albina 
Siekierskiego Domek z ogródkiem. Polonistka, Maria Turkówna w Liceum Ogólnoształcącym 
w Strzelcach Opolskich, w roku 1950 zainscenizowała plenerowe przedstawienie Balladyny. Z tą

14 M. S o b a ń s k i, Teatr Polski na Śląsku 1922-1939, Katowice 1963; A. P r y s z c z e w s k  a-K o z o ł u b, Śląskie echa 
pogrzebu Juliusza Słowackiego. (Materiały), „ Z e s z y ty  Naukowe WSP w Opolu. Historia Literatury” 1962, z. 2.

Is J. W i k t o r, Opolskie peregrynacje, Opole 1991, s. 249,251-2,254.
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s a m ą  s z tu k ą  wystąpiła sekcja artystyczna przy świetlicy OSP w Maciowakrzach, a w marcu 1955 r. 
zespół z PGR w Obrowcu w Strzeleckiem wprowadził do swego repertuaru ten tytuł, podobnie jak 
w roku 1958, polonista Kazimierz Kasicz. W tej kategorii przedstawień swoistym wydarzeniem był 
występ jednego z bardziej renomowanych zespołów amatorskich Opolszczyzny, zespołu „Ślązak” 
z Jełowej. Jego członkowie, pod kierownictwem S. Kleszczyńskiego, z wielkim pietyzmem przy
gotowali przedstawienie Balladyny, m.in. specjalnie wypożyczono kostiumy, zmówiono 
w opolskiej orkiestrze symfonicznej oprawę muzyczną.

Pewne -  nieuniknione przecież błędy amatorskiego aktorstwa -  nie ujmowały blasku całości, 
a przebijająca tu i ówdzie w dykcji gwara śląska nie raziła; wprost przeciwnie, przydawała językowi 
bohaterów elementów dawności16.

Również zespół nowszej generacji, teatr poezji Kameralny 59 z Opola, w swych prapoczątkach, 
w 1958 r. wystawił Balladyną, pod fachowym nadzorem aktorki opolskiego teatru, Danuty Kierklo. 
Zdarzył się i Mazepa w 1953 r. w Powiatowym Domu Kultury w Raciborzu, przygotowany pod 
okiem Atanazego Pomagajby. Znany w kręgach nie tylko amatorskich, zespół rapsodyczny Tade
usza Malaka z Katowic, założony w 1948 r. na wzór krakowskiego Teatru Rapsodycznego (od roku 
1941) Mieczysława Kotlarczyka, zrealizował przedstawienie Lilii Wenedy11.

W październiku 1945 r. zaczyna działalność pierwszy w historii Opola polski teatr zawodowy, 
pod dyrekcją Stanisława Staśki, człowieka niezwykłej energii, samozaparcia i nieukrywanej miło
ści do Słowackiego. Jego powołał więc na patrona nowej placówki, której oficjalna nazwa brzmia
ła: Teatr Miejski w Opolu im. J. Słowackiego. Dyrektor, znany w dawnym Województwie Śląskim 
działacz ruchu amatorskiego, założyciel Reduty Śląskiej w Chorzowie w 1933 r., która po miesiącu 
działalności wystąpiła z premierowym przedstawieniem Balladyny (30 września 1933)18. Jesienią 
1945 r. Staśko planuje festiwal sztuk Słowackiego, w warunkach jakże dalekich od względnego 
komfortu, w jakim powinna przebiegać impreza tej rangi.

Na 2 lutego 1946 r. przygotowano Kordiana z Tadeuszem Żakiejem w roli tytułowej, naczelni
kiem Wydziału Kultury Urzędu Województwa Śląsko-Dąbrowskiego. Ambitny amator, który 
oprócz prezencji nie wprowadził nic z przymiotów, w jakie autor wyposażył postać tytułową, a re
żyser, S. Staśko, starał się bezskutecznie wyegzekwować. Stronę anegdotyczną tego wydarzenia 
(i nie tylko tego) świetnie opisuje Staśko w swych wspomnieniach Narodziny teatru (Opole 1972).

Balladynę (9 lutego 1946) uratowały role kobiece (I. Przybyszewska -  Balladyna, M. Bakka -  
Alina, W. Jerzmanowska -  matka, A. Kulikówna -  Goplana), ale niezamierzony efekt komiczny 
wprowadził odtwórca roli Filona, Wincenty Hlouszek, urzędnik Wydziału Kultury Starostwa Po
wiatowego w Opolu. Roniąc łzy nad ciałem Aliny, strącił z nosa wielkie, rogowe okulary, które za
pomniał zdjąć przed wejściem na scenę, zwracając uwagę widowni na nieusprawiedliwioną fabułą 
obecność anachronicznego rekwizytu19. Nieoficjalny festiwal kończył Mazepa, którego premiera 
miała miejsce 20 marca 1947 r. Nie dopełniło zamierzonego cyklu przedstawienie Horsztyńskiego. 
W trakcie próby generalnej 12 września Staśko otrzymał telegram zakazujący wystawienia tej 
sztuki. Nadchodziła pora, w której nie tylko teksty Słowackiego przesuwano w stronę prohibitów.

Znamienne, że w Teatrze Śląskim w Katowicach w latach 1945-1949 nie grano w ogóle sztuk 
Słowackiego20. Dopiero w roku 1950 (27 maja) przygotował ją  dla katowickiej sceny Władysław

16 Cz. M y k i t a - G l e n s k ,  Teatr amatorski na Opolszczyźnie 1945—1975, Opole 1980, s. 20, 23—4, 32, 36, 38, 45, 61, 
65,80-1.

17 A. L i n e r t, Teatr i polityka. Z  problematyki amatorskiego ruchu teatralnego w województwie katowickim (1945—1985), 
Katowice 1987, s. 49-50.

18 A. L i n e rt, Teatr..., s. 35.
19 Por. Cz. M y k i t a - G l e n s k ,  Życie teatralne Opola od czasów najdawniejszych do współczesności, Opole 1976,

s- 116.
20 Zob. indeks autorów w: A. L i n e r t, Teatr Śląski..., s. 347.
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Woźnik, a Mazepę w dniu 28 marca roku 1953 wyreżyserował Roman Zawistowski. W roli Jana 
Kazimierza wystąpił Gustaw Holoubek21. On też reżyserował w 1955 r. Fantazego. Uwagę środo
wisk pozaregionalnych zwróciła Balladyna z 1958 r., przygotowana dla sceny katowickiej w kon
wencji baśni ludowej, a więc bliskiej odbiorcy o nawykach wyniesionych z nie tak odległej eduka
cji teatralnej.

Śląski trakt dramaturgii Słowackiego -  w sensie zwielokrotnionej funkcji tego faktu z uwagi na 
czas i miejsce jego zaistnienia -  wyznaczały przede wszystkim teatry amatorskie. Bezpośrednim 
impulsem powodującym wprowadzanie jego sztuk na ich scenki był obejmujący cały kraj kult 
wieszcza współbrzmiący z bardzo wyraźną wśród amatorów śląskich postawą anektowania treści, 
pozycji repertuarowych z patriotycznym imprimatur. Stąd największą popularnością cieszył się 
Kordian. Słowacki i jego dzieła obecne na scenie amatorskiej jak gdyby wchodziły w inną sferę 
znaczeń i stosowanych wobec nich kryteriów. Teatrologa w ich ocenie wyprzedza historyk i socjo
log. Niedostatki artystyczne, tak oczywiste w nieprofesjonalnej inscenizacji, rekompensowała jej 
funkcja terapeutyczno-propagandowo-społeczna. Sam spektakl był asumptem do koncentracji, 
zjednoczenia się widowni z wykonawcami wokół Super-Znaku, nazwiska, tytułu, którego kod zna
czeniowy był jednakowo dla wszystkich zrozumiały. Co więcej, sam afisz, anons i recenzja w pra
sie lokalnej dawała temu wymiar ponadregionalny i ponadczasowy. Poświadczenie poczucia 
wspólnoty z Polakami poza kordonem było czytelne, trwałe i nie do podważenia.

Innymi prawami rządzi się spektakl w inscenizacji profesjonalnej w warunkach nie narzucają
cych mu funkcji pozaartystycznych, uwolniony niejako od dodatkowych znaczeń i kontekstów. 
Wyjątek od tej reguły stanowią -  znane w polskiej historii -  przykłady niecodziennej koincydencji 
nastrojów społeczeństwa z teatralnym wydarzeniem, wpisującym się swym przesłaniem, sceniczną 
semiotyką w jakość i temperaturę tychże nastrojów. Przykładem mogą być Dziady Mickiewicza 
w reżyserii Kazimierza Dejmka z 1968 r., czy w latach osiemdziesiątych „msze narodowe”, czyli 
krakowskie inscenizacje sztuk Wyspiańskiego.

Tak więc pełna rekonstrukcja scenicznej obecności sztuk Słowackiego w repertuarze teatrów za
wodowych Śląska nie znajduje uzasadnień w przyjętej fonnule ich prezentacji. Centralnie sterowa
ne, objęte ogólnokrajową polityką macierzystego resortu, teatry śląskie wychodziły z XIX- 
-wiecznie pojmowanego regionalizmu. Co więcej, politycznie stymulowana patologia życia te
atralnego pierwszej dekady powojennej wytrącała z planów repertuarowych nie tylko dramaty 
Słowackiego. Jakim to było bolesnym i niepojętym paradoksem właśnie dla Ślązaków!

Sławomir Mrożek, pisujący wówczas recenzje do „Echa Krakowa”, tak oto komentuje obser
wowaną sytuacj ę:

w ciągu kilku ostatnich lat dokładnie wyplewiliśmy z akcentów narodowych wszystko, co ukazy
wało się na scenie. Stąd obecnie wielka, a zawsze naturalna potrzeba usłyszenia w teatrze słowa: Pol
ska. Po prostu Polska22.

Oczywiście, jest rzeczą wielce frapującą i pouczającą obserwowanie rozwoju polskiego życia te
atralnego, uwolnionego z owej antypatriotycznej neurozy, kiedy wielkie inscenizacje sztuk Mic
kiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, firmują nazwiska wybitnych reżyserów a dokonania ich 
pomnażają dorobek polskiej Melpomeny bez względu na topografię ich zaistnienia. Polska teatro
logia w licznych opracowaniach dorobek ten utrwaliła, zaś kolejne pokolenia historyków teatru 
skwapliwie dopisująnastępne rozdziały.

21 A. L i n e r t, Na scenach Katowic 1945-1990, Katowice 1991, s. 19,21-2.
22 E. K a l e m b a - K a s p r z a k ,  Teatr w gazecie. Społeczne role recenzji teatralnej. Wrocław 1991 s. 77.
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Schlesische Episoden in der Btihnengeschichte der Dramaturgie von J. Słowacki 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Erwachen und die Entwicklung des nationalen Bewusstseins der Bewohner Schlesiens, das seit 
Jahrhunderten auGerhalb der Grenzen Polens lag, fjuhrte dazu, dass sich eigenartige Formen des gesellschaftlichen 
und kulturellen Lebens ausgebildet haben. Eine dieser Formen war eine Amateurtheaterbewegung, die sich in der 
zweiten Halfte des 19. Jh. und in den ersten zwei Dekaden des 20. Jh. massenweise entwickelt hat. Das Repertoire der 
Amateurgruppen war bis zu einem gewissen Grade sehr autark, es wurden aber auch Theaterstucke der nicht aus dem 
Schlesien stammenden Autoren ais auch die Theaterwerke der Romantikepoche gewahlt, die der patriotischen Stimmung bei 
den polnischen Bewohnem Schlesiens entsprochen haben. Von allen Werken Słowackis waren „Kordian", „Mazepa" und 
„Balladyna" besonders beliebt. Das erste in dieser Region polnische Berufstheater in Katowice (Kattowitz) (1922) hat 
die Werke von Słowacki auch ais die ersten aufgefuhrt. Mit dem Schaffen von Słowacki hat auch seine Tatigkeit das 
erste Berufstheater in Opole (Oppeln) im Herbst 1945 angefangen. Die Zentralregierung hat aber dazu geffihrt, dass 
in allen sehlesischen Theatern mit dem Repertoire von Słowacki eine Abwesenheit herrschte. Deswegen wurden die 
Theaterstucke von Słowacki manchmal auch von den regionalen Amateurtheatern aufgefuhrt. Mit der Zeit haben 
sowohl diese Theatergruppen ais auch lokale Berufstheater an ihrer lokalen Spezifik verloren und das Repertoire 
wurde dann eher nach verbreiteten Trends oder nach dem individuellen Geschmack des Regisseurs gewahlt.



B O G U M I Ł A  B I T T N E R - B U R K O T

M a l a r s t w o  X I X  i X X  w i e k u  w z b i o r a c h  M u z e u m  
Z o f i i  K o s s a k  w G ó r k a c h  W i e l k i c h

Małe wiejskie muzeum, dom ogrodnika rodziców Zofii Kossak, który szczęśliwie ocalawszy 
z wojny, stal się od 1957 roku kolejną przystanią rodziny, jest miejscem gdzie zgromadzono nie 
tylko spuściznę literacką wielkiej pisarki, ale także, choć skromną w rozmiarach i liczbie, nie mniej 
jednak bardzo interesującą kolekcję obrazów olejnych i akwarel Juliusza, Wojciecha, Leona i Ka
rola Kossaków oraz innych zaprzyjaźnionych z rodziną malarzy.

Na temat tych obrazów, szkiców i grafik, które powstawały, niemal w okresie półtora wieku, 
można dyskutować, kierując się różnymi kryteriami, niemniej jednak nieprzemijające zaintereso
wanie towarzyszące ich twórcom świadczy o trwałej i ponadczasowej wartości tych dzieł.

* *
*

Gdy Europa wkraczając w XIX wiek, zmieniała gwałtownie swe oblicze, gdy we wszystkich 
dziedzinach życia, działalności naukowej i różnorodnej twórczości artystycznej zaznaczył się 
ogromny postęp, dla Polski był to okres głębokiej niewoli politycznej. Siłą rzeczy sztuka polska 
stała się bardzo zaangażowana ideologicznie.

W kraju i ośrodkach emigracyjnych rosło przeświadczenie o społecznej, patriotycznej i emocjo
nalnej funkcji sztuki. Zlecono jej trudną misję podtrzymania narodu w polskości, przekazywania 
wzorców, krzepienia serc, dodawania otuchy i przypominania obowiązku wobec ojczyzny.

Malarze polscy w miarę swych sił starali się sprostać postawionym wyzwaniom. Poprzez tematy 
z przeszłości kamuflowano przesłania dotyczące teraźniejszości i przyszłości (dla zaborcy były one 
z reguły nieczytelne). Sięgano do legend o Kraku, Wandzie i Popielu, odnajdując najlepsze cechy 
Polaka w przedchrześcijańskim Słowianinie, średniowiecznym ideale rycerza. Przypominano czasy 
dobrobytu i wielkości Polski, chwalebne czyny Sobieskiego i innych wodzów a także gościnność 
i bogobojność. Tematów szukano od najdalszej przeszłości aż po czasy Napoleona, który wzniecił 
w polskich sercach nadzieję na niepodległość. Wobec takich zadań, przewodnictwo w kształtowa
niu świadomości narodowej, kierowaniu sercami i umysłami oddano malarstwu historycznemu.

Najbardziej odpowiednią formą dla tych treści była realistyczna interpretacja rzeczywistości1. 
Z realizmem w sensie postawy twórczej spotykamy się w różnych epokach historycznych; w zna
czeniu węższym realizm to kierunek w literaturze i sztuce (głównie w malarstwie i rzeźbie) kształ
tujący się w połowie XIX wieku2. Zrywając z akademicką hierarchią tematów, realiści najczęściej 
przedstawiali sceny rodzajowe (zwłaszcza życie chłopów i niższych warstw społecznych) a także 
pejzaże i portrety. W zakresie środków wyrazu, artyści ci upowszechnili malowanie z natury, swo
bodniejsze operowanie kolorem i fakturą oraz zdynamizowanie kompozycji.

W Polsce Stanisław Witkiewicz (nazwany papieżem polskiego realizmu) żądał od obrazu całko

1 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. K u b a l s k a - S u l k i e w i c z  i inni, wyd. 2, Warszawa, 1997, s. 343.
2 Pisze o tym Nela S a m o t y h o v a ,  Malarstwo zachodnioeuropejskie, popularny zarys rozwoju form malarskich od ka

takumb do połowy XX wieku, Warszawa 1967, s. 370. W 1885 r. Gustave Courbet urządza w Paryżu własną wystawę w na
prędce skleconym baraku. Prezentuje 40 obrazów i 4 rysunki. Między innymi sławną Pracownię artysty. Wystawę tę uznano 
za prowokację.
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witej zgodności z naturą, a treść ideową, literacką czy anegdotyczną uważał za zbędną a przy
najmniej obojętną.

Wartość obrazu nie zależała od tego „czy to będzie Zamoyski pod Byczyną czy Kaśka zbierająca 
rzepę”. Malarstwo powinno być ścisłym naśladownictwem natury.

Tak ortodoksyjne poglądy odbiły się niekorzystnie na naszym malarstwie, zwłaszcza przełomu 
XIX i XX w., nie mniej jednak, choć często nie najwyższych lotów miało ogromną siłę suge
stii i v/ pełni odpowiadało zapotrzebowaniu społecznemu.

* *
*

W południowo-zachodnim narożniku gabinetu muzeum biograficznego Zofii Kossak- 
-Szatkowskiej w Górkach Wielkich stoi popiersie Juliusza Kossaka, malarza, który w pełni spełniał 
wszelkie zadania postawione przez społeczeństwo polskie artystom tego okresu. Popiersie wyko
nane jest z brązu. Na podstawie przeczytać można dedykację: „Na pamiątkę jubileuszu 50-let. ofia
ruje T. Rygier 1889”. Rzeźba ta stała w salonie „Kossakówki” w Krakowie, a wojnę i powstanie 
przetrwała szczęśliwie w Warszawie

Juliusz Kossak urodził się 29 października 18243 roku w Nowym Wiśniczu. Od wczesnej mło
dości objawiał nieprzeciętne uzdolnienia artystyczne a przy tym odznaczał się urodą i niezwykle 
miłym sposobem bycia. Genialny samouk, młodość spędził wśród zamożnej szlachty galicyjskiej 
w ich dworach i rezydencjach, portretując sprowadzane z Bliskiego Wschodu wspaniałe konie 
arabskie, sceny z polowań, zabawy złotej młodzieży. Umiejętność ta doprowadzona do perfekcji 
pozwalała na względnie dostatnie życie i sprzyjała nawiązywaniu liczących się znajomości.

Wiosną 1847 roku przyjechał do Lwowa z koncertami Franciszek Liszt. Obecny na przyjęciu 
wydanym z tej okazji, Juliusz Kossak wykonał jeden z najlepszych portretów mistrza.

Talent protoplasty artystycznego rodu Kossaków poparty studiami w Paryżu w latach 1856— 
1862, a następnie w Monachium, zaowocował wspaniałą twórczością malarską zawierającą bogatą 
panoramą staropolskiego, sarmackiego życia, scenami batalistycznymi, galerią wszelkiego rodzaju 
typów postaci a przede wszystkim mistrzowskim przedstawieniem koni i jeźdźców.

Muzeum biograficzne wnuczki Juliusza Kossaka, Zofii Kossak-Szatkowskiej posiadało do 30 
czerwca 1993 r. dość bogatą kolekcję prac artysty. Sześć obrazów wykonanych techniką akware
lową i jeden olejną padły tegoż dnia łupem włamywaczy. Były to: Portret Wojciecha Gałczyńskie
go (konny), 1855 r., Pokój myśliwski Wojciecha Gałczyńskiego (wnętrze), 1885 r., Drewniany ko
ściół w Grochowie, Ulani Rodakowskiego, Ulan i dziewczyna, 1885 r., Portret konny Wojciecha 
Kossaka, 1886 r., Koń osiodłany przy żłobie, olej. Skradziono wówczas także pięć niezwykle cen
nych pamiątek rodzinnych autorstwa syna Juliusza, Wojciecha Kossaka: trzy wachlarze zatytuło
wane: Koncert Jankiela, Wesele krakowskie, Scena na Wawelu, olejny portret Anny Kossakowej 
z 1903 r. i Autoportret z 1929 r.

Odwiedzającym nasze muzeum prezentujemy znajdujące się w nim obecnie prace Juliusza Kos
saka: pięć szkiców rysunkowych i wachlarz namalowany w Krakowie 28 V I 1891 r.

Jeden ze szkiców przedstawia parę huculską w regionalnych strojach, zawiera także szczegółowe 
notatki dotyczące poszczególnych fragmentów i kolorów. Rysunek wykonany jest piórkiem i tu
szem, delikatnie lawowany, dokładny i drobiazgowy. Szkic ten jak i trzy następne, których tema
tem są postacie: Mężczyzna, kobieta i dziecko we wnętrzu katedry, Konny rycerz w zbroi, oraz 
Mordko -  sylwetka starszego Żyda, były prawdopodobnie studium do większych kompozycji, lub 
fragmentem doskonałych prac ilustratorskich do literatury ojczystej, z których słynął Juliusz Kossak.

W tym miejscu należy wspomnieć sylwetkę młodszego brata Juliusza, Leona Kossaka (1827— 
1877) zapomnianego malarza amatora, żołnierza pod wieloma sztandarami, emigranta, powstańca 
z_1848/49 i 1863 r., zesłańca, któremu Sybir zmarnował talent i zniszczył zdrowie. Los pędził go

Data wyiyta na epitafium nagrobnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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1848/49 i 1863 r., zesłańca, któremu Sybir zmarnował talent i zniszczył zdrowie. Los pędził go po 
wszystkich zakątkach świata, stąd dochodziły odgłosy czy choćby nadzieje na walkę z zaborcami j 
Polski.

Dwie prace tego artysty podarowane naszemu muzeum przez Zofię i Zygmunta Szatkowskich to 
niewielkie, niemal miniaturowe akwarelki. Pierwsza z napisem na odwrocie: Powrót z Czarnowo- 
da i odpoczynek w Kopolno (1)853. Druga natomiast zatytułowana jest: Spacer Dombovar (1)856. \

W pracach tych artysta trochę naśladuje swojego brata (Juliusza), ale jest też w nich sporo jego 
własnego widzenia, niewątpliwego talentu, poprawnej kompozycji i nastrojonego kolorytu. Ponie
waż, do naszych czasów dochowało się zaledwie kilkanaście akwarelek Leona Kossaka4, wymie
nione powyżej są wystarczającym powodem dla miłośników malarstwa Kossaków, do odwiedze
nia muzeum w Górkach.

Godnym następcą Juliusza, jeszcze bardziej żywiołowym w swych dziełach niż on sam, jest naj
starszy jego syn, Wojciech, brat bliźniak ojca Zofii Kossak, który urodził się w noc sylwestrową na 
przełomie 1856/57 r. Twórca idących w setki obrazów batalistycznych, obdarzony niezwykłą ła
twością malowania, zdobył gruntowne wykształcenie akademickie. Studiował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych, w Monachium i Paryżu. Biegła i na gruntownej wiedzy oparta sztuka Woj- j 
ciecha zdumiewa swym anachronizmem i uporczywym sięganiem do tematyki stylu dziewiętna- | 
stowiecznego malarstwa. Mimo tych wszystkich cech była niezmiernie popularna w szerokich krę- I 
gach społecznych.

W góreckim muzeum znajdują się trzy dzieła tego artysty. Niezwykle interesujący portret babki 
Wojciecha, Anieli z Kurnatowskich Gałczyńskiej, namalowany w 1873 r., gdy artysta miał 16 lat; I 
owalny portret dwunastoletniego Witolda Kossaka, brata Zofii Kossak, wykonany techniką olejną 1 
na złoconej blasze i szkic olejny do panoramy Bitwa pod piramidami.

W ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia zapanowała w Europie moda na panoramy, które miały I 
zaspokoić potrzeby oglądania monumentalnych scen zbiorowych, szczególnie wojennych, w epoce 
przedfilmowej.

Wojciech Kossak miał fenomenalną łatwość komponowania scen bitewnych, operowania masa
mi wojsk na ogromnych przestrzeniach płótna. Z końcem września 1900 r. Kossak z kolegą mala- j  

rzem Wywiórskim pojechali do Egiptu na studia pejzażowe, typów miejscowych, ubiorów i koni. 
Po miesiącu wrócili do Berlina, gdzie wykonali cztery szkice panoramiczne a od 20 listopada roz- ;] 
poczęli w Warszawie pracę jiuż na dużym płótnie. Podobnie jak w poprzednich panoramach, Kos- J 
sak wykonał całość kompozycji figuralnych, Wywiórski zaś pejzaż. Do pomocy zaangażowano j 
pięciu innych malarzy5. Całe malowidło ukończono w rekordowo krótkim czasie (4 i pół miesiąca), i 
panoramę otwarto w Warszawie 2 kwietnia 1901 roku. Niestety, aczkolwiek skomponowana i na
malowana z ogromnym temperamentem, nie miała takiego powodzenia jak Racławice i Berezyna, j 
Mimo pozytywnych ocen artystycznych, panorama nie odniosła spodziewanego sukcesu, została 
pocięta na części i stopniowo rozsprzedana we fragmentach.

Witold Szatkowski, syn Zofii Kossak pamięta, że olejny szkic do Bitwy pod piramidami przed
stawiający czworobok piechoty francuskiej odpierającej szarżującą z furią kawalerię Mameluków, 
zakupili jego rodzice na wystawie obrazów w Zachęcie, na krótko przed wojną prawdopodobnie 
w 1937 lub 1938 roku.

Jakże nie wspomnieć o okładce do pierwszego wydania Pożogi, literackiego debiutu Zofii Kossak -  
miłego gestu sławnego stryją który w ten sposób próbował pomóc będącej w trudnej sytuacji życio
wej i materialnej córce swojego brata. Forma tej kompozycji (nie mówiąc już o treści książki, objętej 
przez ponad 40 lat zakazem cenzuiy) jest dla czytelnika nieznającego tej publikacji sprzed II wojny

4 Kazimierz O l s z a ń s k i ,  Niepospolity ród Kossaków, Kraków, 1994, s. 48.
5 Chodzi o Kazimierza Pułaskiego, Zygmunta Rozwadońskiego, Józefa Ryszkiewicza, Władysława Jasieńskiego i Czesła

wa Tańskiego. Por. K. Olszański, Niepospolity ród. .., s. 173.
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światowej, ze wszech miar szokująca. Dominującym elementem wspomnianej okładki jest postać 
męska, która zamiast twarzy ozdobionej nad czołem pięcioramienną gwiazdą ma trupią czaszkę 
z niewidzącymi oczodołami i szyderczym uśmiechem. Żołnierz ten stoi na progu zrujnowanego do
mu z karabinem gotowym do strzału. To wojciechowa wizja „bohatera” rewolucji bolszewickiej.

Jednym z dziesięciorga kuzynostwa Zofii Kossak był Karol, syn Stefana Kossaka i pięknej Ewy 
z Mikolaschów, urodzony we Lwowie 2 maja 1896 roku. Od najmłodszych lat objawiał nieprze
ciętne zdolności rysunkowe. Pobierał lekcje iysunków u znanych malarzy lwowskich a następnie 
studiował malarstwo we Wiedniu. Po studiach powrócił do Lwowa i został gimnazjalnym nauczy
cielem rysunków. W tym czasie zaczęła go interesować tematyka bajeczno-fantastyczna, karykatu
ry i portrety. W 1926 roku wykonał ilustracje do książki swej stryjecznej siostiy Zofii Kossak- 
-Szatkowskiej pt. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata.

Ulubioną techniką malarską Karola Kossaka była akwarela a tematem konie przeróżnych ras 
i odmian. Ułańskie kasztany na patrolach, wyścigowe folbluty, ogiery i klacze w stadninach, cu- 
ganty przy powozach, szkapy dorożkarskie i przy żydowskich furkach, chłopskie konie przy pracy 
w polu i w lesie. Karol Kossak bywał w Górkach i chętnie tutaj malował. Dzisiaj możemy oglądać 
w muzeum akwarelę przedstawiającą bramę wjazdową do góreckiego dworu oraz szkicowaną 
konturem, oszczędną kreską delikatnie podbarwioną akwarelę w sepii, przedstawiającą parę koni.

W następnym pokoleniu rodzina Kossaków obrodziła talentami literackimi. Prym wiodły tu ko
biety, trzy wnuczki Juliusza Kossaka, jakże odmienne w swej twórczości -  córka Tadeusza, autorka 
powieści -  eposów historycznych, Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska, i dwie córki Wojciecha, 
poetka liryczna, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i pisarka satyiyczna, Magdalena Samozwaniec.

Zofia, o której sądzono, że pójdzie w ślady dziadka i stryja, odbyła studia malarskie w warszaw
skiej Szkole Sztuk Pięknych u prof. Karola Tichy’ego, uzupełnione w latach 1913-1914 w Szkole 
Rysunku w Genewie u prof. Simoneta. Muzeum biograficzne w Górkach posiada dwie akwarele jej 
autorstwa. Portret syna Julka z 1926 roku i pejzaż: Ruiny w Starokonstantynowie na Wołyniu. Por
tret Julka to popiersie jasnowłosego chłopca trzymającego w rękach sowę. Utrzymany w delikat
nej, jasnej tonacji, poprawnie skomponowany, tchnie spokojem. Powszechnie sądzi się, że ma 
związek z autentycznym wydarzeniem opisanym w Kłopotach Kacperka góreckiego skrzata -  Ju
lek i Tadzio -  bohaterowie baśni znaleźli sowę obok góreckiego dworu. Ona właśnie stała się po
wodem wszelkiego zła i największego nieszczęścia skrzata Kacperka.

Pejzaż -  Ruiny zamku w Starokonstantynowie to fragment piętrowej budowli z szeregiem okien 
na dalszym i częściowo zrujnowaną zwieńczoną renesansową attyką basztą na pierwszym planie. 
Całość tonie w wiosennej bujnej zieleni. Obydwie akwarele zdradzają talent i wielką wrażliwość 
malarską autorki. Jednak nie ta dziedzina sztuki była jej przeznaczona. Owszem, będzie tworzyć 
wspaniałe obrazy, jednak nie pędzlem, lecz piórem.

Niewielu miłośników poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wie, że jeden z nielicznych za
chowanych obrazków namalowanych przez poetkę, zobaczyć można w góreckim muzeum. Jest to 
akwarela zatytułowana Wesele żabiego króla. Obrazek ten jest typowy dla upoetyzowanych i eg
zaltowanych kompozycji malarskich, które tworzyła ta wybitna poetka. Scena przedstawia grupę 
staiych kobiet -  żab w strojnych sukniach, jedna z kwiatami, inna z welonem na głowie, otaczają
cych wielką nagą żabę przycupniętą na dnie stawu lub potoku wśród strzępów wodnej roślinności. 
W centralnej części kompozycji, w jednym z unoszących się w wodzie bąbelków powietrza wi
dzimy sylwetkę pięknej smutnej kobiety. W obrazie przeważa seledynowo-piaskowa kolorystyka 
z brązowymi plamami przypominającymi strukturę żabiej skóry. Posiada na odwrocie napis: „Ob
raz namalowany przez Lilkę Pawlikowską-Jasnorzewską w roku 1907 lub 1908. Z. Szatkowska”.

Ozdobą Jadalni” są portrety rodziców Zofii Kossak autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza 
(1885-1939). Witkacy, jako mąż Jadwigi Unrug -  jednej z siedmiu wnuczek Juliusza Kossaka, 
bywał w Górkach Wielkich dość częstym gościem.
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W czasie jednego z pobytów w marcu 1931 roku obdarował portretami całą rodzinę. Narysowa-: 
ne na papierze pakunkowym przy pomocy kilku pasteli, różnią się bardzo od powszechnie bardzo 
znanych, idących w tysiące portretów dla klientów Firmy Portretowej Stanisława Ignacego Wit-; 
kiewicza. Szczególnie portret Anny Kossakowej przemawia wielkim ładunkiem ekspresji. Witka-■ 
cy, chociaż należał do ugrupowania formistów, prezentował po 1918 roku własny, ekspresjoni- 
styczny surrealizm. Opatrywał swe obrazy dziwacznymi tytułami, umieszczał na portretach licz- j 
bowe i literowe symbole określające zużyte przed seansem pożywki, alkohole i -  rzadziej -  nar- i 
kotyki. Ten niezwykły człowiek fascynował swą osobowością niekonwencjonalnym sposobem j; 
bycia, a przede wszystkim poglądami estetycznymi. Panującej powszechnie opinii o demoniczno-; 
ści i niezwykle skomplikowanym charakterze Witkacego, przeczą ciepłe słowa listu Witolda Szat- • 
kowskiego do córki Hani Fenby Taylor z 29 marca 2003 r.6:

Witkacy i ciocia N inka byli w  Górkach kilkakrotnie w latach 1929-1931, przeważnie w  okresie zi-1 
mowym. Któregoś roku (prawdopodobnie 1929-30) było mało śniegu i nie było warunków narciar-1 
skich, więc W itkacy spędza! czas rysując portrety domowników. Jak mi opowiadano, w  Skoczowie i 
zakupił rolkę papieru do pakowania, na kawałkach którego rysował, używając kredki. Oprócz portre
tów  rodzinnych, które się przechowały i są  ci znane, próbował kilkakrotnie rysować Tw ojąBabcię Zo
fię w  różnych fantastycznych wyobrażeniach, ale nie mógł uchwycić podobieństwa. Pamiętam, że 
w  Górkach na strychu leżały wyrzucone trzy albo cztery takie niewykończone portrety Babci.

Ze swej strony możemy dodać, że prawdopodobnie spłonęły one wraz z wieloma cennymi pa
miątkami w maju 1945 roku podczas pożaru dworu Kossaków.

W 1934 roku namalowane zostały „reprezentacyjne” portrety Zofii i Zygmunta Szatkowskich. | 
(Zofia z zeszytem i ołówkiem w ręku, Zygmunt w mundurze oficerskim Wojska Polskiego) oraz 
Tadeusza Kossaka (ojca pisarki), który to skradziono w 1993 roku wraz z 12 obrazami Kossaków. 
Powrócił na swoje miejsce w 1996 roku. Portrety te, oraz dwa pejzaże: Spichlerz w Grodżcu oraz 
Nadmorska plaża wykonane zostały techniką olejną przez Czesława Kuryattę, malarza urodzonego 
w 1902 roku w Kurczycach na Wołyniu. Wiemy, że w latach 1922-1926 studiował w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W 1930 osiadł w Katowicach jako ceniony malarz portrecista oraz 
twórca górnośląskich pejzaży. Od 1938 roku zamieszkał w Wiśle we własnej willi „Światło-Cień”. j  
Zmarł nagle 12 marca 1951 roku.

Muzeum Beskidzkie w Wiśle posiada 232 prace Czesława Kuryatty. Portrety wykonane przez 
artystę, także te znajdujące się w Górkach, wyróżniają się nie tylko realistycznym podobieństwem 
do modelą ale również ukazująjego wnętrze duchowe. Syn Zofii Kossak wspomina okres, gdy do 
jego domu rodzinnego wraz ze swoją żoną Leonią przyjeżdżał artysta. Para tą  która zwracała się 
do siebie per: „Koniuś” (Czesław) i „Kikusia” (Leonia), była bardzo łubiana przez dzieci, z który
mi spędzała sporo czasu na radosnej zabawie.

N ie wiem, w jaki sposób doszło do styczności naszej rodziny z tym artystą. Portret mój z ciocią An
n ą  był wykonany w  lecie 1935 roku. Nie pamiętam, jak  długo musieliśmy pozować, ale było to z prze
rwami, bo byliśmy ustawieni na stojąco i nogi nam drętwiały. Dla ułatwienia pozowania, mieliśmy 
dokładnie narysowane ślady naszych stóp na podłodze7.

Wymieniona powyżej lista twórców i ich dzieł, to dopiero część zbiorów. Znalazły się na niej 
z powodu wartości artystycznych i emocjonalnych, więzi rodzinnych, bądź przyjacielskich. Lecz 
jest jeszcze w naszym muzeum sporo obrazów i rzeźb, co do których nie mamy pewności, z jakie
go powodu i dlaczego właśnie one znalazły się w posiadaniu państwa Szatkowskich.

Pięć prac graficznych z 1903 roku, wykonanych przez Stanisława Bohusza Siestrzeńcewicza 
(1869-1927) czeka na dokładne opracowanie. Widok na Kamieniec Podolski a zwłaszcza portret

6 List Witolda Szatkowskiego do Anny Fenby Taylor z 29 marca 2003 r.
7 Tamże.



Tadeusza Kossaka w mundurze oficerskim, na pół carskim, z 1918 roku wykonany przez Wincen
tego Strubińskiego techniką akwarelową o niezwykle subtelnej gamie kolorystycznej, może świad
czyć o bliskich kontaktach rodziny z tym artystą.

Obraz olejny o wymiarach 31 x 36 cm z 1934 roku zatytułowany Dziewczyna z  koniem, jest 
jedynym obrazem Mariana Kratochwila, którego nazwisko znajdujemy w korespondencji Zofii 
Kossak z ojcem swojej synowej, Stanisławem Jóźwiakiem. Około 1950 roku. Zofia Kossak, sa
ma będąc na emigracji i w dość trudnej sytuacji materialnej, prosi o przyjście z pomocą jak pi
sze: „malarzowi rokującemu niegdyś olbrzymie nadzieje”, a obecnie znajdującym się w nędzy 
i zupełnym zapomnieniu: „znamy go dobrze z czasów przedwojennych, porządny, zacny, lecz
częściowo arcynieporadny”.

Swego rodzaju mecenatem objęła także pisarka uzdolnionego artystycznie młodego górczanina 
Wiktora Mojeścika8, który ukończył zakopiańską szkołę rzemiosł artystycznych i w dowód 
wdzięczności podarował swej protektorce wykonaną przez siebie rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem. Rzeźba ta stała zawsze (i dzisiaj także) na biurku pisarki.

„Sąsiadem zza miedzy”, a także kolegą po pędzlu i piórze był Walenty Krząszcz, pisarz regio
nalny, małarz-amator. Pejzaż pt. Kościół w Międzyrzeczu jego pędzla z 1947 roku zdobi ścianę ku
chenną „domku ogrodnika”. Zofia Kossak na pogrzebie Walentego Krząszcza 2 lutego 1959 r. 
w Górkach Wielkich mówiła o wielkim znaczeniu, jakie dla literatury i dziejów narodu mają 
skromni regionalni literaci. Nazwała ich „oraczami odwalającymi pierwszą skibę , torującymi dro
gę, przygotowującymi czytelnika i odbiorę wielkiej literatury narodowej .

Na zakończenie chcemy jeszcze przedstawić popiersie Zofii Kossak wykonane z brązu przez 
znaną rzeźbiarkę okresu 20-leeia międzywojennego, Zofię Trzcińską-Kamińską. Rzeźba ta prze
trwała szczęśliwie cały okres okupacji i Powstanie Warszawskie przechowywana w piwnicy domu, 
w którym mieszkała przez jakiś czas Zofia Kossak. Okres emigracji pisarki przetrwała w pracowni 
swojej autorki, aby szczęśliwie wraz z Zofią Kossak wrócić do Górek Wielkich.

Wreszcie, wracając do tego, który rozpoczął dzieje tej niepospolitej familii, pokazujemy ostatni 
i świetny wizerunek Juliusza Kossaka. W grudniu 1898 roku pozował do niego Leonowi Wyczół
kowskiemu, czego nie czynił od lat. Po śmierci Kossaka, Wyczółkowski sprezentował obraz rodzi
nie zmarłego artysty z dedykacją „Ofiaruję Rodzinie — Leon Wyczółkowski, Kraków, 17 II 1899 r.” . 
Portret ten od lat czterdziestych XX wieku wisiał w salonie na Kossakówce. W naszym muzeum 
znajduje się jeden z rysunkowych szkiców do tego portretu, stanowiący depozyt rodzinny.

Kończąc prezentację polskiej sztuki plastycznej ze zbiorów naszego muzeum, nie mogę oprzeć 
się chęci zacytowania mało znanej wypowiedzi Zofii Kossak na temat sztuki:

Przemija niebo sztuki rozpinającej nad nami swój namiot. Przeminie ziemia, ojczyzna natchnień 
wspaniałych. Odpłynie morze, które pochłonęło Ikara, lecz narodzi się nowa ziemia i pod niebem za
goszczą się nowe Muzy, gdyż Bóg, który jest Bogiem Piękna zarówno jak  Miłosierdzia i Sprawiedli
wości, ustanowił się gwarantem ludzkiej wolności i ludzkiego prawa do tworzenia. W iedząc o tym 
możemy patrzeć bez rozpaczy na zstępujący w otchłań świat naszej m łodości10.

BOGUMIŁABITTNER-BURKOT, Malarstwo XIX i XX wieku w zbiorach...________________________________ 23_

8 Wiktor Mojeścik (1913-1989). Po ukończeniu zakopiańskiej szkoły naukę kontynuował w szkole artystycznej Ludwika 
Konarzewskiego w Istebnej. Wszystkie prace rzeźbiarskie wykonane przez Wiktora Mojeścika znajdują się w posiadaniu je
go rodziny i przyjaciół.

Por. B . B i t t n e r - B u r k o t :  Budowniczowie wspólnoty góreckiej, w: W dolinie Brennicy, Górki Wielkie 2001, s. 106.
10 Z. K o s s ak, O sztuce. Maszynopis z odręcznymi poprawkami autorki. Zbiory Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 

w Górkach Wielkich.
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Die Malerei des 19. i 20. Jh. in der Sammlung des Zofia Kossak-Museums in Górki Wielkie 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Prasentation der realistischen Malerei des 19. und 20. Jh. am Beispiel der Sammlung des Zofia Kossak-Museums ' 
in Górki Wielkie zeigt die Sammelbestande der Kollektion des biographischen Museums von Zofia Kossak-Szatkowska. 
Diese Sammlung entstand noch zu Lebzeiten dieser Schriftstellerin und enthalt die Bilder, Zeichnungen, Skizzen und 
Skulpturen, die von den Mitgliedern der hochtalentierten Familie Kossak und von dem Freud der Schriftstellerin und 
ihres Mannes, Zygmunt Szatkowski, geschaffen worden sind. Im Museum sind also Werke von solchen Kiinstlern zu 
sehen wie: Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Leon Kossak, Karol Kossak, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zofia 
Trzcińska-Kamińska, Stanisław Ignacy Witkiewicz und auch Zofia Kossak. Das Museum macht dem Publikum auch Bilder 
von Czesław Kuiyatta, Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz, Marian Kratochwil zuganglich. Alle Werke dieser Kiinstler sind 
um die Jahrhundertswende in der Zeit der politischen Gefangenschaft Polens entstanden. Deswegen dominiert hier die 
geschichtiiche Thematik und es tritt eine ideologische Tiefe in den Vordergrund ein. Diese Werke bilden auch ein gutes 
Beispiel fur die realistische Kunstrichtung in der polnischen Malerei in dieser Zeit.

In dem Beitrag werden auch dem breiteren Publikum wenig bekannte Umstande der Entstehung und des Diebstahls I 
(1993) der Kossak-Sammlung naher gebracht.



A N N A  N O W A K

O p o w s t a ń c z y m  ś p i e w n i k u  k s i ę d z a  J a n a  R z y m e ł k i

Zasłużonym bojownikiem o polskość Śląska był ksiądz Jan Rzymełka. Jest to postać prawie cał
kowicie zapomniana, chociaż jedna z ulic w Katowicach nosi jego imię. To tutaj, w Katowicach, 
urodził się w 1877 roku. Mając 14 lat wyjechał do Krakowa, aby uczyć się w Małym Seminarium 
Księży Misjonarzy. Z tym miastem związał swoje losy na kilkadziesiąt lat: wstąpił do zgromadze
nia, przyjął święcenia kapłańskie, studiował, uczył, wykładał historię Kościoła i zagadnienia spo
łeczne, redagował czasopisma, prowadził działalność charytatywną. Nie zapomniał o swoich ślą
skich korzeniach. W okresie powstań i plebiscytu prowadził w prasie krakowskiej agitację na rzecz 
przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Przeprowadzał zbiórki pieniężne na potrzeby powstańców 
i na akcję plebiscytową. Wydał broszurę Kto wyrządził ludowi polskiemu na Górnym Śląsku naj
większą krzywdę? W 1921 roku opublikował nakładem Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich, 
śpiewnik pt. Pieśni powstańców górnośląskich. W tym też roku wyjechał do Brazylii. Prowadził 
tam przez osiem lat działalność patriotyczną społeczno-oświatową i wydawniczą. Następnie zwią
zał swoje losy z Wilnem, gdzie pełnił funkcję przełożonego domu i wychowawcy w seminarium 
misjonarskim na Górze Zbawiciela. Prowadził również pracę duszpasterską przy kościele pod we
zwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego oraz działalność społeczno-charytatywną obejmującą całe 
miasto. W 1936 roku został proboszczem parafii św. Krzyża w Warszawie. Redagował tam „Rocz
niki Parafii św. Krzyża”, organizował pomoc społeczną. W czasie wojny uczestniczył w akcji 
ukrywania Żydów. Był więziony na Pawiaku oraz w kilku obozach koncentracyjnych. Po wojnie, 
po powrocie do kraju, nadal posługiwał w parafii św. Krzyża. Czynił to gorliwie do swojej śmierci 
w 1960 roku. Został pochowany w grobowcu Zgromadzenia Księży Misjonarzy na warszawskich 
Powązkach.

Jan Dukała, redaktor drugiego tomu publikacji pt. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce 
(1651-2001), scharakteryzował osobę Jana Rzymełki w jednym zdaniu: „Miał posturę, siłę i pro
stotę Podbipięty, język Onufrego Zagłoby i wrażliwość na biedę Wincentego a Paulo”1.

Pomimo tego, że zdecydowaną większość swojego życia przeżył Jan Rzymełka poza Śląskiem, 
jego zasługi dla tej ziemi są spore. Był wszakże inicjatorem małej, ale cennej publikacji. Przy po
mocy muzykologa, księdza Wendelina Świerczka, wydał śpiewniczek pieśni patriotycznych, które 
wydały mu się najcenniejsze. Zapewne w odczuciu Rzymełki stanowiły kanon najpopularniejszych 
utworów, śpiewanych na Śląsku, na początku XX wieku.

*
*

Pieśni powstańców górnośląskich to szesnastostronicowa książeczka o małym formacie 
(I5cm x 10 cm). Na miękkiej, pożółkłej okładce, nad tytułem mieści się rycina przedstawiająca 
mężczyznę zakutego w kajdany, które biały orzeł zrywa mu z rąk. Rycina ta symbolizuje zapewne 
Górnoślązaka cierpiącego pod jarzmem germańskim, któremu Polska niesie wolność. Motyw orła 
powtarza się w tamtym okresie na Śląsku, bardzo często. Spotykamy go w wierszach, pieśniach, na 
rysunkach. Utożsamiany jest z godłem narodowym. Czasem jego symbolikę wzbogacają jeszcze 
lnne elementy o wyraźnie patriotycznym charakterze, np. wizerunek orła wracającego do gniazda

J- D u k a ł a , Misjonarze św. Wincentego a Paulo w Polsce (1651-2001), t. 2, Kraków 2001, s. 404.
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na wysokiej skale, z zarysowaną w tle sylwetą Wawelu dopełnia umieszczony na dole podpis: 
„Wracajmy do matki Polski”2.

Motyw białego orła w koronie znajduje się także na okładce z tyłu śpiewnika. Symbole te są za
powiedzią treści, wprowadzają w nastrój i zawierają przesłanie zebranych tekstów.

Pod tytułem zbiorku pieśni widnieje napis: „zebrał Kapłan-Gómoślązak”. Pseudonimem tym Jan 
Rzymełka posługiwał się wielokrotnie, min. w książce Kto wyrządził ludowi polskiemu na Górnym 
Śląsku największą krzywdą? Taki pseudonim stanowił pewien komunikat dla czytelnika. Słowo 
„Kapłan” informuje jasno o stanie duchownym autora, a więc zjednuje zaufanie czytelnika do auto
rytetu, jakim był ksiądz. Drugi człon pseudonimu -  „Górnoślązak” komunikuje, że piszący ma 
swoje korzenie na Górnym Śląsku, że jest „swój”.

U dołu okładki podane jest miejsce wydania -  Kraków, nazwa wydawcy -  Towarzystwo Obrony 
Kresów Zachodnich oraz rok wydania -  1921.

Na odwrocie tej kartki autorzy śpiewnika zanotowali: „Pieśni podaje się w takiej formie, jak je 
obecnie śpiewa ludność Górnego Śląska; w niektórych tylko poczyniono nieznaczne zmiany języ
kowe. Pieśni mogą być śpiewane na 1, 2 lub 3 głosy”.

Na następnej stronie umieszczono dedykację: „Poległym bohaterom. Obrońcom świętej sprawy 
polskiej”.

Trzon śpiewnika stanowi dziewięć pieśni, wydrukowanych na mocno zżółkniętym obecnie pa
pierze. Ich alfabetyczny spis, wraz z numerem strony, znajduje się na stronie 15.

Pieśni zostały ponumerowane liczbami arabskimi. Pod tytułem podkreślonym wytłuszczeniem 
druku, zamieszczony został zapis nutowy wraz ze słowami pierwszych zwrotek. Poniżej widnieją 
pozostałe zwrotki. Rozmieszczenie pieśni na stronach jest czytelne. Co prawda, nie ma większych 
odstępów między poszczególnymi pieśniami, jednakże ilość światła na stronie wydaje się być wy
starczająca dla dobrej orientacji w zapisie nut i słów.

Pierwszą pieśnią w śpiewniku jest Rota Marii Konopnickiej. Jest to jedyna pieśń nie opatrzona 
zapisem nutowym. Po jej tytule pojawia się tylko wzmianka: „śpiewa się na powszechnie znaną 
melodię Feliksa Nowowiejskiego”. Poniżej tekstu Roty, po widocznym oddzieleniu znajduje się 
dopisana najprawdopodobniej przez Jana Rzymełkę zwrotka dotycząca sprawy śląskiej:

Nie damy Śląska! Oto śpiew,
Co dziś przez Polskę leci,
Za Górny Śląsk przelejem krew 
M y Polski wolne dzieci,
Z Górnego Śląska pójdzie wróg!
-  Tak nam dopomóż Bóg!3.

Rota Marii Konopnickiej cieszyła się na Śląsku wielką popularnością. Liczni autorzy dopisywali 
do niej treści odnoszące się do Górnego Śląska. Pieśń stawała się hymnem śląskim. W czasie po
wstań i plebiscytu utwory Konopnickiej często drukowano w tutejszej prasie. Konopnicka odwza
jemniała się Ślązakom sympatią i zrozumieniem. To im, między innymi, dedykowała Rotą. Jej rę
kopis poetka przesłała księdzu Józefowi Londzinowi. W liście do niego wyraziła nadzieję: „Pra
gnęłabym, aby Ślązacy nie tylko powtarzali w sercu swoim tę rotę przysięgi na wierność Ojczyź
nie, ale żeby to była pieśń ich i wyraz ich duszy.. .”4.

I tak się też stało. Ślązacy często recytowali i śpiewali Rotą, ponieważ była „szyta na miarę”, wy
rażała ich poglądy i odczucia. Śpiewano ją  na wiecach i pogrzebach, zamieszczano na parkanach,

2 K. H e s k a-Kw a ś n i e w i c z, Wyznanie narodowe Śląska. Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu powstań 
i plebiscytu na Górnym Śląsku Katowice 1999, s. 59.

3 J. R z y m e ł k a ,  Pieśni powstańców górnośląskich. Kraków 1921, s. 4.
4 K. H e s k a-Kw a ś n i e w i c z, Wyznanie..., s. 71
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słupach ogłoszeniowych, plakatach. Bardzo często recytowano fragmenty Roty w artykułach pra
sowych. Na przykład, w artykule O naszej polskiej mowie górnośląskiej, drukowanym w numerze 
10 „Powstańca” z 1921 roku, pisano:

Nałóżmy żelazne wędzidła pruskiej paplaninie, zaznaczajmy zawsze i wszędzie naszą polskość, nie 
wstydźmy się jej, bo my tu panami, my tu zostaniemy i doczekamy się chwili „aż się rozleci w proch 
i pył krzyżacka zawierucha”5.

Liczne trawestacje Roty pojawiały się w latach 1919-1921. Pisali je rdzenni mieszkańcy Śląska 
oraz napływowi, profesjonaliści i amatorzy. Ujmowali treść różnie. Trzeba podkreślić, że dla auto
rów słów walka o polskość Śląska jest rzeczą ważną i świętą poczynania wyzwoleńcze cieszą się 
opieką Bożą a wróg zostanie unicestwiony tak jak szatan przez ofiarę Jezusa. Trawestacje były 
bardzo często drukowane w prasie, na ulotkach, w broszurach.

Rota w  sposób uprzywilejowany znalazła się także w śpiewnikach powstańczych. Była w  Śpiewni
ku powstańczym  Jana Eichhorna, otwierała bardzo znane Pieśni powstańców górnośląskich w opraco
waniu ks. Jana Rzymełki, a pod wersją oryginalną znalazła się trawestacja, zapewne dokonana przez 
samego autora6.

Oprócz Roty, w śpiewniku, znajdują się następujące pieśni: Nad Odrą czuwa straż!, Orzeł Biały, 
'Ęam od Odry..., Do bytomskich strzelców, Przyszło mi ju ż  pismo, Od Bytomia bita droga, Słonko 

sne, Wśród nocnej ciszy pod Lwowem.
Nad Odrą czuwa straż! zdaniem Piotra Świerca, jest do pewnego stopnia parafrazą pieśni pt. 

wraź nad Wisłą Henryka Jareckiego. Ta krótka, składająca się z dwóch zwrotek, pieśń jest pewne-
o rodzaju modlitwą. Nieznany autor zwraca się do Wszechmocnego: „O Boże z tronu z gwiazd 
ty z gwiazd) Dzień wolny dać nam każ!”. Słowa pieśni są też obietnicą składaną „świętemu kra- 
owi”: „[...] nie damy cię na łup, nad Odrą czuwa straż (ta straż) zwycięstwo albo grób!” Autor 
łów wyraża nadzieję, ze wysiłki powstańcze nie ujdą uwagi innych krajów, że trud walki o wol

ność zostanie rozsławiony: „Świecie, ty męki, łzy i boje polskie znasz”. Cyklicznie powtarzane 
słowa: „Nad Odrą czuwa straż!” zwiększają poczucie bezpieczeństwa, podsycająnadzieję.

Orzeł Biały to znana i popularna do dziś, czterozwrotkowa pieśń z regularnie przewijającym się 
refrenem:

Stać będzie kraj nasz cały,
Stać będzie Piastów gród,
Zwycięży Orzeł Biały 
Zwycięży polski lud!

Anonimowy autor zastosował w tekstach zwrotek powtórzenia:

Jak długo w  sercach naszych choć kropla polskiej krwi,
Jak długo w sercach naszych Ojczysta miłość tkwi,
Jak długo na W awelu brzmi Zygmuntowski dzwon,
Jak długo z gór karpackich rozbrzmiewa polski ton,
Jak długo nasza wiara rozgrzewa polską krew.

Autor wymienia wartości i symbole narodowe jakimi są: Wawel, dzwon Zygmunta, góry 
Karpaty, wiara. Określenia: „kropla polskiej krwi” oraz „Ojczysta miłość tkwi” niosą w sobie 
duży ładunek patriotyzmu. Zastosowane powtórzenia podkreślają istnienie Polski suwerennej, 
nie podzielonej:

Tak długo Polska cała, bo Polak to jak  lew.

5 Tamże, s. 72
6 Tamże, s. 83 /
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Również w tej pieśni znajdziemy odwołanie do Boga:

O wznieś się orle biały,
0  Boże spraw ten cud:
Zwycięstwo polskiej sławy 
Ogląda polski lud.

Tam od Odry, tam od Warty jest zdaniem Piotra Świerca parafrazą wiersza Marii Konopnickiej 
pt. O Wrześni, którego pierwsza strofka jest następująca:

Tam od Gniezna i od Warty 
B iją głosy w świat otwarty,
Bijągłosy, ziemia jęczy:
Prusak dzieci polskie męczy.

Adres tejże zwrotki jest uniwersalny. Zawiera ona bowiem opis intensywnej germanizacji na 
ziemiach całego zaboru pruskiego. Maria Konopnicka napisała ten wiersz w związku ze słynnym 
strajkiem dzieci szkolnych we Wrześni w latach 1901-1902, jako protest przeciwko nauczaniu re- 
ligii w języku niemieckim oraz katowaniu polskich dzieci przez pruskie władze szkolne7.

Tam od Odry, tam od Warty to protest przeciw germanizacji śląskich dzieci: „Prusak śląskie 
dzieci męczy” . Te słowa aż cztery razy powracają w pieśni. Autor pieśni wyjaśnia powód 
prześladowań:

za ten pacierz w polskiej mowie 
co go nam dali ojcowie, 
co go nas uczyły matki.

Autor pieśni w ostry sposób rozprawia się z germanizatorem, porównując go do Heroda i przy
wołując scenę biblijną rzezi niemowląt z Ewangelii wg św. Mateusza:

Hańba tobie, ty Herodzie 
w  śląskim kraju i narodzie.
Straszna skarga w niebo leci:
Prusak męczy śląskie dzieci.

Tekst pieśni czterokrotnie przeplata dwuwiersz będący również jej zakończeniem:

Niechaj męczy, niech katuje,
Bóg się nad Śląskiem zlituje!

Do bytomskich strzelców to pieśń, której autorstwo przypisywano samemu Rzymełce. Ludwik 
Brożek i Zdzisław Hierowski, autorzy Słownika biograficznego, dodatku do dzieła Wincentego 
Ogrodzińskiego pt. Dzieje piśmiennictwa śląskiego, wydanego w Katowicach w 1965 roku, przypi
sywali Janowi Rzymełce autorstwo tej pieśni. Twierdzili też, że jest ona wariantem starej pieśni 
żołnierskiej z XIX wieku.

W dziewięciu zwrotkach autor zawarł opowieść o nieszczęśliwej parze zmuszonej do rozstania. 
Chłopak jawi nam się jako bohater, któiy zaciągnął się do wojska, walczył i poległ za sprawę. 
Dziewczyna to osoba wiernie czekająca, wyglądająca powrotu Jaśka, pogrążona we łzach i niepo
koju. Jej obawy się potwierdzają:

Zabili, zabili pruscy wojownicy
1 pochowali go, i pochowali go 
na śląskiej granicy.

1P. Ś w i e r c, Śpiewnik śląskich pieśni powstańczych, Opole 1980, s. 137.
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Pamiątką, niejako relikwiąpo ukochanym, jest list pisany jego własną krwią.
Jak widać, nastrój pieśni jest bardzo smutny, można by powiedzieć żałobny. Jest w niej jednak 

jeden akcent przynoszący pocieszenie:

A na tej murawie, a  na tej zielonej 
chorągiew czerwona.
Na chorągwi orzeł biały wyszywany.

Pieśń ta jest popularna na Śląsku do dnia dzisiejszego. Żyje do dziś w repertuarach zespołów re
gionalnych i chórów parafialnych. Jest chętnie śpiewana w niektórych domach, w czasie spotkań 
rodzinnych oraz przy ogniskach. Chociaż autor śpiewnika uległ zapomnieniu, pieśń przetrwała.

Przyszło mi ju ż  pismo to utrzymana w żałobnym nastroju pieśń, będąca wypowiedzią dwóch 
osób. Pierwsza z nich nazwana w dalszych zwrotkach „bratem” to mężczyzna, który otrzymał pi
smo od majora z wezwaniem do wojska. Czuje się przymuszony do uczestnictwa w walkach „na 
wojnie gennańskiej”. Przewiduje „wielkie bitwy” i ogrom cierpienia: „krew się tam będzie lała, jak 
woda do morza”. Mężczyzna przeczuwa, że nie ma szans na przeżycie, że będzie ofiarą tej wojny:

Już się nie powrócę do mojego kraju.

Druga osoba, o której nic bliżej nie wiemy, pełna żalu po stracie brata oraz bezsilności, czy
ni wyrzuty:

Germany, Gennany, coście porobili,
Żeście mojego brata na wojnie zabili.

Zarzuca również wprowadzanie w błąd opinii publicznej na Górnym Śląsku:

Grencszuce, grencszuce, coście porobili 
Żeście na Górnym Śląsku ludzi cyganili.

Tekst pieśni zamyka obraz pogrzebu mężczyzny:

Smutny pogrzeb będzie biednego powstańca:
Rzucili go do grobu, jakoby skazańca.

Smutek i żałobę potęgują wtrącenia po każdym wersecie, wprowadzające nastrój lamentacji, np. 
„oj przyszło”, Jechać muszę”, „krew tam będzie”, „nie powrócę”, „oj smutny”, „rzucili go”.

Od Bytomia bita droga to pieśń, którą także przypisywano samemu Rzymełce. Wspomniani już, 
Ludwik Brożek i Zdzisław Hierowski, uważali, że pieśń ta wyszła spod pióra Jana Rzymełki. Jest 
to pieśń wyrażająca żal żołnierza do dziewczyny. Droga od Bytomia była obsadzona różami, posa
dzonymi przez „naj milej szą”. Duma żołnierza została urażona, gdy dziewczyna nie chciała mu dać 
owych róż, tłumacząc, że musi je  sprzedać:

M ówiła mi, że są  latoś drogie,
I że je  musi sprzedawać.

Jednakże innym, w domyśle mężczyznom, dawała je za darmo. Stąd żal w sercu żołnierza i za
powiedź odwetu:

Czekaj, duszko, z  fałszywego świata,
Będziesz ty na  mnie narzekać.

Aby dać temu wyraz, nie zamierza szanować pamiątek, które otrzymał od dziewczyny:

Pierścioneczka, coś mi dała,
Długo nosić nie będę [...]
I chusteczki, coś mi dała 
Długo nosić nie będę.
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Pierścionkiem żołnierz zamierza nabić broń, a chusteczką czyścić swój karabin. Możemy tutaj 
zaobserwować przeniesienie uczuć z dziewczyny na broń. Żołnierz porzuca miłość do dziewczyny, 
staje się powstańcem. Inna miłość zaprząta jego myśli.

Warto zwrócić uwagę na ponowne pojawienie się w pieśni nazwy miasta Bytom. Dzieje się tak 
nieprzypadkowo. Bytom to „od połowy XIX w. centrum polskiego ruchu narodowego, siedziba 
licznych organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych, silny polski ośrodek wydawniczy”8. 
Tutaj, w hotelu „Lomnitz”, miał swoją siedzibę Polski Komitet Plebiscytowy, kierowany przez 
Wojciecha Korfantego. Tu brały początek akcje powstańcze. W maju 1920 roku odparto napady 
niemieckich bojówek na hotel „Lomnitz”. Po przyłączeniu miasta do Niemiec po podziale Górnego 
Śląska, Bytom w dalszym ciągu był „ważnym ośrodkiem polskiego ruchu narodowego”9.

Słonko jasne to pieśń, której autorstwo i rok powstania zostały podane w ostatniej, szóstej zwrotce:

Tę piosenkę składali powstańcy,
Śląscy szeregowcy,
W dziewiętnastym roczku, w tem wielkim powstaniu,
Przy jasnym  miesiączku.

Po uchyleniu się (zajściu) za horyzont jasnego słońca, z nastaniem zmroku, powstańcy rozpo
częli rozmyślania. Przyroda zawsze była w pieśniach tłem przeżyć postaci, była sprzymierzeńcem. 
Pod osłoną nocy powstańcy wspominają początki wspólnego wojowania. Tłumaczą, dlaczego 
podjęli decyzję o przyłączeniu się do powstania:

Złączyli się do jednej brygady,
Bo wiodło ich serce,
Aby obsadzili cały Górny Ślązek,
Ijego  granice.

Wspominają tych, z którymi walczyli, a którzy odeszli na zawsze:

Ci nam ju ż  nie wrócą, którzy z nami byli.

W ich głosach słychać tęsknotę za domem:

Góry, lasy i niebo wysokie 
S ą  nam przyjaciele.

Dwukrotnie w piosence powstańcy przywołują obraz młodej, pięknej dziewczyny zapłakanej 
nad losem ukochanego:

Tam niejedna piękna panieneczka śląska,
Utraci kochanka [...],
Wtenczas jeszcze będzie ta dziewczyna śląska,
Płakać i narzekać.

Wśród nocnej ciszy pod Lwowem to krótka opowieść o żołnierzu Ślązaku, stojącym na posterun
ku, tęskniącym za swoją ukochaną:

Myśli o kochance swojej,
Czy razją jeszcze  uściśnie,
Nim go ta ziemia przyciśnie.

Nie przeraża go kanonada armatnia oraz świst granatów. Jest przygotowany na śmierć, i to 
śmierć za sprawę:

8 Encyklopedia powstań śląskich, red. F. Hawranek i inni, Opole 1982, s. 62
9 Tamże, s. 64.
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Raz umrzeć trzeba, mówi on,
D la swej Ojczyzny miły zgon.

Tytuł pieśni nawiązuje do bardzo znanej kolędy Wśród nocnej ciszy. Zastanawiać może nazwa 
Lwowa użyta w tytule. Należy w tym miejscu wyjaśnić wzajemne powiązania między Śląskiem 
a Kresami Wschodnimi. Franciszek Antoni Marek, uczestnik spotkania zorganizowanego m.in. 
przez oddział katowicki Towarzystwa Miłośników Lwowa, w siedemdziesiątą rocznicę III powsta
nia śląskiego, stwierdził:

Wszelako nie ulega wątpliwości: pomiędzy Śląskiem a Kresami W schodnimi istniały na przestrzeni 
tysiącletnich dziejów Polski zawsze bliskie i wielorakie powiązania, często większe i bardziej emocjo
nalne od tych, jakie występują pomiędzy zaprzyjaźnionymi bezpośrednimi sąsiadami10.

Poszukując podobieństw w obu społecznościach pisze:

M ają świadomość niebezpieczeństwa, grożącego od obcych oraz poczucie siły płynącej z  narodo
wej -  lub co najmniej z plemiennej -  solidarności. Jednakowe jest u nich poczucie trwania na rubie
żach, w  bezpośrednim sąsiedztwie zagrożenia oraz poczucie obowiązku ochraniania i bronienia niena
ruszalności granic państwa. Ten wysoki i o całe wieki wcześniejszy -  w  stosunku do mieszkańców 
ziem centralnych -  instynkt świadomości narodowej kresowiaków znalazł także odbicie w obszarach 
naszej kultury. Trafnie zauważył Józef Piłsudski, że kultura polska podobna jest do obwarzanka, gdyż 
najpełniej zakwitła na rubieżach11.

Zawsze sprawy dotyczące Śląska cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród lwowian. Wyszli 
oni z pomocą również w czasie powstań. Utworzono Komitet Obrony Kresów Zachodnich pod 
przewodnictwem rektora Uniwersytetu Lwowskiego, profesora Jurasza. W czasie przygotowań do 
plebiscytu, z Lwowa przyjechały na Śląsk trzy grupy ochotników rekrutujących się głównie spo
śród profesorów i studentów Politechniki Lwowskiej. W wałkach trzeciego powstania uczestniczyli 
i ginęli kadeci lwowscy. Pierwszy sztandar powstańczy został ufundowany przez gminę miasta 
Lwowa i kapitułę Krzyża Obrony Lwowa.

Ht *

Nie wiemy dlaczego te właśnie pieśni znalazły się w zbiorku Pieśni powstańców górnośląskich. 
Widocznie Jan Rzymełka uważał je za najbardziej godne uwagi i najodpowiedniejsze do rozpo
wszechniania. Mały format i skąpa objętość śpiewnika, prawdopodobnie sprzyjały jego użytkowa
niu. Zapewne wygodnie mieścił się w kieszeni i można go było zabrać na wiec, bądź inne spotka
nie, na których tak chętnie wtedy wspólnie śpiewano.

Zapewne dzięki temu zbiorkowi, wiele pieśni przetrwało, wiele zostało spopularyzowanych:

Czas, mistrz niezawodny, przeprowadził sw ą własną potajemną selekcję; jedne pieśni usunął 
w cień, inne zachował, a nawet przesączył je  do serc kompozytorów, gdzie zakwitły najpiękniejszym 
poem atem 12.

Udało się ocalić od zapomnienia cenne pieśni, które stanowią część naszej historii.
W 1932 roku, na łamach „Powstańca Śląskiego”, autor kryjący się pod inicjałami W.H.S., w ar

tykule O pieśń powstańczą zapisał piękne słowa:

Zaledwie minęło 10 lat od tych wiekopomnych chwil gdy na śląskim polu „krwi i chwały” dokonał 
się przepiękny akt powrotu na łono Macierzy naszej piastowskiej ziemicy, a oto jesteśm y świadkami, 
jak  z  owej najpiękniejszej ofiary ulatują w  otchłań zapomnienia te wartości, z których, niby z niewy

10 F. A. M a r e k, Więzi duchowe Śląska z Kresami Wschodnimi, w: Wszechnica Górnośląska, t. 2, Katowice 1991, s. II.
11 Tamże, s. 11.

P. Ś w i e r c, Chwała śląskiej pieśni powstańczej, „Wczoraj. Dziś. Jutro” 1978, nr 3, s. 52.
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czerpanej skarbnicy czerpała sw ą siłę brać powstańcza. Wrośli w obecną rzeczywistość, zaprzątnięci 
sprawami współczesnymi, zbyt często zapominamy o tym wszystkim, co niegdyś unosiło duszę i serce 
do czynu... do Polski. Zapominamy przede wszystkim o pieśni, o tej pieśni, której znaczenie tak pięk
nie nam objaśnia król naszych wieszczów, Adam Mickiewicz: „O pieśni gm inną ty stoisz na straży 
narodowych pamiątek kościoła, bo chociaż płomień wszystko zniszczy dokoła, pieśń ujdzie cała 
i dawne opowiada czasy, zagrzewa serca, podnosi ducha” .

Owa bowiem pieśń ludowa stała się lynsztunkiem powstańca śląskiego. Wywabiona odgłosem 
walk z krwawym ciemiężycielem spod chat wieśniaczych i robotniczych przedmieść, wiała w  stęsk
nione dusze ludu śląskiego taką moc ognia, że w chwilach decydujących zabrzmiała niby piorun... 
groźnie, lecz po swojsku, na swojską ludową nu tę... Gorące to były pieśni, rytm ich mocny. Brzmiały 
jednak nieco inaczej, bo inne j ą  zaczęło wzmacniać życie [...] A gdy brakło znanych strof, lub te oka
zały się nieaktualnymi, wzrastały nowe, same z  siebie, z  ukochania ziemi ojczystej i chęci oddania 
swego życia za św iętą sprawę. Tworzyła się pieśń powstańcza, pieśń radości, pieśń zemsty, pieśń- 
-triumfu i miłości ojczystej ziemi. Tysiączne zastępy z  bronią w  ręku, a z  pieśnią w sercu dokonały 
czynu, który w historii Narodu obok Listopada i Stycznia w jeden laurowy wieniec wpleciony stał się 
potężnym motorem w drodze do Polski. Czynu budzącego romantyzm duszy ludu śląskiego wobec 
cudownego powrotu „na Ojczyzny łono” 13.

W okresie międzywojennym pieśni powstańcze ukazywały się w zbiorach pieśni, przeznaczo
nych dla młodzieży szkolnej, zespołów śpiewaczych oraz do powszechnego użytku. Teksty pieśni 
pojawiały się również na łamach prasy codziennej, a zwłaszcza czasopism „Powstaniec” i „Po
wstaniec Śląski”. Czasopisma te zachęcały do zbierania pieśni powstańczych. W artykule pt.
O pieśń powstańczą zamieszczonym w numerze 2 „Powstańca Śląskiego” z 1932 roku, autor kiy- 
jący się pod tajemniczymi inicjałami W.H.S. woła:

Nie wolno nam z owego realistycznego misterium powstań śląskich stracić ani jednego słowa, ani 
jednej nuty, bo to są  skarby przekazane nam przez ojców na „wieczną cześć i chwałę” jako skarb, któ
rego z serc naszych nic nam wydrzeć nie może! [ ...]  A zatem wszyscy do pracy! Zbierajmy owe perły 
z ery powstańczej, zbierajmy melodie i teksty, przesyłajmy je  do Zarządu Głównego, a równocześnie 
wypleńmy kasamiane pruskie piosenki z  naszych szeregów, dając im to, co wzrosło w sercach braci 
i ojców naszych, poległych w  drodze do Ojczyzny na Śląskim polu „krwi i chwały” -  naszą pieśń po
wstańczą!14.

Do tej pory nie ustalono dokładnie nazwisk wielu autorów tekstów oraz melodii, chociaż czynio
no starania w tym kierunku.

Gromadzeniem poezji powstańczej, w tym pieśni z melodiami, zajmował się powstaniec i poeta 
śląski Emanuel Imiela. Niestety do tej pory brak wiadomości o losach jego rękopisu.

Od lat przedwojennych począwszy, zagadnieniem tym zajmował się Adolf Dygacz. Pisząc 
w grudniu 1957 roku, w Katowicach, Słowo o śląskiej pieśni powstańczej będące przedmową do 
śpiewnika pt. Śląskie pieśni powstańcze 1919-1921, wyjaśnia, że w czasie pracy poszukiwawczej 
zebrał około 150 pieśni. Dokonał ostrej selekcji, drukując jedynie jedną czwartą zebranego mate
riału. Powołał się również na źródła z których czerpał. Przywołał nazwiska swoich poprzedników, 
którzy zajmowali się zbieraniem, opracowaniem i publikowaniem śląskich pieśni powstańczych. 
Wspomniał katowickiego drukarza Jana Eichhoma15 i księdza Jana Rzymełkę -  „Kapłana Górno
ślązaka”. Obydwaj wydali swoje zbiorki w 1921 roku. Pierwszy w  Katowicach, drugi w Krakowie.

13 W.H.S., O pieśń powstańczą, „Powstaniec Śląski” 1932, nr 2, s. 4 i 5.
14 Tamże, s. 4 i 5.
15 Eichhom Jan -  drukarz i księgarz katowicki. Założył drukarnię w 1908 r. W budynku przy ulicy Staromiejskiej. Wyda

wał nieliczne czasopisma, np. „Gazetę Urzędową Powiatu Katowickiego” oraz broszury, plakaty, ogłoszenia, ulotki, zapro
szenia i zawiadomienia. W okresie powstań i plebiscytu oddał drukarnię do dyspozycji polskich władz plebiscytowych. 
W zakładzie zainstalował sztancę do wytłaczania polskich orzełków dla powstańców. Uruchomił też sklep papierniczy, który 
z czasem zmienił się w księgarnię. Można w niej było nabyć: kalendarze, modlitewniki, śpiewniki, elementarze, dzieła poi-
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Dociekaniem autorstwa pieśni zajął się również Franciszek German, któiy opracowując Sto por
tretów zasłużonych ludzi Śląska przeznaczył w swoim dziele sporo miejsca na sylwetki kompozy
torów i organizatorów życia muzycznego w XIX i XX wieku na tym terenie. W jego planach wy
dawniczych pojawiły się również nazwiska księży: Jana Rzymełki i Wendelina Świerczka. Uro
dzony w 1888 roku, w powiecie rybnickim, Wendelin Świerczek, był absolwentem muzykologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył muzyki i śpiewu, skomponował i opracował przeszło 800 pie
śni, wydał min. Spiewniczek Młodzieży Polskiej. W latach 1920-1921 dyrygował chórem „Seraf” 
w okręgu bytomskim. Franciszek German, zbierając materiały dotyczące obydwu zasłużonych 
Górnoślązaków, nawiązał korespondencję z sędziwym Wendelinem Świerczkiem, który w swoim 
liście umieścił bardzo ciekawe informacje.

Kraków dnia 5 czerwca 1970 r. Historia wydania zbiorku PIEŚNI POW STAŃCÓW  ŚLĄSKICH 
przedstawia się krótko tak. Myśl wydania tych pieśni rzucił ks. Jan Rzymełka. On sam podjął się ze
brać pieśni, a  mnie zlecił opracowanie muzyczne i zajęcie się wydaniem. Nie pamiętam dziś z  jakich 
źródeł czeipaliśmy teksty i melodie. Wiem tylko, że pieśni O ŚWIĘTY KRAJU NA SZ i TAM  OD 
ODRY, TAM  OD W ARTY zanotowałem z pamięci, tak jak  je  śpiewano na zebraniach i w  towarzy
stwie. (Przez cały rok przed 111 powstaniem, w którym także brałem udział jako kapelan wojskowy, 
byłem pracownikiem plebiscytowym na powiat rybnicki od spraw oświatowych). Rękopis zaginął 
w czasie okupacji, tak samo kilkadziesiąt egzemplarzy drukowanego zbiorku, z  którego ocalał tylko 
jeden egzemplarz. Żadnych listów nie posiadam, bo te sprawy omawialiśmy tylko ustnie. N a zbiorku 
pieśni widnieje data 1921. A nie pamiętam także, w którym miejscu rzecz wyszła drukiem. Pytałem
o to w  Drukami Związkowej. Odpowiedziano mi, że z  tego czasu nie m ają żadnych notatek. Może 
ktoś z żyjących jeszcze pracowników plebiscytowych czy powstańców pamięta, kiedy spiewniczek 
rozprowadzono na Górnym Śląsku? U mnie zatarło się wszystko w pamięci. (Mam lat 82)! [ ...]  Tyle 
tylko umiem odpowiedzieć na list Pański z 25 V br.16.

Po otrzymaniu tegoż listu Franciszek German pokusił się o stwierdzenie:

Faktem jest, że Rzymełka był inicjatorem małej, ale cennej publikacji, która ukazała się najpóźniej 
w lecie 1921 r., o czym poinformował mnie posiadacz takiego zbiorku; otrzymał go od jednej z licz
nych osób rozdających druczek masowo Ślązakom po jej wyprawie w tym  celu z Krakowa na Górny 
Śląsk. Szczęśliwym posiadaczem śpiewów powstańczych był Stanisław Wallis, a po jego śmierci w 
1957 r. druczek przeszedł do zbiorów Biblioteki Śląskiej w  Katowicach, gdzie dotąd znajduje się. Sam 
Rzymełka wyjechał w  jesieni 1921 r. do dalekiej Brazylii zabrawszy ze sobą parę egzemplarzy i tam 
do dziś nasi rodacy śpiewają śląskie pieśni powstańcze; nauczył ich tego inicjator wydania drukiem 
przedmiotowego zbiorku. Nie mam już dziś żadnych wątpliwości na temat autorstwa trzech pieśni 
z naszego zbiorku, które bezzasadnie przypisują mu nadal niektórzy badacze, z  nieżyjącym ju ż  Zdzi
sławem Hierowskim na czele. Zatem Rzymełka nie napisał wzmiankowanych trzech tekstów słow
nych, tylko spisał je  z pamięci znając je  doskonale, były bowiem bardzo popularne od lat na całym 
Górnym Śląsku. On je  tylko „dopasował” do gorących dni bohaterskich zrywów powstańczych czyli 
zaktualizował17.

skich pisarzy i poetów. Postępująca choroba uniemożliwiła Eichhomowi dalszą aktywną pracę. Zmarł 18 sierpnia 1935 r. 
w wieku 62 lat.

16 F. G e r m a n, W sprawie śląskich pieśni powstańczych, „Poglądy” 1972, nr 4, s. 7.
17 Tamże, s. 8.
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Uber die Aufstandliedersammlung des Pristers Jan Rzymełka 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Jahr 1921 gab der Priester Jan Rzymełka in Krakau die Sammlung von Liedem unter dem Titel „Pieśni powstańców 
górnośląskich” heraus. Das Ziel dieser Publikation war, den polnischen Geist unter den Oberschlesiem, den Leuten, die 
kaempften oder den Zeugen des Kampfes um polnisches Wesen des Landes das die bewohnten zu erboehen. Das Liederbuch 
umfasste Texte und Notenschrift von 9 Liedem, darunter „Rota” von Maria Konopnicka. Das kleine Liederbuch ist eine Posi- 
tion mit kleinem Format und geringem Umfang. Wahrscheinlich beguenstigten diese Merkmale seine Nutzung. Mit Sicher- 
heit konnte es locker in die Tasche gesteckt werden und man konnte es zur Volksversammlung mitnehmen, wo doch die 
Menschen so geme sangen. Es gibt keine Zweifel, dass dank der łnitiative von Jan Rzymełka viele Lieder vorhanden bleiben 
und viele von ihnen popularisiert wurden.
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N i e z n a n y  t e k s t  n i e z n a n e g o  t w ó r c y .
F r a n c i s z e k  P i l a r e k  

p i s a r z  o „ s z p i c a t y m  p i ó r z e ”

Franciszek Pilarek1 (1 IX 1900-18 XI 1984), przyszedł na świat w rodzinie górniczej, 
w Dębie (dzisiejsza dzielnica Katowic). W wieku 9 lat stracił ojca. Po ukończeniu szkoły 
ludowej (1914 r.) poszedł do pracy do kopalni. Pracował jako górnik, z krótkimi przerwami
-  dwukrotnie uległ wypadkowi, aż do połowy lat trzydziestych. Z powodu redukcji stano
wisk, u której podłoża leżał ogólnoświatowy kryzys, stracił pracę.

Od 1936 roku współpracował z katowicką rozgłośnią radiową. Pisał teksty do wszystkich 
audycji satyrycznych prowadzonych przez Stanisława Ligonia. Owe teksty, to przede 
wszystkim „Przeglądy tygodniowe”, a także inne niezwykle celne teksty satyryczne. Stani
sław Ligoń, odkrywca tego niezwykłego, samorodnego talentu Pilarka, mówił o nim, że ma 
„szpicate pióro”, co jest niezwykle celnym określeniem. Niestety prawie cały przedwojenny 
dorobek literacki Pilarka przepadł.

Warto również wspomnieć, że Pilarek był działaczem społecznym, udzielał się m.in. 
w Katolickim Stowarzyszeniu Mężów, przy parafii w Janowie (dzielnica Katowic), gdzie 
mieszkał w latach trzydziestych wraz z rodz iną-  żoną i trójką dzieci. Mieszkańcy tej dziel
nicy szczególnie dobrze pamiętają przedstawienie z 1938, oparte na tekście Pilarka O Śląsku 
mój i przez niego wyreżyserowane. Warto również przypomnieć, że na Śląsku, także w Ka
towicach wyjątkowo szybko rozwijał się amatorski ruch teatralny, powstawały nowe lub 
rozrastały się już istniejące chóry, stowarzyszenia kulturalne i katolickie.

Podczas wojny twórca ukrywał się, lecz nie próżnował. W Warszawie zaangażował się 
w działalność konspiracyjną.

Po wojnie zamieszkał w Zdzieszowicach, na Opolszczyźnie. Nadal udzielał się społecznie 
i tworzył. Nadal również współpracował ze Stanisławem Ligoniem. Z czasem miał coraz 
większe problemy z publikacją swoich tekstów, pracował więc w sklepie. Nigdy jednak nie 
zaprzestał pracy twórczej.

W roku 1966 ukazała się w Kalendarzu Opolskim, pierwsza część Wspomnień fedrunko- 
wych. Bez kilofa i łopaty. Tekst zawiera bardzo ciekawe informacje dotyczące Stanisława 
Ligonia, katowickiej rozgłośni, a także przedwojennej współpracy Karlika (jak nazywano 
Ligonia) z Franciszkiem Pilarkiem. Natomiast druga część nie ujrzała do tej pory światła 
dziennego. Publikowany niżej tekst jest przedrukiem z maszynopisu znajdującego się w Ar
chiwum Instytutu Śląskiego w Opolu. Właściwie powinno się tu mówić o rękopisie, F. Pila
rek stracił dwa palce prawej ręki podczas wypadku w kopalni i pisał wprost na maszynie. 
Przedstawiony niżej tekst odnaleziony niedawno został opatrzony przypisami ułatwiającymi 
rozumienie twórczości i osoby Pilarka.

1 Tematyka życia i twórczości Franciszka Pilarka będą stanowiły części rozprawy doktorskiej, autorstwa piszącej te słowa, 
tworzonej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej- 
-Kwaśniewicz.
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F r a n c i s z e k  P i l a r e k  
B e z  k i l o f a  i ł o p a t y  

W s p o m n i e n i a  f e d r u n k o w e

Jak ten czas szybko mija. Toć to ju ż  5 lat, jak  napisałem i oddałem do druku pierwszą część moich wspo
mnień ferdunkowych. Pora zatem, by do nich wrócić, zanim ogarnie człowieka melancholia wieku starczego
i nie uczyni go obojętnym na wszystko. Choć można też nie doczekać tego błogostanu.

Kiedy wiosną 1958 roku wybierałem się na odwiedziny do Kanady2, ani mi przez głowę nie przeszło, że przy
wiozę stamtąd pamiątkę po nieżyjącym ju ż  wtedy Stanisławie Ligoniu. Tąpam iątką był jego rękąpisany list. Data 
listu 6 I 1946 r. miejsce nadania Jerozolima3, adresat mój syn, przebywający wonczas w  Londynie. Użalał się Li- 
goń, jak  to jego życie na obczyźnie z każdym dniem staje się cięższe, jak  tęsknota i troska o los bliskich targa 
nerwy i odbiera wszelką radość na przyszłość. „Przecież te latka uciekają” -  pisał -  „no i kres ziemskiej wędrówki 
się przybliża, a tak wiele jeszcze trzeba będzie odrobić w biednym naszym i wyniszczony kraju...”

W liście nie zabrakło też wzmianki o kompanie:

Niech Pan pisze do swoich, pozdrowi mi serdecznie Ojca i oświadczy, że często o nim m yślałem ... 
N ie wątpię, że nadejdzie czas, gdzie jeszcze przed mikrofonem wyśpiewywać będę jego  dowcipne 
„Przeglądy tygodniowe”4, gdzie się radować będziemy, żeśmy żywi wśród swoich kochanych, żeśmy 
zło z  pom ocą Boga przetrwali.

W jakiś czas po powrocie moim i żony zza Oceanu nadeszła od syna fotokopia innego Ligoniowego listu. 
Ten również przemierzył szlak Palestyna -  Anglia z  tym, że był pisany już  26 VI 1945 r. a więc kilka miesięcy 
wcześniej od tamtego. M owa w nim o bezbrzeżnej tęsknocie za swoim rodzinnym krajem, o postarzeniu się
i zgorzknięciu, o spotkanych na obczyźnie znajomych, jak  Tepa, Kuczyński Zygmunt, „Gustlik” (Smykała)
i innych członkach radiowej rodziny5.1 znowu wzmianka o Kumplu:

2 W Kanadzie, po wojnie, zamieszkał syn Franciszka Pilarka, Paweł.
3 Stanisław Ligoń, przedwojenny dyrektor Polskiego Radia w Katowicach i przede wszystkim: działacz polityczno- 

-społeczny na rzecz polskiego Śląska, nauczyciel, malarz, poseł na sejm. Swoją działalnością antyniemiecką naraził się na 
tyle, aby zostać wpisanym do osławionej Sonderfahndungsbuch Polen, mimo licznych ostrzeżeń, zwlekał do ostatnich chwil 
z opuszczeniem Katowic. Tułaczkę wojenną rozpoczął od skierowania się na południe, do Budapesztu, potem posługując się 
fałszywymi papierami wystawionymi na nazwisko Franciszek Drużbacki dotarł do Belgradu, dalej przez Grecję i Turcję do 
Jerozolimy, która stała się ostatnią wojenną przystanią Karlika. Prowadził tam ogromnie ożywioną działalność społeczną, pi
sarską i artystyczną. Do kraju powrócił we wrześniu 1946 roku.

Więcej na temat S. Ligonia m.in. w: Karlik z „ Kocyndra ”, red. C. K w i e c i e ń, Warszawa 1980; G. K w i e c i e ń, Stani
sław Ligoń 1879-1954, Katowice 1977; C. K w i e c i e ń ,  Stanisław Ligoń (1879-1954). Patron katowickiej rozgłośni Pol
skiego Radia, Katowice 1985; F. N e t z, Róg Ligonia i Królowej Jadwigi, Katowice 1997; E. W i c h u r  a-Zaj d e 1, Stani
sław Ligoń (Karlik z  Kocyndra), Katowice 1969; G Z y c  h: Prosta linia rodu Ligoniów. Opowieść biograficzna, Warszawa 
1978 oraz M. F a z a  n, W. N a w r o c k i :  Katowickie życie literackie w latach 1945^1947, Katowice 1969, Z. H i e r  o w - 
s k i, Życie literackie na Śląsku 1922-1939. Katowice 1969.

4 Jak już wspomniano F. Pilarek podjął współpracę z radiem w roku 1936, początkowo teksty nie zawierały aluzji politycz
nych, jednak zachowanie politycznej poprawności przy jednoczesnym śledzeniu, tego co działo się w hitlerowskich Niem
czech było niemożliwe. Dlatego po upływie trzech miesięcy od rozpoczęcia współpracy powstał pierwszy „Przegląd tygo
dniowy” autorstwa Pilarka. Teksty były pisane na melodię popularnej piosenki W saskim ogrodzie koło fontanny. Autorem 
słów zawsze był Pilarek, natomiast Przeglądy wyśpiewywał Ligoń, w swojej cotygodniowej audycji W niedziela przy żeleź- 
nioku, zapowiadając je następująco: „żeby pełna była miarka teraz Przegląd od Pilarka”. Tekstów powstało około 80, odzna
czały się wyjątkowo ciętym i inteligentnym antyniemieckim dowcipem. Więcej na temat tamtego okresu działalności w:
F. P i 1 a r  ek, Bez kilofa i łopaty. Wspomnienia fedrunkowe, „Kalendarz Opolski 1966”, s. 143-147, Z. B e d n orz,  Ludowe 
żniwo literackie. Pisarstwo ludowe współczesnej Opolszczyzny. Opracowanie i wybór tekstów. Wrocław 1966.

Niestety nie przetrwał żaden z „Przeglądów”, autorka niniejszego tekstu posiada jedynie powojenną rekonstrukcję jednego 
odcinka pilarkowych aktualności dokonanąprzez samego autora.

5 Wymienieni przez Ligonia znajomi to związani z katowicką rozgłośnią: Jerzy Tepa przedwojenny kierownik programo
wy -  przeniesiony na Śląsk przez dyrektora Polskiego Radia w Warszawie, ze Lwowa w 1938 roku; Zygmunt Kuczyński 
bardzo popularny i łubiany spiker radiowy; Gustlik, czyli Teofil Smykała sekretarz radiowy i przyjaciel Karlika, współautor 
jego audycji.
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O Szan. Ojcu Pana często myślałem i z trw ogą deliberowałem jaki go los spotkał. Cieszę się bardzo, 
że się uchował przed zem stą pruskich łotrów i cieszę się, że go Bóg zachował przy życiu.

A Karlik rzeczywiście wróci! do tych, za którymi tak bardzo tęsknił, do ukochanej przez niego Polski, na 
m iłąjego sercu ziemię śląską. Powrócił i mimo podeszłego wieku i nie najlepszego zdrowia od razu stanął do 
pracy6. Sprawdziło się też to co przewidywał, pisząc: „Nie wątpię, że nadejdzie czas, gdzie jeszcze przed mi
krofonem wyśpiewywać będę j^go dow cipne...” Ciekawe, prawda? Pisał ,jego”. A no, Ligoń ju ż  tam dobrze 
wiedział, czyje Przeglądy  w yśpiewuje., ,7

Rozpoczęła się tedy moja z „Karlikiem” powojenna współpraca, choć teraz ju ż  bez formalnego zawarcia 
spółki autorskiej. Przed w ojną zwykł on mawiać: „na spółki sm olą jaskółki”, co mu jednak nie przeszkodziło 
mi takową zaoferować8. Wtedy ofertę przyjąłem, teraz uczynić nie mogłem, inne bowiem obowiązki całkowi
cie absorbowały mi czas i siły. A jednak trudno mi było zdobyć się na zdecydowaną odmowę, kiedy z Katowic 
dotarł do mnie pierwszy jego apel o podjęcie z nim współpracy. Jego list z 26 XI 46 był obszerny i zawierał 
wiele wiadomości, tudzież ciekawych relacji. Choćby tę, jak  kochani rodacy, którzy z takich czy innych po
wodów do kraju wrócić nie chcą uprzykrzali mu życie, kiedy postanowił wrócić do ojczyzny. Dalej w  liście 
jego autor utyskiwał na brak materiałów, bo -  jak  gromił -  cały tak zwany dorobek literacki, artystyczny 
i wszystkie pamiątki rodzinne wraz z księgozbiorem łotry hitlerowskie spaliły. I teraz zapytał:

Czy zachował Kochany Pan coś ze swych dawnych wkładów do „Żeleźnioka”? Cieszyłbym się 
niezmiernie gdyby tak było. A może posiada Pan coś z nowszej twórczości, nie wątpię bowiem, że nie 
próżnował Pan i pióra nie cisnął do lamusa? Bardzo będę wdzięczny za dalszą współpracę i współ
działanie około krzepienia znękanych serc naszych kochanych ziomków.

Nie zachowałem niczego z  dawnych wkładów do „Żeleźnioka” i nie tylko do niego. Płomienie działają 
wszędzie jednakowo, a  co raz strawiły, przepadło na zawsze. Ale moje pióro nie spoczywało w  lamusie, nawet 
nie wykazywało śladów rdzy, jako że w czasie okupacji wiernie służyło mi w pracy konspiracyjnej9. Nie za
szkodziła mu też zmiana klimatu, zatem postanowiłem współdziałać około krzepienia znękanych serc naszych 
ziomków, z tym, że nie ukrywałem przed moim partnerem, iż tym razem moje możliwości są  ograniczone. Jak

6 Od razu po powrocie do Katowic, Stanisław Ligoń rozpoczął pracę w Radiu. Dyrektorem był wtedy Edmund Odorkie- 
wicz, a kierownikiem programowym Zdzisław Hierowski. Początkowo współpraca układała się dobrze -  Karlik prowadził 
cykliczne audycje regionalne, wyjeżdżał także w teren na spotkania ze słuchaczami, ale wraz ze zmianami politycznymi, 
zmieniały się także warunki pracy w Radiu, m.in. zaostrzała się kontrola cenzury. Por. A. S w i r s k a - Z a w a l s k a ,  Ostatnie 
lata Stanisława Ligonia, w: Karlik z „ Kocyndra ", red. C. K w i e c i e ń. Warszawa 1980.

Teksty do audycji dostarczał również okresowo F. Pilarek, z którym kontakt nawiązał Ligoń, pisząc jeszcze z Jerozolimy.
7 Ironiczny ton, jaki przybiera w tym miejscu wypowiedź Pilarka, wynika z powojennych nieporozumień na tle autorstwa 

tekstów, o czym dalej. Warto jednak wspomnieć w tym miejscu, że przeciwko S. Ligoniowi, przed wojną, został wytoczony 
proces o naruszenie praw autorskich. Osobą pokrzywdzoną czuł się Aleksander Kubiczek reżyser, ale i współtwórca sztuki 
Wesele na Górnym Śląsku, po wydaniu tekstu sztuki drukiem, jako autor widniał jedynie Ligoń. Spór załatwiono polubownie. 
G Zych twierdzi ponadto, że rozgłos sprawie nadali celowo na łamach „Polonii” przeciwnicy polityczni Ligonia w związku 
z jego pojawieniem się na listach wyborczych do sejmu. Por. G Z y c h, Prosta linia rodu Ligoniów. Opowieść biograficzna, 
Warszawa 1978, s. 256,257.

8 Przed wojną współpraca między S. Ligoniem a F. Pilarkiem przybrała kształt spółki autorskiej.
9 Franciszek Pilarek ukrywał się podczas wojny na terenie kraju, posługując się fałszywymi dokumentami wystawionymi 

na nazwisko Stanisław Dąbek. Mieszkał m.in. w Chełmie Lubelskim, Krakowie, Warszawie, utrzymywał się z różnych prac 
głównie fizycznych. Z jego pobytem w Krakowie wiąże się ciekawa historia. Pilarek pracował w firmie Geppner przy segre
gacji złomu, uratował kilka części z wysadzonego przez Niemców pomnika Grunwaldzkiego, którego fragment przechowy
wał do końca życia. Por. R. B e d n o r z ,  Resztki pomnika Grunwaldzkiego znalezione na Opolszczyźnie. „Biuletyn informa
cyjny ZAP”, Poznań-Warszawa 10X1 1961.

W Warszawie, jak relacjonują Państwo Róża i Zbyszko Bednorzowie, skontaktował się z Pilarkiem działacz konspiracji
o pseudonimie Florek, kuzyn R. Bednorz. I odtąd Pilarek zaczął współpracować z redakcją tajnej gazetki „Zachodnia Straż 
Rzeczypospolitej”, a w szczególności z jej satyrycznym dodatkiem -  „Luźną Kartką”. Gazeta wydawana była w Warszawie 
przez Departament Informacji i Propagandy Delegatuiy RP -  Sekcję Zachodnią a redaktorem był Zbyszko Bednorz. Czaso
pismo trafiało na Śląsk, gdzie czytający jąPolacy mogli znaleźć m.in. trafne i wyjątkowo cięte teksty satyryczne Pilarka Por. 
Z. B e d n o r z ,  Ludowe żniwo literackie. Pisarstwo ludowe współczesnej Opolszczyzny. Opracowanie i wybór tekstów, Wro
cław 1966, s. 126-127.
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na to zareagował Ligoń, wykaże otrzymany od niego list z  dnia 5 VII 1947 równie obszerny co pierwszy. 
Przytoczę tu niektóre jego fragmenty:

Przed chw ilą powróciłem z „sobotniej” audycji, na której wygłosiłem przesłaną mi łaskawie humo
reskę. W nioskując z oklasków i roześmianych twarzy słuchaczów podobała się, a to grunt [...].

Zapowiedź ze strony Pana, że zamierza powrócić do literackiego tworzenia ucieszyła mnie wielce, 
bo daje to widoki, że znajdę w Panu współpracownika, tak jak  to dawniej bywało [...].

Plany pracy na najbliższą przyszłość są  następujące: 12. bm. audycja Przy sobocie... w  Głuchoła
zach -  13-go Cieszyn (Zw. Więźniów Politycznych na wdowy i sieroty), -  19-go Azoty Chorzów 
(Przy sobocie) zaś następne dwie „soboty” W rocław i Wałbrzych. Głowa mi trzeszczy, co by tam dla 
nich wykombinować. 1 tu prośba: Jeśli Panu czas pozwoli i dopisze wena pisarska, proszę coś nade
słać, wszystko jedno prozą czy wierszem. Honorarium prześlę trochę później ryczałtem. Stawkę będę 
musiał z kierown. progr. omówić i ustalić.

Już po kilku dniach, w  liście z 11 VII 1947 Ligoń m.in. pisał:

Obydwa listy otrzymałem i serdeczne dzięki przyjąć proszę za tak szybkie i pozytywne załatwienie 
moich sugestii. Zwrotki Przeglądu  dobre i aktualne, niestety do Głuchołaz nie będę ich mógł wyko
rzystać, jako że program dla tej audycji został ju ż  zmontowany i przez świetną cenzurę zaakceptowa
ny10. Teksty do tygodniowej audycji m uszą być najdalej do środy b. t. przedkładane. Otrzymane wy
korzystam w następnym tygodniu w Chorzowie (Zakłady Azotowe) -  jako że nie stracą na aktualno
ści. Oczywiście przy małych zmianach odnośnie miejsca. Przeglądy  proszę fabrykować, jako że rze
czy o pewnych tendencjach politycznych podobają się słuchaczom ... Poza tym wszystkie humoreski, 
monologi, dialogi np. Karlik z  babą czy z Gustlikiem na tematy społeczno moralizujące zdobędą sobie 
u słuchaczów powodzenie. Znając Pana nie od dziś, przekonany jestem, że inwencji i dowcipu Panu 
nie zabraknie...

Istotnie nie zabrakło. Cóż, kiedy nie mogliśmy też narzekać na brak jaskółek przez co na osi Katowice -  
Zdzieszowice doszło do pierwszego po wojnie zgrzytu.

A było z tym tak: -  W śród przesłanych w  owym czasie Ligoniowi materiałach znajdował się też mój saty
ryczny utwór pt. Wywiad z  drem Schuhmacherem. A potem tak się złożyło, że nie było mi dane wysłuchać au
dycji, w programie której znajdował się ów utwór. Za to konieczność załatwienia jakichś tam pilnych spraw 
sprawiła, że ju ż  nazajutrz po nadaniu tej audycji znalazłem się w Katowicach. Wtedy, korzystając z okazji za
szedłem do Ligonia. „Karlik” jak  to „Karlik”, przyjął mnie z wylewną serdecznością. W net też na stole zaczęła 
parować herbata, ukazał się inny poczęstunek. W  trakcie wymiany wiadomości do bawialni wprowadzono ja 
kiegoś przybysza, młodego, przystojnego mężczyznę. Wkrótce okazała się, że ten nieznany Ligoniowi (oczy
wiście i mnie) intruz pragnie od niego nabyć mój Wywiad z  drem Sckuhmacheremn . -  Bo to taka świetna 
rzecz, ten Pański wywiad, Panie profesorze12. Wszyscy się nim zachwycają -  przymilał się amator na ów 
„wywiad”. I tak to się zaczęło.

W  kilka dni po tym wydarzeniu (Katowice, 18 IX 1947) otrzymałem kartę pocztow ąo następującej treści:

10 W sensie prawnym cenzurę w Polsce zalegalizowano w lipcu 1946 roku, istniała już jednak wcześniej. Siła cenzury na 
przestrzeni lat była zróżnicowana. Najbardziej zaostrzona była właśnie w latach 1949-1955. Cenzurę zniesiono w czerwcu 
1990 roku (!).

11 Wywiad z drem Schuhmacherem to tekst niezwykle dowcipny odnoszący się do powojennych stosunków Polsko- 
-Niemieckich. Jest to fikcyjny dialog, a właściwie wywiad jaki przeprowadza Hipolit Szewczyk (dziennikarz) z „nowym 
wielkim człowiekiem Niemiec”. Dziennikarz próbuje drążyć tematy związane z II wojną światową, jednak Niemiec odpo
wiada tak wymijająco i oględnie, że opuszczając go dziennikarz podnosi rękę i wola: „Heil Schuhmacher”. Oto próbka tekstu 
wywiadu (maszynopis w posiadaniu autorki niniejszego tekstu):

Szewczyk: Czemu Niemcy poszli za Hitlerem do Polski?
Schuhmacher: Co znaczy poszli? Przecież Niemcy wcale nie poszli, tylko ich zawieziono. Chyba Pan pamięta, że wszystko było 

zmotoryzowane.
Szewczyk: Po co Niemcy wysiedlali Polaków, w  dodatku w tak nieludzki sposób?
Schuhmacher: ( ...)  jeśli chodzi o sposób prowadzenia akcji, to była ona nie nieludzka, tylko nadludzka, czyli uberludzka (...).

12 Stanisław Ligoń uczył rysunku w gimnazjum im. A. Mickiewicza w Katowicach.
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Szanowny Panie!
Uprzejmie donoszę, że wysłałem dziś przekazem zł. 2 000, -  tytułem honorarium autorskiego za 

przesłanie mi swego czasu dwie gawędy: a) O flec ie  b) W ywiad z  d-rem Schuhmacherem. Z  dalszych 
wkładów Szan. Pana nie będę mógł korzystać, jako że Władze programowe naszej rozgłośni nie są 
skłonne płacić podwójnych (jak twierdzą) honorariów...

„Karlik” pracując w tej instytucji -  musi indywidualnie zasilać tekstami swoje odcinki programowe, 
a jeśli chce korzystać z  usług ubocznych -  musi ich koszty sam pokryć... A że tego się zrobić nie da -  
więc musi z  pomocy zrezygnować.

Ot i cała filozofia.
Ów jegom ość z „Czytelnika” (który chciał mieć Wywiad z  Schuhmacherem) już  się u mnie nie zgło

sił. Żałuję, że wówczas nie wyjawiłem mu Pana jako autora. Doszedłem do wniosku, że Pan z tego 
powodu czuje do mnie żal? Jednak nie miałem żadnych złych intencji ani wyrachowań. Może Pan do 
nich napisze i zaoferuje im tj. „Czytelnikowi” swojąwspółpracę.

Muszę tu jeszcze dodać, że już  wtedy u Ligonia tamten pan z „Czytelnika” dowiedział się od niego, kto jest 
autorem Wywiadu tudzież otrzymał mój adres, o który poprosił. Przez obranie tej okrężnej drogi chciał mi 
„Karlik” dać możność namyślić się, ile za tam tą pracę zażądać, tak bowiem przedstawił sprawę.

Incydent ten spowodował ochłodzenie naszych stosunków, choć nie na długo.
Milczenie przerwałem ja. Pewni ludzie, na których mi zależało, nie ustawali mnie molestować, abym im do 

Srzelec sprowadził „Karlika.” Miał im uświetnić jakąś imprezę. Z organizowaniem jego występu miałem spo
ro kłopotów, o czym w pewnej mierze świadczy pocztówka z 31 X 1947 r. Oto jej treść:

Szanowny Panie!
Otrzymałem list i zmartwiłem się dopiskiem. Gdybym był przeczuwał, że będą trudności cenzural- 

ne, byłbym teksty kazał przepisać na maszynie i przesłał Panu, teraz ju ż  niestety za późno. Proszę za
pewnić p. Cenzora, że wszystko co zamierzam u Was wygłosić, to są  rzeczy, które były wygłoszone 
przez mikrofon radiowy i wszystkie przeszły przez m iejscową cenzurę. Poza tym jestem  obywatelem 
statecznym no i zdaje się dość mądrym i wyrobionym, który nie myśli komplikować życia ani sobie 
ani też innym. Usiłuję rodaków zabawić i uszlachetnić równocześnie i z pewnością nie powiem nic ta
kiego, żeby gorszyć miało władze, które respektuję. Do zobaczenia się 6-go.

Ściskam dłoń 
Stanisław Ligoń (Karlik)
P.S. Rzecz o Strzelcach b. dobra

No cóż, nasz festyn udał się na medal, strzelczanie mieli swój ubaw (po części artystycznej odbyła się zaba
wa taneczna), a  „Karlik” stał się bohaterem dnia.

Sięgam ręka po następna korespondencję. List z 19 I 1948 jest długi i pełen żalu: „Gorzej z  pracą radiową 
[...] cenzura stale obcina teksty, których się przecież nie wytrząsnę z rękawa. [ ...] Jedyną satysfakcją są  w y-' 
pady moje w  teren i wyczyny na różnych wieczornicach”.13 No i jeszcze jedno, dodatkowe zmartwienie autora 
listu: -  „Czy oni tam, dla których montowaliśmy ow ą audycję -  dali coś Panu -  jeśli ju ż  nie za pracę i starania 
- t o  przynajmniej za tą  wesołą piosenkę inwokacyjną, której Pan jest autorem? Proszę mi szczerze napisać, ja 
ko że chciałbym tę sprawę jakoś uregulować, jak  nie inaczej, to ze swego honorarium, które mi wtedy tam w 
Strzelcach wręczyli”.

Chyba niedługo potem musiało dojść do wznowienia przerwanej współpracy, skoro w liście z 15 VII 1948 
Ligoń tak m.in. pisze:

Zapewne słuchał Pan „niedzieliczkę” w poniedziałek i ciekawy jestem, jak  się Panu podobała? Prze
gląd  odśpiewałem na zmianę z  Zeflikiem w  całości, jako że na szczęście p. Cenzor nic z  tej wstawki nie

13 Warto przytoczyć cytowany fragment listu w całości, dla zobrazowania tego, co działo się pod koniec lat czterdziestych, 
patrząc oczami „tytana pracy” Stanisława Ligonia: „Gorzej z pracą radiową, która już n i e d a j e  zadowolenia, tak jak to 
ongiś bywało! Stale mi Cenzura obcina teksty, których się przecież nie wytrząsa z rękawa... Człowiek doprawdy już nie wie, 
co pisać i co do tego mikrofonu mówić. Nieraz chętka bierze żeby im coś powiedzieć na rozum -  ale w końcu przygryza 
człek języka, by się w końcu zaznajomić z p o d z i e m i e m  stróżów nowego ładu... a o to przecież dzisiaj tak łatwo.” 
[Podkr. S. Ligoń]
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skreślił. Następna audycja pod tym tytułem odbędzie się 26. bm. Spodziewam się, że Pan do niej coś na
pisze, Przegląd w  każdym razie. Honorarium za wkład Pana do każdorazowej audycji wyniesie 2000 zł. 
Kwotę tę za ostatnio napisany Przegląd otrzyma Pan po 26. bm. łącznie z  następnym. [ ...]  Sceniczny 
utwór Wiernie trwali... przeczytałem z dużym zainteresowaniem, wiele ma ciekawych i ładnych scen 
[...]. Gorzej przedstawia się rzecz z treścią całości utworu. Choćby był najlepiej opracowany, żaden teatr 
ani zawodowy, ani amatorski -  sztuki tej nie wystawi, ze względu na jej specyficzny charakter -  dziś nie 
uznawany. Zresztą rzecz tę omówimy w szczegółach, jak  się znów zobaczymy [...].

I znów kilka zdań z  kartki pocztowej z 26 VII [19] 48:

Dziękuję za przesłane materiały, do dzisiejszej audycji wykorzystam tylko Przegląd , te inne [teksty
-  M.B.-S.] później, bowiem nadeszły za późno... Audycje trzeba opracować przynajmniej tydzień 
przed ich wykonaniem, domaga się tego kategorycznie dyr. programowy, a także cenzura14. Następna 
moja niedzielicka, a  raczej nasza -  wyznaczona na 9 VIII, poświęcona ma być młodzieży junackiej 
„Służbie Polsce”.15 Proszę o piosenki do niej w rodzaju Przeglądu lub jakąś inną wkładkę. Tak zwane 
klyty ja  sprokuruję, wzgl. ten Pana scenariusz, ostatnio nadesłany tyle, że nie pomieści się w  czasie, ze 
względu na wkłady wokalno-muzyczne.

„Tak zwane «klyty»16 ja  sprokuruję” -  pisał „Karlik” . Otóż to. Mój roztomily partner wyraźnie zmierza! ku 
przywróceniu tej sytuacji i tego podziału ról, jaki w  ramach naszej słuchowiskowej współpracy nieprzerwanie 
istniał od roku 1936, aż do chwili wybuchu wojny. W tym bowiem okresie moim zadaniem też było dostar
czanie wszelakich humoresek, monologów, dialogów, piosenek, gawęd i różnych scenariuszy, wszystko 
oczywiście obok nieodzownego Przeglądu tygodniowego, zaś Ligoń prokurował tak zwane klyty. Ale jego 
klyty nie zawierały żadnych akcentów politycznych, chociażby ju ż  tylko dlatego, że moje wkłady przynosiły 
ich pod dostatkiem.

A właśnie ta wymierzona przeciwko hitleryzmowi satyra polityczna -  nie mówiąc ju ż  o innych moich tek
stach -  sprawiła, że śl. audycja regionalna stała się tak bardzo popularna, a  z  n ią  Ligoń.

Może ktoś zapytać, czy owe słuchowisko i jej reprezentant, czyli „Karlik” nie cieszyli się już  popularnością, 
zanim zawarłem z  nim spółkę autorską?

No cóż, popularność m ożna nabyć, a  potem utracić, i znowu nabyć. Tak właśnie było z  Ligoniem. Od biedy 
można sobie wyobrazić zdolnego humorystę, który przez lata cale co tydzień staje przed mikrofonem radio
wym, aby przez pół godziny z powodzeniem bawić radiosłuchaczów własnymi utworami, które siłą rzeczy 
musiałyby być zawsze świeże. Niełatwe byłoby to dla niego zadanie, i mało kto by mu sprostał. Ale nawet 
najbujniejsza fantazja nie pozwoli uwierzyć, że to zadanie spełniłby ten sam człowiek, obarczony dodatkowy
mi obowiązkami dyrektora poważnej instytucji państwowej, posła do parlamentu, artysty malarza, działacza 
społecznego i jakimi tam jeszcze. Takiego popularnego humorysty nie było, nie ma i nigdy nie będzie. Więc 
nie przypisujmy „Karlikowi” m ocy „cudotwórcy”.

14 Już we wcześniejszych listach, kierowanych z Katowic do Zdzieszowic, pojawiały się takie fragmenty, które wskazy
wały na problemy Ligonia z ówczesną władzą, a także na podejście rządzących do kultury Śląska.

Dobrze obrazują tę tematykę fragmenty listu z 5 lipca 1947: „Bardzo Panu dziękuje za pamięć i pomoc, która jest mi po
trzebna, jako że zmęczony już jestem i w y p o m p o w a n y .  Robić co tygodnia coś nowego i dowcipnego -  przy takiej 
j a l o w i ź n i e  h u m o r u  i braku jego zrozumienia, w dodatku przy ograniczeniach ze strony miejscowej i warszawskiej 
c e n z u r y ... to nie taka łatwa rzeczą. [...] Nie mają teraz zrozumienia dla potrzeb regionalnych [...]. Gwara śląska
i wszystkie nasze zwyczaje to b a r b a r y z m y  i g e r m a n i z m y ,  nie rozumiane przez Polaków... Walczę jak tylko mogę 
[...]. No ale walka męczy i do dalszej zniechęca -  zwłaszcza jak już tylu k r z y ż a k ó w  obciąża barki... Mimo jednak 
trudności trzeba się nie dać i swoje narzucać, jeno najważniejsze żeby to co się daje było na poziomie i wartościowe, a to zaś 
wymaga wysiłku no i pomocy.” [Podkr. S. Ligoń]

15 Powszechna Organizacja Służba Polsce (SP) była to organizacja młodzieżowa, która została utworzona na podstawie 
dekretu Rady Ministrów z 27 I 1948, głównym celem działalności SP było włączenie się młodzieży do realizacji planu odbu
dowy i rozbudowy Polski Ludowej. SP była zorganizowana na wzór wojskowy. Brygady SP pracowały w stolicy, w Nowej 
Hucie, Tychach, Kędzierzynie i innych. Również uchwałą Rady Ministrów z 17 XII 1955 organizację rozwiązano. Por. np. 
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1975, s. 672.

16 Klyty to pochodzące z gwary śląskiej określenie gadanie, plotkowanie. Por. m.in. B. C z ą  s t k a -S  z y m o n, J. L u - 
d w i g, H. S y n o w i e c, Maty słownik gwary Górnego Śląska. Część I. Katowice 1999.
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Nie dziw zatem, że w owym czasie samotności bywało, iż jeszcze przed samym rozpoczęciem słuchowiska 
nie miał pojęcia, czym uraczyć radiosłuchaczów i że wtedy brał co popadło (wg jego zwierzeń). Pędził zatem 
do studia, nie zważając na długie brody, wlokące się za złapanymi na chybił trafił utworami. A słuchacze jak  
na to reagowali? A no, przyrzekali sobie, że już  więcej nie dadząsię nabrać17.

A jak  przedstawiał się poziom audycji regionalnej zanim Ligoń przeszedł do zespołowych występów przez 
mikrofonem? Chyba jeszcze bardziej nie wesoło. N a ten temat nawet literaturze przedwojennej znalazła się 
wzmianka. W wydanej w  roku 1934 powieści Poli Gojawiczyńskiej pt. Ziemia Elżbiety  na str. 200-201 ta 
życzliwa dla ludzi autorka tak pisze, cytuję:

Zabrzmi radjo w świetlicy i między jedną a drugą piosenką m odną a miauczącą opowiedzą ci rzecz
o tobie samym -  o tobie Francku, Gustliku, Alojzie. Naśladując tw oją wymowę i twoje obyczaje, 
przypuszczalne myśli i sądy, człek uczony, twój „przyjaciel radjowy”, ukarze cię w grubej dykteryjce 
„zdrowo i jędrnie”, aż wybuchasz gromkim śmiechem, zanim się spostrzeżesz, że to o tobie mowa, że 
zrobili z ciebie głuptaka, bułę, durnia i filuta18.

Czy tylko autorka powieści Ziemia Elżbiety taki miała pogląd o karlikowym beraniu?
Tak więc w  świetle tego, co tu stwierdziłem i o czym ju ż  wcześniej wspomniałem wyraźnie widać, kto spo

pularyzował katowickie słuchowisko regionalne, w czyjej głowie zrodziła się myśl rozpoczęcia w tej rozgłośni 
akcji kontrpropagandowej, kto był motorem jej podjęcia i realizowania, oraz kto tworzył i dostarczał całego do 
jej prowadzenia potrzebnego materiału. Jeśli zaś chodzi o Stanisława Ligonia, to jego głównym i niemałym 
osiągnięciem było to, że jako dyrektor zdołał do swojej rozgłośni wprowadzić tę akcję, i to w  czasie, kiedy 
jeszcze daleko było do „anschlusu”, kiedy Sudety należały jeszcze do Czechosłowacji, i kiedy nasze oficjalne 
czynniki czyniły wszystko, aby nie zrazić hitlerowskich partnerów łudząc się, że nie dojdzie do zerwania owe
go nieszczęsnego paktu19.

Dlaczego postawiłem tu tę sprawę tak, a  nie inaczej? Co mnie skłoniło do wyraźniejszego rozdzielenia od 
siebie Ligoniowych i moich wkładów do śląskiego słuchowiska? Czym się przy tym kierowałem? Otóż cho
dziło mi o sprowadzenie wkładu Ligoniowego do właściwych rozmiarów. Musiałem to uczynić głównie ż  tej 
przyczyny, że -  jak  ju ż  nadmieniłem -  pięć lat temu ukazała się w Kalendarzu Opolskim pierwsza część moich 
wspomnień fedrukowanych. A potem w latach następnych nie zabrakło publikacji, poświęconych pamięci
i dorobkowi Stanisława Ligonia. W ywody autorów tych publikacji pośrednio podważają to, co na ten określo
ny już  temat przedstawiłem w  wymienionych moich Wspomnieniach. A  przecież mogły też były zajść przy
padki podważania bezpośredniego, o których nie wiem. Stąd moja, w innych okolicznościach może mniej sto
sowna skrupulatność. Nikt nie chce uchodzić za megalomana, czy blagiera.

O niezwykłym oddźwięku, jaki ta nasza -  nazwijmy to -  „czelodkowa” współpraca wywołała, wspomnia
łem już  krótko w pierwszym rozdziale niniejszej pracy20. Teraz na ten temat niech przem ówią ludzie postronni. 
Bodaj pierwszy zabrał w  tej sprawie głos nie żyjący już  Zdzisław H ierow ski21. Był on wtedy etatowym pra

17 Warto ten subiektywny sąd wzbogacić o kilka informacji dotyczących przedwojennych audycji S. Ligonia. Nie ulega 
wątpliwości, że był Karlik on motorem wszelkich działań w tym zakresie, to on dobierał sobie współpracowników, potrafiąc 
wybrać rzeczywiście utalentowane osoby, które najprawdopodobniej same nie miałyby okazji zaistnieć na antenie radiowej. 
Oprócz F. Pilarka do grona współpracowników należeli również: Józef Broją, Anzelm Gorywoda, Adam Poloczek, a także 
Teofil Smykała. Por. G Z y  c h, Prosta linia rodu Ligoniów. Opowieść biograficzna, Warszawa 1978, s. 258-261.

18 P. G o j a w i c z y ń s k a ,  Ziemia Elżbiety, Warszawa,1934, s. 292,293.
19 W tym miejscu należałoby powtórzyć, jako komentarz do niniejszego akapitu uwagi znajdujące się w przypisach 7 i 17. 

Należy dodać jednocześnie, że w artykule D. Nowickiej, Przywołanie pamięci. „Opole” 1977, nr 12, s. 10-12, znalazły się 
cytaty, w któiych Franciszek Pilarek sam komentuje uwagi wygłaszane w stosunku do Ligonia: „Rozmawiamy o różnych 
sprawach, wielu ludziach -  czy któremuś z nich nie zaszkodziłem? Choćby Ligoniowi wspominając jego mało zabawne 
dowcipy i swój wkład w audycję. A Karlik wpisując do książek serdeczne dedykacje, widział we mnie oddanego przyjaciela”.

20 Chodzi tutaj o tekst -  F. P i 1 a r e k, Bez kilofa i łopaty. Wspomnienia fedrunkowe, w: „Kalendarz Opolski” 1966. 
Rzeczywiście wielu mieszkańców Katowic do dzisiaj wspomina audycje prowadzone przez S. Ligonia, cieszyły się one

ogromnym powodzeniem. Jako że niewiele osób posiadało odbiorniki radiowe, otwierano drzwi mieszkania i zebrani tłumnie 
na klatce sąsiedzi mogli wysłuchiwać audycji radiowych. Rzeczywiście do dzisiaj pamięta się charakterystyczny rymowany 
tekst: „żeby pełna była miarka teraz Przegląd od Pilarka”.

21 W roku 1938 w tygodniku „Prosto z mostu” nie ukazał się tekst Z. Hierowskiego. Natomiast w roku następnym wydru
kowany został tekst -  A. J e s i o n o w s k  i, Co niedziela u Karlika... „Prosto z mostu” 1939, nr 32, z którego najprawdopo
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cownikiem katowickiej rozgłośni. Jego umieszczony w 1938 roku w  tygodniku „Prosto z  mostu”22 artykuł za
wierał wiele komentarzy z którymi można się zgodzić, np. gdy podkreślał waloiy propagandowe audycji, celną 
satyrę antyhitlerowską i inne jeszcze bezsprzeczne fakty. Lecz w  gruncie rzeczy było to  oddanie pochwały sa
memu dyrektorowi, którego przedstawił tak, jak  gdyby to wszystko było jego dziełem. Choć -  trzeba przyznać
-  nie zupełnie pominął moje nazwisko. Słyszeli je  przecież radiosłuchacze każdorazowo aż dwa razy, więc ko
niecznie trzeba było wzmianki, że „Przeglądy tygodniowe dostarcza Franciszek Pilarek, sztygar maszynowy 
z Bobrka”.23 Ani słowa o innych przyczynkach do słuchowiska, choć ju ż  samo to Przeglądy b y ły - ja k  to napi
sał w  swoim eseju24 Zbyszko Bednorz -  gwoździem audycji.

Kiedy potem przy jakiś okazji zapytałem Ligonia, co ta mistyfikacja z  tym bobrkowym sztygarem maszy
nowym ma znaczyć, tłumaczył mi, że chodziło o wprowadzenie w  błąd niemieckiego wywiadu, i że uczyniono 
to z obawy o całość mojej osoby.

Drugim znanym mi komentatorem „czelodkowego” dzieła był Ryszard Hajduk, prezes opolskiego oddziału 
ZLP. W  jego wydanej w roku 1946 książce pt. Gorycz ojcowizny pisał na tyn temat m. in. cytuję:

W spominając tamte czasy, trudne, wymagające nie lada hartu i siły, czasy, w których na Opolsz- 
czyźnie trzeba było mocno wierzyć w  Polskę, aby się nie załamać, i nie ulec depresji. A roku 1939 
Polska była daleka od Opola.

Ludzie z  niepokojem patrzyli na wschód. Z uwagą śledzili wszystko, co dzieje się za miedzą. Go
dzinami ślęczeli przy aparatach radiowych, pochłaniali każdą wiadomość, która chociaż na krótko 
stwarzała złudę pewności i bezpieczeństwa, dodawała otuchy. A kiedy zapowiadano audycję Przy że
leźniaku -  cała Opolszczyzna stawała na głowie. Chłopi porzucali pracę, kobietki wycierały ręce 
w  zapaski i co ducha w piersiach gnali do domu lub sąsiada, aby wysłuchać Karlikowego rządzenia. -  
Ale im doł! Ale im soli! -  przytakiwali, z zadowoleniem, gdy jakąś argumentację uznali za szczegól
nie trafną. Profesor Ligoń stworzył typ audycji szczególnie bliskich prostocie człowieka opolskiego. 
Znając doskonale przeszłość swej ziemi, demaskował brutalnie każde kłamstwo propagandy hitlerow
skiej, szydził, drwił. Niewątpliwie cykl audycji Stanisława Ligonia pt. Przy żeleźnioku, który był do
skonałą satyrą antyhitlerowską dodawał w ciągu długich lat niewoli otuchy i energii do oporu tysią
com Polaków na Opolszczyźnie i w  innych częściach Śląska, utwierdzając ich w  polskości, uczył 
ofiarnej miłości Ojczyzny, wzmacniał wolę przetrwania. Po każdym takim słuchowisku radiowym 
wzbogacał się też repertuar politycznych anegdot i dowcipów, a na  melodię Żeleźniokowegoprzeglądu  
lud śląski śpiewał dziesiątki samorodnych kupletów25.

Inne jeszcze momenty wniósł do swego komentarza Zbyszko Bednorz. Cytuję dwa krótkie fragmenty z  jego 
eseju pt. Urok ziemi wyzwolonej:

Gwoździem programu wspomnianych wyżej audycji karlikowych, które stały się z  naszej strony 
celnym narzędziem obrony i ataku w  zainicjowanej przez hitletyzm wojnie nerwów na Śląsku -  były 
m. in. cotygodniowe satyryczne przeglądy wydarzeń, śpiewane przez Stanisława Ligonia, pisane jed 
nak przez Franciszka Pilarka [ ...]

Przeglądy tygodniowe Franciszka Pilarka należały do nigdzie wówczas w  tej skali w Polsce nie 
uprawianej, autentycznej literatury politycznej. W aloiy stylu, znajomość środowiska ludowo-

dobniej pochodzi cytat. Zacytowany tekst został nieco przerobiony, być może Pilarek znał jego treść jedynie ze słyszenia.
22 „Prosto z mostu” to tygodnik literacko-artystyczny i społeczno-polityczny, wydawany w Warszawie w latach 1935-1939 

pod redakcją S. Piaseckiego. Na łamach czasopisma propagowano idee nacjonalistyczne i totalitarne, antysanacyjne, fawory
zowano prawicę katolicką. Tygodnik stracił wielu współpracowników, kiedy zaostrzyła się linia polityczna, często dochodziło 
do konfiskaty i interwencji cenzuiy. Pismo próbowało stworzyć program literacki -  literatury realistycznej, komunikatywnej, 
,zaangażowanej”. Zob. Prosto z mostu, w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 2000, s. 72.

23 Franciszek Pilarek pracował do 1933 roku w kopalni Giesche (dzisiaj Wieczorek), a współpracę z Ligoniem rozpoczął 
w 1936 roku.

24 Z. B e d n o r z ,  Filar audycji karlikowych, w: tegoż, Urok mowy wyzwolonej. Esej o współczesnym pisarstwie ludowym 
na Opolszczyźnie, Opole 1962.

25 R. H a j d u k, Gorycz ojcowizny, Katowice 1960.
W cytowanym przez Pilarka fragmencie istnięjąnieścisłości w porównaniu z oryginałem, wskazują na to, że Pilarek cyto

wał pośrednio za E. W i c h u r a -Z a j d e 1, Stanisław Ligoń (Karlikz Kocyndra), Katowice 1969, s. 53 i 54.
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-robotniczego Śląska, swoisty humor i temperament pisarski sprawiły, że twórczość Pilarka była nie
zwykle żywo odbierana przez słuchaczy. Żałować należy, że cały ten przedwojenny „urobek” literacki 
Pilarka przepadł. Jednakże pewne pojęcie o charakterze tych „przeglądów tygodniowych” m ogą dać 
„przeglądy powojenne”, pisane już  w Zdzieszowicach, tj. na Opolszczyźnie, którą poeta faktycznie 
zdobył w roku 1945, choć już  przed wrześniem 1939 roku zdobywały Śląsk Opolski jego wiersze
i satyry, wysyłane tam na falach eteru „przez zieloną” . 26

Jeszcze inaczej oddźwięk tamtych słuchowisk przedstawił Arka Bożek. Wspomina o tym Jan Wiktor 
w swoim wstępie do pamięci Ligonia poświęconej książce Wichury-Zajdla pt. Stanisław Ligoń -  Karlik z  K o
cyndra. Jan W iktor cytuje tam z listu, jaki swego czasu od wymienionego trybuna ludu otrzymał pewien frag
ment, mianowicie:

Naprawdę nie przesadzam, jeżeli twierdzę, że Ligoń jest najzasłużeńszym Polakiem dla Polski na 
Śląsku. On najwięcej się polskości berami i bojkami w ratowaniu języka polskiego chociaż i w  postaci 
gwaty, przysłużył. To się my wszyscy, nawet Korfanty, musimy przed Ligoniem skryć. Przecież przed 
w ojną był Ligoń tak popularny, że jak  już  dochodziła wieczór niedziela, to na wioskach na drodzeście 
żywej duszy nie widzieli, bo wszystko słuchało „Karlika” . Nawet w  Berlinie, na Westfalii nie tylko 
rdzenni Polacy, ale nawet renegaci kupowali lepsze radio, ażeby co niedziela Karlika posłuchać27.

Tak, owszem, odbywało się to „pospolite ruszenie” ku głośnikom radiowym -  na Górnym Śląsku -  sam to 
obserwowałem -  i na Zaolziu -  o czym jakoś nikt nie wspomina -  mogli w Berlinie i na Westfalii ludzie ku
pować lepsze radia, gwoli wysłuchania „Karlikowego rządzenia” , ale kiedy ta ruchawka miała miejsce?

Pewnie dopiero od czasu, kiedy do programu słuchowiska regionalnego wprowadzono inne utwory, a  te nie 
pochodziły od niego.

Gdzieś tam czytałem, że Przeglądy tygodniowe w  większości pisał Franciszek Pilarek. Otóż stwierdzam, że 
każdy przedwojenny Przegląd  odśpiewany przed mikrofonym radiowym przez Ligonia -  więcej, każda takie
go przeglądu zwrotka miała tylko jednego i tego samego autora. O innych do audycji przeze mnie wniesionych 
przyczynkach, prozą lub wierszem pisanych, ju ż  nie wspominam28.

A spełniały te rzeczy swoje zadanie, dobrze je  spełniały. Chłopcy Goebbelsa, zgrzytając zębami, musieli 
z wrocławskiej rozgłośni do „pragermańskich” Górnoślązaków przemówić po polsku: „Czy to nie jest dziwne?”

Najgłośniejszym jednak echem tej przez skrom ną radiową „czelodkę” dokonanej pracy były salwy karabi
nowe, jakimi weterani powstań śląskich i harcerze powitali wracające na śląską ziemię oddziały wojsk napastnika.

Lecz przedtem jeszcze -  co robili nasi miejscowi i poza miejscowi przeciwnicy? A no, wściekali się, zgrzy
tali zębami i sypali pogróżkami. Zemstę odkładali na później. Pewnie byli przekonani, że ukartowany przez 
nich „blitznapad” załatwi i tę sprawę równie błyskawicznie. Toteż gdy wybuchła wojna, a ich wojska znajdo
wały się jeszcze stosunkowo daleko od Janowa29, już  do mojego mieszkania dobijało się trzech w  karabiny 
uzbrojonych i sw astykow ą opaskę ozdobionych cywilów, przedstawicieli piątej kolumny. Wyrok pewnie mieli 
w kieszeni, a  drzewo, na gałęzi którego miałem wisieć, chyba też ju ż  było „vorsorglich”30 upatrzone. Taki sam 
los, któż by w to wątpił m iał spotkać -  Ligonia, bo -  jak  to u nich m ó w ią -  „Mitgegangen -  m itgehengen”31.

26 Z. B e d n o r z: Filar audycji..., s. 25—26.
27 J. W i k t o r, Wstęp, w: E. W i c h u r a -Z a j d e 1, Stanisław Ligoń (Karlik z Kocyndra). Katowice 1969, s. 6.
28 To „przypominanie” własnego autorstwa i żal związany z jego przemilczeniami, przywodzi na myśl, jak słusznie zauwa

ża prof. K. Heska-Kwaśniewicz, sytuację w jakiej się znalazł inny śląski twórca Zdzisław Pyzik. Nazwany przez S. Hadynę 
„nadwornym poetą” zespołu „Śląsk”, autor tak znanych tekstów jak: Starzyk czy Karliku, Karliku, z biegiem czasu jego na
zwisko przestało być podawane na koncertach czy płytach. I choć czul żal, tłumaczył sobie taki obrót sprawy -  „losem tek
ściarza”. Zob. K. W ę g r z y n, Wstęp, w: Z. P y z i k: „Pyk, pyk z fajeczki... ". Wiersze i piosenki. Wybór i wstęp K. W ę 
g r z y n .  Chorzów (b. r. w.), s. 10,11.

29 Całe przedwojenne życie pisarza związane było z Katowicami.
30 - „z niem. „przezornie, przezorny .
31 z niem. „przyszli -  powiesili”.
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Unbekannter Text von unbekanntem Schriftsteller, Uber den Satiriker Franciszek Pilarek.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Beitrag bestebl aus zwei Teilen: aus der PrSsentation des unbekannten Textes von Franciszek Pilarek und ans den 
ausfuhrlichen FuBnoten. Der Lebenslauf von Pilarek ist so umfangreich, dass er zu einera selbststandigen Beitrag werden 
kćinnte. Deswegen werden hier nur die wichtigsten Daten seiner Biographie dargestellt. Er stammte aus einer Arbeiterfamilie 
aus Katowice (Kattowitz), im Alter von 14 Jahren wurde er Bergmann und arbeitete fast ununterbrochen in einem Bergwerk 
fast 20 Jahre lang. Schon vor dem Weltkrieg arbeitete er mit Stanisław Ligoń zusammen und liefcrte ihm satirische Texte fiir 
den regionalen Rundfimk. Mit der Zeit traten in seine Texte antifasehistische Motive ein, deswegen musste Pilarek zu Beginn 
des Zweiten Weltkrieges im Versteck bleiben, indem er viel reiste. Ais er in Warsehau ankam, engagierte er sich in die 
Untergrundbewegung.

Nach dem Krieg lebte er in Zdzieszowice (bei Oppeln), wo er auch eine aktive Tatigkeit fuhrte und weiter schrieb. 
Mit Stanisław Ligoń fuhrte er einen intensiven Briefwechsel, dessen Fragmente in seinen Erinnerrungen und in 
FuBnoten zitiert werden. Obwohl er mit der Zeit immer grOBere Probleme hatte, seine Texte zu veroffentlichen, schrieb 
er weiter. Einer seiner Texte sind Erinnerungen unter dem Titel Bez kilofa i łopaty. Wspomnienia fedrunkowe II. Sie 
beschreiben zwar die Beziehungen zwischen Stanisław Ligoń und Franciszek Pilarek, schildem aber auch ganz genau die 
polnisehe Wirklichkeit nach dem Krieg, die ganz anders aussah, ais das ertrSumte Polen.



E W A  F O N F A R A

K o n c e p c j a  w y d o s k o n a l e n i a  o b y w a t e l a  k r a j u  
w e d ł u g  G u s t a w a  M o r c i n k a

W zachowanym księgozbiorze prywatnym Gustawa Morcinka najbardziej „zaczytaną” książką 
jest Wychowanie narodowe Władysława Mariana Borowskiego’. W prawie wszystkich felietonach 
pedagogicznych Morcinka, zamieszczonych na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” w latach 
1924-1938, (jest ich 16), odnajdujemy ślady wyjątkowej dla niego wartości tej książki. Jest w tym 
księgozbiorze, prawdopodobnie niekompletnym, wiele innych jeszcze książek z zakresu psycholo
gii i pedagogiki2. Były z pewnością, nie mniej ważne w budowaniu optymalnej świadomości dy
daktycznej Morcinka -  nauczyciela i wychowawcy „rzędu dusz młodych”. To na podstawie wyło
żonych w nich poglądów klasyków pedagogiki, głównie z Zachodu, doskonalił się Morcinek 
w sztuce bycia nauczycielem i śmiało budował oraz upubliczniał swoje koncepcje wychowania 
młodego człowieka w kulturze estetycznej, w umiłowaniu własnego regionu, kraju i języka -  mo
wy ojców i praojców, w poznaniu kultur obcych narodów i w poszanowaniu przyrody ojczystej3.

Wychowanie narodowe Borowskiego było przez Morcinka najbardziej eksplorowanym źródłem 
wiedzy, podstawowym w opracowaniu koncepcji „uspołecznienia i uobywatelnienia” młodego 
człowieka w nowej rzeczywistości historycznej po 1918 roku. Na przedostatniej kartce książki 
(s. 386) znajdują się własnoręczne zapiski Morcinka dotyczące wychowania narodowego. Są to 
kluczowe słowa tej problematyki, takie jak: „naród”, „narodowość z punktu widzenia jednostki”, 
„kultura narodowa i jej zdobycze”, „uświadomienie narodowe”4. Można mieć pewność, że były 
one wytycznymi do pracy pedagogicznej Gustawa Morcinka -  nauczyciela trzech przedmiotów: 
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie5. Ale najprawdopodobniej były planem zamie

1 W Muzeum im. G Morcinka w Skoczowie znajduje się biblioteka własna Gustawa Morcinka -  nauczyciela, publicysty, 
literata. Zachowany egzemplarz książki Borowskiego jest wydaniem pierwszym ze wstępem autora z marca 1918 r., drugie 
wydanie ukazało się w 1922 r. W.M. B o r o w s k i ,  Wychowanie narodowe, Warszawa 1918.

2 W podręcznym księgozbiorze Morcinka problematyka wychowania narodowego występuje w następujących pozycjach: 
P. B o b e k , Elementarna nauka historii ojczystej i powszechnej, Cieszyn 1925; F.W. F o e r s t e r ,  Szkoła i charakter, War
szawa, Lublin, Łódź, Kraków 1919; F.W. F o e r s t e r ,  O wychowaniu obywatelskim, Warszawa 1919; F.W. F o e r s t e r ,  
Stare i nowe wychowanie, Katowice 1938; S. P i g o ń  , Do podstaw wychowania narodowego, Kraków 1917; A. S z e l ą 
g ó w  s k i , Wschód i Zachód. Encyklopedia z  dziejów cywilizacji, Lwów 1912; L. Z a r z e c k i, Charakter jako ceł wycho
wania, Lublin 1918; L. Z a r  z e ck  i , O wychowaniu narodowym, Warszawa 1917.

3 Szerzej na temat wskazanych koncepcji piszę w: E. F o n f a r a ,  Współpraca G. Morcinka z „Miesięcznikiem Pedago
gicznym " w latach 1924-1938, „Śląskie Miscellanea”, t. 12, red. J. M a 1 i ck i ,  K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z ,  Katowice 
1999, s. 87-96 oraz E. F o n f a r a ,  Gustawa Morcinka koncepcja wychowania człowieka w kulturze estetycznej, „Śląskie Mi
scellanea”, t. 15, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2002, s. 62-67.

4 Zapiski wykonane są ołówkiem, słowa klucze wybrano z następujących kontekstów:
N a r ó d :  język, kraj, przeszłość historyczna, historia duchowa i materialna;
N a r o d o w o ś ć  z p u n k t u  w i d z e n i a  j e d n o s t k i  = zagadnienie duchowe, opierające się na chęci należenia 

do danej wspólnoty narodowej, na uczuciu i świadomości;
U ś w i a d o m i e n i e  jednostek biernych zaliczanych na podstawie języka do określonych grup narodowościowych -  to 

wytworzenie idei narodu jest zdobyczą kulturalną;
K u l t u r a  n a r o d o w a  i j e j  z d o b y c z e = ośrodki promieniujące na zewnątrz siłąprzyciągającą.
5 Gustaw Morcinek (1891-1963) —pisarz, publicysta, nauczyciel. Po ukończeniu w 1915 r. Seminarium Nauczycielskiego 

w Białej podjął pracę w szkołach ludowych: Pruchna (1915), Ligota (1916), Skoczów (1919), w szkole wydziałowej: Sko
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rzonego felietonu czy rozprawki naukowej na tytułowy temat, co zrealizował w 1927 roku, kiedy 
to na łamach „Miesięcznika Pedagogicznego” zamieścił artykuł w dwóch częściach pod tytułem 
Wychowanie narodowe a społeczne6. Słabiej akcentowaną przez Borowskiego problematykę 
uspołecznienia obywateli uczynił w tym artykule zagadnieniem równoważnym wychowaniu naro
dowemu. W trosce o jakość dotychczasowego wychowania narodowo-społecznego dzieci i mło
dzieży, rozważał potrzebę stworzenia takiej koncepcji wychowania, którego dewizą byłoby 
przesłanie z czasów Komisji Edukacji Narodowej: „takie będą Rzeczypospolite, jakie mło
dzieży chowanie”.

Morcinek dostrzegał niedostatki w kształceniu ducha obywatelskiego, publicznego dzieci i mło
dzieży, uważał, że w okresie wielkich przemian dziejowych wraz z odzyskaniem w 1918 r. nie
podległości największym zadaniem wychowania będzie przystosowanie młodych pokoleń do no
wych warunków życia politycznego, ekonomicznego i społecznego. Wychowanie to, postulował 
Morcinek, „opierać się musi na szeroko pojętym kształtowaniu duszy dziecka w kierunku narodo
wym a przede wszystkim społecznym”7. A tymczasem, stwierdzał z niepokojem, w budowaniu 
zrębów nowej państwowości wykorzystuje się anachroniczny, nieaktualny model wychowania na- 
rodowo-społecznego.

Trzy są źródła, z których czerpał Morcinek wskazania i cenny materiał do zmodyfikowania do
tychczasowej koncepcji wychowania narodowo-społecznego:

1. wskrzeszenie tradycji narodowej przyćmionej obcymi wpływami przez długie lata niewoli;
2. wydobycie jądra systemu wychowania z dziejów szkolnictwa polskiego;
3. oparcie kultury duchowej na spuściźnie historycznej przodków, wyciągnięcie całej mądrości 

wytworzonej w wyjątkowo trudnych warunkach bytu państwowego8.
Przekonany więc do wartości tradycji, jako fundamentu narodowej indywidualności i toż

samości, wszelkie odstąpienie od tradycji uznawał za krok niebezpieczny i zgubny dla każdej 
państwowości.

W stworzeniu koncepcji obywatela kraju i wcielenia jej w życie powoływał się Morcinek na 
wzory z Zachodu, gdzie w programie wydoskonalenia obywatela kraju uczestniczyli integralnie 
uczeni, działacze społeczni, politycy i pedagodzy. I tak np. skupienie uwagi na zagadnieniach dobra 
ogólnego było, zdaniem Foerstera9, reakcją przeciwko kultowi interesu osobistego, który rozwinął 
się w społeczeństwach zachodnich w czasach postępującej industrializacji. Tymczasem, tłumaczył 
Morcinek ze zrozumieniem i znawstwem, polskiemu społeczeństwu „daleko było do tego zachod
niego poziomu obywatelskiego i uspołecznienia”10. Przyczynę tego opóźnienia tłumaczył warun
kami natury politycznej, urabiającej trwale polskie myślenie i życie obywatelskie i społeczne, 
a także romantyzmem politycznym, którym żyła nie tylko emigracja po 1831 roku, ale i całe społe
czeństwo. Zgadzał się więc z Borowskim, który mówił, że „w dziejach naszych nieustannie skła
daliśmy dowody, że zdolności do ofiary z życia drogąjednorazowego wysiłku i poświęcenia mamy
o wiele więcej niż wytrwałości w codziennym trudzie dla dobra ojczyzny”11.

Zależało Morcinkowi na tym, by młode pokolenie wyzwoliło się z goryczy i smutku, które było

czów (1922-1939).
6G M o r c i n e k ,  Wychowanie narodowe a społeczne. „Miesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 5, s. 138-143, 1927 nr 6-7, 

s. 165-169.
7G M o r c i n e k ,  Wychowanie..., s. 138.
8 Zob. W.M. B o r o w s k i ,  Wychowanie narodowe, Warszawa 1918, s. 261.
9 Friedrich Wilhelm F o e r s t e r  (1869-1966) pedagog niemiecki, przedstawiciel pedagogiki chrześcijańskiej. Kład! 

szczególny nacisk na kształtowanie charakteru dzieci i młodzieży, ukierunkowanie celu życia młodzieży, kształtowanie wraż
liwości moralnej i silnej woli w działaniu społecznym. G Morcinek w swoich felietonach pedagogicznych najczęściej odwo
ływał się do jego poglądów pedagogicznych.

“ G M o r c i n e k ,  Tfychowanie...,s. 139.
11 W.M. B o r o w s k i ,  Wychowanie narodowe..., s. 99.
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tłem współczesnej duszy polskiej, by zrozumiało, że „dola narodu wykuwa się w znojnym trudzie 
dnia powszedniego i w pocie czoła pracy przyziemnej”12.

Zwrócił się Morcinek do nauczycielstwa polskiego na Śląsku, a trybuną swoich wystąpień uczy
nił Miesięcznik Pedagogiczny (1892-1939), który był organem Związku Nauczycielstwa Polskie
go, by to właśnie szkołę uczynić odpowiedzialną za przygotowanie młodych pokoleń do przyszłe
go życia społecznego i obywatelskiego. Przekonywał, że polski system wychowania należy zre
formować, dostosować do celów odrodzenia politycznego, narodowego. Zreformowany będzie 
skutecznie zwalczał wady społeczne nabyte w dotychczasowych warunkach istnienia, pobudzi do 
rozwoju skarlałe w narodzie siły, zaszczepi w młodych pokoleniach wiarę w zdolność do twór
czych wysiłków, a przede wszystkim uświadomi, że zmiana, jaka dokonała się po 1918 roku, pole
ga w swej najgłębszej istocie nie tylko na odzyskaniu wolności, ale na konieczności budowania 
podstaw życia zbiorowego w społeczeństwie i kraju na zasadach demokracji i wolności, sprawie
dliwości i solidarności dla dobra wspólnego.

Koncepcja wydoskonalenia obywatela kraju wg Morcinka sprowadzała się do „urobienia” przy
szłego obywatela świadomego odpowiedzialności za dobro i rozwój państwa z zaleceniem domi
nacji „pierwiastka rozumowego nad uczuciowym” w całym jego przebiegu. Polemizował Morci
nek z programowo zalecanym wychowaniem obywatelskim przez pryzmat nagromadzonych w na
uce języka polskiego i historii momentów wychowawczo-narodowych wzniosłych, niezrozumia
łych. Wytykał programistom brak w treściach kształcenia respektu wobec różnic historyczno- 
-regionalnych i związanej z nimi wspólnoty przeżyć dziejowych, przekazanych przez rodziców -  
bojowników o wolność i demokrację na swojej własnej śląskiej ziemi13.

Dziecko w szkole śląskiej pochodzi w przeważającej większości ze środowisk, dla których po więk
szej części są  obce i niezrozumiałe interesy społeczno -  narodowe ( .. .)  N ie potrafi ono głębiej i trwalej 
zareagować na przedstawiane mu sceny z naszej historii,... są  to dla niego mniej lub więcej interesują
ce anegdoty czy barwne obrazki, mogące wprawdzie wzbudzić w  nim współczucie czy podziw, czy 
nawet zachwyt, lecz niezdolne wniknąć głębiej w sferę uczuć, z których rodzi się miłość do ojczyzny 
( .. .)  O wiele wyraziściej i mocniej przemówi do niego opowiedziany mu epizod z  powstań górnoślą
skich czy walk z Czechami, czy też śmierć górnika poświęcającego swe życie dla ratowania towarzy
szy z płonącej czy zalanej kopalni14.

Kontestował Morcinek taki model wychowania narodowo-społecznego, który w konsekwencji 
sprawił, że „młodzież, opuszczająca szkoły średnie i wyższe, nie wykazuje bezinteresownego 
umiłowania sprawy narodowej i pragnienia pracy dla niej”15.

W usprawiedliwieniu takich postaw wyjaśniał, że

taki młodzian karmiony za wcześnie trudnostrawną polityką czy ideami partyjnictwa, wychodzi 
w  świat z w ypaczoną etyką społeczną i narodow ą... staje się ciasnym a natrętnym fanatykiem swoich 
niedojrzałych poglądów, staje się polityczną m iernotą czasem wypływają na powierzchnię zbiorowe
go życia jako zdegenerowane etycznie typy warchołów żerujących na niewyrobionych społecznie sze
rokich m asach16.

W uzasadnieniu konieczności zmian w treściach kształcenia, zalecał stanowczo, by na lekcjach 
języka polskiego rozsnuwać przed oczami dzieci i młodzieży przykłady wielkiej cnoty, rozumu 
patriotycznego i niesłychanej siły moralnej przodków, a na lekcjach historii stawiać przed oczami 
wielkie wzory obywateli kraju, prawdziwe wizerunki faktycznej rzeczywistości i szczytnych prze

12 Tamże, s. 101.
" G M o r c i n e k ,  Wychowanie..., s. 140-141.
14 Tamże, s. 141-142.
15 Tamże, s. 142.
16 Tamże.
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jawów życia narodowego, nie odrywając zbytnio dziecięcych serc i umysłów od rzeczywistości. 
Wszak -  zapatrzeni w dawne dzieje nieraz zatracamy żywe poczucie rzeczywistości, przestajemy 
traktować ją  jako cel i przedmiot porywów idealistycznych -  nie należy się zatem dziwić, pouczał 
śmiało, gdy w młodych umysłach zrodzi się przekonanie, że poświęcenie, duch ofiarności dla do
bra publicznego jest jakimś zabytkiem przeszłości, który w małym stopniu dotyczy chwili bieżącej.

Nieodzownym elementem wychowania narodowego w szkołach było, zdaniem Morcinka, wta
jemniczenie wychowanka w treść codziennego życia zbiorowego, „oświetlonego przez wycho
wawcę ze stanowiska pedagogicznego” i przekonywanie go, że jego życie i jego interesy powinny 
być normowane interesem dobra ogólnego, że „ten najlepiej sobie służy, kto innym dobrze czyni”. 
Tylko na takiej podstawie budzone uczucia patriotyczne będą trwałe i głębiej zakorzenią się 
w świadomości młodego człowieka, bo będą opierać się na „uszlachetnionym interesie osobi
stym”17.

Powołując się na poglądy Borowskiego, postulował: „niech wszystkie nauki w szkole -  Polskę 
mają za cel główny poznania i ukochania”, bo kto ojczyznę miłuje, siebie miłuje. „Ignoti nulla cu- 
pido” -  nieznane nie nęci, nie ma pragnienia rzeczy nieznanej, ukochać można tylko to, co się 
zna”18 -  przekonywał nauczycieli na łamach ich pisma i wielokrotnie podkreślał, że głównym ce
lem szkoły winno być „wychowanie dzielnych, etycznych ludzi, pożytecznych obywateli kraju, że 
najwznioślejszy ideał, najgorętsze uczucia skojarzone z pojęciem ojczyzny, ludzkości, piękna, 
prawdy i dobra jałowe będąi bezpłodne, jeżeli się nie wcielająw konkretne czyny”19.

Zadania w zakresie wychowania narodowego i społecznego formułował Morcinek również jesz
cze przed napisaniem w 1927 roku artykułu o tej problematyce. W cyklu felietonów Obraz 
w szk o li0 dowodził jak dalece „bogatym i niewyczerpanym źródłem wychowania narodowego jest 
nasze malarstwo”, że „w dziełach naszych artystów odnajdujemy siebie, swoją duszę,... one są 
skarbem tych idei, którymi naród żyje i tam znalazły swój wyraz wszystkie jysy naszego oblicza 
duchowego, swój wdzięk, wszystkie tony naszych uczuć..., wszystkie namiętności narodu”21. Przy 
okazji artykułu O potrzebie nowych wypisów szkolnych domagał się, „by nowe wypisy dla szkoły 
powszechnej i dla klas niższych szkoły średniej odpowiadały nowoczesnemu pojęciu o wychowa
niu i kształceniu młodzieży”22.

Z nowatorskimi postulatami G Morcinka w zakresie wychowania narodowo-społecznego 
współwystępowały liczne propozycje ideologiczne w pedagogice i edukacji, i to właśnie m.in. 
dzięki nim status poznawczy jego koncepcji ma logikę. Wyrazem tej logiki mogą być zapewne za
pisy na temat wychowania narodowo-społecznego w zmodyfikowanym w 1936 roku programie 
nauki w publicznych szkołach, gdzie m.in. znajdujemy sformułowane już w 1927 r. przez Morcin
ka zalecenia w tej kwestii:

1. Kształcąc jednostkę na dobrach kulturalnych Polski szkoła wychowuje j ą  świadomie i celowo do 
życia społecznego i obywatelskiego [...];

2. Dbając o rozwój ogólnych dyspozycji do życia w  gromadzie, szkoła [ ...]  wpływać będzie w spo
sób odpowiadający wiekowi na rozwój uczuć społecznych i zaprawianie się w praktyce do społeczne
go współżycia. W ymaga to wyrobienia odpowiedzialności jednostki za czyny i przyzwyczajenie jej do 
[...]  ofiar na rzecz dobra zbiorowego;

l?G M o r c i n e k ,  Wychowanie narodowe a społeczne, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 6-7, s. 165.
18Zob. W. M. B o r o ws k i ,  Wychowanie..., s. 116.
19 Tamże, s. 305.
20G M o r c i n e k ,  Obraz w szkole, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1925 nr 2,3,5.
21 G M o r c i n e k ,  Wychowanie..., Miesięcznik Pedagogiczny” 1925, nr 2, s. 38-39. Zob. E. F o n f a r a ,  Współpraca 

G Morcinka z Miesięcznikiem Pedagogicznym w latach 1924-1938, „Śląskie Miscellanea”, t. 12, s. 89-90.
22G M o r c i n e k , ( ?  potrzebie nowych wypisów szkolnych, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 2, s. 35-36. Szerzej na 

ten temat, zob. przypis 21.



E w a  F o n f a r a , Koncepcja wydoskonalenia obywatela kraju według Gustawa Morcinka 49

3. W yrabiając świadomy stosunek do spraw społecznych i państwowych szkoła daje wydatne miej
sce tak ważnym w epoce współczesnej sprawom gospodarczym oraz przygotowanie do życia prak
tycznego, [ ...]  nie odsuwa na plan dalszy czynników duchowych, ale łączy je  z  praktyką życia co
dziennego, z rzetelnie wykonywaną pracą na każdym odcinku społecznym23.

Rozproszone w artykule Morcinka zadania wychowania narodowo -  społecznego, bogato przez 
niego ilustrowane przykładami „z życia”24, dają się z łatwością uporządkować. Metodą indeksacji 
pojęć, wyodrębniania słów-kluczy można zrekonstruować proces wydoskonalenia obywatela kraju
i stworzyć funkcjonalny konspekt zadań, np.:

1. w zakresie kształcenia sfery umysłowej;
2. w zakresie kształcenia sfery uczuć:

-  altruistycznych: uczuć religijnych i społecznych (sympatii, przyjaźni, koleżeństwa);
-  osobistych: miłości własnej, ambicji, odwagi, wytrwałości;

3. w zakresie kształcenia sfery woli: panowania nad sobą panowania nad instynktami, 
wstrzemięźliwości.

Tak ustruktmyzowany proces wydoskonalenia obywatela kraju współtworzą paradygmaty edu
kacyjne, priorytety pedagogiczne i równoważność wytyczanych celów. Zyska na wartości i przej
rzystości, jeśli spojrzy się na niego w perspektywie dotychczasowego przebiegu transformacji 
ustrojowej w naszym kraju, dokonujących się przemian oświatowych i realizowanej reformy 
szkolnictwa.

Die Konzeption der Vervollkommrmng des Staatsbiirgers -  nach Gustaw Morcinek 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Konzeption der Vervollkommnung des Staatsbiirgers war ein wichtiger Bestandteil in der asthetisch-padagogischen 
Reform der gegenwartigen Schule nach Gustaw Morcinek. Morcinek erkannte die Notwendigkeit, die jungen Menschen nach 
neuen Prinzipien zu erziehen: nach dem Vorbild eines Menschen, fur den die Btirgertugend, die Liebe zur Region, zum Staat, 
zur Sprache, Kultur und Arbeit die hóchsten Werte waren. Morcinek nahm sich die abendlandischen Richtungen in der 
gesellschaftlichen, individuellen und menschlichen Padagogik zum Vorbild, da diese -  seiner Meinung nach -  bei der 
Griindung der neuen polnischen Eigenstaatlichkeit nach 1918 behilflich sein konnten. Die Konzeption von Morcinek lasst 
sich mit folgenden Worten zusammenfassen: „einen neuen Burger zu schaffen, der sich dessen bewusst ist, was die 
Verantwortung fur das Gut und die Entwicklung des Staates bedeutet“. Morcinek wollte damit das veraltete Konzept der 
gesellschaftlich-nationalen Erziehung aufier Kraft setzen. In der Monatsschrift „Miesięcznik Pedagogiczny” hat Morcinek 
dafur pladiert, dass das Ziel der gegenwartigen Schule ist, die mutigen, ethisch handelnden, „nutzlichen“ Burger fur den 
Staat zu erziehen. Das sollte nicht theoretisch sondem durch die konkrete Handlung realisiert werden. In seinem 
privaten Buchbestand ist auch eine breite Literatur zu diesem Konzept zu finden.

23 Program nauki w publicznych szkołach powszechnych pierwszego stopnia z polskim językiem nauczania, Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów 1936, s. VIII. Zob. także: G M o r c i n e k ,  Wychowanie narodowe 
a społeczne, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1927,nr5,s. 140-141 oraz nr 6-7, s. 165.

24 Wykorzystywanie „przykładów” było ulubioną metodą dziennikarską Morcinka. Inkrustował nimi (czasem aż do nad
miaru) teksty zwłaszcza o tematyce pedagogicznej. „Przykłady... można by mnożyć do nieskończoności” — mówił o sobie 
(„Miesięcznik Pedagogiczny” 1927, nr 5, s. 140).
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P r z e s z ł o ś ć  „ o g r z a n a  s e r c e m ” .
C z y t a n k i  l i t e r a c k i e  Z o f i i  K o s s a k - S z c z u c k i e j 

w p o d r ę c z n i k a c h  m i ę d z y w o j e n n y c h

Zofia Kossak-Szczucka należy do nielicznych pisarzy, którzy bardzo wyraźnie zaznaczyli swoją 
obecność w polskiej szkole międzywojennej. Trudno byłoby znaleźć podręcznik do kształcenia li
terackiego z tego okresu, w którym nie pomieszczano tekstów autorki Bursztynów. I nie chodzi tu 
tylko o przedruki fragmentów jej utworów, zaadresowanych do szerszego grona czytelników (jak 
na przykład z Szukajcie przyjaciół, Nieznanego kraju, Krzyżowców, Złotej wolności, Legnickich 
pól, Szaleńców Bożych czy Kłopotów Kacperka, góreckiego skrzata,), ale przede wszystkim o tek
sty, które Kossak tworzyła specjalnie do podręczników międzywojennych. Była to praktyka wów
czas na szerszą skalę stosowana przez Ossolineum, a zainicjowana wcześniej, przed I wojną świa
tową przez lwowską Księgarnię Nakładową Kazimierza Stanisława Jakubowskiego najpierw dla 
potrzeb gimnazjum1 i z powodzeniem kontynuowana także dla zadań polonistycznych szkoły po
wszechnej2.

Dorobek czytankopisarski Zofii Kossak był bardzo bogaty. Sporą jego część autorka złożyła 
w zbiór Bursztyny, który ukazał się w Poznaniu w 1936 roku, a ostanie wydanie -  w sześćdziesiąt 
lat później. Już choćby z tego powodu warto rozpoznać powody popularności czytelniczej tekstów 
tak bardzo, wydałoby się, „szkolnych”, bo zrodzonych z potrzeb edukacyjnych i im bez reszty 
podporządkowanych. Jest to, niewątpliwie, zaskakujące zjawisko kulturowe. W powszechnej opi
nii utwory tworzone ad usum Delphini to teksty silnie naznaczone dydaktyzmem, schematyczne, 
ułomne estetycznie, powstałe dla wybitnie pragmatycznych zadań, a wskutek tego szybko na ogół 
zapominane. Przykład Kossak-Szczuckiej, ale też i innych pisarzy międzywojnia, wśród nich -  Ja
na Parandowskiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Kuncewiczowej, 
Władysława Orkana i wielu innych, pokazuje, że tymczasowa rola ucznia nie musi jednak rodzić 
lektur tymczasowych. Wymienieni tu twórcy, aktywnie współpracując z redaktorami szkolnych 
antologii, również wydali z tekstów podręcznikowych oddzielne zbiory, cieszące się wówczas, 
a spora część z nich także dziś, powodzeniem czytelniczym. Gdyby rangę twórczości czytankowej 
mierzyć ilością wznowień tych zbiorów, to Bursztynom Kossak już z tego powodu należałaby się 
pozycja, bez wątpienia, wyróżniająca.

Autorka od początku roku 1926 (lub z końcem 1925) rozpoczęła współpracę z Wydawnictwem 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, która trwała do 1939 roku. Kilka opowiadań 
napisała też dla Księgami Nakładowej Jakubowskiego (5) oraz Państwowego Wydawnictwa Ksią
żek Szkolnych (2). Imponujący tak rozmiarami, jak i urodą literacką dorobek twórczości dla dzieci
i młodzieży Kossak (45 tekstów3) powstał z inicjatywy dwóch utalentowanych polonistów galicyj

' W efekcie powstały wysoko oceniane Czytania polskie M. Reitera, cykl antologii dla I, II i III klasy ośmioletniego gim
nazjum (Lwów 1910, 1911, 1912).

2 Chodzi o cykl podręczników Pierwsze czytania dla szkól powszechnych Z. Pfauówny i S. Rossowskiego dla II i III klasy 
szkół powszechnych. Dla IV kl. opracowane były przez J. Porazińską i S. Rossowskiego. Miały wiele wydań i cieszyły się 
wielką popularnością w szkole międzywojennej.

3 Trzeba zatem uściślić ustalenia M. Pałaszewskiej, która podaje informację o „ponad 30 opowiadaniach historycznych
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skich: Juliusza Balickiego i Stanisława Maykowskiego, którym redaktor naczelny Wydawnictwa 
Ossolineum, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, historyk literatury i kultury, Sta
nisław Łempicki powierzył przygotowanie serii nowatorskich antologii dla najniższych klas 
ośmioletniego gimnazjum. W podręcznikach Balickiego i Maykowskiego (w skrócie ten autorski 
tandem nazywano Bal-Mayem) zastąpiono dawne czytanki utworami dla dzieci. Redaktorzy zre
zygnowali również z drukowania fragmentów, a wszystkie teksty zamawiali u najtęższych ówcze
snych „piór’.

Nowatorstwo to miało swe źródła w zachodnioeuropejskiej myśli pedagogicznej, zwłaszcza 
Niemiec i Austrii. W krajach tych od lat toczyły się dyskusje nad nowym modelem książki szkol
nej jako antologii pełnowartościowych utworów literackich, tzn. zawierających utwory „wycho
dzące od dziecka” i tworzonych „z jego punktu widzenia”. Już wtedy zastanawiano się, czy można 
byłoby takie teksty powstałe dla celów podręcznikowych ocenić pozytywnie jako zjawisko arty
styczne?4. Czas pokazał, iż takie próby na gruncie polskim zakończyły się dużym powodzeniem. 
Przekraczając granice szkolnego obiegu komunikacyjnego „wybiły się na niepodległość” literacko- 
-estetyczną zbiorki czytanek: Dąbrowskiej (Czyste serca, Tu i tam), Kadena-Bandrowskiego (Nad 
brzegiem wielkiej rzeki), Kuncewiczowej (Przyjaciele ludzkości, Serce kraju, W domu i w Polsce, 
Zagranica), Orkana (Czantoria i pozostałe pisma literackie), Parandowskiego (Trzy znaki Zodiaku)
i Kossak-Szczuckiej (.Bursztyny f .

W czasie współpracy z Ossolineum Szczucka była już autorką znaną zarówno czytelnikom doro
słym, jak i dzieciom. Właśnie ukończyła baśń symboliczną o góreckim skrzacie6, finalizowała 
opowieść o św. Stanisławie Kostce (Z miłości), pracowała nad zbiorem opowiadań Wielcy i mali 
(1927), przygotowywała się do pracy nad powieścią historyczną Złota wolność (1928) i tomem le
gend Szaleńcy Boży (1929), gdy Stanisław Maykowski złożył jej pierwsze propozycje opracowania 
kilku opowiadań do tomu Kraj lat dziecinnych1. Pisarka chętnie podjęła się tej pracy, choć nie bez 
obaw, czy podoła wymaganiom stawianym przez redakcję, szkołę i 12-letnich czytelników.

Stałą praktyką zespołu ossolińskiego było przedstawianie pisarzom szczegółowych żądań, jak 
wskazany temat opracować. Redaktorzy (zwłaszcza S. Maykowski) prowadzili z autorami rozległą 
korespondencję, gdy niemożliwe były osobiste spotkania. Dlatego tak dużo miejsca poświęcali 
w niej objaśnieniom koncepcji podręczników, problematyce cyklów tematycznych, w które miał 
być wkomponowany zamawiany tekst oraz sposobowi ujęcia tematu, w tym konstrukcji bohatera, 
języka, a nade wszystko -  rozmiarom czytanki. To niemal stały „problem” w korespondencji i za

i obyczajowych” Z. Kossak, napisanych na zamówienie wydawnictw. Tejże, Listy Zofii Kossak do Stanisława Maykowskiego
i Juliusza Balickiego, „Śląskie Miscellanea”, t. 12, red. J. M a l i c k i ,  K. H e s k a - K w a ś n i e w i c  z, Katowice 1999,
s. 98.

4 Szerzej relacje z dyskusji w krajach niemieckojęzycznych o nowym modelu książki ucznia podaje K. L i n k e, Naucza
nie łączne i nauczanie języka ojczystego w szkole powszechnej, przeł., oprać, i wstęp J. S a 1 o n i, Warszawa [1933], s. 247— 
248.

5 Do tej giupy tekstów-czytanek należy również tom opowiadań Z. N o w a k o w s k i e g o ,  Złotówka Manoela, opowia
dania dla młodzieży, Warszawa [1936], ale jego wartość artystyczna jest dziś już niewielka, z uwagi na technikę reportażową 
w ilustrowaniu problematyki społecznej i schematyzm kreacji postaci dziecięcych.

6 O urodzie i znaczeniu tego utworu zob. K. H e s k a - K w a ś n i e w i c  z, Najpiękniejsza polska baśń czyłi „Kłopoty 
Kacperka góreckiego skrzata", w: tejże, Tajemnicze ogrody. Rozprawy i szkice z literatury dla dzieci i młodzieży, Katowice 
1996, s. 49-58.

7 S. Maykowski i J. Balicki byli autorami trylogii podręcznikowej do gimnazjum niższego: Kraj lat dziecinnych. Pierwszy 
rok nauki języka polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących, Lwów 1926; Będziem Polakami. Drugi rok nauki języka 
polskiego w szkołach średnich ogólnokształcących, Lwów 1928; Miej serce. Trzeci rok nauki języka polskiego w szkołach 
średnich ogólnokształcących, Lwów 1930; przygotowali również cykl antologii dla gimnazjum zreformowanego ogólno
kształcącego Mówią wieki dla ki. 1-4 i zawodowego (ki. II-III) oraz kilka antologii dla szkoły powszechnej (ki. V-VII). Do 
większości z nich Z. Kossak także pisała czytanki. Szerzej na ten temat zob. Z. B u d r e w i c z ,  Czytanka literacka w gimna
zjum międzywojennym. Geneza, struktura, funkcje, Kraków 2003.
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razem poważna trudność, z jaką zmierzyć się musieli wszyscy współpracujący z Ossolineum pisa
rze, by ich tekst zyskał akceptację kolegium redakcyjnego.

Z zachowanej korespondencji Zofii Kossak-Szczuckiej do Stanisława Maykowskiego8 wynika, 
że i ona miała kłopoty z nadaniem swoim opowiadaniom zwięzłej formy 2-3 stronicowego tekstu 
zamkniętego (skończonego), przedstawiającego jakieś wyraziste zdarzenie, z którego czytelnik 
mógłby wyprowadzić uogólnienia aksjologiczne i przesłanie wychowawcze. Stąd często propono
wała Maykowskiemu, by sam dokonał skrótów, lub odesłał tekst z sugestiami, które partie utworu 
skondensować lub usunąć. Nie wiemy, jak objaśniał Maykowski pisarce koncepcję pierwszej czę
ści trylogii podręcznikowej. Zachowana korespondencja (dopiero z końca kwietnia 1926 r.) po
zwala wnioskować, że autorka Bursztynów przygotowała już dla Kraju lat dziecinnych i wysłała do 
redakcji dwa opowiadania: wesołą historyjkę baśniowego Furgotka, tytułowego skrzata, szukają
cego przed zimowym chłodem schronienia w ludzkim domostwie oraz opowiadanie o lwowskich 
Orlętach. Była w trakcie pisania kolejnych, tj. Legendy, Przy święconym oraz Z turoniem i gwiazdą. 
Wiemy, że dwa ostatnie utwory sprawiły pisarce niemało trudności.

Opowiadanie Przy święconym miało być -  w intencji redakcji -  fabularną prezentacją staropol
skiego zwyczaju wielkanocnego. Pisarka, choć zebrała kilka charakterystycznych opisów źródło
wych święconego, nie mogła , jednak wczuć się w ich nastrój, tak nieprawdopodobny do chwili 
obecnej”9 i przygotowała wersję współczesną. To rzadki przypadek dobrowolnej rezygnacji autorki 
Krzyżowców z oświetlania histoiycznego jakiejś tematyki. Kiedy współpraca z redaktorami pod
ręczników szkolnych nabierze tempa, sytuacja się odwróci. Szczucka najlepiej czuć się będzie 
w opracowywaniu „obrazków historycznych”. Tak więc zamiast czytanki o tradycjach święconego, 
mamy obrazek świętującej w dworku szlacheckim rodziny, z opisem stołu wielkanocnego i ludo
wym obrzędem wiosennego maika, uroczyste śniadanie z obdarowywaniem się kraszankami (we
dług godności i wieku) i przybycie czeladzi ze święconym do dwom. Jest też konflikt sąsiedzki, 
załagodzony przez świąteczny nastrój i wspólną modlitwę. Na ostateczny kształt tej czytanki wpły
nęły uwagi Maykowskiego, związane z uzwięźlaniem tekstu i dostosowaniem go do poziomu in
telektualnego uczniów (zwłaszcza na poziomie leksykalnym). W jednym z listów do redaktora 
Szczucka pisała:

Z całym zaufaniem upoważniam Szanownego Pana do ściskania i skracania równie święconego jak  
załączonych przy niniejszym ustępów i tych dalszych, o ile uda się je  napisać10.

Ponieważ autorka włączyła bez zmian tę wersję tekstu do zbioru Bursztynyu , należy sądzić, że 
wszystkie ingerencje Maykowskiego w tekst zaakceptowała bez zastrzeżeń.

Jeszcze więcej kłopotów redakcyjnych przysporzyła pisarce czytanka Z turoniem i gwiazdą. 
Z korespondencji wynika, że tekst ten miał kilka wersji. Pierwotny zamysł, by bożonarodzeniowe 
zwyczaje ludowe (do cyklu z Kraju... tytułowanego Hej kolęda, kolęda!) zdynamizować historią 
z siedmioma wilkami, które uciekają przed przebranym za turonia chłopcem, Szczucka ostatecznie 
porzuciła wskutek krytycznej opinii Maykowskiego oraz ówczesnego męża, Zygmunta Szatkow
skiego ’2. Planowała zastąpić ją  wersją z herodem i turoniem, ale i ten zamysł zmieniła na rzecz

8 Zob. Korespondencja Stanisława Maykowskiego. T. 1, w: Oddział Rękopisów Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza 
w Warszawie, sygn. 848, k, 46-79; prwdr. „Śląskie Miscellanea”, Ł 12..., s. 101-116 (oprać. M. Pałaszewska).

9 List Z. Szczuckiej do S. Maykowskiego z dn. 25 kwietnia 1926.; w: tamże, k. 46.
10 List Z. Szczuckiej do S. Maykowskiego z dn. 7 maja 1926, k. 48.
1' Por. Z. K o s s a k, Bursztyny. Nowele, Poznań -  Warszawa -  Wilno -  Lublin [1936], s. 187-195; w układzie problemo

wym tego zbioru opowiadanie pomieściła autorka w ciągu tekstów obrazujących życie kulturalno-obyczajowe w Polsce XIX-
- wiecznej.

12 W Liście z dn. W czerwca 1926 r. Kossak tłumaczyła się przed Maykowskim z wątpliwości co do realizmu sytuacyjne
go „Otóż, co do tego mogę z całym przekonaniem zapewnić, że jest możliwe i że zabawniejsze nieraz dowody tchórzostwa 
wilków widzieliśmy na Wołyniu, gdzie wilk był przed wojną zjawiskiem powszednim. Wilki tylko w czasie rui (koniec
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opisu konwencjonalnego zwyczaju ludowego chodzenia w wigilię Trzech Króli z turoniem. 
W trakcie obmyślania fabuły tego opowiadania i redagowania Legendy zmarł najstarszy synek pi
sarki, dziesięcioletni Julek, pierwszy czytelnik i krytyk utworów pisanych dla uczniów. Autorka 
tylko na kilka dni przerywa pracę pisarską i rytmicznie wywiązuje się z podjętych zobowiązań wo
bec redakcji ossolińskiej.

Powstają wówczas dwa teksty -  obrazki histoiyczne, pomysłowo wkomponowane w „przyrod
nicze” cykle tematyczne podręcznika13. W pierwszym z nich, Orlętach, jeszcze widać pamięć
o czytance jako tekście szkolnym, dydaktycznym i nieco schematycznym, drugi zaś, Legenda to -  
jak zwykł określać najładniejsze czytanki Maykowski -  „arcynowelka”. We wspomnieniach spisa
nych pod koniec życia oceniał czytankopisarstwo Kossak następująco:

( .. .)  darzyła nas, co tom nowy, szeregami znakomitych, tyle rozumnych, ile pięknych i aż skrzących 
się od talentu utworów.14

Od tej pory, tzn. od chwili podjęcia współpracy przy następnych tomach trylogii gimnazjalnej 
(Będziem Polakami oraz Miej serce) i późniejszych podręczników dla gimnazjum zreformowanego 
(cykl Mówią wieki) Kossak-Szczucka opowie się już bardziej zdecydowanie za tekstami historycz
nymi i wszystkie, które napisze dla tych edukacyjnych potrzeb, włączy do Bursztynów. Nie mogły 
się w nich znaleźć, co oczywiste, opowiadania o tematyce współczesnej15. Oświetlały zagadnienia, 
wynikające z potrzeb problemowych tych antologii. Będziem Polakami rozszerzać miało pole do
świadczeń uczniów o społeczno-geograficzne i kulturowe obrazy bliższych i coraz dalszych „oko
lic dzieciństwa” ucznia (takie są więc czytanki Kossak Strażnicy morza, Wesele w Proszowskiem, 
Mazury). Ostami tom, Miej serce dokumentował miejsce ojczyzny w świecie, wielkość dokonań 
Polaków, ideę braterstwa etc. (czytanki Polacy w Paranie, Z  jednego gniazda). Do tej grupy tek
stów zaliczyć trzeba także kilka czytanek, które Kossak stworzyła po 1932 r. dla potrzeb zrefor
mowanych szkół powszechnych i gimnazjum, m. in. Misjonarze w Afryce, Dożynki w Spalę, Kato
wice. Także dla tych potrzeb polonistycznych Kossak wolała wypowiadać się przez beletiyzowane 
obrazki historyczne. Są to lektury dziś zapomniane niesłusznie, bowiem wyłania się z nich obraz 
dokonań literackich, mądrze uczących młode pokolenie miłości ojczyzny.

O b r a z k i  w s p ó ł c z e s n e

Opowiadanie Mazury planowane było jako lektura domowa16 drugiego tomu trylogii Bal-Maya, 
Będziem Polakami. Większość czytanek z tego zbioru miała charakter krajoznawczych wędrówek 
po stronach ojczystych, by pokazać je jako „własną polską wolną bogatą i piękną ziemię” i na 
tej podstawie kształtować poczucie szlachetnej dumy narodowej ucznia, jego osobistej ambicji na

stycznia — luty) są zuchwałe i wściekłe i gotowe wpaść do środka wsi, w zwykłym czasie uciekają przed każdą rzeczą niezna
ną” (k. 50).

13 Kraj lat dziecinnych oparty był na koncepcji 10 cykli tematycznych, odpowiadających kolejnym miesiącom nauki 
szkolnej. W każdym z nich teksty miały nawiązywać do charakterystycznych w danych miesiącach zjawisk przyrody. Akcja 
Orląt dzieje się w listopadzie, Legendy -  w marcu.

14 S. M a y k o w s k i, Domy i dymy [maszynopis niedrukowanego pamiętnika], w: Oddział Rękopisów Muzeum Literatu
ry im. A. Mickiewicza w Warszawie, sygn. 845. t. IV, k. 593.

15 Chodzi o teksty o tematyce społeczno-obyczajowej (Strażnicy morza, Z  jednego gniazda, Wesele w Proszowskiem, Ma
zury, Polacy w Paranie); cieszyły się one dużym powodzeniem czytelniczym w szkołach, były przedrukowywane w innych 
późniejszych antologiach międzywojennych, czasami nawet kilkakrotnie.

16 Czytanki pełniące funkcje lektury domowej zamykały każdy kolejny cykl tematyczny wszystkich trzech antologii. Po
nieważ przeznaczano je na indywidualną lekturę domową ucznia, były więc dwukrotnie dłuższe niż pozostałe teksty z pod
ręczników.

11J. Z a r e m b a ,  rec. Kraju lat dziecinnych, Będziem Polakami, Miej serce, „Polonista” 1931, z. 3, s. 108.
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uki i pracy. Szczególnie cenne w tym kontekście były utwory, przedstawiające trudne i skompliko
wane procesy stopniowego rodzenia się poczucia polskości, uwarunkowane pokoleniowymi do
świadczeniami „opuszczenia plemiennego” i zagrożeń germanizacją. Obok Polski na fiszmarku 
M. Kuncewiczowej18 ten niełatwy problem pokazała w sposób dojrzały, wolny od uproszczeń Kos
sak w opowiadaniu Mazury19.

Josef Bałdyga, mieszkaniec wsi podostródzkiej przebył długą drogę do polskości. Dzięki wy
prawie do rodzinnych stron żony -  Mazurki, wymuszonej koniecznością uregulowania spraw ma
jątkowych, bohater konfrontuje swoją wiedzę o „obcej i biednej Polsce” z rzeczywistością. Pisarka 
wykorzystała do tego celu uroczystości Zielonych Świątek, by barwnie zilustrować cechy antro
pologiczne mieszkańców, folklor lokalny i gwarę jako czynniki identyfikacji grup etnicznych. Choć 
różnią się one między sobą są rozpoznawalne jako wspólnota dzięki: pamięci historycznej (Włady
sław Warneńczyk, zwycięskie walki ze Szwedami, Księstwo Warszawskie, kampania napoleońska), 
ośrodkowi kultu religijnego i dialektowi północnomazowieckiemu jako mowie polskiej.

Josef Bałdyga to człowiek innej wspólnoty: mazursko-pruskiej. O sobie mówi, że jest tutejszy. 
Stopniowo przejmuje „berliński” styl życia, w plebiscycie głosuje jak Niemiec, dzieci posyła do 
niemieckiej szkoły. Nic więc dziwnego, że w rodzinnej wsi żony jest traktowany jako obcy. Język, 
ubiór, pamięć historyczna to cechy dystynktywne, które uniemożliwiają identyfikację Mazura- 
-Prusaka z Mazurem-Polakiem. Jego ojczyzna prywatna nie jest ojczyzną ideologiczną. Kiedy bo
hater zrozumie swój dylemat, postanowi czynami dowieść polskości. Chce zatrzeć wstydliwą pa
mięć plebiscytu i wpisać się aktywnie w żywy tok doświadczeń jako Polak. Odbiorca czytanki nie 
ma wątpliwości, że tak się stanie.

Odmienny los spotkał innego Mazura, bohatera czytanki Szczuckiej Polacy w Paranie. To opo
wiadanie o trudnym życiu w Brazylii emigranta Polaka, marzeniach o powrocie do kraju, które się 
nie spełniły, o wielkiej tęsknocie i smutku, gdy nieznana dotąd ojczyzna, jawiła mu się, spływała 
z wysokiego nieba wielka, potężna Rzeczpospolita i chyliła się nad nim jak matka”20.

Charakterystyczną grupę tekstów Szczuckiej tworzą współczesne obrazki folklorystyczne, krót
kie opowiadania, najczęściej z bohaterami dziecięcymi w roli głównej, malujące jakiś zwyczaj lu
dowy w okresie świątecznym lub przy okazji zabawy i pracy (Z turoniem i gwiazdą Wesele w Pro
szowskiem, Dożynki w Spalę). Uroczystość zakończenia prac żniwiarskich (jak i w wielu innych 
czytankach z tych antologii, np. Marii Heleny Szpyrkówny nadniemeńskie Zażynki, Dąbrowskiej 
wielkopolski Wieniec) ilustrują barwnie społeczne działania grupowe na tle estetycznych funkcji 
przyrody. To czytanki regionalne powstałe, by pokazać różne przejawy współczesnego życia kultu
rowego określonych regionów Polski, przekonywać młodych czytelników o żywotności i nieprze
mijających wartościach tradycji Nie zaskakuje przeto, iż region śląski zyskał u autorki Krzyżowców 
oświetlenie szczególne, chociaż jego współczesności pisarka poświęcała niewiele uwagi, (o czym 
będzie jeszcze mowa).

O b r a z k i  h i s t o r y c z n e

Analizując wartości ideowe-artystyczne czytanek o tematyce historycznej w kolejności ich po
wstawania, widać, jak szybko pisarka dostosowała swój warsztat do wymagań stawianych przez

18 Była to czytanka regionalna, pokazująca na przykładzie rodziny rybaków kaszubskich trudną drogę bohaterskiego dora
stania do polskości. Poddana symplifikacyjnym zmianom została włączona do tomu W domu i w Polsce, Warszawa 1939, 
s. 29-36 pod zmienionym tytułem Nad morzem.

19 Trzeba skorygować błędne ustalenia M. Pałaszewskiej (M. Pałaszewska, Listy..., s. 105), która powstanie tej czytanki 
łączy z rokiem 1933 i antologią dla szkół powszechnych Balickiego i Maykowskiego Pieśń o ziemi naszej. Opowiadanie po
wstało w 1927 r. do tomu Będziem Polakami; Mazur z zagranicy to tytuł przedruku.

20 J. B a l i c k i ,  S. M a y  k o  w s k  i, Miej s e r c e . . . 363.
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redaktorów szkolnych antologii. Edukacyjnym celem takich lektur była nie dziejopisarska rzeczo
wość czy rozległość wiedzy historycznej, a -  jak to formułowano -  „uszlachetnianie” i „rozwijanie 
uczuć”, zwłaszcza świadomej miłości „rzeczy ojczystych”, fundamentu, na którym można „szcze
pić i pielęgnować ideały religijne, etyczne i estetyczne”21. Literacki program nauki o Polsce dawnej 
miał za zadanie -  według dokumentów ministerialnych -  „wytworzenie” głębszego stosunku uczu
ciowego do wybranych faktów i postaci historycznych22.

W tym względzie redaktorzy ossolińscy opowiedzieli się za koncepcją historii personalistycznej. 
Wychowanie „dobrego rodaka i obywatela”, człowieka o ukształtowanym poczuciu obowiązku 
względem narodu, państwa i współobywateli, miało się odbywać poprzez artystyczne prezentacje 
wielkich postaci dziejowych w taki sposób, by dzieci je nie tylko poznały, ale i pokochały. Tego 
wymagała także koncepcja radosnej książki szkolnej oraz program nauczania historii23. Czytanki 
historyczne pokazywały głównie wielkie postacie dziejowe, łącząc z nimi wybrane epizody histo
ryczne ilustrujące ważne momenty z przeszłości politycznej kraju. Pod względem genologicznym 
były to opowiadania, obrazki biograficzne, uwydatniające znaczenie czynu jednostkowego, rza
dziej -  zbiorowego.

Jedną z pierwszych takich czytanek Z. Kossak poświęciła lwowskim Orlętom. Jest to czytanka 
z pogranicza opowiadania i reportażu. W relację z wędrówki dwóch chłopców po lwowskim 
cmentarzu w poszukiwaniu grobów Orląt wplotła pisarka opowiadanie o walkach i śmierci małych 
bohaterów. Dzięki technice obrazkowej wizualizacji heroizm postaw żołnierzy-dzieci budzi 
w czytelniku podziw oraz rozczulenie. Literacko-malarska prezentacja przestrzeni Orląt pełni rolę 
metaforycznego komentarza.

W otwartej przestrzeni [ ...], na wachlarzowatym stoku jeżył się krzyżykami czworobok mnogich 
mogiłek, drobnych, prawie ze dziecinnych. Tłoczyły się tu ciasno przy sobie, wyciągały w szeregi 
równe i zwarte, niby stojące do apelu żołnierzyki. [ ...] Nad okrągłą kapliczką górował gaj krzyży, 
a poza n ią  złote liście kapały miękko na trawę, niby łzy gromnic, zatlonych gdzieś w  górze.

[ ...]  Tu przyszli z  ciepłych, jasnych domów rodzicielskich w  czarną jesienną noc, zmagać się 
z wrogiem w  tym pustkowiu zmarłych, przyklękając na mogiłkach, za oparcie ciężkiej lufy biorąc ra
mię krzyża 24.

Kontrastowi relacji przestrzennych (horyzontalnych i wertykalnych), z przewagą sakralizujących 
opisów „ku górze”, odpowiada kontrast struktur składniowych (zdań rozbudowanych, sąsiadują
cych z krótkimi, czasem tylko dwuwyrazowymi), leksyka deminutywna („krzyżyki”, „mogiłki”, 
„żołnierzyki”, „kapliczka”) złączona ze słownictwem militamo-batalistycznym („milcząca puszcza 
grobów”, „posterunek”, „konał nieulękle’, „prawdziwy, polski, wielki żołnierz”, „ciężka lufa”, „ka
rabiny tak samo wielkie jak oni” etc.) oraz lapidarność opisu walki i umierania żołnierzy-dzieci. 
Wszystkie te cechy warsztatowe nadają Orlętom szczególnej ekspresji. Tym bardziej szkoda, że pi
sarka nie zaufała jej sile i wzmocniła perswazyjność oddziaływania na odbiorcę porcją dydaktyzmu 
retorycznego. Wędrujący po cmentarzu Orląt chłopcy konfrontują swoją wiedzę „książkową”
0 dzieciach lwowskich z oddziaływaniem miejsca. Wykreowane w ich wyobraźni sceny walki
1 śmierci kończy patetyczna i schematyczna deklaracja w funkcji wzoru etyczno-obywatelskiego
o gotowości złożenia przez braci, gdy przyjdzie konieczność, takiej samej ofiary, jaką poniosły 
dzieci lwowskie. Jest to rzadki przykład u Kossak troski o bezpośrednią werbalizację perswazji dy
daktycznej, tym jawniejszą, im mniej klarowną gatunkowo przybierały te teksty postać. Kolejne jej

21 Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe. Wyd. VII, Warszawa 1925, s. 3.
22 Tamże, s. 5.
23 Tamże, s. 56.
24 I. Balicki, S. Maykowski, Kraj lat dziecinnych..., s. 86. Czytanka ta została także włączona przez pisarkę do zbioru 

Bursztyny. W wydaniach powojennych tego tomu tekst został usunięty przez cenzurę, powrócił dopiero w ostatnim wydaniu, 
z 1996 r.



czytanki oparte na technice obrazkowej wizualizacji mają już bardziej jednolitą postać, pozbawioną 
retorycznych obciążeń perswazyjnych. Ich rolę stopniowo przejmowały literackie sposoby „zaszy
frowania” sensów wychowawczych, między innymi poprzez metaforykę przestrzeni czy techniki 
transfiguracji znanych motywów historycznych.

Najciekawszy przykład odnajdziemy w jednej z ostatnich czytanek napisanych dla Ossolineum.
O niezwykłym heroizmie polskiej młodzieży w walkach pod Lwowem w 1920 r., o polskich Ter- 
mopilach opowiada pisarka, wykorzystując analogie do antycznego motywu bohaterstwa króla Le
onidasa i jego 300 żołnierzy. Utwór Pod Zadwórzem wprowadza je techniką rewokacji25. Niedawni 
gimnazjaliści z ochotniczego oddziału kapitana Zajączkowskiego, zanim zginą od kul bolszewic
kich, w chwilach krótkiego odpoczynku wspominają nauczyciela greki i jego barwne opowieści
0 Termopilach. Analogie są czytelne. 318 polskich chłopców, otoczonych przez przeważające siły 
wroga, na wzgórzu przy torze kolejowym, walczy do ostatniego ładunku, a kiedy zabraknie amuni
cji, młodzi bohaterowie odbierają sobie życie. Odczytać te analogie mogli dopiero uczniowie do
brze znający historię antyczną. Dlatego adresatem tego obrazka była młodzież pierwszej klasy zre
formowanego (po 1932 r.) gimnazjum, czytelnicy Mówią wieki z 1937 r.26.

Właśnie do tej serii antologii Szczucka przygotowała sporo czytanek o tematyce historycznej 
(akceptację zyskało 17 tekstów). Z utworami opracowanymi dla młodszych nieco uczniów (z gim
nazjum niższego) łączy je podobny sposób przedstawiania historii. Dzięki temu możliwe było póź
niejsze zebranie ich wszystkich w zbiorze, o którym krytyka pisała jako o całości, zbudowanej 
z barwnych malowanek, zrobionych z kobiecą drobiazgowością. Wszystkie obrazki stwarzają wra
żenie narracyjnej całości z uwagi na sposób przedstawiania zdarzeń (lub mikrozdarzeń), wiążących 
się z faktami historycznymi i ich bohaterami. Trudno nieraz ustalić, co w tych czytankach było 
czynnikiem inspirującym przedmiot narracji, człowiek czy zdarzenie. Łatwiej jest natomiast okre
ślić świat fikcji, np. rysunek psychologiczny postaci historycznych czy bohaterów epizodycznych, 
wykreowanych dla wzmocnienia perswazyjnych funkcji lektury. Im młodszy był odbiorca czyta
nek, tym więcej elementów flkcjonalnych wpisywała w nie Szczucka. Ta oczywista strategia wizu
alizacji wyobrażeń, ewokowanych przez obrazki historyczne, zyskiwała wzmocnienie w koncepcji 
narratora. Jest on bliski modelowi Sienkiewiczowskiemu. To opowiadacz z tamtej epoki, zręczny 
iluzjonista dawności, należący do świata przedstawionego.

We wszystkich tekstach historycznych napisanych przez Szczucką dla potrzeb polskiej szkoły 
elementy biografii wybranych postaci pełnią nadrzędną funkcję, którą określić można jako apolo- 
getykę mitów osobowych wielkich Polaków. Z korespondencji wynika, że pisarka mogła czasem 
dość swobodnie wybierać osobowe exempla. Ważne, by zawierała się w nich przejrzysta myśl wy
chowawcza i związek z tematyką rozdziałów. Ta -  jak wiemy -  poświęcona najbliższemu i coraz 
dalszemu środowisku dziecka (w układzie cyklicznym: „przyrodniczym”, regionalnym i społecz
no-politycznym w gimnazjum niższym oraz kulturowo-historycznym w serii Mówią wieki) dawała 
rozmaite możliwości nawiązywania do przeszłości kraju. Pisarka miała swoje własne kryterium 
wyboru tematów historycznych: merytoryczne (dostępność do źródeł) oraz osobiste fascynacje
1 zainteresowania przeszłością. Nie zgodziła się na przykład przygotować opowiadania biograficz
nego o Michale E. Andriollim, którego, przyznawała to wprost, „organicznie nie znosiła”27.

25 Jest to typ przetwarzania motywu poprzez proste powtórzenie, naśladownictwo lub przeróbki, w których określone ele
menty funkcjonują bez zasadniczej zmiany ich pierwowzoru. W odniesieniu do antyku taki rodzaj transformacji Stanisław 
Stabryla nazwał rewokacją. Por. tegoż, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 
1945-1975. Kraków 1983, s. 23.

26 Seria ta najpierw pomyślana jako kontynuacja antologii dla gimnazjów niższych (Mówią wieki, cz. IV, Lwów 1931), zo
stała przez Balickiego i Maykowskiego dostosowana do potrzeb gimnazjum zreformowanego. Stąd kilka zmienianych wersji 
tego podręcznika dla I kl. (1933,1937).

27 Por. List Z. Kossak do Stanisława Maykowskiego z dnia 23 V 1929 r. W: Korespondencja Stanisława Maykowskiego, 
k. 61.
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W grupie tekstów afirmujących wielkość dokonań Polaków dużą popularnością cieszyła się Le
genda J\  pomyślana jako tekst do wiosennej, "marcowej” sekwencji Kraju lat dziecinnych i celnie 
w nią wkomponowana. Przedstawia w niej pisarka niezwykłą postawę księżnej Jadwigi, sędziwej 
ksieni jako personifikację wartości i ideałów religijnych. W czasie jednej z wypraw ze swojego 
trzebnickiego klasztoru do grobu męża, Henryka Brodatego heroicznym gestem powstrzymuje 
powódź, grożącą miasteczku leżącemu w dolinie Odry. Ratuje miasto i ludzi. Opis tej sceny na tle 
rozszalałych, groźnych wód wraz z przeżyciami mieszkańców Krosna kierują uwagę czytelnika na 
niezwykłe cechy bohaterki: pokorną pobożność, silę charakteru, wiarę w cudowną moc modlitwy. 
W podobny sposób pisarka przedstawi w kilka lat później postać świętej Kingi. Dla innego wy
dawcy29 opracuje przekonujący wzór postawy religijno-patriotycznej, pokazując udział księżnej 
w walce z najazdem Tatarów na Nowy Sącz w 1287 r. (Mongoły). Czytankę tę umieści również 
w zbiorze Bursztyny pod zmienionym tytułem Idą.

W kanonie bohaterów polskiej sceny dziejowej, zgodnie z życzeniami redaktorów serii antologii, 
Szczucka sięgnęła po przykłady postaci, które w historiografii uznawane były za patronów rozwoju 
potęgi polityczno-ekonomicznej kraju. Mieszka I i jego syna (Przysięga) oraz Kazimierza Wielkie
go (Uczta Wierzynka) pokazała jako władców wzorowych i wybitnych. Pierwsza z czytanek to fa
bularyzowana scena rozmowy umierającego ojca z synem, która obrazuje wielkość dokonań 
Mieszka I i obietnicę, iż jego następca będzie to dzieło rozwijał:

Utrudziłem się w  pracy, urobiłem ręce, aż om glały... Wieiem zrobił... Słuchają.ninie mojego, kne- 
ziowego rozkazu ziemie: gnieźnieńska, śląska, kujawska, czerska, łęczycka, sieradzka, i chrobackiej 
więcej niż połow a... Okrzciłem je  wszystkie... Wwiodłem je  za znakiem Pana Jezukrista w poczet 
wielkich, bardzo dufnych i mocnych narodów z Zachodu. Nie gorszy jest dziś każdy z moich wojów 
od frankofońskiego, italskiego, czy niemieckiego rycerza. ( ...) . Tom wszystko uczynił sam, całe życie 
lepiąc w trudzie z  słowiańskich plemion swarliwych i nieposłusznych, tęgą caliznę państwową. Nie 
wszystko jeszcze zebrałem .. .30.

To, co trzeba było jeszcze „zebrać”, dopowiedział ojcu syn, kontynuator dokonań pierwszego 
królewskiego Piasta. Była to zarazem pierwsza mądra lekcja geografii historycznej, jakiej udzieliła 
pisarka czytelnikom Będziem Polakami.

Drugi z tekstów szkolnych kreśli obraz wystawnej, królewskiej uczty na cześć Kazimierza Wiel
kiego i jego dostojnych gości (królów Cypru, Danii, Luksemburgi, Czech i wielu innych), zorgani
zowanej dobrowolnie przez poddanego, Mikołaja Wierzynka. Obie czytanki generują wizerunek 
przeszłości kraju, jego bogactwa i potęgi, które rodzą poczucie dumy narodowej, apoteozy rządów 
Mieszka I i Kazimierza Wielkiego.

Rzadko się zdarzało, by autorzy powoływali do lektur szkolnych postaci niejednoznaczne ak
sjologicznie czy bohaterów tzw. czarnej legendy w fimkcji antywzoru. W gimnazjach niższych na
uka historii miała bowiem charakter propedeutyczny, a literackie obrazki przygotowywały dopiero 
grunt do analizy wizerunku psychologicznego postaci. Obecność bohaterów negatywnych (zdraj

28 Pod zmienionym tytułem (Powódź w Krośnie) była zamieszczona w 1929 r. w tomie opowiadań Szaleńcy Boży, później 
dwukrotnie przedrukowano ją  jako Powódź w podręcznikach do szkół powszechnych J. B a l i c k i ,  S. M a y k o w s k i ,  Nie
siemy plon. Siódmy rok nauki języka polskiego w szkołach powszechnych, Lwów 1935; J. D a ń c e w i c z o w a ,  B. K u b -  
s k  i, S . M a y k o w s k i ,  Światło w chacie. Podręcznik do nauki języka polskiego dla IV klasy szkół powszechnych pierwsze
go stopnia. Kurs C, Lwów 1938.

29 Dla Księgami Nakładowej K.S. Jakubowskiego, do podręcznika autorstwa H. G a e r t n e r a  i S. Ł e m p i c k i e g o  
Między dawnemi a nowemi laty. Czytania dla I  klasy gimnazjum, Lwów 1933, s. 114—123. Postać św. Kingi stosukowo często 
występowała w tekstach szkolnych; m.in. jako wdowę po Bolesławie Wstydliwym, fundatorkę klasztoru klarysek, mądrą
i troskliwą ksieni, pokazuje Beata O b e r t y ń s k a w  opowiadaniu Czterdziesty piąty cud św. Kingi, przygotowanym na za
mówienie Ossolineum do Mówią wieki, dla kl. II. Ten sam motyw rozwinął Stanisław W a s y l e w s k i  w opowiadaniu
O siostrach piszących i malujących w Miej serce.

30 Z. K o s s a k - S z c z u c k a ,  Przysięga, w: Będziem Polakami..., s. 3-4.
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ców spraw polskich, złej sławy marszałków, rokoszan etc.) nieco się uwyraźni w antologiach gim
nazjalnych dla starszej młodzieży, tj. po reformie Jędrzejewiczowskiej. Ale bez względu na adres 
czytelniczy postacie takie wprowadzano z wielką ostrożnością i namysłem

Dobrze to zagadnienie ilustruje czytankopisarstwo Szczuckiej. Autorka przygotowała dla 
uczniów gimnazjum niższego dwa obrazki, w których stopniowo rozszerzała płaszczyznę krytycz
nej oceny postaci pierwszoplanowych. W pierwszym (Stado emira) nakreśliła przekonujący przy
kład bohatera .jednego czynu”, Henryka Rzewuskiego, uczestnika powstania listopadowego, ma
gnata znanego z dziwactw i awanturniczego życia. Czytelnik poznaje go jako „strudzonego żołnie
rza polskiego”, który w przede dniu licytacji majątku, zadłużonego wskutek nieodpowiedzialności 
rodziców, dokonuje rozliczenia ze swoim życiem. Wydobywa z jego biografii powstańczą służbę 
ojczyźnie i „żal, że wszystko inne dotychczas, nawet ukochany Wschód, było jeno błądzeniem, 
szukaniem czegoś, czego nazwać nie umiał, uciekaniem od samego siebie”. Rzewuski z czytanki 
ma bowiem świadomość, że swoim udziałem w powstaniu nie zdołał nawet w części spłacić win 
ojca-targowiczanina. Sugestywna scena rozstania z ukochanymi końmi, które bohater wypuszcza 
na wolność, by uchronić je  przed nieznanym losem (wskutek licytacji), samotny wyjazd ze zruj
nowanego majątku budzą w czytelniku współczucie, ale nie potępienie. Winą za trudny los czytel
nik obarcza „rozpustnych rodziców” emira. Oni są tutaj uosobieniem prywaty i egoizmu, antywzo- 
rami, pokazanymi poprzez skutki przyjętego trybu życia i czynów, a więc wiarygodnie.

W obrazku obyczajowym o polowaniach w XVIII-wiecznej Polsce (Na łowach), który choć za
mówiony do gimnazjum niższego, lepiej służył starszym uczniom gimnazjalnym31, magnat sar
macki Karol Radziwiłł pokazany został jako nieuk i łgarz. Nie ma natomiast w tekście informacji
o postawie politycznej wojewody wileńskiego. Nie upomnieli się też o nie redaktorzy Będziem 
Polakami. Zachowany autograf jest całkowicie zgodny w wersją pierwodruku i przedrukami32.

Na podobnych zasadach przedstawiano w szkolnych antologiach postać króla Stanisława Ponia
towskiego. Tu także oszczędnie mówi się o negatywnych przejawach postawy politycznej bohate
ra, osłabiając je  jednocześnie opiniami (S. Wasylewski, Wizyta w Łazienkach) i dowodami (Kos
sak, Obiad czwartkowy) zasług na polu oświaty i kultury. Szczucka nie zdecydowała się jednak tak 
uwyraźnić krytyki Poniatowskiego, jak Wasylewski, któiy kontrowersyjność ocen pokazał poprzez 
dwugłos: pierwszego prezydenta Warszawy, posła na Sejm Wielki i członka stronnictwa patrio
tycznego Ignacego Zakrzewskiego-Wyssogoty, obwiniającego króla („talentów swoich na dobro 
ojczyzny nie oddał”) oraz Tadeusza Kościuszki, broniącego Stanisława Augusta jako mądrego in
spiratora i mecenasa kultury. Pierwszy kpił z zamiłowań artystycznych władcy „w takim momencie 
politycznym”, drugi podpowiadał, by „z oddalenia o nim sąd wydać”.

Obiad czwartkowy Kossak zamówiony do tej samej ossolińskiej antologii wnosił istotne uzupeł
nienia do obrazu króla z tekstu Wasylewskiego, dając tym samym odbiorcom argumenty, zapobie
gające spłycaniu ocen głównego bohatera. Sprawa była wówczas tym ważniejsza, iż na uczniow
skie opinie mogły oddziaływać żarliwe dyskusje i polemiki, inspirowane w 1938 r. potrzebą prze
niesienia zwłok Stanisława Augusta z kościoła św. Katarzyny w Petersburgu do kraju i miejscem 
ich pochówku (w Wołczynie, katedrze św. Jana w Warszawie lub Łazienkach).

Mamy więc u Kossak, z epickim rozmachem przedstawioną scenkę biesiady literackiej u go
spodarza kraju i Łazienek. Także jego samego, osobę o przesadnej elegancji gestów, ubioru, o pe
dantycznie wystylizowanych pozach. Wytrawni literaci nie mogli tych cech nie zauważyć, przypi
nają więc królowi delikatne „łatki”, ironizują ale z taktownym umiarem. Zachowane dwie wersje 
tego tekstu: szkolna i z Bursztynów, różnią się między sobą. I tylko w pierwszej z nich autorka od

3' Była wykorzystana później w Mówią wieki dla klasy III, s. 85-92.
32 Zob. Z. K o s s a k, Na Iowach, rkps. W: Opowiadania różnych autorów przeznaczone do druku Muzeum Literatury im. 

A. Mickiewicza w Warszawie, Oddział Rękopisów, sygn. 851, k. 41-52; przedruk w Z. K o s s a k ,  Bursztyny. Nowele, Po
znań- Warszawa- Wilno,[1936], s. 207-219 i nast. wydania.
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wołała się do większej znajomości faktografii. Pozwala na przykład, by uczniowie zobaczyli za
równo króla, jak i gości w sposób „pełniejszy” psychologicznie. Pokazuje ich w reakcjach, zacho
waniu, gdy ironizują (szczególnie z gospodarza obiadu), dyskutują lub z obywatelską troską po- 
szukująnowych tematów do twórczości, która winna edukować społeczeństwo. Także w tej wersji 
wierszowane żarty sypią się obficiej i mają swoich autorów, a nad zindywidualizowaniem postaci -  
obok narratora -  czuwa gospodarz spotkania. Jego wypowiedzi o literatach i malarzach mają duży 
ładunek informacyjny. Zrezygnowała z nich pisarka w wersji z Bursztynów, najpewniej w obawie, 
że nieprzygotowanemu meiytorycznie odbiorcy takie odwołania do wiedzy historycznokulturowej 
m o g ą  utrudnić lekturę.

Podobnych przykładów można wskazać więcej. Czytanki historyczne Kossak często są utwora
mi bogatszymi poznawczo w stosunku do ich wersji szerzej zaadresowanych. Opowiadanie Do 
światła! zamówione zostało do antologii Mówią wieki, by zilustrować zgodnie z tytułem podroz
działu „tych, co odważyli się myśleć”33. Przedstawia epizod z biografii Stanisława Konarskiego, 
gdy przybywa on na audiencję do papieża Benedykta XIV z „zuchwałym” projektem reformy 
szkolnictwa i z nadzieją na jego akceptację. Różnice między obiema wersjami wiążą się uzasad
nieniem potrzeby zmian w szkolnictwie, zwłaszcza w treściach i metodach nauczania. W czytance 
oglądamy świat oczyma głównego bohatera, w Bursztynach -  bardziej uporządkowaną przez nar
ratora relację (z podróży do Rzymu, hospitacji lekcji w Collegium Nazarenum i najważniejszej 
sceny -  audiencyjnej). Także stylistyczne opracowanie obrazka wskazuje, że i ten tekst szkolny ad
resowała pisarka do odbiorców o większej kulturze humanistycznej. Poniższy fragment, w którym 
generał zakonu pijarów przedstawia papieżowi Konarskiego, nie mógł znaleźć się w zbiorze opo
wiadań. Obawy pisarki o nieznajomość staropolszczyzny i łaciny szerszego grona czytelników 
mogły być uzasadnione.

Niegdyś luminarzem był zakonu. Ekscepcjonalnie sposobny był do nauki człek. M owy na funara- 
liach głosił ex prom ptu, które drukiem ogłoszone, 62 strony in fo lio  zajęły .. ,34.

W obu wersjach tekst biograficzny pokazuje wielkość duchową polskiego pijara, głęboko prze
jętego upadkiem znaczenia politycznego kraju w świecie.

Oto dar, który ubogi pijar polski składa Zachodowi. Oto dar, jakiemu równego nie przywieźli ani 
Hozjusz, ani Ossoliński, choć gubił złote podkowy... nowe szkoły, a z nimi nowa epoka cywilizacji. 
N ow a epoka dla umiłowanej Ojczyzny.

I skrzydlate jego myśli uleciały do ciemnego, ubogiego kraju, któremu miały przynieść światło 
i krzepo tę . . .35.

Bywało też odwrotnie. Teksty szkolne, poddane redakcyjnym przeróbkom, zmieniały się na 
niekorzyść wobec pierwowzoru, do którego pisarka wracała później w Bursztynach. Opowia
danie biograficzne o „cichym czarodzieju, który przeobraził Poznań”, doktorze Karolu Mar
cinkowskim, pomyślane było najpierw jako tekst o Towarzystwie Przyjaciół Nauk36. Redago
wała je Zofia Kossak w grudniu 1934 r., podobnie jak siedem innych czytanek do antologii 
gimnazjum zreformowanego37, m.in. Sas i Las, Na łowach i Kanał Ogińskiego. Doktor Marci

33 Zob. J. B a l i c k i ,  S. M a y k o w s k i ,  Mówią wieki. Cz. III. Trzeci rok nauki języka polskiego w gimnazjach, Lwów
1935, s. 45-53; toż w: Mówią wieki [...] dla II klasy gimnazjum kupieckiego, Lwów 1938, s. 227-235; przedr. w: Z. Kossak, 
Bursztyny..., s. 195-207.

34 Z. K o s s a k - S z c z u c k a , D o  światła! w: J. B a l i c k i ,  S . M a y k o w s k i ,  Mówią wieki. Cz. III, s. 50.
35 Tamże, s. 53.
36 Por. List Z. Kossak do Stanisława Maykowskiego z dnia 1411931; 7 X II1934, k. 65, k. 67.
37 Na początku lat 30. pisarka intensywnie pracowała nad lekturami do podręczników dla szkół powszechnych (np. Dożyn

ki w Spalę) i zreformowanego gimnazjum. Nie wszystkie czytanki, które wówczas napisała dla gimnazjalistów, zostały wyko
rzystane w Mówią wieki. Teksty o pobycie A. Mickiewicza w Paryżu (Na paryskim bruku), o Antonim Malczewskim (Na
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nek to opowiadanie biograficzne, ilustrujące wielkość życiowych dokonań poznańskiego „Ju
dyma” na tle zwięźle zarysowanych jego kolei życia. Autorka pokazała dwie sytuacje. Pierw
sza scenka rozgrywa się w drodze do Szkocji, na statku, gdy w czasie szalejącej burzy młody 
powstaniec z 1830 r. wywołuje z pamięci obrazy ze swojego życia (nauka w szkółce ludowej, 
studia medyczne w Berlinie, ciężka choroba spowodowana więzieniem w wilgotnych kaza
matach, praca lekarska, udział w powstaniu, wreszcie wielka odwzajemniona miłość do ary- 
stokratki, Emilii Szczanieckiej, której się wyrzeka z tych samych powodów, co dr Judym). 
W tej właśnie sekwencji widać największe zmiany wobec pierwotnej wersji, którą przyjęła 
później Szczucka w Bursztynach. W tekście szkolnym „uporządkowano” myśli wygnańca, 
bezładne, urywane, psychologicznie prawdopodobne właśnie w dramatycznych momentach 
życia człowieka. Usunięto też wszystko to, co w oryginale sygnalizowało wielkość i siłę uczu
cia dwojga ludzi („mocniejszej niż śmierć miłości”), a w rezultacie marginalizowało tę sferę 
życia bohatera.

W konsekwencji mechanicznego skracania partii tekstu draga część opowiadania -  uroczy
ste spotkanie mieszkańców Poznania z szacownym i zasłużonym doktorem (także przekształ
cone) -  nie wyakcentuje głębi ani uczuć i wyrzeczeń, ani tym bardziej bezgranicznego po
święcenia się społecznej działalności Marcinkowskiego, zwłaszcza jego oddanie sprawie le
czenia biednych ludzi.

Mimo nieraz znacznych odkształceń tekstów szkolnych, o których najpewniej zdecydowali re
daktorzy antologii, obie wersje są  utworami ciekawymi. Na żadnej z nich nie widać piętna trady
cyjnego dydaktyzmu. Przeciwnie, obrazki historyczne mogły być i częścią większej całości biogra
ficznych, i autonomicznymi utworami, napisanymi na przykład do antologii zasłużonych Polaków. 
Wartość edukacyjna, związana z ukształtowaniem uczuciowego związku uczniów do polskiej hi
storii i jej najwybitniejszych kreatorów, zawierała się w dyskretnych zabiegach perswazyjnych, 
osnutych wokół człowieka -  inspiratora i twórcy kultury, nośnika wartości humanistycznych. Po
znanie wielkości dokonań wybitnych jednostek połączyła pisarka z zagadnieniami społeczno- 
-politycznymi, które tę działalność warunkowały.

Opowiadania historyczne reprezentują nowy nurt w biografistyce okresu międzywojennego. Nie 
jest to już tradycyjny Plutarchowski model życiorysu -  panegiryku czy „chwalczej” biografii -  jak 
nazywał takie utwory Tadeusz Boy-Żeleński38 -  którym wówczas zarzucano nieskuteczność edu
kacyjną (brak prawdy naukowej, nieszczerość biografa moralisty). Przeciwnie, u Kossak są to po
stacie „z krwi i kości”, z ludzkimi słabostkami, z których się żartuje (na ile pozwalała szkolna tele- 
ologia), zawsze z wielkimi zasługami, które się podziwia.

Omawiane teksty poświęcone polskiej i europejskiej kulturze (17) pisarka przygotowała dla 
uczniów zreformowanego gimnazjum. Ponieważ chronologiczny układ materiału lekturowego 
w Mówią wieki wymagał oświetlania wszystkich epok, stąd w orbicie zainteresowań autorki 
Krzyżowców znalazły się również czytanki o kulturze czasów najodleglejszych. Były to obraz
ki, przedstawiające rolę nauki i pracy w życiu człowieka: starożytnego Babilonu (Zdobywcy 
wiedzy), Rzymu (Drogi rzymskie), Aten (Z życia szkolnego w Atenach). Opisywane wydarze
nia dostarczają narratorowi przekonujących -  z pomocą zabiegów retorycznych -  argumentów
o doniosłości wiedzy i nauki jako wartości uniwersalnych. Wyprowadza je  autorka z doświad
czeń bohaterów kształtowanych w toku zdarzeń fabularnych i podaje czytelnikowi jako warto
ści zinterioryzowane.

Chłopcy z opowiadania Z życia szkolnego w Atenach dzięki mądrej postawie nauczyciela

szczycie Mont Blanc), Szopenie (Koncert Szopem) nie zostały przez Balickiego i Maykowskiego wykorzystane. Najprawdo
podobniej nie spełniały wszystkich dydaktycznych oczekiwań kolegium redakcyjnego (na te same tematy napisali teksty inni 
pisarze). Zamieściła je pisarka w Bursztynach.

38 T. Ż e 1 e ń s k i, Bronzownicy, Warszawa 1930, s. 12-13.
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Pierwszy raz w życiu poczuli w sobie wiecznie niesyty geniusz swojej racji, nieodpartą ciekawość 
wiedzy, nieukojone pragnienie przeniknięcia tajemnicy świata, tęsknotę, by poznać, zrozumieć, wie
dzieć39.

W Zdobywcach wiedzy z kolei podobną argumentacją posłużył się bohater, jedyny spośród kil
kudziesięciu kandydatów przyjęty do szkoły babilońskich magów. Chciał wiedzieć, to znaczy po
znać i zrozumieć tajemnice świata astrologii i fizyki. Jego deklaracja: „Nie mogę spać, tak mnie 
dręczą te pytania... Dlatego przyszedłem. Chcę wiedzieć”40 w połączeniu z wiedzą o roli magów 
w państwie babilońskim i cechach prawdziwego uczonego (ujawniających się pośrednio, w dysku
sji magów), kształtowały pożądane postawy wobec nauki i wiedzy jako wartościach odwiecznych.

Do antologii dla tej samej klasy (I) przygotowała również pisarka „nieliterackie” teksty, tj. 
streszczenia Iliady i Odysei Homera, które ukształtowała w sobie właściwy sposób, bez odwołań 
do ówczesnych wzorów wypowiedzi metatekstowych w podręcznikach szkolnych41. W zasadzie 
była to literacko przygotowana synteza zdarzeń w tych utworach, niewiele mająca wspólnego z in
formacyjnym tokiem sprawozdawczym. To artystyczne opowiadania ilustrujące poprzez zastoso
wanie techniki unaoczniania (funkcja czasu praesens historicum) dramatyzm zdarzeń i ludzkich lo
sów. Z opracowaniem tych tekstów autorka miała sporo kłopotów. Trzykrotnie czytała Homera 
i tyleż samo przeredagowywała swoje dwudziestostronicowe wersje. Rozgoryczona, w jednym 
z listów wyrzucała Maykowskiemu:

Gdy pocąc się i męcząc nieskończoną ilość czasu nad Homerem, przypomniałam sobie, że Pan na
zwał to „łatwiutką, króciutką robótką, która nie przysporzy żadnego trudu” -  porwał mnie śmiech 
i płacz, i ochota rzucenia w Pana czymś cięższym. To piekielna robota, miły przyjacielu, to przeklęta 
robota42.

Ta „piekielna”, „przeklęta” robota dała w efekcie dwa, wielkiej urody literackiej opowiadania, 
obrazowo malujące przeżycia bohaterów i zdarzenia, ujęte w zdyscyplinowane związki przyczy
nowo-skutkowe, a nawet w dialogi43.

Ś l ą s k  w c z y t a n k a c h

Ukochany przez pisarkę Śląsk zajął miejsce ważne także w jej twórczości czytankopisarskiej. 
Czytanka o tematyce współczesnej (Katowice) była w pewnym sensie tekstem „awaryjnym”, po
wstałym, by ratować i losy podręcznika, któremu groziło urzędowe wycofanie ze szkół, i honor 
Ślązaków, a zwłaszcza kobiet. Ferdynand Goetel, autor ośmiu czytanek do antologii ossolińskich, 
w tym jednej o tematyce górniczej, zgodził się napisać tekst o Katowicach i jego mieszkańcach. 
Być może było to zamówienie do cyklu śląskiego Będziem Polakami (a wykorzystane dopiero 
w czwartym tomie antologii Mówią wieki) z uwagi na reporterskie wędrówki narratora -  bohatera 
po miastach, jakie do tej właśnie książki były zamawiane u pisarzy międzywojennych (np. po War
szawie, Łodzi, Kazimierzu, Gdyni etc). Jego Katowice dowodzą że Goetel nie był dobrym znawcą

39Z. K o s s a k - S z c z u c k a , Z życia szkolnego w Atenach, w: J. B a l i c k i ,  S. M a y k o w s k i ,  Mówią wieki. Pod
ręcznik do nauki języka polskiego dla 1 klasy gimnazjalnej, Lwów 1937, s. 140.

40 Z. K o s s a k - S  z c z u c k a, Zdobywcy wiedzy, tamże, s. 21.
41 K. L a u s z twierdził, iż zasady takiego opracowania stworzył pod koniec XIX w. Piotr Chmielowski w Obrazie literatu

ry polskiej w streszczeniach i celniejszych wyjątkach. Zob. K. L a u s z, Wstęp w: P. C h m i e 1 o w s k i, Prace z metodyki lite
ratury i stylistyki, wybór, oprać, i wstęp K. Lausz, Warszawa 1961.

42 List Z. Kossak-Szczuckiej do Stanisława Maykowskiego z dnia 10 V 1937, rkps, w: Korespondencja Stanisława Maykow
skiego, k. 73.

43 Z. K o s s a k - S z c z u c k a , Z „  Iliady " Homera. Treść, w: J. B a l i c k i ,  S . M a y k o w s k i ,  Mówią wieki..., s. 65-70; 
tejże, Z  „ Odysei" Homera. Treść, tamże, s. 76-81.
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Śląska, a redaktorów podręczników -  zwykle trałhie rozpoznających zainteresowania pisarzy -  
zawiodła tym razem intuicja Z troską o autentyzm i plastykę obrazowania Goetel pokazał szykow
ne ulice śródmieścia, śląski porządek i solidarność, ale próba szkicu socjologiczno-kulturowego 
mieszkańców Katowic przyniosła pisarzowi i redakcji złą sławę na Śląsku44. Autor uraził niezręcz
nymi sformułowaniami kobiety śląskie45, także nieznajomość gwary śląskiej przyniosła sporo nie
porozumień językowych, odczytanych przez Ślązaków jako obraźliwe. Dodajmy do tego zupełnie 
niejasne intencje skojarzenia Katowic „z żydowskim charakterem miasta”, by zrozumieć, iż obu
rzenie Ślązaków miało głębokie uzasadnienie. Dopiero Kossak-Szczucka, niekwestionowany auto
rytet w sprawach śląskich, załagodziła nieco sytuację, przygotowując tekst o tym samym tytule, 
w którym z obiektywizmem przedstawiła ówczesne życie Katowic i ich mieszkańców.

Pisarka wolała jednak swój ukochany region ukazywać w perspektywie przeszłości, tzn. ilustro
wać chlubną historię w taki sposób, by wiązać uczuciowo ucznia z jego najpierwszą ojczyzną. 
Obok czytanek regionalnych o Śląsku, napisała wiele innych obrazków historycznych, do których 
warto dziś powracać i wydobywać je z niesłusznego zapomnienia.

Pomimo narzucanej dość precyzyjnie przez redaktorów problematyki tekstów, czasem nawet 
rozwiązań fabularnych czy kreacji bohaterów, Szczucka zawsze znalazła sposobność, by stworzyć 
własny ciekawszy pomysł lub przynajmniej tło zdarzeń złączyć z ziemią śląską. Obok przykładów 
już podanych (Legenda, Katowice) trzeba koniecznie wyróżnić mądre opowiadanie Doczekał, któ
re pisarka przygotowała do cyklu śląskiego antologii Będziem Polakami. Zamieszczono w niej 
również -  jak to napisała w liście do Maykowskiego -  „krótkie opowiadanie śląskie”, czytankę 
obyczajowo-historyczną Prawo książęce o księżnie Katarzynie Sydonii i jej stosunku do chłopów. 
Z uwagi na małą wartość wychowawczą i niewyrazistość (epizodyczność) wiedzy biograficznej, 
nie wykorzystywano go więcej w antologiach. Zupełnie inaczej rzecz się miała z opowiadaniem 
Doczekał mówiącym o śląskim Wemyhorze, ociemniałym Wawrzyńcu Hajdzie. Szybko zdobyło 
popularność, było aż pięciokrotnie przedmkowane w prasie lokalnej46 oraz w pozaossolińskich 
podręcznikach47. Ponieważ prawnym właścicielem utworu było Ossolineum, Szczucka usprawie
dliwiała się przed redakcją z druku w czasopismach:

W dwóch wypadkach byłam o tym powiadomiona wcześniej i dałam sankcję (o czym wspomnia
łam  p. Balickiemu), o reszcie dowiedziałam się, owszem, ale po wydrukowaniu48.

Czytanka Doczekał pokazywała na tle trudnych losów Hajdy atmosferę oczekiwania na wkro
czenie wojsk polskich na Górny Śląsk w 1922 r. i przeżycia niewidomego starca, gdy marzenia
0 polskim Śląsku się spełniają. Nauczyciel nadziei i wiary, uczeń Lompy oraz Miarki, niestrudzony 
budziciel polskości, całe swoje życie poświęcił tyrtejskiemu budzeniu pieśnią. Czytanka nie zawie
ra charakteiystycznych przykładów takich pieśni. Z komentarzy narratorskich można wnioskować, 
że twórczości Hajdy była typową liryką wojenną z lat 1914-1918, wyrażającą euforyczne nastroje

44 Zdarzyły się nawet demonstracje, w czasie których palono podręczniki z tym opowiadaniem i interwencje do MWRiOP, 
by wycofać książkę ze szkół. Por. L. F 1 o r e k, Wspomnienia o pracownikach Ossolineum lwowskiego. Cz. I: W Wydawnic
twie 1918-1939, rkps sygn. 15588 I, mf. 10079; w: Oddział Rękopisów ZNiO, we Wrocławiu, k. 110-111; por. też List 
Z. Kossak-Szczuckiej do Stanisława Maykowskiego z  dn. 18 VIII1937, rkps; z  dn. 23 VIII1937 rkps. w: Korespondencja Sta
nisława Maykowskiego, k. 74,75.

45 Pisał: „Zamiast dam widzi się na ulicach baby, zamiast strojów -  odzież, zamiast torebek, parasolek -  koszyki, torby
1 wózki dziecinne”. W: 3. B a 1 i c k i, S. M a y k o w s k i, Mówią wieki. Część IV. Czwarty rok nauki języka polskiego w gim
nazjach, Lwów 1936, s. 432.

46 Czytankę Doczekał najpierw opublikowały czasopisma: „Czas” 1927, nr 89 i „Orlęta” 1927, nr 5, przedrukowały: 
„Chłop Polski” 1928, nr 46, „Kalendarz Gospodarza Polskiego” 1928, „Polski Kalendarz Ilustrowany” 1932.

47 Zob. S. T y n c, J. G o ł ą b  ek,  Czytanki polskie na klasę III gimnazjum, Lwów-Warszawa 1929, podstawą przedruku tej 
czytanki był tekst z  „Orląt”.

48 List Z. Kossak-Szczuckiej do Stanisława Maykowskiego z dnia 14 X I 1927, rkps. Korespondencja Stanisława Maykow
skiego, i. l ,k.  57.
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wiary w sens walki, gdy po raz pierwszy od 1831 r. polski żołnierz w szeregach regularnego woj
ska stanął do boju o wolną ojczyznę. Tyrteizm zawierał się w uwznioślających obrazach wypełnia
nia żołnierskiej biografii -  w gotowych scenariuszach zachowań, o dużej sile perswazji49. Chodziło 
w niej o wzorce postaw spełniania obowiązku walki za ojczyznę jako wartości z kręgu narodowego 
sacrum.

Na taki charakter twórczości śląskiego Tyrteusza wskazywał też pośrednio sposób przedstawia
nia Wawrzona Hajdy, obraz jego drogi życiowej (utrata wzroku po wypadku w kopalni, co w kon
sekwencji uniemożliwiło bohaterowi spełnienie biografii żołnierskiej) oraz myśli i przeżycia reje
strowane u kresu życia, gdy ziściły się nadzieje z jego pieśni. Ich dramatyzm polegał na tym, iż 
ociemniały starzec słyszy, ale nie może zobaczyć wjeżdżających wojsk polskich, dowodzonych 
przez generała Szeptyckiego:

Oto marzenie utracone było prawdą, szło ku niemu!.. Boże!.. Widzieć!.. Widzieć!.. Ujrzeć wytkany 
w ciemności sen rzeczywistością! Cudu! Widzieć!.. Zobaczyć!!.. Bodaj na sekundę!.. Widzieć!..50.

Opiewanie wielkości, dostojeństwa i piękna ojczyzny jako źródła siły, pobudzającej do czynu 
militarnego oraz niezachwianej wiary w odzyskanie wolności i polskość ziemi śląskiej nadały ży
ciu Hajdy głęboki sens. Odczytanie przez uczniów postawy bohatera -  skutecznego Tyrteusza 
ułatwiały wypowiedzi narratora i monologi wewnętrzne postaci, korespondujące problemowo 
z poprzedzającą to opowiadanie czytanką Jana Parandowskiego Karol Miarka.

Trudno więc się dziwić, że czytanka Doczekał cieszyła się wielkim powodzeniem nie tylko 
w gimnazjach. Umieszczano ją  na listach lektur podręczników szkół powszechnych, dla jedenasto- 
i trzynastoletnich uczniów51. Ale na tym poziomie nie była lekturą łatwą. Wymagała wiedzy poli
tycznej i historycznej o dziejach Górnego Śląska. W antologii, do której ją  Szczucka napisała, 
wspierała się na lekturach kontekstowych, co umożliwiało niespłycony ideowo odbiór lektury. Po
zbawiona takiego otoczą w późniejszych podręcznikach, kierowała jedynie uwagę na dramatyzm 
losu Hajdy oraz stosunek Ślązaków do pieśniarza wolności i polskości52.

Ciekawym pretekstem do wprowadzenia tematyki śląskiej jest Traktat wersalski. To opowiada
nie zostało krytycznie ocenione przez ministerialnych recenzentów antologii Miej serce i najpraw
dopodobniej z tego powodu musiało zostać przez pisarkę przeredagowane. Jest to rozbudowana 
prezentacja sytuacji ogłaszania ustaleń traktatu wersalskiego. Wersja szkolna i z Bursztynów ina
czej pokazują zachowanie Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, ich krytyczną ocenę 
uzgodnień pokojowych dotyczących Polski. W czytance uwaga skupia się na umotywowanych 
psychologicznie przeżyciach i reakcjach głównych bohaterów.

[...]  w chłodnej, rozumnej twarzy Dmowskiego nie było pełnej radości. Innej Polski chciał ten wy
trawny polityk-myśliciel, o inną potężniejszą walczył do ostatka. Czemu do przyszłego państwa nie 
wcielono Gdańska, dlaczego los Górnego Śląska powierzono plebiscytowi?53.

W wersji z wydania pozaszkolnego (pod zmienionym tytułem Twórcy pokoju) nie ma tych i po
dobnych komentarzy narratorskich, narzucających oceny postaw bohaterów. Pisarka zrezygnowała

49 O cechach tej liryki wojennej zob. D. K i e 1 a k, Tyrtejskie wezwania do przemiany postaw narodowych, w: tejże, Wielka 
wojna i świadomość przełomu. Literatura polska lat 1914—1918, Warszawa 2001, s. 130.

50 Z. K o s s a k - S z c z u c k a ,  Doczekał, w: J. B a l i c k i ,  S. M a y k o w s k  i, Będziem Polakami..., s. 184-185.
51 Zob. J. D a ń c e w i c z o w a , B .  K u b s k i ,  S. M a y k o w s k i ,  Światło w chacie. Podręcznik do nauki języka polskie

go dla IV klas szkól powszechnych 1 stopnia. Kurs B, Lwów 1937, s. 63-68, B . K u b s k i i S . M a y k o w s k i ,  Wieś w słoń
cu. Podręcznik do nauki języka polskiego dla VI klasy szkół powszechnych 2 stopnia. Kurs B, Lwów 1937,267-271.

52 Do takiego kierunku analizy i interpretacji czytanki ograniczały się również wskazówki metodyczne, w których ekspo
nowano ćwiczenia rekonstruujące tragedię życiową i jej wpływ na późniejsze losy Hajdy, a także ćwiczenia 
(de)kompozycyjne utworu. Por. Ćwiczenia do B . K u b s k  i, S. M a y k o w s k i ,  Wieś w słońcu, s. 15 [wkładka].

53 Z. K o s s a k - S z c z u c k a ,  Traktat wersalski, w: J. B al  i c k i, S. M ay ko w sk  i, Miej serce..., s. 295.
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z nich w przedruku, prowokując czytelników do samodzielnego osądu znaczenia tego faktu histo
rycznego dziejowego dla świata i Polski. Dumni z osiągnięć traktatu, z poczuciem mocy zwycięz
ców pokazani są w czytance przedstawiciele trzech mocarstw: Anglii, Francji i Ameryki. Polacy 
krytycznie oceniają decyzje w sprawie Śląska i nie dość wyraźnie ujawniają swoje zadowolenie 
z uzyskania niepodległości (co niesłusznie skrytykowali recenzenci54). W drugiej wersji (z Bursz
tynów) wszystkie strony nie są do końca usatysfakcjonowane, a pokonani wierzą głęboko, że wa
runki pokoju nie będą w praktyce realizowane. Niemcy odchodzą z nadzieją na odzyskanie Górne
go Śląska.

Czytanki o tematyce historycznej zdominowały twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej, powstałą 
dla potrzeb edukacji szkolnej i stanowią dziś trwała część jej dorobku pisarskiego. Były częściej 
obecne w podręcznikach międzywojennych niż zakładali to ich inspiratorzy i pomysłodawcy. Do 
rzadkości bowiem należały teksty, które choć powstały do konkretnej antologii ucznia, nie były 
później przedrukowywane w innych podręcznikach tego samego wydawnictwa,55 a bywało, że 
i innych wydawców. Większość utworów publikowano dwukrotnie, a czasem trzykrotnie, jak We
sele w Proszowskiem, Przy święconym, Stado emira.

Wszystkie teksty historyczne pisarka wykorzystała w Bursztynach, odmieniając czasem ich 
pierwotny kształt lub eliminując „poprawki”, które wprowadziła redakcja. Te zaś były konieczne 
z uwagi na potrzebę dostosowania struktury myślowej (korpusu wiedzy histoiycznej) do intelektu
alnych horyzontów adresata i wymagań programowych. W konsekwencji zaskakujące w pierw
szym kontakcie z obu wersjami czytanek spostrzeżenie, iż teksty z podręczników szkolnych, pod
kreślmy, krótkie formy narracyjne, okazywały się nieraz dłuższe niż w Bursztynach, tłumaczy się 
jasno. Wzgląd na czytelnika-ucznia, tj. psychodydaktyczne uwarunkowania recepcji lektury w po
szczególnych grupach wiekowych oraz związki międzyprzedmiotowe języka polskiego z historią 
narzucały elementarny kanon wymagań tekstotwórczych, z którymi liczyć się musiała historyczna 
czytanka literacka.

Większość czytanek Szczuckiej ma postać obrazków biograficznych, plastycznie rekonstruują
cych wybrany fragment z życia wielkich Polaków. Międzywojenna czytanka historyczna często 
korzystała z konwencji „obrazowości”. Rola poglądowości w rozwijaniu zainteresowań dziecka, 
rozumiana szeroko, narzucała wymagania plastycznego odtwarzania tematyki histoiycznej, obra
zowego przedstawiania scen z życia bohaterów i ich portretu psychologicznego na tle realiów spo
łeczno-obyczajowych epok56. W badaniach eksperymentalnych psychopedagogiki zwracano bowiem 
szczególną uwagę na właściwości procesu dziecięcej percepcji sztuki tak, by brały w niej udział za
równo czynniki intelektualne, jak i emocjonalne. Aby osiągnąć efekty wizualne, podobne do prze
strzennej kompozycji dzieł malarskich, lokalizacja postaci histoiycznej w obrazkowej strukturze tek
stu musiała być także centralna, na tle towarzyszących jej osób i w określonej miejscowości57.

Zdarzały się wśród czytanek i takie, które nie cieszyły się zbyt dużym powodzeniem czytelni
czym, i szybko zostały z antologii wycofane, albo w ogóle nie wydrukowano ich nigdy. Kossak, 
jak pokazuje korespondencja z Maykowskim, również kilka takich utworów napisała. Były to tek

34 Merytorycznie wsparcie uczeń gimnazjum niższego znajdował bowiem w historii. W programie nauczania dla tej klasy 
zarezerwowano zagadnienia traktatu wersalskiego, wskrzeszenia państwa polskiego i walki o granice Rzeczypospolitej. Por. 
Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe. Cz. 1, historia., s, 54,

55 Chodzi tu o czytanki Przysięga, Roku Pańskiego 1289, O prawa człowieka napisane do antologii dla gimnazjum niższe
go oraz Misjonarze w Afryce, Rekruci, Młyn Derdymały z  podręczników dla szkół powszechnych. O niedużym powodzeniu 
szkolnym tych tekstów zdecydowały: niewyrazista ilustracja faktograficzna lub „pograniczność” struktury, tzn. łączenie nar
racji dyskursywnej z techniką relacji reportażowej.

56 K. W oj c i e c h  o w ski ,  Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego. Język polski, Warszawa 1923,
s. 77.

”  S . N o w a c z y k ,  Grupowanie materiału historycznego w obrazy,, ,Praca Szkolna” 1933/34, nr 4-5, s. 107—111; por. też 
J. S z y m k o w s k a - R u  s z a ł  a, Zbeletryzowane biografie dla dzieci i młodzieży (1918-1939), Słupsk 1985, s. 109-109.
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sty o wysokim poziomie artystycznym (wszystkie opowiadania historyczne umieściła autorka 
w Bursztynach), ale zabrakło w nich przejrzystej myśli edukacyjnej, jak w czytance Roku Pańskie
go 1289. Na przykładzie Tatarów pisarka odwołała się do motywu obcego jako zagrożenia etnicz
nego, kulturowego i religijnego, ale nie dość klarownie tłumaczył się ten sens w kontekście wiedzy 
historycznej ucznia gimnazjum.

Międzywojenne badania czytelnicze, które przeprowadził Kijas w związku z recepcją serii anto
logii Mówią wieki, potwierdziły wartości dydaktyczno-artystyczne lektur szkolnych Szczuckiej. 
Młodzież za najciekawsze uznała: Obiad czwartkowy, Opowieść o bursztynie, Ucztę Wierzynka, 
Jak powstał „Lisowczyk” (tytuł pierwodruku: W pracowni Rembrandta58), Wesele w Jaworowie, 
Jak pan Kulesza kościół odbudował9 Bardziej krytyczne były opinie polonistów, którzy zakwe
stionowali walory niektórych czytanek, na przykład: za sztuczność fabularną Obiad czwartkowy, za 
sposób pokazania głównego bohatera z Sąsiedzkiego daru, M. Reja, kontrastujący z wizerunkiem 
autora, jaki uczeń wyniesie z Roku na cztery części podzielonego czy zbyt trudny, choć ciekawy 
tekst o Rembrandcie i lisowczyku60.

Wyniki badań czytelniczych ujawniły inny ważny problem edukacyjny, który poddano przy tej 
okazji pod dyskusję, tzn. model czytanki biograficznej w gimnazjach po reformie Jędrzejewiczow- 
skiej. Poloniści szkolni opowiedzieli się za czytanką- dokumentem, autorytatywnym źródłem in
formacji o zdarzeniach i działaniach wybitnych jednostek. Miała ona służyć do samodzielnej ob
serwacji, analizy i wartościowania postaci przez uczniów. Był to zarazem posmlat o prymat faktów 
histoiycznych i profesjonalnej interpretacji źródeł.

Dokumenty zaś powinny oświetlać dany fakt czy postać z  różnych stron, by uczniowie mogli ze
stawiać je  i porównywać, dochodzić do wniosków i spostrzeżeń, a nie ograniczać się do wyławiania 
faktów biograficznych lub materiału do charakteiystyki owej postaci61.

To niewątpliwie słuszne kryterium oceny czytanek historycznych tłumaczy zarazem źródła po
pularności szkolnej utworów Kossak-Szczuckiej. Pisarką jak zapewniała i czytelników i redakcję, 
chciała być wierna przekazom źródłowym w przedstawianiu ludzi i faktów. Wyjaśniała czytelni
kom Burszynów, iż ich wspólna myśl przewodnia polega na:

upartym tropieniu przejawów polskiej psychiki, polskiego temperamentu, wiernym kroczeniu 
wzdłuż drogi, którą Polska szła. Kładłam w usta osób historycznych tylko ich w ł a s n e  s ł o w a .  
( . . . )  każde charakterystyczne zdanie każdej historycznej postaci da się odnaleźć w odnośnej spuściźnie 
piśmienniczej 62.

W korespondencji z redakcją ossolińską pisarka nieraz tłumaczyła niemożność przyjęcia nowych 
tematów do opracowania63 właśnie potrzebą zachowania prawdy historycznej i koniecznymi 
w związku z tym gruntownymi studiami źródłowymi do każdej z czytanek.

38 Czytanka ta nie sprawdziła się w gimnazjum niższym z uwagi na bariery historyczno-kulturowe. Bark wsparcia fakto
graficznego mógł utrudniać uczniom zrozumienie powodów, dla których Rembrandt zainteresował się lisowczykami i ich roli 
w splocie zdarzeń wojny trzydziestoletniej. Czytanka, która zgodnie z tytułem, kierowała uwagę na sposób pracy holender
skiego malarza na „Lisowczykiem” i bohatera tego obrazu, jednego z żołnierzy XVII-wiecznej lekkiej jazdy polskiej, dobrze 
się sprawdzała dopiero w gimnazjum zreformowanym.

39 J. K i j a s, Praca nauczyciela języka polskiego w klasie I  gimn(azjum) na podstawie wyników ankiety, „Muzeum” 1936, 
z. 1, s. 28-33; tenże, Język polski w kl. III gimn(azjum), „Muzeum” 1937, z. 3, s. 180-183; idem, Język polski w kl. IV 
gimn(azjum), „Muzeum” 1937, z. 4, s. 245-247.

60 J. K i j a s, Język polski w kl. III gimn(azjum), s. 180-181.
61 Tamże, s. 181.
62 Z. K o s s a k, Od Autorki, w: tejże, Bursztyny..., s. V-VII [podkr. Z. K]
63 „Do stu buczków, nie jestem ostatecznie maszynką do pisania. Kiedy ja  mam to wszystko robić?: Powie Pan: wielka 

rzecz, cztery opowiadania po parę stron... Akurat! A studia?! (...) ja do każdego muszę przeczytać forę literatury, przygoto
wać się jak do matury, samo pisanie to głupstwo.” Ust Z. Kossak do Stanisława Maykowskiego z dnia 1X  1928 r. rkps, w: 
Korespondencja Stanisława Maykowskiego..., k. 59.
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Czytanki Szczuckiej wprowadzały uczniów w świat przeszłości, umiejętnie łącząc dyrektywy 
pedagogiczne z literackimi. Symbolicznie nacechowana przestrzeń, malarska wizualizacja zdarzeń 
wybranych z biografii charakterystycznych postaci życia politycznego, społecznego i kulturowego, 
wreszcie dyskretne operowanie perswazją to najważniejsze cechy czytanek -  utworów atrakcyj
nych nie tylko dla ucznia. To także celne przykłady czytanek, które same się bronią przed łatwym 
zaszeregowaniem ich do lektur (parałiterckich czy populamo-użytkowych) o niewielkim potencjale 
estetycznym. Do literackich obrazów przeszłości „ogrzanych sercem” i talentem zawsze przecież 
chce się wracać.

Die Vergangenheit mit dem Herzen erwarmt. Literarische Lesebucher von Zofia Kossak-Szczucka 
in Lehrwerken in der Zwischenkriegszeit

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Beitrag hat zum Ziel, den Einblick in die literarischen Werke (Lesebucher) von Zofia Kossak-Szczucka zu 
verschaffen, die in der Zwischenkriegszeit entstanden sind. Analysiert werden 45 Lesebucher, die Szczucka auf den Auftrag 
von folgenden Veriegem geschrieben hat: Ossolineum, Księgarnia Nakładowa K.S. Jakubowski i Państwowe Wydawnictwo 
Książek Szkolnych. An diesen Lesebiichem werden folgende Aspekte prasentiert: die Formen der Einbeziehung der 
gegenwartigen und geschichtlichen Themen, die Reihenfolge der Problematik laut der theologischen Ausbildung flir 
allgemeine und hohere Schulen, die Struktur der Lesebucher, ihre asthetischen und didaktischen Werte (z.B. malerische 
Veranschaulichung der Ereignisse, die mit den politischen, kulturellen, religiosen PersSnlichkeiten verbunden waren, diskrete 
Mittel des Zuredens etc.) und die Leserezeption. Die Lesebucher, die man ais Bilder der Geschichte nennen kann und im 
Jahre 1936 in einem Band Bursztyny [Bemsteine] veróffentlicht wurden, haben sich in der damaligen Zeit groBer Popularitat 
erfreut. Sie wurden auch sehr oft in verschiedenen Schulanthologien herausgegeben, da sie uber die Geschichte Polens erzahlt 
und dabei padagogische und asthetische Aufforderungen verbunden haben. Damit Schaffie Kossak-Szczucka eine fur den 
jungen Empfanger attraktive Gattung: sog. biographische Darstellung und setze eine neue Form der literarischen Biographie 
in der Zwischenkriegszeit durch.



J A N U S Z  J U R O  S Z E K

K s .  E m a n u e l  G r i m  i j e g o  k o n t a k t y  
z p r e z y d e n t e m  I g n a c y m  M o ś c i c k i m  

i w o j e w o d ą  ś l ą s k i m  d r .  M i c h a ł e m  G r a ż y ń s k i m

Istebniańska ziemia zrodziła wybitnych ludzi, wielkich poetów, muzyków, gawędziarzy Prostotę 
górali, szlachetność i bogactwo kulturowe tego beskidzkiego zakątka, wielu śląskich poetów 
utrwaliło w swojej poezji. Takim poetą i człowiekiem, któiy był bezgranicznie oddany istebniań- 
skiej ziemi i istebniańskim góralom był ksiądz Emanuel Grim.

Emanuel Grim -  poeta, dramaturg i polityk, urodził się 1 stycznia 1883 roku w Karwinie jako 
syn Józefa Grima i Weroniki z domu Wodzik1. Wychowywany w ubogiej rodzinie górniczej, 
mieszkał wraz z rodzeństwem i rodzicami pod numerem 23 w dzielnicy Solec położonej w górni
czej części miasta Karwiny2. Jego ojciec wcześnie zmarł, toteż obowiązek wychowania syna spo
czął jedynie na matce. W Karwinie młody Emanuel ukończył w roku 1896, sześcioletnią szkolę lu
dową. Po zakończeniu edukacji w szkole ludowej naukę kontynuował w Gimnazjum Macierzy 
Szkolnej w Cieszynie w latach 1896-1904. Swoją wiedzę pogłębiał pod opieką takich osobowości 
jak historyk literatury Piotr Parylak i historyk Franciszek Popiołek oraz ks. Józef Londzin, później
szy jego przyjaciel. W roku 1904 ukończył edukację w Gimnazjum w Cieszynie, był absolwentem 
drugiego rocznika tej szkoły.

W latach 1904-1908 postanowił studiować teologię w Seminarium w Windawie. Jednak zasta
nawiał się także nad studiami inżynieryjnymi. Po skończonych studiach w 1908 roku, Emanuel 
Grim w dniu 22 lipca zostaje wyświęcony na kapłana we Wrocławiu. Miesiąc później, 9 sierpnia 
odprawił prymicyjną mszę św. w kościele w Karwinie. Było to wielkie wydarzenie dla Karwiny, 
gdyż ostatnie prymicje odbywały się w  tym górniczym miasteczku 17 lat wcześniej, w roku 1891.

Jako młody kapłan został wikarym w Rychwałdzie (1908-1909), następne placówki to Zebrzy
dowice i Jabłonków. W roku 1911 został katechetą w swoim macierzystym gimnazjum, gdzie na
uczał w latach 1911-1913. Później przeniesiono go kamie do Brennej za popieranie poglądów 
młodego radykała i opozjonisty, Jana Kuglina. W 1913 r. otrzymał stanowisko proboszcza w Gór
kach Wielkich3.

1 sierpnia 1917 przybył do Istebnej, aby objąć stanowisko proboszcza. Proboszczem istebniań
skim był przez 33 lata (1917-1950), z wyjątkiem przerwy w latach 1935-1937, kiedy przebywał 
na placówce w Skoczowie i lat 1939-1945, gdy ukrywał się przed wojskami hitlerowskimi na 
Podhalu. Po zakończeniu drugiej wojny światowej Grim wrócił do Istebnej i kierował parafią do 
roku 1950. Gdy zmarł 18 października 1950 r. istebnianie pogrążyli się w szczerej i głębokiej żało
bie. Został pochowany w alei zasłużonych na istebniańskim cmentarzu.

1 Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie (AUSC Ciesz.). Księga zgonów nr 376, 19 X 1950. Słownik biogra
ficzny katolickiego duchowieństwa śląskiegoXIXiXXwieku, red. Mieczysław Pa t e r ,  Katowice 1996, s. 121. J. Go l e c ,  
S. B o j d a, Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej, t. 1, Cieszyn 1993, s. 112.

2 Archiwum Państwowe w Opawie.(A P Opaw.) Okresni Vlastivdeny Ustav v Opave. Księga chrztu, K 11-23, s. 282.
3 Por. Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa..., s. 121; Kim był Emanuel Grim, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 

1974, nr 17, s. 4; M.K. I m i e 1 s k a, Jegomość z Istebnej. „Kalendarz Beskidzki” 1983, s. 97; „Gwiazdka Cieszyńska” 1908, 
nr 64.
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* *
*

W okresie międzywojennym, po roku 1926, Grim popierał politykę sanacji. Zasiadał w struktu
rach partyjnych Narodowo Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy, NChZP (partia polityczna ślą
skiej sanacji). Jako przewodniczący Rady Naczelnej NChZP (od 24 lipca 1929), później jako wice
przewodniczący NChZP (od 7 marca 1936). Zaś w roku 1938 gdy Narodowo Chrześcijańskie 
Zjednoczenie Pracy, zostało zastąpione przez Obóz Zjednoczenia Narodowego OZN, Emanuel 
Grim został wiceprezesem tej partii4.

Popieranie polityki sanacyjnej i zasiadanie w strukturach partyjnych NChZP spowodowało, iż 
stał się on współpracownikiem wojewody śląskiego dr. Michała Grażyńskiego. Będąc bliskim 
współpracownikiem wojewody, Grim utrzymywał również liczne kontakty z prezydentem RP 
Ignacym Mościckim, który często przebywał w Istebnej.

Wzajemne kontakty z wojewodą zaowocowały wieloma pomysłami; próbowano m.in. uczynić 
z Istebnej kurort uzdrowiskowy, dążono do budowy połączeń kolejowych między pasmami gór
skimi, wybudowano sanatorium przeciwgruźlicze Istebna-Kubalonka oraz drogę łączącą Wisłę 
z Istebną. Kontakty zaś z prezydentem Ignacym Mościckim były utrzymywane przede wszystkim 
podczas pobytu prezydenta w zameczku myśliwskim w Wiśle-Kubalonce.

Pierwszym wojewodą śląskim był Józef Rymer, który zmarł 5 grudnia 1922. Jego następca, An
toni Schultis, w wyniku wydarzeń październikowych (chodzi tutaj o liczne demonstracje i strajki, 
które były protestem społeczeństwa wobec polityki gospodarczej rządu) został zawieszony 
w czynnościach 13 października 1923 roku, jego następcą został dr Tadeusz Koncki, który umarł 
w roku 1924. W dniu 2 maja 1924 r. wojewodą śląskim został urzędnik spoza Śląska, Mieczysław 
Bilski. W czasie przewrotu majowego 1926 wystąpił on przeciwko Józefowi Piłsudskiemu. Po nim 
stanowisko objął dr Michał Grażyński (1926-1939), który funkcję wojewody pełnił do wybuchu 
drugiej wojny5.

Ks. Emanuel Grim od 1926 roku wchodził w skład Śląskiej Rady Wojewódzkiej6. Emanuel Pro- 
sker spokrewniony z rodziną Grimów w liście Wspomnienia o moim wujku ks. Emanuelu Grimie 
proboszczu z  Istebnej pisze, iż również sprawowanie funkcji radnego rady wojewódzkiej umożli
wiło bliższy kontakt Grima z wojewodą. Przyjaźń ze strony wojewody podkreślana była przez czę
ste niedzielne pobyty na probostwie w Istebnej7. Zaowocowało to budową nowej drogi, szosy as
faltowej, łączącej trzy beskidzkie wioski: Istebnę, Jaworzynkę i Koniaków z pobliską Wisłą i resztą 
Śląska. Droga ta stanowiła ważne połączenie, gdyż po podziale Śląska Cieszyńskiego mieszkańcy 
wspomnianych wiosek utracili dotychczasowe naturalne połączenie biegnące przez Jabłonków do 
Cieszyna8. Połączenie autobusowe z Cieszynem Istebna uzyskała w 1930 roku9.

Budowa linii kolejowej Ustroń -  Wisła w 1927 roku, dawała nadzieję na przedłużenie jej do 
Istebnej10. Grim dążył do połączenia dwóch odcinków kolejowych Wisły-Głębiec ze Zwardoniem. 
Połączenie to miało biec przez górzystą Istebnę, gdzie niezbędna była budowa tunelu podziemne
go. Na wzór alpejski, między-górski węzeł kolejowy miał łączyć Beskid Śląski z Beskidem Ży
wieckim i Morawskim oraz Tatrami11.

4 Por. H. R e c h o w i c z ,  Wojewoda Śląski dr Michał Grażyński, Warszawa 1988, s. 87-88. E. Grim, Rzut oka na pięć
dziesięciolecie polsko-katolickiej organizacji .politycznej Ziemi Cieszyńskiej „Związku Śląskich Katolików", Cieszyn 1934, 
s. 50-52.

5 Tamże, s. 26-27.
6 J. G o 1 e c, S. B o j da, Słownik..., s. 112; Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa..., s. 122.
7 E. P r o s k e r ,  Wspomnienia o moim wujku ks. Emanuelu Grimie proboszczu z Istebnej na stulecie jego urodzin, s. 3. List 

sporządzony w formie maszynopisu znajduje się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle.
8 J. R u c k i, Bez paszportu i wiz. Wspomnienia z lat 1937-1940, Katowice 1990, s. 40.
9 K. N o w a k, Dzieje Śląska Cieszyńskiego po 1918 roku. W: Śląsk Cieszyński. Zarys dziejów. Cieszyn 1998, s. 112.
10 Tamże, s, 112.
11 M.K. I m i e l s k a ,  Jegomość..., s. 99.



Ja n u s z  J u r o s z e k , Ks. Emanuel Grim i jego kontakty z prezydentem Ignacym Mościckim. 69

W realizowaniu tego zamierzenia miał pomóc ks. Emanuelowi Grimowi wojewoda M. Grażyń
ski. Równocześnie jako radny Gminy Istebna (1926-1933) Grim dążył do zaakceptowania tego 
projektu przez gminę. Na posiedzeniu 7 marca 1927 roku sformułował wniosek, ażeby wszystkie 3 
gminy (tj. Istebna, Jaworzynka, Koniaków,) wystosowały prośbę o przeprowadzenie kolei z Wisły 
do Istebnej. Z tą propozycją zamierzał wystąpić w Wojewódzkim Wydziale Komunikacyjnym 
w Katowicach. Połączenie kolejowe Istebnej z Wisłą spowodowałoby znaczny rozwój turystyki 
w beskidzkich górach. Członkowie wydziałów gminnych Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej zdali 
sobie z tego sprawę i na kolejnym posiedzeniu w 1927 roku, gdzie głównym tematem była budowa 
kolei Wisła -  Istebna -  Milówka, wyrazili swoją zgodę na realizację projektu12.

Tymczasem budowa trwała. W roku 1929 otwarto kolejny tor w Wiśle, odbyło się uroczyste jego 
poświęcenie przez katolickiego proboszcza (ks. E. Grima), który po krótkim przemówieniu po
święcił tor13. W 1932 kolej została przedłużona do Wisły Głębiec14.

Był to ostami odcinek, w którym realizacja budowy jawiła się jako możliwa. Dalej bowiem za
czynał się górzysty teren, gdzie konieczna była budowa tunelu. Mimo usilnych starań ks. Grima 
w Województwie, przedsięwzięcie to nie zostało podjęte. Z relacji mieszkańców dowiedziałem się, 
iż problem przy budowie tunelu polegał na znajdujących się w górzystej Kubalonce źródłach wod
nych, które spowodowałoby zalanie pobliskiej Wisły. Do budowy tunelu prawdopodobnie zabierali 
się i hitlerowscy Niemcy, lecz i to zamierzenie zostało zaniechane.

Następnym wielkim przedsięwzięciem było uczynienie z Istebnej w okresie międzywojennym 
uzdrowiska na wzór szwajcarski. Plan budowy uzdrowiska Istebna-Zaolzie powstał już 1924 roku. 
Stworzyć miano sanatoria, hotele kuracyjne, wypoczynkowe i wille w odrębnym ogrodzie-mieście. 
Zleceniodawcą był Adam Mickiewicz -  przemysłowiec z Warszawy, a projektantem architekt 
z Lucerny, prezes szwajcarskich hotelarzy Emil Vogt15. Projekt ten miał także poparcie wojewody 
Grażyńskiego. Jego koncepcja to przede wszystkim urządzenie na Złotym Groniu (góra leżąca 
w samym sercu Istebnej) wspomnianego już wyżej miasta-ogrodu16.

Początkowe plany wojewody nie zostały zrealizowane. Grażyński, rozkochany w górskiej Isteb
nej, postawił na inną koncepcję. Była to budowa w Istebnej-Kubalonce sanatorium przeciwgruźli
czego17. Kompleks sanatoryjny miał powstać dla upamiętnienia 10 rocznicy odbudowy państwa 
Polskiego18 jako dar dla Śląska. W tym celu Sejm Śląski przeznaczył na budowę kwotę wysokości 
1500 000 zł. Kwotę zaciągnięto z pożyczki zagranicznej. W dniu 1 lipca 1928 roku, Śląska Rada 
Wojewódzka z upoważnienia Sejmu Śląskiego (1 VI 1928 r.) zaciągnęła w bankach amerykań
skich, kredyt wysokości 11 200 000 dolarów. Kredyt ten miał być spłacany półrocznymi ratami 
w ciągu 30 lat. Przeznaczony był w dużej mierze na inwestycje wojewódzkie, w tym na budowę 
sanatorium w Istebnej19.

Budowa trwała od 1929 r. do 1937 roku. Już 1 sierpnia 1936 roku zakład został uruchomiony. 
Pierwsi kuracjusze pojawili się 20 kwietnia 1937 roku. Uchwałą Sejmu Śląskiego z dnia 25 stycz
nia 1937 roku, zakład przyjął nazwę: „Wojewódzki Zakład Leczniczo-Wychowawczy, im. Józefa 
Piłsudskiego”20. Po wojnie od 1945 roku sanatorium wznowiło swą działalność i zapewniło lecze

12 A P Ciesz., Akta Gminy Istebna (1926-1933), sygn. 2.
13 Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, (dalej A A Kat.). Akta Ogólne, Istebna T. II (1926-1978). List Wikariusza 

Generalnego do ks. E. Grima, Katowice 18 VII 1929.
l4K . N o w a k ,  Dzieje..., s. 112.
15 W. I w an  e k , Zameczek na zadnim Groniu, „Kalendarz Cieszyński” 1998, s. 154.
16 M.K. I m i e 1 s k a , Jegomość..., s. 100.
17 W. I w a n e k, Zameczek..., s. 154.
18 Archiwum Państwowe w Katowicach (dalej A P Kat.). Akta Urzędu Województwa Śląskiego w Katowicach 1922-1939 

(U W Śl), sygn. 536.
19 H. R e c h o w i c z, Sejm Śląski 1922-1939, Katowice 1971, s. 168-169.
20 AP Kat., U W Śl., sygn. 536.
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nie ok. 150 dzieciom chorym na gruźlicę21. Budowa tego kompleksu dała pracę wielu parafianom 
ks. Grima, umożliwiając tym samym poprawę ich bytu materialnego.

Inną istotną sprawą była budowa szkoły w Istebnej. Komisja Wojewódzka przebywająca 
w Istebnej orzekła, że należy wybudować odpowiedni budynek. Na posiedzeniu 2 kwietnia 1935 
roku ustalono miejsce budowy na Dzielcu w Istebnej. Życzeniem wojewody Grażyńskiego było, 
by nowo wybudowaną szkołę nazwać im. ks. Józefa Londzina. Proponowano również Grażyń
skiemu, aby szkołę w Istebnej nazwać jego imieniem, lecz wojewoda zrezygnował z tej propozycji. 
Szkołę nazwano imieniem ks. J. Londzina22.

W jak dobrych stosunkach żył ks. Emanuel Grim z wojewodą Śląskim może świadczyć m.in. ta
ki oto fakt: ks. Grim w latach 1928-1929 podjął się remontu i rozbudowy kościoła23 w Istebnej. 
Remont, rozbudowa, nowe malowidła na sklepieniach drogo kosztowały. Jedną ze znanych osobi
stości, która pomogła ks. Grimowi przy restauracji kościoła, był wojewoda śląski dr M. Grażyński. 
Ksiądz podkreślał to przede wszystkim w liście do bp. A. Lisieckiego z dnia 29 kwietnia 1930, 
w którym pisał:

Proszę łaskawie o poświęcenie nowo dobudowanej części kościoła, głównego ołtarza [ ...]  oraz pro
szę o łaskawe zezwolenie aby zaprosić na tę uroczystość P. Wojewodę, który okazał się bardzo po
mocny przy pracach24.

Prawdziwą próbę przyjaźń ta przeszła w 1935 roku. W tym roku Grim opuścił parafię istebniań- 
ską, gdyż otrzymał w zarządzanie probostwo w Skoczowie25. Zły stan zdrowia, niemożność przy
zwyczajenia się do nowej placówki powoduje, że popada w depresję. Wojewoda śląski interwe
niuje w 1936 roku u biskupa katowickiego, podkreślając, że Grim zachorował poważnie na płuca. 
Wojewoda dr Grażyński w liście do bp. S. Adamskiego pisał:

Ks. Grim zachorował poważnie na płuca [ ...]  lekarz zalecił pobyt w górach. Proszę aby ks. Grim 
wrócił na dawną posadę do Istebnej, gdzie są  dogodne warunki do kuracji26.

Kontakty ks. Emanuela Grima z wojewodą M. Grażyńskim zaowocowały wieloma pomysłami, 
w dużym stopniu skorzystała z tego Istebna. Do dzisiaj mieszkańcy Istebnej z prawdziwym sza
cunkiem mówią o wojewodzie Grażyńskim.

Równocześnie i do dzisiaj najstarsi mieszkańcy Istebnej pamiętają prezydenta I. Mościckiego 
spacerującego po istebniańskich graniach.

W dniu ł czerwca 1926 roku Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Polski profesora 
Ignacego Mościckiego27. Nowy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako jeden z nielicznych doce
nił waloiy krajobrazowe Beskidu Śląskiego, a w szczególności z prawdziwą pasją uczestniczył 
w polowaniach w cieszyńskich lasach, bywając często w zameczku myśliwskim pod Kubalonką28.

Zameczek myśliwski został postawiony na miejscu dawnego drewnianego dworku. W 1907 roku 
władze Cieszyńskiej Komory przystąpiły do wystawienia drewnianego pałacu myśliwskiego na 
tzw. Zadnim Groniu (miejsce obecnego zameczka prezydenta RP). W 1909 wystawiono obok 
drewnianą kapliczkę. Nowo wybudowany pałacyk w 1915 gościł znakomite osobistości. Gośćmi 
arcyksiężnej Izabeli byli: cesarz niemiecki Wilhelm II, gen. Hindenburg oraz ostatni cesarz austro-

21 AA Kat., Akta Lokalne (AL), Istebna T. IV (1926-1987). List ks. E. Grima do kurii biskupiej, Istebna 6 XI 1945.
22 AP Ciesz., Akta Gminy Istebna (1934-1938), sygn. 3.
23 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV, Województwo Katowickie, red. I. R e j d u c h - S a m k o w a  i J. S a m e k ,  

z. 3: miasto Cieszyn i powiat Cieszyński, Warszawa 1974, s. 83.
24 AA Kat., Akta Personalne (AP) Emanuel Grim. List ks. E. Grima do bp. A. Lisieckiego 2 9 IV 1930.
25 Tamże. AL,., Istebna T. IV (1926-1987). Protokół 8 IV 1935.
26 Tamże. AP. List wojewody śląskiego dr M. Grażyńskiego do bp. St. Adamskiego, Katowice 15 VII 1936.
27 Dzieje Polski, red. J. To p o  1 ski ,  Warszawa 1981, s. 696.
28 K. N o w a k, Dzieje..., s. 112.
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-węgierski, Karol I, z gen. Conradem von Hotzendorfem. Zwrotną datą w historii zameczku stał się 
rok 1927- Decyzja Sejmu Śląskiego i ówczesnego wojewody Michała Grażyńskiego zakładała, iż 
drewniany dworek ma zostać wyremontowany i przeznaczony na siedzibę prezydentów RP. Sejm 
Śląski przeznaczył na remont 190 tys. złotych. Prace rozpoczęto od razu, gdyż datę przyjazdu pre
zydenta wyznaczono na dzień 15 I 1928. Wybuch pożaru z 23/24 grudnia spowodował, że dworek 
spłonął całkowicie. Obecnie znajdują się tam garaże, a nowy gmach zameczku wznosi się nieco

. -29wyżej .
Wielką wagę do pobytu prezydenta I. Mościckiego w Beskidach przywiązywał ks. Emanuel 

Grim. Siedziba prezydenta znajdowała się blisko Istebnej. Ze względu na niewielką odległość na 
niedzielne msze uczęszczał prezydent I. Mościcki do kościoła w Istebnej. Grim, podejmując się re
stauracji kościoła w 1929, pragnął utrwalić pobyt prezydenta w Istebnej. Freski, jakie zostały na
malowane przez Jana Wałacha (1884-1979) i Ludwika Konarzewskiego (1885-1954) w kościele 
przedstawiająm.in. postaci prezydenta I. Mościckiego i wojewody M. Grażyńskiego.

Ludwik Konarzewski oraz Jan Wałach należeli do najwybitniejszych artystów Beskidu Śląskie
go, na stałe mieszkających w Istebnej. Ludwik Konarzewski urodził się 18 sierpnia 1885 roku 
w Wilanowie. Po ukończeniu gimnazjum w 1904 roku wstąpił do ASP w Warszawie. W roku 1905 
z powodu działalności rewolucyjnej przeniósł się do Krakowa. Studia na ASP w Krakowie konty
nuował do 1910 roku. Tam poznał Jana Wałacha z Istebnej. W roku 1912 Jan Wałach zaprosił ko
legę ze studiów, Ludwika Konarzewskiego, do Istebnej na swoje wesele. Tam Konarzewski poznał 
siostrę Wałacha, Jadwigę. W dniu 8 lipca 1914 roku odbył się ślub Konarzewskiego z Jadwigą 
Wałach. Okres pierwszej wojny Konarzewski spędził Rosji. W roku 1920 wrócił do kraju. 
W Istebnej Konarzewski współpracował ze swoimi najbliższym przyjacielem ze studiów, isteb
niańskim malarzem, rzeźbiarzem i grafikiem, Janem Wałachem (ur. 8 sierpnia 1884 w Istebnej 
w rodzinie góralskiej)30.

To właśnie ci artyści, Ludwik Konarzewski i Jan Wałach, najbliżsi przyjaciele ks. Emanuela 
Grima, byli twórcami przepięknych fresków z 1929 roku w kościele w Istebnej.

Prace malarskie według projektów Jana Wałacha powstały w 1929 roku na zlecenie ks. Emanu
ela Grima. Zaraz po zatwierdzeniu projektów przystąpiono do ich wykonania. Freski ukończono po 
upływie pół roku. Obok artystów, Ludwika Konarzewskiego (projekt rzeźby w kościele) i Jana 
Wałacha, wykonawcami byli również ich uczniowie.

Freski wykonane w absydzie prezbiterium przedstawiały obraz Chrystusa Króla i Matki Boskiej, 
trzymającej polskie godło z orłem w koronie. Wśród adorujących Chrystusa artysta umieścił posta
cie dostojników kościelnych oraz polityków: „biskupa St. Adamskiego, prymasa A. Hlonda, pre
zydenta I. Mościckiego, wojewodę śląskiego M. Grażyńskiego”. W centralnym miejscu ołtarza 
umieszczono obraz Chrystusa Dobrego Pasterza, dzieło Jana Wałacha. Inne ciekawe fragmenty 
wystroju kościoła, to m.in. jedna ze scen na sklepieniu, która przedstawia wizję sądu ostatecznego. 
W pobliżu organów, w scenie spowiedzi powszechnej artysta, Jan Wałach, przedstawił siebie sa
mego. W tym miejscu znajdują się również postacie dwóch aniołów w ludowych strojach grają
cych na instrumentach ludowych. Warte podkreślenia jest, że po prawnej stronie ołtarza znajduje 
się specjalne miejsce dla prezydenta -  tron z wizerunkiem srebrnego orła w koronie31.

Spotkanie prezydenta RP z księdzem Grimem nastąpiło w sierpniu 1931 roku. Otóż w tym roku 
w Istebnej żołnierze (ponad 1 000 osób) uczestniczyli w manewrach potowych, w czasie których

29 W. I w an  ek, Zameczek..., s. 154-156.
30 W. I w a n e k, Ludwik Konarzewski w 100 lecie urodzin. „Kalendarz Beskidzki” 1986, s. 141-142. Szerzej na temat Lu

dwika Konarzewskiego: Z. S zp  o k, Saga rodu Konarzewskich, „Kalendarz Beskidzki” 1988, s. 160—164; B.S. R o z m u s, 
Wśród buków, sztuki i przeszłości, „Kalendarz Cieszyński” 1998, s. 131-132; S. O c z ko, Jan Wałach symbol przywiązania 
do tradycji, „Kalendarz Beskidzki” 1978, s. 110-111. Patrz także: Artysta z Istebnej. „Kalendarz Beskidzki” 1988, s. 40.

31 M. M i c h a 1 e k. Maszynopis sporządzony na podstawie rozmowy, z mgr Barbarą Wałach, s. 1 (córka Jana Wałacha).
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skupiano przede wszystkim uwagę na ostrym strzelaniu. Z tej okazji, 15 sierpnia 1931 roku (rocz
nica „Cudu nad Wisłą”) została odprawiona msza św. połowa przez ks. Grima w obecności prezy
denta i ćwiczących żołnierzy32.

Emanuel Grim spotkał się również, z prezydentem Ignacym Mościckim w dniu 22 sierpnia 1937 
roku. Wówczas to w obecności prezydenta i dostojnych gości odbyła się uroczystość poświęcenia, 
wspomnianego już wyżej nowo wybudowanego sanatorium przeciwgruźliczego. Uroczystości po
święcenia oraz okolicznościowe przemówienia, były wówczas transmitowane przez rozgłośnię ra
diową na całą Polskę33.

Mimo usilnych starań nie mogłem znaleźć wielu materiałów mówiących, kiedy i w jakich oko
licznościach doszło do spotkań ks. Emanuela Grima z prezydentem RP. Wspomniane już przeze 
mnie polowania oraz okolicznościowe uroczystości i msze były chyba jedyną okazją do kontaktów. 
Mogły się one odbywać również podczas Święta Gór organizowanego w pobliskiej Wiśle. Prezy
dent Ignacy Mościcki w obecności najdostojniejszych władz rządowych uczestniczył w uroczysto
ściach jako gość honorowy.

Organizacją reprezentacyjnych polowań kierował zarząd Lasów Państwowych z siedzibą w Cie
szynie. Gospodarzem polowania był zawsze prezydent. Najlepszą zaś porą na urządzanie tego ro
dzaju imprez były miesiące: październik i listopad. Polowania trwały trzy dni. Prezydent przyjeż
dżał samochodem wprost z Warszawy do zameczku w Wiśle-Kubalonce. Ilość myśliwych wyno
siła ok. 15 osób, zaś w polowaniach uczestniczyli: marszałek Edward Śmigły-Rydz, gen. Tadeusz 
Kasprzycki, gen. Kazimierz Sosnkowski, minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, b. premier Janusz 
Jędrzejewicz, ambasadorowie St. Zjedn. -  Dexel Biddle, Anglii -  Kenard, Niemiec -  von Moltke, 
poseł Węgier -  de Hory i Czechosłowacji -  Slavik. Ostatnie reprezentacyjne polowanie w cieszyń
skich lasach odbyło się w 1938 roku34 wówczas z pewnością ksiądz Grim z Prezydentem mógł 
spotkać się ostatni raz.

W chwili wybuchu drugiej wojny światowej Grim zmuszony był do ucieczki z Istebnej. Ukrywał 
się na Podhalu, gdzie działał w konspiracji; pomagał w wystawianiu fałszywych aktów urodzenia. 
W roku 1945 po zakończonych działaniach wojennych, wrócił do Istebnej. Okres powojenny to 
czarna karta w życiorysie Grima. Stał się on zwolennikiem systemu komunistycznego. Popierał już 
innego prezydenta tym razem, Bolesława Bieruta. Należał do księży patriotów, był bohaterem kro
nik filmowych. Udzielił wywiadu „Trybunie Robotniczej” 10 września 1949 pt. Każdy obywatel 
ma dostęp do sakramentów św., w którym to ukazuje się wizerunek Grima jako zwolennika komu
nistycznego systemu.

Czy Grim padł ofiarą manipulacji komunistów? Czy był tajnym współpracownikiem UB?. Nale
żałoby przeprowadzić dogłębne badania tego zgadnienia. Okres intensywnej działalności społecz
no-politycznej Grima przypada na lata międzywojenne. Zaś przyjaźń Grima z wojewodą Grażyń
skim wiele dała górskiej Istebnej. Grim zawsze stawiał dobro Istebnej jego ukochanej ziemi na 
pierwszym miejscu.

32 29. AA Kat., Akta Ogólne, Istebna T. II (1926-1978). List ks. E. Grima do kurii biskupiej, Istebna 9 V III1931.
33 AP Kat., U W Śl., sygn. 536.
34 J. G ó rn  i a k, Reprezentacyjne Polowania, „Kalendarz Cieszyński” 1986, s. 69-70.
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Priester Emanuel Grim und seine Bekanntschaft mit dem Prasidenten Ignacy Mościcki 
und dem schlesischen Woiwoden Dr. Michał Grażyński

Z u s a m m e n f a s s u n g

Emanuel Grim, Lyriker, Dramaturg und Politiker. In den Jahren 1917-1950 war er Pfarrer in Istebna. Erhateng 
mit dem schlesischen Woiwoden Dr. Michał Grażyński und dem Prasidenten Ignacy Mościcki mitgearbeitet. Er hat 
auch die Investitionen in Istebna initiiert. In der Zwischenkriegszeit war er Befurworter der Politik von Józef 
Piłsudski. Er war auch in Parteistrukturen von NChZP beteiligt, zuerst ais Vorsitzender des Hauptrates und dann ais 
stellvertretender Vorsitzende. Im Jahre 1938 wurde er zum Vizevorstand der Partei der Nationalen Vereinigung (Obóz 
Zjednoczenia Narodowego) gewahlt. Seine Parteitatigkeit ermóglichte ihm Mitglied des Hauptrates in der Woiwodschaft zu 
werden (Wojewódzka Rada Narodowa). Im Jahre 1939 musste er im Tatravorland (Podhale) im Versteck bleiben, wo er im 
Untergrund tatig war. Nach dem 2. Weltkrieg wurde er Anhanger des kommunistischen Systems und arbeitete zusammen mit 
Bolesław Bierut zusammen. Er ist im Jahre 1950 gestorben und wurde in Istebna beerdigt.



M A Ł G O R Z A T A  G W A D E R A

K s i ę g o z b i ó r  S e m i n a r i u m  N a u c z y c i e l s k i e g o  w P s z c z y n i e  
( 1 9 2 2 - 1 9 3 7 )  j a k o  z a p l e c z e  d z i a ł a l n o ś c i  n a u k o w e j

Biblioteki pedagogiczne, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym, stanowią ele
ment systemu oświatowego, który determinuje ich funkcje społeczne. Ogólne zadania placówki te
go typu określono następująco:

służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców lub innych pra
cowników pedagogicznych i oświatowych, prowadzi działalność biblioteczną niezbędną w procesie 
kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr pedagogicznych, umożliwia prowadzenie prac nauko
wo-badawczych, stwarza warunki do rozwoju życia umysłowego i kulturalnego nauczycieli1.

W okresie międzywojennym podstawowe cele gromadzenia księgozbiorów pedagogicznych 
określała ówczesna koncepcja kształcenia i wychowania (narodowego i państwowego)2, a także 
wzór osobowy nauczyciela-wychowawcy, animatora życia kulturalnego i społecznego, twórcy 
i badacza3. Wśród założeń ogólnie przyjętych ideałów wychowawczych podkreślić należy kształ
towanie twórczej postawy wobec świata, samodzielności w myśleniu i działaniu, poznawanie do
robku naukowego i kulturalnego oraz kształtowanie poczucia łączności Śląska i Polski.

Wśród bibliotek pedagogicznych okresu międzywojennego wyróżnić można biblioteki pedago
giczne urzędów centralnych (Centralna Biblioteka Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego założona w 1917 r., Centralna Biblioteka Pedagogiczna przy Zarządzie 
Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego powstała w 1934 r.), centralne biblioteki pedago
giczne przy inspektoratach poszczególnych okręgów szkolnych oraz biblioteki w zakładach kształ
cenia nauczycieli -  seminariach nauczycielskich, a następnie liceach pedagogicznych4.

Księgozbiory w szkołach średnich kształcących nauczycieli spełniały wspomniane wcześniej 
funkcje dydaktyczno-edukacyjne oraz kulturotwórcze -  wychowawcze i naukowe5. W śląskich 
seminariach przy ich pomocy podejmowano różnorakie formy działalności naukowej. Można 
wśród nich wyodrębnić badania prowadzone przez nauczycieli wespół z uczniami seminariów jako 
element pracy dydaktycznej oraz będące ich efektem publikacje.

Znaczący przykład samodzielnych badań naukowych realizowanych za pomocą księgozbioru, 
stanowi inicjatywa uczniów i nauczyciela Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie -  Konstan

1 Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Wychowania” 1976 nr 4 
poz. 26.

2 Zob. m.in. M. L i p o w s k a ,  Koncepcje wychowania w polskich programach szkolnych okresu międzywojennego, „Roz
prawy z Dziejów Oświaty”, red. Ł. K u r d y b a c h a T .  12, Wrocław 1969, s. 1-47

3 Zob. m.in. H. R a d l i ń s k a ,  Książka wśród ludzi, Warszawa 2003; l . L e p a l c z y k ,  Pedagogika biblioteczna Heleny 
Radlińskiej, Łódź 1974.

4 Problem polskich bibliotek pedagogicznych okresu międzywojennego nie doczekał się jak dotąd odrębnego opracowania. 
Zob. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław 1976, s. 183; Z. W i s k o n 11 o w a, Biblioteki peda
gogiczne kuratoriów okręgów szkolnych. „Przegląd Biblioteczny” R. XI (1937), s. 161-167; Całokształt zagadnień związa
nych z funkcjonowaniem księgozbiorów pedagogicznych w zakładach kształcenia nauczycieli województwa śląskiego oraz 
biblioteki Instytutu Pedagogicznego w Katowicach zawarto w pracy: M. G w ad  era,  Polskie księgozbiory pedagogiczne 
w województwie śląskim w latach 1922-1939 (w druku).

5 Zob. M. G w a d e r a ,  Polskie księgozbiory pedagogiczne w województwie śląskim...
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tego Sobolskiego, przedstawiona w pracy jego autorstwa, pt. Wpływ monograficznych opisów miej
scowości śląskiego regionu na pogłębienie praktyki pedagogicznej kandydatów do zawodu nauczy
cielskiego6.

Publikacja dra Konstantego Sobolskiego -  nauczyciela przedmiotów pedagogicznych w semina
rium pszczyńskim7 jest raportem z badań pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, et
nograficznych i kulturowych podjętych przez uczniów zakładu, zasięgiem swym obejmujących ob
szar Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Działania badawcze zaowocowały opracowaniem monogra
ficznych opisów 48 miejscowości śląskich. Prace te złożono w Dyrekcji Zakładu. Opracowano 
monografie: Wisły, Wisły-Czamej, Istebnej-Zaolzia, Ustronia-Dobka, Wisły-Jawomika, Kaniowa, 
Czechowic, Pszczyny Rydułtów, Goczałkowic-Zdroju, Bronowa, Chybia, Zabłocia, Drogomyśla, 
Nowej Wsi, Wiłkowyj, Zabrzegu, Ligoty, Poręby, Radostowie, Dziedzic, Jawiszowic, Rybnika, 
Starej Wsi, Michałkowie, Popielowa, Wyrów, Lubomii, Wielopola, Ustronia, Zebrzydowic Dol
nych, Wartogłowca, Łazisk Średnich, Gierałtowic, Chwalowic, Czułowa, Chorzowa-Miasta, Ob
szar, Pszowa, Zabłocia, Jastrzębia Górnego, Cieszyna, Suchej, Katowic, Tarnowskich Tarnowskich 
Gór, Sosnowca, Złoczewa i Chebzia8.

Dane zawarte w opisach służyły następnie kandydatom do konstruowania miesięcznych planów 
dydaktyczno-wychowawczych9, ponieważ celem omawianego przedsięwzięcia było uświadomie
nie przyszłym nauczycielom tzw. zasady środowiskowej w podstawowej pracy pedagogicznej. Za
kładała ona włączenie do treści i konstrukcji realizowanego materiału specyficznych potrzeb róż
nych środowisk. Jako typowe zostały wyróżnione ośrodki miejskie, wiejskie i robotniczo- 
-przemysłowe województwa śląskiego10. W rozważaniach uwzględniano ich specyficzne problemy 
ekonomiczne i kulturalne, które obejmowały bardzo szeroki wachlarz zagadnień szczegółowych.

Podstawą do badań uczniowskich, obok praktyk realizowanych w szkołach omawianych miej
scowości, były publikacje z danej dziedziny życia społecznego, zarówno wydawnictwa zwarte, jak 
i periodyki.

Wśród 31 naukowych pozycji zwartych, które wykorzystano i opisano, aż 17 wydał Instytut Ślą
ski w Katowicach11. Opracowania te dotyczyły: stosunków handlowych12, działań samorządu te
rytorialnego13, geografii i przyrody Śląska14 -  w tym bogactw naturalno-przyrodniczych i ich zna
czenia dla gospodarki15, historii, kultury, oświaty i szkolnictwa16, kultury muzycznej i folkloru lud

6K. S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów miejscowości śląskiego regionu na pogłębienie praktyki pedagogicznej 
kandydatów do zawodu nauczycielskiego, Pszczyna 1937.

7 Tamże, s. [3]; Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Pszczynie. Sprawozdanie z wizytacji 1935/36. WAP Katowice 
UWŚ1 -  O P - 941, s. 8

8 K , S o b o l s k i :  Wpływ monograficznych opisów..., s. 32.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
12 L. Ko c z y ,  Związki handlowe Wrocławia z  Polską do końca XVI w, Katowice 1936; A. S z c z e p a ń s k i ,  Kierunki 

eksportu śląskiej produkcji przemysłowej, Katowice 1937; Cyt. za K, S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów..., s. 5.
13 S. K a u f m a n ,  R. M a r y n i a r c z y k ,  Roboty publiczne w województwie śląskim, Katowice 1937; Cyt. za K. S o - 

b o 1 s k i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 6.
14 W. N e c h a y ,  Śląsk jako region geograficzny, Katowice 1935; W. M a r c h a c z ,  Krajobraz Śląska Polskiego 

(z uwzględnieniem przyległych krain), Katowice 1936; cyt. za K. S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów..., s. 7.
15 M. K s i ą ż k i e w i c z ,  Zarys geologii Śląska, Katowice 1936; E. G ó r k i e w i c z ,  Postępy górnictwa węglowego na 

Śląsku za czasów polskich, Katowice 1935; W. K u c z e w s k i, Postępy hutnictwa żelaznego na Śląsku za czasów polskich, 
Katowice 1935; S. P i a s e c k i, Postępy przemysłu cynkowego na Śląsku za czasów polskich, Katowice 1936; B. G i z i ń - 
s k i, Postępy przemysłu chemicznego na Śląsku za czasów polskich, Katowice 1937; Cyt. za K. S o b o l s k i ,  Wpływ mono
graficznych opisów..., s. 7.

16 W. O g r o d z i ń s k i ,  Związki duchowe Śląska z  Krakowem na przełomie wieków XVIII i XIX, Katowice 1935; Cyt. za 
K. S o b o 1 s k i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 10.
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ności śląska17. Pod hasłem „Pieśń śląska dźwignią uświadomienia narodowego” autor projektu re
lacjonuje:

Celem gruntowniejszego zorientowania się w  śląskim pieśniarstwie ludowym i jego najcharaktery- 
styczniejszych właściwościach zaznajomiono się z poglądami Józefa Reissa na temat pieśni śląskiej, 
zamieszczonymi w  48 numerze „Wiadomości Literackich” z  dnia 15 listopada 1936 roku i w pracy pt. 
„Socjologiczne podłoże śląskiej pieśni ludowej” wydanej w Katowicach w 1935 r., jako też oparto się 
na cennych zbiorach piosenek śląskich Zygmunta Glogera, Łukasza Walisa górnika spod Bytomia, 
którego rękopisy wydaje obecnie Polska Akademia Umiejętności i wydawnictwach wielu współcze
snych polskich muzykologów18.

Przy analizie zagadnień dotyczących architektury śląskiej, zwłaszcza budownictwa drewnianego, 
cenną pomocą okazały się dwa wydawnictwa: Romana Jakimowicza Kultura śląska w zaraniu 
dziejów w świetle wykopalisk oraz Józefa Kostrzewskiego Przedhistoryczne związki Śląska z resztą 
ziem polskich^.

Wiadomości odnoszące się do związków łączących Śląsk z Polską w poszczególnych okresach 
historycznych, uzupełniano treścią czerpaną z następujących rozpraw wydanych przez Instytut Ślą
ski: Władysława Dzięgiela Król polski Zygmunt In a  Śląsku. Szkic historyczny i Karola Piotrowicza 
Plany rewindykacji Śląska przez Polskę pod  koniec średniowiecza z 1936 r. oraz Józefa Skoczka 
Stosunki kulturalne Śląska ze Lwowem w wiekach średnich, opublikowanej rok później^0.

Do zagadnień kulturalnych, na które zwrócono w badaniach szczególną uwagę należało pozna
nie lokalnej przeszłości w powiązaniu z dziejami Polski. Niezastąpionym źródłem wiedzy na ten 
temat okazała się Monografia miasta Pszczyny Ludwika Musioła21. Informacje zawarte w tym 
opracowaniu wzbogaciły materiał programowy nauczania historii i geografii. W pracach nad jego 
konstruowaniem wykorzystano m.in. dane o stanie oświaty i kultury w dawnej Pszczynie i świadec
twa jej rozwoju, do któiych niewątpliwie należał XVI wieczny księgozbiór prywatny obywatelki 
miasta, którego zawartość -  24 księgi, właścicielka uwzględniła w zapisach testamentowych22.

Podkreślanie wartości artystycznej zabytków historycznych kultury duchowej i materialnej Ślą
ska, także dążeń i prac najwybitniejszych postaci z nim związanych, stało się dla uczniów jednym 
z elementów realizacji zasady środowiskowej w kształceniu dziecka. Byłoby to niemożliwe bez 
odpowiedniego materiału badawczego, który jak podaje ich nauczyciel: „starano się znaleźć w ilu
stracjach, lekturze i przy obserwacji zabytków”23.

Znaczenie czytelnictwa w rozwoju psychologicznym człowieka doceniali sami kandydaci, pro
wadząc badania nad dziećmi okręgów fabryczno-kopalnianych24. Niezbędnym dla kontynuowania 
badań okazywała się znajomość gwary, jak również pozytywny do niej stosunek, którego formo
wanie mogło się odbyć tylko drogą rzetelnej znajomości historii języka polskiego. Dużą pomocą 
w pracach badawczych nad śląskimi właściwościami językowymi był zarys wszystkich dialektów 
śląskich prof. Kazimierza Nitscha z 1909 r., prace Feliksa Steuera o dialekcie Sulkowa (wsi za Ra
ciborzem) i Geneza dialektu śląskiego Zdzisława Stiebera wydane w r. 1934. W gruntowym roze
znaniu w staropolskich cechach języka młodzieży śląskiej oraz wykrywaniu germanizmów i cze-

17 A. M u s i o l, F. S a c h s e, Tańce z powiatu rybnickiego z rysunkami Pawła Stellera; przedmową prof. dra Józefa Reis
sa. Pierwszy zeszyt tańców śląskich, Katowice 1937; Cyt. za: K. S o b o  1 sk  i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 17.

18 K. S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów..., s. 24.
19 Cyt. za K. S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów:.., s. 24,
20 Tamże, s. 29.
21 K. S o b o 1 s k i, Wpływ monograficznych opisów.... s. 8-9; Zob. L. M u s i o 1, Monografia miasta Pszczyny, Pszczyna

1936.
22 Cyt. za K. S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów..., s. 10.
23Tamże, s. 11.
24 Tamże, s. 14.
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chizraów, jak również przywracaniu polskich brzmień zmienionym nazwom znów niezastąpioną 
pomocą warsztatową okazały się książki naukowe. Były to m.in. Eugeniusza Trzaski Gwara 
i wpływy obce w języku uczniów szkół śląskich oraz Ludwika Musioła Zniemczone nazwy miejsco
wości na Śląsku25.

Znajomość cech lingwistycznych języka zbiorowości badanej otwierała drogę do badań psycho
logicznych, pogłębionych i twórczych. Był to obszar szczególnych zainteresowań naukowych ko
ordynatora całego programu nauczyciela seminarium -  dra Konstantego Sobolskiego i to jego pu
blikacje wspomagały poczynania uczniów. Tytuły dzieł wskazują wyraźnie specyfikację środowi
skową pól badawczych. Są to Dziecko wsi śląskiej (1935), Cechy psychiczne młodzieży ośrodków 
robotniczo-przemyslowych województwa śląskiego (1935), Charakterystyka psychologiczna typów 
antropologicznych występujących na Śląsku (1937), Fizyczno-psychologiczna charakterystyka kla
sy doświadczalnej Instytutu Pedagogicznego w Katowicach pod kątem rasowego zróżnicowania 
(1930)26. Dwa ostatnie opracowania posłużyły jako wyjściowe do analizy psychologicznej ludności 
śląskiej z uwzględnieniem zagadnień etnicznych.

Rezultaty badań przeprowadzonych przez kandydatów seminarium w Pszczynie okazały się nie
zgodne z dotychczas obowiązującymi wynikami dotyczącymi poziomu rozwoju umysłowego dzie
ci śląskich (poprzednie oceny sformułowane przez Józefa Pietera były zaniżone). Omawiane prace 
badawcze pozwoliły wyciągnąć nowe wnioski i wzbogaciły stan badań nad poziomem inteligencji 
dzieci śląskich27.

Studium psychologiczne wraz z wnioskami dotyczącymi mentalności było także rezultatem za
interesowań literaturą ludową i twórczością literacką na Śląsku. Jak podaje K. Sobolski:

Bogaty świat baśni, bajek i legend krążących wśród tutejszego ludu szczególnie górników wykorzy
stywano (w opisach i w  konstruowanych planach rozkładu materiału naukowego), najczęściej 
w związku z tematami ćwiczeń w  mówieniu, czytaniu i pisaniu na pierwszym szczeblu nauczania28.

Omawiając baśnie uczniowie seminarium posługiwali się opracowaniem językoznawczym pt. 
Powieści ludu polskiego na Śląsku Lucjana Malinowskiego (1869) oraz histoiyczną powieścią Jana 
J. Kowalczyka pt. Zbójnik- Opiekun29.

Badania nad twórczością literacką objęły „najwybitniejszych piewców życia ludu śląskiego”30, 
a więc takie postacie jak: Józef Lompa, Juliusz Ligoń, ks. Norbert Bończyk i ks. Rudolf Lubecki. 
Szczególną uwagę zwrócono na postać Jana Kupca z Łąki pod Pszczyną i wykorzystywanie 
w programach jego poematu pt. Cyganka, jak również omawiano twórczość literacką górnika Ka
rola Piecha z Zaborza, hutnika Michała z Bytomia, redaktora Franciszka Borysa „którzy w swych 
patriotycznych wierszach nawoływali do jedności i budzili ducha narodowego w masach robotni- 
czo-włościańskich ludu śląskiego31”, jak również Jana Jaronia z Olesna i Augustyna Świdra z Li- 
pin32. Ponadto za mające dużą wartość artystyczną i folklorystyczną uznane zostały opowiadania 
gwarowe Święta Barbara i skarbnik zabrzeski Ludwika Łakomego ze względu na to, że „charakte
ryzują duszę robotnika górnośląskiego, jego stosunek do ziemi rodzinnej i do pracy, jego zarad
ność, dzielność i przedsiębiorczość”33.

25 E. T r z a s k a ,  Gwara i wpływy obce w języku uczniów szkół śląskich, Katowice 1935; L. M u s i o ł, Zniemczone nazwy 
miejscowości na Śląsku, Katowice 1936; Cyt. z a K . S o b o l s k i ,  Wpływ monograficznych opisów..., s. 20-21.

26 K. S o b o 1 s k i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 12, 14,27.
27 Zob. K. S o b o  1 s k i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 12.
28 Tamże, s. 16.
29 Tamże, s. 18.
30 Tamże, s. 22.
31 Tamże.
32 Tamże.
33 Tamże, s. 23.
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Największy nacisk położono na znajomość twórczości poetów śląskich m.in. Adolfa Fierli i Jana 
Kubisza, ale przede wszystkim Gustawa Morcinka, „którego liczne powieści i opowiadania najle
piej zaznajamiają z duszą ludu śląskiego, życiem hut, kopalń i czarem Beskidu”34. Z autorów nie- 
śląskich zwrócono uwagę na dzieła Zofii Kossak-Szczuckiej, Poli Gojawiczyńskiej (Ziemia Elż
biety, Górnoślązaczka, Dziewczęta z Nowolipek), Emila Zegadłowicza, Macieja Wierzbińskiego 
i Feliksa Brodowskiego35. Ponadto analizowano książki: Dwadzieścia lat życia Zbigniewa Uniłow
skiego, Grypa szaleje w Naprawie Jalu Kurka i Orka na ugorze Jana Wiktora.

Utwoiy literackie, omówione krytycznie zaznajamiały kandydatów z realiami i stosunkami pa
nującymi na wsi i w mieście polskim, a zdobywane informacje uzupełniano badaniami uczniów 
przeprowadzanych w okręgach przedmiejskich i robotniczo-przemysłowych Śląska. W podsumo
waniach rezultatów badań środowiskowych, jak określił ich projektodawca: „dużą korzyść przy
niosło nam studium H. Radlińskiej na temat stosunku wychowawcy do środowiska społecznego”36.

Wszystkie wykorzystane w badaniach książki stanowiły dla uczniów seminariów wzór dla kon
struowania narzędzi badawczych -  kwestionariuszy do badań poszczególnych środowisk i ujęcia 
ich wyników w formy opracowania naukowego tj. opisu monograficznego.

Cenną pomocą naukową w czasie sporządzania tych monografii oprócz pozycji zwartych były 
też czasopisma. Uczniowie korzystali z artykułów opublikowanych m.in. w rocznikach „Zarania 
Śląskiego”, nielicznych numerach „Kuźnicy”, „Wiadomości Literackich” i „Chowanny”37.

Wykorzystanie w badaniach znaczącej liczby dzieł z tak wielu dziedzin wiedzy świadczy o ich 
obecności w księgozbiorach dostępnych kandydatom -  tj. biblioteki seminarium czy też w zbiorach 
prywatnych uczniów i nauczycieli. Trzeba tu podkreślić rolę publikacji, a więc i księgozbioru -  dra 
Konstantego Sobolskiego jako nauczyciela -  pedagoga i koordynatora podjętych prac badawczych.
O tym, że książki, które wymienia w swoim raporcie, rzeczywiście znajdowały się w seminaiyj- 
nych lub też prywatnych zbiorach jego pracowników świadczy fakt nieustannego podkreślania 
w tekście -  a nie w przypisach -  opisu merytorycznego i formalno-wydawniczego wykorzystanych 
wydawnictw. Autor zwraca uwagę na wydawcę38, miejsce wydania, serie wydawnicze. Podaje też 
zazwyczaj szczegółową lokalizację i roczniki, numery, daty utworów niesamoistnych wydawniczo, 
rodzaj pracy zbiorowej i informacje o osobie autora. Ponadto nieustannie podkreśla fakt korzysta
nia uczniów z tych dzieł, traktowanych jako podstawa działalności badawczej, jej pierwszy etap 
oraz punkt wyjścia do formułowania naukowych uogólnień39.

Bardzo szeroki jest zakres tematyczny podawanych publikacji, jak również ich rodzaj. Warsztat 
pracy badawczej obejmuje zarówno dzieła naukowe, popularnonaukowe, jak i literaturę piękną czy 
ludową. Zwraca uwagę fakt, że prawie wszystkie wydawnictwa naukowe to ówczesne nowości 
wydawnicze z lat 1935-1937, zwłaszcza prace Instytutu Śląskiego. Obok nich występują zbiory
o znaczeniu historycznym i naukowym zarazem, np. zarys dialektów śląskich Kazimierza Nitscha 
z 1909 r.

34 Wyrąbany chodnik, Chleb na kamieniu, Byli dwaj bracia. Zob. K. Sobolski, Wpływ monograficznych opisów..., s. 28.
35 Tamże, s. 23 i 28;
36 Mowa tu o publikacji Heleny R a d l i ń s k i e j  pt. Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z  peda

gogiki społecznej wy d. w 1935 r. Zob. I. L e p a l c z y k ,  Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej, Łódź 1974, s. 25.
j7 Np. T. Ł a c i a k ,  Dziecko robotnicze na tle środowiska przemysiowo-wielkomiejskiego, „Chowanna” R. V (1934), 

s. 411-419. Zob. K. S o b o 1 s k i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 15.
38 Np. Instytut Śląski, Instytut Pedagogiczny w Katowicach, zespól literacki „Przedmieście”, czy nakładcę -  Naszą Księ

garnię. Zob. K. S o b o 1 sk  i, Wpływ monograficznych opisów..., s. 12,17,21 i 28.
39 Wskazuje na to używanie następujących zwrotów: „na tle monograficznego opisu miasta Pszczyny”, „najwięcej mate

riału starano się znaleźć w ..., „omawiając [...] posługiwali się kandydaci ciekawąksiąMcą.. „zachęcając do [...] zapozna
no się z rozprawą...”, ,jego opis [...] wykorzystywali kandydaci...”, „nieliczne numery [...] były cenną pomocą w czasie 
opracowywania podjętych przez kandydatów opisów”..., „ celem gruntownego zorientowania się w [,..] zaznajomiono się 
z poglądami”, „skłoniłem ich [kandydatów] do przeczytania kilku najnowszych powieści polskich” czy „dużą korzyść przy
niosło nam studium (...]”. K. Sobolski, Wpływ monograficznych opisów..., s. 8,11, 18,20,22,23,24,29.
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Tematycznie dominują dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i folklorystyki, 
a w zakresie literatury pięknej -  twórczość o tematyce śląskiej. Obecność najnowszych publikacji 
naukowych obok wydawnictw historycznych świadczy o celowym doborze literatury i dobrej or
ganizacji gromadzenia bibliotek. Stan ten ukazuje jednocześnie ogromną wartość kulturową i na
ukową księgozbiorów seminaryjnych oraz ich znaczenie dla wspierania pracy wychowawczej i dy
daktycznej, w tym wypadku na przykładzie zakładu w Pszczynie. Biblioteka uczniowska tegoż 
seminarium liczyła w 1935 r. 1295 tomów, a w 1939 r. już jako biblioteka liceum pedagogicznego 
2156 tomów, w tym najwięcej powieści i nowel oraz dzieł pedagogicznych i ogólnohumanistycz- 
nych40.

W 1934 r. istniało na terenie województwa śląskiego 7 seminariów państwowych (żeńskie 
w Cieszynie, męskie w Bobrku przy Cieszynie, żeńskie w Mysłowicach, męskie w Pszczynie, żeń
skie w Nowej Wsi, męskie w Mysłowicach i męskie w Tarnowskich Górach). Łączna liczba ich 
zbiorów wynosiła 28 667 tomów41. Sieć tych bibliotek była jedną z największych instytucji kultu
rotwórczych województwa śląskiego. Księgozbiory pedagogiczne seminariów nauczycielskich, 
stanowiąc podstawę samodzielnej działalności uczniów -  przyszłych nauczycieli wniosły swój 
wkład w rozwój badań naukowych na Śląsku.

Der Buchbestand des Lehrerseminars in Pszczyna (1922 -1937) ais Basis der wissenschaftlichen Tatigkeit

Z u s a m m e n  f a s s u n g

Der Beitrag stellt die didaktisch-erzieherischen und wissenschafllich-kulturstiftenden Funktionen der Bibliotheken an 
Zentren der Lehrerausbildung in der Zwischenkriegszeit am Beispiel des staatlichen Lehrerseminars in Pszczyna dar. Es wird 
hier auch die Forschungsinitiative von Dr. Konstanty Sobolski und von seinen Schiilem dargestellt. Seine Abhandlung 
„Wpływ monograficznych opisów miejscowości śląskiego regionu na pogłębienie praktyki pedagogicznej kandydatów do 
zawodu nauczycielskiego” [Einfluss der monographischen Beschreibungen der schlesischen Orte auf die Vertiefung der 
padagogischen Erfahrung der kiinftigen Lehrer] ist ein Bericht iiber die padagogischen, soziologischen, ethnographischen und 
kulturellen Forschungen, die dem Konzept der Ausbildung eines neuen Lehrers in der Zwischenkriegszeit entsprochen haben.

Diese Forschungen fiihrten dazu, dass es 48 monographische Beschreibungen der Orte vom Oberschlesien und Teschener 
Schlesien vorbereitet wurden. Den Ausgangpunkt fur die Forschungen und wissenschaftliche Verallgemeinerungen bildeten 
Buchveroffentlichungen und Zeitschriften, Neuerscheinungen und wissenschaftliche Werke vom historischen Wert. Diese 
Publikationen betrafen Handelsbeziehungen, die Tatigkeit der regionalen Verwaltung, die Geographie und Naturkunde (hier: 
Bodenschatze) und ihre Bedeutung fur die Wirtschaft, Geschichte, Kultur, das Bildungs- und Schulwesen, die Musik und 
Folklore der Burger von Schlesien.

40 M. G w a d e r a ,  Polskie księgozbiory pedagogiczne.
41 Tamże.
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B i b l i o t e k i  J a n a  z B o g u m i n a  K u g l i n a

„Pierwszym moim dziecinnym marzeniem było utworzenie w Polsce biblioteki na miarę biblio
teki Załuskiego”1. Te dziecięce myśli Jana z Bogumina Kuglina -  wielkiego twórcy pięknych ksią
żek realizowane były konsekwentnie przez wszystkie lata niezwykle pracowitego i bogatego życia.

Urodził się 16 czerwca 1892 roku w Boguminie, na Śląsku Cieszyńskim, z którym związany był 
myślami i sercem przez wszystkie lata. Był synem Macieja, hutnika -  kowala, robotnika w fabryce 
rur Alberta Hahna. Zainteresowanie książką i kulturą polską wyniósł z domu rodzinnego, bowiem 
ojciec stał się bibliotekarzem Czytelni Ludowej i prezesem Macierzy Szkolnej.

Pod wpływem znanych na ziemi beskidzkiej ballad o Ondraszku, ojciec Jana Kuglina wszedł 
w świat nowy, dotychczas mu nieznany.

Ondraszek był tą  siłą, przy pomocy której ojciec mój, robotnik fabryczny, nie tylko bez pomocy, ale
i wbrew intencji państwa i swych przełożonych zdołał wznieść nad Odrą, do dziś dnia mimo prze
wrotów wojennych dumnie stojącą, twierdzą kultuiy polskiej, siedmioklasową szkołę ludową i wy
działową.2

Domowa biblioteka, dzięki nowej pasji ojca, liczyła setki tomów, obejmowała literaturę polską 
a także czasopisma ze wszystkich zaborów.

Po ukończeniu ośmioklasowej szkoły niemieckiej rozpoczął Kuglin w 1906 roku naukę zawodu 
w drukami akcydensowej Jana Smudy w Boguminie. Jednak ze względu na niesprzyjające warunki 
i nieciekawą pracę „najwięcej czasu poświęcać musiałem deptaniu tygla, na którym przeważnie 
drukowałem opakowania na wyroby gumowe, nowo uruchomionej w Boguminie fabryki wyrobów 
chemicznych”3 podjął naukę w gimnazjum w Cieszynie. Kontynuował ją  w krakowskim gimna
zjum św. Jacka, gdzie uzyskał maturę w 1914 roku, W Krakowie Kuglina otoczyli opieką państwo 
Mehofferowie, dzięki którym został artystą -  drukarzem. W domu Józefa Mehoffera, profesora 
i rektora Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysty malarza, witrażysty, grafika, kontynuatora 
poczynań Stanisława Wyspiańskiego, w zakresie pracy nad podniesieniem piękna w książce, jej 
formy estetycznej, Kuglin odkrył swoją wielką pasję. Z pomocą swoich „artystycznych opieku
nów” po odbyciu praktyki w drukami w Wieliczce miał rozpocząć studia w Graphische Ver- 
suchsanstadt w Wiedniu. Wojna przekreśliła te plany, został wcielony do armii austriackiej, a jako 
jeniec rosyjski zesłany do guberni Wiatskiej pod Uralem.

Po roku niewoli, udało mu się przedostać do Moskwy i rozpocząć pracę w drukami Wilhelma 
Lehmana. Była ona przystosowana do druku akcydensów w językach środkowo i zachodnioeuro
pejskich. W okresie I wojny światowej stała się ważnym polskim ośrodkiem wydawniczym w Ro
sji. Tu związał się Kuglin z Kołem Literacko-Artystycznym Domu Polskiego w Moskwie, któremu 
przewodzili m.in. Tadeusz Miciński, Marian Morelowski, Mieczysław Limanowski. Przy wyda
waniu zeszytów zbiorowych „Miasto Świętego Jana” i „Warownia” zetknął się z zagadnieniem 
piękna w książce. Za namową Morelowskiego rozpoczął studia nad historią książki, szczególnie

1 3. K u g 1 i n, Ze wspomnień lypografa, Wrocław 1958, s. 9.
2 Cyt. zaA. J e s i o n o w s k i , . /  Kuglin -  twórca pięknej książki, „Polska Zachodnia” 1934 nr 172, s. 4-5.
3 J. K u g 1 i n , Książka w moim domu, Wrocław 1972, s. 14.
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historią książki polskiej, gromadził też książki z tego zakresu. Zbiory szybko się powiększały, by 
po wielu latach utworzyć jedną z największych prywatnych kolekcji.

W styczniu 1919 roku Jan Kuglin wraca do Polski „odcięty od rodzinnych stron nową granicą 
osiedliłem się w Poznaniu”4 pisze we wspomnieniach.

Pracę rozpoczął w Drukami Polskiej, która wydawała m.in. „Przegląd Graficzny” -  redagowany 
przez Kuglina do 1939 r. Drukarnia „Poradnika Gospodarskiego” -  Rolnicza Drukarnia i Księgar
nia Nakładowa Sp. z oo w Poznaniu od 1920 roku pracowała pod jego kierownictwem. Zorgani
zował ten zakład na najwyższym, europejskim poziomie technicznym, powiększając go o dział li
tografii i introligatomię. Drukowano tam literaturę rolniczą ale też i druki wydawnictwa Uniwer
sytetu Poznańskiego, prace Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wreszcie druki bibliofilskie wydawane 
przez Kuglina, prawdziwe arcydzieła sztuki drukarskiej.

Działalność wydawnicza i ogromne zaangażowanie w sprawy ruchu zawodowego wypełniają 
lata pracy w Poznaniu. Był przewodniczącym Towarzystwa Graficznego, które dbało o pogłębianie 
wiedzy zawodowej, szczególnie szerzenie kultu piękna w druku, prowadził wykłady w Wyższej 
Szkole Handlowej, organizował kursy specjalistyczne, uczestniczył w wielu konferencjach, wy
stawach i zjazdach bibliofilskich w kraju i w wielu miejscach w Europie.

Publikował prace z zakresu historii książki, drukarstwa, introligatorstwa. Nawiązywał kontakty 
z grafikami z Poznańskiej Szkoły Zdobnictwa, inspirował artystów do podjęcia pracy nad nową 
polską czcionką.

W pierwszej połowie XX wieku w Europie daje się zauważyć wielkie ożywienie ruchu bibliofil
skiego, powstają rozprawy dotyczące zagadnień piękna w książce czyli zespołu całości papieru, 
czcionki, druku i oprawy. Stanisław Lam, autor Książki wytwornej, wydanej w 1922 roku pisał 
„Samo postawienie pięknych rzeczy obok siebie nie daje jeszcze pełni tego piękną gdyż konieczne 
jest ich zestrojenie w całość, utrzymanie takiego zespołu jest zasadniczym postulatem w sztuce”5.

Jan Kuglin starał się wypracować własne spojrzenie na różnorodne definicje piękna w książce.

Analizowanie teorii i praktycznych przykładów pięknej książki utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
w moich warunkach, przy braku grafika rozumiejącego potrzeby książki, najwłaściwiej będzie two
rzyć książkę, nadając jej czystą formę typograficzną bez elementów zdobniczych. Podstawą natomiast 
jej estetyki powinna być czcionka o kroju klasycznym, czytelna, tytuły i inicjały czcionkowe, papier 
najwyższego gatunku, o ile możności szmaciany i ręcznie czerpany, farba zgotowana z  sadzy i poko
stu, wreszcie format, w którym stosunek szerokości do wysokości tak kolumny, jak  i stronic papieru 
odpowiadać będzie zasadom „złotego podziału” tj. stosunkowi 3 : 5 : 8 .  Ten sam stosunek obowiązy
wać powinien w  wymiarach marginesów, wielkości opuszczeń w kolumnach początkowych, w odstę
pach między tytułami a tekstem, w wielkości inicjałów, rozmieszczenia rycin.6

O słuszności swojej wizji utwierdzał się Kuglin podczas spotkań z wieloma pisarzami, naukow
cami i ludźmi sztuki, m.in. z Aleksandrem Jantą-Połczyńskim, Janem Sztaudyngerem, Arturem 
Marią Swinarskim, Emilem Zegadłowiczem, Romanem Pollakiem, Gustawem Morcinkiem.

Wielką wagę przywiązywał artysta -  typograf nie tylko do papieru, marginesów, kombinacji ła
mania, inicjałów, ale również do kroju czcionki. Twierdził, że chociażby najpiękniej w Polsce wy
dana i przyozdobiona polskim ornamentem książką gdy nie będzie złożona czcionką dostosowaną 
do potrzeb i ducha polskiego to nie osiągnie zamierzonego celu.

Namówiony przez Jana Kuglina, Stanisław Jeżyński -  artysta z Warszawy odlał czcionkę -  na
zwaną antykwą Jeżyńskiego -  po raz pierwszy użytą w Dziesięciu balladach o powsinogach be
skidzkich Emila Zegadłowicza. Książka ta znalazła się na Powszechnej Wystawie Krajowej w Po

4 J. K u g I i n, Ze wspomnień lypografa. .., s. 12.
5 S. Lam,  Książka wytworna. Warszawa 1922, s. 38.
6 Tamże, s. 15.
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znaniu, zorganizowanej w 1929 roku, a rok później na wystawie w British Museum w Londynie, 
wśród najpiękniejszych książek świata -  prezentowanych z okazji Międzynarodowego Kongresu 
Drukarzy.

Spotkania ludzi sztuki, rozmowy prowadzone w gronie przyjaciół zaowocowały myślą wydawa
nia „Biblioteki Studwudziestu”.

Prospekt zapowiadający jej ukazanie się wyjaśniał trochę szumnie, że „chodzi o książkę żywą, od
zwierciedlającą wybitne przejawy współczesnej literatury, kultury i sztuki.” Pierwowzorem mieli mi 
być wielcy twórcy polskiej książki, którzy tworzyli książkę o ważnej treści i pięknej formie, a  dzięki 
czemu tworzyli epokę dla naszej książki.7

Nakład został ustalony na 120 egzemplarzy numerowanych, tłoczonych na papierze ręcznie 
czerpanym. Każdy z tomów miał wyróżniać się indywidualnym opracowaniem graficznym.

Do niektórych wydawnictw Kuglin pisał przedmowy, w których jasno artykułował swoje cele.

Zadanie typografa uważam za misję społeczną. Nie powinno mu być obojętne co i dla kogo z pod 
prasy jego w ychodzi... starałem się, w miarę swoich środków, służyć drukiem idei piękna, prawdy 
i dobra.8

„Biblioteka Studwudziestu” to niskonakładowa seria bibliofilska powiązana znakami identyfika
cyjnymi. Poszczególne tomy były dziełem różnych autorów i posiadały własny tytuł. Tomy uka
zywały się nieregularnie, w latach 1928-1935 w Rolniczej Drukami i Księgami Nakładowej, 
w formacie 8°. Ukazało się 17 pozycji w ramach „Biblioteki”. Prenumeratorzy stali pierwszych 12 
tomów otrzymali dodatkowo, nie przeznaczony do sprzedaży, poemat Emila Zegadłowicza Chleb 
i wino, poświęcony Janowi Kasprowiczowi.

Seria cieszyła się dużym uznaniem, czego dowodem było nadanie jej miana „najwyższego wyra
zu polskiej sztuki typograficznej”9.

W 1930 roku Krakowski Związek Zawodowy Literatów Polskich przyznał artyście -  typografo- 
wi dyplom uznania za popieranie współczesnej poezji polskiej.

Poszukiwania nowych form wyrazu, a także pewne niespodziewane okoliczności skłoniły wy
dawcę do zlikwidowania tego wydawnictwa. Kuglin sarn przyznaje

.. .przyczyniła się [do tego] poważnie tragiczna śmierć zasłużonego księgarza i wydawcy Jakuba 
Mortkowicza, który prowadził skład główny „Biblioteki.” Poza tym znużyła mnie ju ż  ograniczona 
różnorodność, szczególnie zaś jednostajność formatu wydawnictwa, w  którym nie zawsze mogłem 
pomieścić swoje ambicje eksperymentatora10.

Twórcze dzieło typografa nie zamykało się tylko w ramach wydawanej „Biblioteki”.
Pracował i wydawał dziesiątki druków bibliofilskich podejmując nowe wyzwania techniczne, 

współpracując z wybitnymi grafikami i pisarzami. Rozpoczął wydawanie nowej serii wydawniczej. 
Powstała „Biblioteka Jana z Bogumina Kuglina”. Wydawnictwo eksperymentalne, drukowane 
w małym nakładzie o szczególnie bogatej formie graficznej. Pisał we wspomnieniach: „W książ
kach tych chciałem drukować utwory, które mnie osobiście dawały głębsze przeżycie”11. W ra
mach „Biblioteki Jana z Bogumina Kuglina” w latach 1933-1947 ukazało się 12 pozycji, które 
przeszły do historii sztuki drukarskiej. Odbijane były w drukami, którą kierował Kuglin, tak jak 
i poprzednia seria wydawnicza. Nakład wynosił od 3-100 egzemplarzy. Druki bibliofilskie odbija
no na papierze czerpanym, z papierni brzeskiej pochodzącym z XVI i XVII wieku, chińskim, ja

7 Tamże, s. 30.
8 Tamże, s. 57.
9 Cytat: A. J a z d o n, Wielkopolskie serie wydawnicze, Poznań 1997, s. XXIV.
10 J. K u g l i n, Ze wspomnień. .., s. 32.
11 Tamże, s. 33.
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pońskim, z liści bambusowych, kremowym welinie i innych papierach specjalnie przez typografa 
wybieranych, niektóre tomiki Kuglin samodzielnie zdobił i oprawiał.

W 1936 roku Polska Akademia Literatury przyznała Janowi Kuglinowi za wybitną działalność 
wydawniczą Srebrny Wawrzyn Akademicki.

Wybuch II wojny światowej przerwał twórczy maraton artystyczny. Duża część zbiorów biblio
filskich i zbiory literatury specjalistycznej zostały zniszczone przez okupanta. Także podręcznik 
Drukarz m aszynista, będący w druku, już po korekcie wydawniczej.

W 1939 roku został wywieziony przez Niemców w okolice Gór Świętokrzyskich. Gustaw Mor
cinek w jednym z listów tak oto pisał:

wiem jak  opuściłeś Poznań, wysiedlony przez Niemców i do dzisiaj boleję nad straconymi Twoimi 
książkami i nad tymi białymi krukami, które zostawiłeś tamtym drabom 12.

Od 1940 roku Kuglin pracował w drukami w Kielcach, następnie po dwóch latach przeniósł się 
do Krakowa, by podjąć pracę w drukami Akropol pod zarządem niemieckim. Tam też w głębokiej 
konspiracji uczestniczył w wydawaniu „Biuletynu Informacyjnego” (organ AK) i „Rzeczpospoli
tej”. Już podczas wojny rozpoczął zbieranie informacji na temat istniejących drukarń na Ziemiach 
Zachodnich i na Śląsku.

Po wyzwoleniu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powierzył Kuglinowi uruchamianie dru
karń i pieczę nad ich działalnością. W latach 1945-1947 pełnił on funkcję dyrektora Centralnego 
Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych na Okręg Województwa Gómo-śląskiego. Przez na
stępne dwa lata wykładał grafikę użytkową w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Krakowie. 
Ogrom pracy, jaki włożył w uruchamianie i rozwój różnych instytucji poligraficznych nie zagłuszył 
artystycznych ambicji i pracy nad piękną książką. Podczas służbowych wyjazdów, penetrował sta
re, zdewastowane drukarenki. W jednej z nich znalazł:

zapomniany od wielu lat, mocno pyłem pokryty stosik starego papieru, ręcznie czerpanego. Kolor 
jego był szary, a  oglądany przez lupę wykazywał barwną mozaikę jedwabnych nitek..., wnioskować 
należało, że wyrobiony został na długo przed wynalezieniem maszyny papierniczej, czyli że liczył 
przeszło sto lat13.

Na papierze tym odbity został pierwszy po wojnie, a ósmy z kolei tomik wydawnictwa „Biblio
teki Jana z Bogumina Kuglina”. Były to Zbyszko Bednorza Glossy Śląskie. Kolejnym drukiem bi
bliofilskim, który wydał z potrzeby serca Z. Bednorzowi były Strofy serdeczne, z okazji dwudzie- 
stopięciolecia bojów pod Górą św. Anny w Trzecim Powstaniu Śląskim. Tomik ukazał się w na
kładzie 120 egzemplarzy, na starym dąbrowickim czerpanym papierze, w Drukami Państwowej nr 
1 w Katowicach, pod zarządem Emanuela Kleinerta.

Z Górnego Śląska do Wrocławia Jan Kuglin przeniósł się w 1949 roku. Rozpoczął pracę w Dru
kami Uniwersytetu i Politechniki, (późniejszej Wrocławskiej Drukami Naukowej), obejmując sta
nowisko dyrektora. Wydawanie książek naukowych, szczególnie z dziedziny chemii, matematyki 
i fizyki przyniosło tej placówce, zarządzanej przez artystę -  typografa, wiele nagród za najwyższą 
jakość druku.

Związał się Kuglin z nauką wrocławską głównie z Wrocławskim Towarzystwem Naukowym, 
prowadził wykłady i ćwiczenia z historii książki w Studium Bibliotekoznawstwa na Wydziale Fi
lologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a także w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Brał 
udział w spotkaniach w ramach „Czwartków bibliofilskich” i „Poniedziałków pod Arkadami.” 
Spod prasy drukarskiej wychodziły jego kolejne druki bibliofilskie, wymagające od wydawcy 
wielkiej wiedzy teoretycznej i dbałości o piękno w książce, takie jak zbiór składający się z 10 tek

12 G M o r c i n e k ,  Listy z mojego Rzymu, Warszawa 1957, s. 11.
13 J. K u g 1 i n,Ze wspomnień..., s. 50.
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pt. Dawne miedzioryty śląskie z  płyt przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
(z około 1647 roku), czy Dawny Wrocław w grafice.

Publikacje Jana Kuglina z zakresu drukarstwa i estetyki książki, szczególnie praca Połigrafia 
książki, stały się podstawą do uzyskania w 1969 roku tytułu doktora nauk humanistycznych.

Uznając wielką wiedzę drukarza -  artysty i naukowca powierzono mu funkcję redaktora działu -  
Dzieje drukarstwa polskiego XIX i XX wieku -  w Encyklopedii wiedzy o książce (1971 r.).

Jan Kuglin zmarł we Wrocławiu 21 września 1972 roku. Nie zdążył zakończyć rozpoczętej pracy 
dotyczącej wielkich twórców książki, do której zbierał materiały przez długie lata.

O swojej pracy pisał:

spotykałem się często z  zarzutem, że druki moje -  dzięki swym małym nakładom -  były nieosiągal
ne i elitarne,... przeważnie najściślej prywatne i eksperymentalne. Składałem je  w wielu wypadkach 
własnoręcznie, sam na sam przeżywając w ciszy drukarni ich treść i kształtując ich formę graficzną14.

Takich pozycji, z „piętnem” artystycznym drukarza było ponad dwa tysiące.
Prywatna biblioteka, zawierająca dzieła z zakresu historii książki, drukarstwa, szczególnie sło

wiańskiego, introligatorstwa, estetyki książki, historii literatury w całości oprawna, przekazana zo
stała wrocławskiemu Muzeum Narodowemu. Zasoby te miały stanowić podstawę przyszłego Mu
zeum Drukarstwa.

A N E K S

B i b l i o t e k a  S t u d w u d z i e s t u  
Poznań, 1929-1935, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa

1. Emil Zegadłowicz, Głośniki płonące, 1929.
Poematy napisane pod wrażeniem pracy w radio. Szczególną osobliwością książeczki był dołączony do niej 

portret autora, wykonany drogą nadania radiowego, tzw. fultograf, rzecz w  książce dotychczas jeszcze nie 
spotykana15.

2. Emil Zegadłowicz, Gawęda poety z  typogrąfem, 1929.
Autor wygłosił j ą  na III Zjeździe Bibliofilów Polskich we Lwowie w 1928 roku.

3. Artur Maria Swinarski, Błękitna godzina, 1930 s. 48.
N a karcie tytułowej winieta według rysunku autora.
4. Emil Zegadłowicz, Aktor wieczny, 1929 s. 32.
Utwór sceniczny napisany na uroczyste otwarcie sezonu w Teatrze Polskim w Poznaniu.

5. Jan Kuglin, Dziesięciolecie książki Emila Zegadłowicza w  Poznaniu, 1929.

6. Gustaw Morcinek, Ondraszkowe ostatki, 1930, s. 36.
Przedmowa Jana Kuglina, ilustracje Pawła Stellera i Stanisława Kuglina.

7. Jan Sztaudynger, Ballady poznańskie, 1930, s. 48.
N a okładce kolorowa winieta wykonana w rysunku przez A.M. Swinarskiego.

8. Marian Czuchnowski, Poranek goryczy, 1930, s. 40.

9. Michał R usinek Błękitna defilada, 1930, s. 48.

10. Stefan Papee, Stanisława Wysocka, 1930, s. 64.
Karty ilustrowane za pom ocą fototypii, techniki stosowanej tylko przez wydawcę. Polegała na druku bezpo

14 J. K u g I i n, Ze wspomnień..., s. 57.
15 Tamże, s. 30.
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średnio z kliszy fotograficznej. Odbitki na papierze matowym, bezdrzewnym, czerpanym, szorstkim młot
kowanym.

11. Marian Seeliger, Pieczęcie, 1930, s. 48.

12. Emil Zegadłowicz, Nad brzegami zodjaku, 1930, s. 40.

13. Wanda Brzeska, Lata szkolnej. Kasprowicza. Inowrocław 1872-1879, 1931, s. 134, tabl. 4.

14. Marian Czuchnowski, Kobiety i konie, 1931 s. 24.

15. Zbigniew Jasiński, Rejs do Rygi, 1931 s. 48.
Na okładce winieta rysowana przez autora.

16. Emil Zegadłowicz, Tematy rumuńskie, 1931, s. 118.

17. Jan Sztaudynger, Kantyczki śnieżne, 1934, s. 32; wyd. 2 -  1935.
Wydano na kremowym welinie.

B i b l i o t e k a  J a n a  z B o g u m i n a  K u g l i n a  
Poznań, 1932-1939, Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa

1. Jan Kasprowicz, Moja pieśń wieczorna, 1933, s. 18.
Opracował graficznie Jan Kuglin, format A-4, różne odmiany papieru. Wszystkie egz. otrzymały prawdziwym 

złotem tłoczony inicjał na początku tekstu. Niektóre zostały przez wydawcę i jego przyjaciół ręcznie ilumi
nowane, niektóre opracowano według średniowiecznych wzorów. Po raz pierwszy użyta została nowa czcion
ka, odlana i wykrojona w Polsce -  antykwa Półtawskiego, przygotowana przez odlewnię Idzikowskiego.

2. Michaił Eminescu, Cesarz i Proletariusz. Przekład E. Zegadłowicza, 1932, s. 20.
Nakład 20 egz. Numerowanych. Egzemplarz wydawcy i autora przyozdobiony iluminacją Stanisława Kuglina.

3. Emil Zegadłowicz, Duma o obronie Sigetu, 1932, s. 20.
W ydana jako  rękopis w 30 egz. num erowanych. N iektóre ilum inowane przez E. W ojtaszewskiego i St. 

Kuglina.

4. Emil Zegadłowicz, Budziejowickie łąki, 1935, s. 32.
30 egz. numerowanych, do tomiku dołączony wiersz Do przyjaciół Czechów. Dedykowana prezydentowi Re

publiki Czeskiej -  Tomaszowi Masarykowi.

5. Aleksander Janta-Połczyński, Wielki wóz, 1935, s. 24.
30 egz. numerowanych, papier czerpany.

6. Emil Zegadłowicz, Wrzosy, 1935, s. 100.
5 egz. numerowanych, odbity na prawach rękopisu. Złożony kursywą, gruby kremowy, młotkowany papier, 

format A-4. Przyozdobiony ośmioma reprodukcjami rysunków Maryli (tom zawierał 64 poematy jej po
święcone) odbitych fototypią, sztywna oprawa kartonowa.

7. Wincenty Kuglin, Młyny Boże (Poezje), 1937, s. 10.
Gruby, młotkowany papier z  barwnymi inicjałami, w oprawie z  marmurkowego papieru.

Seria kontynuowana po 1945 roku

8. Zbyszko Bednorz, Glossy Śląskie, Katowice, 1945, s. 20.
.. .wydał i tłoczył z okazji pierwszego Święta Narodzenia Pana w  wolnej Polsce, roku 1945, Jan z Bogumina 
Kuglin jako ósmy tom swej „Biblioteki” oraz jako druk prywatny, niesprzedażny, przeznaczony do wyłącz
nego użytku autora i typografa. Odbito w Drukami Państwowej w Katowicach w  nakładzie osiemdziesięciu 
egzemplarzy, na starym czerpanym papierze16.

16 Z. B e d n o r z ,  Glossy Śląskie, Katowice 1945.
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9. Julian Lewański, Aleksander Rombowski, Stychy wrocławskie, Katowice, 1949, s. 24.
Stary, czerpany papier, książka „wydana w  Drukami Jana Eichorna w  Katowicach, przy pomocy zasobów 
czcionkowych i ornamentów nabytych przed laty przez Jana Eichorna w drukami Kom ów we Wrocła
wiu”17.

12. Ze starych szuflad, W rocław, 1955 s. 32 
„Antologia jubileuszowa przygotowana do druku przez Spółdzielnię W ydawniczą «Tadeumlaudamus» 
(W rocław -  Poznań -  Kraków -  Stalinogród) i ofiarowana Tadeuszowi Mikulskiemu z okazji dwudziesto- 
pięciolecia jego pracy naukowej. Odbito w nakładzie 30 egzemplarzy niesprzedażnych, na papierze z pa
pierni w  Dusznikach, pochodzącym z  XVIII wieku. Oddano do składu 24 X, druk ukończono 27 X 1955 
roku” 18.

Nie udało się ustalić z całą pewnością które pozycje bibliofilskie wydawane przez Kuglina 
w latach wrocławskich stanowiły tom 10, 11 i prawdopodobnie 13 (jak podaje K. Sroczyńską któ
ra opracowała w Wielkopolskim Słowniku Biograficznym hasło poświęcone sylwetce J. Kuglina) 
jego „Biblioteki”19.

Bibliotheken von Jan aus Bogumin Kuglin 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Jan aus Bogumin Kuglin (1892-1972), Drucker, Bibliophil, Kunstler in Buchdruckerkunst. In den Jahren 1919- 
1939 leitete er die Landwirtschaftsdruckerei (Rolnicza Drukarnia) und die Verlagsbuchhandlung (Księgarnia Nakładowa) in 
Poznań (Posen). In seiner Druckerei entstanden auBerst herrorragende Werke der Buchdruckerkunst. Er veroffent!ichte 
auch Bucher zu Buchgeschichte, Druckwesen, Buchbinderei, veranstaltete Schulungen fur Drucker, wobei er fur die 
Schonheit des Buches besonders sorgte.

In den Jahren 1928-1935 gab er eine bibliophile Serie unter dem Namen „Biblioteka Studwudziestu" [Bibliothek 
von Hundertzwanzig] heraus. In dieser Serie sind 17 BSnde (Auflage von 120 Exemplaren) auf Buttenpapier erschienen, 
manche wurden von dem Verleger selbst verziert.

„Bibliothek von Jan aus Bogumin Kuglin” ist eine weitere Verlagsserie, die zwischen 1933 -1937 und dann nach dem 
Krieg erschienen ist. In dieser Serie wurden die Bucher ver<3ffentlicht, die dem Verleger sehr nahe lagen. Deswegen wurden 
sie von ihm selbst verziert und gebunden. Fur die Verlegertatigkeit bekam er im Jahre 1936 von der Polnischen 
Literaturakademie (Polska Akademia Literatury) den silbemen Lorbeerkranz der Akademie (Srebrny Wawrzyn Akademicki). 
Nach dem Krieg beschaftigte er sich mit Schutz und Inbetriebnahme der Druckereien im Westen Polens.

Seit 1949 leitete er in Wrocław (Breslau) die wissenschaftliche Breslauer Druckerei (Wrocławska Drukarnia Naukowa), 
wurde mit zahlreichen Preisen fur die Buchdruckerkunst ausgezeichnet und unterrichtete die Buchgeschichte am Institut fur 
die Bibliothekskunde an der Universitat Wrocław. Er gab uber 2 Tausend wertyolle bibliophile Druckschriften heraus.

17 J. K u gl in, Ze wspomnień...,s. 51.
18 Tamże, s. 55.
15 Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa, 1981, s. 392.
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H a b i l i t a c j a  J a d w i g i  K u c i a n k i  
w ś w i e t l e  d o k u m e n t ó w  a r c h i w a l n y c h

W zachowanym niezwykłym zbiegiem okoliczności archiwum1 Jadwigi Kucianki (1924-1970) 
dr. nauk humanistycznych, badaczki i popularyzatorki spraw śląskich2 znalazła się pełna doku
mentacja do planowanej dysertacji habilitacyjnej wraz z pismem prof. Stanisława Pigonia wspie
rającym starania Kucianki o stypendium oraz urlop habilitacyjny. Zebrane przez uczoną materiały 
nie straciły swej aktualności i posiadają dużą wartość źródłową. Właściwie jeszcze dzisiaj można 
by na jej podstawie napisać znakomitą książkę.

* *
*

Temat rozprawy habilitacyjnej Jadwigi Kucianki brzmiał: Obraz Śląska w oczach podróżników 
polskich XVIII i X IX  wieku przy czym bardzo interesowały ją  relacje rękopiśmienne. Z konspektu 
rozprawy oraz opinii prof. Pigonia można wywnioskować, że autorka pragnęła ukazać

[...]  osiemnasto- i dziewiętnastowieczny Śląsk pod względem społecznym, ekonomicznym, poli
tycznym  i kulturalnym, jak  on się odsłania poprzez relacje ówczesnych podróżników polskich, przy 
czym szczególnie wyeksponowane zostaną problemy narodowe, świadczące o polskości tych ziem  tu
dzież polityczne, ujawniające warunki jej utrzymania. W ażność zagadnienia wyznacza sam a tematyka 
oraz fakt, że w  badaniach dotychczasowych nie zostało ono kompleksowo ujęte. O jego nowości 
świadczy między innymi i to, że znaczny zespół materiałów źródłowych stanowią rękopisy dotąd nie 
publikowane lub znane tylko w e fragmentach3.

Zachowane dokumenty potwierdzają raz jeszcze tę cechę uczonej, którą ujawnił już doktorat 
oraz książka pt. Śląscy pisarze ludowi 1800-1914. Antologia poezji i prozy (Wrocław 1968 Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich), że Jadwiga Kucianka posiadała niezawodną intuicję szperacza, miała 
talent do odkrywania niezuanych pisarzy i tekstów. Wydobyła na światło dzienne dziesiątki na
zwisk, mnóstwo tekstów przysypanych prochem zapomnienia, a każdy z nich jest świadectwem 
polskiej myśli o Śląsku. Stanisław Pigoń podkreślał ogromną doniosłość tematu wybranego przez 
Kuciankę i brak jego jakichkolwiek opracowań. Praca miała być ukończona w 1970 roku. Doku

1 Archiwum przekazała piszącej te słowa dr Irena Mierzwa, pracownica Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka; większość 
materiałów oddano Bibliotece Śląskiej w Katowicach; część pozostała w zbiorach autorki.

2 Bibliografia opracowań życia i dorobku J. Kucianki, Z  wyznań śląskich Stanisława Pigonia. „Poglądy” 1969, nr 3, s. 2; 
ks. Józef G a  w o r ,  Śp. Jadwiga Kucianka. „Gość Niedzielny” 1971, nr 11, s. 112; JózefaH enn e l o w a , Dwa lata temu. 
Wspomnienie o Jadwidze Kuciance, „Tygodnik Powszechny” 1972, nr 8, s. 4; K r y s t y n a  H e s k a - K w a ś n i e w i c z ,  
„Ze stali są nasze duchy", Pamięci Jadwigi Kucianki. „Gość Niedzielny” 1981, nr 50, s. 326; K. H e s k a -  
- K w a ś n i e w i c z ,  Jadwiga Kucianka (1924-1970), „Studia Śląskie”. Seria Nowa T. 18. Opole 1970, s. 120; K. H e - 
sk  a -K  w a ś n i e  wi  cz, Jadwiga Kucianka.(1924-1970), „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej” 1970, s. 1; K. H e -  
s k a - K w a ś n i e w i c z ,  Bibliografia prac Jadwigi Kucianki. „Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne”, t. 4, Katowice 
1971, s. 300-308, Mirosław F az  a n , Jadwiga Kucianka, w: Śląski Słownik Biograficzny, t. 3, Katowice 1981, s. 93; Adam 
J a r o s z ,  Jadwiga Kucianka (11X 1924 - 4  B I 1970), „Biuletyn Polonistyczny” 1970, z. 39; Katarzyna T a ł u ć ,  Jadwiga 
Kucianka -  badaczka literatury śląskiej. „Śląskie Miscellanea”, t. 9, red. J. M a l i c k i  i K . H e s k a - K w a ś n i e w i c z ,  
Katowice 1966, s. 91—101; Archiwum Jadwigi Kucianki w posiadaniu autorki rozprawy.

3 Konspekt rozprawy habilitacyjnej s. 1, maszynopis w posiadaniu autorki artykułu.
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menty w tej sprawie wyszły z uczelni do Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego jednak dopiero 
3 marca 1969 roku.

Ramy czasowe planowanej książki wyznaczały lata 1975 -  koniec XIX wieku; zasięg terytorial
ny obejmował cały historyczny Śląsk a więc zarówno Śląsk Górny, jak i Dolny. Bibliografia wyka
zywała ponad 60 pisarzy. Powstał także plan szczegółowy rozprawy i zarys poszczególnych roz
działów, których miało być w pierwszej części cztery. Natomiast część druga miała zawierać wybór 
tekstów opatrzonych komentarzami i notami bibliograficznymi oraz sporą ilością załączników 
wraz z mapą Śląska z oznaczeniem głównych tras podróży i postojów, tych ostatnich elementów 
nie ma w ocalałych materiałach. Ich oryginał w momencie śmierci uczonej znajdował się w aktach 
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W roku 1974 ukazała się nakładem Ossolineum książka Andrzeja Zielińskiego pt. Polskie po
dróże po Śląsku w XVIII i XIXwieku. Na stronie 25 wspomnianej pozycji czytamy:

N a tym miejscu godzi się także poinformować czytelnika, że inicjatywa opracowania antologii wy
szła od dr Jadwigi Kucianki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tragiczna śmierć nie pozwoliła 
jej dokonać zamierzonego dzieła4.

Spis treści owej książki, zawiera pozycje z konspektu Kucianki, z fragmentu pt. Alfabetyczny 
wykaz podróżników po w XVIII i XIX wieku + (Bibliografia) i katowicka badaczka winna była figu
rować jako jej współautorka.

KRAKÓW , 28 X 1968
Do Dziekanatu 
Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Śląskiego.

W  ostatnich latach mej działalności profesorskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim wyjątkow ą gorli
wością i sumiennością studiów, jako też wybitnym uzdolnieniem zwróciła na siebie m ą uwagę stu
dentka Filologii Polskiej Jadwiga Kucianka.

Z  dziada pradziada Ślązaczka, córka górnika (obecnie ju ż  inwalidy), zainteresowała się pograni
czem literatury i folkloru na Śląsku, w szczególności tamtejszymi pisarzami tzw. samorodnymi, od 
połowy w. XIX aż po nasze czasy. Z  usilną starannością drogą lektuiy i wywiadów w terenie, zbierała
o nich informacje biograficzne i bibliograficzne; docierając czy to do rodzin, czy do samych żyjących 
jeszcze takich pisarzy. W ten sposób gromadziła teksty ich utworów, informacje o rozproszonych ich 
wystąpieniach literackich, o ich odgłosach i recepcji itp. N a tej drodze zdobyła wnet duże zasoby źró
deł i stanęła wśród najznaczniejszych badaczy tej dziedziny. Równocześnie opanowała metodę i tech
nikę naukowego warsztatu badawczego w obranym zakresie.

Po takich przygotowaniach wykonała doskonałą rozprawę magisterską o twórczości Juliusza Ligo
nia i w chlubnym przewodzie uzyskała w 1950 r. dyplom magistra filozofii na W ydziale Humani
stycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej pasja badań naukowych nie wyczerpała się wszelako na 
tym. Studia w obranym zakresie prowadziła dalej i z  dużą wytrwałością. Rezultatem był znaczny po
czet rozpraw i artykułów ogłaszanych w dziełach zbiorowych (jak Polski Słownik biograficzny) i cza
sopismach (jak „Zaranie śląskie", „Kwartalnik Opolski", „Zeszyty Naukowe WSP" w Katowicach) 
itp. Rezultatem końcowych tych badań stało się pokaźne dzieło pt. Śląscy p isane ludowi (1800-1914). 
Zostało ono przyjęte z  uznaniem jako dysertacja i stało się podstawą chwalebnie w  1966 r. odbytego 
przewodu doktorskiego. Niebawem ukaże się ono drukiem jako pozycja wydawnicza Śląskiego In
stytutu Naukowego w Katowicach.

Uzyskawszy wyższy stopień naukowy dr Jadwiga Kucianka weszła w  kadrę młodszych pracowni
ków naukowych i dydaktycznych jako adiunkt najpierw WSP w  Katowicach, obecnie zaś Wydziału 
Humanistycznego w  Uniwersytecie Śląskim.

4 Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku (do 1863 r.J, wybrał i opracował Andrzej Zieliński, Wrocław -  Warszawa 
-Kraków-Gdańsk 1974,s. 25.
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Urodzona i wychowana na Śląsku w środowisku robotniczym, umiłowaniami i studiami naukowy
mi głęboko i silnie związana z tamtejszym terenem, jego przeszłością, kulturą, dojrzała i doświadczona 
już  pracownica naukowa, pełna niegasnącego zapału do dalszych studiów i doskonale do nich przy
gotowana, nie ustaje ona w swych badaniach i w obranym (a zaniedbanym dotąd) zakresie zajęła już 
obecnie miejsce w  szeregu przodującym. Gorliwości jej i wykazanych uzdolnień nie należy zmarno
wać. Umożliwienie dr J. Kuciance dalszej pracy naukowej, jak  najintensywniejszej i nie hamowanej 
żadnymi utrudnieniami materialnymi, można z pełnym uzasadnieniem włączyć między powinności 
Uczelni inicjującej i organizującej jak  najszersze i gruntowne zbadanie przeszłych dorobków kultural
nych i politycznych tego szczególnie uciśnionego regionu Polski.

Dr Jadwiga Kucianka przygotowuje się do przewodu habilitacyjnego. Z a przedmiot rozprawy habi
litacyjnej obrała zagadnienie peregrynacji polskich po ziemiach śląskich w  ciągu XVIII i XIX w, 
a więc problem naukowy ogromnej doniosłości a badaniami dotychczasowymi prawie całkowicie nie 
objęty. Zorientowany w  rezultatach jej dotychczasowych poszukiwań bibliotecznych i archiwalnych, 
mogę z  całą dobitnością zaznaczyć, że kandydatka prowadzi badania bardzo starannie i z należytą 
umiejętnością, co pozwala rokować, że wyniki ostateczne będą mieć dużą wagę i wartość.

W obec tego pozwalam sobie poddać myśl, by W ydział Humanistyczny Uniwersytetu śląskiego ze
chciał podjąć starania o zdobycie dla adiunkt dr Jadwigi Kucianki stypendium habilitacyjnego na prze
ciąg półtora roku, które by jej pozwoliło cały czas wolny od obowiązków służbowych oddać w pełni
i bez kłopotów życiowych kontynuowaniu zaczętych ju ż  prac nad przygotowywaną rozprawą i przy
sposobieniu się do przewodu habilitacyjnego.

Z  poważaniem 
(Stanisław Pigoń)
Kraków
al. Słowackiego 52

O b r a z  Ś l ą s k a  w o c z a c h  p o l s k i c h  p o d r ó ż n i k ó w  
w X V I I I  i X I X  w i e k u

1. Konspekt rozprawy
2. Szczegółowy zarys rozprawy wraz z bibliografią
3. Stan dotychczasowych prac i najbliższe zadania

I Konspekt rozprawy habilitacyjnej

Celem pracy jest ukazanie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznego Śląska pod względem społecz
nym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym, jak on się odsłania poprzez relacje owoczesnych 
podróżników polskich, przy czym szczególnie wyeksponowane zostaną problemy narodowe, 
świadczące o polskości tych ziem tudzież polityczne, ujawniające warunki jej utrzymania. Waż
ność zagadnienia wyznacza sama tematyka oraz fakt, że w badaniach dotychczasowych nie zostało 
ono kompleksowo ujęte. 0 jego nowości świadczy między innymi i to, że znaczny zespół materia
łów źródłowych stanowią rękopisy dotąd nie publikowane lub znane tylko we fragmentach.

Praca obejmuje cały historyczny Śląsk, w którego granicach znajduje się Śląsk Cieszyński, Śląsk 
Górny i Śląsk Dolny, a więc tereny aż po dzisiejszą granicę na Odrze i Nysie. Ramy czasowe wy
znacza - ja k  dotąd -  z jednej strony rok 1725, rok pierwszej podróży, z której relację dało się wy
zyskać, a z drugiej lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. W tym zakresie objęto ludzi czterech epok 
literackich: staropolszczyzny, oświecenia, romantyzmu i pozytywizmu, oraz szmat historii, na którą 
składają się konfederacje, rozbiory, insurekcja, kampania napoleońska, wojny i powstania. Te wy
darzenia niejednokrotnie wpływają na nasilenie ruchu wojażerskiego, i na szlaki i cele podróży.

Do zespołu podróżników zaliczono nie tylko pisarzy, choć oni stanowią główny trzon, ale także 
polityków, działaczy społecznych i naukowców. Tak więc o przynależności do grupy podróżników
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decyduje nie kryterium zawodu, lecz fakt odbytej podróży oraz dochowanego jej zapisu. Relacje 
podróżników ujęte zostały zasadniczo w trzech formach zapisu: a więc dzienników podróżnych pi
sanych bezpośrednio, czy to w formie korespondencji przesyłanych do osób prywatnych lub do 
czasopism, czy też w formie pamiętników sporządzanych w późniejszych latach, częściowo ogło
szonych drukiem, częściowo przechowywanych w zbiorach archiwalnych. Jedne i drugie materiały 
znajdują się w krajowych bibliotekach i archiwach, a także w zagranicznych, np. w bibliotece To
warzystwa Historyczno-Literackiego Polskiego w Paryżu, skąd udostępniono już pewne zespoły 
w formie odbitek kserograficznych. Jak dotąd bibliografia opanowana wykazuje ponad 60 pisarzy, 
którzy pozostawili relacje z podróży po Śląsku w określonych granicach czasowych. Materiału te
go nie należy wszelako uznawać za zamknięty. Nie zestawiony dotąd systematycznie przez żadne
go z bibliografów wymaga szeroko podjętej kwerendy po zbiorach prywatnych, bibliotekach i ar
chiwach. Ta zaś z kolei pociąga potrzebę licznych wyjazdów naukowych.

2. Plan szczegółowy
Zarys poszczególnych rozdziałów

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział I. Zjawisko podróżowania w społeczeństwie polskim. Zarys jego dziejów. Stan badań 
szczegółowych. Prace T. Mikulskiego i ustalenia innych badaczy (Hahn, Barycz, Brożek i in.). Za
sadnicze motywy podróżowania: edukacja, pobyt „u wód", konspiracja i polityka, zainteresowania 
folklorystyczne. Główne kierunki podróży: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Austria. 
Formy podróżowania: własny ekwipaż, dyliżans pocztowy, kolej i piesze wędrówki. Stan dróg 
i przedsiębiorstw pocztowych. Charakterystyka epoki. Zmiany rządów. Rewolucje. Wojny. System 
rządów w zaborze pruskim i austriackim. Zróżnicowanie relacji podyktowane biegiem czasu. Śląsk 
w oczach obcych podróżników.

Rozdział II. Bliska prezentacja podróżników. Charakterystyka podróżników pod względem 
przynależności społecznej, zawodowej i regionalnej. Cele i motywy ich wojażów. Forma poszcze
gólnych zapisów podróżnych: diariusze, pamiętniki, kartki z podróży, listy, korespondencje w cza
sopismach, wiersze, poematy. Talent narratorski autorów. Zmysł obserwacyjny. Różnica sądów 
i wniosków. Obiektywizm i subiektywizm spostrzeżeń i ocen. Utwory w rękopisach. Teksty znane 
z publikacji. Różnice pomiędzy tekstami rękopiśmiennymi i przedrukami. (Zagadnienie poprawno
ści poszczególnych tekstów szerzej omówione w części drugiej, przy prezentacji poszczególnych 
autorów). Artyzm utworów.

Rozdział III. Trasa podróży po Śląsku: droga na Wrocław, droga przez Cieszyn, droga na Rybnik 
i Racibórz. Śląsk celem podróży lub na trakcie. Śląsk w oczach podróżników. Krajobrazy. Miasta 
i wsie. Charakterystyka śląskiego społeczeństwa: mieszczanie, rzemieślnicy, chłopi. Problem nie
miecki. Garnizony wojskowe.

Służba wojskowa. Problem języka. Dawne obyczaje. Zagadnienia wyznaniowe: katolicyzm 
i protestantyzm. Kwestia żydowska. Zagadnienie pracy. Praca kobiet. Rolnictwo. Handel. Prze
mysł. Skupiska przemysłowe. Górny Śląsk: Królewska Huta, Bytom, Gliwice. Dolny Śląsk: Wał
brzych, okręg Jeleniej Góry. Skupiska handlowe: okręg Bielawy, Wrocław. Problemy gospodarcze. 
System monetarny. Świadczenia i podatki. Uwłaszczenie chłopa. Zagadnienia kulturalne: oświata 
ludowa, szkolnictwo wyższe, biblioteki, archiwa, muzea, teatr, prasa, wydawnictwa, księgarnie, 
drukarnie. Życie organizacyjne. Scena amatorska. Problem rozrywki masowej. Scena amatorska. 
Początki rodzimej literatury ludowej. Zagadnienie budownictwa: kościoły, zamki, architektura 
miast i wsi. Budownictwo przemysłowe: fabryki, warsztaty, śluzy, kanały, porty. Gospodarka wod
na. Urządzenia socjalne: sierocińce, domy starców, szpitale, spółki brackie. Zróżnicowanie spo
łeczne, narodowościowe i kulturalne pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Śląska.
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Rozdział IV. Znaczne ośrodki i znaczni ludzie. Główne ośrodki życia kulturalnego. Główne mia
sta. Ciekawe folklorystycznie osady (Michałkowice, Piekary, Wisła i in.) Uzdrowiska. Miejsca pąt
nicze i kult świętych polskich. Znaczne osobistości z życia kulturalnego, społecznego i polityczne

go-

CZĘŚĆ DRUGA

I Wybór tekstów
opatrzonych komentarzami i notami bibliograficznymi a także biograficznymi w wypadku mniej 

znanych autorów. Teksty oparte zasadniczo na rękopisach względnie pierwodrukach. (Wybór pody
ktowany wyłącznie względami technicznymi: teksty krótsze in extenso, teksty obszerne w wy
borze).

II Chronologiczny wykaz podróży
III Alfabetyczny spis podróżników
IV Wykaz miejscowości objętych relacjami z podróży
V Indeks rzeczowy
VI Mapa Śląska z oznaczeniem głównych tras podróży i postojów

Alfabetyczny wykaz podróżników po Śląsku w XVIII i XIX wieku5 
(Bibliografia)

1. Antoniewicz Karol Bołoz (1807—1852), na Śląsku w 1848-1849.
Jeden dzień w Piekarach. Ustęp z pielgrzymki życia mojego. Lwów 1849; Korespondencja.

2. Asnyk Adam (1838-1897). Na Śląsku w 1860.
A[ntoni] Józef Mikulski, Adam Asnyk w Świetle nieznanej korespondencji z  lat 1860-70. „Spra

wozdania z Czynności i Posiedzeń Pol. Akademii Umiejętności”, 1947 nr 5. (Tu listy do rodzi
ców z opisem Katowic, Królewskiej Huty, Wrocławia itd.).

3. Badeni Jan (Na Śląsku w 1889.)
„Ksiądz z Krakowa” (Badeni Jan), Z wycieczki na Górny Śląsk. Kraków 1889. (Odb. z „Przeglądu 

Powszechnego”).

4. Bandtke Jerzy Samuel (1768-183 5). Na Śląsku przebywał przez dłuższy okres.
Wiadomości i o języku polskim na Śląsku i o polskich Ślązakach, „Mrówka”, Poznań 1821.

5.BełzaStanisław(1849-1929).NaŚląskuw 1879orazw 1890.

6. Karol Miarka, Kartka z dziejów Górnego Śląska, „Tygodnik Ilustrowany” 1880 (toż odb.); Dzie
sięć lat pracy na kresach. Kartka z dziejów Śląska austriackiego. W-wa 1883; Na Śląsku Pol
skim. Wrażenia i spostrzeżenia. Kraków 1890.

7. Bohusz Franciszek Ksawery (1746-1820), Na Śląsku w 1777.
Diariusz wojażu ks. K. Bohusza w r. 1777, , Kronika Rodzinna” 1885; Kopia z XVIII w. Diariusza 

wojażu w Bibl. Jagiell., rkp. 3562. Tu wstęp autora, którego brak w Kronice Rodzinnej.

8. Brodziński Kazimierz (1791-1835). Na Śląsku w 1813.
Dziennik wojskowy z 1823 r. (wspomnienie mojej młodości i inne pisma autobiograficzne), wyd. 

A. Łucki. Kraków 1928.

9. Czartoryska Izabela (1746-1835). Na Śląsku w 1816.
Diariusz podróżny I. Czartoryskiej i M. Wirtemberskiej do Warmbrunn (Cieplic) w r. 1816. Rkp. 

W Bibl. Czartoryskich.

5 Niniejszy wykaz nie obejmuje kilkunastu nazwisk, głównie osiemnastowiecznych, które ustalono w ostatnim czasie. Por. 
„Wykaz chronologiczny”.
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10. Dembowski Leon (1789-1878). Na Śląsku w 1807 i w 1840.
Moje wspomnienia, Petersburg 1898, t. 1., s. 292-371 (Podróż z r. 1807); Pamiętniki, 1832-1854. 

Rkp. 3812 b IV w Bibl. Czartoryskich.

11. Faleński Felicjan (1825-1910). Na Śląsku w 1869.
Z  Drezna do Wrocławia. Kilka kartek z pamiętnika podróży odbytej latem r. 1869, „Tygodnik Ilu

strowany” 1870, nr 113-115; Korespondencja K. Estreichera z  Marią i F. Faleńskimi (1867- 
1903), opr. J. Rudnicka, Wrocław 1957; Meandry. Strzępy myśli rozwianych (1892); Wspomnienia 
z  mojego życia. (Fragmenty drukowane w: W. Przecławski: Żywot i dzieła, Poznań 1922).

12. Gorczyński Adam (1805-1876). Na Śląsku w 1848.
(Por. R. Skulski: „Wrocław -  to miasto centusiów”, pisał przed stu laty dziennikarz polski. „Zwier

ciadło”, dod. do „Słowa Polskiego”, 1948, nr 8).

13. Hoff Bogumił (1829-1895 lub 1894). Na Śląsku w 1880, potem osiadł na stałe.
Wycieczka do źródeł Wisły, „Tygodnik Ilustrowany” 1885; Lud cieszyński, Jego właściwości i sie

dziby. Obraz etnograficzny, W-wa 1888.

14. Hoffinanowa-TańskaKlementyna(1798-1845). Na Śląskuw 1831 iw  1842.
Pamiętniki, t. 1-3. Berlin 1849 (Pisma pośmiertne, t. 1-3. Por. także t. 8,
tu wypisy bibliograficzne z biblioteki wrocławskiej); Święte niewiasty, Lipsk 1843, t. 2, s. 309 

(notatki z wycieczki do Trzebnicy).

15. Jeske-Choiński Teodor (1854-1920)
Por. Prasa warszawska o Śląsku w XIX  wieku. „Głosy znad Odry”, dod. do „Trybuny Opolskiej”, 

1956, nr 37.

16. Jeż Teodor Tomasz (Miłkowski Zygmunt) (1824-1915). Na Śląsku w 1859.
Artykuł datowany: Wrocław, 4 września. „Przegląd Rzeczy Polskich”, Paryż 1859, nr z. 19 IX; Od 

kolebki przez życie. Wspomnienia. Wyd. A. Lewak. Kraków 1936.

17. Jundziłł Stanisław Bonifacy (1761-1847). Na Śląsku w 1826,1828 i w 1835.
Pamiętnik życia, wyd. A. M. Kurpiel, Kraków 1914; Gabinet historii naturalnej, „Biblioteka War

szawska” 1850,1.1, s. 57. (Wzmianka).

18. Kaczkowski Karol (1797-1867), lekarz, działacz społeczny. Na Śląsku w r. 1828. Wspomnienia 
z papierów pozostałych, ułożył T. Oksza Orzechowski, Lwów 1876. (Podróż po Śląsku 
s. 224-229).

19. Karpiński Franciszek (1741-1825). Na Śląsku w 1769.
Pamiętniki, przedm. P.[iotr] Chmielowski, Warszawa 1898.

20. Kasprowicz Jan (1860-1926). Na Śląsku w latach 1881-1888.
(Korespondencje ze Śląska w: „Głosie”, „Kraju”, „Przeglądzie Społecznym” i w „Przeglądzie Ty

godniowym”); Wrocławska korespondencja J. Kasprowicza, 1885-1888, opr. T. Mikulski
i Z. Sypulanka, „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2.

21. Kołłątaj Hugo (1750-1812). Na Śląsku w 1808.
Uwagi nad teraźniejszym położeniem tej części ziemi polskiej, którą od pokoju Tylżyckiego zaczęto 

zwać Księstwem Warszawskim. Lipsk (Warszawa) 1808(1809).

22. Kraszewski Józeflgnacy (1812-1887). Na Śląsku w 1858, 1860 i 1863.
Kartki z  podróży 1858-1864 r. (T. 1, W-wa 1866, T. 2, W-wa 1874); Listy z  podróży w r. 1860, 

„Gazeta Codzienna” 1860; Korespondencja 1859-1876, J. I. Kraszewskiego i L.[eopolda] Kro- 
nenberga, wyd. M. Dynowska. Kraków 1929; Z  trzeciego na czwarty grudnia 1863. Urywek 
z pamiętnika B. Bolesławity. Album Muzeum Naród, w Rapperswylu. Lwów 1876, s. 165-189.
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23. Lenartowicz Teofil (1822-1893). Na Śląsku w 1849.
Listy do Ewarysta Estkowskiego (1850-1856), wyd. B.[olesław] Erzepki, Poznań 1922.

24. Łepkowski Józef (1826-1894). Na Śląsku w 1842,1848-1849.
O stanie obecnym Górnego Śląska, „Gazeta Polska”, Poznań 1848, nr 174; Wiadomości o Śląsku, 

„Biblioteka Warszawska” 1849, t. 3, s. 319-366; Śląsk pruski. „Czas”, dod. literacki, 1849, nr 4; 
Górny Śląsk. „Czas”, 1849, nr 42; O mowie polskiej na Śląsku, „Czas” 1849, nr 58; Czytelnie
i pisma polskie w Śląsku austriackim, „Czas” 1849, nr 73; Ze Śląska pruskiego, „Czas” 1849, nr 
100; Ruchy narodowe w pruskim Śląsku w ostatnich czasach, „Przegląd Poznański” 1849, t. 8; 
Józef Lompa, autor śląski. Korespondencja ze Śląska pruskiego, „Czas” 1854, nr 290; 
M.fieczysław] Tobiasz, Podróż Łepkowskiego po Śląsku (zapisy z podróży w r. 1842). „Wrocław
ski Kurier Ilustrowany” 1948, nr 86. (dod. „Ekran Tygodnia”).

25. Malinowski Lucjan (1839-1898). Na Śląsku w 1869.
Listy z podróży etnograficznej po Śląsku, „Na Dziś”. Kraków 1872; Zarys życia ludowego na Ślą

sku, „Ateneum”, W-wa 1877.

26. MoraczewskaBibianna(1811-1887).NaŚląskuw 1842.
Dziennik, wyd. Dobrzyńska-Rybicka, Poznań 1911.

27. Nakwaska z Krajewskich Anna (1781-1851). Na Śląsku w 1844.
Wspomnienia z  krótkiej podróży 1844 r. do Śląska, „Pielgrzym” 1845, t. 1-2. (Korbut).

28. Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841). Na Śląsku w 1821.
Podróże historyczne po ziemiach polskich między rokiem 1811 a 1828 odbyte, Paryż 1858.

29. Niemojowski Jan Nepomucen (1803-1871). Na Śląsku w 1848.
Wspomnienia, Warszawa 1925.

30. Odyniec Antoni Edward (1804-1885). Na Śląsku w 1829.
Listy z podróży, t. 1, W-wa 1875; (nowe wyd. W-wa 1961).

31. Parczewska Melania (1850-1920). Na Śląsku po r. 1880.
Nad brzegami Odry, „Bluszcz” 1901; Obrazki, W-wa 1893; artykuły ogłaszane w „Wiśle”, r. 1901, 

1904 i 1907.

32. Parczewski Alfons (1849-1933). Na Śląsku w 1881 i później.
(Bibliografia prac w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i wskrzeszenia 

Uniwersytetu Wileńskiego), 1929.

33. Pol Wincenty (1807-1872). Na Śląsku w 1847.
Z wycieczki. „Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich", 1847 i 1848, oraz odb. Lwów 

1848. (Dzieła, t. 10, Lwów 1878).

34. Reymont Władysław (1868-1925). Na Śląsku w 1894.
Lato 1894 za granicą, wyd. z autografów T. Mikulski. Wrocław 1948.

35. Sapieha Leon (1803-1878). Na Śląsku w 1831.
Wspomnienia z  lat od 1803 do 1863 r., wyd. B.[ronisław] Pawłowski, Kraków -  Warszawa 1912.

36. Skarbek Fiyderyk (1792-1866). Na Śląsku w 1809,1822 i 1826.
Dziennik mojej podróży z r. 1809. Rkp. Ossolineum; Pamiętniki, Poznań 1878; Notatki śląskie, wyd. 

z autografów T. Mikulski,,Zaranie Śląskie” 1947, nr 4; Podróż bez celu. T. 1-2. W-wa 1824-25.

37. Słowacki Juliusz (1809-1849). Na Śląsku w 1831 i 1848.
Listy, 1 .1-3, wyd. L.[eon] Piwiński, W-wa 1932. („J. Sier”, Jan Przybyła, Słowacki na Śląsku, „Za

ranie Śląskie” 1909).
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38. Staszic Stanisław (1755-1826). Na Śląsku w 1790,1804-1805.
Dziennik podróży 1789-1805, wyd. Cz.fesław] Leśniewski, Kraków 1931.

39. Stawiarski Ignacy Franciszek (1776-1835). Na Śląsku w 1827.
(Hahn Wiktor, Polski opis Wrocławia z 1827 r. „Sobótka” 1949, s. 211-217).

40. Stęczyński Bogusz Zygmunt (1814-1890). Na Śląsku w 1844-45.
Śląsk. Podróż malownicza w 21 pieśniach, opr. F.[ranciszek] Pajączkowski.
Wrocław 1949 (Rec. S. Pigoń, „Zeszyty Wrocławskie”, 1950, nr 1-2).

41. Syrokomla Władysław (Kondratowicz Ludwik) (1823-1862). Na Śląsku 1858.
Wrażenie pielgrzyma po swojej ziemi, Wilno 1860, t. 1. (W zbiorze: Syrokomla
o sobie, wyd. W.fincenty] Korotyński, W-wa 1896); Podróż swojaka po swojszczyźnie, wyd. 

W. Korotyński, W-wa 1914.

42. Ujejski Kornel (1823-1897). Na Śląsku w 1847.
Moja autobiografia, „Lamus”, Lwów 1908-1909, z. 1, s. 89-101; Listy spod Lwowa. Pierwsze trzy 

głosy, przedruk z „Dziennika Literackiego”, Lipsk 1861, s. 107 in.

43. Wasilewski Tadeusz (1795-1850), działacz społeczny, poseł na sejm. Na Śląsku w 1820. List 
do rodziców z 9 VII 1820. (Por. Dician Amelia, Wrażenia Tadeusza Wasilewskiego z  podróży po 
Śląsku w 1820 roku, „Sobótka” 1949, s. 204-208. Tu tekst listu.).

44. Wężyk Władysław (1814—1846). Na Śląsku po r. 1840, aż do śmierci.
(Bibliografia, zob. W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, 1965).

45. Woykowska z Melińskich Julia (1816-1851). Na Śląsku w 1843.
Kilka wspomnień i kilka obrazów, „Tygodnik literacki”, Poznań 1844, nr 12. (Por. także: Z.[enon] 

Kosidowski, Z okresu złotego kultury Poznania, „Tygodnik Literacki” 1838-1848. Poznań 
1938).

46. Wybicki Józef (1747-1822). Na Śląsku w 1802-1804.
Życie moje, wyd. A.M. Skałkowski, Kraków 1927; Archiwum Wybickiego, opr. A. M. Skałkowski, 

t. 1-2, Gdańsk 1948-1950.

47. Zmorski Roman (1822-867). Na Śląsku w 1844-1845,1848-1849.
Podania i baśnie ludu na Mazowszu (z dodatkiem kilku śląskich i wielkopolskich), Wrocław 1852. 

(Dot. Brzegu, Sobótki, Trzebnicy. Por. także: I. Piechocką Brzeg w twórczości R. Zmorskiego, 
„Kwartalnik Opolski” 1957, nr 4).

Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku.
Wykaz chronologiczny

region, z  którego autor przyby
wał, z  którym był związany

1725 Tom aszSt. W o l s k i (1700-ok. 1736)
1768 Michał M n i s z e c h (1748-1806)
1769 Franciszek K a r p i ń s k i (1741-1825) lwowskie
1777 Franciszek Ksawery B o h u s z (1746-1820) wileńskie
1779 J a n O s s o l i ń s k i
1781 JanN ep. K o s s a k o w s k i (1755-1808) warszawskie
1784 Stanisław P o n i a t o w s k i (1755-1833) warszawskie
1788 Maciej D u l s k i (brak danych) lwowskie
1790 Stanisław S t a s z i c (1755-1826) Zamość
1802-04 Józef Wybicki (1747-1822) Zamość
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1804-05 Stanisław S t a s z i c  (druga podróż)
1808 Leon D e m b o w s k i (1789-1878) Puławy
1808 Hugo K o ł ł ą t a j (1750-1812) W arszawa
1809 Fryderyk S k a r b e k (1792-1866) Toruń
1813 Kazimierz B r o d z i ń s k i (1791-1835) Kraków
1816 Izabela C z a r t o r y s k a (1746-1835) Puławy
1820 Tadeusz W a s i l e w s k i (1795-1850) krakowskie
1821 Jerzy Samuel B a n d t k e (1768-1835) Kraków
1821 Julian Ursyn N i e m c e w i c z (1758-1841) Warszawa, Puławy
1822 Fryderyk S k a r b e k  (druga podróż)
1826 Stanisław Bonifacy J u n d z i ł ł (1761-1847) Wilno
1826 Fryderyk S k a r b e k  (trzecia podróż)
1827 Ignacy Franciszek S t a w i a r s k i (1776-1835)
1828 Karol K a c z k o w s k i (1797-1867) Krzemieniec
1829 Antoni Edward O d y n i e c (1804-1885) Wilno
1831 Klementyna H o f f m a n o w a  - T a ń s k a (1798-1845) W arszawa
1831 Jan Wincenty M a z u r k i e w i c z (1813-1887) Tarnów
1831 Leon S a p i e h a (1803-1878) Galicja
1831 Juliusz S ł o w a c k i (1809-1849) Krzemieniec
1840 Leon D e m b o w s k i  (drugapodróż)
1842 Klementyna H o f f m a n o w a  - T a ń s k a (druga podróż)
1842 J ó z e f Ł e p k o w s k i (1826-1894) Kraków
1842 B i b i a n n a M o r a c z e w s k a (1811-1887) Wielkopolska (Warszawa)
1843 W ładysław W ę ż y k (1814-1848)6 W arszawa
1843 Julia W o y k o w s k a - M o i i ń s k a (1816-1851) W ielkopolska
1844 Anna N a k  w a s  k a - K r a j  e w s k a (1781-1851) Warszawa
1844-5 Bogusz Zygmunt S t ę c z y ń s k i (1814-1890) lwowskie
1844-5 Roman Z m o r s k i (1822-1867) Warszawa
1847 Wincenty P o l (1807-1872) Kraków
1847 Kornel U j e j s k i (1823-1897) lwowskie
1848-9 Karol A n t o n i e w i c z  Bołoz (1807-1852) Kraków
1848 Adam G o r c z y ń s k i (1805-1876) Kraków
1848-9 J ó z e f Ł e p k o w s k i  (drugapodróż)
1848 JanN ep. N i e m o j e w s k i (1803-1871)
1848 Juliusz S ł o w a c k i  (druga podróż)
1848-9 Roman Z m o r s k i  (drugapodróż)
1849 Teofil L e n a r t o w i c z (1822-1893) W arszawa
1858 Józef Ignacy K r a s z e w s k i (1812-1887) Żytomierz
1858 Władysław S y r o k o m l a (1823-1862) Wilno
1859 T eodor Tomasz J e ż (1824-1915)
1860 Adam A s n y k (1838-1897) W ielkopolska (Kalisz)
1860 J. I. K r a s z e w s k i  (drugapodróż)
1863 J. I. K r a s z e w s k i  (trzeciapodróż)
1869 F e l i c j a n F a l e ń s k i (1825-1910) W arszawa
1869 Lucjan M a l i n o w s k i (1839-1898) Kraków
1879 Stanisław B e ł z a (1849-1929) W arszawa
1880 Bogumił H o f f (1829-1895)
1881 Jan K a s p r o w i c z (1860-1926)
1881 Melania P a r c z e w s k a (1850-1920) W arszawa
1881 Alfons P a r c z e w s k i (1849-1933) W arszawa

6 Naniesiona ręcznie ołówkiem klamra przesuwająca nazwisko o 5 pozycji niżej
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1889 Jan B a d e n i  Kraków
1890 S. B e ł z  a (druga podróż)
1894 Władysław R e y m o n t  (1868-1925)

3. Stan dotychczasowych prac i najbliższe zadania 
Podstawowe prace związane z gromadzeniem zasadniczej bibliografii, która miała zorientować 

w przybliżonej liczbie podróżników-pamiętnikarzy zostały zamknięte. Przy tych pracach korzysta
no z E.[dwarda] Maliszewskiego Bibliografii pamiętników polskich i Polski dotyczących, W-wa 
1928, oraz ze Starego i Nowego Korbuta. Wyczerpano także stosowne materiały z następujących 
opracowań:
1. Barycz H., Podróże polskie do Neapolu w wiekach XV-XVIII, w: Spojrzenia w przeszłość pol

sko-włoską, Wrocław 1965.
2. Bystroń J. St., Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie, Kraków 1930.
3. Grabowski M., Pamiętniki domowe, W-wa 1845.
4. Hartieb K , Polskie dzienniki podróży w XVI w., jako źródła do współczesnej kultury. Uwagi

i przyczynki, Lwów 1920.
5. Heleniusz E., Wspomnienia polskich czasów, Lwów 1894; tenże, Wspomnienia lat minionych, 

Kraków 1873.
6. Mikulski T., Spotkania wrocławskie oraz Temat Wrocław.
7. Moszczeński A.[dam], Pamiętniki do historii polskiej w ostatnich latach panowania Augusta

III i pierwszych St. Poniatowskiego, W-wa 1905.
8. Niemcewicz J. U., Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce, t. 1-5 (1822, 1890), 

Lipsk 1838-40.
9. Relacje nuncjuszów apostolskich w Polsce, Paryż 1864.
10. Szyjkowski M.[arian], Polskie peregrynacje do Pragi i Karłowych Warów. Od Augusta Moc

nego do Adama Mickiewicza, Bydgoszcz 1936.
11. W 40-tą rocznicę powstania styczniowego, Lwów 1903.

Następnie przystąpiono do relacji poszczególnych podróżników, rozpoczynając badania od mate
riałów rękopiśmiennych, dotąd nie publikowanych, zgromadzonych w bibliotekach krakowskich: 
w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece Czartoryskich i w zbiorach Pol. Akademii Nauk. Rów
nolegle prowadzono korespondencję z Biblioteką Tow. Historyczno-Literackiego Polskiego w Pa
ryżu oraz z Biblioteką Narodową i z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. W wyniku tych 
szczegółowych badań opracowano ośmiu pisarzy osiemnastowiecznych i pięciu dziewiętnasto
wiecznych; te prace zezwoliły na przygotowania kilku artykułów do druku o nieznanych dotąd po
dróżnikach po Śląsku (EK. Bohusz, „Sobótka" 1969) 1; T.S. Wolski, J.N. Kossakowski, L. Dem
bowski i J.W. Mazurkiewicz).

Najbliższe badania obejmą zbiory w bibliotekach warszawskich oraz wrocławskich. Równolegle 
będą prowadzone dalsze kwerendy w kraju i zagranicą. Szczegółowymi badaniami objęte zostaną 
także tego typu wydawnictwa jak „Biblioteka Warszawska", „Biblioteka Zakładu Naukowego 
Ossolineum" i „Atheneum”.
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Die Habilitationsschrift von Jadwiga Kucianka im Lichte der Archivdokumente 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Archiv von Dr. Jadwiga Kucianka (1924-1970), Wissenschaftlerin, die die Problematik Schlesiens bearbeitet hat, enthalt 
die ganze Dokumentation uber die geplante Habilitationsschrift iiber die polnischen Reisen durch Schlesien und auch den Brief 
von Prof. Stanisław Pigoń, der sehr herzlich die Bemuhungen der Wissenschaftlerin um ein Stipendium und eine Beurlaubung 
unterstiitzt. Das Archiv wurde der Autorin durch Frau Dr. Irena Mierzwa zur Verfiigung gestellt und seine Bestandteile haben 
bis heuie an der Aktualitat nichts verloren -  ganz im Gegenteil, gesammelte Materialien sind vom groCten Wert. Den 
Zeitrahmen der geplanten Abhandlung setzte das Jalir 1975 (Ende des 20. Jh.) und den Raumgehalt das historische Schlesien 
(Unter- und Oberschlesien). In der Bibliographie wurden 60 Schriftstelier genannt. Im Archiv gibt es auch einen ausfuhrlichen 
Plan der Abhandlung und den Abriss von 4 Kapiteln, die den ersten Teil der Arbeit bilden sollten. Im zweiten Teil sollten 
ausgewahlte Texte mit Kommentaren und bibliographischen Angaben prasentiert werden. Den Anhang sollten andere 
Informationen uber die Reiserouten und Rastorte bilden, die auf einer Landkarte Schlesiens zusatzlich markiert wurden.



E D Y T A  K O R E P T A

F u n k c j e  p i e ś n i  l u d o w y c h  w u t w o r a c h  P a w ł a  Ł y s k a

Twórczość Pawła Łyska budzi autentyczne zainteresowanie w kontekście emigracyjnego regio
nalizmu. Jego utwoiy są „wielką monografią etnologiczno -  etnograficzną i kulturową wspólnoty 
śląskiej, słowackiej i czeskiej na górskim pograniczu”1. Urodzony 27 sierpnia 1914 r. w Jaworzyn
ce na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie góralskiej, bratanek Jana Łyska, poety i dramatopisarza 
(1887-1915), zmarł 15 lipca w 1978 r. w Stanach Zjednoczonych. W latach 1935-1939 studiował 
historię, filologię polską i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studia kończył 
w Anglii oraz w USA, dokąd wyjechał w 1949 roku. W 1951 r. pracował w bibliotece w Cleveland 
jako specjalista od literatur słowiańskich. Od 1952 był bibliotekarzem a od 1971 wykładowcą 
wQueens College w City University ofN ew  York (od 1974 fuli professor). Prowadził również 
działalność publicystyczną i odczytową. Na początku lat sześćdziesiątych zajął się także pracą lite
racką pisząc najpierw wspomnienia wojenne a następnie powieści będące swoistym studium po
wieściowym opartym na folklorze górali beskidzkich. Za twórczość powieściową otrzymał w 1974 
roku nagrodę fundacji im. Kościelskich w Genewie. Był również członkiem Polskiego Instytutu 
Naukowego w Londynie, Polskiego Instytutu Nauki i Sztuki w Nowym Yorku oraz amerykańskie
go PEN Clubu (od 1975). W 1976 otrzymał Złoty medal Millenium, przyznany przez Polsko- 
-Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy „Medicus”. Był również inspiratorem kontaktów Polonii 
ametykańskiej z Cieszynem, W 1977 przeszedł na emeryturę. Zmarł w Huntington pod Nowym 
Jorkiem, pochowany został zgodnie ze swoim życzeniem na cmentarzu w Istebnej.

Jest autorem dwóch powieści autobiograficznych pt. Z Istebnej w świat (1960) i Poszło na marne 
(1965) oraz powieści Przy granicy (1966, przekład angielski At the Border, 1978), Twarde żywoby- 
cie Jury Odcesty (1970), Marynka, cera Gajdosza (1973), Jano i jego zbójniccy kamraci (1977).

Treścią jego utworów jest szeroki obraz życia górali beskidzkich na przełomie XIX i XX wieku, 
które znał z autopsji, w tym bowiem środowisku się wychował. Swoje powieści napisał na emigra
cji i to wiele lat po wyjeździe z kraju. Nasuwa się więc pytanie o ich genezę w kontekście poczucia 
tożsamości autora. Odpowiadając na to pytanie w oparciu o stereotypowe myślenie romantyczne 
osadzone na Mickiewiczowskim „widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”, można potraktować twór
czość Łyska jako wspomnienie oraz dopełnienie pisarstwa kresowego, uzupełniając je  o „kresy 
południowo -  zachodnie”2. Ale gdyby sięgnąć głębiej -  to może nasuwać się refleksja o konstru
owaniu przez Łyska określonych tekstów narracyjnych dla zrozumienia tego „kim jestem?”, co 
służy określeniu własnej tożsamości związanej nierozerwalnie ze wspólnotą z jakiej człowiek się 
wywodzi. „Dla człowieka posiadać tożsamość znaczy coś więcej niż tylko być; mieć tożsamość 
znaczy: nieustannie powtarzać, a w ten sposób potwierdzać i umacniać akt autointerpretacji”3.

1 J. K o l b u s z e w s k i ,  O twórczości Pawia Łyska, „Annales Silesiae” v. XVIII (1988), s. 109.
2 Tamże, s. 112. J. Kolbuszewski zestawia twórczość Łyska z pisarstwem Stanisława Vmcenza i nadaje jej dodatkowe znacze

nie polityczne w zakresie narodowych tendencji emigracji polskiej na zachodzie. Autor sytuuje pisarstwo Łyska równolegle 
z dziełem Vincenza Na wysokiej połoninie i nadaje mu podobne znaczenie w rozbudzaniu narodowych zainteresowań wśród 
emigracji. Jest, podobnie jak dzieło Vmcenza, epicką monografią regionu wraz z opisem złożonych stosunków w społeczeń
stwach wielokulturowych. Kolbuszewski stwierdza: „Jak dla Vincenza Huculszczyzna stała się swoistą arkadią, tak i arkadyjska 
jest wizja góralszczyzny beskidzkiej u Łyska. Można zatem uznać jego powieści za swoiste pendant do prozy Vincenza”.

1 A. B i e l i k - R o b s o n ,  Źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora. Wstęp w: Ch. Ta y l o r ,  Źródła pod
miotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. G r u s z c z y ń s k i  i in., Warszawa 2001, s. XXXIV.
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Rozumowanie powyższe prowadzi do narracyjnej koncepcji tożsamości, związanej nierozerwal
nie z poczuciem dobra; z doświadczeniem stale bywa konfrontowana również orientacja moralna:

To, kim jestem , musi być rozumiane jako to, kim się stałem. Aby dokonać własnej oceny, musimy 
spojrzeć zarówno wstecz, jak  i przed siebie. Chodzi o to, że jako istota, która rozwija się i staje, m ogę 
znać sam ego sieb ie  ty lko  poprzez m oją  historię dojrzew ania i regresji, h istorię  zw ycięstw  
i klęsk. Moje samorozumienie ma z konieczności wymiar czasowy i opiera się na narracji4.

W oparciu o powyższą teorię można interpretować przyczynę powrotu Łyska do „kraju lat dzie
cinnych” jako potrzebę sięgania do zbiorowego doświadczenia znanej z przeszłości kultury spo
łeczności beskidzkiej, której był uczestnikiem. Pisarz czyni to, by „zrozumieć”5.

Narracja Łyska ma zatem charakter prawdziwych opowieści, pogłębionych poprzez krajobraz, 
autentyzm budowli, kościołów, karczm, chat. Mimesis u Łyska wspomagają opisy ludowych zwy
czajów, obyczajów i obrzędów, w których zamieścił liczne pieśni ludowe. Wnikliwa ich analiza 
pozwoli określić spełniane przez nie funkcje.

Można je  globalnie podzielić na dwie kategorie: artystyczną oraz tę, która przedstawia określoną 
wizję świata. Obraz rzeczywistości w pieśniach ludowych cechuje subiektywizm oraz ukształto
wanie świata w myśl reguł mitologicznych6.

Wraz z kontekstem pieśni tworzą określone mity, np. mit zbójecki żywy w środowisku opisywa
nym przez Łyska. Wyrażał on tęsknotę określonej grupy społecznej, tj. ludzi mieszkających „na 
dziedzinie” (na wsi) do innego, sprawiedliwszego życia. Bohaterami stawali się zbójnicy już 
utrwaleni w krążących przypowieściach (Janosik, Ondraszek), jak i nowi, wokół których powsta
wały nowe opowieści. Mit o zbójnikach wyraźnie poruszał się w sferze ludyczności, krążyły o nich 
pieśni. Przede wszystkim imponował bogaty zbójnicki strój: serdak wyszywany złotem i srebrem, 
jedwabna koszula złotem haftowana szeroki pas zdobiony złotem, wykończony srebrem, „złotem 
wyszywane piękne parzenice”. Podziwu godna była również jego broń: ciupaga, pistolety, karabin. 
Pointa tych pieśni wyraźnie korespondowała z psychologiczną motywacją skłaniającą młodzień
ców do wstępowania w zbójeckie szranki:

.. .Gdzież są  twoje szaty?
Gdzież twój łańcuch złoty?
Gdzie sąpasam ony,
Husar prymowany 
! kabot czerwony 
Gdzie pasy bogate 
Ijanczaty  złote?
Gdzie sąnogawice,
I srebrne babice,
Białe rękawice?
Gdzie masz ciżmy żółte,
Przy nich wstążki złote,
Gdzie strzębki iskrzące,
Ostrogi brzęczące?7

Pieśni wprowadzały również sytuacje narracyjne; zbójnicy, którzy wdarli się do karczmy, aby 
zdobyć konie bogatego a nielubianego karczmarza, przeprowadzają całą akcję, wydając polecenia 
w formie śpiewanej:

4 Ch. T ay  1 o r, Źródła podmiotowości..., s. 95 i 100.
5 K. R o s n e r, Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2003, s. 13 i 131. Autorka powołuje się na teorię Ricoeura: „Zdaniem 

Ricoeura natomiast, narracja to kody tekstowe wypracowane przez kulturę; sięgamy do nich, by nadać formę i rozumieć na
sze doświadczenie” (s. 131).

6J . B a r t m i ń s k i ,  Folklor - język -  poetyka, Wrocław -  Warszawa -  Kraków 1990, s. 12.
7 P. Ł y s e k, Jano i jego zbójniccy kamraci, Londyn 1977, s. 15.
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Idźcie do masztali,
Sóm tam konie branne,
Sztirzi sebie osiodłejcie,
Ale piónty dlo m nie .. ,8

Na zakończenie akcji sypnęli zalęknionym biesiadnikom dukatami, by ci dalej mogli się bawić
i zaśpiewali:

Tańcuj sobie tańcuj,
Kelnereczko tłusta,
Bo usz twoja komoreczka
i masztolka pusta!9

W pieśniach krążyły również opowieści o Janosiku i jego dziejach. Stanowił on wzorzec osobo
wy dla wielu młodych górali, którzy żyjąc w ubóstwie i bez zajęcia, fascynowali się ideą walki
o sprawiedliwy podział majątku między biednych. W pieśni ludowej mit zbójecki odżywał i wzbo
gacał się, a bohaterstwo zbójników stawało się mitem, ich walory podkreślało bohaterstwo czynów, 
zdobywane bogactwo a także śmierć, najczęściej na skutek zdrady, a zbójnikiem godnym najpięk
niejszych pieśni był Janosik. Naśladowali go również beskidzcy zbójnicy, a pieśni śpiewali Słowa
cy, co integrowało wielokulturowe społeczeństwo:

Hej, hore haj, hore hajom chodnik,
Mój otec boi dobry, ja  musim byt’ zbójnik;
Ka musim byt’ zbójnik, bo krivda velika,
Nepravost’ u panów, pravda u zbójnika10.

Pieśni zbójnickie tworzyły zatem określone narracje, włączały się w rytuał codziennego ży
cia i zabawy w karczmie, zbójnicy uzasadniali swoje czyny, pieśń wprowadzała ponadto na
strój grozy. Opowiedziane pieśnią wydarzenia nie tylko oddawały nastrój sytuacji, ale również 
stawały się tematem określonego fragmentu powieści (epizodem). Realizowały także dążenia 
ludzi do wolnego i sprawiedliwego świata. W pieśniach wyrażana była ponadto desperacja 
młodych górali, którzy wybierali zbójnikowanie, aby uchylić się od służby wojskowej w ob
cym dla nich państwie.

Łysek wprowadzał niejednokrotnie fabularyzowane pojedyncze pieśni tworzone w konwencji 
ballady. Jako przykład może służyć pieśń o młodym zbójniku pojmanym przez austriackich żołnie
rzy. Zbójnik -  Jasineczek nie ujawnił miejsca, gdzie przechowywał zdobyty majątek, nie obawiał 
się śmierci, wyraził jedynie życzenie, by na miejsce stracenia odprowadziła go ukochana. Przed 
egzekucją Jasio -  zbójnik -  bohater, który „bogatym odbierał, a biednym rozdawał, zatańczył jesz
cze „zbójnickiego” i „on se jesce tam wypolił cały funt tabaku, hej”.

Tragizm sytuacji wyrażonej w pieśni spotęgowała dosłowność, ale również pozorna niespójność 
wiersza, ponieważ słuchacz, odbiorca został postawiony niejako przed koniecznością rekonstrukcji 
rozumienia wynikającego z tradycji, co nie mogło stanowić trudności, gdyż historia o zbójnikach 
funkcjonowała w świadomości beskidzkich górali.

Narracyjność pieśni była przez Łyska zamierzona; wierszowane opowiadanie trafiało do odbior
ców, o czym sam autor pisał:

Poszczególne pieśniczki -  bojtki splątane były ze so b ą jak  ten warkocz niewieści, który gdy sple
ciony, wydawał się całością, ale po rozpleceniu stawał się tylko poszczególnymi pasmami włosów. 
Gdy opowieść tę śpiewano, zmieniano gdzieniegdzie nutę i całość rozpadała się jakby na poszczegól

8 Tamże, s. 17.
9 Tamże, s. 18.
10 Tamże, s. 202.
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ne pieśni. W ażniejsza od melodii i taktu była treść poszczególnych zwrotek, składających się na dzieje 
młodego zbójnika11.

Narracyjny charakter w dużej mierze cechował pieśni weselne, towarzyszyły one całej ceremonii 
zalotów, swatów i zaślubin. Pan młody, gdy pochodził z zamożnej rodziny cieszącej się uznaniem 
wśród mieszkańców wsi, był witany pieśniąpodkreślającąjego zalety:

To stańkowskie pole pieknie poorane,
Powiadajóm ludzie, że je  malowane:
To stańkowskie pole jest piękno równina,
W ychowała na nim matka swego syna.

Wychowała go tesz siedmiorakiej krasy:
Ocziczka czorniutkie, pokręcone włosy.
W ykarmiła go tesz owiyjziom polywkóm,
Ale go nie dała istebniejskim dziywkóm12.

Uroda syna o czarnych oczach, tj. o typowej urodzie górali beskidzkich, stanowiła często powta
rzany w pieśniach motyw.

W dniu zaślubin weselnicy pana młodego jechali po pannę młodą i gdy widzieli z daleka jej 
dom, śpiewali:

Dziy weczko miła, synek cie woła,
Byś nie była pyszna, a  ku niymu wyszła1 J.

Rozpoczynała się wierszowana rozmowa -  targ o dziewczyny, domownicy podsuwali inne pan
ny, w końcu zjawiała się panna młoda. Wzruszająca jest pieśń pożegnalna panny młodej z matką:

Żegnaj mie, mamulko, prawom rynkom nakrziż,
Bo usz ostatni roz na mój winiec patrzisz14.

Córka dziękuje matce za opiekę, wychowanie, ojcu chrzestnemu i pozostałym domownikom za 
przyjaźń i miłość. Przed kościołem orkiestra grała pieśń Kto się w opiekę, a uroczystości kościelnej 
towarzyszyły poważne pieśni religijne, których autor nie przytoczył.

Zabawa weselna odbywała się w karczmie. Tańcom wtórowały pieśni żartobliwe, będące również 
odzwierciedleniem toczących się wydarzeń -  np. oczepin, gdy panna młoda wchodziła w świat doro
słych. Obrzędowi przebiegającemu według określonego rytuału towarzyszyły pieśni uzupełniające 
fabułę. Oddawały w sposób szczegółowy, dosłowny wydarzenia; odstępstw od tej gry nie było:

Pomalutku rozplotejcie,
W łoseczków mi nie targejcie;
Mamulka mie czosywali,
W łoseczków mi nie targali15.

Zachowania bohaterów owej gry, podniesione w niektórych elementach do roli sacrum, były 
z góry ustalone i wyuczone: przy zdejmowaniu wianka panna młoda płakała, a pokolenie osób 
starszych, doświadczonych wygłaszało uznane prawdy pod adresem młodych:

Ty Halżiczko, ty nasza,
Jak apostoł ogłasza,

11 Tamże, s. 26.
12 P. Ł y s e  k, Przy granicy, Londyn 1966, s. 79.
13 Tamże, s. 80.
14 Tamże, s. 86.
15 Tamże, s. 94.
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Ż e miłość do małżonka 
Wiyncej oznacza!16.

W czasie oczepin wygłaszano wróżby dotyczące szczęścia młodych, wyglądu ich dzieci oraz za
sobności w przyszłym gospodarstwie domowym. Rytualne pieśni towarzyszące obrzędom wesel
nym sugerowały również możliwość wpływania na przyszłość.

Ów „teatr w teatrze” zbliżał się ku końcowi, wszyscy nadał jednak będą uczestniczyć w za
bawie do samego rana, w  której tańce przeplatały przyśpiewki „często na poczekaniu impro
wizowane i stosowne do sytuacji” 17. Tę zaczarowaną noc kończyła pieśń pana młodego:

Ani piwa, ani wina, ani gorzołeczki,
Nimogym się namiłować mej młodej babeczki18.

Dalszy ciąg owej gry stanowiły „poprawiny”, których przebieg ilustrowały pieśni tworzące spe
cyficzny układ fabularny. Swoistość owych pieśni o charakterze narracyjnym polegała na ciekawej 
łączności z tekstem opowiadanym, co potwierdza fakt, iż pieśń wnikała głęboko w strukturę całego 
tekstu Łyska. Ponieważ poezja ta, mimo fabulamości, miała charakter meliczny, wraz z opowiada
ną treścią stanowiła interesującą całość.

Pieśni zawarte w tekstach Łyska ukazujące życie mieszkańców Trójwsi usytuowane w kul
turze, stanowią specyficzną formę mimesis -  gdzie tekst został odniesiony do świadomości 
odbiorcy. Owe teksty „rozwijają” swój świat przed odbiorcą informują o nim, ale każą rów
nocześnie uczestniczyć we wskazanym systemie wartości19. Naczelną cnotą wyrażaną między 
innymi w pieśniach zdawała się być pracowitość. Cały dzień wypełniony był pracą o czym 
śpiewano również przy żniwach:

Wstóń, syneczku, z  rana,
Dej kóniczkóm sianą 
Użeś się móg wyspać 
Przez noc asz do rana.

Wstowejcie, dziyweczki,
Zabierejcie siyrpeczki:
Zeżnijcie, powiójście 
Ostatnie snopeczki.20

Negatywnie oceniano lenistwo, które wytykane było jako jedna z najgorszych wad, a przesypia
nie poranka stawało się przedmiotem szczególnej kpiny. Pracowitości wymagano zarówno od 
mężczyzn, jak i kobiet, co znalazło odzwierciedlenie w treści piosenki:

Tako baba się nie godzi, 
co po izbie darmo chodzi; 
ej, chodzi, chodzi próżniokuje
i obuwie darmo psuje

jak  rano zacznie warzić, 
to się zacznie j i niedarzić; 
ziymnioki się nie dowarzóm, 
gałuszki się j i  prziwarzóm.

16 Tamże, s. 95.
17 Tamże, s. 96.
18 Tamże.
15 Por. Z. M i t o s e k, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997, s. 165.
20 P. Ł y s e k, Przy granicy, Londyn 1966, s. 118.
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A jak  przidzie ku bydlóntku:
Tósz tam pełno nieporzóndku: 
słómy pełno pod nogami, 
gnoju do kolana na ni21.

W pieśniach wyrażano również szacunek dla rodziców i osób starszych. Rodzicom należało 
podporządkować się bez reszty.

Pieśni odzwierciedlały często sytuacje, w których niezamężna dziewczyna zostawała sama 
z dzieckiem. Określona przezwiskiem „zowitka” nie miała żadnych szans na ułożenie sobie godzi
wego życia, a ponadto stawała się przedmiotem pośmiewiska.

Wśród nakazów moralnych obok indywidualnych znajdowały się wzorce zachowań zbiorowych, 
związanych z tradycją i umiłowaniem ojczyzny, ale tej bliskiej, lokalnej:

Jestem śląskie dziecko, Boże, Tobie chwała,
Śląska ziemia nasza mie tu wychowała;

I od śląskiej matki do niej miłość brałem,
Od ojca Ślązaka przykład otrzymałem.

Jestem śląskie dziecko i Ślązakiem zginę,
Kocham śląską ziemię i śląską krainę.

Kocham to, co nasze, jako mi Bóg miły,
Choćbym miał w y sąc ^ ć  krew z ostatniej żyły22.

Pieśń powyższą zamieścił Łysek pod koniec obrzędu weselnego, podkreślając tym samym rolę 
rodziny w pielęgnowaniu przede wszystkim poczucia tożsamości lokalnej, ale również tożsamości 
narodowej -  na zakończenie uroczystości zebrani w bardzo licznym gronie biesiadnicy odśpiewali 
Boże, coś Polską, dając wyraz uczuciom narodowym. Pieśń tę autor nazwał polskim hymnem na
rodowym.

W tekstach Łyska zachowania bohaterów wynikające z wątków fabularnych zostały zwerbali
zowane w formie pieśni, a więc w „uświadamianych” zakazach i nakazach. Funkcją pieśni było 
zatem utrwalanie wzorców aksjonormatywnych.

Pieśni wykorzystane w tekstach stawały się odbiciem ludzkich, codziennych przeżyć, głównie 
miłosnych, poprzez które autor rekonstruował świat, tworząc specyficzną jego stylizację. Można po
wiedzieć, że około 150 pieśni, które zamieścił w swojej trylogii beskidzkiej, to jedna wielka pieśń
0 miłości złożona z pieśni -  zdarzeń konstruujących miłosną fabułę. Lud bowiem, jak wynika z prze
kazu autora, najchętniej wyrażał swoje uczucia w pieśni. Dlaczego miłość stawała się głównym te
matem wypowiedzi lirycznej górali? Mieli na nią małą czasu i często pozostawała w świecie marzeń.

W centrum pieśni śpiewanych z różnorodnych okazji najczęściej pojawiali się kochankowie: on
1 ona młodzi i piękni. Ich uroda stanowiła zasadniczy atrybut miłości, chociaż na drodze do szczę
ścia najczęściej stawało ubóstwo jednego z kochanków. Często więc śpiewano o miłości nieszczę
śliwej, nieodwzajemnionej. Przyczyną cierpienia stawała się również służba wojskowa chłopaka, 
która trwała kilka lat, a perspektywa czekania, tęsknoty budziła żałość. Stałe gesty, typowe słowa
i stereotypowe obrazy, jak osiodłany koń, zapewnienie powrotu, dochowania wierności, obietnica 
pisania listów oraz stały motyw wyrażany w słowach: „ty będziesz płakała, jo nie bedym słyszoł” 
podkreślały głębię uczuć. Czasem młody chłopak godził się z myślą, że jego ukochana nie dotrzy
ma wierności i polecał ją  łasce Boga. Pożegnania nie należały do łatwych, towarzyszyły im okre
ślone słowa: „mój miły kochany” oraz uczucia niepokoju, żałości niewysłowionej, czasem pogo
dzenia się z losem.

21 P. Ł y s e k, Twarde żywobycie Jury Odcesty, Londyn 1970, s. 142.
22 P. Ł y s e k, Marynka, cera gajdosza, powieść obyczajowa znad obu brzegów Olzy, Warszawa 1982, s. 113.



104 Śląskie M iscellanea t. 17

Bardzo często powodem nieszczęśliwej miłości był brak zgody na związek młodych. Motywy 
rodzicielskiej decyzji nie zawsze były jasno sformułowane, ale, jak wspomniano wyżej, autoiytet 
rodziców wymagał bezwzględnego honorowania ich zdania. Najczęściej przyczyną rozstania sta
wało się ubóstwo jednego z młodych. Biedne dziewczęta bywały świadome beznadziejnej sytuacji, 
ale i tak często godziły się na potajemne spotkania. Pozostawał płacz, samotność, której metaforą 
stawała się ścieżka -  wydeptane miejsce potajemnych spotkań, księżyc, niemy ich świadek; bogate 
było nazewnictwo uczuć a także gest, często symboliczny, konie pod okienkiem, wystawanie pod 
okienkiem, klucz od „serduszka”.

Pieśni najczęściej mówiły o biednej dziewczynie; jej „chudobność” stała na drodze do małżeń
stwa. Ale pojawia się i biedny chłopak, niejednokrotnie przedmiot kpin, ma bowiem „gaciska 
z dziurami”, „cygańskie łachmany”. Ubogi chłopak nie miał w ogóle szans na zdobycie bogatej 
dziewczyny w odróżnieniu od pracowitej dziewczyny, która wspierana własną urodą mogła czasem 
spełnić oczekiwania.

Często miłość niweczyła intryga zawistnych ludzi i ukochany nie mógł przyjść na spotkanie, po
nieważ mnożyły się przeszkody symbolizowane poprzez lejący deszcz, drogę nie do przebycia.

Niespełniona, nieszczęśliwa miłość była szczególnie bolesna, gdy nie zewnętrzne warunki 
utrudniały spełnienie; one jakoś zawsze tłumaczyły oddalenie, pozwalały łatwiej pogodzić się z lo
sem. Trudniejsza do przeżycia była zdrada. Wówczas treść pieśni wyrażała rozstanie; dziewczyna 
najczęściej rezygnowała z takiej miłości, mimo że „dniem i nocą kochała”, nie tak prędko znów da 
się zwieść. Pieśni te nazywają bogactwo uczuć i przeżyć; to zazdrość, podejrzliwość, zagubienie, 
niestałość, rozpacz, żal młodości, nadzieja, czasem westchnienie do Boga.

Jest w pieśniach również miłość spełniona, chociaż w ogóle nie za dużo się mówi o szczęściu. 
Tematem bywa często wyznanie miłości w słowach radości, gdy na przykład oboje kochankowie 
są pasterzami i wypasają bydło „niedaleczko”, smutniej i bardziej sentymentalnie, gdy dzielą ich 
duże odległości. Chłopcy pytają o wzajemność, zapewniają o uczuciu, wyrażają ochotę na spotka
nie, a przede wszystkim pragną uzyskania zgody rodziców na małżeństwo, które ma być idealnym 
dopełnieniem miłości. Taka miłość nosi znamiona społecznej i kulturowej akceptacji.

Bohaterów lirycznych pieśni przytaczanych przez Łyska znamionuje specyficzna forma uze
wnętrzniania uczuć, które rzadko pozostają w wewnętrznym świecie bohaterów, bywają wyznawa
ne, często w formie dialogu. Cechuje je  duży sensualizm i towarzyszy często przyroda, co potwier
dza nierozerwalną więź człowieka z przyrodą. Nieszczęściu, rozpaczy towarzyszyła natura:

Skało, moja skało, 
czymuś nie pynkała, 
dy jo  się z  kochankym 
rozłączyć musiała?

Ach, Boże, mój Boże, 
boli mie tejż serce, 
podziwom się na hore, 
to się mi płakać chce!23

A piękna słoneczna pogoda również mogła potęgować smutek na zasadzie kontrastu z charakte
rem przeżyć:

Świeci jasne słoneczko 
Zasmucone moji miłej serduszko24.

Pieśni miłosne zaprezentowane przez Łyska pełnią bardzo ważną funkcję w utworze: ukazują 
egzystencjalną sytuację człowieka, który mimo trudnego „żywobycia” i bardzo uciążliwej pracy na

23 P. Ł y s e k, Przy granicy. .., s. 54
24 Tamże, s. 47.
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mało urodzajnej ziemi górskiej, znalazł miejsce na głębokie uczucia, wyrażane zarówno -w od
dzielnie zamieszczanych pieśniach, jak i tych, które wiązały się w określony model fabularny wraz 
ze zwyczajami, obyczajami oraz obrzędami. Wyrażały emocjonalność człowieka w formie do
słownej, bez niedopowiedzeń.

Do rangi sacrum urastają natomiast pieśni religijne. Jest ich w tekstach Łyska stosunkowo nie
wiele; religijność autentyczna tkwiła bowiem w ludziach i nie wymagała nazywania. Pieśni religij
ne wyrażały często credo życia, ale wzmacniało je odwołanie do tradycji, mimo iż całe ludzkie ży
cie, wszelkie poczynania zależały od łaski Bożej, wyrażonej np. w pieśni:

Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa 
tak mawiali starzy.
Kiedy wezwiesz tej pomocy, 
wszecko ci się darzy25.

W formie pieśni wyrażane były również modlitwy, jak ta piękna apostrofa wygłoszona w czasie 
pogrzebu Juty Odcesty:

Witaj, Królowo nieba, 
i matko litości; 
witaj, nadziejo nasza 
w  smutku i żałości.

Orędowniczko nasza, 
racz Swe litościwe 
oczy spuścić na nasze 
serca żarliwe26.

Religijność wyrażaną w pieśniach reprezentują zbiorowe wzorce zachowań społeczności lokal
nej, mimo iż oddają bardzo subiektywne odczucia. Religia obejmowała świat człowieka od we
wnątrz, jakąś świadomość nie do końca jednak uzewnętrznianą.

Łysek zauważał również fakt, iż człowiek tworzy poezję, ponieważ musi bawić się społecznie27. 
W swych utworach poprzez pieśni ludowe wykreował ludyczny świat, w którym zaobserwować 
można nierozerwalny związek poezji z tańcem. Autor prezentuje poezję głównie zrodzoną w trak
cie zabawy. Przestrzenią, gdzie z różnych okazji najczęściej spotykali się ludzie, była karczma. 
Tam przy wtórze kapeli poszczególne tańce uzupełniano piosenkami przedstawiającymi stereoty
powe obrazy w określonym porządku i według dobrowolnie przyjętych reguł, co wzmacniało spo
łeczne więzi.

Pieśni były uzupełniane przez taniec (tańczono np. kozaka czy owięzioka), któremu towarzy
szyły przyśpiewki humorystyczne wprowadzające poprzez swoisty pojedynek śpiewany odpo
wiedni nastrój do zabawy. W trakcie śpiewów i tańców w karczmie zauważyć można było jakieś 
odgrodzenie od codzienności, a wewnątrz tego świata toczyła się zabawa według reguł przyjętych 
przez tradycję. Zasady owe miały moc obowiązującą. Zauważył więc Łysek, iż pieśń ludowa wraz 
z muzyką i tańcem przenosiła ludzi w inny świat, stworzony jednak według przyjętych i utrwalo
nych tradycją zasad. Zabawa stanowiła cel sam w sobie, treść śpiewanych pieśni miała charakter 
eklektyczny, towarzyszyły im czasem uczucia napięcia, radości i świadomość odmienności takiej 
sytuacji od codziennego życia.

Pieśni w utworach Łyska oprócz wnikania w problemy egzystencjalne ludzi mieszkających na 
Śląsku Beskidzkim pełniły również określone funkcje artystyczne.

25 P. Ł y s e k, Marynka..., s. 102.
26 P. Ł y s e k, Twarde żywobycie..., s. 159.
27 Por. J. H u i z i n g a, Homo ludem. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. K u r e c k a , W.  W i r p s z a .  Warszawa 1985.
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Zauważa się przede wszystkim, iż tekst poetycki żyje u Łyska w kontekście innego tekstu, two
rząc razem pewne struktury narracyjne. Należą do nich dzieje zbójectwa na Śląsku Cieszyńskim 
silnie zmitologizowane i zabarwione subiektywnie28. Poszczególne akty przekazu owych dziejów 
tworzą ciągi łańcuchowe, jak w przypadku relacji z obrzędów zaślubin, pogrzebu, skubania pierza, 
chrzcin, co zostało już zasygnalizowane wyżej. Z tą formą artystycznego przekazu wiąże się syn- 
kretyzm gatunkowy; sama pieśń funkcjonowała rzadziej, towarzyszyły jej tańce i muzyka, co wy
nikało z faktu, iż zabawa stanowiła specyficzną formę działania, stawała się czynnikiem życia kul
turalnego.

Pieśni związane z zabawą miały charakter antytetyczny; śpiew uprawiany był na zmianę, nieko
niecznie miał charakter antagonistyczny, stwarzał jednak szczególne napięcie dramatyczne.

Ludyczny charakter pieśni bywał wzmacniany przez humor. Najczęściej przejawiał się w grze 
słownej powodującej odstępstwo od normy. Kpinie poddane są starsze kobiety zalecające się do 
młodych mężczyzn: „ale jo  nie wiedzioł, czego ciotka chcieli”, a także mężczyźni, którzy odwle
kają małżeństwo: „kupim jo se za to porządnego wieprza” a ożeni się, gdy podrosną dzieci. Ide
ałem staje się „baba szyrokiego zadku, dobrego gatunku/ cobo nie pijała po gospodach trunku”. 
Humor wprowadzają często sytuacje erotyczne, wprawdzie nie podane wulgarnie, jednak z dość 
dosadnym słownictwem: „cosi prziszło ku mnie/ rijnciska to miało/ obłapiać się chciało”.

Najczęściej w pieśniach przytoczonych przez Łyska występuje humor sytuacyjny w formie nie
spodzianki, zaskoczenia, kaiykaturalnego wyolbrzymienia. Sytuacje, fragmenty akcji podane by
wają często w żartobliwej formie. Ten typ humoru wynikał z narracyjnego charakteru wielu pieśni: 
„gajdoszu z gajdami/ smiłuj się nad nami/ jako się smiłowoł/ wilczek nad kozami”.

Łysek wyraźnie wyeksponował funkcję poezji w grze nieustannego przyciągania się i odpycha
nia chłopców i dziewcząt, w błyskotliwej wymianie śpiewanych -  często improwizowanych -  tek
stów. Podkreślały one funkcję fatyczną ludowego utworu poetyckiego.

W formie poetyckiej tych pieśni dużą rolę odgrywa incipit, który często zastępuje tytuł, bohatera, 
motyw. Najczęściej incipit lokalizuje akcję: W tym naszym Istebnym pieknie, szumnie, U dunaju 
świyci jasne słoneczka, Przez wodym koniczki, przez wodym, Gróniu mój, gróniu mój. Bardzo czę
sto jest on nacechowany przeciwnie do tekstu rozwijającego pieśń. Wiersz literacki ma zazwyczaj 
nacechowaną pointę, wiersz ludowy zawarty w tekstach Łyska -  incipit. Z nim także związane są 
liczne powtórzenia, bardzo typowe dla poezji ludowej i nierozerwalnie związane z tekstem. Nie
liczne pieśni mają refren. Powtórzenie pozostaje w ścisłym związku z sakralną wizją świata29 
(gdzie święty znaczy mocny, rzeczywisty, niezmienny). Jest często stylistyczną dominantą tekstów:

Żitko, moje zitko,
Zieline mi zeszło;
Żodyn tego nie wiy,
Ani nie wypowiy,
Jako mi jes t tęskno.

Tęskno mi jest, tęskno 
Bez lubego mego.
Bo un się mie wyrzekł,
N ie jest nic dobrego;
O mój Bozie, B ozie.,.

Część powtórzeń służyła potrzebom muzyki i śpiewu, niektóre pełnią funkcje wierszotwórcze.
Ważnym składnikiem języka poetyckiego analizowanych tekstów jest metaforyczność. Jedną 

z jej odmian bardzo często stosowanąjest antropomorfizacja. Wynika ona niejednokrotnie z natu

28 Por. J . B a r t m i ń s k i ,  Folklor - jązyk..., s. 12.
29 J. B a r t  m i ń ski ,  Folklor-język..., s. 196.
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ralnej więzi człowieka z przyrodą. Góry bywały „wiesiołe”, „owce robiły swawole”, „gajdy za
grały”, „gronie, nasze gronie, podejcie nóm dłonie”, owce bywały to smutne, to wesołe, a nawet 
prowadziły rozmowę z pasterzem:

0  mój złoty owczorziczku, 
puść że mie do góry, 
najym się tam malinioka, 
pieprziny, dóndrawy.

Pół świata se tam łobyndym, 
na Beskidek pozdrym
1 powrócim napaszóno, 
a ty mie dój potym30.

Analiza tekstów pieśni zawartych w utworach Łyska wskazuje na ich aspekt pragmatyczny. Ta
kie zabiegi dowodziły mimetyzmu opartego na przeświadczeniu o więzi między sytuacjami za
wartymi w utworach a sytuacjami należącymi do otaczającego świata31. Mimetyczny styl pisarstwa 
cechuje całą twórczość Łyska. On zadecydował o stworzonej wizji świata, w której znaczącą rolę 
pełnią zamieszczone pieśni ludowe.

Analiza pieśni zawartych w utworach Łyska wskazuje na oryginalną formę artystyczną utworów 
przyjmującą kształt „tekstu w tekście”. Pieśni, (jest ponad sto pięćdziesiąt), dowodzą wielkiej pracy 
etnograficznej, której dokonał autor, by zebrać i opracować te funkcjonujące w tradycji formy kul
tury wierszowanej.

Przede wszystkim wykorzystał je dla wzmocnienia wydarzeń, wnikliwej charakterystyki środo
wiska i ukazania egzystencjalnego świata górali Beskidu Śląskiego. Jaki cel mu przyświecał? Pro
ponuję przyjęcie koncepcji, która potwierdzałaby tezę, że sięgnął do dawnych form kultury, by zro
zumieć siebie do końca z oddalenia emigracyjnego. Potwierdza to tezę o takich funkcjach pieśni, 
które mają ukazać sytuację egzystencjalną ludzi żyjących w określonej społeczności lokalnej. Ły
sek włączył ludzkie dzieje w mikrostruktury narracyjne powiązane z tańcem i muzyką, tworzące 
doskonałe systemy synkretyczne. Sytuacyjność pieśni pozwalała zauważyć świat bohaterów, któ
rzy respektowali określone wartości, tworzyli mityczny, sprawiedliwy świat, ale również przeży
wali sytuacje religijne, śmierć, miłość, a przede wszystkim realizowali się w zabawie. Pełnia egzy
stencji nie tyle indywidualnych co zbiorowych znalazła wyraz w zebranych pieśniach.

Ponadto pieśni spełniają dużą rolę estetyczną, podnosząc poziom artystyczny wypowiedzi lite
rackiej zawartej w interesującej monografii beskidzkiej poprzez metaforyzację, a głównie antro- 
pomorfizację przedstawionego świata. Przytoczone pieśni cechują typowe dla form literatury lu
dowej incipia oraz powtórzenia.

Celem głównym, jaki Łysek stawiał przed swoją twórczością, było kształtowanie poczucia toż
samości etnicznej i realizował go również poprzez zebrane z ogromną gorliwością i znawstwem 
pieśni wykorzystane w tej oryginalnej i złożonej literaturze.

30 P. Ł y s e k, Twarde żywobycie..., s. 140.
31 M. G ł o w i ń s k i, Świadectwa i style odbioru, w: tegoż, Style odbioru, Kraków 1977, s. 130.
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Die Funktion der Volks!ieder bei Paweł Łysek 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Exil entstandene Werke von Paweł Łysek weeken ein grofies Interesse wegen der Originalitat seiner 
etłinologisch-ethnographischen Monographie iiber die multikulturełle Gemeinschaft im Grenzgebiet von Beskiden. 
Łysek erzahlt wahre Geschichten und zitiert viele Volkslieder. Sie haben verschiedene Funktionen: eine Projektion 
der Welt in einer Kunstform (Text in Text), die Verstarkung der Handlung, eine genaue Charakteristik der Umwelt 
und die Darstellung der Existenz der Bewohner (Górale) in den Schlesischen Beskiden (Beskid Śląski). Die 
Thematik der Lieder ist unterschiedlich: von dem Rauberstreben nach der Freiheit und der Gerechtigkeit in der 
Welt, uber die Hochzeit, Liebe und andere Geflihle bis zu den religiSsen Liedern, die eine kollektive 
Verhaltensweise nach den axiomnorinativen Vorbildern abbilden. Die dargestellte Welt des Volkes ist eine 
Vergniigungswelt, wo die Unterhaltung eine Form der Handlung und des kulturellen Lebens ist.

Die Lieder haben auch eine asthetische Funktion durch die Metaphorisierung und vor allem durch die 
Antropomorphizierung der dargestellten Welt. Die zitierten Fragmente sind gute Beispiele fur die Volkslieder mit ihren 
typischen Incipiten und Wiederholungen.

Paweł Łysek hat mit seinem literarischen Schaffens sein Ziel realisiert: die ethnische IdentitSt in Beskiden zu verstarken.



M I R O S Ł A W A  P I N D Ó R

L i t e r a t u r a  Ś l ą s k a  C i e s z y ń s k i e g o  w S c e n i e  P o l s k i e j  
T e s i n s k e h o  d i v a d l a

Scena Polska1, jako przynależna (by powołać się na określenia Emila Orzechowskiego) do ga
tunku „teatr polskojęzyczny poza zwartym obszarem ojczystej mowy”2 w jego odmianie „teatr 
grupy autochtonicznej odciętej arbitralnymi ustaleniami granicznymi od macierzy”3, jest szczegól
nie zobligowana do przejawiania nieustannej troski o obecność w repertuarze polskiej literatury, za
równo klasyki, jak i piśmiennictwa współczesnego, w tym najnowszego4. Obecność, zaświadczają
cą o wpisaniu funkcjonującego w strukturach innego państwa teatralnego zespołu w „ogólny, nie
podzielny [...] obszar sztuki teatru polskiego”5. W obrębie narodowej literatury na wyróżnienie 
szczególne zasługuje, ugruntowująca tożsamość regionalną, twórczość literacka Śląska Cieszyń
skiego -  zarówno z jego części polskiej, jak i czeskiej.

Z obszaru piśmiennictwa (dramaturgicznego, prozatorskiego, litycznego) regionu cieszyńskiego 
poddano w Scenie Polskiej na przestrzeni lat 1951-2003 scenicznej konkretyzacji: Przednówek 
Pawła Kubisza6, Czarną Julkę i baśnie Gustawa Morcinka, Gościa Oczekiwanego Zofii Kossak, 
teksty prozatorskie Wiesława Adama Bergera7. Te repertuarowe wybory (wszystkie z lat dziewięć

1 Powstała staraniem działaczy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) jest jedynym polskojęzycznym te
atrem profesjonalnym, działającym poza granicami Polski (pozostałe, jak np. wileńskie Polskie Studio Teatralne, wileński Te
atr Polski, Teatr Polski Ukraina we Lwowie, by przywołać tylko kulturę teatralną Polaków mieszkających na Litwie i Ukra
inie, zatem porównywalną z kulturą zaolziańską, mają status scen amatorskich). Od sierpnia 1951 roku (przedstawienie inau
guracyjne Wczoraj i przedwczoraj Aleksandra Maliszewskiego 14 października) funkcjonuje, wespół ze Sceną Czeską, 
w strukturze Tesinskeho divadla w Ceskem Teślne.

2 E. O r z e c h o w s k i ,  Jak badać teatr polski na obczyźnie? w: tenże, Koniec Polonii w Ameryce? O kulturze polskiej 
i polonijnej w Stanach Zjednoczonych: szkice i materiały, Kraków 1996, s. 96.

3 D. K o s i ń s k i ,  E.  O r z e c h o w s k i ,  Teałr polski poza krajem, w: Encyklopedia Kultury Polskiej X X  wieku. Teatr. 
Widowisko, red. M. F i k , Warszawa 2000, s. 596.

4 Od października 1951 roku do grudnia roku 2003 w Scenie Polskiej odbyły się 143 premiery 133 utworów przynależ
nych do literatury polskiej (w ich obrębie również polskie transkrypcje obcojęzycznych fars i wodewilów, adaptacje baśni 
różnych kultur dokonane przez polskich autorów). Zważywszy, że ogół premier w polskojęzycznym zespole zamyka się licz- 
bą370, piśmiennictwo polskie stanowi niecałe 39 % repertuaru SP. Pełne zestawienie repertuaru za lata 1951-2001 zawiera 
publikacja jubileuszowa Teśinke divadlo. 50 lat Sceny Polskiej. Kronika lat 1951-2001, red. R. P u t z l a c h e r , J .  W a n i a ,  
Ćesky T6śm 2001, zestawienia za lata 2002-200 -  Almanach Sceny Polskiej Teśinkeho divadla. Sezon 2001/2002. Roćenka 
Ćeske sceny Teśinkeho divadla. Sezona 2001/2002, red. V. F e k a r ,  A. J a r n o t o v a ,  J. W a n i a ,  Ćesky Teśln 2002, 
Roćenka Ćeske sceny Teśinkeho dnadla. Sezona 2002/2003. Almanach Sceny Polskiej Teśinkeho divadla. Sezon 2002/2003, 
red. I. H e c l o v a , A .  J a r n t o v a , D .  P a v l i k o v a , J .  W a n i a , Ćesky Teśln 2003.

5 E. O r z e c h o w s k i ,  Jak badać...
6 Paweł K u b i s z (1907-1968) -  zaolziański poeta (tomiki: Kajdany i róże, 1927; Przednówek, 1937; Opowieść wydzie

dziczonych, 1948; Rapsod o Oszeldzie, 1953), publicysta, redaktor naczelny (1949-1958) miesięcznika społeczno- 
-kulturalnego „Zwrot”-  organu Zarządu Głównego PZKO w Czechosłowacji z siedzibą w Czeskim Cieszynie. Przewodni
czący Sekcji Literacko-Artystycznej (SLA) PZKO, nawiązującej do założonego w 1937 roku Śląskiego Związku Literacko- 
-Artystycznego (ŚZLA), któremu prezesował. Na temat Kubisza zob. B.S. K u n d a ,  Paweł Kubisz -  poeta biografii, 
w: „Watra”. Rocznik bielski 1981-1983, red. E. K op  e ć , Bielsko-Biała 1983, s. 47-59.

7 Wiesław Adam Berger (1926-1998)-zaolziański prozaik (tomy opowiadań i powieści: Świerszcze w głowie, 1979; Zmy
sły, Wyd. Śląsk, 1981; Idą. Concorde 1984; Most nad Lucyną, 1987; Okay, Wyd. Śląsk, 1988; Marienbad, 1995; Za późno, 
Wyd. EGO, Katowice, 1996). Ogłaszał teksty w prasie literackiej w Polsce, m.in. w: „ Literaturze”, „Magazynie Kultural
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dziesiątych), przynależne do inicjatyw o charakterze eksperymentatorskim -  zarówno w sferze ar
tystycznej jak i tematycznej, ideowej, dokonane zostały przez określonych poprzez zaolziańską ge
nealogię reżyserów, uformowanych w równej mierze przez polskie, co i czeskie uczelnie artystycz
ne: Janusza Klimszę, Rudolfa Molińskiego, Karola Suszkę8, a także poetkę Renatę Putzlacher -  
autorkę adaptacji utworów prozatorskich Bergera. Wymienieni, posiłkując się rodzimą literaturą 
cieszyńską, w tym zaolziańską9, ustosunkowali się do swych rodowodów indywidualnych, rodo
wodu wspólnotowego, dziedzictwa kulturowego, historyczno-politycznego oraz do współczesności 
całego regionu Śląska Cieszyńskiego. Wyrastające z „zakorzenienia”, z własnego doświadczalnego 
świata, z organicznej więzi z ziemią polsko-czeskiego pogranicza, ze Śląskiem w jego granicach 
historycznych, inscenizacje: Przednówek, Czarna Julka, Bajki śląskie, Gość Oczekiwany, Most nad 
Lucyną, dowodzą prawdziwości i zasadności stwierdzenia Włodzimierza Szturca, iż „reżyseria jest 
stylem wykorzystania dziedzictwa i rodzaju posiadanych genów, a jako sztuka prawdy -  nie znosi 
ani zakłamań, ani podciętych korzeni”10.

Możliwość wzbogacenia repertuaru Sceny Polskiej o rodzimą twórczość, a tym samym o emo
cjonalne tematy, pojawiła się de facto dopiero po listopadzie 1989 roku. Ale już w lutym roku 1981 
odbyła się premiera przedstawienia, które w intencji ówczesnego kierownictwa polskojęzycznego 
zespołu miało zainicjować „nową tendencję Sceny Polskiej”-  poruszanie „spraw tutejszych -  
związanych z naszym (zaolziańskim -  M.P.) terenem i realizowanych przy współpracy ludzi wy
wodzących się z tego terenu”11. Przedstawieniem tym byli Karpaccy górale Józefa Korzeniow
skiego. Utwór zaadaptowany na scenę, a właściwie napisany ponownie, przez zaolziańskiego po
etę, prozaika i tłumacza Wilhelma Przeczka (w programie do przedstawienia znalazł się oficjalny 
zapis: Karpaccy górale według dramatu Józefa Korzeniowskiego napisał Wilhem Przeczek). Zda
niem Aleksandry Humel realizacją tą  zapoczątkowano nowy rodzaj adaptacji literackiej na zaol
ziańskim gruncie, gdzie „prosta i schematyczna warstwa fabularna uzupełniona została (współcze
snym -  M.P.) umuzycznionym komentarzem poetyckim”12. Dodać należy, iż autorem muzyki do 
songów Przeczka był bielski kompozytor Tadeusz Kocyba, współpracujący ze Studiem Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej i Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, reżyserem przedsta
wienia zaś rodzimy (zaolziański) artysta teatru -  Karol Suszka.

Ten wybór repertuarowy, dokonany z okazji PZKO-wskiego Roku Kultury Ludowej, jak i wybo
ry wcześniejsze (Janosik czyli Na szkle malowane Ernesta Brylla, Katarzyny Gartner, prem. 25 
stycznia 1976 r.) uświadamia, iż polskojęzyczny teatr na Zaolziu wpisuje się w kontinuum tema
tyczne kultury ludowej całego łuku karpackiego (a więc i beskidzkiego), z zawartą weń niezwykle 
żywotną tradycją zbójnicką i motywem krzywdy społecznej (zwrócił na ten fakt uwagę Daniel Ka- 
dłubiec13). Należy zatem mówić w tym konkretnym przypadku o uniwersalizacji tematu. Przypisa
nie do zaolziańskiego kontinuum przynoszą dopiero sceniczne realizacje Przednówka Kubisza 
(prem. 21 kwietnia 1990) i Czarnej Julki Morcinka (prem. 2 października 1993). Obie w adaptacji,

nym”, Życiu Literackim” (po roku 1968 miał zakaz publikowania w Czechosłowacji i zakaz wstępu do Polski).
8 Suszka jest absolwentem Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST, nadto praskiej Divadelni faculty Akademie muzic- 

kych u men/ (Wydziału Teatralnego Wyższej Szkoły Artystycznej), którą ukończyli również Klimsza i Moliński -  Wydziału 
Aktorskiego PWST w Krakowie oraz Faculty divadelni reżie Jana£kovy akademie muzickych umeni (Wydziału Reżyserii 
Teatralnej Wyższej Szkoły im. Janacka) w Brnie.

9 Na temat tej literatury, będącej przejawem aktywności twórczej polskiej mniejszości narodowej mieszkającej w czeskiej 
części Śląska Cieszyńskiego, zob. E. R o s n e r , Czy istnieje literatura zaolziańska?, „Rocznik Cieszyński” 1991, t. VI—VII, 
s. 109-114; Tenże, Literatura zaolziahska (1920-1995), „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1996, t. XXI, s. 60-93.

10 W. S z t u r c, Pokolenia, które wstępuje..., w: Teatr bez hranic. Divadlo bez hranic. Materiały z konferencji naukowej. 
Sbornikz vedecke konference, red. A. G ł a d y s z ,  M. P i n d ó r ,  Cieszyn 1999, s. 25.

11 (K  . R . ) ,  „Karpaccy górale”, „Głos Ludu” 1981, n r25.
12 A. H u m e 1, „Karpaccygórale"', „Zwrot” 1981, n r4, s. 69.
13 Zob. D. K a d 1 u b i e c, Wokół ludowości „Karpackich górali", w: Program do przedstawienia Karpaccy górale, red. 

K. S u s z k a , Ćesky Tesln 1981.
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reżyserii, a także oprawie scenograficznej Janusza Klimszy. Tego typu spektaklem na nowy wiek 
staje się Most nad Lucyną Bergera w adaptacji Renaty Putzlacher i reżyserii Karola Suszki (prem. 1 
czerwca 2002).

Poddając teatralnej konkretyzacji, napisany stylizowaną gwarą cieszyńską zbiór wierszy z roku 
193714, „będący -  jak zauważa Kazimierz Jaworski -  na swój sposób antybezrucowską koncepcją 
prawdy histoiycznej”15 oraz inscenizując powieść z roku 195916, wypowiedział Klimsza prawdę
0 zaolziańskim etosie. Przyjmując jako wartości porządkujące czas histoiyczny (Monarchia Au- 
stro-Węgierska -  czas Czarnej Julki, Austro-Węgry i I Republika Czechosłowacka -  czas Przed
nówka) oraz przestrzeń konkretną, znaczoną także własną genealogią17 (Ostrawsko-Karwińskie 
Zagłębie Węglowe) dał jasne wyrozumienie historii i współczesności polsko-czeskiego pogranicza. 
Z jego urazami, narodowymi animozjami, narodowościowymi dążeniami (świat Przednówka), ale
1 wielokulturowością, tolerancyjnością, zdolnością do przełamywania społecznych i kulturowych 
uprzedzeń, poczuciem polsko-czeskiego braterstwa w obliczu wspólnego, z pracą związanego za
grożenia18 (świat Czarnej Julki). Klimsza zobrazował nadto bardzo istotny fakt przeradzania się 
świadomości etnicznej w narodową, z jednoczesnym zaznaczeniem, że „ sens współżycia (na po
graniczu -  M.P.) polega na zbliżeniu się do siebie, na bliskim, wspólnym przeżywaniu świata”19. 
Świata rozległego, bogatego, w odniesieniu do którego używa określenia „ Mitteleuropa”20.

Podobne, aczkolwiek nie tożsame, spojrzenie na ziemię cieszyńską pojawia się w Bajkach ślą
skich -  drugiej inscenizacji Klimszy, inspirowanej prozą (baśnie: Legenda o księciu Przemysla-

14 Przednówek jest zbiorem utworów lirycznych uporządkowanych w trzech cyklach tematycznych: 1) Ballada o hawir- 
skym Śląsku za Cieszynem; 2) Co to miody gorol prawił, jak się mu na śmierć niosło; 3) Krew już z żył wyciekła. „Cykl pierw
szy odwołuje się do porządków Austro-Węgier i okresu międzywojennego (...). Drugi jest ponadczasową refleksją nad śląską 
egzystencją, trzeci -  wyrazem rezygnacji z walki o suwerenność narodową i sprawiedliwość społeczną, ale nie pozbawionym 
nadziei na możliwość zmartwychwstania. Wszystkie [...] są przeniknięte oczekiwaniem na zdarzenie, na wielki wybuch [...] 
wolności, sprawiedliwości, polskości [...] najbardziej [...] na cud przywrócenia ludziom ich człowieczej godności”. Zob. 
K. K a s z p e r, Przednówek prawdziwej literatury, w: Program do przedstawienia Przednówek, red. W. C e j n a r , Ćesky 
Tesin 1990. Przednówek, bardzo wysoko oceniany przez Juliana Tuwima i Józefa Czechowicza, był pierwszą publikacją ŚZ- 
LA. Drugie wydanie ukazało się w 1947 roku nakładem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Ministerstwo Oświaty 
w Warszawie zatwierdziło Przednówek jako książkę „ poleconą do bibliotek nauczycielskich i dopuszczoną do bibliotek lice
alnych”. Zob. „Szyndzioły” 1947, nr 3. (Redagowane przez Kubisza „Szyndzioły” ukazywały się w latach 1947-1949, jako 
miesięczny dodatek literacko-artystyczny do „Głosu Ludu” -  pisma zaolziańskich Polaków, wydawanego od 1945. Za pomo
cą „Szyndziołów” „zamierzał Kubisz reanimować program przedwojennego regionalizmu artystycznego poprzez promowa
nie treści i wartości charakterystycznych dla regionu cieszyńskiego”. Zob. (K), Niezwykły dodatek, „Głos Ziemi Cieszyń
skiej” 1997, nr 20, s. 5.

15 K. J a w o r s k i, „Przednówek", „Głos Ludu” 1990, nr 52. Petr Bezruć (właściwe nazwisko Vladimlr VaSek) opubli
kował w 1899 roku zbiorek poetycki Slezske pisnę (Pieśni śląskie), w którym stosunki narodowościowe na Śląsku Cieszyń
skim interpretowane były na niekorzyść Polaków („sto tysięcy nas zgermanizowali, sto tysięcy spolonizowali”).

16 Czarną Julkę w Czechosłowacji pod koniec 1959 roku skonfiskowano, dostrzegając w niej akcenty antyczeskie, „[...] 
wycofano ją z  bibliotek i księgarń, krążyło tylko kilka egzemplarzy [...] powieści zakupionych przez osoby prywatne, jeszcze 
przed wpisaniem jej na indeks. Ci, którzy ją  przeczytali, dziwili się raczej gorliwości tych „c^nowników”, którzy dopatrzyli 
się w kilku scenach Bóg wie jakiej wrogości czy szowinizmu, a pozostawili na pólkach książki jawnie ośmieszające ludność 
polską”. Zob. (Saw), Przypomnienie Morcinka, „Głos Ludu” 1968, nr 75.

17 Biografia Klimszów zdeterminowana jest przez kopalnię. Jan Klimsza -  dziadek reżysera był górnikiem, niezwykle wy
kształconym sztygarem. Karol Klimsza -  kuzyn Jana, również górnikiem -  wynalazcą, trybunem górniczej społeczności; zgi
nął tragiczną śmiercią od kuli rewolweru w podziemiach kopalni „Pokrok” w Pietwałdzie w 1933 roku. Trzy lata później stał 
się jednym z bohaterów Przednówka (utwór Hawiyrz Kareł Klimsza), zainscenizowanego w 1990 roku przez swego krewnia
ka. Wreszcie górnikiem był ojciec Janusza Klimszy.

18 „[...] przez to, że górnicy byli na siebie wzajemnie skazani i dzień w dzień stali wobec śmierci, byli zmuszeni niejako do 
wzajemnej tolerancji i pogardy dla konfliktów i zatargów na trywialnym często tle.” Wypowiedź J. Klimszy w roz
mowie z R. Putzlacher -  zob. Wpisany w krajobraz. Rozmowa z Januszem Klimszą, „Śląsk” 1993, nr 3/5, s. 44.

19 Zob. Wypowiedź J. Klimszy w rozmowie z K. Kaszprem: K. K a s z p e r, Kolonia w środku Europy, „Górnośląski Da
riusz Kulturalny” 1994, nr 6, s. 26-27.
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wie2i, O żałosnej Meluzynie) nauczyciela ze Skoczowa, urodzonego w Karwinie i tamże, paradok
salnie, uchodzącego za obcego -  sensu stricte polskiego pisarza (podczas gdy w Polsce -  za ślą
skiego). Spektakl Klimszy, pomimo, iż nazwany przezeń „swego rodzaju amputacją”22 (w sferze 
projektu pozostały bowiem, wpisujące się w zamierzony ciąg historyczny, baśnie: Legenda o bla
dej cieszyniance, O morowej dziewicy w Cieszynie) zaświadcza o europejskości mieszkańców 
Księstwa Cieszyńskiego. Ich otwarciu się w kierunku Bramy Morawskiej, a poprzez nią na kontakt 
z wielkimi kulturami -  Rzymem i Bizancjum. Cieszyn Morcinka -  Klimszy umieszczony został 
bowiem nie tyle w tyglu, ile w przeciągu kulturowym, gdzie nic nie jest stabilne, a wszystko 
zmienne, nawet język (na użytek spektaklu sztucznie spreparowany -  guasi pograniczny, stanowią
cy mieszaninę języków rożnych, tak jak różne były nacje zamieszkujące ongiś cieszyńską ziemię).

Oba spektakle, wobec których formułowano skrajnie różne opinie (pozytywne23, wręcz entuzja
styczne wobec Czarnej Julki, m.in. przyznanie „Złamanego Szlabanu” -  Grand Prix V Międzyna
rodowego Festiwalu Teatralnego Na Granicy/ Mezinarodniho divadelniho festivalu „Na hranici”24 
w roku 1994, negatywne23 w odniesieniu do Bajek Śląskich) przyniosły rzecz bardzo cenną -  
wspólnotowe rozumienie lokalnej i regionalnej kultury śląsko-cieszyńskiej, i to na kilka lat wcze
śniej przed oficjalnym zawiązaniem się Euroregionu Śląsk Cieszyński -  Teśinske Slezsko (umowę 
podpisano w kwietniu 1998 roku), z jednoczesnym zobrazowaniem odwiecznego otwarcia się Ślą
ska Cieszyńskiego na Europę.

Trzecim „spektaklem miejsca dokładnego” 26 -  miejsca silnie zindywidualizowanego (a takim 
wydaje się Zaolzie), realnego i mitycznego zarazem, miejsca, które emocjonalnie nosi się w sobie, 
do którego się wraca i które się twórczo spożytkowuje, a które zwyczajowo zwykło się nazywać 
„małą ojczyzną”, w tym konkretnym przypadku śląsko-cieszyńską- jest Most nad Lucyną. Kanwą 
przedstawienia, stanowiącego, rodzaj syntetycznej biografii, stały się teksty prozatorskie (powieści, 
opowiadania, listy), ogłoszone drukiem, bądź pozostające w rękopisach, zmarłego przed pięcioma 
laty Wiesława Adama Bergera. Urodzonego w Morawskiej Ostrawie -  Przywozie prozaika, poru
szającego się swobodnie na przestrzeniach przyswajanej i oswajanej Europy, lecz tak naprawdę 
określonego we wczesnym dzieciństwie przez swojską Lucynę -  rzekę, płynącą pod Kościelcem 
w dwujęzycznych, dwuwyznaniowych Błędowicach Dolnych na Zaolziańskim Śląsku, gdzie gwa
ra niegdyś integrowała dzieci „polskich i czeskich Ślązaków”27 i gdzie wyposażano je  w posłan
nictwo „nauczania nietolerancyjnych tolerancji”28 i budowania mostów porozumienia i rozumienia 
bliźniego. Tę propozycję repertuarową Sceny Polskiej miejscowa krytyka uznała za jedno z najcel
niejszych przedsięwzięć literacko-artystycznych zespołu po listopadzie roku 1989, za „dzieło pora
żającej, nieoczekiwanej głębi intelektualnej i niezwykłej poetyckiej urody”, sytuujące się „ na po

21 Klimsza w realizacji scenicznej nadał baśni tytuł O Pulcheryji Beskurcyji.
12 Zob. Teatr to metajęzyk. Z  reżyserem Januszem Klimszą rozmawia Joanna Wania, w: Program do przedstawienia Bajki 

śląskie, red. J. W a n i a, Ćesky Teśin 1997.
23 Zob. rec.: K. P i o t r o w s k i, „ Czarna Julka" z  Klasy Umarłych, „Zwrot” 1993, nr 12, s. 56-58; M. P i n d ó r, Teatr 

magiczny Janusza Klimszy, Informator Kulturalny Województwa Bielskiego” 1994, nr 5, s. 29-31; Taż, Morcinek w insceni
zacjach Janusza Klimszy, „Kalendarz Skoczowski 2001”, Skoczów 2000, s. 41-45.

24 Festiwal, zainicjowany przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką (obecnie Stowarzyszenie „Solidarność Poisko- 
-Czesko-Slowacka) odbywa się w obu Cieszynach od maja 1990 roku. Stanowi prezentację najciekawszych i najbardziej re
prezentatywnych zjawisk teatralnych trzech kultur: polskiej, czeskiej i słowackiej. Od 1993 roku Festiwal ma formułę kon
kursową; międzynarodowe polsko-czesko-slowackie jury przyznaje nagrodę „Złamany Szlaban/ Zlomenś zavora”.

25 Zob. Cz. R u d n i k ,  O przysłudze ąuasi niedźwiedziej czyli Klimsza kontra Morcinek, „Zwrot” 1998, nr 2, s. 55-56. 
W recenzji podważano przede wszystkim zasadność użycia quasi-pogranicznego języka, który sam w sobie był już prowoka
c ją -  trudny do wygłaszania, niełatwy w odbiorze, zwłaszcza poza obszarem Śląska Cieszyńskiego.

26 Nazwa przejęta od Tadeusza Kantora. Zob. T. K a n t o r, Wielopole, Wielopole, Kraków 1984, s. 8.
27 Zob. W. A. B e r g e r ,  R.  P u t z l a c h e r  Most nad Lucyną, w: Program do przedstawienia Most nad Łyną, red. 

J. W a n i a , Ćesky Teśin 2002, s. 25.
28 Tamże, s. 36.
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graniczu misterium i moralitetu, komedii ludzkiej i epopei narodowej w (tym przypadku zaolziań- 
skiej)”29. Premiera ta pozwoliła także jako za bezsporny poczytać fakt przesunięcia się, z począt
kiem nowego wieku, ciężkości zaolziańskiego życia literacko-artystycznego do gmachu Teśins- 
keho divadla30. W listopadzie roku 2002 uhonorowało ją  również polsko-czeskie jmy, odbywają
cego się w Ćeskem Tesine, II Festivalu Divadel Moravy a Slezska (II Festiwalu Teatrów Moraw
i Śląska)31.

Czwarta realizacja z zakresu piśmiennictwa śląsko-cieszyńskiego w Scenie Polskiej Gość Ocze
kiwany Zofii Kossak (w latach 1922-1939, 1957-1968 mieszkanki Górek Wielkich k. Skoczowa), 
wystawiona z okazji 45-lecia teatru, miała dopomóc Polakom z Zaolzia w zrozumieniu siebie sa
mych (także w zakresie repertuarowych i językowych wyborów, określonych w programie do 
przedstawienia jako opowiedzenie się za polskością bądź swojskością32) i czasów, w których przy
szło im żyć. Do podjęcia próby samoidentyfikacji skłaniało jednakże nie tyle realizujące się w sfe
rze etyki (zatem uniwersalne) przesłanie bezpretensjonalnego obrazka scenicznego z roku 194833, 
odwołującego się do śląskich podań ludowych o Chrystusie Frasobliwym, zaglądającym do ludz
kich domostw i ludzkich serc, ile wymowa cudzysłowu, w który ujęty został -  przez reżysera Ru
dolfa Molińskiego -  Gość... Fragmentem III sceny Króla i aktora Brandstaettera bowiem po
przedzono, a fragmentem III Pieśni Beniowskiego Słowackiego zamknięto właściwą akcję 
sztuki. Dialogiem z publicznością A.D. 1996, usadowioną wygodnie w teatralnych fotelach 
gmachu przy ulicy Ostrawskiej, były mocno brzmiące słowa epilogu: „Biada, kto daje ojczyźnie 
pół duszy / A drugie tu pół dla szczęścia zachowa.. Stygmatem bolesnej prawdy naznaczone 
było również pytanie prologu: „Czy wsłuchaliście się kiedy w polską mowę?” Pytanie, na które 
wobec dominującej na Zaolziu w odniesieniu do języka literackiego gwary, albo raczej ,jej -  jak 
czytamy w Programie do przedstawienia -  skarłowaciałego odpowiednika”, który „wyparł potrze
bę rozmawiania w języku dziadów”,34 nie można udzielić jednoznacznie pozytywnej odpowiedzi.

Skonstruowany w ten sposób spektakl, zadający pytania o współczesną tożsamość mieszkańców 
Zaolzia, przyniósł zarazem samoidentyfikację Sceny Polskiej. Jej jednoznaczne opowiedzenie się 
za polskością której desygnatem staje się język literacki, a jeżeli gwara -  to cieszyńska, w której 
pobrzmiewają echa staropolszczyzny oraz literatura narodowa, w obrębie której jest miejsce i na 
piśmiennictwo rodzime -  śląskie.

Rodzaj wybranej na jubileusz sztuki, znajomość jej scenicznych losów (zazwyczaj grana jest 
przez amatorskie zespoły teatralne35), uświadamia, iż jedyny profesjonalny zespół polskojęzyczny 
poza granicami kraju nie tylko nie odżegnuje się od własnej tradycji teatralnej -  amatorskiej, lecz 
wpisuje się w tradycję życia teatralnego całego Śląska Cieszyńskiego i w jego dzień dzisiejszy. 
Tradycję tę opatruje jednakże komentarzem współczesnym.

Reasumując: poszukiwania repertuarowe podejmowane przez Scenę Polską w obrębie piśmien
nictwa Śląska Cieszyńskiego przyniosły rozpoznanie etosu zaolziańskiego i etosu samej Sceny, 
dzięki której kategoria samopoznania mogła na polsko-czeskim pograniczu po roku 1989 zaistnieć. 
Samo zaś piśmiennictwo śląskie, nad- i zaolziańskie: prozatorskie, liryczne i dramaturgiczne, po
dejmujące tematykę współistnienia różnych kultur, postrzegać należy niewątpliwie w kategorii

29 K. K a s z p e r, Chwała zwycięzcom, cześć zwyciężonym?, „Głos Ludu” z dn. 18 V I2002.
30 Zob. Tamże.
31 Festiwal, organizowany przez Teśinske divadlo, stanowi prezentację najciekawszych przedstawień minionego sezonu 

teatrów Moravskoslezskeho kraje (województwa morawsko-śląskiego).
32 Zob. R. P u t z l a c h e  r, Jak perły z  lamusa.... w: Program do przedstawienia Gość Oczekiwany, Ćesky Teśin 1996.
33 Jest to data wydania polskiego (poznańskiego). Utwór miał również swoje wydanie emigracyjne (londyńskie) w 1954 

roku.
34 Zob. R. P u t z l a c h e r ,  Jak perły...
35 W Cieszynie Gość... grany jest od kilku lat przez, prowadzony przez siostrę Jadwigę Wyrozumską, amatorski zespól te

atralny działający przy parafii św. Elżbiety.



Bergerowej „wody żywej”, pełnej „światłych myśli”36, rodzących światłe, zaświadczające o po
czuciu tożsamości regionalnej, a przywołane powyżej, spektakle.
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Die Literatur in Tesehener Schlesien im Theater Scena Polska Tesinskeho divadla 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Zu der polnischen Literatur, die im Theater Scena Polska Tesinskeho divad!a in Ceskem Tesine -  im 
einzigen polnischen Berufstheater im Ausland (gegrundet 1951) -  aufgefuhrt wurde, gehoren auch die 
literarischen Werke aus Tesehener Schlesien (Śląsk Cieszyński), die sowohl auf polnisch ais auch auf 
tschechisch geschrieben werden.

Zwischen den Jahren 1951-20 03 wurden 5 Vorfuhrungen im Scena Polska-Theater vorbereitet: Przednówek  von 
Paweł Kubisz (1990), Czarna Julka  von Gustaw Morcinek (1993), Gość Oczekiwany von Zofia Kossak (1996), 
Bajki śląskie, inspiriert von der Prosa (Legenda o Księciu Przemysławie, O żałosnej Meluzynie) von Morcinek 
(1997) und Most nad Lucyną, eine szenische Adaptation (vorbereitet von der Lyrikerin Renata Putzlacher) der Prosatexte 
(Romanę, Erzahlungen, Briefe) von Wiesław Adam Berger (2002).

Uber die Wahl der Theaterstucke, die von der regionalen Identitat zeugt, und uber die Theaterauffiihrungen, die diese 
Identitat und den Ethos der Region Zaolzie und selbst des Theaters Scena Polska bestatigen, haben folgende Regisseure 
entschieden: Janusz Klimsza (Inszenierung von Kubisz und Morcinek), Rudolf Moliński (Aufffiihrung von Kossak) 
und Karol Suszka (szenische Konkretisierung von Berger, Korzeniowski-Przeczek). Das Repertoire erganzt das Stiick 
Karpaccy górale von Józef Korzeniowski - Wilhelm Przeczek (1981). Da hier genannte Regisseure fur die regionale 
Problematik im Theater pladieren, ist die Aussage von Włodzimierz Szturc immer noch aktuell: Er hat einmal 
gesagt, dass die Regie einerseits den Stil bedeutet, das Erbe und verfi)gbare Genen auszunutzen und andererseits ais 
eine Kunst der Wahrheit die Yerlogenheit und die abgeschnittenen Wurzeln verabscheut.

36 Zob. W.A. B e r g e r ,  R. P u z l a c h e r ,  Most nad. .., s. 7.
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Ś l a d a m i  p o e z j i  P e t r a  B e z r u c z a

Petr Bezruć (właściwie Vladimir Vaśek) urodził się 15 września 1867 r. w rodzinie profesora 
szkoły średniej, filologa oraz działacza narodowego, Antonina Vaska, autora polemicznej publika
cji na temat nieautentyczności Rękopisu Królowodworskiego i Zielenogórskiego. Fałszywe rękopi
sy w czasach czeskiego odrodzenia narodowego miały spełniać rolę podobną do Osjana Jamesa 
Macphersona i pokazywać bohaterską przeszłość plemienia Czechów. Od wielu już lat w Opawie 
działa archiwum literackie, Pamatnik (Pomnik) Petra Bezruća, które w toku działania przekroczyło 
swe pierwotne założenia (zebranie i opracowanie dzieł Bezruća). Obecnie jest to druga co do wiel
kości tego rodzaju instytucja w Republice Czeskiej. Dla badaczy silesianów archiwum stanowi 
nieocenioną pomoc w badaniach literackich, zwłaszcza w odniesieniu do zjawisk dwudziesto
wiecznych.

Bezrucz1 jest dla literatury i kultury czeskiej (przypomnijmy tutaj, że słynny kompozytor 
Leos Janaćek napisał muzykę do słów niektórych z jego ballad) równie ważnym autorem jak 
czeski kandydat do nagrody Nobla, Otokar Brezina, lub laureat owej nagrody z roku 1984 Ja- 
roslav Seifert. Są to twórcy znani czytelnikowi polskiemu z licznych przekładów .(Seiferta 
przekładali np. Józef Waczków, Marian Grześczak, Leszek Engelking i inni). Należałoby za
pytać, dlaczego akurat Petr Bezrucz, poeta tak ważny dla Czechów, pozostaje niezauważony 
przez polskich czytelników. Należałoby również przedstawić powody, dla których warto go 
wreszcie przypomnieć, a właściwie przedstawić. Brak odzewu na twórczość Bezrucza w Pol
sce wynika prawdopodobnie z tego, że zarówno osoba poety jak i jego prace są otoczone mi
tem oraz mnóstwem uprzedzeń. Odpowiedni czas na dekonstrukcję owego mitu nastaje chyba 
obecnie, kiedy we wspólną drogę Czechów i Polaków do zjednoczonej Europy zabieramy 
z sobą także swe dziedzictwo kulturalne, co pozwala rewokować niektóre stereotypy w my
śleniu obydwu narodów, wliczając w to również sporne kwestie dotyczące historii stosunków 
czesko-polskich. Głównym celem tego szkicu nie jest ukształtowanie lepszej i bardziej pozy
tywnej recepcji Bezrucza w Polsce. Autor nie zamierza przypisywać Bezruczowi miana rzecz
nika czesko-polskiego zbliżenia2 na wspólnej drodze Czechów i Polaków do zjednoczonej Eu
ropy. Ideą wiodącą szkicu jest przedstawienie twórczości poety na tle jego biografii. Autora 
szkicu najbardziej interesuje osobista liryka poety. Jednak we wstępnych rozdziałach stawia 
on przed sobą także zadanie usytuowania -  i tym samym wytłumaczenia -  postępowania auto
ra tomu wierszy Pieśni śląskie również na tle wydarzeń historycznych a szczególnie ruchów 
narodowościowo-wyzwoleńczych.

Brak sympatii do Bezrucza w Polsce wynikać może z tego, że nawet w kręgach wytrawnych bo- 
hemistów i polonistów znany jest przede wszystkim krytyczny stosunek Bezrucza do Polaków. 
Mniejszą wagę przywiązuje się natomiast do jego uprzedzeń i zastrzeżeń dotyczących Czechów. 
Tymczasem spojrzenie poety nie skupia się jedynie na wadach cudzoziemców -  obok obcych elit 
obiektem niemniej żarliwej krytyki staje się również obojętna na nędzę śląskiego ludu burżuazja 
czeska.

1 Dalej stosować będziemy polską pisownię nazwiska poety -  Bezrucz.
2 Autor szkicu dziękuje za wnikliwe uwagi na temat Bezrucza prof, Jackowi Kolbuszewskiemu.
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P e t r  B e z r u c z  -  p e r s o n a  n o n  g r a t a ?

Z nazwiskiem Petra Bezrucza jest związane zaistnienie oraz kulminacja czeskich tendencji naro
dowych i wyzwoleńczych. Jeśli w tym kontekście rozważymy dzieło czeskiego poety, wtedy być 
może lepiej pojmiemy jego nacjonalizm oraz konserwatyzm językowy, jak również powiązania 
z ludową tradycją. Przede wszystkim zaś dojrzymy jego miejsce w rozwoju literatury czeskiej. Hi
storyczna rola Bezrucza polega na tym, że stał on na skrzyżowaniu epok i gestem nowoczesnego 
poety zamknął charakterystyczny okres zmagań narodowych. Chociaż w chwili jego wystąpienia 
główna fala entuzjazmu narodowo-wyzwoleńczego w Czechach już przeminęła, to przecież jej 
tendencje nadal były żywe w jednym z głównych nurtów literatury czeskiej, który przeciwstawiał 
się nurtowi zainicjowanemu przez romantyka Karla Hynka Machę (słynny poemat Maj). Był to 
kierunek realistyczny, zaliczamy doń takich poetów, jak Jan Neruda (1834-1891), Svatopluk Cech 
(1846-1908), Josef Vaclav Sładek (1845-1912) oraz Jaroslav Vrchlicky (1853-1912) i Julius 
Zeyer (1841-1901) -  dwaj ostatni jako autorzy dzieł epickich. Nurt ten niewątpliwie czerpał swą 
energię z faktu, że nadal nie było państwa czeskiego, tj. ze stałego zagrożenia ze strony władców 
niemieckich (austriackich). W śląskim pejzażu poetyckim Bezrucza, ale także w jego bmeńskim 
miejscu zamieszkania, występował ów klimat narodowościowy wyraźniej niż w Pradze. Stąd ów 
wręcz wymuszony okrzyk jednego z „70 tysięcy”, któiy zabrzmiał jako sygnał przekory i rozpaczy, 
jako sygnał, który definitywnie zamknął w literaturze czeskiej długoletnią walkę o samoistność na
rodu, o jego język. Nowa generacja poetycka, nazwijmy ją  „dykowską” (od zaangażowanego pisa
rza Viktora Dyka), walczyła już o suwerenność narodową tylko w sensie politycznym.

W czasie pierwszej wojny Bezrucz przez pół roku (na przełomie 1915/1916) więziony był 
w Wiedniu z powodu podejrzenia o napisanie dla emigracyjnego czasopisma „U Independance 
Tcheąue” wierszy antypaństwowych, czego mu nie udowodniono (Bezrucz rzeczywiście nie był 
ich autorem). Groziło mu więc oskarżenie o zdradę stanu, karane śmiercią. Przed sądem wojsko
wym przyznał się jednak do Pieśni śląskich, co było wyrazem jego odwagi obywatelskiej. Dożyw
szy podeszłego wieku, zmarł Petr Bezrucz w Ołomuńcu 17 lutego 1958 r.

S i e d e m d z i e s i ą t  t y s i ę c y  j e s t  n a s  p o d  C i e s z y n e m 3

Ostrawski historyk Alois Adamus (opieram się tutaj na jego badaniach) daje taki oto obraz poli
tycznego i kulturalnego rozwoju Śląska:

O kraje nad górną Odrą ju ż  od zarania dziejów morawskich, następnie czeskich i polskich staczano 
boje pomiędzy plemionami polskimi i czeskimi. W roku 1335 Czesi włączyli Górne Poodrze, czyli 
Opolskie i Śląsk do państwa czeskiego. Lud słowiański Górnego Śląska stracił w ten sposób bezpo
średnie połączenie z narodem polskim. W  rezultacie rozwijał się wolniej. Również mowa ludu na Ślą
sku stała się zachowawcza. W raz z husytyzmem, a  także prawem morawskim, do szlachty słowiań
skiej Górnego Śląska dociera czeszczyzna, czeski stał się tutaj językiem  urzędowym. Tymczasem śre
dniowieczna literatura polska szybko się rozwijała tak pod względem treści jak  formy. W wyniku

3 Przytaczam fragment wiersza 70 000:
Siedemdziesiąt nas tysięcy 
pod Cieszynem, pod Cieszynem. 
Sto tysięcy nas zniemczono, 
sto tysięcy popolszczono, 
święty spokój w duszy tkwi. 
Skoro jest nas tylko tyle, 
ot, tysięcy siedemdziesiąt, 
czy możemy żyć?
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upadku czeskiej władzy politycznej dochodzi także do upadku języka czeskiego, jego zasięg w dodat
ku skurczył się w związku z utratą Dolnego Śląska. Czesi używali w druku niemieckiej szwabachy, 
Polacy zaś ju ż  od XVII stulecia wprowadzili czcionkę łacińską. Literatura polska nie przenikała na 
Śląsk jako nieprzystępna dla ludu nieznającego alfabetu łacińskiego. Czeszczyzna w XVIII stuleciu 
uwalnia miejsce na Górnym Śląsku językowi niemieckiemu, w  połowie owego wieku zaś rozpoczyna 
się rozbudzanie ludu polskiego na Śląsku; pojawiają się pierwsze książki polskie drukowane szwaba- 
chą, jednakże w narzeczu śląskim. W roku 1763 znaczna część historycznego Śląska przepada na 
rzecz Prus. Przy koronie czeskiej pozostał tylko Śląsk Cieszyński z częścią byłego księstwa nyskiego. 
Księża i nauczyciele odeszli z  zaboru pruskiego do swej bliższej ojczyzny. Władze austriackie wpro
wadziły do urzędów na Śląsku Cieszyńskim wielu Morawian, w  szkołach zaś zapanował język i pod
ręczniki czeskie. Aż do roku 1848 w szkołach cieszyńskich uczono po czesku i po niemiecku (wraz ze 
śmiercią Józefa II, który w  r. 1782 połączył Śląsk z Morawami, maleje nacisk germanizacyjny). Do 
ludu przenika świadomość morawska, zwłaszcza w  zachodniej części Śląska Cieszyńskiego, gdzie lud 
katolicki w  pełni poczuwa się pod względem kulturalnym i narodowościowym do związków z M ora
wami. Zaprzeczają temu ewangelicy, którzy szczególnie mocno stali przy polskości. W wyniku 
wprowadzenia systemu konstytucyjnego w  Austrii polskie odrodzenie narodowe, kierowane tutaj 
przez ewangelików, zaczęło szybciej docierać do ludu. Katolicy zachodnich terenów Śląska przysta
wali do czeszczyzny, co w niektórych wsiach budziło spory wśród mieszkańców. W raz z przejęciem 
szkolnictwa przez administrację państwową w r. 1858 sejm krajowy z  radą szkolną poparły wprowa
dzenie języka polskiego do szkół, zgodnie z  granicąjęzykową4.

Petr Bezrucz wspomina wsie, na których terenie rozgorzały intensywne spory o to, czy w szkole 
należy uczyć po czesku, czy po polsku. W wierszu Ja5 użyje wyrazu „zhasli” jako symbolu gasze
nia światła szkół i wsi czeskich w wyniku jakoby spolszczenia narodu morawskiego, owych 70 ty
sięcy mieszkańców czesko-polskiego pogranicza. W sąsiedztwie Wojkowic wsią śląską której 
większość mieszkańców stanowią katolicy, są Domasłowice. Usytuowane tuż na pograniczu języ
kowym stały się terenem gwałtownych i ostrych sporów czesko-polskich. Poeta przypomina tę 
wieś w wierszu zatytułowanym Domasłowice6 poświęconym zmarłemu patriocie, księdzu O. Ja
nowi Jeżiszkowi, który był proboszczem w Domasłowicach i spoczywa na miejscowym cmenta
rzu. O. Jeżiszek (Jeżiśek) z tytułu swej funkcji duchownego bronił prawa ludu morawskiego na 
Śląsku Cieszyńskim i dzięki niemu na jakiś czas wsie parafialne i sąsiednie zachowały charakter 
morawski.

Polskie pretensje do probostwa domasłowickiego spotkały się z milczącym poparciem ze strony 
czeskich działaczy w Cieszyńskiem. Kiedy starostwo cieszyńskie rozdzielono na starostwa 
cieszyńskie i frysztackie, wsie probostwa domasłowickiego zażądały, by przyznano je  Fryd- 
kowi, lecz nie zezwolono im na to. W rezultacie pozostały przy starostwie cieszyńskim, zamiesz

J Alois Adamus, Po stopach Slezskych plsnl Petra Bezruće, Moravske kolo spisovatelu, Brno 1927, s. 27-28.
Za płotem grałem i pod oknami grałem, 
jedyną strunę me skrzypki mają, 
ciężkie tchnienie siedemdziesięciu tysięcy, 
co gasły pod Łysą i pod Boguminem, 
co w borowych oderwanych gajach gasły, 
w  oderwanych Beskidach z  wolna gasną 
w  Szumbarku zgasły i w Lutyni zgasły, 
w  Datyniach gasną i w  Dziećmorowicach, 
w  Porębie gasną i w Dąbrowie g a sn ą ..

6 Nim nas gorycz dotknąć może,
nim wpłyniemy w polskie morze, 
nim na kark nam włoży 
polskie chomąto pan z Cieszyna, 
proś ty za nas Gospodyna, 
służebniku boży!
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kiwanym przeważnie przez polski lud śląski. Po wprowadzeniu prawa wyborczego do rady krajo
wej w r. 1907 zapomniano włączyć owe wsie do czeskiego powiatu wyborczego, pozostały więc 
przy polskim.

Jan Jeżiszek urodził się w sąsiedniej wsi Żermanice, gdzie żyła „górna Maryczka” -  „najpięk
niejsza dziewucha spod Cieszyna, najpiękniejsza dziewczyna z Żermanic”. Jej osoba związana jest 
z pojawieniem się w poezji Bezrucza motywu miłosnego, któiy odwodzi nas od narodowościowej 
i socjalnej tematyki jego wierszy i pozwala zobaczyć poetę od innej strony. Uczucie miłosne roz
palało się w jego sercu kilkakrotnie. Pozostało niespełnione -  Petr Bezrucz zmarł jako kawaler -  
ale znalazło odbicie w wysokiej miary artyzmie jego wierszy. Tutaj zatem poszukajmy sposobu 
i sensu zbliżenia poety czytelnikowi polskiemu, chociaż także i w tym wypadku nie wkraczamy na 
łatwą drogę recepcji jego twórczości. Niekiedy, po pierwsze, idzie o wiersze nie włączone do zbio
ru Pieśni śląskie, stąd ich wyszukiwanie w spuściźnie poety oraz objaśnianie ich związków z bio
grafią autora oznaczało dla histotyków literatury (Artura Zavodskiego, Jirziego Opelika) niemalże 
detektywistyczne śledztwo. Bezrucz podczas drugiej wojny światowej zniszczył większą część 
swej korespondencji w obawie, że mogłaby wpaść w ręce gestapo i zaszkodzić nadawcom. Rów
nież interpretacja owych wierszy miłosnych nie jest dla badacza prosta. Bezrucz wprowadza in
tymną lirykę w związki z podstawową tematyką swych dzieł, tematyką społeczną. Bohater lityczny 
jego wierzy miłosnych dopatruje się powodu niespełnienia swych nadziei w procesie wynarada
wiania i deklasowania. Charakter jego przeżyć uczuciowych i erotycznych, małomównych i z góry 
pozbawionych nadziei, jest w Pieśniach śląskich oraz w wierszach z kręgu tomiku Labułinka (Ła- 
będzianka) umotywowany mentalnymi właściwościami ludu śląskiego.

C z y  B e z r u c z  k o c h a ł  r a z  t y l k o ? 7

Po zakończeniu nauki w gimnazjum w Brnie, dokąd przeniesiono z Opawy jego ojca, Antonina, 
młody Vasek studiuje filologię klasyczną w Pradze. Ta dziedzina go jednak rozczarowała. Śmierć 
ojca oraz pogarszająca się sytuacja materialna rodziny skłaniają poetę do powrotu do Brna, skąd 
jako asystent pocztowy został przeniesiony w r. 1891 do Mistku. Spędził tam dwa lata -  przyniosły 
mu one doświadczenia, które w przyszłości znalazły wyraz w Pieśniach śląskich. Obok bezpośred
niego zapoznania się z walką narodowościową w Frydeckiem i Cieszyńskiem idzie tutaj o podwój
ne uczucie miłosne: najpierw do Marii Jeżiszek, owej Maryczki, której obraz -  smukła, czarnowło
sa i czarnooka kobieta -  powtarza się w Pieśniach śląskich, a potem do młodej Antoniny Besrutsch, 
zwanej Dodą po mężu Demlowej, ze Świadnowa pod Mistkiem. Pierwsze uczucie, miłość do za
mężnej kobiety, której mąż skończył jako alkoholik, było przyczyną dla której Bezrucz poprosił
o przeniesienie do Brna. Drugie8 rozwinęło się w ostatnich miesiącach przed wyjazdem i trwało 
także później, kiedy Doda dała pierwszeństwo innemu.

Petr Bezrucz przyznawał się do uczucia miłosnego tylko w stosunku do jednej kobiety w Mi- 
steckiem. Zdecydowanie zaprzeczał, jakoby stąd pochodziła również jego następna miłość. Stwier
dzono jednak, iż poeta celowo zacierał wszelkie ślady dotyczące pobytu w tych stronach. Wobec

7 Taka sugestia pojawia się w wierszu Raz tylko:
Raz tylko wokół mnie szła miłość.
Włos czarny spłynął jej do talii, 
słodkim głosem powiedziała do mnie:
„Jest pan dobrego serca, 
z panem będzie szczęśliwa każda kobieta...”

I grób leży w  tych pustkowiach 
tej, co w Pieżniach gości; 
popiół, pył tam rozwiał 
postać pani czarnowłosej.
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tego, jeśli idzie o tło biograficzne jego wierszy, słów pisarza nie możemy uznać za wiaiygodne, 
skoro celowo stosuje on w nich kamuflaż.

Maria Jeżiszek, primo voto Saganowa, secundo voto Sedlaćkowa, urodziła się w Żermanicach 
wr. 1861 r. Ze względu na znaczne rozgałęzienie rodu Jeżiszków nazwano gospodarstwo, z które
go Maria się wywodziła, zgodnie z jego położeniem, górnym -  Maria wobec tego była ową „górną 
Maiyczką”. W roku 1870 Maria przeprowadziła się wraz z rodzicami do Mistku, gdzie jej ojciec 
nabył oberżę, 30 maja 1882 zaś wyszła za mąż za Antoniego Sagana, syna farbiarza. Ślubu udzielił
O. Jan Jeżiszek, kuzyn Marii, któremu, jak już wiemy, Bezrucz dedykował wiersz Domasłowice. 
Mąż Marii, który wynajął hotel Blatań w Mistku, był gburowaty, pił i miał skłonność do hazardu. 
Małżeństwo pozostało bezdzietne. Bezrucz bywał w owym hotelu i zakochał się w pięknej i miłej 
Ślązaczce, wychowance ołomunieckiego Pottinge. W r. 1895 Sagan umarł. Nadarzyła się więc 
okazja do starań o rękę Marii, lecz poeta nie skorzystał z tej możliwości.

Ślady uczucia Bezrucza do Maryczki spotkamy w kilku tekstach Pieśni śląskich. Przede wszyst
kim w wierszu Navrat (Powrót)9, gdzie bohater liryczny wraca po latach do „wsi rodzinnej” (my 
wiemy już jednak, że poeta naprawdę urodził się w Opawie). Jednakże nie idzie tutaj o „dosłowne” 
przedstawienie rzeczywistych przeżyć, lecz o ich stylizację, o celowe zacieranie i mylenie tropów 
przez wprowadzenie innych kolei losu, innych zdarzeń, innych cech poszczególnych osób. Mąż 
Maryczki nie był „farbiarzem”, ale dzierżawcą hotelu.

W wierszu Powrót znajdziemy jeszcze jeden skomplikowany motyw śmierci ukochanej:

Biegnie na cmentarz. To co ukochałem,
Drzemie tam -  nie w duszy m ojej...

O objaśnienie rzeczywistego podłoża owego dwuwiersza pokusił się Jirzi Opelik i wysunął przy
puszczenie, iż modelem owej umarłej kobiety była następna miłość Bezrucza -  Doda Besrutsch. 
Poeta dokonał tutaj zamiany kobiet, aby w ten sposób zatrzeć realne tło wiersza i odreagować jedną 
bolesną cierpką a nadal j eszcze żywą miłość -  miłością poprzednią mimo wszystko mniej dotkli
w ą  pierwsza przyjmuje na siebie postać niewiernej kochanki, gdy tymczasem niewierna kochanka 
nie otrzymuje tutaj żadnego imienia i nawet zostaje pogrzebana.

Imię Maryczka pojawia się w wierszach Bezrucza kilkakrotnie. I tak na przykład wiersz Żerma- 
nice powstawał najpierw na tle smutnych kolei życia Hany Jeżiszkówny (zamężnej Hamplowej), 
która zmarła w wieku zaledwie 33 lat. Również jej losu nie ominęła stylizacja, jak o tym świadczy 
motyw robotników na dachu10, dla których postarzała Maryczka nosi wino. W wierszu tym najwy
raźniej drgnęły wspomnienia dotyczące podwójnego małżeństwa Maiyczki Jeżiszkówny.

Długo żywiono przekonanie, że wiersz Jen jedenkrat (Raz tylko) wyraża miłosne rozczarowanie 
poety w stosunku do Maryczki Saganowej. Sprawa okazała się jednak bardziej złożona. Impulsem

Jeszcze pytanie: zaparło się 
jak  pod szyją, pętlą świeczka, 
jakby zdusiła ostatni sen: 
zdrowa Ii... górna Maryczka?
Miły na obczyźnie. Toż zaprosił, 
bogacz, co ich z  rzadka; 
prawda, od rana do nocy pił, 
miał za co, ów farbiarz z  Frydka.

Robota na dachu: nosi im wina 
gaździna pobladła, wzdychając: 
czy znasz ją? Przyznaj się: to od Cieszyna 
Maryczka twoja z Żermanic!
Patrzy w  wodę i wspomina, 
przed laty co za twarz z ogniem źrenic: 
była najszwamiejsza spod Cieszyna, 
kwiateczek powabny z Żermanic.



120 Śląskie Miscellanea 1 .17

do napisania wiersza najpewniej nie było powtórne zamążpójście Saganowej, zresztą o sześć lat 
starszej od swego wielbiciela. Bezrucz poznał w trakcie swego misteckiego pobytu Dodę Besrut- 
sch. Owa córka zamożnego rolnika ze Świadnowa urodziła się w r. 1874. Po matce wywodziła się 
ze szlacheckiego rodu Romanowskich, którzy uciekli z Polski po Powstaniu Listopadowym. Była 
to dziewczyna obdarzona wielkim temperamentem, niemal lekkomyślna, na swój czas bardzo wy
kształcona. Zbliżywszy się do niej podczas swego misteckiego pobytu, Bezrucz poprosił ją  nawet
o rękę. Do ślubu jednak nie doszło. Po powrocie do Bma poeta utrzymywał z nią kontakt korespon
dencyjny. Do ostatecznej rozłąki doszło w r. 1898, kiedy Doda zaręczyła się ze swym kuzynem Fran- 
tiszkiem Besrutschem i przesłała Vladimirowi Vaskowi fotografię z narzeczonym. Doda wkrótce 
zresztą zerwała te zaręczyny i w r. 1899 wyszła za urzędnika pocztowego, Niemca Jana Demla. Pseu
donim „Bezrucz” wziął Vladimir Vasek niewątpliwie od nazwiska Dody Besrutsch. Stanowiące drugą 
część pseudonimu imię to hołd dla przyjaciela, misteckiego patrioty, Ondrzeja Boleslava Petra; zwol
nienie go z posady nauczycielskiej oraz jego dalsze tragiczne losy w znacznym stopniu nasunęły po
ecie temat wiersza Rektor Halfar (wiersz ten znany jest też pod tytułem Kantor Halfar).

Na zaręczyny Dody Besrutsch zareagował poeta melancholijną parabolą Zkazka (Podanie), póź
niej zatytułowaną Jen jedenkrat (Raz tylko). Paralelę stanowi tutaj los anonimowego narodu pół
nocnego, który w swej niewiedzy tchórzliwymi prośbami przegnał dobrego boga słonecznego, gdy 
tymczasem mężczyzna odrzuca kobietę „szorstkim tonem” z własnej woli. Winę za rozejście się 
przypisuje przy tym nie sobie, lecz jej. Wiersz11 mówi jasno o zdradzie kobiety.

O dacie powstania owego wiersza można pośrednio wnosić na podstawie zwrócenia się do „pan
ny”, co wskazuje na czas, kiedy jeszcze Doda była zaręczoną niezamężna. Wiersze Bezrucza rzadko 
można interpretować dosłownie. Najczęściej natkniemy się w nich na niestylizowane przeżycia wten
czas, kiedy poeta reaguje bezpośrednio na swe miłosne uniesienie lub rozczarowania, a tak jest 
w przypadku zakończenia wiersza Raz tylko. Przekonamy się, że w życiu Bezrucza zaistniały także 
inne kobiety, nie tylko ta jedyna, wspomniana na wstępie, której „włos czarny spadł do talii”.

Ł a b ę d z i a n k a  i w i e r s z e  z n i ą  z w i ą z a n e 12

W Pieśniach śląskich i poza owym zbiorem spotkamy kilka wierszy zainspirowanych przez trze
cią kobietę, Frantiszkę -  Fanynkę Tomkównę. Ową Fanynkę zobaczył pewnie Bezrucz podczas

Jam zaś ten, kto dawno wypił
aż do gorzkiego końca czaszę życia
i z  księgi żywota wyrwał białe karty,
powiedział szorstkim tonem,
tak, jak  mówi tłum czarnych mężczyzn w górze
tam pod OstrawskąBłonią:
Na zawsze, panno, za tym pójdzie szczęście,
kto waszym się stanie mężem,

lecz do zwiędłego drzewa nie przypinam róży.
Jam ją.kochał, ona się wydała!
Wygasł mój kominek, w  sercu legły cienie 
i smutek bez końca ciągnie moim życiem, 
kiedy wspomnę czasem, 
że słodko wokół mnie kroczyła miłość, 
i zatrzasnąłem drzwi swej chaty, 
i nigdy więcej już nie wróci!

12 Wyraz fascynacji urodą tajemniczej nieznajomej daje poeta w cytowanym niżej fragmencie wiersza Labutinka (Łabę
dzianka):

Czyjaś, piękności wysmukła?
Idzie sama, okiem wodzi, 
książki w ręku, na me słowo
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powrotu panienki ze szkoły, jej droga bowiem prowadziła koło domu, w którym poeta zamieszkał. 
Porwał go widok wysmukłej, czarnookiej piękności z gęstwą włosów i delikatną cerą. Oczekiwał 
jej co dnia. W oczach panienki widział jednak tylko chłód i niechęć. Dumna piętnastoletnia dziew
czyna ledwie odpowiadała na pozdrowienia niemalże trzydziestoletniego mężczyzny. Poeta nie 
w iedział jeszcze, kim jest piękna nieznajoma. Dowiedział się o tym w trakcie spacerów w okolice 
Brna. Chodził wówczas zazwyczaj doliną rzeczki Bobrawy. W Nowym Młynie był po raz pierw
szy w r. 1990, kiedy w innym młynie odwiedzał chorego na gruźlicę kolegę z poczty, Wilibalda 
Krala. Pewnej niedzieli przyjaciel go odprowadzał. Zatrzymali się w Nowym Młynie, ponieważ 
Kral znał jego właściciela. W trakcie rozmowy wyszła na podwórko Fanynka Tomkówna. Bezrucz 
patrzał osłupiały na dziewczynę, w której rozpoznał znajomą nieznajomą z Brna. Odtąd odwiedzał 
Nowy Młyn częściej. Zwierzył się pani Tomkowej ze swego uczucia do jej córki i pragnienia po
ślubienia dziewczyny, która tak wielkie na nim zrobiła wrażenie. Fanynce się jednak nie oświad
czył, przesyłał jej jedynie wierszowane pozdrowienia, w których nie ukrywał swoich skłonności.

Mając lat osiemnaście, Fanynka rozpoczęła pracę sekretarki w sądzie powiatowym, znowu opo
dal mieszkania Bezrucza, toteż poeta ponownie mógł ją  widywać. Jej miłości jednakże nie zdobył. 
Wydał się młodej kobiecie zbyt leniwy, nawet niezbyt inteligentny i nieokrzesany. Jego sława po
etycka nie oczarowała dziewczyny. Bezrucz jednak nie tracił nadziei, ufał przychylności matki Fa- 
nynki. Tymczasem młoda piękność chętnie bywała w teatrze, na balach, lubiła też czytać. Była 
przyjemna w obejściu i swoją osobą zjednywała sobie ogólniejszą uwagę. Pojawiała się w towa
rzystwie spotykającym się w Starobmienskiej Besedzie (Klub Staromiejski). Poznała tam młodsze
go lekarza, któty jednak po pewnym czasie rzucił atrakcyjną, lecz niezamożną dziewczynę. Pewną 
rolę odegrała tutaj ta okoliczność, że Fanynka nie miała posagu i małżeństwo z nią nie łączyło się 
z zyskiem finansowym.

W listopadzie 1903 Bezrucz zdecydował się cofnąć dane matce Fanynki słowo. Przeszkadzało 
mu prawdopodobnie to, że dziewczyna straciła honor i dostała się na języki. Wkrótce potem rozgo
ryczony i zawiedziony poeta napisał wiersz Łabędzianka. W jego zakończeniu dostrzec można au
tentyczne rozczarowanie, choć i tu również wydarzenia podlegają stylizacji. Poeta przez dwa lata13 
nie wychodził z domu, zachorował -  jak się to mówiło -  na nerwy i w latach 1900-1902 przeby

prawie nie ma odpowiedzi, 
ciemna cera, ciemne włosy, 
oczy połysk w gwiezdnej porze, 
myszki -  nóżki, każdy kroczek 
błysk łabędzia na jeziorze, 
chcesz mi zostać beznadziejnie 
serca ciemnym upominkiem?
Jak cię nazwać, księżno snów?
Bądź nazwana Łabędzianką!

N a dwa lata precz odejdę, 
czy poczekasz, przyszła żonko?
Jeśli wrócisz znów do miasta, 
będziesz wierna, Łabędzianko? 

Powróciłem: Bóg dopomóż!
Mknie nowina za nowiną:
„Każdego, kto jej zapragnie, 
przyjmie twoja Łabędzianka ( ...)”
Ale nie pogrążaj kobiet: kto bez grzechu, 
kto już kamień ściska w  dłoni, 
serce chciało by wybaczyć, 
honor domu temu broni.
Sam dożyję. Bez miłości 
długi żywot wytrzymać trzeba, 
Łabędzianko, Łabędzianko, 
Łabędzianko czamobrewa.
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wał z tego powodu na urlopie zdrowotnym. Myślał o samobójstwie. Usunął się w cień i podczas 
swej choroby nie odważył się skontaktować z Fanynką.

Po swych dwudziestych trzecich urodzinach Fanynka zaczęła więdnąć, jej blask i świeżość znik
nęły. Zachorowała na gruźlicę i leczyła się w różnych sanatoriach, bez efektu jednak. Bezrucz, 
wcześniej odrzucony, nie tracił nadziei, że zdobędzie upragnioną dziewczynę. Zaproponował ro
dzicom panny, że będzie się o nią troszczyć, że w Beskidach przywróci jej zdrowie. Trzykrotnie 
odwiedzał Fanynkę w sanatorium w Telnicy, ale dziewczyna odrzucała już nie tylko Bezrucza, lecz 
mężczyzn w ogóle. Poeta nigdy o niej nie zapomniał i kiedy umarła w r. 1922 u rodziców w Strze- 
licach, napisał epitafium. Później w dniu św. Franciszki (9 marca) przesyłał kwiaty na jej grób, za
chodził też nań na Zaduszki. Aż do śmierci poety wisiał w jego mieszkaniu portret Fanynki. 
Otrzymał go od jej matki. Dziękując szczerze za ów dar pisał do niej: „nie sposób zapomnieć tej 
czarującej twarzy. Niezwykle przypomina mi hrabinę z Montijo, często widywałem jej reprodukcje 
w historii Francji”.

W korespondencji Bezrucza z Franciszką Tomkówną zachowała się seria wierszy, które odkrył 
a następnie wydał z komentarzem bmeński histotyk literatury, Artur Zavodsky, pod tytułem Łabę
dzianka (zbiór) oraz Zorza życia poety (1967, broszura). Przypomnijmy, że gdy poeta się przeko
nał, iż nie ma nadziei na spełnienie się jego miłości, zaczął swój dotkliwy żal obiektywizować 
w epickich wierszach: Żniwa (Żne), Piękne Pole (Krasne Pole), M oda Kobieta (Mlada żena), Pa
pierowy Mojszl (Papirovy Mojsl), w gorzkiej liryce poetyckiego dystychu Pątnicy; co poranni (Po- 
utnici, co jitfni) oraz Młyn mi stukał nad kołyską (Młyn mi klepał nad kołebkou).

Od końca r. 1903 dostrzegamy w poezji Bezrucza postawę mizoginiczną, której przyczyną wy
daje się zdrada ukochanej. W pogardliwym stosunku do kobiet zawarła się ówczesna atmosfera, 
ówczesny pogłąd na kobietę zaznaczony przez fin  de siecle. Przykładem postaci kobiet w dziele Jo- 
sefa Svatopluka Machara (1864—1942) oraz w poezji i prozie „miłości i zdrady” u Antonina Sovy 
(1864-1928). W poezji polskiej odpowiednie paralele spotkamy u poetów Młodej Polski.

Okres najgłębszych wątpliwości czy pesymizmu życiowego poety reprezentuje wiersz Holderlin 
nad Neckarem. Powstał w latach ciężkiej choroby (1901-1902), kiedy Bezrucz pragnął nawet zy
skać spokój absolutny poprzez śmierć fizyczną. Ostatnia strofa14 wiernie wyraża melancholijny na
strój autora. Poeta nazwał tutaj ukochaną kobietę Deotymą. Zidentyfikował się w ten sposób z bio
grafią Friedricha Holderlina, poety niemieckiego z pogranicza klasycyzmu i romantyzmu. Holder
lin jako nauczyciel domowy zakochał się w Suzette Gontard, żonie bankiera. W wieku trzydziestu 
dwu lat oszalał. Porównanie z Deotymą zostało umotywowane u Bezrucza również biograficznie. 
Imieniem Deotyma podpisywała bowiem swe listy do Bezrucza jego świadnowska ukochana, Do
da Besrutsch. Jesteśmy tutaj świadkami, jak jedno rozczarowanie miłosne łączy się u autora z no
wymi, aktualnymi przeżyciami, równie bolesnymi: odtrąceniem ze strony Fanynki Tomkówny. 
W obrazie „Deotymy głowa cudowna” zbiegły się dwie miłosne porażki poety.

Piekący ból rozdzierający serce pisarza po pewnym czasie jednak osłabł. Dobroczynny czas 
zasklepił nawet najgłębsze rany duszy. W wierszu Dve devuchy (Dwie dziewczyny) napisa
nym w r. 1917, dwóm dziewczynom zostały przeciwstawione książka i fajka. W melancholijnym, 
epigramatycznym zakończeniu podkreśla się, że książka i fajka są teraz stałymi przewodniczkami 
w  życiu poety, ponieważ nie wiedzą, co to fałsz: księgę można zamknąć, fajka zaś zgaśnie. Z tegoż 
roku pochodzi wiersz Nowy Młyn, w którym Bezrucz, rekapitulując swój związek z ukochaną 
dziewczyną znowu rysuje jej łabędzią postać, kreśli wysoką i czarnowłosą „Cygankę”. Wspomina 
tutaj również swego dziadka (Jakuba Vaska), który sprowadził sobie z trzebowickiego (dzisiaj:

Wszystko dym przenika, wyjść z niego nie sposób: 
pod wierzbami rzeka jaśniejąca, 
życie jedynej, czarne pasma włosów 
i Deotymy głowa czarująca.
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Ostrawa-Trzebowice) młyna równie wspaniałą żonę. (W związku z tym lepiej pojmiemy osobisty 
gust Petra Bezrucza, wybierającego zawsze, jak się okazuje, kobiety tego typu, dla niego wyraźnie 
niedostępne.) Dawniejsze bolesne przeżycia z Fanynką Tomkówną poeta wspomina tutaj15 już 
w spokojniejszej atmosferze zimy.

Spotkanie Bezrucza z Fanynką Tomkówną miało dla niego decydujące znaczenie. Nie spełniło 
ono co prawda jego męskiego snu o szczęściu, jednakże w twórczości autora, który już na tematy 
narodowościowe i społeczne powiedział chyba wszystko, co chciał powiedzieć, zapłonął nowy 
płomień inspiracji umotywowany gorącą miłością do tego miłością nieodwzajemnioną.

Dwukrotnie zabrzmiało w poezji Bezrucza „raz tylko” i dwukrotnie odrzucał on całkowicie mi
łość jako bezwartościową niegodną mężczyzny bagatelę. Korekty przeprowadzane w czasopi- 
śmienniczych lub książkowych wydaniach jego poezji miłosnej, często różniących się od rękopi
śmiennych oryginałów, były jednak wyrazem pewnej dyskrecji w stosunku do konkretnych kobiet. 
W oryginale wiersza Źne (Żniwa) czytamy np. wers „młynarza Tomka czarująca córka”; w celu 
zatarcia tego śladu zmienił poeta w wersji drukowanej Tomka na Chotka.

Po pierwszej wojnie światowej stylizuje się Bezrucz na pół filozofa, pół poetę, który „ze spokoj
nym uśmiechem patrzy na życie stojąc obok ludzi”. Można było się spodziewać, iż miłość odtąd 
nie powinna pojawiać się w życiu Bezrucza, lecz niedawne badania przyniosły wiele niespodzia
nek, ukazując zaskakujące epizody z ostatnich lat życia poety.

P ó ź n e  m u z y  B e z r u c z a

Dopiero przed kilku laty dzięki prof. Arturowi Zawodskiemu publiczność literacka dowiedziała 
się o późnym uczuciu Petra Bezrucza żywionym do Frantiszki Veselej. Urodziła się ona w r. 1900 
w Starym Mieście pod Uherskim Hradiszczem. Po ukończeniu bmeńskiego liceum Vesela rozpo
częła w r. 1916 pracę urzędniczki na poczcie. Z Bezruczem poznali się w r. 1920 na dworcowej po
czcie w Brnie. Piękna, wysmukła, żywego usposobienia dziewczyna, ciemnowłosa i ciemnooka, 
jak widzimy to na fotografiach z tamtego czasu, niewątpliwie zwracała szczególną uwagę męż
czyzn, zwłaszcza zaś swych kolegów na poczcie. Już wkrótce zapraszano ją  na wspólne wycieczki 
z grupą urzędników pocztowych z Bezruczem na czele. Chodzili razem w okolice Brna. Z czasem 
owe kontakty przerodziły się ze strony poety w kontakt korespondencyjny i w r. 1928 w restauracji 
„Myslivna” (Leśniczówka) w Brnie nad „Pisarkami”, poeta poprosił piękną koleżankę o rękę. 
Frantiszka Vesela nosiła już wtenczas nazwisko Brablecowa. W r. 1923 wyszła po raz pierwszy za 
mąż za Eduarda Brableca, w r. 1924 przyszła na świat ich córka Svata. Małżeństwo nie przetrwało 
próby czasu, partnerzy rozeszli się dobrowolnie w r. 1929.

Latem 1930 Bezrucz uzgodnił z Fanynką (jak nie bez związku z Fanynką Tomkówną nazwał 
swą platoniczną miłość) jej przyjazd w Beskidy. Jeśli dotąd poeta na różne sposoby krył żartami 
swe uczucia, to tym razem otworzył przed kobietą swoje serce. Po powrocie z Beskidów do Bran
ko pod Opawą śle ukochanej list, w którym nazywa ją  „moją miłością”. Szczęście Bezrucza jednak 
nie trwało długo. Przyczyną chłodu ze strony Fanynki była zapewne znaczna różnica wieku (33 
lata), jak również niezgodność charakterów i temperamentów obojga. Petr Bezrucz, jak wiemy, 
unikał towarzystwa, nie bywał w kinie, w teatrze ani na koncertach, nawet nie tańczył. W jego li
stach napotkamy z czasem ironiczne uwagi na te tematy, np. w liście z 10 lutego 1931 cierpko ży
czy adresatce, by „dobrze bawiła się do końca karnawału”.

Lecz wszystko poza mną. Z  uśmiechem 
wspominam zgiyzoty minione: 
na wszystkie strony kładzie się 
bezbrzeżne morze zaśnieżone.
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W r. 1935 Frantiszka Brablecowa ponownie wychodzi za mąż za Eduarda Ichę, absolwenta nie
mieckiej akademii handlowej w Brnie, który w latach 1928-1933 występował w charakterze 
skrzypka w orkiestrze w kąpielisku Baden koło Wiednia. W okresie bezrobocia zmuszony był po
wrócić do Czechosłowacji i został urzędnikiem podatkowym w Uherskim Ostrohu, w r. 1938 zaś 
urzędnikiem bankowym w Rymarzowie. Małżonkom Ichom urodził się w r. 1936 syn Roman. Je- 
sienią 1938 r. doszło do zaboru pogranicza przez Rzeszę Niemiecką i Rymarzów znalazł się w Su
detach. Ichę uznano za Niemca i powołano do wojska. W r. 1944 w Rumunii dostał się do niewoli 
rosyjskiej w obozie jenieckim. Po zakończeniu wojny Frantiszka Ichowa pracowała w spółdzielni 
mleczarskiej, a później jako siła biurowa w tymarzowskiej służbie zdrowia, do r. 1959, kiedy prze
szła na emeryturę. Zmarła w Rymarzowie w r. 1984.

Po ponownym zamążpójściu Franciszki kontakty osobiste i korespondencyjne pomiędzy żoną 
Edwarda Ichy a Petrem Bezruczem, przerwane w okresie wojennym, trwały wciąż aż do śmierci 
poety lecz ograniczały się do minimum. Były to jednak cenne i znaczące powiązania pr^najmniej 
z historycznoliterackiego punktu widzenia, przyniosły bowiem nowe wiersze, niewątpliwie inspi
rowane czystym uczuciem miłosnym autora. Chodzi tutaj przede wszystkim o Zensky portret (Ko
biecy portret)16. Pod neutralnym tytułem wiersza kryje się długo tajone uczucie miłosne, które teraz 
wypływa na powierzchnię. Poeta jakby się tłumaczył, że uległ mu w tak późnym wieku.

Na przełomie XIX i XX w. napisał Bezrucz Motylal7, w którym owad ów staje się symbolem 
miłości i szczęścia. Los jednak zdecydował, że w życiu poety pojawiła się po trzydziestu latach ko
bieta podpisująca listy znakiem motyla. Nazywała się Marta Kristowa. Urodziła się w Hluchowie, 
wsi morawskiej, gdzie ojciec jej miał gospodę i pole. Marta ukończyła szkołę wydziałową w Ko- 
stelcu na Hanie. Czarnowłosą piękność spotkał Bezrucz w r. 1929 w hluchowskiej gospodzie, którą 
Marta prowadziła po śmierci ojca (liczyła wówczas siedemnaście lat). Między poetą a karczmarką 
zawiązała się przyjaźń, która ze strony poety przerodziła się w miłość. W r. 1934 Marta wyszła za 
swego kuzyna Frantiszka Krista, celnika. Mąż Marty jednak zapraszał poetę w odwiedziny.

Obawa przed uwięzieniem zmusiła Bezrucza w okresie protektoratu do opuszczenia Brna, 
w r. 1939 osiadł w Kostelcu. Odtąd wizyty w Hluchowie stały się częstsze. Zdarzały się więc 
wspólne spacery i rozmowy, z wycieczek turystycznych przychodziły do Marty pisane przez poetę 
widokówki. W r. 1949 Marta wróciła do gospody, którą uprzednio (w roku 1934) oddała w dzier
żawę. Z czasem gorące uczucie Bezrucza nieco ochłodło, ale korespondencja trwała do r. 1956.

Miłość ta znowu pobudziła twórczość poety. Powszedniość wierszowanych pozdrowień przenika 
sześć wierszy. Niektóre osiągają wysoki poziom artyzmu. Ma starka (Moja staruszka, 1942) wiąże 
Martę z rodzinną tradycją łącząc ją  z babcią z trzebowskiego młyna. „Starka” to wyraz gwarowy 
oznaczający staruszkę, tutaj babcię Bezruczą Terezję Hmczirzową Część Hmczirzów zniemczyła 
się, co poeta z niechęcią wspomina w wierszu Strzebowski młyn w zbiorze Pieśni śląskie. Do klej
notów liryki Bezrucza zalicza się niewątpliwie Podzimniprani (Życzenia jesienne)18 z r. 1934.

0  szarym zmierzchu, siną mgłą, 
przez noc posępnąj bezdenną, 
niekiedy błyśnie gwiazda w górze:
1 życie, które dogasa,
postać smukła z włosem do pasa 
wyłania się jak w  śnieżnym wirze, 
gdy pątnik się ocknie w  zaspie 
nim padnie w śnieżne zwały.
Miłościąjesteś, szczęściem, śliczny motylu? 
Uleć, by szohaja, by dziewuchę zdobić 
we włosach czarnych, białej dłoni...
Cóż ja  bym, cóż mógłbym z  tobą robić?

18 Jako przykład może posłużyć strofa końcowa: 
Choć nic od życia nie czekam, 
jak motyl zapoczwarzony w człeka
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„ N i e  b y ł e m  n i g d y m  t y m ,  c o  N i e m c y  z w ą  S c h u t z e n j e g e r e m ”

Takie zdanie znajdujemy w liście Petra Bezrucza do J. M. Augusty z grudnia 1927. Poezja miło
sna Bezrucza umożliwia więc dość niezwykłe spojrzenie na poetę, który budził świadomość spo
łeczną i nakłaniał do czynu obywatelskiego. Jednak także patrząc na twórczość Bezrucza z punktu 
widzenia tragedii miłosnej, a więc poddając ją  ograniczeniu i (poniekąd) zawężeniu, możemy 
w niej dostrzec pewien rozwój.

Początkowo wiersze miłosne Bezrucza osiągają poziom symboliczny i łączą się z mitycznymi 
wizjami zmagań społecznych. Potem motywy miłosne zaledwie krok dzieli od gorzkiej nieufności 
wobec płci odmiennej i cierpkiej filozofii miłości, filozofii graniczącej z mizoginizmem. U kresu 
życia poety, pomimo deklarowanej rezygnacji z uczuć miłosnych, dostrzegamy niegasnącą tęsk
notę za spełnieniem uczuciowym.

Petr Bezrucz tworzył inspirowany niepojętą próżnią swego serca, serca nienasyconego, pobu
dzanego halucynacjami, zwidami, złudzeniami szczęścia i rzadko odwzajemnianej miłości, uczu
ciem, przed którym rozgoryczony poeta postanawiał bronić się siłą swej woli, chociaż jeszcze 
w podeszłym wieku nie był od niego wolny. Jak zauważył wybitny krytyk Frantiszek Ksawery 
Szalda: Bezrucz to „starszy, mocno romantyczny typ erotyczno-liryczny”.

Dodajmy, że słowo poetyckie Bezrucza nie spowszedniało właśnie dlatego, że wyraża smutek 
z powodu bliskości miłości i pocałunków jedynie wyobrażonych, a nie smutek kaca erotycznego 
doświadczonych mężczyzn, tyle razy ukazywany przez poetów wszystkich pokoleń.

tłumaczyli Leszek Engelking i Władysław Sikora
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Die Funktion der Volkslieder bei Paweł Łysek 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Verfasser der Studie ,A uf den Spuren von Petr Bezrues Poesie“ beschaftigt sich mit der Liebespoesie von Bezruc. 
Motive, Themen und Symbole von Bezrues Lyrik werden liier in den Zusammenhang mit seinem Leben und Verhaltnis zu 
einigen Frauen, die sein Leben und Werk beemflussten, gebracht. In der Einfuhrung der Studie wird ebenfalls der Bezrues 
Beziehung zu den polnischen und deutschen ethnischen Gruppen im Gebiet des bohmischen Schlesiens und Nordmahrens 
Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Studie mochte zeigen, das Drama der Entwicklung von Bezrues Liebeslyrik von ihren 
Aniangen an, in denen die Liebesund gesellschaftliche Motive in einer engen Nachbarschaft geraten, uber Autors Misstrauen 
gegen die Moglichkeit, das Gliick im Liebesverhaltnis zu erreichen, bis zum reifen und vorgeschrittenen Zeitabschnitt von 
Autors Leben, in dem er zwar zu einem renommierten tschechischen Dichter wurde, aber gleichfalls in seinen Erwartungen 
von Frauen mehrmals getauscht wurde. Bezrues Liebespoesie ist daher bis auf den heutigen Tag wertvoll, weil sie die Trauer 
der unerfullten Liebe ausdriickt, keineswegs den erotischen Kater des erfahrenen Mannes.

twe oczy ciemne, warg kasztany, 
jak wrotycza kwiatostany 
pragnę dnia pięknego przy potoku 
z M artą ciemnowłosą przy boku.



E w a  W i e c h a  

Ś l ą s k i  k r a j o b r a z  w t w ó r c z o ś c i  R a f a ł a  U r b a n a

U w a g i  w p r o w a d z a j ą c e :
o tradycji znaków przyrody w śląskim piśmiennictwie

Istotnym czynnikiem śląskiego sposobu myślenia było wyobrażenie prywatnego azylu, krainy 
spokoju, własnego, wewnętrznego szczęścia i obfitości wszystkiego, co było potrzebne do życia. 
Wyznacznikiem tego wizerunku od zawsze była przyroda i jej odwieczny związek z człowiekiem. 
Nie ma więc niczego osobliwego w tym, że także na Śląsku piszący stopniowo odkrywali bogatą 
symbolikę pejzaży i na tej podstawie różnym ich typom przypisywali rozmaite znaczenie. Literatu
ra w ten sposób szła tropem rzeczywistości, ale czasami też starała się swoje otoczenie kreować. 
W tego rodzaju tendencji chodzi o gruntowniejszą krytykę relacji literatura -  rzeczywistość; relacji, 
która nie daje się pojąć w kategoriach opozycji, alternatywy czy oboczności autonomicznych dzie
dzin. Można tu więc zauważyć symptomy głębokiej zmiany pozycji autora wobec dzieła i świata 
(a w konsekwencji także podmiotu wobec życia i doświadczanej rzeczywistości), której najogól
niejsze lysy Ryszard Nycz przedstawił następująco:

Dawni autorzy musieli być na zewnątrz relacjonowanych zdarzeń, aby móc je  opowiedzieć (od po
czątku do końca). Nowocześni nie mogli opowiadać w tym znaczeniu (to znaczy spójnie i w sposób 
uporządkowany), gdyż odkryli, że znajdująsię wewnątrz opowiadanej historii1.

Wskazuje to na ważne zmiany w relacjach między autorem, światem i tekstem. Autor przedsta
wia coś, jednocześnie przedstawiając siebie, a także swoje przedstawianie; jest częścią świata, któ
ry opisuje i, w pewnym sensie, tekstu, w którym się wypowiada2.

W dużym uogólnieniu można stwierdzić, że w regionie dominowała emocjonalna strona warto
ściowania krajobrazu, a jego symbolika kryła się w uczuciach miłosnych, religijnych, patriotycz
nych, a nawet filozoficznych. W rodzimym myśleniu były to przede wszystkim znaki przeszłości 
i ważne elementy przynależności regionalnej, przejawiające się w motywach: rzeki (Odiy), lasu -  
a wśród nich „śląskich” drzew -  brzóz, hałd pokrytych skąpą zielenią, łagodnych zielonych stoków 
Beskidu Cieszyńskiego, czy też pól Opolszczyzny pokrytych białym nalotem wapiennym3. 
W różnorodne typy krajobrazowe wpisywano odmienne repertuary ludzkich zachowań, od bez-

' R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 69.
2 Proces konstytucji osobowości w ten sposób nie tylko nader ściśle łączy się z procesem dyskursywnej artykulacji, lecz 

często nawet dokonuje się dzięki aktowi samoustanowienia na scenie pisania. Strategia ta udostępnia i aktywizuje narracyjne, 
symboliczne, społeczne wzorce integracji i identyfikacji. Krótko mówiąc, tendencje, które można by streścić w dwu formu
łach: pisania sobą i pisania siebie, coraz częściej są dostrzegane w literaturze. Terminy za cytowaną wyżej pozycją. Przykła
dy obu tych tendencji szerzej zostały omówione w artykule: R. N y c z, Tropy „ja Koncepcje podmiotowości w literaturze 
polskiej ostatniego stulecia, w: tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

3 Por. inspirujące autorkę tego opracowania tezy K. Heskiej-Kwaśniewicz, Przestrzeń krajobrazowa Górnego Śląska 
w literaturze polskiej, czeskiej i niemieckiej. Rekonesans badawczy, „Śląskie Miscellanea” t. 11, red. J. M a I i c k i i K. H e - 
s k a - K w a ś n i e w i c z ,  Katowice 1998.
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kiytycznego uwielbienia „przywiązanych do ziemi” od wieków jej mieszkańców po zadziwionych 
egzotyką tego pejzażu przybyszów. Im bogatszy i bardziej zróżnicowany był rodzimy krajobraz, 
tym bardziej inspirował twórców, czego interesującym przykładem jest właśnie recepcja pejzażu 
śląskiego. Źródła natchnienia piszących były rozmaite. Motywację mogło rodzić położenie geogra
ficzne tej krainy, zróżnicowana rzeźba terenu oraz idące z nią w parze walory przyrodnicze, etno
graficzne i widokowe, a także różnorodność cywilizacyjna tudzież złożone losy historyczne tej 
ziemi, odciskające swoje znamiona na wyrazie jej strony zewnętrznej. Owe bogactwo form skut
kowało nie tylko zmiennością krajobrazu, ale i mozaiką kulturową. Mnożąc literackie dowody ży
wego przywiązania do przyrody regionu Ślązacy, tak jak mieszkańcy wielu innych obszarów, da
wali dowody lokalnego patriotyzmu, potężniejącego w nowożytnej Europie, a na ziemiach pol
skich od połowy XIX stulecia4.

Poczucie przynależności do danego obszaru nie jest wpisane w ludzki życiorys od urodzenia. 
Można je  jednakże wykształcić w sobie, wyraziście wzmocnić, albo całkowicie zneutralizować, 
pomimo że zależne jest ono od wielu czynników: od osobowości, w tym od charakteru danej jed
nostki, a także od jej wychowania, od sytuacji w domu rodzinnym, od wartości, którym ta rodzina 
hołduje, a jeszcze bardziej od aksjologii przestrzeganej w życiu zbiorowym. Tożsamość regionalną 
dodatkowo kształtuje wysoki stopień przypisania i przywiązania do miejsca i przestrzeni.

Ziemia, zarówno w znaczeniu roli, jak i prywatnego miejsca, dla Ślązaka ma ogromne znaczenie. 
Nie tylko gromadzi prochy, lecz żywi go, wychowuje i zachowuje znaki, które uważnemu obser
watorowi dają wiele do myślenia nad tym szczególnym przywiązaniem ludności do określonego 
miejsca, które na Górnym Śląsku przekłada się na budowanie poczucia wspólnoty. Ślązacy najczę
ściej bowiem określają się w relacji do swego miasta i regionu, w odróżnieniu od innych -  uznają
cych się za Polaków, którzy określają siebie najczęściej w stosunku do państwa i narodu. Ponadto 
sposób życia i kontakty interpersonalne odróżniają Ślązaków od ludzi innych regionów. Zasady ich 
społecznego współżycia, chęć niesienia pomocy sąsiadowi, wzajemne stosunki i zależności powodu
ją, że ludzie są tutaj ściśle powiązani ze sobą i wzajemnie się potrzebują. Argumenty wspólnego do
bra i solidaryzmu obywatelskiego są głęboko wpisane w śląskie myślenie, gdyż lansowane były przez 
miejscowych liderów wraz z utrwalaniem się wzoru kultury katolickiej, ale używano ich przede 
wszystkim przy kreowaniu świata hermetycznej wspólnoty przeciw najeźdźcom. Znaki przyrody jako 
napełnione treścią komunikaty przypominają więc o regionalnej wspólnocie, o jedności dziedzictwa 
z macierzą i tradycji pokoleń. Te znaki to zarówno pola Opolszczyzny z dominującą nad nimi Górą 
Świętej Anny5, jak i kopalniane kominy, hałdy przemysłowego Śląska6, a także łagodne, zielone stoki 
Beskidu Cieszyńskiego7. Wszystkie te elementy wyrastają z oblicza ziemi i z jej historycznych dzie
jów, czasem się na siebie nakładając i tworząc zamkniętą całość krajobrazową.

W efekcie złożonych losów krainy, jej wielobarwnego charakteru mamy dwie wizje pejzażu ślą
skiego: z jednej strony jest nią obraz błękitu nieba okraszającego zieleń łąk i lasów, a z drugiej -  
antynomiczny wizerunek krajobrazu znaczonego smugą dymów. Ów urozmaicony, często za spra
wą postępu cywilizacyjnego, śląski pejzaż w poziomie przecina „święta rzeka Odra” oraz hałdy, 
wieże kopalniane, łuny dymów. W obu wersjach tego wizerunku nakładają się na siebie symbole 
charakteryzujące pejzaż uniwersalny, polski i specyficznie śląski zarazem. Lokalny koloryt krajo
brazowy przekładany jest w ten sposób na kategorie kulturowe i etniczne. Wiejskość zwykle by

4 Zagadnienie owe w odniesieniu do różnych regionów opisał: S. W ę g 1 a r z, Identyfikacja lokalna w konstrukcji tożsa
mości kulturowej, w: Ich „ małe ojczyzny Lokalnośi, korzenie i tożsamość w warunkach przemian, red. M. T r o j a n, Wro
cław 2003.

5 Ciągle ważnym świadectwem jest cykl reportaży Stanisława W a s y l e w s k i e g o ,  Na Śląsku Opolskim, wyd. fototypicz- 
ne, Opole 1987. Cennym przykładem może być poemat Z. B e d n o r z a ,  Strojy serdeczne, wyd. 2, Katowice 1947.

6 Jak np. u Gustawa M o r c i n k a .  Por. cytowany artykuł K. Heskiej-Kwaśniewicz.
7 Interesującym wyrazem przeżywania związku z beskidzką krainą rodzinną jest książka: J. S z c z e p a ń s k i ,  Korzenia

mi wroslem w ziemię, Katowice 1984.
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wała utożsamiana z rodzimą sielskością- a dla wielu zarazem z Polską zaś miejskość z rujnowaną 
naturą śląskiej kultury8. Owe sposoby postrzegania rodzimych plenerów modelowały też wzory 
wprowadzane do literatury, z jednej strony dynamizowały kreację Śląskiej Arkadii, mitu szczęśli
wej krainy lat dziecinnych, a z drugiej -  sprzyjały formowaniu stereotypu człowieka ukształtowa
nego przez otaczający go świat: twardego, pracowitego i zamkniętego w sobie9, ale tak mocno 
przywiązanego do rodzimego krajobrazu i ziemi ojczystej, że stanowiącego z nimi jedność.

Warto zobaczyć jaka jest literacka wizja tego krajobrazu i jakie jego typy utrwalił przekaz literacki.
Poczynając od poematu o hutnikach Walentego Roździeńskiego rodzimy pejzaż fascynuje wielu 

literatów, w rezultacie czego regionalna przestrzeń jest obecna w twórczości zarówno rodowitych 
Ślązaków, jak i pisarzy jedynie tu z różnych powodów osiedlonych. Piszący widzą ją  rozmaicie. Po
cząwszy od Roździeńskiego poprzez np. Włodzimierza Żelechowskiego wraz z żoną Janiną Zabie- 
rzewską-Żełechowską czy Wilhelma Szewczyka i współcześnie Tadeusza Kijonkę przedstawiają 
malarskie walory krajobrazu przemysłowego. Największa jednakże liczba piszących w swojej twór
czości wyraża zachwyt nad polami i lasami z wielu górnośląskich zakątków, w tym zwłaszcza okolic 
Góry Świętej Anny (m.in. Konstanty Damrot, Norbert Bonczyk, Aleksander Skowroński, Augustyn 
Świder, Jakub Kania, Zbyszko Bednorz, Jan Goczoł). Inni jeszcze swoją uwagę skupiają na beskidz
kim krajobrazie, który np. Janowi Łyskowi pozwalał opiewać tak uroki przyrody, jak i góralszczy
zny10. Jak zauważyła Krystyna Heska-Kwaśniewicz, łączy ich wspólne nastawienie. Otóż autorzy 
zwykle ziemię tę z jednej strony utożsamiają ze światem samotnych brzóz i dymiących komi
nów, a z drugiej -  w idząjąjako wolny azyl szczęścia i spokoju urokliwej natury. W ich utworach 
można odnaleźć tajone wzruszenie, powstałe za sprawą obserwowanych śladów, które oparły się 
działaniu czasu unicestwiającemu fizyczną kruchą materię. Życie ludzi znajdujące uzasadnienie 
w tym, co oni sami potrafili stworzyć, budziło u śląskich twórców wzruszenie swymi wysiłkami 
zmierzającymi do nadania dzikiej i wrogiej naturze kształtów przyjaznych, dostosowanych do wy
obrażeń na ludzką miarę. Wyobraźnia ludów rolniczych podsuwała zwykle jakieś rozwiązanie, aby 
„oswoić”, „uczłowieczyć” naturę. Często służył temu jeden z obrazów archetypicznych związa
ny z mitem eleuzyńskim: wzrost ziarna po uprzednim zakopaniu go w ziemi, albo nawiązanie do cy
klicznych powrotów poprzez eksponowanie wiosny. Wszystkie mity i obrzędy związane z odradza
niem się przyrody, z urodzajem posługują się opozycją: siły niszczące -  siły regenerujące, aż do opo
zycji: śmierć -  zmartwychwstanie. W tym cyklicznym następstwie widziano optymistyczne, przyjaz
ne kształty natury. Podobnie problem widzieli Ślązacy, wkraczając na ścieżkę europejskich tradycji 
literackich. W bardzo specyficznym otoczeniu macierzystego świata, wskutek jego uprzemysłowienia 
i zdominowania przez obcy żywioł kulturowy, chcieli czuć się liderami zadomowionej i bezpiecznej 
społeczności. Pragnęli tego stanu tym bardziej, im namacalniej śląska kraina odmawiała swym 
mieszkańcom wszelkich gwarancji, jakie miało dawać chronione miejsce. Dlatego artyści, a w szcze
gólności piszący na Górnym Śląsku, starają się oswoić i uczłowieczyć naturę.

R o z w a ż a n i a  o k r e ś l o n e  w t y t u l e :  
analiza znaków przyrody w tekstach Rafała Urbana

Przykładem twórcy usiłującego ukazać obłaskawioną naturę przez zabieg jej symbolizacji jest 
postać niezwykłego „człowieka renesansu” z Głogówka, Rafała Urbana (1893-1972). „Człowie

8 Zob.: K. K o s s a k o w s k a - J a r o s z ,  Antyurbanizm w śląskiej wersji. Wizje przestrzeni miasta w XIX-wiecznej ro
dzimej publicystyce, w: Przestrzenie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich. Studia, 
red. P. K o w a 1 s k i, Opole 2001.

5 Zob. artykuł: D. S i m o n i d e s ,  Mit Ślepaka, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Kontynuacja, pod red. 
W. W r z e s i ń s k i e g o ,  Wrocław 1996.

10 Wstępny przegląd wizerunków regionu w pewnym sensie może ułatwić wybór tekstów przygotowany przez współauto
rów: A. W i d e r ę, A. W o 1 n e g o, Imię ziemi. Antologia wierszy o Śląsku, Opole 1985.
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kiem renesansu” nazwał go Wilhelm Szewczyk, ponieważ to określenie istotnie do niego pasowa
ło. Cechowała go przecież miłość życia, jakiekolwiek by ono nie było, wzbogacona miłością przy
rody, którą Urban traktował w impresyjny, a zatem specyficzny sposób. Dla poety liczył się wszak 
efekt doznań doświadczanych w plenerze. W wykazie właściwości pozwalających widzieć w nim 
człowieka renesansowego badacze oprócz wymienionej właściwości podkreślali jeszcze żądzę po
znania świata, wszystkich jego elementów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 
Szczególnie interesowały go więc tajemnice ludzkich dusz i ludzkiego bym. Miał wobec tego nie
konwencjonalny pogląd na życie, przy czym zachowywał wierność pryncypialnym wartościom 
(w tym wartościom etycznym: odpowiedzialności, skromności, odwadze, rzetelności oraz powiąza
nym z nimi wartościom osobowym: wszechstronności, sile charakteru, wewnętrznemu krytycyzmowi 
i głębokiej świadomości). Cechowały go głód przygód oraz potrzeba kontaktów z ludźmi, a nade 
wszystko urokliwa osobowość. Posiadał liczne pasje, dzięki czemu zdobył imponującą wiedzę11.

Specyfika traktowania i ukazywania pejzażu przez Rafała Urbana polegała na „malowaniu” go 
wrażeniem chwili -  poprzez wyjątkowy pobłysk słońca, podmuch wiatru, czasami monumental
ność opisu wnoszącą coś z poetyki impresjonizmu. Jednocześnie zdumiewa to, że w nadzwyczaj 
naturalny sposób jego erudycja splatała się z wiedzą ludową a jego system filozoficzny mocno za
symilowany został z bezpośrednimi doświadczeniami ogrodnika, z przeżywaniem i poznawaniem 
tej ziemi oraz jej istot. Rafał Urban nie był wychowany na tak zwanej literaturze odpustowej, jak 
wielu jego poprzedników tworzących na Górnym Śląsku, toteż wyróżniał się w swoim fantazjo- 
twórstwie12. Badacze jego spuścizny uznali, że charakteryzował go poważny i stonowany ogląd 
rzeczy, bo tylko w ten sposób mógł starać się zgłębiać filozoficzny sens zdarzeń czy ludzkich cha
rakterów. Dlatego też Urban bardzo często sięgał po technikę alegoryzacji w opowiadaniach fanta
stycznych, ubarwiając je dodatkowo poetyckimi zmyśleniami, a wreszcie dodając odniesienia do 
historii i polityki.

Urban był typem pisarza i poety o skomplikowanej psychice. Z jednej strony bowiem podkreślał 
swoją chłopskość, naturalną prostotę, nazywając siebie „autentycznym chłopskim grafomanem”, 
czy „Chłopcem Bezimiennym, Synem ziemi odzyskanej”, z drugiej zaś -  był obdarzony bujną wy
obraźnią fantazją i chęcią zgłębienia tego wszystkiego, co wiąże się z uczonością. Jaka była przy
czyna takiego rozdwojenia? Być może chciał przez to uznać własną mądrość życiową za lepszą 
i prawdziwszą, skoro należał do narodu upośledzonego przez wieki. Był poza tym człowiekiem 
kulturowej granicy, o czym niejednokrotnie wprost mówił:

Jestem Polakiem czeskiego pochodzenia, mam za sobą 13 lat pruskiej szkoły, ale sumienie mam 
polskie i sumienie decyduje13.

Osobnicza wielokulturowość Urbana była udziałem wielu Ślązaków, podobnie jak uczucie upo
śledzonego obywatela niemieckiego państwa:

A teraz -  głos szarego i siwego autochtona, tubylca nieznanego spod samego serca tej ciemnej
i krwawej Europy. Głos troszkę nerwowy, z  trem ą niemałą. Głos chłopa, który się nie nauczył mówić, 
który się tylko milczenia nauczył. Pięć lat uczyłem się tego cierpliwego i cierpiętliwego milczenia. 
A  nasi przodkowie uczyli się tego milczenia 700 lat, srogich lat, długich.

Ja, chociaż nazywam się Urban, ju ż  nie wierzę ani w urbanizm, ani w  urbanizację, ani w urbanisty
kę. Tylko w prostego człowieka, w ludzkość, w humanizm, w  humanistykę i w sztukę ludzką.

11 Por. artykuły: L. P o ś p i e c h o w a ,  Zadziwiający Rafał Urban oraz T. S o r o c z y ń s k i ,  Ojciec Rafał, w: Rafał 
Urban. Człowiek i pisarz. Materiały sesji naukowej Opole, 14 grudnia 1994, red. W. H e n d z e 1, Opole 1995; zob. też inne 
opracowania pomieszczone w tym tomie oraz rozważania W. S z e w c z y  k a, Śląski Sokrates, „Opole” 1985, nr 3.

12 Jak podaje Wilhelm Szewczyk, Urban czytał dzieła: Woltera, Goethego, Pestalozzego, Rousseau’a, Ksenofonta, Sien
kiewicza, Przybyszewskiego, Żeromskiego, Darwina, Feuerbacha, Engelsa i Kropotkina.

13 Cyt. za: Cz. Wa w r z y n i a k, Zagajenie, w: 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 
w Opolu 12 i 13grudnia 1989K,red. J. G 1 en  s k, Opole 1992, s. 10.
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W tej twardej szkole tych siedmiuset lat społecznej i narodowej niewoli nauczyliśmy się: milcząco 
pracować. Aby przeżyć! Ano: przeżyliśmy14.

Jedno jest pewne -  to najprawdziwszy twórca regionalny, który odczuwał bardzo silną więź z ro
dzimym krajobrazem i swoją „bliższą ojczyzną”. Pomimo że poznał i zwiedził wiele innych 
miejsc, to jednak zawsze powracał tu, gdzie były jego korzenie. Pojęcie ojczyzny traktował w ta
kim razie nie filozoficznie, lecz geograficznie, bardziej gospodarczo: jego ojczyzna niewiele miała 
wspólnego z językiem, za to dużo z ziemią krajobrazem, była jak jego obejście, tylko większe, bo 
sięgające od Odry za Wisłę, od gór sudecko-karpackich do Bałtyku15 . W dyskursie ideowym o po
jęciu ojczyzny głos Rafała Urbana zapisał się po stronie ojczyzny ideologicznej budowanej na fun
damencie ogólnopolskim. Była to dla Ślązaków niezwykle ważna debata od drugiej połowy XIX 
wieku, tzn. odkąd rodzimi liderzy w trosce o społeczne dobro rodaków zaczęli budować środowi
sko obywatelskie16.

W tekstach Urbana, w ślad za jego przekonaniami patriotycznymi, pojawiają się więc specyficz
ne, typowo śląskie znaki, ale rozszerzone o elementy pejzażu uniwersalnego, polskiego i śląskiego 
zarazem. Dzięki takiemu połączeniu w utworach Urbana powstał wizerunek kraju bogatego, wypo
sażonego we wszystkie atiybuty idealnego krajobrazu, w tym głównie w lasy emanujące życiodaj
ną zielenią w modrą toń Odry, w żyzne pola, złote słońce, a wśród nich w „czarne diamenty” -  
czyli węgiel. Sam zresztą o swojej ziemi mówił następująco:

Tak to: krowoma orzę m ojąojczyznę, którą od ojców odebrałem. A ojczyzna to u nas na Śląsku nie 
pojęcie abstrakcyjne, sprawa chorągiewki na dachu, aie rzecz najrealniejsza, najrzeczywistsza, bo to to 
samo, co ojcowizna, ziemia, którą nasi ojcowie pilnie zaorali i nam przekazali17.

Przytoczony cytat poświadcza, że wizja ojczyzny była dla pisarza wartością bardzo osobistą 
myślał o niej jako o dziedzictwie, czyli rozumiejąc tę kategorię bardzo dosłownie, blisko źródło- 
słowu. Dlatego swą „bliższą ojczyznę” utożsamiał z rodzimym krajobrazem, z pracą na roli, a jesz
cze bardziej z robotą w sadzie, bo do tych zajęć przywiązany był od dzieciństwa. Refleksją swoją 
w tym wąskim zakresie nie odbiegał zbytnio od potocznego rozumowania, gdyż dla większości 
Ślązaków pojęcie „ojczyzny” znaczyło co innego niż dla mieszkańców centralnej Polski. Ozna
czało przede wszystkim wartość osobistą. Przez wiele lat była ona sprawą domowej prywatności, 
a zatem ideą odgraniczoną od reszty państwa. Dlatego też Ślązacy najczęściej określają się w rela
cji do swojego miasta i regionu, natomiast rzadko w stosunku do takich pojęć, jak państwo i naród. 
W procesie budowy samoświadomej emancypacji lokalnej wspólnoty doszło do preferowania 
przez wielu Ślązaków przywiązania do ojczyzny rzeczywistej, lokalnej i tym samym do redukcji 
poczucia związku z ojczyzną wyobrażoną czyli ideologiczną. Dominacja perspektywy śląskocen- 
trycznej i peryferyjna świadomość narodowa była ceną jaką Ślązacy zapłacili za swoje skompli
kowane losy polityczne18. Świadomość ojczyzny ideologicznej, cechująca Rafała Urbaną wśród 
Górnoślązaków była postawą luksusową toteż wyróżniała jednostki, do których często można było 
zaliczyć rodzimych twórców.

Głównym tematem utworów Rafała Urbana jest człowiek zakorzeniony na Śląsku, w tym 
zwłaszcza na Śląsku Opolskim, czyli w swojej najbliższej ojczyźnie. Pisarz patrzy na niego jak na 
prastary dąb, toteż z tego monumentalnego elementu natury czyni częsty motyw w swojej twórczo-

14 Cyt. za: Z. B e d n o r z ,  Ludowe żniwo literackie. Pisarstwo ludowe współczesnej Opolszczyzny, Wrocław—Warszawa- 
Kraków 1966, s. 257.

15 R. U r b a n, Starego Chłopa -  Miczurinowca spowiedź samokrytyczna, w: tegoż, Pisma, t. 2, Opole 1990, s. 128.
16 Zob: K. K o s s a k o w s k a - J a r o s z ,  Idea „małej ojczyzny” w sposobach myślenia o śląskiej przestrzeni kulturowej, 

w: Ich małe ojczyzny...
17 Za: Z. B e d n o r  z, Ludowe..., s. 137.
18 Szerzej problem ten porusza: K. K o s s a k o w s k a - J a r o s z ,  idea „małej ojczyzny”...’, tejże, Górny Śląsk z punktu 

widzenia koncepcji kresów -  wizja literacka, Katowice (w druku).



E w a  W ie c h a , Śląski krajobraz w twórczości Rafała Urbana 131

ści. Poetycka symbolika dębu jest pochodną wyjątkowej pozycji, jaką to drzewo zajmowało 
w kulturze ludowej Słowian i systemu znaczeń wynikających z jego kultowej, magicznej i leczni
czej funkcji. Urban, jako erudyta, znał oczywiście te wszystkie powiązania kulturowe. Już w samą 
nazwę drzewa wpisane zostały przez kulturową tradycję pozytywne znaczenia sytuowane w meta
forycznym, moralnie wartościującym kontekście. Symbol mocy, wytrwałości i twardości -  od
wieczny dąb, stawał się dzięki swym walorom zewnętrznym (i metaforycznie przypisywanej mu 
potędze moralnej) uosobieniem etycznej prawości. Rafał Urban jako profesjonalny sadownik znał 
się na botanice. Szczególnie bliska mu wobec tego była dodatkowa przesłanka kulturowa, mająca 
oparcie w ludowej wierze w niespożyte siły witalne dębu, mająca także uzasadnienie naukowe. 
Z żywotnych właściwości tego drzewa Słowianie wysnuli przekonanie, że nawet uschnięty dąb 
zdolny jest do ponownego odrodzenia się. Jego śmierć jest zawsze pozorna, a przybranie nowych 
liści było prawdziwym znakiem pełnego, wiosennego odrodzenia się natury. Te cechy dębu, prze
kładane na jego sakralny charakter, sprawiały, że nie tylko przez Urbana był on zdecydowanie wy
różniany spośród innych roślin. W pełni uzasadniona wydaje się zatem dostojna konwencja pre
zentowania tego drzewa w świecie przedstawionym Urbanowych utworów. Nie należy również 
zapominać, że ten uniwersalny symbol mocy, wytrwałości i stałości ceniony był za swą długo
wieczność, dzięki czemu bywał symbolicznym przedstawicielem zamierzchłej przeszłości i świad
kiem pierwotnych wydarzeń. Człowiek Urbana jest jednakże ciekawy świata i ludzi, ciekawy przy
rody, która buduje jedne z najważniejszych treści jego życia. Rafał Urban w tym względzie korzy
stał z osobistych doświadczeń, bowiem w czasie swych wędrówek ujrzał wszystkie odmiany kra
jobrazów natury, wysokie góiy i burzliwe morza, rwące rzeki, nigdy jednak nie ośmielił się wła
snych intymnych spostrzeżeń utrwalić piórem. Może odczuwał niedoskonałość swoich prywatnych 
obserwacji -  a może u kresu wędrówki, która go przywiodła na jego własną, najbliższą mu ziemię, 
przekonał się, że tylko o niej potrafi powiedzieć wszystko? A to dlatego, że była ona najbliższa je
go sercu i odczuwał względem niej ogromny szacunek. Potwierdził to zresztą również i własną 
pracą na roli i w ogrodzie. Gdyby jednak nie dane nam było znać tego okresu życia Urbana, prze
konalibyśmy się o tym, czytając jego utwoiy. „Piętno osobowe” (w znaczeniu cech empirycznej 
osoby pisarza) ujawnia się tu w sposób dobitny. Jest to cecha literatury współczesnej (o której 
wspomniałam we wstępie), która jest ważna bez względu na pokoleniowe, światopoglądowe czy 
estetyczne różnice, bowiem już zwykłe wymogi zrozumienia utworu, określenia pola semantycz
nych odniesień zmuszają do uwzględnienia określonych aspektów empirycznej osoby pisarza. 
Dlatego też w poezji chodzi nie tylko o eksponowanie autentycznej ekspresji piszącego (Urbana), 
ale i o budowanie figury lirycznego podmiotu poprzez siatkę odniesień do biograficznych szcze
gółów i historycznego świata indywidualnego doświadczenia. W prozie natomiast można zaobser
wować między innymi ekspansję fonn narracji pierwszoosobowej; pojmowanej wszakże nie 
w znaczeniu tożsamości protagonisty i narratora, lecz tożsamości narratora i osoby pisarza.

Gawędziarstwo i sadownictwo to dwie nierozerwalnie połączone ze sobą pasje pisarza. Anegdo
tycznych peiypetii Urbana nie można oddzielić od jego literackiego tworzywa. Pisał i opowiadał bo
wiem o tym, co osobiście przeżył i doznał. Czerpał natchnienie i tematy z życia osobistego, rodzinne
go i środowiskowego. Chociaż bohaterem gawęd był zawsze on sam osobiście, to jednak nigdy nie 
było wiadomo, czy piszący nie podszył się pod sąsiada. Autobiograficzny sposób jego pisarstwa re
prezentuje nurt postawy ekstrawertywnej, gdzie poprzez pryzmat ,ja” oglądany jest świat zewnętrzny 
w jego bogactwie i złożoności. Twórczości Rafała Urbana można zatem przypisać formę integrującą 
w sobie chwyty przynależne literaturze dokumentu osobistego z fikcją literacką. Pamiętać jednak na
leży, że autobiografizm nie jest dokumentamym odzwierciedleniem życia, lecz konwencją, która za
leżnie od kultury artystycznej w różny sposób i w różnym stopniu dopuszcza do ujawnienia podmio
towego , ja ”, wyposażonego w cechy autora, mniej lub bardziej rzeczywiste19.

19 Według francuskiego uczonego P. Lejeune’a, autora książki Pakt autobiograficzny (1975), autorzy dzieł literackich two-
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Najbardziej wartościowe i oryginalne teksty pisarza to gadki. Jest to stary gatunek prozatorski, 
którego tematyka sięga dawnej tradycji ludowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Autor 
stwarzał je najczęściej na kanwie własnych przeżyć, czy też na podstawie zasłyszanych w dzieciń
stwie od babci opowieści. Bazował również na miejscowym folklorze. Okoliczności te sprzyjały, 
by charakterystyczną cechą jego utworów stało się artystyczne przetworzenie głosu świata rodzi
mej przyrody. Przykładem może być barwna i pełna uroku opowieść pt. Pandrok. Głównym boha
terem jest mały chłopiec o takim właśnie imieniu. Często bowiem można spotkać w twórczości 
Urbana młodego człowieka, w związku z czym można tu mówić o tzw. dziecięcej naiwności w po
strzeganiu świata. Konfrontacja biednego dziecka ze wsi, z krainy związanej z naturą z przestrzeni 
niezmąconego spokoju gwarantującej bezpieczeństwo z cywilizacją miejską podkreśla dysonans, 
jaki zachodzi między tymi dwoma światami, a zarazem ukazuje bariery nie do pokonania między 
nimi. Z całą pewnością wybór ten jest wskazówką aksjologiczną bo dziecko kojarzono z pierwot- 
nościąwsi, dawnym obyczajem polskim i w tej perspektywie z wiarygodną śląskością. Na Górnym 
Śląsku wszak:

Wzorem romantycznego sposobu myślenia, promowano [ ...]  obrazy i wzruszenia zapamiętane 
w dzieciństwie. Dziecko w podstawowej preromantycznej myśli stawało się bowiem substytutem an
tynomii „natura” -  „kultura”, przy czym sytuowano je  po stronie tego, co „autentyczne”, „czujące”, 
„spontaniczne”. W  śląskich realiach dziecko w swym naturalnym, bo domowym, stanie ciągle jeszcze 
było nosicielem świadomości „nie skażonej” wszechobecną, wdrażaną już  od szkoły niemczyzną. 
Używając znaku dziecka Ślązacy z  dostępnego im społeczno-kulturowego otoczenia, z  ogólnej ramy 
przestrzeni, wybrali stojące w centralnej części „spokojne centrum ustalonych wartości”20.

Urban w opowieści Pandrok i w wielu innych swoich tekstach wyrażał poważną obawę o dzie
wiczą krainę wiejską z której pochodził. Był to głos głęboko przejętego syna ziemi odzyskanej, 
matki-żywicielki. Obracając się w kręgu kultury ludowej, Urban wyrażał szczerą troskę nie tylko
o los rodaków, o los zbiorowości, o sprawy społeczne i ekonomiczne, ale także o los tej najbardziej 
bliskiej jego sercu -  przyrody śląskiej. Interesującym przykładem w tej debacie jest utwór Batrachoi 
ipelargoi. Owa gadka to wielka metafora państwa o ustroju wręcz totalitarnym. Społeczeństwo ludzi 
zostało jednakże w nim zastąpione przez alegorię krainy gadów i płazów, niczym u Orwella:

[...]  wymarzone kąpielisko, letnisko i przezimowisko dla żab, kumek, ropuch, jąków, traszek, rze- 
gotek, chróstawek, wężów i żmij. Nawet żółwie tam zamieszkały21.

Utożsamienie ludzi ze zwierzętami mającymi koneksje z mocami chtonicznymi i akwatycznymi 
było przemyślanym zabiegiem autora. Płazy reprezentują przecież niezróźnicowany chaos koja
rzony ze światem podziemnym, a ten wzór myślenia dodatkowo wzmacnia tryb życia tych zwie
rząt, ich kryjówki w norach lub pod taflą wody. Pojawiający się w utworze bocian symbolizuje 
natomiast władzę porządkującą cały ten chaos. Funkcja ta wynika z tradycyjnego utożsamiania te
go ptaka z początkiem nowego cyklu i przypisaniem mu udziału w rewitalizacji przyrody. Opisując 
swą ojczyznę przez wprowadzenie bytów budzących w potocznym odbiorze często przestrach

rzonych współcześnie coraz chętniej doprowadzają do zawarcia z odbiorcą tak zwanego „paktu autobiograficznego”, reali
zującego się przy pomocy tożsamości imienia i nazwiska autora -  narratora -  bohatera (choć nie jest to koniecznością), przez 
wprowadzenie specjalnych tytułów, podtytułów, czy zwrotów skierowanych do odbiorcy, zapewniających go o prawdziwości 
przekazywanych informacji. Na tej podstawie tekst ma nabrać charakteru prawdziwej autobiograficzności, nawet wtedy, gdy 
w jego obręb włącza się elementy fikcji literackiej. Tego rodzaju teksty łączące w sobie chwyty przynależne literaturze do
kumentu osobistego z fikcją literacką przyjęto nazywać tekstami autofiction. Por. :R. L u b a s - B a r t o s z y ń s k ą  Między 
autobiografią a literaturą, Warszawa 1993 oraz opracowania zawarte w: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej 
X X  wieku, red. M. L a l ak, Warszawa 1993; S. J a w o r s k i ,  Myślę, więc jestem, Kraków 1993. Przegląd najnowszych sta
nowisk badawczych w tej kwestii przyniosły także: „Teksty Drugie” 1994, nr 2 (26).

20 Cyt. za: K. K o s s a k o w s k a - J a r o s z ,  Górny Śląsk z  punktu widzenia koncepcji kresów...
21 R. U r b a n, Starego Chłopa..., s. 64.
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i obrzydzenie, zapełniając ją  zwykłymi zwierzętami, pisarz osiąga efekt negatywnej semantyki. Je
go Arkadia w takim razie zostaje nacechowana znaczeniami przeciwnymi do tradycji. Urban, 
wchodząc w konwencję odwróconego toposu, chciał wyrazić swój protest przeciwko PRL-owskiej 
rzeczywistości, niszczącej postać śląskiego „przedwiecznego” raju:

Toteż to nasze Śląsko kochane miało w czasach pradawnych swojski swój raj nad rzeką Odrą22.

Tę rajską przestrzeń tworzyła kraina przyrody, natury, zwierząt, niezmącona ręką człowieka, któ
rą Urban postrzegał jako sferę dziewiczą wyraziście nacechowaną świętością wyrażającą się 
w harmonijnym współistnieniu rodzimych zwierząt w otoczeniu swojskiego, urozmaiconego 
w swym bogactwie świata roślin. Śląskie sacrum według niego:

[.. .] to oczywiście las ogromny, dziwoki, z różnymi rewirami, jak  w każdym porządnym lesie. 
W kędzierzyńskim lesie był zwierzyniec dla somików i soróniów, jeleni i danieli, pod Koźlem były 
charpańcie dla koziołków i kóz, baranków i owiec z jagniątóma, pod Pruskowem spacerowali tur z  tu- 
ty n ą  żuber ze sw oją żubrzyną, łoś z  panią kalambą. [ ...] Na drzewach wisiały nie tylko orzechy roz- 
tomańtnego kalibru, ale też słodkie kasztany, także samo żołędzie, suszone węgierki, gruszki tureckie, 
także jako pieczki suszone, jabłczane krążki na niciach miękkie, a  zwiędłe: nawet grzyby dobrze su
szone, gotowe do zupy, na drzewach się huśtały23.

Kreując wyżej przytoczony wizerunek swojej, obfitującej w rozmaite dobrą ziemi rodzinnej pi
sarz wchodzi w rolę kontynuatora jednego z najważniejszych obrazów -  symboli kultury śród
ziemnomorskiej -  toposu arkadyjskiego. W tradycji antycznej istniały dwa obrazy Arkadii. Jeden, 
stworzony przez samych Greków, daleki był od idealizacji tej krainy i nie zadomowił się na trwałe 
w literaturze. Idealną poetycką krainą stała się natomiast Sycylią łącząca krajobrazowe piękno wy
spy z dawną nazwą kamienistej Arkadii. Kontaminacja ta pozwoliła na stworzenie drugiego obrazu
-  wymarzonej krainy szczęśliwości. Stworzona przez Wergiliusza poetycka wizja Arkadii okazała 
się trwalsza od rzeczywistości i na długo wyznaczyła podstawowy mityczny kształt toposu24. 
Oczywiście, motyw ten, tak popularny w literaturze, podlegał nieustannym kulturowym i poetyc
kim przeobrażeniom. Topos arkadyjski funkcjonował w literaturze przede wszystkim jako symbol 
idealnego ogrodu. Ten właśnie sposób kulturowego wyobrażenia przestrzeni ogrodu przejął Rafał 
Urban, dokonując jednak znamiennych dla siebie zmian w sposobach jego literackiego istnienia.

Gadka o rajskiej pokrzywie to jeszcze jedna opowieść o „śląskim raju”. Autor ów „śląski raj nad 
Odrą” porównuje z rajem biblijnym. To jeden z najstarszych kulturowo symbolicznych wyobrażeń 
ogrodu, który często ukazywany był w piśmienniczych i ikonograficznych przedstawieniach jako 
ogród -  sad, miejsce nie zakłóconej niczym harmonii i objawiania się boskiej miłości. Obraz ten 
niezwykle często powracał w twórczości Rafała Urbana. Jako sielankowy krajobraz biblijnego raju 
stawał się utraconą „krainą dzieciństwa” (termin Jerzego Cieślikowskiego). Był ogrodem z drze
wami owocowymi, ptakami i kwiatami, a jednak swoją własną a więc niemalże intymną oswojoną 
i zamkniętą przestrzenią. Nabierał tym samym cech oazy bezpieczeństwa, ideowo wpisując się we 
współczesną odmianę średniowiecznego toposu „ogrodu zamkniętego” („hortus conclusus”)25. Pisarz, 
określając owo miejsce, nie ograniczał się do opisu jego cech ogólnych, ani też wprost nie pisał, że raj 
był sadem, lecz wyliczał wszystkie znajdujące się w nim drzewa. Był więc ów rajski sad pełen

jabłoni i płonek, grusz i śliw, głogu, tarniny, orzechów, leszczyny, ostręży, czarnego bzu i malin 
w  różnych kolorach26.

22 R. U r b a n, Pisma, t. 1, Opole 1982, s. 63.
23 Tamże.
24 J. S o k o ł o w s k a ,  Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy, Warszawa 1978.
251. S i k o r a, Przyroda i wyobraźnia. O symbolice roślinnej w poezji Młodej Polski, Wrocław 1992, s. 161.
26 R. U r ban ,  Gadka o rajskiej pokrzywie, w: tegoż, Pisma..., t. 1, s. 46.
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Wypełniony był więc zwykłymi roślinami, jakie Urban znał z autopsji. Nie bez powodu w tym 
ogrodzie znalazły się właśnie takie rośliny. Poetycka symbolika roślinna -  jeden z najciekawszych 
elementów Urbanowskiego świata wyobraźni -  to nie tylko zjawisko wyłącznie literackie, ale także 
fenomen uwarunkowany swoistymi, społeczno-kulturowymi kontekstami. Pierwotne, macierzyste 
źródło jego symboliki roślinnej stanowi kultura ludowa. Właściwe mu folklorystyczne spojrzenie 
na przyrodę, przejawiające się w światopoglądowym i artystycznym sposobie reakcji na świat natu
ry, tworzyło bowiem zbiór wyobrażeń, przesądów, mitów i symboli, które różnymi drogami prze
nikały do twórczości Urbana i w dużym stopniu określały znaczenie motywów roślinnych w jego 
utworach. Kwitnąca jabłoń i jej owoce budowały w nich system znaczeń symbolicznych tożsamy 
z ludowym myśleniem. Sensy wynikały z recepcji mitu biblijnego o rajskim drzewie i grzesznym 
owocu z drzewa poznania dobra i zła. Stąd też jabłoń może być interpretowana jako drzewo po
znania dobrego i złego, sad zaś złożony z jabłoni utożsamiany jest z rajem. Szczególnie uprzywi
lejowaną pozycję zajął w kulturze ludowej czarny bez, któiy znalazł się również w sadzie Urbana. 
Był to krzew święty o dwojakim charakterze: demonicznym i dobroczynnym27. Strzegł domu i do
bytku przed złem, chronił przed pożarem, zarazą i innymi chorobami, głównie jednak przed czara
mi. Czarny bez był drzewem nietykalnym. Powszechnie wierzono, że nie wolno go wycinać, ani 
wykopywać, by nie narazić domu, przy którym rósł, na wielkie nieszczęście.

Liczne walory magiczne i lecznicze przypisywano także leszczynie. Z gałęzi i liści tego krzewu 
próbowano wywróżyć przyszłość, leczono nim niektóre choroby, a sama leszczyna chroniła dom 
od uderzenia pioruna, co Urban -  jako zapobiegliwy gospodarz -  skrzętnie w warstwie znaczenio
wej tekstu wykorzystał. Tak więc idylliczny ogród Urbana jawi się jako sad wiosenny, który jest 
uosobieniem nadziei i radości życia, spokoju, bezpieczeństwa, a także biologicznego witalizmu.

Urban świadomie zgromadził słownictwo kojarzące się z obfitością z bogactwem łub tylko z do
brobytem -  bo takie było śląskie wyobrażenie mitycznej krainy szczęśliwości. Określenia takie, jak: 
„gęsty”, „duży”, „pełen”, „masa”, „najwięcej” mają oczywisty charakter słów-kluczy. W ubogim 
świecie realnym, w bieżących doświadczeniach Ślązaków, najbardziej brakowało obfitości dóbr, więc 
kategoria ta stała się u Urbana niezwykle ważną wartością. Tylko natura była dla tutejszych ludzi 
zawsze hojną cieszyła ich i żywiła swoimi darami, często najzwyklejszymi, jak oni sami.

Odbieganie od struktur realnego otoczenia w fikcyjność służyło również dodatkowemu celowi -  
intencjom ajtiologicznym. Rzecz polegała wszak na wyjaśnieniu pochodzenia pokrzywy -  rośliny 
sprawiającej czasem cierpienie, lecz przecież pożytecznej:

A  że będzie rosła między krzewiną, pod krzewiem, niech jej będzie miano Pokrzewa28.

Ojczyzna śląska na swych obywateli też sprowadzała ból egzystencjalny, ale o doniosłości ich 
duchowego związku z ziemią rodzinną nie decydowały przecież trudności.

Stosunek człowieka do miejsca jego pochodzenia i przebywania oraz wynikające z niego style 
życia i wzorce tożsamości doczekały się już wielu wnikliwych i pomysłowych systematyzacji 
w polskiej literaturze przedmiotu29. Można wskazać dwie najważniejsze drogi, jakimi podążały we 
współczesnej literaturze polskiej poszukiwania wzorów tożsamości.

Wariant pierwszy to -  według Ryszarda Nycza -  tak zwana strategia zadomowienia, która patro
nować może przede wszystkim ważnemu nurtowi racjonalno-etnocentrycznemu. Ma on charakter 
regionalno-rustykalny, rozpatrywany jako swoista reakcja na dotkliwości życia nowoczesnego oraz 
pod postacią rewindykacji praw prowincji wobec centrum.

271. S i k o r a, Przyroda s. 10.
28 R. U r b a n, Gadka o..., s. 48-49.
29 Por. m.in.: J. J a r z ę b s k i ,  Powieść jako autokreacja, Kraków 1984; W. J. B u r s z t a, tfymiary antropologicznego po

znania kultury, Poznań 1992; A. Fi ut ,  Pytania o tożsamość. Studia o polskiej literaturze współczesnej, Kraków 1995; 
P. C z a p 1 i ń s k i, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.
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Natomiast wariant drugi to nostalgicznie i ironicznie ujmowana problematyka domowych 
„miejsc utraconych”, traktowanych jako przeciwwaga wobec przestrzeni wykorzenienia i bezdom
ności aktualnych miejsc pobytu pisarzy30.

Ta druga wersja literatury „małych ojczyzn” zafascynowana jest odkrywaniem osobliwości 
w swojskiej przestrzeni, inności w obrębie oswojonego terytorium, obcości we własnym domu, 
różnorodności w tym, co dotąd wyglądało nader jednorodnie. W ten sposób lokalna, udomowiona 
przestrzeń Urbana -  a w ślad za nią także udomowiona przestrzeń współczesnego człowieka -  od
słania nie tyle jakąś ukrytą a nie skażoną żadnymi obcymi wpływami, rdzenną więź pisarza 
z miejscem jego urodzenia i przebywania, ile raczej plątaninę obcych śladów, tradycji i zwyczajów. 
To z kolei prowadzi do przewartościowania zwyczajowych więzi między człowiekiem a miejscem 
jego pobytu czy pochodzenia, jak i tradycyjnych wzorów odnajdywania własnej tożsamości.

Pisarz lubił prowadzić z czytelnikiem słowną grę składającą się w cykle obrazów, której ideą 
była chęć zaskakiwania go. Czasem można odnieść wrażenie, że naśladował Tuwima, pokazując, 
że tak jak Tuwim potrafi mnożyć słowa. Hojny był nie tylko w wyliczaniu różnorodnych roślin, 
porastających jego ogród, ale również w ukazywaniu płodów natury, gdy mówił o winiarskich sa
dach. Były one bardzo obfite, gdyż zostały wyhodowane i wypielęgnowane przez człowieka mi- 
czurinowskim sposobem, który on, tak jak poprzednio jego ojciec oraz starzyk, praktykowali, mi
mo że nie znali myśli Miczurina. W sadzie tym wszystko, co kwitło, było owocowe, a więc

nawet róże, albo bez czarny, głóg amerykański czy m orwa chińska, jabłoń turkiestańska o wspa
niałych czerwonych kwiatach i owocach miękkich, soczystych, nawet wewnątrz czerwonych31.

Egzotyka roślin w tym wypadku miała dowartościować śląskość, która wtłaczana przez wieki 
w uzależnienie i wtórną podrzędność w takim ujęciu dorastała do rangi twórczego partnerstwa 
w kulturze. Z tych samym powodów chwalił starego sadownika Juraszka za to, że szczepił swoje 
drzewa „zrazami” starych odmian praśląskich. Podkreślał, że otwierając się na czerpanie ze zdoby
czy „obcego” świata, wcale nie musi się tracić nierozerwalnego związku człowieka z własnym 
idyllicznie kreowanym regionem. W jego ocenie była to bowiem droga wiodąca ku obfitości wła
snych zasobów:

Były u niego gruszki -  bergamotki, winówki, zimostrawne, baby, kule, miodówki, wawrzynki 
i jabłka -  mnichy, oliwne, pozamłyńskie, pisónki, kroszónki, kokociki, żeleźnioki, astrachanki, janto- 
nówki, litewskie, gdańskie, granówki, czerwone i zielone szczeciny. Ze śliwek zaś same węgierki [ ...] 
a  do tego biboszki, hadamoszki, kobyloki zwyczajne i kobyloklody szlachetne32.

Ta pochwała śląskich obfitości mówi sama za siebie. Tak przemawia Urban Ślązak z urodzenia
i z wyboru, mający poszanowanie dla wszelkich ludzkich poczynań, które pomnażają dobra.

W opowiadaniu Danga pije ważnym symbolem Urban czyni inny element świata natury -  tęczę. 
Obraz przedstawiający tęczę jest jakby żywcem wyjęty z opowieści o mitycznej Arkadii -  krainy 
szczęścia płynącego z poczucia sytości, odwiecznego celu ludzkiego życia, niespełnionego marze
nia każdego Ślązaka:

Danga pije, nie przepije, ju ż  się wije, się uwije, a przepije, się napije, kroczy, kroczy, moczy, m o
czy, ju ż  namoczy, do Studzionki, do olszynki, do zdrzódełka, do padołka, strzybne stopki, strzybne 
bobki, strzybne miski, strzybne ślizki, strzybne krzyżki [ .. .]  niebo pełne, rzeka pełna, pełne studnie, 
zdrzódła pełne, ziemia pełna33.

Ale i w tym utworze autor nie odstąpił od swojego styłu, czyli od łączenia elementów świata re
alnego, dostępnego jego współczesnemu doświadczeniu, z ludowym, baśniowym światopoglądem.

30 R. N y c z, Literaturajako trop rzeczywistości..., s. 80-81.
31 R. U r b a n, Na Winiarach szumne sady, w: tenże, Pisma..., t. 1, s. 30.
32 Tamże, s. 32.
33 Tamże, s. 43.
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Według tradycji ludowej tęcza wypija deszczową wodę, a kiedy znika, oznacza to, że ziemia, stud
nie i źródła są uzupełniane zapasem wody. Ta irracjonalna interpretacja zjawiska tęczy kontrastuje 
z nowożytnym, przemysłowym, ale również śląskim krajobrazem:

Wyskoczyła z tej Odiy, mętnej i wstrętnej, zbabranej, zmazanej od ścieków celulozy kozielskiej, 
papierni chrapkowickiej34.

W ocenie Rafała Urbana cywilizacja niesie brzydotę i rujnację naturalnego piękna. Dlatego 
w stosunku do ziemi, przyrody i bujności jej ustawicznego tworzenia był on lirykiem, poetą który 
jak gdyby wstydził się swojej ludzkiej słabości, toteż mówił o niej w sposób naturalny i zwyczajny: 
tak, jak mu „dziób urósł”. Jednakże zarazem był dumny z tego swojego umiłowania rodzinnej zie
mi. Te dwa uczucia, choć przeciwstawne, wzajemnie się syntetyzowały. Jako człowiek zapamiętał 
jej barwy, wchodząc więc w rolę poety przenosił je potem na inne ziemie polskie, jak to odczytać 
można chociażby z wiersza o Sandomierzu (Sandomierz. Jesienna elegia kolorowa), nazwanym 
przez niego jesienną elegią kolorową. Tworzy w nim klimat urokliwego, znanego skądinąd ze Ślą
ska -  babiego lata opisanego plastycznie „w przewiewnych szatach pajęczyn śrebrzystych, przeha- 
ftowanych matowym złotem”. By odwzorować słowem malarski portret tej pory roku poeta wpro
wadzał także brązy i „srebra” oraz różowe obłoki, a przy tym

las ciemny aż ćmawy, jak  chłopski płaszcz świąteczny, kościelny, o  guzikach brązowych”, te zaś 
guziki „to brzóz i osiki lśniące plamy wtykane do lasów żylastych bezmiaru .

W wierszu Płonka po raz kolejny Urban porównuje człowieka ze znaczącym kulturowo w regio
nie znakiem a zarazem elementem pejzażu śląskiego -  z gruszą która wyrosła na śląskiej miedzy 
w pobliżu Moraw i Niemiec. Drzewo posłużyło poecie do pokazania stosunków panujących na 
„Miedzy Narodów”, na której sam się znalazł. Od czasu użycia tej parafrazy przez Józefa Szafran- 
ka i powtórzenia jej przez Emila Szramka, znak ten jako synonim „drzewa rodzącego po obu stro
nach granicy” urastał do funkcji lokalnego stereotypu.

Twórczość Rafała Urbana fascynuje bogactwem treści, różnorodnością problematyki, wielością 
zainteresowań i darem malowniczego opisu. To samorodny talent pisarski, wsparty błyskotliwą in
teligencją oraz wrażliwością na otaczający go świat. W swoich utworach w pierwszej kolejności 
utrwalił obraz Śląska, jakiego już nie m ą a czasami i takiego, jakiego nigdy nie było -  fantastycz
nego, nierealnego, mistycznego i mitycznego. Dla Urbana Górny Śląsk zawsze był przede wszyst
kim krainą lasów i sadów, wspaniałej roślinności, a także obszarem zniewalającym urodą swych 
rzek. Cywilizacyjne panoramy regionu wprawdzie również dostrzegał, lecz obrazy industrialnych 
następstw zawsze ujmował w optyce zniszczenia. Wypada raz jeszcze podkreślić, że w swojej oce
nie sytuacji Rafał Urban nie był odosobniony. Tak samo przed nim myślało wielu piszących Śląza
ków, podobnie jak refleksja ta towarzyszy dzisiejszym rodzimym twórcom. Wybitny znawca Ślą
ska, ks. Emil Szramek, pisał o śląskim krajobrazie znamiennie:

Ta ziemia śląska należy i pod względem krajoznawczym do najciekawszych zakątków świata; jest to 
kraj największych wyobrażalnych kontrastów. Obok równin ornych i leśnych nie brak tu wysokich gór; 
mistyka średniowiecznych kapliczek z prymitywnymi wizerunkami świętych sąsiaduje z  najbardziej ra
cjonalistyczną rzeczywistością współczesnych urządzeń kopalnianych i przemysłowych [...]; w olbrzy
mich stalowniach i głębokich kopalniach działa potężny rozmach masowej produkcji, a na zboczach gór 
pasterz, okryty p rostągunią zwołuje owce, jak  jego towarzysz z  Ewangelii zwoływał je  przed wiekamiJ .

Bystry obserwator a jednocześnie umysł refleksyjny, podróżnik z własnej woli lub z konieczno
ści, to znów jako człowiek rozmiłowany w zasiedziałym żywocie wiejskiego zaścianką stał się Ra

34 Tamże, s. 43.
35 Tamże, s. 192-193.
36 E. S 7. r a m e k, Śląsk jako problem socjologiczny, Katowice 1934, s. 63.



E w a  W ie c h a , Śląski krajobraz w  twórczości Rafała Urbana 137

fał Urban dla ludowej literatury śląskiej tym typem pisarza, który potrafił tradycję zweryfikować 
we współczesnej optyce. Dlatego wzorem Wojciecha Korfantego mówił, że jako Polak jest Euro
pejczykiem. Rozumiał przez to potrzebę uzupełnienia śląskiej osobowości o całe bogactwo no
wych wartości kultury materialnej i duchowej. Rafał Urban stworzył w formach swego staroświec
kiego pisarstwa całkiem nowy pod względem stylu i formy oraz treści dorobek literacki. Dzieło to 
pozostanie w równej mierze dokumentem artyzmu, jak i historii społecznej, a także dokumentem, 
chyba jednym z ostatnich tak wiernych, zapisów pejzażu śląskiego.

Die schlesische Landschaft im Schaffen von Rafał Urban 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Am Anfang versuchte die Autorin des Beitrages die These zu bestatigen, dass die Natur Oberschlesiens ais ein Asyl, ein 
Land von Gliick und Fulle betrachtet wurde. Die Landschaft wurde emotionell beurteilt und seine Symbolik fand in 
Liebesgeffihlen, in religiosen, patriotischen und sogar philosophischen Empfmdungen ihren Ausdruck. Ais Beispiele werden 
die Werke des schlesischen Schriftstellers, Rafał Urban (1893-1972), analysiert, der die gezahmte Natur durch ihre 
Symbolisierung unter dem Eindruck des Augenblicks laut der Poetik des Impressionismus dargestellt hat. Seine Gelehrtheit 
vereinigt sich reibungslos mit dem Volkswissen und sein philosophisches System mit den personlichen Erfahrungen. In 
seinen Texten spiegeln sich nicht nur seine politischen Uberzeugungen, sondem auch schlesische Spuren, um universale 
Elemente der (polnischen und zugleich schlesischen) Landschaft erweitert. Seine Texte kreisen um den Menschen, dessen 
Wurzeln in Schlesien geschlagen sind und der untrennbar mit der Natur, mit den griinen Waldem, dem Fluss Oder, 
fruchtbaren Ackem, uralten Baumen, geliebten Obstgarten und mit der Kohle eng verbunden ist. Die Erzahlbasis fur Rafał 
Urban bildeten seine personlichen Erfahrungen, vom Hdren bekannte Geschichten und die ortliche Folklore. 
Deswegen fasziniert sein Schaffen durch den Reichtum an Inhalt, die Vielfaltigkeit der Themen und die 
malerische Beschreibung des Geschehens. In seinen Texten hat er vor allem das Bild Schlesiens festgehalten, das es 
nicht mehr gibt oder sogar nie gegeben hat: Schlesien ais ein utopisches, unreales, mystisches und mythisches Land. Zugleich 
ist sein Schaffen ein Meisterwerk und ein treues Dokument der schlesischen Landschaft.



K a t a r z y n a  T a ł u ć

„ B a j t e l ” -  n i e z a l e ż n e  c z a s o p i s m o  d l a  ś l ą s k i e j  m ł o d z i e ż y
(rekonesans badawczy)

W najnowszych dziejach kultury polskiej rok 1976 jest znaczącą cezurą, uznaną przez badaczy 
reprezentujących różne dziedziny nauki za początek przemian istotnie zmieniających oblicze „ży
cia duchowego” narodu. W tym roku powstał bowiem Komitet Obrony Robotników (KOR), który 
bardzo szybko rozpoczął działalność wydawniczą inicjując w ten sposób rozwój zorganizowanego 
wydawania książek, broszur i czasopism poza cenzurą1. W 1977 r. zostało powołane do życia wy
dawnictwo -Niezależna Oficyna Wydawnicza (NOWa) -  którego produkcja zupełnie odbiegała od 
wytycznych oficjalnych czynników rządzących. Funkcjonowanie NOWej, a także wielu innych 
niezależnych i nielegalnych instytucji wydawniczych, czy szerzej kulturalnych po 1976 r., dopro
wadziło do powstania tzw. drugiego obiegu, czyli zjawisk kultury (publikacji), które ze względów 
cenzuralnych nie mogły być włączone do obiegu oficjalnego2. Biorąc pod uwagę zakres oddziały
wania, największe znaczenie w kształtowaniu obrazu polskiej kultury niezależnej miało właśnie 
słowo drukowane. Niestety problematyka niezależnej produkcji wydawniczej na ziemiach polskich 
nie doczekała się jeszcze syntetycznych, obejmujących całość zjawiska opracowań. Zwracał na to 
uwagę na seminarium w Łodzi w 1991 r. Marek Jastrzębski -  autor oraz współautor wielu biblio
grafii druków zwartych wydawanych poza zasięgiem cenzury, znawca problematyki drugiego 
obiegu3. Poważną przeszkodą niezmiernie utrudniającą podjęcie badań z tego obszaru, z pewno
ścią był brak odpowiednich bibliografii dokumentujących dokonania twórcze, które ze względu na 
obowiązujące przepisy prawne pozostawały poza oficjalnym obiegiem. Dlatego też pierwsze prace 
dotykające problematyki niezależnej działalności kulturalnej to przede wszystkim bibliografie
o różnych zakresach tematycznych i chronologicznych oraz artykuły o charakterze przyezynkar- 
skim . Opracowania te mogły powstać dzięki wysiłkom pracowników instytucji, głównie archi
wów, bibliotek oraz zaangażowaniu osób prywatnych, które gromadziły wszelkie informacje
o nielegalnym życiu kulturalnym, często narażając się na represje i prześladowania ze strony wła-

' Zob. J. H o l zer ,  Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1990, s. 69-74. Zakres znaczeniowy pojęcia 
„kultura” szczegółowo omówiła Jadwiga P u z y n i n a  w książce pt. Słowo -  wartość -  kultura, (Lublin 1997), s. 371-377. 
W niniejszym tekście termin ten funkcjonuje w dwóch kategoriach: jako charakterystyczne cechy całego życia duchowego 
danej społeczności w określonym czasie; jako działalność znakotwórcza, czyli wzorce, normy, wytwory danej społeczności.

2 Pojęcie „drugi obieg” rozumiem podobnie jak Stanisław Siekierski, który pisał: Terminem tym określam wszelkie druki, 
które ze względów cenzuralnych nie mogły ukazać się w wydawnictwach oficjalnych, czyli nie tylko publikacje różnych grup 
opozycyjnych, ale także książki i broszury produkowane z pobudek pozapolitycznych, np. religijnych, wizjonerskich, a nawet 
wyłącznie merkantylnych. (S. S i e k i e r s k i, Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach, w: Pi
śmiennictwo -  systemy kontroli -  obiegi alternatywne, red. J. K o s t e c k i i A . B r o d z k a ,  t. 2., Warszawa 1992, s. 286. 
Zob. też: Tamże, s. 285.

Zob. M. J a s t r z ę b s k i ,  Stan badań nad drugim obiegiem, [w:] Drugi obieg. Zbiór referatów wygłoszonych na semina
rium poświęconym niezależnemu ruchowi wydawniczemu w Łodzi, 6 czerwca 1991 r., Łódź 1991, s. 10-21.

Wartościowe ustalenia dotyczące funkcjonowania drugiego obiegu w Polsce zawierają następujące pozycje zwarte: 
W. B o g a c z y k ,  Problematyka religijna w prasie wychodzącej poza zasiągiem cenzury w latach 1976-1980, Lublin 1989; 
Piśmiennictwo -  systemy kontroli -  obiegi alternatywne, red. J. fCo s t e c k i i A. B ro  d zka,  t. 1,2., Warszawa 1992; 
K. Ł a b ę d ź, Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, 
Kraków 1997; Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki, red. M. P a w ł o w i c z o w a ,  Katowice 1999; 
Sz. R u d k a, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973-1989, Warszawa-Wrocław 2001.
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dzy. Ich przedsięwzięcia, z konieczności ograniczone przeważnie do konkretnych regionów, dały 
jednak podstawy do tworzenia prac ogólnopolskich, współcześnie stanowiących doskonały punkt 
wyjścia dalszych badań prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy -  biblioteko- 
znawców, historyków ruchu wydawniczego, kulturoznawców, literaturoznawców, prasoznawców 
czy socjologów.

Analiza trzech bibliografii -  Bez cenzury 1976-1989 Jerzego Kandziory i Zyty Szymańskiej oraz 
opracowanych w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej Bibliografii podziemnych dru
ków zwartych z  lat 1976-1989 i Bibliografii niezależnych ivydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 -  
będących dzisiaj najbogatszymi kompendiami dokumentacyjnymi rejestrującymi teksty z zakresu 
literatury, ruchu wydawniczego, teatru, filmu za okres od 1976 do 1990 r., pozwala stwierdzić, że 
głównymi ośrodkami produkcji oraz dystrybucji druków niezależnych były: Warszawa, Kraków 
oraz Wrocław5. W tych miastach funkcjonowały liczące się i sprawnie działające oficyny wydaw
nicze oraz zespoły redakcyjne tworzące czasopisma kierowane do różnych grup odbiorców. 
Zwłaszcza prasie przypisywano różne funkcje -  od informacyjnej przez edukacyjną, wychowaw
czą po rozrywkową. Bez względu na tematykę, zasięg terytorialny, czytelniczy wszystkie redakcje 
niezależnych czasopism deklarowały bowiem absolutną wiarygodność drukowanych przez siebie 
informacji. Wyraźnie też podkreślały swój stosunek do oficjalnej prasy -  opozycyjny, kontestator- 
ski. Wśród miast zaliczanych do największych ośrodków rozwoju niezależnego ruchu wydawni
czego trudno znaleźć miejscowości z najbardziej uprzemysłowionych obszarów Polski -  dawnego 
województwa katowickiego6. Na tzw. Czarnym Śląsku nie było w latach od 1976 do 1989 r. oficy
ny dorównującej wielkością i ilością publikacji, np. wspomnianej NOWej czy „Przedświtowi” albo 
krakowskiej Oficynie Literackiej. Ową lukę w regionalnej produkcji niezależnej częściowo wypeł
niały różnotematyczne czasopisma, adresowane do rozmaitych grup czytelników, przy czym prze
ważały pisma, biuletyny o charakterze informacyjnym związane z konkretnymi instytucjami, czę
sto zakładami pracy. Ważną rolę, ze względu na wielość funkcji przypisanych jej przez opozycję, 
odgrywała prasa dla młodzieży7.

Do młodych ludzi z województwa katowickiego jako do konkretnej grupy odbiorców kierowano 
niewiele tytułów lokalnych czasopism, gdyż zaledwie dziewięć („Akcja”, „Bajtel”, ,3udzik”, „FA- 
-art”, „Przebojem”, „Stan Ducha”, „Tęcza”, „Uczniowska Solidarność”, „Zsyp”), podczas gdy biblio
grafie zarejestrowały 437 lytułów pism dla młodzieży wychodzących poza cenzurą. Dla porównania 
w Warszawie ukazywało się 91, we Wrocławiu 77, w Krakowie 34 tytuły8. Najdłużej na gómoślą-

5 W wymienionych bibliografiach (Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989, oprać. G F e d e r o -  
wi c z , K.  G r o m a d z i ń s k  a, M. K a c z y ń s k a ,  Warszawa 1995; J. K a n d z i o r a ,  Z. S z y m a ń s k a  przy współpracy 
K. T o k a r z ó w n y ,  Bez cenzury1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia, Warszawa 1999; Bibliografia 
niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990, red. S. S k w i r o w s k a, Warszawa 2001.) można odnaleźć szczegóło
we informacje o innych wcześniej wydanych bibliografiach rejestrujących dokonania twórcze drugiego obiegu.

6 Pod pojęciem województwo katowickie rozumiem jednostkę administracyjną powstałą w wyniku reformy przeprowa
dzonej w 1975 r., która dzieliła Polskę na 49 województw, przy równoczesnej likwidacji powiatów.

7 Prasoznawcy wskazują na trudności związane z precyzyjnym zdefiniowaniem pojęcia prasa młodzieżowa. Podstawo
wym kryterium stosowanym przy wyodrębnieniu tej grupy czasopism jest wiek odbiorcy. Należy jednak pamiętać też o in
nych czynnikach wpływających na podział zjawisk prasowych, a wynikających z sytuacji społeczno-kulturowej konkretnej 
grupy społecznej w danych czasie. Analizowane w niniejszym tekście czasopismo instytucjonalnie związane było z Górno
śląskim Klubem „Solidarność i Młodzi”, którego działalności przyświecały idee Niezależnego Samorządnego Związku Za
wodowego „Solidarność”. Stosując podział zaproponowany przez Jerzego Jarowieckiego, „Bajtla” należy zaklasyfikować do 
grupy: prasa dla młodzieży pozaszkolnej. Badacze, omawiając zagadnienie prasy dla młodzieży, nie mogli pominąć także 
wielorakich zadań, jakie czasopisma owe miały realizować. Podkreślali m. in. instytucjonalnych wymiar prasy i wynikające 
z takiego ujęcia jej edukacyjno-wychowawcze funkcje. Zob. J. J a r o w i e c k i ,  Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Część 
pierwsza: 1918-1945, Kraków 1990, s. 5-8, 36-41; I. S o c h a, Czasopisma dla mlodzieży-literatura piękna-wychowanie li
terackie (1918-1939), Katowice 1990, s. 7-32.

8 Liczby podano na podstawie analizy wspomnianych (przypis 5) już bibliografii. Autorka tekstu zdaje sobie sprawę, że 
dane te mogą być niekompletne.
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skini niezależnym rynku wydawniczym z wymienionych wyżej czasopism funkcjonowały „Bajtel” 
oraz „Przebojem”. Z punktu widzenia geografii wydawniczej za główny ośrodek publikacji młodzie
żowych należy uznać Katowice. W tym mieście ukazywały się 4 pisma (,Akcja”, „Przebojem”, 
„Uczniowska Solidarność”, „ Zsyp”). Trzy czasopisma („Budzik”, „FA-art”, „Stan Ducha”) druko
wano w Gliwicach. Pozostałe dwa wychodziły w Sosnowcu („Bajtel”) oraz w Raciborzu („Tęcza”).

Szczególnie interesującym tytułem był „Bajtel”, w ogóle uznany przez śląskie środowisko opo
zycjonistów za jedno z najważniejszych pism lokalnych. O wysokiej randze miesięcznika świadczy 
również przyznana mu w 1987 r. nagroda im. „Po prostu” (do juiy nagrody wchodzili niezależni 
dziennikarze wcześniej należący do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich)9. Pierwszy numer 
„Bajtla” ukazał się z datą 1 października 1987 r. Czasopismo to pojawiało się regularnie, co mie
siąc, do maja 1989 r.10. Dzięki zasadzie jawności, którą przyjęła redakcja praktycznie od początku 
istnienia pisma, współcześnie można przeprowadzić dosyć dokładną analizę jakościową tego pe
riodyku. „Bajtel” swoją długą obecność na rynku, oczywiście jak na pismo niezależne, zawdzięczał 
m.in. współpracy z dużymi i znaczącymi organizacjami opozycyjnymi, czyli z „Solidarnością” Re
gionu Śląsko-Dąbrowskiego, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Ruchem „Wolność i Pokój” 
oraz Górnośląskim Klubem „Solidarność i Młodzi”. Ostatnia z wymienionych instytucji ma kapi
talne znaczenie dla dziejów i rozwoju pisma, ponieważ już na początku 1988 r. pojawiły się pytania
o osobę, instytucję lub wydarzenie inspirujące prace związane z powołaniem do życia a następnie 
redagowaniem miesięcznika. Czytelnicy zastanawiali się nad tym, czy członkowie Górnośląskiego 
Klubu zaczęli wydawać „Bajtla”, czy też organizacja ta powstała z inicjatywy założycieli pisma. 
Wątpliwości rozwiewał artykuł pt. Górnośląski Klub „Solidarność i Młodzi”, który ukazał się 
w nr. 3 z 1988 r:

Dociekliwym możemy powiedzieć (taka była kolejność faktów), że idea Klubu narodziła się w re
dakcji „Bajtla”11.

Dla samych redaktorów chronologia wydarzeń nie miała jednak większego znaczenia, gdyż 
w tym samym tekście można przeczytać:

Słyszeliśmy nieraz pytania: Czy Klub jest własnością „Bajtla”, czy „Bajtel” Klubu? S ą  to pytania
o tyle nieistotne, że aż niepoważne. Zarówno „Bajtel” jak  i Klub są  własnością młodzieży! Po to prze
cież zostały powołane12.

Górnośląski Klub „Solidarność i Młodzi” założono po koniec listopada 1987 r., aby zaintereso
wać młodzież niezależną działalnością kulturalną, by zaktywizować to środowisko. Animatorzy 
Klubu, jak i samego pisma, realizując swój zamysł, byli przekonani o konieczności akurat takiej 
formy pracy i ukierunkowaniu jej na konkretnych odbiorców -  młodych ludzi. Nazywali młodzież 
„białą plamą”, tym samym upatrując w niej liczną grupę środowiskową niezjednaną jeszcze dla 
żadnej idei, wręcz czekającą na „zagospodarowanie”. Oczywiście Klub, a raczej pracę w nim, za
prezentowano w ten sposób, żeby czytelnik pisma nie poczuł się jak ktoś, komu przynależność do 
owej instytucji została narzucona. Redakcja bowiem, mając świadomość istnienia odwiecznych 
różnic pokoleniowych, starała się wszelkie podziały likwidować. Podkreślano prawie symbiotycz- 
nąjedność świata „starych” i „młodych”:

Zresztą wszyscy członkowie Klubu (jawni i niejawni) są  po stronie młodzieży, są  przyjaciółmi mło
dych. Chcemy po prostu, aby SOLIDARNOŚĆ i MŁODZI stanowili nierozerwalną całość 13.

9 Zob. [b.a], Zgromadzenie Delegatów NSZZ "Solidarność" Śląska i Zagłębia, „Bajtel” 1989, nr 18, s. 8-9.
10 W nr. 18 z 1989 r. redakcja informowała o zmianie częstotliwości ukazywania się pisma. „Bajtel” od nr. 19 miał być 

dwutygodnikiem. Na podstawie dostępnych informacji wynika jednak, że do realizacji tego zamysłu nie doszło.
11 Zob. [b.a], Górnośląski Klub „ Solidarność i Młodzi", „Bajtel” 1988, nr 3, s. 3.
12 Tamże.
13 Tamże.
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Słowa „Solidarność” oraz „młodzi” nie przypadkiem wyróżniono w tekście inną czcionką. Soli
darność to przede wszystkim popularny skrót nazwy największej organizacji niezależnej lat osiem
dziesiątych XX wieku -  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na
zwa własna w zacytowanym wyżej zdaniu została jednak użyta w szerszym kontekście, gdyż 
wskazuje nie tyle na twór abstrakcyjny, ile na konkretną grupę osób, w której każda odznacza się 
zestawem określonych cech. Jednym z wyznaczników owej zbiorowości był metrykalny wiek każ
dego z jej członków stanowiący, obok wspólnych przeżyć, podstawę do ujmowania wspólnoty lu
dzi w kategorii pokolenia. Pokolenie „Solidarności” w latach osiemdziesiątych to w większości 
czterdziestolatkowie, a więc „ojcowie” adresatów „Bajtla”, czyli MŁODYCH. Z różnicy wiekowej 
dzielącej nadawców i odbiorców, a tym samym z ich innych oczekiwań, potrzeb, doświadczeń, do
skonale zdawał sobie sprawę Tadeusz Jedynak -  czołowy działacz „Solidarności” na terenie Gór
nego Śląska. On też stał się pomysłodawcą utworzenia Górnośląskiego Klubu oraz powołania do 
życia czasopisma dla młodzieży. Inicjatywy te zrodziły się z indywidualnych poglądów T. Jedyna
ka, który w wywiadzie dla „Bajtla” mówił:

Młodzież -  w  regionie ta sprawa jakby się dopiero rozkręca, jakby „leży” do tej pory. Po wyjściu 
z  więzienia próbowałem tym problemem zainteresować działaczy. Każdy mówił: owszem, to ważny 
problem ..., ale nikt się nim nie zajmował. W końcu kilka osób zaangażowało się w pracę na rzecz 
młodzieży. Niemniej, na efekty trzeba jeszcze poczekać14.

Redaktorzy „Bajtla”, aby nakłonić czytelnika do współpracy, powoływali się również na inne 
autorytety z kręgu niezależnych działaczy. W wywiadzie z Janem Lityńskim wiodącym tematem 
stała się właśnie kwestia zaangażowania młodych ludzi w tworzenie zrębów nowego państwa pol
skiego. Zapatrywania byłego działacza KOR-u dotyczące roli, jaką młodzież winna odegrać w pro
cesach przemiany społeczeństwa i ustroju politycznego, nie różniły się od sądów T. Jedynaka:

Wydaje się, że dotychczas mechanizm konspiracji był zamknięty na przyjmowanie nowych ludzi. 
Dlatego „S” w coraz wyraźniejszym stopniu cierpiała na pewnego rodzaju „uwiąd starczy”. Wczorajsi 
dwudziestolatkowie zamienili się w trzydziestolatków, zmienił się w ten sposób wiek „S”. Młodych 
ten mechanizm spychał do rozmaitych grupek wzajemnej adoracji, w  których nawzajem podniecano 
się, jak  to my nie lubimy „czerwonego”. Obecnie zmieniła się ta sytuacja, przechodzi się do działalno
ści bardziej jawnej -  jest to szansą dla młodych. RUCH „S” BEZ LUDZI DW UDZIESTOKILKU
LETNICH -  JEST RUCHEM, KTÓRY NIE MA SZANS POW ODZENIA15.

Wypowiedzi T. Jedynaka i J. Lityńskiego wpisują się w szerszy kontekst -  w ogólnopolską dys
kusję środowisk opozycyjnych na temat miejsca młodzieży w strukturach organizacji niezależnych, 
w tym oczywiście „Solidarności”. Przywódcy i sympatycy Związku, szczególnie pod koniec lat 
osiemdziesiątych, zdawali sobie sprawę z przepaści pokoleniowej i braku odpowiednich narzędzi 
umożliwiających przyciągnięcie młodzieży do „Solidarności”16. Z drugiej strony widziano w tej 
grupie społecznej ogromny potencjał, siłę, która jednak nieodpowiednio ukierunkowana mogła 
okazać się destrukcyjna:

Ale sytuację w Polsce -  jak  stwierdził ju ż  blisko pół roku temu Jacek Kuroń -  wyznacza dzisiaj ra
dykalna młodzież. Zbuntowana jest nie tylko przeciw władzy, buntować się zaczyna także przeciw 
„Solidarności” . Młodzieżowy żywioł może dla władzy okazać się bardzo groźny. [ ...]  Młodzież nie

14 Rozmowa z Tadeuszem Jedynakiem, rozmawiał Paweł, „Bajtel” 1988, nr 3, s. 4.
15 Rozmowa z Janem Lityńskim, rozmawiał Andrzej, „Bajtel” 1988, nr 1, s. 4.
16 Zepchnięcie młodzieży na margines w grupach opozycyjnych można powiązać między innymi z rozczarowaniem do 

młodych ludzi, jakiego doznali działacze jeszcze przed sierpniem 1980 r. Bogdan Borusewicz krytykował np. opieszałość 
studentów w organizowaniu własnych form pracy oraz nie przestrzeganie przez nich zasad konspiracji. Zob. M. Ł o p i ń s k i, 
M. M o sk  i t, M. W i 1 k, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności", Gdańsk-Warszawa 1989, s. 181-185.
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dowierzać zaczyna także działaczom „Solidarności” i ju ż  wkrótce, co jest wielce prawdopodobne, mo
że zbuntować się przeciw wszystkim, odrzucając nawet najrozsądniejsze kom promisy17.

Jednym ze sposobów umożliwiających pozyskanie młodzieży dla „Solidarności” było zapre
zentowanie tej największej organizacji opozycyjnej w takim świetle, aby stała się ona atrakcyjna 
dla młodych. J. Lityński (ale też T. Jedynak) akcentował przede wszystkim zalety współpracy 
z „Solidarnością”, która w jego wypowiedzi jawiła się jako instytucja o dużych możliwościach 
działania, dysponująca konkretnymi środkami i oczywiście otwarta na młodsze pokolenie. W roz
mowie o „Solidarności” nie zabrakło wprawdzie krytycznych uwag na temat Związku, ale odnosiły 
się one raczej do przeszłości i nie przesłoniły pozytywnego wizerunku organizacji. Fragmenty w y
wiadu dotyczące młodzieży nacechowane były szczególnym emocjonalizmem, co przejawiało się 
m.in. w apelatywnym tonie wypowiedzi. W sposób perswazyjny bohater wywiadu namawiał mło
dego czytelnika do konkretnych działań:

Młodzi mają wymyślać formy działania dla siebie, na tym polega autentyczność18.

Mimo rozkaźnikowej formy powyższego wyjątku, redakcja „Bajtla” dbała o to, aby odbiorca ta
kich i podobnych zdań nie odczytywał wprost -  jako nauki dorosłego, którą bez zastrzeżeń należy 
zaakceptować. Dziennikarze więź z adresatem swojego pisma podtrzymywali, powołując się np. na 
listy czytelników. Cytowali je, proponowali rozwiązania sygnalizowanych problemów:

Przysyłane są  wiadomości o tworzeniu się nowych grup młodzieży, szczególnie licealnej, sympaty
zującej z „Klubem” i „Bąjtlem”. Otrzymaliśmy nawet propozycję z  „przepięknych miejsc”, aby urzą
dzić tam ... opozycyjne wakacje19.

„Bajtel” nie miał jednak osobnego działu poświęconego korespondencji. Nasuwa to myśl, której 
słuszność potwierdza analiza zawartości stałych rubryk, że pismo w niewielkim stopniu redagowa
no przy ścisłej współpracy z samymi odbiorcami. Mimo deklarowanego na łamach miesięcznika 
partnerstwa, podkreślania obrony niezależności sądów młodzieży, a zwłaszcza podejmowanych 
przez nią decyzji, „Bajtel” pełnił, podobnie jak prasa dla młodzieży (związana z instytucjami o cha
rakterze politycznym) z okresu międzywojennego czy czasów II wojny światowej, głównie funkcję 
ideowo-wychowawczą. W tak określonym modelu działania relacje nadawca -  odbiorca sprowa
dzały się do schematu nauczyciel -  uczeń. „Bajtel” wchodził w rolę owego przewodnika, kogoś 
dorosłego udzielającego cennych rad. Młody człowiek natomiast winien pójść za głosem nauczy
ciela, a przynajmniej uważnie go słuchać. Porady padają niekiedy z ust znanych osobistości dysy- 
denckiego świata, np. wspomnianych T. Jedynaka, J. Lityńskiego, ale też Jacka Kuronia, Tadeusza 
Mazowieckiego. Rozmowy z nimi drukowano w rubryce pt. Panorama opozycji (w numerach 
z 1989 r. zrezygnowano z tytułu rubryki, ją  samą zachowując). Wywiady prezentowały daną osobę 
oraz służyły przekazywaniu informacji o funkcjonowaniu niezależnych struktur, o zmianach, jakie 
w nich zachodziły i oczywiście zawierały wskazówki, co do zadań czekających na wykonanie.

Łatwo można zauważyć, że redakcja położyła nacisk na komentowanie spraw aktualnych. 
Omawianiu wydarzeń, które żywo zajmowały całą opozycję, np. obradom okrągłego stołu, po
święcono już pierwszą stronę „Bajtla”20. Redagowano także specjalne dodatki dołączane do po
szczególnych numerów. Dodatek do nr. 3 z 1989 r. to relacja z walnego zebrania delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbyło się 27 lutego 1989 r. Dziennikarze so
snowieckiego pisma nie ograniczyli się tylko do krótkiego, beznamiętnego przestawienia przebiegu 
obrad, ale komentowali poszczególne głosy w dyskusji, zajmując w konkretnych sprawach jedno

17 R. Z a j  ą  c, Potrzebny odwrót od wszechwładzy, „Bajtel” 1989, nr 18, s. 11.
18 Rozmowa z J. Lityńskim..., s. 6.
19 [b.a] Górnośląski Klub „Solidarność"..., s. 3. Zob. też. [b.a] Klub Młodzieży Solidarnej, „Bajtel” 1988, nr 10-11, s. 3.
20 Zob. „Bajtel” 1989, nr 17.
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znaczne stanowisko. Jeden z poruszanych wówczas tematów dotyczył miejsca młodych ludzi 
w lokalnych strukturach związku:

W ysuwane są  wątpliwości, co do reprezentatywności nowego RKW  [Regionalna Komisja W yko
nawcza -  K. T.] -  brak w  nim przedstawicieli niektórych, skądinąd bardzo aktywnych środowisk. 
Podnoszona jest wreszcie kwestia, czy słusznie we władzach regionu znalazła się aż tak liczna grupa 
osób nie mających codziennego kontaktu z ludźmi pracy. Tych pretensji nie podzielamy, uważamy 
bowiem, że wybrana Regionalna Komisja Wykonawcza stanie na wysokości zadania i nie zawiedzie 
pokładanych w  niej nadziei. Sugerujemy także baczniejsze zwrócenie uwagi na młodzież. Jest to 
sprawa o kapitalnym znaczeniu dla przyszłości naszego ruchu! Nie może być nadal spychana do roli 
drugorzędnej, pomijana w  działaniach i programach. [...] Musimy umieć przedstawić społeczeństwu 
własny, pozytywny i konkretny program, przekonać do jego realizacji21.

W związku z pracami nad programem wspomnianym w cytowanym wyżej fragmencie redakcja 
żywo włączyła się w dyskusję nad jawnością działania członków niezależnych organizacji22. Ana
lizując argumenty za oraz przeciw przyjęciu określonej taktyki, „Bajtel” opowiedział się za propo
zycją J. Lityńskiego:

Skuteczna działalność społeczna może być tylko działalnością jawną. To oczywiście nie dotyczy 
wydawania pism, techniki itp. Podobnie nie może być jaw na struktura kolportażowa -  gdyby taka by
ła, zostałaby zniszczona23.

W praktyce przyjęcie zasady jawności przez redakcję sosnowieckiego pisma oznaczało druko
wanie adresów Klubów „Solidarność i Młodzi” oraz częściową rezygnację z konspiracji i umiesz
czanie w stopce redakcyjnej nazwisk osób odpowiedzialnych za wydawanie „Bajtla”. Oprócz 
T. Jedynaka w skład redakcji wchodzili: Teresa Baranowska z Katowic, Lech Osiak z Jastrzębia, 
Józef Zajkowski z Mysłowic. Do tego składu dołączyła także Grażyna Aloszko z Katowic. Od nr. 
13. z 1988 r. przedstawicielem redakcji, którego adres ukazał się na łamach pisma, został Ryszard 
Zając z Sosnowca. Nie ukrywano również informacji o organizacjach patronujących czasopismu
i z nim współpracujących (ich nazwy znajdowały się na stronie tytułowej). Nie zapomniano także
o nazwie drukami. W dodatku specjalnym z 16 grudnia 1987 r. pojawiła się drukarnia Wydawnic
twa Prasowego, od nr. 7-8 Górnośląska Oficyna Wydawnicza, od nr. 15 Górnośląska Oficyna Wy
dawnicza filia Wydawnictwa Myśl. W nr. 10-11 z 1988 r. poinformowano czytelników o nakładzie 
czasopisma, który wahał się od 2500 do 5000 egzemplarzy oraz o technice druku -  offset. „Bajtel” 
namawiał swoich czytelników do jawnej działalności, głośnego wyrażania opinii. Nie mogli oni 
jednak wykonywać sformułowanych w ten sposób zadań w szkole, ponieważ instytucja ta -  w 
przeświadczeniu redaktorów -  była tak skostniała i upolityczniona, że raczej hamowałaby wszelkie 
inicjatywy młodzieży, niż je wspomagała24. Najlepsze wyjście z sytuacji upatrywano więc w zaan
gażowaniu się młodych ludzi w tworzenie organizacji pozaszkolnych. One też, w mniejszym stop
niu poddane kontroli państwa, zapewniały względnie swobodny i wszechstronny rozwój różnym 
formom pracy. Przykładem godnym naśladowania było oczywiście powołanie do życia Górnoślą
skiego Klubu „Solidarność i Młodzi” oraz lokalnych Klubów „Bajtla”. Grupa osób związanych z 
redakcją miesięcznika, na czele z T. Jedynakiem, pisząc o aktywności młodzieży w nielegalnym 
ruchu politycznym czy raczej społecznym i podkreślając jej niezależność, sytuowała się na stano
wisku doradcy. Doradca ów przypominał, jak już wcześniej wspomniano, mentora wskazującego 
najwłaściwszą drogę postępowania. Do nawiązania kontaktu z czytelnikiem służył także styl publi
kacji dziennikarskich. O ile artykuły z czołówki pisma, teksty z działu Panorama opozycji, czy

21 Dodatek specjalny, ,3ajtel” 1988, nr 3, s. 1.
22 Zob. też. K. Ł a b  ę d ź, Spory wokół zagadnień programowych..., s. 101-106.
23 Rozmowa z J. Lityńskim..., s. 4.
24 Zob. [b.a] Interwencje, „ B a jtel”  1988, nr 1, s. 8; [b.a] Interwencje, „Bajtel” 1988, nr 2, s. 8.
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specjalne dodatki były pisane językiem poważnym, pełnym skomplikowanych terminów z zakresu 
np. socjologii, o tyle ton żartobliwy dominował w krótkich notkach z kolumny zatytułowanej In
formujemy.,. Celowo zastosowano w niej inną stylistykę, gdyż dział ten donosił m.in. o posunię
ciach oficjalnej władzy lub wydarzeniach w krajach należących do bloku państw socjalistycznych. 
Konstrukcja zazwyczaj jeno- lub dwuzdaniowej notatki jest schematyczna. Pierwsza część to sucha 
informacja podana w formie cytatu np. z oficjalnej prasy, która spełniała funkcję typowo informa
cyjną bez jakiegokolwiek nacechowania. Dopiero lektura drugiej części zupełnie zmienia znacze
nie całego tekstu. Zderzenie dwóch kontrastowych pierwiastków: powagi oraz komizmu stało się 
zasadą organizującą wizerunek oficjalnej władzy i jej posunięć:

1. PZPR-owskie referendum nie uzyskało wymaganego poparcia społecznego. Politbiuro oceniło 
jednak, że referendum , je s t  osiągnięciem partii” . Od tych sukcesów ju ż  się nam przewraca w głowie25.

2. Z  wypowiedzi Gorbaczowa dla amerykańskiej sieci telewizyjnej NBC: „wszystko u nas dokonuje 
się z inicjatywy KPZR. To właśnie jest demokracja” . A myśmy myśleli, że to właśnie totalita
ryzm ...26.

Rubryka Informujemy... w numerach z 1989 r. nosiła inny tytuł: Rozmaitości. Zmienił się też 
nieco jej charakter. Nadal były to krótkie notki, ale pozbawione już dowcipnych komentarzy. 
W tym miejscu należy poświęcić kilka słów samemu tytułowi, ponieważ jest to jeden z elementów 
czasopisma, na który czytelnik zwraca uwagę w pierwszej kolejności. Słowo „bajtel” w gwarze 
śląskiej oznacza: dziecko, chłopczyk27, a więc tytuł sygnalizował potencjalnego adresata pisma. 
Jednocześnie redaktorzy, sięgając do gwary, podkreślili związki miesięcznika z konkretnym regio
nem -  z Górnym Śląskiem.

Od wieków zastosowanie w obrazowaniu wroga techniki satyry umożliwiało ośmieszanie go, 
ułatwiając tym samym z nim walkę28. Na łamach „Bajtla” przeciwnika, a więc kogoś kto sprawuje 
oficjalną władzę lub jej sprzyja, określały nazwy, które funkcjonowały w języku mówionym i były 
powszechnie przez wszystkich znane, np.: komuch, czerwony, esbek, zomowiec. Obok wyżej wy
mienionych w tekstach występowały także oficjalne nazwy, już bez nacechowania pejoratywnego 
(funkcjonariusz SB). Kontekst jednak, w jakim zostały użyte, nie budził wątpliwości, po czyjej 
stronie powinien opowiedzieć się czytelnik pisma. Słowny, karykaturalny wizerunek władzy PRL 
(też i dyrekcji szkoły) dopełniały nieliczne, ale jednoznacznie wymowne rysunki. Jeden z nich, bę
dący ilustracją do słów: Na trudne dni II etapu reformy -  każdemu milion!, przedstawiał banknot
o nominale jednego miliona z popiersiem Wojciecha Jaruzelskiego. Podstawowym atrybutem oso
by są oczywiście czarne, o charakterystycznym kształcie okulary oraz usta nakreślone jedną kreską 
doskonale oddającą tys powagi, jaki zawsze malował się na twarzy generała. Na rewersie z kolei 
królują fantazyjnie udrapowane, jak powiewające na wietrze chorągwie, trzy kartki żywnościowe29.

Redakcja starała się, mimo braku dostatecznych środków, zachować przejrzystość druku i uroz
maicać pismo elementami graficznymi, głównie karykaturami. Kilkakrotnie umieszczała nawet 
anons o nawiązaniu współpracy z profesjonalnym rysownikiem. Ośmieszanie wroga to nie tyko 
skuteczna metoda walki z nim, ograniczająca jego negatywne wpływy na życie społeczeństwa, ale 
również kolejna forma działalności proponowana młodzieży.

25 [b.a] Informujemy..., „Bajtel” 1988, nr 1, s. 2.
26 Tamże.
27 Zob. Słownik gwary śląskiej, red. A. C z a j k o w s k i ,  I. C z a j k o w s k a , A .  K l u k o w s k i ,  D. K l u k o w s k a ,  Ka

towice 1994, s. 14; B. C z ą s  t ka  - S zy mo n, J. L ud w i g, H. S y no  w iec,  Mały słownik gwary Górnego Śląska, Kato
wice 2000, s. 10.

28 Zob. T. S t ę p i e ń, O satyrze, Katowice 1996.
29 Zob. „Bajtel” 1988, nr 1, s. 1-2. Metody walki z wrogiem za pomocą humoru stosowane przez redaktorów „Bajtla” 

z powodzeniem były używane w śląskiej, i nie tylko, prasie już od wieku XIX. Zob. K. H e s k a - K w a ś n i e w i c z , , ,  Wy
znanie narodowe Śląska". Teksty literackie i paraliterackie w drukach okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Kato
wice 1999, s. 87-107.
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Redakcja miesięcznika chciała kształtować młodego człowieka, któiy będzie znał historię swoje
go narodu. Czytelnik nastawiony przede wszystkim na teraźniejszość i przyszłość nie powinien 
bowiem zapominać o przeszłości, o korzeniach. Informacje o ważnych wydarzeniach, znaczących 
osobach, szczególnie tych zepchniętych przez komunistyczną władzę w zapomnienie, pojawiały 
się najczęściej w związku z rocznicami, np. wydarzeń 2 marca 1968 r.30. Do rangi wyjątkowych 
faktów urastały lokalne wypadki, np. śmierć górników z kopalni „Wujek”. W szóstą rocznicę tych 
wydarzeń „Bajtel” wydał dodatek specjalny. Znalazła się w nim szczegółowa relacja z mszy św., 
jaką odprawiono w Piekarach Śląskich w intencji zastrzelonych górników. Oprócz cytatów z ho
milii ks. Hernyka Urbańskiego, redakcyjnych komentarzy przypominających tragiczny strajk 
z 1981 r. przedrukowano też telegramy oraz oficjalne wypowiedzi Władysława Frasyniuka, T. Je
dynaka, Adama Słomki, Jacka Smaglewicza, Kazimierza Świtonia dotyczące rocznicowych uro
czystości. Niezaprzeczalnym walorem dodatku były także liczne fotografie z obchodów umiejętnie 
wkomponowane w tekst31.

„Bajtel” jako czasopismo kierowane do młodego odbiorcy uwzględniało również jego potrzebę 
rozrywki, zamieszczając w nr. wakacyjnym (nr 10-11 z 1988 r.) grę planszową pt. Konspira. Gra 
dla każdego. Gra to kolaż ponumerowanych pól (od 1 do 200) oraz rysunków tematycznie nawią
zujących do ważnych faktów z dziejów opozycji w Polsce czy do rozmaitych działań rządowych 
instytucji, głównie milicji, skierowanych przeciwko członkom i zwolennikom „Solidarności” . Na 
podstawie nagród i kar, czekających na uczestników zabawy, można odtworzyć swoisty kodeks, 
zgodnie z którym winien postępować młody konspirator. Najwyżej punktowano zaangażowanie 
w formy pracy stale propagowane przez „Bajtla”. Na pierwszym miejscu twórcy gry umieścili 
więc tworzenie przez młodego człowieka w swoim najbliższym otoczeniu Klubów Młodzieży So
lidarnej. Z przynależnością do tej organizacji powiązano następnie próby samodzielnego redago
wania niezależnych pisemek oraz współpracę z czasopismami już istniejącymi. Wymieniając tytuły 
prasy drugiego obiegu, pomysłodawcy gry jednocześnie przypisali tej zabawie funkcję poznawczą
i edukacyjną. Oprócz „Bajtla” młodzież powinna bowiem czytać paryską „Kulturę”, „Kontakt” 
mający siedzibę także w stolicy Francji, warszawskie społeczno-polityczne pismo „21”. Gracz na
gradzany był premią wówczas, jeżeli uczestniczył w mszach św. za Ojczyznę, organizował pomoc 
dla więźniów politycznych, nawiązywał kontakty z niezależnymi działaczami. Ów swoisty kodeks, 
którego poszczególne reguły ubrano w hasła gry planszowej, regulował też kontakty młodzieży 
z legalnymi instytucjami, takimi jak: ZSMP (Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej), związ
kami zawodowymi funkcjonującymi w zakładach pracy oraz z Urzędem Bezpieczeństwa i milicją. 
Jakakolwiek ugodowa postawa wobec tych organizacji spotykała się z naganą (cofnięciem o kilka 
pól, opuszczeniem kolejki, wypadnięciem z gry) to jednak, co wyraźnie należy podkreślić, nie na
mawiano do czynnego oporu wobec osób tworzących legalne struktury władzy. Redaktorzy pisma 
stanowczo wykluczali wszelką działalność zbrojną sabotażową która niosłaby zagrożenie zdrowia 
lub życia:

Zdenerwowany marazmem, założyłeś grupę terrorystyczną. Nie tędy droga32.

Podobne sądy, już nie w konwencji ludycznej, bardzo często pojawiały się na łamach „Bajtla”. 
Kamienie, butelki z benzyną inną groźną broń należało zastąpić piórem. Właściwie użyte pióra, 
według działaczy niezależnych, dysponowały nie mniejszą siłą niż karabin:

Jeżeli jesteśm y przeciw przemocy, musimy być za ewolucją. Jeśli jesteśm y za ew olucją to zamiast 
karabinu i naboi winniśmy uzbroić się w  pióra i argumenty. Zamiast zadym na ulicach winniśmy

30 Zob. [b.a] Marzec 1968, „Bajtel” 1988, nr 3, s. 2.
31 Dodatek specjalny. Barbórka 1987, „Bajtel” 1987, nr 1-2.
32 „Bajtel” 1988, nr 10-11, s. 5.
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przygotowywać burzliwe debaty parlamentarne. Zamiast propagandy polemiki we własnych środkach 
przekazu, skoncentrować się winniśmy na tworzeniu faktów dokonanych33.

„Bajtel”, poruszając na swoich łamach problem uczestnictwa w różnych formach czynnego opo
ru, tych mających na celu przede wszystkim bezpośrednie starcie z przeciwnikiem i wywołanie 
natychmiastowego, często spektakularnego efektu, nawiązał do dyskusji środowisk niezależnych 
z lat osiemdziesiątych XX w. Redakcja, pisząc o stosowaniu przemocy, konsekwentnie opowiadała 
się za stanowiskiem znakomitej większości działaczy polskiej opozycji na czele z takimi autotyte- 
tami, jak: Z. Bujak, Wiktor Kulerski, J. Kuroń, A. Michnik. Zakładali oni rezygnację z użycia siły. 
Zamiast sabotażu, dywersji na wzór podziemia z czasów drugiej wojny światowej34, śląscy działa
cze propagowali tzw. działania „pozytywne”35.

Oprócz już wcześniej wymienionych metod współdziałania młodzieży z nielegalnymi struktu
rami, głównie „Solidarnością”, trzeba jeszcze wspomnieć o popularyzowaniu problemów ekologii. 
Konieczność dbania o środowisko naturalne stało się dzięki temu nie mniej istotne niż sama ide
ologia36.

Młody człowiek, potencjalny czytelnik „Bajtla” charakteryzował się dobrą orientacją w skompli
kowanej rzeczywistości lat osiemdziesiątych. Znał nie tylko nazwiska działaczy opozycyjnych, 
wiedział też, co należy czytać, oglądać, aby nie ulec propagandzie oficjalnych środków masowego 
przekazu. W sprawnym poruszaniu się w owym labiryncie, chaosie informacyjnym pomagał mło
dzieży, jak deklarowała redakcja pisma, właśnie „Bajtel”. Jednocześnie przed odbiorcami mie
sięcznik stawiał określone wymagania, którym mogli oczywiście sprostać po warunkiem, że regu
larnie czytali sosnowieckie pismo. Gracze Konspiry, aby w pełni uczestniczyć w zabawie, zrozu
mieć aluzje i ironiczne komentarze, powinni wiedzieć, kim byli nie tylko W. Jaruzelski, L. Wałęsa, 
ale również J. Lityński, Alfred Miodowicz, Mirosław Chojecki; wykazać się umiejętnością rozszy
frowania skrótowców, np. PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego), KKW (Krajowa 
Komisja Wykonawcza), SB (Służba Bezpieczeństwa), „S” („Solidarność) oraz znajomością zwro
tów, wyrażeń, które powstały lub zmodyfikowały swoje znaczenie pod wpływem specyficznej sy
tuacji politycznej, np. „ogon” (ktoś śledzący kogoś), „wsypa” (dekonspiracja tajnej organizacji), 
„pała” (milicyjna pałka), „smurf z bezpieki” (funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa). W zakoń
czeniu gry jej twórcy odwoływali się do uczuć patriotycznych, co świadczy o preferowaniu przez 
nich przy tworzeniu Konspiry zadań edukacyjnych, czyli dydaktyzm zdominował ludyzm. Ostatnie 
bowiem pole -  meta -  opatrzono następującym komentarzem:

VICTORIA! W itamy w  Wolnej Polsce. Pomyśl o takich mechanizmach demokracji, które uczynią 
zbędną wszelką konspirę. Jeżeli tego nie zrobisz, gra zacznie się od nowa37.

Zwłaszcza ostatnie zdanie zacytowanego fragmentu w związku z zadaniami, jakie członkowie 
zespołu redakcyjnego wyznaczyli młodzieży do wykonania, nabiera wyjątkowego znaczenia. Opo
zycyjni działacze nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na bieżącej pracy, ale wybiegali myślą 
w przyszłość. Zdawali sobie sprawę z tymczasowości zakładanych przez siebie struktur przynajm
niej we współczesnych im ramach. Stosowność swoich aktualnych przedsięwzięć tłumaczyli ko
niecznością osiągnięcia celu o wartościach nadrzędnych dla wszystkich -  stworzenia nowej, wolnej
i demokratycznej ojczyzny. Cel ów wyraźnie wyekspłikowany w przytoczonym wyżej komentarzu 
dodatkowo wyobrażał rysunek orła w koronie będącego symbolem już nowej Rzeczpospolitej. Dla 
autorów gry cząstkowe zadania stawiane uczestnikom zabawy, ale przecież zabawy „serio”, nie

33 R . Z a j ą c , Bronią Wałęsy!,„Bajtel” 1989,nr 18,s. 14.
34 Zob. i. J a r o w i e c k i ,  Czasopisma dla dzieci i młodzieży..., s. 57-101.
35 Zob. K. Ł a b  ę d i ,  Spory wokół zagadnień programowych..., s. 162-169.
36 Zob. „Bajtel” 1988, nr 10-13, s. 6.
31 Tamże, s. 8.
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funkcjonowały jako odosobnione akty, lecz układały się w precyzyjny i kompletny plan działania, 
którego realizacja zapewniała przeobrażenie państwa polskiego. Redaktorzy „Bajtla” rzadko 
w swoich sądach powoływali się na opinie autorytetów z przeszłości, a praktycznie w ogóle nie 
cytowali autorów literatury pięknej. Tym bardziej więc na uwagę zasługuje umieszczenie w ostat
nim polu gry słów z Giaura Georga Byrona w przekładzie Adama Mickiewicza: „Walka o wolność
-  gdy się raz zaczyna,/ Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, które niejako legitymowały sen
sowność zaangażowania się młodych ludzi w działalność opozycyjną.

Na podstawie analizy jakościowej „Bajtla” można stwierdzić, że pismo to spełniało funkcje: wy- 
chowawczo-ideologiczną edukacyjną i informacyjną. Redaktorzy, aby realizować wytyczone za
dania, sięgali przede wszystkim po aktualną tematykę polityczną ekonomiczną poruszali proble
my bezpośrednio dotykające nie tyle samej młodzieży jako grupy, ile całego społeczeństwa pol
skiego. Założyciele oraz dziennikarze „Bajtla” nie ograniczali się do zagadnień regionalnych, 
wręcz przeciwnie, mieli ambicje, aby sosnowiecki miesięcznik stał się czasopismem ogólnopol
skim. Starali się nawiązywać kontakty ze środowiskami wydającymi pisma dla młodzieży z innych 
obszarów Polski. Wychodzili również z różnymi inicjatywami (np. proponowali regularną wymia
nę tytułów między redakcjami), chcąc przede wszystkim usprawnić przepływ informacji38. Ze 
względu na profesjonalny sposób redagowania i stosunkowo długi okres ukazywania się „Bajtla” 
można uznać to pismo za jedno z najciekawszych zjawisk na polu śląskiej niezależnej prasy kiero
wanej do młodzieży. Powyższy tekst nie jest oczywiście pełną oraz szczegółową analizą czasopi
sma „Bajtel”. Omówienia wymaga jeszcze chociażby funkcjonowanie tego tytułu na tle pozosta
łych czasopism adresowanych do młodych śląskich czytelników czy kwestie związków między 
czasopismami młodzieżowymi a prasą studencką. Dopiero poruszenie tych zagadnień pozwoli na 
nakreślenie całościowego obrazu niezależnej prasy (w tym „Bajtla”) dla młodych odbiorców, 
mieszkańców dawnego województwa katowickiego.

„BAJTEL" -  unabhangige Zeitschrift ftir die schlesische Jugend (Untersuchungsdiagnose) 

Z u s a m m e n f a s s u n g

In der Kulturgeschichte Polens bildet das Jahr 1976 eine bedeutsame Zasur, die von verschiedenen Wissenschaftlem 
ais Beginn der neuen Etappe des geistlichen Lebens der Polen interpretiert wird. In diesem Jahr wurde Komitet 
Obrony Robotników (KOR) [Komitee fur den Arbeiterschutz] gegrundet, das sehr schnell eine Verlegertatigkeit 
angefangen und vieie Bucher, Hefte und Zeitschriften ohne Zensur herausgegeben hat. In den Jahren von 1976 bis 1990 
waren die Orte Warschau, Krakau, Breslau die Hauptorte der Produktion und des Vertriebs von unabhangigen 
Druckwerken. In der ehemaligen Kattowitzer Woiwodschaft war kein unabhangiger Verleger tatig, der einen 
gesamtpolnischen limfang gehabt hatte. Diese Liicke wurde von Zeitschriften mit unterschiedlicher Thematik, die an 
verschiedene Leser gerichtet war, manchmal gedeckt. An jungę Leser richteten sich 9 Zeitschriften. Am interessantesten 
war die Zeitschrift „BAJTEL", die in Sosnowiec verlegt wurde. Dank der ausflihrlichen Analyse ist es festzustellen, dass 
diese Zeitschrift verschiede Funktionen zu erfiihlen hatte: von der erzieherisch-ideologischen uber die padagogische bis zur 
informativen Funktion. Um diese Funktionen zu realisieren, haben die Redakteure einerseits nach aktuellen Themen aus der 
Politik und Ókonomie gegriffen und andererseits die Probleme nicht nur der Jugendlichen sondem auch der gesamten 
polnischen Gesellschaft miteinbezogen. Die Griinder und Joumalisten von „BAJTEL" hatten den Anspruch, die Zeitschrift 
nicht nur in der Region sondem auch im ganzen Polen bekannt zu machen, deswegen schrieben sie nicht nur liber die lokalen 
Themen. Wegen einer hohen Professionalitat bei dem Redagieren der Zeitschrift lasst sich sagen, dass diese Zeitschrift immer 
noch zu einer der interessantesten Erscheinungen in der unabhangigen Jugendpresse in Schlesien gehort.

38 Zob. „Bajtel” 1989, nr 18, s. 3.
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P o d r ó ż e  w c z a s i e  i p r z e s t r z e n i  H e n r y k a  W a ń k a

Jedną z ważniejszych pozycji książkowych, które w 2003 roku ukazały się na naszym rynku wy
dawniczym, jest poświęcona dwudziestowiecznym dziejom Śląska publikacja Henryka Wańka Fi
rny Silesiae. Wydawać by się z pozoru mogło, że jest to zwyczajna opowieść fabularna o dość ści
śle zaznaczonych ramach zarówno czasowych jak i terytorialnych. Banalna historia przyjaźni
i miłości dwojga młodych ludzi osadzona została w dekoracjach przedwojennego Śląska. A jednak 
książka to ważna, bo ukazująca znaczny odcinek dziejów krainy geograficznej, która wielokrotnie 
była doświadczana w ciągu minionych wieków. I chyba właśnie dlatego stała się owa historia na 
tyle ważna dla autora, Ślązaka z urodzenia i wychowania, że postanowił przy jej okazji powiedzieć 
nieco więcej o tej przedziwnej krainie. Na samym wstępie trzeba zauważyć, że tytuł powieści od
daje rzeczywisty stan rzeczy -  prezentuje koniec pewnego Śląska, regionu, ludzi, ich kultury
i mentalności, której już dziś się nie tylko nie da odtworzyć, ale w dodatku brak nawet dokładnych 
dokumentów, stwierdzających ówczesny stan rzeczy. A jeżeli już one są, to nie można mieć do nich 
pełnego zaufania, nie są w pełni wiarygodne. Waniek wykorzystuje jednak pewien dokument - je s t  
nim fotograficzny zapis rzeczywistości, album zdjęć wzbogacony o krótkie eseje, w którym autor, 
Karl Franz Klose, uwiecznił krajobraz górskiej części Śląska. Na oryginalnych zdjęciach często 
pojawia się postać młodej dziewczyny, towarzyszki wypraw Klosego, której jednak autor nie 
identyfikuje. I właśnie ta para staje się bohaterami powieści Finis Silesiae.

Paul Scholz i Brigitte Kopietz -  para młodych bohaterów -  przeżywa początek i koniec swego 
krótkiego romansu w scenerii zbliżającej się wojny i jej symboli. Oboje pochodzą z Górnego Ślą
ska, ona z Bytomia, wtedy Beuthen, on z Gliwic, czyli Gleiwitz. Połączyło ich pierwsze młodzień
cze uczucie, które jednak wyraźnie nie przetrwało próby czasu. Miejscem akcji jednak bardziej 
wydają się górskie rejony Śląska, okolice Gorlitz, Schreiberhau, Reichenstein czy Bad Reinerz. 
Dzisiaj to Zgorzelec, Szklarska Poręba, Złoty Stok i Duszniki. Tereny Górnego Śląska pokazane są 
raczej z okien tramwaju, którym Paul przemieszcza się na trasie Gleiwitz-Beuthen.

Opisany romans nie odbiega od innych tego typu prezentacji. Bardzo prosty układ sprowadzony 
zostaje do schematycznego zarysowania niektórych sytuacji. Spotkali się przypadkowo, on zoba
czył ją  na ulicy i postanowił, że musi doprowadzić do poznania. Już pierwszy kontakt w czasie 
koncertu wskazuje, że oboje podobnie patrzą na świat. Nie zaraziła ich niemiecka choroba, są od
porni na hasła narodowosocjalistyczne. Słuchając muzyki, właśnie ją  chcą słyszeć i to niezależnie, 
czy tworzoną i graną przez Niemców, Polaków czy Żydów. Zresztą ten motyw będzie się, co jakiś 
czas pojawiał w tekście Wańka. A i charakter tej muzyki będzie bardzo różny, począwszy od Ba
cha, Brahmsa i Debussy’ego, a skończywszy na głośnych marszach grywanych przez oddziały Hi
tlerjugend na wiecach. Ta wspólnota charakterów spowoduje, że bohaterowie staną się wręcz ide
alną parą, choć patrząc z ówczesnego punktu widzenia, dzieli ich spory przedział. Brigitte to roz
pieszczona jedynaczka pochodząca z zamożnego domu mieszczańskiego, w którym wszystko pod
porządkowane zostało chorobie ojca. Paul natomiast to dziecko robotnicze, choć jego matka wy
raźnie pochodzi z bardziej zasobnego domu, o czym świadczyć może los jej siostry -  Adeli. Wy
dawać by się mogło, że taka sytuacja powinna stworzyć przepaść pomiędzy bohaterami, jeśli nie 
między nimi samymi, to na pewno w opiniach rodziców. Dzieje się jednak odwrotnie. Pan Kopietz,
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który kochał swą córkę najbardziej gorącą miłością w sumie nie miał nic przeciwko Paulowi. Jego 
obecność w domu przy Ludendorffstrasse została zaakceptowana także przez Trudi, służącą, opie
kunkę i gospodynię. Wydaje się, że jej zdrowy ludowy sąd miał duże znaczenie w pozytywnej oce
nie chłopca. W tę sielankę wkracza przymusowa rozłąka, która właściwie stanie się początkiem 
końca związku. Pomimo oporów rodziców Brigitte zdecydowała, że zostanie pielęgniarką. Swą 
roczną praktykę odbywać musiała w Leobschiitz, w tamtejszym sanatorium. I znowu zaledwie pa
roma kreskami pisarz zaznaczył koniec tego gorącego uczucia, które zapowiadało się na nieznisz
czalne.

W sposobie prezentowania związku bohaterów można zauważyć bardzo ciekawą prawidłowość.
0  uczuciach obojga mówi autor właściwie tylko w kontekście ich wspólnych wyjazdów w góry, 
które jednak dla Paula mająpodwójne znaczenie. Po pierwsze, chce on pokazać Brigitte to, co naj
bardziej jego samego fascynuje i zarazem wypełnia każdą wolną chwilę -  góry i ich osobliwe 
piękno. Z drugiej natomiast, miłość do dziewczyny wiąże ze swoją wielką pasją -  fotografowa
niem. I chociaż pierwsze ich wspólne wycieczki utrwalane są na błonie spontanicznie (nikt nie 
wymaga od chłopaka, aby robił zdjęcia, co więcej, dziewczyna wielokrotnie zadaje pytanie, dlaczego 
tak wiele fotografuje), to dla niego właśnie możliwość pokazania tego, co kocha, tej, którą kocha,
1 uwiecznienie na zdjęciu najpiękniejszych miejsc jako tła dla Brigitte, stanowi pełnię szczęścia.

Dwie pierwsze wyprawy są dowodem miłości, przywiązania, wspólnych pragnień i dążeń. Trze
cia wyprawa, odbywana DKW, ma już zupełnie inny charakter, Paul musi fotografować, aby stwo
rzyć swój album. Brigitte jednak, choć zawsze nie do końca przychylna pozowaniu, teraz w ogóle 
lekceważy pracę Paula. Całą drogę poświęca na lekturę, nie interesują jej ani piękne widoki, ani 
mijane wsie i miasteczka. Z jakiegoś powodu straciła zainteresowanie dla pięknej, śląskiej ziemi. 
Ale nie tylko dla niej. Obojętność dziewczyny dotyka przede wszystkim Paula. To on przestał bu
dzić jej zainteresowanie, zatem i jego pasje przestają być ważne. W dodatku podróż wyraźnie ją  
męczy, chce nawet na samym jej początku uciec i wrócić do Bytomia pociągiem. Czytelnik staje 
się obserwatorem pewnego związku od jego początku, właściwie do samego końca -  wizyty Bri
gitte w szpitalu Lublinieckim. Wówczas kończy się wszystko, co wpisane było w ich wzajemny 
stosunek. Paul doświadcza zdrady, która powoduje u niego jeszcze większą depresję. Wszystko, co 
od tego momentu zostanie powiedziane, w zasadzie jest epilogiem, określeniem dalszych losów 
bohaterów. Nie ma to już żadnego wpływu na prezentowaną wizję świata, a samo zakończenie wy
daje się być potrzebne pisarzowi do zupełnie innego celu.

Dla czytelnika, tak samo jak i dla Paula, decyzja Brigitte nie jest właściwie zaskoczeniem, można 
się jej spodziewać już znacznie wcześniej. Jego rozterki, oczekiwania nocnych telefonów, jej znie
cierpliwienie, unikanie spotkań, niechęć do podejmowania jakichkolwiek ważnych tematów, są 
dowodem końca związku. Dopełnieniem staje się początek listu, który Paul, niezbyt uczciwie, 
przeczytał w restauracji hotelowej w Hirschbergu.

Czytelnik jednak bardzo szybko orientuje się w zamierzeniach autora. Jego celem nie jest prze
cież napisanie romansu o parze młodych bohaterów, którzy przeżywają swe uczucie w scenerii na- 
rodowosocjalistycznego szaleństwa. Zamierzenia wydają się być znacznie poważniejsze. Waniek 
chce zaprezentować świat, którego oryginalność i inność polega przede wszystkim na tym, że już 
nie istnieje. I nie dotyczy to tylko ludzi tworzących tę rzeczywistość. Zmieniła się również całko
wicie sceneria, dekoracje zastąpiono nowymi, stare miejsca stworzono jakby od początku, poprzez 
nadanie im zupełnie innych nazw. Koniec wojny i lata powojenne skwapliwie uporały się z każ
dym, nawet najdrobniejszym śladem niemieckości na ziemi śląskiej. Dokonano w ten sposób 
strasznego procesu, nie tylko zmieniono skład osobowy tej krainy, wypędzono zamieszkującą 
wówczas Śląsk ludność i na jej miejsce sprowadzono nową o zupełnie innych korzeniach, mental
ności i kulturze, ale właśnie poprzez ten proces odebrano ziemi i jej pozostałym mieszkańcom tra
dycję, historię i tożsamość. Każdy, kto pochodził z tego terenu, po wojnie stawał się podejrzany,
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ponieważ miał za granicą rodzinę, przyjaciół, znajomych. Zatem musiał przecież reprezentować 
postawy pro-niemieckie. Nie dotyczyło to tylko ludności napływowej. Czasy i rządy się zmieniały, 
pozostawało jednak takie samo traktowanie ludzi. Jedynie kryteria tego zjawiska się zmieniły. 
W czasach opisanych przez Wańka jakakolwiek demonstracja polskości była prześladowana, 
w czasach późniejszych na naganę zasługiwało to, co niemieckie.

Dotyka tutaj autor bardzo ważnego problemu politycznego. Budując wizję niemieckiego państwa 
totalitarnego, pokazuje równocześnie, że gorliwość niszczenia przeszłości na Śląsku stała się pro
gramem kolejnego państwa totalitarnego. Tak jak wyżej już zauważyłam, zmieniają się czasy, rzą
dy, ale pozostaje ślepa nienawiść do tego wszystkiego, co uznaje się za obce, inne, niezrozumiałe, 
a zatem groźne. Ta sytuacja dotyka zawsze ludzi stojących na uboczu, którzy nie chcą lub nie po
trafią zamanifestować swej postawy, wolą budować własne życie niż idealną wizję rzeczywistości, 
regularnie tworzoną przez każde państwo totalitarne. Oni cierpią, płacąc najwyższe ceny, a władza 
potrafi sobie poradzić. Nie na darmo Waniek prezentuje dwóch braci Paula i Riko. Są oni zupełnie 
inni, choć przecież wychowali się dokładnie w tych samych warunkach. Paul pozostał odporny na 
narodowosocjalistyczną propagandę, nie potrafił nawet znaleźć w sobie tyle uległości, by fotogra
fować niemieckie symbole na Śląsku. Riko natomiast w normalnych czasach nie potrafił dla siebie 
znaleźć miejsca, nie umiał wybrać zawodu, nie chciało mu się specjalnie wysilać, by zbudować ja 
kieś własne miejsce. Dopiero fanatyzm czasów Hitlera dał mu pełne pole do popisu. Kolejne 
szczeble awansu, coraz wyższa pozycja, więcej przywilejów, to określa jego postawę w czasach 
wojny. I paradoksem wydaje się, że to właśnie Riko wychodzi cało, a Paul zmiażdżony zostaje 
przez straszne koło historii. Prezentuje to jednak pewną szerszą prawdę o świecie. To łajdakom 
z reguły udaje się przetrwać, gdy ludzie prawi ponoszą konsekwencje ich działania.

Henryk Waniek tworzy w obrębie swej powieści wyraźnie zaznaczone dwie płaszczyzny czaso
we. Pierwsza obejmuje okres od roku 1937 do 1945. Druga nie jest już tak wyraźnie określona, po
nieważ rozciąga się od roku 1945 do czasów nam współczesnych. W tej pierwszej płaszczyźnie 
osadzony został główny wątek powieści -  romans Paula z Brigitte i jego krótka kariera fotografa 
ziemi śląskiej. Autor stosuje jednak także tutaj retrospekcję, odwołuje się do czasów jeszcze wcze
śniejszych, szczególnie wówczas, gdy prezentował będzie dzieciństwo bohatera, jego stosunek do
I wojny światowej, sposób patrzenia na tamten świat. Konsekwencją tamtych doświadczeń stanie 
się w przededniu wojny niechęć do wszelkich faszystowskich symboli i do niemieckiej wojowni
czości. W pamięci chłopca, a potem młodego mężczyzny głęboko zakorzeniły się obrazy powra
cających z wojny ludzi, którzy byli: „często okaleczeni na ciele; w każdym przypadku na duszy”1. 
To kalectwo, tak odległe od bohaterstwa średniowiecznych rycerzy, wyraźnie określi stosunek bo
hatera do rzeczywistości. Tym bardziej, że i ziemia śląska zostanie pokawałkowana. Pojawienie się 
na mapach, w rozmowach a przede wszystkim w świadomości ludzi odradzającej się Polski, spo
woduje, że świat wcześniejszy ulegnie przemianie, przeobrażeniu, z czym większość Niemców nie 
może i nie chce się pogodzić. Dla Paula jest to naturalna kolej rzeczy. Jego niechęć, zresztą tak sa
mo jak i jego ojca, budzą walki pomiędzy Ślązakami o niemieckiej i polskiej orientacji. Celowo 
użyłam takiego właśnie określenia, ponieważ do tego właściwie sprowadziły się kolejne powstania 
śląskie. Podział regionu nie został odebrany jako naturalne prawo ludzi w nim mieszkających do 
wyboru narodowości, ale jako znieważenie dumy narodu niemieckiego.

Charakterystyczną cechą tej pierwszej płaszczyzny czasowej jest to, że w miarę upływu czasu 
narastać będą tendencje wojenne -  od 1937 do 1939 roku. Wyraźnie widoczne jest to w prezento
wanych opisach wypraw młodych bohaterów. Pierwsza wycieczka, odbywana starym Adlerem, 
pożyczonym od ojca Brigitte, w towarzystwie jej kuzyna i jego przyjaciela, ukazuje jeszcze świat 
normalny, nie dotknięty piętnem choroby. Choć już gdzieniegdzie widoczne są jej symptomy,

1 H. W an i e k, FinisSilesiae, Wrocław 2003, s. 17.
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w rzeczywistości stajemy się świadkami wyprawy czworga młodych ludzi w krainę trzem spośród 
nich nieznaną. Ma to wymiar młodzieńczej przygody, odkrywania rzeczywistości, choć bez ele
mentu kształcenia własnej osobowości. Normalność polega na tym, że częściej spotkać można po
dążające w stronę kościołów tłumy pielgrzymów, niż maszerujące szeregi Hitleijugend. Piękno 
przyrody także nie zostało jeszcze przesłonięte wszechobecnymi czerwonymi flagami z czarnym 
krzyżem w białym kole pośrodku. Wtedy to młodzi ludzi są o krok od przeżycia czegoś ważnego -  
wyprawa na Kleine Heuscheuer i noc spędzona przy ognisku jest obietnicą pojednania człowieka 
z naturą która jeszcze nie została przetworzona przez cywilizację. Temu doświadczeniu na prze
szkodzie staje jednak błazeńskie zachowanie kolegów, którzy zbyt skwapliwie skorzystali z butelki 
wina. Niszczą oni wspaniały nastrój, którego nikły ślad odnajdujemy na zrobionym w następnym 
dniu zdjęciu, ukazującym Brigitte na tle Małego Szczelińca, widok od strony Pasterki. Sielankową 
scenę, moim zdaniem, zakłóca jedynie czarna chmurą groźnie wisząca nad szczytem i zapowia
dająca coś strasznego, coś, czego nie da się uniknąć.

Następna wyprawa bohaterów jest już lylko próbą zebrania materiałów fotograficznych, choć nie 
zbliża się w stronę gór, w rzeczywistości jest udokumentowaniem tamtego Śląska. Odbywa się 
w najbliższej okolicy bohaterów, łączy się także z ich obowiązkami. Przy okazji jazdy do Loebsch- 
iitz, gdzie Brigitte ma rozpocząć pracę jako pielęgniarką Paul planuje odwiedzić okoliczne miasta, 
by na kliszy fotograficznej uwiecznić to, co zlecił mu szef redakcji Koslik. Nie wywiązuje się jed
nak poprawnie ze zleconej mu misji. Gazeta nie chce pokazywać Śląska, a jedynie faszystowskie 
symbole na nim się znajdujące, a to, z kolei, nie interesuje Paula. Dlatego jego zdjęcia nie zostaną 
wydrukowane, pomimo wcześniejszych entuzjastycznych opinii. Stąd wniosek o groźnej i tragicznej 
wymowie. Chwilowa ideologia staje się zawsze ważniejsza niż ponadczasowe piękno i wspaniałość.

Właściwie najważniejsza staje się druga wyprawa bohaterów w góry. Odkrywają oni ich piękno 
wspólnie, choć dla Paula nie jest to nowość. Jego spojrzenie ukształtowało się już dużo wcześniej. 
Gdy zaczął dorastać, pobliskie Beskidy stanowiły właściwie jedyne miejsce, w którym odnaleźć 
można było inny niż w mieście świat. Z grupą kolegów przemierzał górskie ścieżki, w czasie wę
drówek poznawał różnych ciekawych ludzi, których podstawową cechą było to, że patrzyli inaczej 
na rzeczywistość. Kontynuował te swoje wyprawy w czasach studenckich. Stąd też pojawiała się 
powoli kolejna pasja -  fotografowania. Jednak te studenckie wyprawy miały już nieco innych cha
rakter. Nie były to wędrówki bez określonego planu i celu, ale systematycznie przygotowane
i przeprowadzane wyprawy o charakterze naukowym, których właściwie jedynym celem było 
udowodnienie osiągnięć niemieckich na ziemi śląskiej. Paul niechętnie wędruje ze studentami, po
nieważ on patrzy na góry w inny sposób, stają się one jego natchnieniem, ma wrażenie, że przybli
żają go do Boga. Śmieszą go wszechobecne pomniki chwały niemieckiej, ponieważ wszystko do
okoła jest wytworem rąk ludzkich, stąd jego szacunek dla nich, nie dla potęgi państwa. I znowu pi
sarz ukazuje gorzką prawdę o świecie -  człowiek staje się tylko nieistotnym elementem wielkich 
dziejów narodowych, nie liczą się jego osiągnięcia, dorobek, intelekt. Wszystko dokonywane po
winno być tylko na chwałę państwa i wielkiego narodu. A taka postawa nie godzi się z charakterem 
Paula.

Podjęta wyprawa w góry miała całkiem profesjonalny charakter. Z plecakami postanowili prze
mierzyć określony szlak wędrówki. Nie robili żadnych planów, miało być wszystko jak najbardziej 
spontaniczne. Stąd wybór pociągu, droga prowadzi poprzez Kędzierzyn, Kłodzko, Wałbrzych, Ści- 
nawkę Średnią Ratno Górne i Dolne do Wambierzyc i Radkowa. Oczywiście wtedy miejscowości 
te nosiły zupełnie inne nazwy, na co wielokrotnie zwraca uwagę Waniek. Pokazuje jednak także, 
jak miejsca te podupadły z biegiem czasu. Dotyczy to przede wszystkim dworców kolejowych. 
Niegdyś ważne węzły transportowe, obecnie krańce świata. Każdy, kto choć raz był w Wambierzy
cach i Karlowie wie, co przyciągnęło młodych bohaterów w to miejsce. Wambierzycka bazylika 
jako miejsce kultu religijnego jest jedną z najwspanialszych na Śląsku. Powstała w XVIII wieku
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w miejscu, w którym dokonał się cud. Stanowi jeden z największych ośrodków pielgrzymkowych. 
Zwana bywa powszechnie Śląską Jerozolimą2. Miejsce to jest ważne nie tylko jednak dzięki zna
czeniu religijnemu. Stąd już tylko krok do Karłową a stamtąd na Szczeliniec po wytartych scho
dach prowadzących na sam szczyt. Okolicę porastają grzyby specyficzne -  bo skalne. Przechodząc 
pośród nich, wędrując pomiędzy skałami, gubiąc się wśród bloków kamiennych Błędnych Skał, 
odkrywa się najbardziej pierwotną przyrodę, jaką sobie tylko można wyobrazić. W czasach Paula 
miejsca te nie były pewnie tak gromadnie odwiedzane, jak to się dzieje dzisiaj. Dojazd do Błęd
nych Skał jest regulowany, prawie nikt tam już nie wędruje z plecakiem, raczej wszyscy podjeż
dżają samochodami, uiszczając stosowną opłatę. Stąd konsekwencja -  nie można się już zagubić 
wśród dzikiej natury, zaraz zostanie się odnalezionym, przewodnik nauczy patrzeć na skałę, poka
że, jak można w niej dostrzec fotel Liczyrzepy, czy królewnę Śnieżkę. Drogę wśród skał wyznaczą 
obrzydliwe strzałki, a wchodząc w wąskie przejścia, trzeba się pospieszyć, ponieważ nie mieszczą 
się podążający za nami turyści. I w tym sensie Henryk Waniek ma zupełną rację. Nastąpił general
ny koniec Śląska, jego odrębności przyrodniczej i kulturowej. Góry zostały wręcz spacyfikowane 
przez rzesze turystów poruszających się wszystkimi możliwymi środkami lokomocji. To, na co 
zwróciłam przed chwilą uwagę, nie znaczy wcale, że jestem przeciwnikiem masowej turystyki. Nie 
widzę jednak powodu, dlaczego ma ona być aż tak ułatwiana. Dotrzeć można wszędzie na wła
snych nogach, tak i piękniej, bo wrażenia estetyczne pozostają w nas na długo, i zdrowiej, o czym 
przekonywać nie muszę.

Pozostaje jednak jeszcze jedna wyprawa naszych bohaterów -  podróż odbywana na przełomie 
lipca i sierpnia roku 1939. Paul zbiera materiały do swego albumu, Brigitte jest coraz bardziej znie
chęcona i zniecierpliwiona. Z wyjazdem łączy się długie oczekiwanie Paula i podświadomie prze
widywana obawą że dziewczyna w ostatniej chwili się wycofa. Nie dochodzi do tego. Wyruszają 
DKW Paula i zmierzają w stronę Gorlitz. Właściwie zaraz na wstępie autor wyraźnie określa, że 
w tej podróży ważne są tylko dwa miejsca -  początek i koniec -  Gorlitz i Gleiwitz. Te dwa miejsca, 
stanowiące najodleglejsze punkty podróży, a równocześnie wyznaczające granice Śląską w opo
wieści Wańka połączyły się w magiczny sposób poprzez sygnał regionalnej rozgłośni radiowej. 
Sygnał „Na szczęście, na szczęście...”, czyli „Glick auf, Glick auf...” wyznaczył pewną prawi
dłowość. Przestrzeń pomiędzy tymi dwoma miejscami wypełniona jest magicznymi znakami 
obecności ludzi wielkich i mniejszych, ale zawsze uczciwych i pracowitych. Symbolizuje ich rów
nież Jacob B6hme3, szewc, który doznał objawienia i zrozumiał istotę sensu ludzkiego bytu. Prze
śladowanemu pod zarzutem herezji, satysfakcji już za życia nie dostarczono. I tak bywa z większo
ścią ludzi wielkich poprzez swą inność. Oni także nie doświadczają uznania, ich los bywa czasem 
bardzo okrutny. Zapowiedzią klęski Paula staje się nieobecność Webera. Był inny, musiał, więc za 
tę odrębność zapłacić. Trafił do szpitala psychiatrycznego, dokładnie taka sama droga czeka Paulą 
choć w tym momencie opowieści nic jeszcze tego strasznego końca nie zapowiada. Zresztą można 
się pomiędzy nimi dopatrzeć jeszcze innych podobieństw -  obaj przecież byli zupełnie zdrowi, 
uznano ich jednak za chorych, ponieważ nie pasowali do z góiy ustalonych norm.

Ostatnia wspólna podróż nie przebiega jednak tak, jak poprzednie. Brak im obojgu entuzjazmu, 
boją się także przeprowadzić decydującą rozmowę. Stąd ich wyprawa przypomina raczej samo
chodowy rajd, gdzie liczy się tylko szybkość i efekt w postaci zrobionych zdjęć. To podróż końca 
mistyki w ich życiu. Zabiła ją  DKW-ka i autostrada, łącząca Gleiwitz z Breslau -  symbol potęgi 
Rzeszy i jej gospodarności. Zresztą w ciągu całej podróży tych symboli jest znacznie więcej. Na
wet dziewiczość gór została zdeptana i zniszczona przez narodowosocjalistyczne symbole. Zobten

2 Tematowi Wambierzyc i znajdującej się tam bazyliki poświęcił Henryk Waniek wiele miejsca w swych esejach. Por. 
H. W a n i e k, Hermes w górach śląskich, Warszawa !994; Tenże, Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257 - 
1957, Kraków 1996.

3 Por. H. W a n i e k, Opis podróży...
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stała się miejscem politycznych pikników, odkąd przemianowano ją  na Siling. I nasi bohaterowie 
tej aurze pośpiechu się podporządkowują. Początkowo Paul twierdzi, że wszystko będzie można 
zobaczyć, gdy będą wracać, chce dotrzeć do Zgorzelca i stamtąd rozpocząć ponownie wędrówkę. 
Zapomina jednak o własnej idei, że nie należy wędrować na Wschód, a jedynie na Zachód. Złama
nie zasady kosztuje go brak porozumienia z Brigitte. Gdy jeszcze raz, tym razem nie z własnej wo
li, rozpocznie wędrowanie na wschód, skończy się to dla niego jeszcze gorzej, również Brigitte ten 
kierunek nie przyniesie nic dobrego4.

W twórczości Henryka Wańka przestrzeń odgrywa ogromną rolę. Właściwie w każdej ze swych 
publikacji wprowadza wyraźny cenzus przestrzenny, ograniczając go do szeroko pojętego Śląska. 
Dzieje się tak zarówno w powieści, jak w esejach. Pisarz dąży zawsze do ukazania prawdy o kra
inie swego dzieciństwa. Twierdzi wręcz, że: „pierwszą i zasadniczą Ziemią Świętą każdego czło
wieka jest ta ziemia ojczysta, lub macierzysta, jeśli ktoś woli, gdzie znajduje się biegun naszej oso
bistej duchowości. Dla wielu ziemia śląska może w istocie być Ziemią Świętą”5. Jak zatem można 
rozumieć duchowość ziemi, która odarta została z tradycji i przeszłości? Próba odpowiedzi na to 
pytanie jest niezwykle ciężkim przedsięwzięciem, dlatego pisarz stara się odtworzyć tę wspaniałą 
przeszłość utrwaloną w praktycznie nieznanych już dziś legendach. Pojawiają się na kartach po
wieści historie zaczerpnięte z dzieł Willa-Ericha Peuckerta. Zresztą on sam także się pojawia jako 
wykładowca Uniwersytetu w Breslau, z którym spotkał się Paul w czasie swego studenckiego epi
zodu. I pod tym względem powieść Wańka ma szczególny charakter -  pomimo tytułu próbuje od
budować pewien nieistniejący już świat. Jest krokiem na drodze prowadzącej do odtworzenia mi
tologii tej ziemi, na którą składają się nie tylko opowiadania o limikach, ale i ludzie tacy jak Bo- 
hme, Peuckert czy Weber. Przedsięwzięcie to poważne, ale i piękne równocześnie. Chciałoby się 
życzyć autorowi, aby nigdy nie zabrakło mu zapału do odkrywania tego, co poprzez poprzednie 
lata skwapliwie było ukrywane.

Powieść niesie w sobie także ogromnie rozbudowaną symbolikę. Wystarczy wspomnieć o waż
nym elemencie -  braku snu. Nie śpi bohater i to staje się powodem jego klęski. Nie śpią także inni 
obywatele III Rzeszy. Kiedyś ich sny były „bogate i barwne. Także okrutne. [...] Później jednak, 
jak ręką odjął, zniknęły. Pozostało jedynie widmo bezkresnej, bezkształtnej mglistości”6. Ten ostat
ni azyl człowieka został mu odebrany. Stare powiedzenie mówi, że kto śpi, ten nie grzeszy. W po
wieści Wańka zwraca uwagę motyw braku snu coraz większej rzeszy ludzi. Dlaczego? Ponieważ 
musieli zacząć grzeszyć. Ich działanie nie jest na szkodę państwa, lecz przynosi szkodę całej ludz
kości. Szczególne znacznie niesie w sobie zaprezentowany w powieści sen Rudolfa Czernego. 
Staje się on w nim ofiarą bezsensownego działania faszystów, udaje się mu jednak ich wzajemnie 
skłócić, sam unika pobicia, ale staje się świadkiem, gdy przeciwko sobie występują dwaj wysocy 
urzędnicy faszystowskiej machiny. Kiedy jeden z nich ginie pod razami drugiego, dochodzi do aktu 
kanibalizmu. Trudno nie dostrzec całkiem prostego znaczenia -  system zjada sam siebie, niszczy 
się wewnętrznie poprzez działanie takich ludzi jak Hess, Bormann czy Lutze. Nie ograniczy się 
jednak tylko do własnych wytworów -  urzędników i zbrodniarzy, dotknie przede wszystkim ludzi 
prostych i otwartych, takich, którym narodowe symbole kojarzą się z czymś innym, nie ze swasty
ką i maszerującym tłumem palącym książki -  największe osiągnięcia myśli ludzkiej. Taka jest 
konsekwencja państwa totalitarnego -  nigdy nie bierze ono pod uwagę dobra swych obywateli, 
pomimo głośnych i chlubnych haseł, kieruje się jedynie interesem swych urzędników. A ci, 
z kolei, niszczą każdy, najdrobniejszy nawet przejaw indywidualizmu. Zakończenie wojny nie 
zmieniło w szczególny sposób losu ziemi śląskiej. Spod panowania jednego totalitaryzmu do
stała się pod drugie.

4 Ideę wędrowania na Zachód wykłada Waniek w: tegoż, Inny Hermes, Warszawa -  Wrocław 2001.
5 H. Wa n i e k, Opis podróży. .., s. 5.
6 H. W an i e k ,FinisSilesiae..., s. 237.
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Waniek nie ogranicza się jednak tylko do prezentacji Śląska w czasach przedwojennych. Jego 
rozważania prowadzą do wielości spostrzeżeń i ocen. Czasy faszystowskiego szaleństwa zostają 
w dokładny sposób skomentowane. To samo robi Waniek z kolejnymi latami. Jego powieść ma, 
więc charakter dygresyjny. Co rusz dokonuje wycieczki w znaną z autopsji czytelnikowi rzeczywi
stość. Koleje losu bohaterów stają się pretekstem do pokazania czegoś więcej. Ich pobyt na stacji 
w Neisse i próba sfotografowania dworca przywodzi na myśl inne zdjęcia, już znacznie młodsze, 
a przede wszystkim oddające inną rzeczywistość. To Nysa z 1945 roku i pociąg, który zapewne 
wiezie osadników na tak zwane Ziemie Odzyskane. Waniek rozważa, w jakim kierunku mógł się 
poruszać ten pociąg, który powstał z zestawienia trzech, kolejnych fotografii. Pokazuje drobny wy
cinek życia ludzi, którzy znaleźli się w tym szczególnym miejscu, w okolicznościach, których nie 
do końca udaje się wytłumaczyć. Snuje, zatem pisarz rozważania nad celem ich wędrowania. Bez
sprzecznie nie miał on charakteru pielgrzymki, a raczej exodusu, wędrowania do Ziemi Obiecanej, 
do Raju, będącego zapowiedzią wszechobecnego dobrobytu i szczęścia. Rzeczywistość gwałtow
nie odbiegła od tych wyobrażeń, a Raj został zdegradowany także w związku z działalnością tych 
ludzi. To właśnie oni, często bezmyślnie, jeszcze częściej złośliwie dokończyli dzieło rozpoczęte 
przez narodowy socjalizm. Niszcząc cmentarze, stare osady, domy, położone wysoko w górach, 
zamki i kaplice, zniszczyli odrębność ziemi i jej rdzennych mieszkańców. Dopełnili miary, która 
wyraźnie się już przebrała. I właśnie głosem zwracającym uwagę na tę tragedię ziemi, wydaje się 
być powieść Henryka Wańka. Bo przecież ludzie są tacy sami wówczas i dziś. Tak samo żyją
i równie łatwo dają się porwać jakiejś idei. Często brakuje im krytycyzmu względem własnych po
staw, wszędzie węszą spisek przeciwko sobie samym. Ratunku dla siebie mogą szukać jedynie 
w próbie odbudowania tożsamości i odnalezienia prawdziwych korzeni. Bo przeszłość Śląską nie
zależnie czy o rodowodzie polskim, czy niemieckim, jest sprawą najważniejszą dlatego należy ją  
spróbować odtworzyć, nawet snując tylko hipotetyczne rozważania, dla których punktem wyjścia 
staje się album starych fotografii, o tyle ważnych, że pięknych i ludzkich, a zrobionych w nieludz
kich czasach.

Książka Wańka musi budzić wiele kontrowersji. O ile nie robi tego raczej jej warstwa podsta
wową to znaczy obraz Śląska w latach przedwojennych i wojna, powodują to na pewno liczne dy
gresje i odwołania autora. Nie czyni on żadnego rozróżnienia pomiędzy jednymi i drugimi czasami, 
a ton wielu uwag odebrać można wręcz jako antypolski. Można się zastanawiać nad faktem, dla
czego tak się dzieje. Rodowód śląski autora nie budzi przecież żadnych wątpliwości, ale równocze
śnie trudno uznać niektóre jego racje. Powieść momentami sugeruje, że wszystko, co złe, spowo
dowane zostało, że się tak wyrażę, obecnością polską na ziemi śląskiej. Nie chcę w ten sposób od
bierać powieści Wańka, dlatego cały czas starałam się zwrócić uwagę na jej ponadnarodową wy
mowę, choć obiektywnie przyznać trzeba, ze autor nie ułatwia czytelnikowi tego zadania. Nie czy
ni tego także poprzez swoje publiczne wystąpienia, ale to już problem zupełnie odrębny. Osobiście 
uważam, że Finis Silesiae jest bardzo ważną publikacją co zresztą już powyżej wielokrotnie 
wspominałam. Powieść wpisać można w poczet innych tego typu utworów, których głównym za
daniem jest odtworzenie rzeczywistości już zaginionej i to niezależnie, czy będzie to świat kresów, 
w którym także wyraźnie widać pewien koniec bytu, który dokonał się mniej więcej w połowie XX 
wieku, czy obraz Śląska. Pewną prawidłowością jest to, że czasem coś się kończy i coś nowego 
rozpoczyna. Rolą pisarza jest dokumentowanie zjawisk, ocenianie ich w kontekście nowego, wy
budowanego na gruzach poprzedniej rzeczywistości. Odrzucenie istniejących zmian i ślepe przy
wiązanie do przeszłości ogranicza perspektywę spojrzenia, zuboża wizję rzeczywistych proble
mów. Ślązacy wielokrotnie manifestowali swe przywiązanie do polskości i chociaż może faktycznie, 
niejednokrotnie tego w czasach powojennych żałowali, to jednak dokonali pewnego konkretnego 
wyboru, dzięki któremu żyjemy dzisiaj w określonych realiach Śląska. Być może, że to właśnie do
słowne oddalenie autora od ziemi śląskiej nie pozwala mu dostrzec rzeczywistego jej obrazu.
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Die Reisen von Henryk Waniek durch Zeit und Raum 

Z u s a m m e n f a s s u n g

In dem vorliegenden Beitrag wird der neuste Roman von Henryk Waniek Finis Silesiae analysiert. Die Handlung des 
Romans bildet das Schicksal eines jungen Paares, dereń Hintergrund die Ereignisse aus den Jahren 1938-1945 sind. Im 
weiteren Sinne werden hier die menschlichen Schicksale in totalitaren Systemen gezeigt. Der Roman schildert auch die 
Landschaft Schlesiens, die schon leider vergangen ist. Deswegen versteht sich der Roman ais die Prasentation eines 
neuen Bildes Schlesiens, das sich wegen der neuen nationalen Zugehorigkeit in der zweiten Halfte des 20. Jh. verandert 
hat und von dem Autor nicht immer positiv beurteilt wird. Das Motiv der Wanderung und der Zeit- und 
Raumverschiebung veranschaulicht zusatzlich das neue Bild Schlesiens, wobei die Vorliebe fur die Traditionen des 
deutschen Schlesiens bei dem Leser gewisse Zweifeln wecken konnte.
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N o w e  o b l i c z e  b ł . E m i l a  S  z  r a m k  a , 
red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jerzy Myszor, Katowice 2003,152 s.

W 2003 roku na rynku księgarsko-wydawniczym ukazała się cenna książka Wydziału Teolo
gicznego pt: Nowe oblicze bl. Emila Szramka. W zbiorowej publikacji zaprezentowano artykuły 
będące pokłosiem konferencji (2003 r.) poświęconej życiu i twórczości ks. Emila Szramka. Stano
wi ona kontynuację wcześniejszych ustaleń i prac badawczych nad nieprzeciętną postacią błogo
sławionego kapłana, którego we wstępie K. Heska-Kwaśniewicz określiła jako erudytę, wybitnego 
humanistę, a także wrażliwego teologa i filozofa (s. 8).

Książka podzielona jest na dwie -  spójne ze so b ą- części: teologiczną oraz humanistyczną. Jako 
pierwszy w bloku teologicznym ujęto artykuł ks. J. Myszora. Swoje rozważania poświęcił on pro
cesowi beatyfikacyjnemu ks. Emila Szramka. Przedstawił w nim procedurę procesu o męczeństwo 
poprzez analizę dokumentów, świadków pobytu w obozach koncentracyjnych oraz działanie Ko
misji ds. Kongregacji Kanonizacyjnych.

Kolejny zaprezentowany temat to kult błogosławionego księdza w Katowicach. Zagadnienie to 
zreferował ks. Andrzej Suchoń. Przypomniał postać ks. E. Szramka poprzez organizowanie sesji, 
konferencji oraz jego liczne inicjatywy duszpasterskie. Dobroczynną działalność kapłana na terenie 
parafii kościoła Najświętszej Marii Panny w stolicy województwa śląskiego w okresie 1926-1942 
przypomniał ks. Tomasz Idzik. Autor wydobył m.in. osobiste cechy księdza angażującego się 
w wiele akcji charytatywnych. Podkreślił słowa proboszcza, że „wszelka działalność dobroczynna 
wynika z wiary i jest konsekwencją wiary” (s. 62).

Interesujący temat poruszyła K. Heska-Kwaśniewicz omawiając sztukę kaznodziejską omawia
nej postaci. Do naszych czasów zachowało się niewiele kazań ks. E. Szramka, niemniej są one 
świadectwem wspaniałego warsztatu mówcy. Referat zakończony został cytatem -  autorka przy
pomniała tekst kazania wygłoszonego w Dachau (Nowy Rok 1941). Było ono swoistym testa
mentem, teologicznym i literackim (s. 40). Temat ten rozwinął ks. Leszek Szewczyk koncentrując 
się na podstawach teologicznych kaznodziejstwa (s. 42-54).

Dalsze artykuły poświęcone zostały zagadnieniom kulturowym. Krystyna Zabierowska dokonała 
krótkiego porównania biografii dwóch księży E. Szramka i Bernarda Szychty, wskazując na po
dobne życie i działalność w regionie śląskim. Helena Synowiec podjęła się analizy poglądów ks. 
E. Szramka na gwarę Śląska, akcentując jej rolę i zadania w kulturze całego regionu. Na koniec 
przytoczyła swoiste credo księdza: „Nie tylko zachować nam język i wiarę ojców naszych trzeba na 
Śląsku, ale zadaniem Ślązaków jest wniesienie regionalnych cnót do skarbca ducha polskiego” (s. 81).

Podobną tematykę zaprezentowała Katarzyna Tałuć w artykule Postać Ślązaka w tekstach bio
graficznych ks. Emila Szramka. Autorka zaznaczyła, że katowicki proboszcz obok licznych obo
wiązków duszpasterskich trudnił się zbieraniem licznych informacji o wybitnych Ślązakach regio
nu. Efektem jego długoletniej pracy stały się książki i liczne artykuły o tematyce populamo- 
-naukowej, jak i naukowej (s. 82). Zaznaczono, że wizerunek Ślązaka wyłaniający się z biograficz
nych rozpraw i szkiców nie zawsze miał charakter idealistyczny. Uzupełnieniem tych rozważań jest 
krótki artykuł Jacka Lyszczyny przedstawiający błogosławionego proboszcza, jako monografistę 
znanego księdza Norberta Bonczyka (s. 100-102).
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Krzysztof Kwaśniewicz zainteresował Czytelników artykułem E. Szramka z 1934 r., w któiym 
omówiono koncepcje wystroju kaplicy Najświętszego Sakramentu w Kościele Mariackim w Ka
towicach. Część humanistyczną zakończył komunikat Barbary Pytlos pt: Śląsk jako problem so
cjologiczny księdza Emila Szramka i twórczość Zofii Kossak. Przypomniano fakt, że ks. E. Szramek 
w swoim słynnym dziele relacjonując poglądy na temat polskości Śląska powoływał się na twór
czość Zofii Kossak (s. 11—115).

Publikacja wzbogacona została tekstami kazań i przemówień z lat 1930-1941. Część tę opraco
wał ks. J. Myszor, co należy uznać za wyjątkowo cenne uzupełnienie (s. 116-143). Dodatkowo 
zamieszczono bibliografię przedmiotową za lata 1990-2002 -  łącznie odnotowano 106 pozycji.

Zaprezentowane w książce materiały (szkice i rozprawy) mogą stać się w dalszej perspektywie 
przedmiotem dalszych badań nad postacią błogosławionego księdza. Autorzy artykułów wskazali 
na liczne obszary zainteresowań księdza E. Szramka, podkreślając jego wyjątkowość i ponadcza
sowy sposób myślenia, nie zawsze zrozumiały przez współczesnych.

Wydawcy, tj. Wydziałowi Teologicznemu Uniwersytetu Śląskiego należy pogratulować szybkiej
i sprawnej edycji dzieła. Z drugiej strony można by zadbać o trochę lepszą szatę graficzną na co 
pozwalają współczesne programy komputerowe. Przydałoby się również zdjęcie ks. Emila Szram
ka lub jego parafii w której był proboszczem. Mamy nadzieje, że następne publikacje w tym 
względzie uwzględnią te potrzeby.
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L u x  e x  S i l e s i a  -  Ś w i a t ł o  z e  Ś l ą s k a

W 1994 roku, w czterechsetlecie kanonizacji św. Jacka -  patrona diecezji śląskiej -  ksiądz arcy
biskup Damian Zimoń, metropolita katowicki, ustanowił nagrodę „Lux ex Silesia". Wyróżnienie to 
przyznawane jest wybitnym, związanym ze Śląskiem, ludziom, którzy swoją działalnością dorob
kiem twórczym wnieśli istotny wkład w rozwój kultury duchowej nie tyle regionu, ile Polski, 
a  nawet świata. Uroczystość wręczania nagrody odbywa się corocznie w katedrze Chrystusa Króla, 
podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego, w drugi wtorek października.

W 2003 roku upłynęło dziesięć lat od chwili, w której abp Damian Zimoń oddal w ręce pierw
szego laureata statuetkę z wizerunkiem św. Jacka -  duchowego patrona owego wyróżnienia. Formą 
uczczenia jubileuszu stała się pięknie wydana książka, prezentująca sylwetki kolejnych nagrodzo
nych. Są wśród nich naukowcy (Irena Bajerowa -  językoznawcą autoiytet w zakresie historii języ
ka polskiego; August Chełkowski -  światowej sławy fizyk; Tadeusz Sławek -  histoiyk i teoretyk 
literatury, znany tłumacz oraz poeta), artyści (Wojciech Kilar, Hernyk Mikołaj Górecki -  obaj wy
bitni kompozytorzy), lekarze (Jerzy Zieliński -  twórca śląskiej szkoły urologicznej; Kornel Gibiń- 
ski -  specjalista w wielu dziedzinach internistycznych; Franciszek Kokot -  patofizjolog i endokry
nolog) i oczywiście duchowni (abp Alfons Nossoł -  ekumenista, autor znakomitych prac chrysto
logicznych; ks. prał. Stanisław Tkocz -  wieloletni redaktor „Gościa Niedzielnego”). Każda z tych 
osób to wyjątkowa indywidualność, ale wszystkich łączy jedno -  przywiązanie do Śląska. Region 
ten, a szczególnie jego mieszkańcy, o czym wspominali sami laureaci, potrafią wytworzyć specy
ficzną atmosferę, dzięki której przybysze, nawet z bardzo daleka, czują się tutaj jak u siebie w do
mu. O dom natomiast należy dbać, aby miał silne fundamenty i mógł rosnąć w siłę. Zasadą tą  kie
rowali i kierują się w swoim życiu wyróżnieni nagrodą „Lux ex Silesia”. Niektórzy z owych wy
bitnych ludzi już odeszli -  ostatnio ks. Tkocz -  ale światło pozostało i promieniuje, wskazując dro
gę kolejnym pokoleniom.

Lux ex Silesia. Światło ze Śląska 1994-2003, Redakcja albumu M. Spyra, K. Heska- 
-Kwaśniewicz, D. Opacka-Walasek, J. Śliwiok, F. Kurnik, B. Pochopień. Wydano nakładem Kurii 
Archidiecezjalnej w Katowicach, Katowice 2003,99 s.
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Izabela, arcyksiężna austriacka 70

Jacek, św. 158
Jadwiga, księżna 57
Jakimowicz Roman 76
Jakubowski Kazimierz Stanisław 50, 57
Jan II Kazimierz, król polski 16
Jan III Sobieski, król polski 18
Janaćek Leoś 115
Janta-Połczyński Aleksander 81,85
Jarecki Henryk 27
Jarnotova Alice 109
Jaroń Jan 77
Jarosz Adam 87
Jarowiecki Jerzy 139, 146
Jaruzelski Wojciech 144, 146
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Jarzębski Jerzy 134 
Jasieński Władysław 20 
Jasiński Zbigniew 85
Jasnorzewska Maria, Pawlikowska -  zob. Pawlikowska- 

-Jasnorzewska Maria z domu Kossak, primo voto 
Bzowska, secundo voto Pawlikowska tertio voto Ja
snorzewska 

Jastrzębski Marek 138 
Jaworski Kazimierz 111 
Jaworski Stanisław 132 
Jazdon Artur 82 
Jedynak Tadeusz 141-143, 145 
Jerzmanowska W. 15 
Jesionowski Alfred 41, 80 
Jeske-Choiński Teodor 92 
Jeżiśek Jan 117-119 
Jeżi'śkova Hana, zam. Hamplova 120 
Jcżiśkova Maria, primo voto Saganova, secundo voto 

Sedla£kova 118-120 
Jeż Teodor Tomasz właśc. Zygmunt Miłkowski 92, 95 
Jeżiszek Jan zob. Jeżiśek Jan 
Jeżiszkówna Hana zob. Jeżiśkova Hana 
Jeżyński Stanisław 81 
Jędrzejewicz Janusz 72 
Józef II 117 
Jóźwiak Stanisław 23 
Jundziłł Stanisław Bonifacy 92, 95 
Jurasz Antoni 31 
Justl Vladimir 125

K.R. 110
Kaczkowski Karol 92, 95 
Kaczyńska Maria 139
Kaden-Bandrowski Juliusz (właśc. Juliusz Bandrowski, 

pseud. Juliusz Kaden) 50-51 
Kadłubiec Karol Daniel 110 
Katka Franz 125 
Kalemba-Kasprzak Elżbieta 16
Kamińska Zofia, Trzcińska -  zob. Trzcińska-Kamińska 

Zofia 
Kandziora Jerzy 139 
Kania Jakub 128 
Kantor Tadeusz 112 
Karol I, cesarz austro-węg. 71 
Karpiński Franciszek 92, 94 
Kasicz Kazimierz 15 
Kasprowicz Jan 82, 85, 92, 95
Kasprzak Elżbieta, Kalemba -  zob. Kalemba-Kasprzak 

Elżbieta 
Kasprzycki Tadeusz 72 
Kaszper Kazimierz 111-113 
Kaufman Stefan 75
Kazimierz III Wielki, król polski 9, 57, 58
Kenard 72
Kielak Dorota 63
Kierklo Danuta 15
Kijas Juliusz 65
Kijonka Tadeusz 128
Kilar Wojciech 158
Kinga św. 57
Kleinert Emannuel 83
Kleszczyński S. 15
Klimsza Jan 111
Klimsza Janusz 110-112, 114

Klimsza Karol 111 
Klose Karl Franz 148 
Klukowska Dorota 144 
Klukowski Andrzej 144 
Kocyba Tadeusz 110 
Koczy Leon 75 
Kokot Franciszek 162 
Kolbuszewski Jacek 98, 115 
Kołłątaj Hugo 92, 95 
Kołodyński Jan zob. Mazepa 
Konarski Stanisław 59 
Konarzewski Ludwik 71 
Koncki Tadeusz 68
Kondratowicz Ludwik zob. Syrokomla Władysław 
Konopnicka Maria 26, 28, 34 
Kopeć Eugeniusz 109 
Korfanty Wojciech 30, 43, 139 
Korotyński Wincenty 94 
Korzeniowski Józef 110, 114 
Kosidowski Zenon 94 
Kosiński Dariusz 109 
Kossak Ewa z domu Mikolasch 21 
Kossak Juliusz 18-20, 24 
Kossak Karol 18, 21, 24 
Kossak Leon 18, 19-20, 24 
Kossak Stefan 21 
Kossak Tadeusz 21-23 
Kossak Witold 20 
Kossak Wojciech 18-19, 24 
Kossak Zofia, primo voto Szczucka, secundo voto 

Szatkowska 7, 18-24, 50-66, 78, 109, 113, 161 
Kossakowa Anna 19,22
Kossakowska-Jarosz Krystyna 128,130, 132,135
Kossakowski Jan Nepomucen 94, 96
Kostecki Janusz 138
Kostrzewski Józef 76
Kościuszko Tadeusz 58
Kotlarczyk Mieczysław 15
Kowalczyk Jan J. 77
Kowalski Piotr 128
Kozołub Adela Pryszczewska -  zob. Pryszczewska- 

Kozołub Adela 
Krajewska Anna zob. Nakwaska Anna 
Kral Wilibald 121 
KralikOldrich 125 
Krasiński Zygmunt 11
Kraszewski Józef Ignacy, pseud. Bolesławita 92, 95
Kratochwii Marian 23, 24
Krista Frantiszek 124
Kristova Marta 124
Kristowa Marta zob. Kristova Marta
Kronenberg Leopold 92
Kropotkin Piotr 129
Krząszcz Walenty 23
Ksenofont 129
Książkiewicz Marian 75
Kubalska-Sulkiewicz Krystyna 18
Kubeczek Aleksander 37
Kubisz Jan 78
Kubisz Paweł 109, 110, 114 
Kubski Benedykt 57, 63 
Kucianka Jadwiga 7, 87-97 
Kuczewski Władysław 75 
Kuczyński Zygmunt 36-37
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Kuglin Jan 68, 80-86 
Kuglin Maciej 80 
Kuglin Stanisław 85 
Kuglin Wincenty 85 
Kulerski Wiktor 146 
KulikównaA. 15
Kuncewiczowa Maria ze Szczepańskich 50-51, 54
KundaB.S. 109
Kupiec Jan 78
Kurdybacha Łukasz 74
Kurecka Maria 105
Kurek Jalu 78
Kurnatowska Aniela zob. Gałczyńska Aniela
Kurnik F. 158
Kuroń Jacek 142, 146
Kurpiel A. M. 92
Kuryatta Czesław 22, 24
Kuryatta Leonia 22
Kwaśniewicz Krystyna, Heska -  zob. Heska- 

-Kwaśniewicz Krystyna 
Kwaśniewicz Krzysztof 161 
Kwiatek Aleksander 9 
Kwiecień Celestyn 36-37

Lalak Mirosław 132 
Lam Stanisław 81 
Lausz Karol 61 
Lehman Wilhelm 80 
Lejeune Philippe 131 
Lenartowicz Teofil 93, 95 
Leonidas 56 
Lepalczyk Irena 74,78 
Leśniewski Czesław 94 
Lewak A. 92 
Lewański Julian 87 
Ligoń Juliusz 77
Ligoń Stanisław (pseud. Franciszek Drużbacki, pseud.

radiowy Karlik) 35-44 
Limanowski Mieczysław 80 
Linert Andrzej 9, 15-16 
Linke Karol 51 
Lipowska Maria 74 
Lisiecki Arkadiusz bp 70 
Liszt Ferenc (Franz, Franciszek) 19 
Lityński Jan 141-143, 146 
Lompa Józef 63, 77, 93 
Londzin Józef 26,67, 70 
Lubas-Bartoszyńska Regina 132 
Lubecki Rudolf 77 
Ludwig Jerzy 40, 144 
Lutze Viktor 153 
Lyszczyna Jacek 156

Łabędź Krzysztof 138, 143, 146 
Łaciak Teofil 78 
Łakomy Ludwik 77 
Łempicki Stanisław 51,57 
Łepkowski Józef 93, 95, 97 
Łopiński Maciej 141 
Łucki A. 91 
Łysek Jan 7, 98, 128 
Łysek Paweł 98-108

Macha Kareł Hynek 116 
Machar Josef Svatopluk 122

Macpherson James 115 
Maedler Wilhelm 12 
Malak Tadeusz 15 
Malczewski Antoni 59 
Malicki Jan 45, 51,87,126 
Malinowski Lucjan 77, 93, 95 
Maliszewski Aleksander 110 
Maliszewski Edward 97 
Marchacz Władysław 75 
Marcinkowski Karol 59-60 
Marek Franciszek Antoni 31 
Martinek Libor 7, 125 
Maryla 85
Maryniarczyk Roman 75 
Masaryk Tomasz (Tomas Garigue) 85 
Mateusz, ewangelista 28 
Maykowski Stanisław 51-66 
Mazepa (właśc. Jan Kołodyński) 11-13 
Mazowiecki Tadeusz 142 
Mazurkiewicz Jan Wincenty 95, 96 
Mehoffer Józef 80 
Mehofferowie 80
Melińska Julia zob. Woykowska Julia
Miarka Karol 62-64, 91
Miarka Karol -  syn 13
Michał z Bytomia 77
Michałek M. 71
Michnik Adam 146
Miciński Tadeusz 80
Mickiewicz Adam 9-11,16, 32, 59, 98, 147
Mickiewicz Adam, przedsiębiorca z Warszawy 69
Miczurin Iwan 135
Mierzwa Irena 87, 97
Mieszko I, książę polski 57-58
Mikolasch Ewa zob. Kossak Ewa z domu Mikolasch
Mikulski Antoni Józef 91
Mikulski Tadeusz 86, 90, 92, 93, 96
Miłkowski Zygmunt zob. Jeż Teodor Tomasz
Miodowicz Alfred 146
Mitosek Zofia 102
Mniszech Michał 94
Mojeścik Wiktor 23
Moliński Rudolf 110, 113, 114
Moltke von 72
Moraczewska Bibianna 93,95
Morcinek Gustaw 7,45^19,78,81-83, 84,99,110,127
Morelowski Marian 80
Mortkowicz Jakub 82
Moskit Marcin 141
Moszczeński Adam 96
Mościcki Ignacy 7, 67-73
Mrożek Sławomir 16
Musiol Augustyn 76
Musioł Ludwik 76, 77
Mykita-Glensk Czesława 10, 15
Myszor Jerzy 156-157

Nakwaska Anna z domu Krajewska 93, 95
Napoleon I Bonaparte 18
Nawrocki Witold 36
Nechay Wiktor 75
Neruda Jan 116
Netz Feliks 36
Niemcewicz Julian Ursyn 93, 95 97
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Niemojowski Jan Nepomucen 93,95
Nitsch Kazimierz 76, 78
Norwid Cypran Kamil 9
Nossol Alfons 158
Nowaczyk Stanisław 64
Nowak K. 68, 69,70
Nowakowski Zygmunt (właśc. Zygmunt Tempka) 51 
Nowicka Danuta 41 
Nowowiejski Feliks 26 
Nycz Ryszard 126,134-135

Obertyńska Beata 57 
Oczko Stanisław 71 
Odorkiewicz Edmund 37 
Odyniec Antoni Edward 93, 96 
Ogrodziński Wincenty 28, 75, 94 
Oksza Tadeusz zob. Orzechowski Tadeusz 
Olszański Kazimierz 20 
Opacka-Walasek Danuta 158 
Opel/k Jirzi [Jifi] 118-119, 125 
Orkan Władysław (właśc. Franciszek Smreczyński) 

50-51
Orzechowski Emil 13, 109
Orzechowski Tadeusz (pseud. Tadeusz Oksza) 92
Osiak Lech 143
Ossoliński Jan 94
Ossoliński Józef Maksymilian 59

Paderewski Ignacy 65 
Pajączkowski Franciszek 94 
Pałaszewska Mirosława 50, 52, 54 
Papee Stefan 84 
Parandowski Jan 50-51, 63 
Parczewska Melania 93, 95 
Parczewski Alfons 93, 95 
Parylak Piotr 67 
Pater Mieczysław 67 
Pavlikova Dagmar 109
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria z domu Kossak, 

primo voto Bzowska, secundo voto Pawlikowska, 
tertio voto Jasnorzewska 21-22, 24 

Pawłowiczowa Maria 138 
Pawłowski Bronisław 93 
Pestalozzi Johan Heinrich 129 
Petr Ondrzej Boleslav 120 
Peuckert Will-Erich 153 
Pfauówna Zofia 50 
Piasecki S. 75 
Piasecki Stanisław 42 
Piech Karol 77 
Piechocka I. 94 
Pieter Józef 77
Pigoń Stanisław 45, 87-89, 94 
Pilarek Franciszek 7, 36-44 
Pilarek Paweł 36 
Piłsudski Józef 31,68-69,73 
Pindór Mirosława 110, 112 
Piotrowicz Karol 76 
Piotrowski Krzysztof 112 
Piwiński Leon 93 
Pochopień B. 158 
Pol Wincenty 93,95 
Pollak Roman 81 
Poloczek Adam 41

Pomagajba Atanazy 15 
Poniatowski Juliusz 72
Poniatowski Stanisław August zob. Stanisław August 

Poniatowski 
Popiołek Franciszek 67 
Porazińska Janina 50 
Pośpiechowa Leokadia 129 
Półtawski Adam Jerzy 86 
Prosker Emanuel 68 
Pryszczewska-Kozołub Adela 15 
Przecławski Wiktor 92 
Przeczek Wilhelm 110, 114 
Przybyła Jan 93 
Przybyszewska 1. 15 
Przybyszewski Stanisław 129 
Pułaski Kazimierz 20 
Putzlacher Renata 109-114 
Puzynina Jadwiga 141 
Pytlos Barbara 161 
Pyzik Zdzisław 43

Radlińska Helena 74, 78 
Radziwiłł Karol 58 
Raszewski Zbigniew 11 
Rechowicz Henryk 68, 69 
Reiss Józef 76 
Reiter Marian 50 
Rej Mikołaj 65
Rejduch-Samkowa Izabella 70
Rembrandt (właśc. Rembrandt Harmenszoon van Rijn) 65
Reymont Władysław Stanisław 93, 96
Ricoeur Paul 99
Romanowscy 120
Rombowski Aleksander 86
Ronson Agata, Bielik -  zob. Bielik-Ronson Agata
Rosner Edmund 110
Rosner Katarzyna 99
Rossowski Stanisław 50
Rousseau Jean Jacques 131
Rozmus B.S. 72
Rozwadoński Zygmunt 20
Roździeński Walenty 128
Rudka Szczepan 138
Rudnicka Jadwiga 92
Rudnik Czesława 112
Rusinek Michał 84
Ruszała Jadwiga, Szymkowska -  zob. Szymkowska- 

-Ruszała Jadwiga 
Rybicka Ludwika, Dobrzyńska -  zob. Dobrzyńska- 

-Rybicka Ludwika 
Rydel Lucjan 10 
Rydz-Śmigły Edward 72 
Rygier Edmund 13 
Rygier Teodor 19 
Rymer Józef 68 
Ryszkiewicz Józef 20 
Rzewuski Henryk 58 
Rzymełka Jan 7, 25-34

Sachse Feliks 76 
Sagan Antoni (Antonin) 120 
Saganova Maria zob. Jeżiśkova Maria, primo voto Sa- 

ganovś, secundo voto Sedladkova 
Sala Władysław 31,32
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Saloni Juliusz 51 
Samek Jan 70
Samkowa Izabella, Rejduch -  zob. Rejduch-Samkowa 

Izabella 
Samotyhova Nela 18
Samozwaniec Magdalena (właśc. Magdalena z Kossa

ków primo voto Starzewska, secundo voto Niewi- 
dowska) 21 

Sapieha Leon 93, 95 
Schultis Antoni 68 
Sedlaćek 120
Sedla£kova Maria zob. Jeżiskova Maria, primo voto 

Saganova, secundo voto Sedlaćkova 
Seeliger Marian 85 
Seifert Jaroslav 115 
Siekierski Albin 14 
Siekierski Stanisław 138 
Sienkiewicz Henryk 56, 129 
SierJ.93
Siestrzeńcewicz Stanisław Bohusz 24 
Sikora Ireneusz 133 
Sikora Władysław 125 
Simonet 21 
Simonides Dorota 128 
Skałkowski Adam Mieczysław 94 
Skarbek Fryderyk 93, 95 
Skoczek Józef 76 
Skowroński Aleksander 128 
Skulski R. 92 
Skwirowska Stefania 139 
SSadek Josef Vaclav 116 
Slavik 72
Sławek Tadeusz 158
Słomka Adam 145
Słowacki Juliusz 9-17, 93, 95, 113
Smaglewicz Jacek 145
Smuda Jan 80
Smykała Teofil, pseud. Gustlik 36, 41 
Sobański Marian 14
Sobieski Jan zob. Jan III Sobieski, król polski
Sobolski Konstanty 74-78
Socha Irena 139
Sokołowska Jadwiga 133
Sroczyński T. 129
Sosnkowski Kazimierz 72
Sova Antonin 122
Spyra M. 162
Sroczyńska Krystyna 86
Stabryła Stanisław 56
Stanisław August Poniatowski, król Polski 58, 94
Stanisłąw Kostka, św. 51
Staszic Stanisław 94-95
Staśko Stanisław 15-16
Stawiarski Ignacy Franciszek 95
Steller Paweł 76
Steuer Feliks 76
Stęczyński Bogusz Zygmunt 94, 95 
Stępień Tomasz 144 
Stieber Zdzisław 76 
Strubiński Wincenty 23 
Suchoń Andrzej 156
Sulkiewicz Krystyna, Kubalska -  zob. Kubalska- 

Sulkiewicz Krystyna 
Suszka Karol 110—111, 114

Swinarski Artur Maria 81, 84 
Synowiec Helena 40, 144, 156 
Sypulanka Zofia 92
Syrokomla Władysław właśc. Ludwik Kondratowicz 

94, 95
Szalda Frantiszek Ksawery (Frantiśek Xaver Salda) 125 
Szatkowska Zofia zob. Kossak Zofia, primo voto 

Szczucka, secundo voto Szatkowska 
Szatkowski Witold 21-22 
Szatkowski Zygmunt 20,22, 52 
Szczaniecka Emilia 60 
Szczepański A. 75 
Szczepański Jan 129
Szczucka Zofia, Kossak -  zob. Kossak Zofia, primo 

voto Szczucka, secundo voto Szatkowska 
Szczucki Julian (Julek, najstarszy syn Zofii Kossak) 

21, 53 
Szelągowski Adam 45 
Szewczyk Leszek 156 
Szewczyk Wilhelm 128-129 
Szopen Fryderyk zob. Chopin Fryderyk 
Szpok Z. 71
Szpyrkówna Maria Helena 54
SzramekEmil, bł. 7, 136, 156-157
Sztaudynger Jan 81, 84-85
Szturc Włodzimierz 110, 114
Szychta Bernard 156
Szyjkowski Marian 96
Szymańska Zyta 139
Szymkowska-Ruszała Jadwiga 64
Szymon Bożena, Cząstka -  zob. Cząstka-Szymon Bożena

Śliwiok J. 158
Śmigły-Rydz Edward zob. Rydz-Śmigły Edward
Świder Augustyn 77, 128
Świerc Piotr 27-28, 32
Swierczek Wendelin 25, 33
Świrska-Zawalska Anna 37
Świtoń Kazimierz 145

Tałuć Katarzyna 87, 156
Tańska Klementyna zob. Hoffmanowa Klementyna, 

z Tańskich 
Tański Czesław 20 
Taylor Anna Fenby 22 
Taylor Charles 98-99 
Tepa Jerzy 36 
Tichy Karol 21 
Tkocz Stanisław 158 
Tobiasz Mieczysław 94 
Tokarzówna Krystyna 139 
Tomkova 121
Tomkova Frantiśka (Fanynka) 120-124 
Tomkówną Frantiszka zob. Tomkova Frantiśka (Fa

nynka)
Topolski Jerzy 70 
Trojan Mieczysław 127 
Trzaska Eugeniusz 77 
Trzcińska-Kamińska Zofia 23, 24 
Turkówna Maria 14 
Tuwim Julian 111, 135 
Tync Stanisław 62

Ujejski Kornel 94, 95 
Uniłowski Zbigniew 78
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Unrug Jadwiga 21 
Urban Rafał 127-147 
Urbański Heniyk 145

Vaśek Antonin 115, 118 
Vaśek Jakub 122 
Va5ek Vladimir zob. Bezruc Petr 
Vesela Frantiszka (Frantiśka) primo voto Brablecova, 

secundo voto Ichova 123-124 
Vincenz Stanisław 98 
Vogt Emanuel 69
Voltaire, właśc. Franęois Marie Arouet 129 
Vrchlicky Jaroslav 116

W .H.S. zob. Sala Władysław 
Waczków Józef 115
Walasek Danuta, Opacka zob. Opacka-Walasek Danuta
Walis Łukasz 71
Wallis Stanisław 33
Wałach Barbara 71
Wałach Jadwiga 71
Wałach Jan 71
Wałęsa Lech 146
Wania Joanna 109, 112-113
Waniek Henryk 7, 148-155
Wasilewski Tadeusz 94, 95
Wasylewski Stanisław 57, 58, 127
Wawrzyniak Czesław 129
Weber 152-153
Wergiliusz 133
Węglarz Stanisław 127
Węgrzyn Katarzyna 43
Wężyk Władysław 94-95
Wichura-Ząjdel Edward 36, 42-43
Widera Aleksander 128
Wierzbiński Maciej 78
Wiktor Jan 14, 43,78
Wilhelm II, król pruski i cesarz niemiecki 70 
Wilk Mariusz 141
Wincenty a Paulo (Wincenty de Paul) 25 
Wirtemberska Maria Anna, z domu Czartoryska, 

księżna 91 
Wiskonttowa Zofia 74 
Witkiewicz Stanisław 18 
Witkiewicz Stanisław Ignacy 21-22, 24 
Władysław III Warneńczyk, król polski 54

Wodzik Weronika zob. Grim Weronika
Wojciechowski Konstanty 64
Wojtaszewski E. 85
Wolny Alfred 128
Wolski Tomasz St. 94, 96
Wolter zob. Voltaire
Woykowska Julia z domu Melińska 94, 95
Woźnik Władysław 16
Wojtowicz Władysław 11
Wrzesiński W. 128
Wybicki Józef 94
Wyczółkowski Leon 23
Wyrozumska Jadwiga 113
Wysocka Stanisława 84
Wyspiański Stanisław 16, 80
Wyssogota zob. Zakrzewski Wyssogota Ignacy
Wybiórki Michał 20

Zabierowska Krystyna 160
Zabierzewska-Żelechowska Janina 128
Zając Ryszard 142-146
Zajączkowski, kapitan 56
Zajkowski Józef 143
Zakrzewski Wyssogota Ignacy 58
Zamoyski Jan 19
Zaremba J, 53
Zarzecki Lucjan 45
Zavodsky Artur 118, 122-123, 125
Zawistowski Roman 16
Zegadłowicz Emil 78, 81-82, 84-85
Zeyer Julius 116
Zieliński Andrzej 88
Zieliński Jerzy 158
Zimon Damian 158
Zmorski Roman 94-95
Zych Gabriel 37, 41

Zakiej Tadeusz 15
Żelechowska Janina, Zabierzewska- zob. Zabierzew- 

ska-Zelechowska Janina 
Żelechowski Włodzimierz 128 
Żeleński Tadeusz, pseud. Boy 60 
Żeromski Stefan 130
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